


 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัย  ์(แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวน 

 

 
 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน ) 

Leo Global Logistics Public Company Limited 

เสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมต่่อประชาชนจาํนวน 120,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.42 บาท  

โดยการจดัสรรหุน้เป็นไปตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย 

ระยะเวลาจองซื้อ 

ระหวา่งวนัที ่28 – 30 ตุลาคม 2563  

ทีป่รึกษาทางการเงิน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จาํกดั 

ผู้จดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จาํกดั 

วนัทียื่น่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวน 

วนัที ่22 พฤษภาคม 2563  

วนัทีแ่บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บงัคบั 

วนัที ่26 ตุลาคม 2563 

 

คาํเตอืน 

ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วจิารณญาณในการพจิารณาขอ้มูลรายละเอียดเกี่ยวกบัผู้ออกหลกัทรพัย์และเงื่อนไขของหลกัทรพัย์  รวมทัง้ความ

เหมาะสมในการลงทุนและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่างด ีการมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสอืชีช้วนนี้ มไิด้

เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรอืสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยแ์นะนําใหล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืมไิดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืรบัรองความครบถว้นและถูกตอ้งของ

ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และร่างหนังสอืชี้ชวนแต่อย่างใด  ทัง้นี้ การรบัรองความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลในแบบแสดง

รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่งหนงัสอืชีช้วนนี้เป็นความรบัผดิชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์

หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่งหนังสอืชีช้วนมขีอ้ความหรอืรายการทีเ่ป็นเทจ็ หรอืขาดขอ้ความทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ผูถ้ือหลกัทรพัย์ที่ได้ซื้อหลกัทรพัย์ไม่เกนิหนึ่งปีนับแต่วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และร่างหนังสอืชี้ชวนมผีลใช้บงัคบัและยงัเป็น

เจา้ของหลกัทรพัยอ์ยู่ มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากบรษิทัหรอืเจา้ของหลกัทรพัยไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 ทัง้นี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรจะไดรู้ว้่าแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสอืชีช้วนเป็นเทจ็หรอืขาดขอ้ความทีค่วร

ตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั แต่ไมเ่กนิ 2 (สอง) ปีนบัจากวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูและรา่งหนงัสอืชีช้วนดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั 

บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรอืขอสําเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และร่างหนังสอืชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน 

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เลขที่ 333/3 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทําการของ

สาํนกังานหรอืทาง www.sec.or.th 

 

คาํเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษทัที่ออกหลกัทรพัยก์่อนการตดัสินใจลงทนุ
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   บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

คาํนิยามและคาํย่อ 

คาํนิยามและคาํย่อ 

นอกจากจะไดม้กีารกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบบัน้ี ใหค้าํดงัต่อไปน้ีมคีาํนิยามดงัน้ี 

บรษิทัฯ หรอื LEO : บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

YJCD : บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จาํกดั 

LML : บรษิทั ลโีอ เมยีนมาร ์โลจสิตกิส ์จาํกดั 

SKRT : บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

ARAMEX : บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

KPL : Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. 

RYT : บรษิทั รอยลัเทนเนอร ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

ALC : บรษิทั ออล โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์จาํกดั 

Tiffa : บรษิทั ทฟิฟ่า จาํกดั 

TIFFAL : บรษิทั ทฟิฟ่า โลจสิตกิส ์(2008) จาํกดั 

Tafa : บรษิทั ทาฟ่า คอนซอรเ์ทีย่ม จาํกดั 

TIFFA  สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 

TAFA  สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศแห่งประเทศไทย 

TSCH : บรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮลดิง้ จาํกดั 

ก.ล.ต. : สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตลท. : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

MAI  Market for Alternative Investment ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

IPO : Initial Public Offering หรอืการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ประชาชน

เป็นครัง้แรก 

PWC : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั  

DTJ : บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จาํกดั 

COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission 

TSD : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

LCL : บรกิารขนส่งสนิคา้แบบไม่เตม็ตู ้(Less than Container Load) 

FCL : บรกิารขนส่งสนิคา้แบบเตม็ตู ้(Full Container Load) 

ILS : บรกิารสนับสนุนการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้แบบครบวงจร 

LSS : บรกิารพืน้ทีส่าํหรบัเกบ็ของ (Leo Self Storage) 

E-Commerce : ธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

IATA : สมาคมขนส่งสนิคา้ทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport 

Association) 

ASL : Approved Supplier List 

B/L : ใบตราส่งสนิคา้ทางทะเล Bill of Lading  

House B/L : ใบตราส่งสนิคา้ทางทะเลทีอ่อกโดยบรษิทัฯ 

Master B/L : ใบตราส่งสนิคา้ทางทะเลทีอ่อกโดยสายเดนิเรอื 



   บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

AWB : ใบตราส่งสนิคา้ทางอากาศ Airway Bill 

D/O : ใบสัง่ปล่อยสนิคา้ Delivery Order 

CY : ลานพกัตูค้อนเทนเนอร ์Container Yard 

CFS : โรงพกัสนิคา้ Container Freight Station 
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ข้อมูลสรปุของการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)  

(ระยะเวลาการเสนอขาย : วนัที ่28 – 30 ตุลาคม 2563) 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขาย 

ผู้เสนอขาย : บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  

ประเภทธรุกิจ : ให้บรกิารโลจสิติกส์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทัว่โลก (End -  to - End Global 

Logistics Services) และลงทุนในบรษิทัอื่น 

จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขาย : 120,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียก

ชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้น้ี 

สดัส่วนการเสนอขายหุ้น : (1) เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จ ัดจําหน่ายหลักทรัพย์ จํานวน 

90,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีเ่สนอขาย 

   (2) เสนอขายต่อผู้มอุีปการคุณของบรษิัทฯ จํานวน 18,000,000 หุ้น คดิเป็นร้อย

ละ 15.00 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีเ่สนอขาย 

   (3) เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 

12,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีเ่สนอขาย 

เง่ือนไขในการจดัจาํหน่าย  :   รบัประกนัการจาํหน่ายอย่างแน่นอนทัง้จาํนวน (Firm Underwriting) 

   ไม่รบัประกนัการจาํหน่าย (Best Effort)   

ราคาเสนอขายต่อประชาชน  :  3.42 บาท/หุน้   

มูลค่าการเสนอขาย :  410,400,000 บาท 

การเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรพัยแ์ปรสภาพในช่วง 90 วนัก่อนหน้า  :  ไมม่ ี  ม ี 

มูลค่าท่ีตราไว้ (par) :  0.50 บาท/หุน้   

มูลค่าตามบญัชี (book value) :  1.17 บาท /หุ้น คํานวณจากมูลค่าส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 

มถิุนายน 2563 ซึ่งเท่ากบั 234.61 ล้านบาท หารดว้ยจํานวนหุ้นทีอ่อกและเรยีก

ข้อมูลสรปุสาํคญัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวน

ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรปุเก่ียวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเส่ียงของบริษทัท่ีออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(“บริษทัฯ”) ดงันัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบบัเต็มซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จดั

จาํหน่ายหลกัทรพัย์ หรือบริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนท่ี 

บริษทัฯ ยื่นต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หน้าที ่2 

ชําระแล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ จํานวน 200.00 ล้านหุน้ ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชนในครัง้ น้ี  ทั ้ง น้ี  เมื่ อ วันที่  15 กันยายน  พ .ศ . 2563 ที่ ป ระชุ ม

คณะกรรมการบรษิัท ไดม้มีติอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น

ของบรษิทัฯ ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 30.00 ล้านบาท 

ภายหลงัจากการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว จะทําให้มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นเท่ากับ 

1.02 บาท/หุน้   

ท่ีมาของการกาํหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 

การกําหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีเ่สนอขายในครัง้น้ี พจิารณาจากอตัราส่วนราคา

หุน้ต่อกําไรสุทธติ่อหุ้นของบรษิทัฯ (Price to Earning Ratio : P/E) ทัง้น้ี ราคาหุ้นสามญัทีเ่สนอขายหุน้ละ 3.42 บาท 

คดิเป็น อตัราส่วนราคาหุน้ต่อกําไรสุทธติ่อหุน้เท่ากบั 27.40 เท่า โดยคํานวณกําไรสุทธติ่อหุน้จากผลกําไรสุทธขิองงบ

การเงนิรวมในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2563 ซึง่เท่ากบั 39.95 ลา้น

บาท หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทัฯ หลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้น้ี (Fully Diluted) ซึง่

เท่ากบั 320,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จะไดกํ้าไรสุทธติ่อหุน้เท่ากบั 0.1248 บาท  

ทัง้น้ี  อตัราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นดงักล่าวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยงัมิได้

พจิารณาถงึผลการดําเนินงานในอนาคต ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหน่ึงที่นักลงทุนควรพจิารณาประกอบการตดัสนิใจ

การลงทุน 

 

สดัส่วนหุ้นของ “ผูม้ีส่วนร่วมในการบริหาร” ท่ีไม่ติด silent period: ไม่เกนิจาํนวน 13,224,200 หุน้ คดิเป็นไม่เกนิ

รอ้ยละ 4.13 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนในครัง้น้ี 

ตลาดรอง :   SET    MAI 

หมวดธรุกิจ (sector) :  บรกิาร (SERVICE) 

เกณฑก์ารเข้าจดทะเบยีน :  Profit Test   Market Capitalization Test 

 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน : 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

จาํนวนเงินท่ีใช้

โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน

โดยประมาณ 

1. ลงทุนธุรกจิ Leo Self-Storage & E-Fulfillment Center จํานวน 2 โครงการ 80.00 ภายในปี 2565  

2. พฒันาระบบขนส่งผ่านแดนไปยงัประเทศเมยีนมาร ์ 10.00 ภายในปี 2565 

3. ขยายพืน้ทีบ่รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร ์ 60.00 ภายในปี 2565 

4. ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ และเงนิทุนในการเขา้ร่วมลงทุนกบั

พนัธมติรทางธุรกจิทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN 

239.23 ภายในปี 2564  

รวม 389.23  

 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หน้าที ่3 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย :  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40.00 ของกําไรสุทธจิากงบเฉพาะ

กจิการภายหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และเงนิสาํรองต่างๆ ทัง้หมดแลว้  ทุกประเภทตามทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กบัความจําเป็น และความเหมาะสม

อื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปันผลประจําปีจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น 

เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทอาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้

คราวเมื่อเหน็ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกํีาไรเพยีงพอทีจ่ะทาํเช่นนัน้ได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

ดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในคราวถดัไป 

รายละเอียดเก่ียวกบัผู้เสนอขายหลกัทรพัย:์  

บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) หรอื “LEO” เดมิชื่อ บรษิทั ลโีอ กรุ๊ป จาํกดั เป็นผูใ้หบ้รกิารโลจิ

สติกส์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทัว่โลก (End -  to - End Global Logistics Services) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 

2534 ด้วยทุนจดทะเบยีน 2.50 ล้านบาท โดยมนีายเกตติวทิย์ สทิธสุินทรวงศ์ ประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิัทฯ 

เป็นหน่ึงในผูเ้ริม่ก่อตัง้ วตัถุประสงค์แรกที่จดัตัง้คอื เพื่อถือหุน้ในบรษิทัอื่นๆ ในกลุ่ม (“Holding Company”) และเพื่อ

รองรบัการขยายกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิโลจสิตกิส ์ ในขณะนัน้ธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัดาํเนินการภายใต ้บรษิทั ลี

โอ ทรานสปอรต์ คอรป์อเรชัน่  จาํกดั (“LEOT”) (ในปี 2551 มกีารเปลีย่นโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ และไดม้กีาร

โอนกจิการทัง้หมดของ บรษิทั ลโีอ ทรานสปอรต์ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั มายงับรษิทัฯ ในปี 2552) 

ในช่วงแรกของการดําเนินงาน LEOT มธีุรกจิหลกัเป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ทางทะเล (Sea Freight) แบบไม่

เต็มตู้ (Less than Container Load หรอื “LCL”) ทัง้ขาเข้าและขาออกไปยงัเมืองท่าหลกัต่างๆ ทัว่โลก และต่อมาได้

ขยายบรกิารขนส่งสนิค้าทางทะเลแบบเต็มตู้  (Full Container Load หรอื “FCL”) ซึ่งในปัจจุบนัถือเป็นธุรกิจหลกัที่มี

สดัส่วนรายไดส้งูสุดของบรษิทัฯ  

LEOT ไดข้ยายธุรกจิใหห้ลากหลายมากยิง่ขึน้ โดยเริม่ใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ (Air Freight) 

ในปี 2540 และไดเ้ริม่ขยายการบรกิารไปยงัส่วนตา่งๆ ในสายธุรกจิโลจสิตกิส ์เช่น การใหบ้รกิารดาํเนินพธิกีารศุลกากร  

การให้บรกิารขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลาก และบรกิารรบัจดัการจดัเกบ็และ

กระจายสนิคา้ เป็นตน้  

ในปี 2553 บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญาตและขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal 

Transport Operator – MTO) ตามพระราชบญัญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ 

สามารถให้บรกิารขนส่งแบบ End - to - End ได้ครอบคลุมทัว่โลก นอกจากน้ี บรษิัทฯ ได้ขยายธุรกิจผ่านการจดัตัง้ 

และหรอืลงทุนในบรษิัทอื่นร่วมกบัพนัธมิตรในแต่ละสายงานโลจสิติกส์ โดย ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 บรษิัทฯ มี

บรษิัทย่อย 2 แห่งที่ดําเนินธุรกรรมอยู่ คอื บรษิัท วายเจซี ดโีปท์ เซอร์วสิเซส จํากดั (“YJCD”) ดําเนินธุรกจิหลกัคอื

ใหบ้รกิารรบัฝากตู้สนิคา้คอนเทนเนอร์ระยะสัน้และระยะยาว และซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์และ บรษิทั ลโีอ เมยีนมาร์ โลจิ

สตกิส ์จาํกดั (“LML”) ดาํเนินธุรกจิหลกัเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทีป่ระเทศเมยีนมาร ์และมบีรษิทัร่วมอกี 

2 แห่งคอื บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี (ประเทศไทย) จํากดั (“SKRT”) ดําเนินธุรกจิเป็นตวัแทนสายเดนิเรอืของซิ

โนคอร ์(Sinokor) จากประเทศเกาหลใีต้ และ บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“ARM”) ดําเนินธุรกจิใหบ้รกิาร

ขนส่งพสัดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 บรษิัทฯ มีทุนจดทะเบียน 160.00 ล้านบาท และทุนชําระแล้ว 100.00 ล้านบาท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั เมื่อวนัที ่23 มนีาคม 2560 และไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หน้าที ่4 

ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ผู้ถือหุ้น: 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนและภายหลงัการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อประชาชน 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนการเสนอขายหุ้น 

ต่อประชาชน  

ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้น

ต่อประชาชน 

จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ 72,475,200 36.24 72,475,200 22.65 

2. นายสมศกัดิ ์ศรสีุทศัน์กุล  29,352,000 14.68 29,352,000 9.17 

3. บรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮลดิง้ จํากดั1 27,632,000 13.82 27,632,000 8.64 

4. คุณหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกูล  19,340,000 9.67 19,340,000 6.04 

5. นายวเิศษ สทิธสิุนทรวงศ ์  16,200,000 8.10 16,200,000 5.06 

6. บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านท ์มารนี คมัปะนี ลมิิ

เตด็ จํากดั (เกาหลใีต)้ 

15,000,800 7.50 15,000,800 4.69 

7. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี 10,000,000 5.00 10,000,000 3.13 

8. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์  10,000,000 5.00 10,000,000 3.13 

รวมก่อนเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน 200,000,000 100.00 200,000,000 62.50 

9. ประชาชน - - 120,000,000 37.50 

รวมหลงัเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน     320,000,000 100.00 

หมายเหตุ: 1 TSCH ประกอบธุรกจิลงทุนในกจิการอืน่ เชน่ ใหบ้รกิารดําเนินพธิกีารศุลกากร ตวัแทนสายเดนิเรอื และใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

เป็นตน้ มนีายประธาน โคมนิ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยรายละเอยีดผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮลดิ้ง จํากด้ (“TSCH”) แสดงใน

ขอ้ที ่2.3 ขอ้ 9.2 ผูถ้อืหุน้   
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สดัส่วนรายได้: 

โครงสรา้งรายไดจ้ากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวมสามารถสรุปไดใ้นตารางดงัต่อไปน้ี 

ประเภทของรายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บรกิารรบัจดัการขนส่ง

สนิคา้ระหว่างประเทศทาง

ทะเล (Sea Freight)  

786.97 75.47 767.42 72.73 723.68 69.11 376.58 66.53 345.62 64.22 

บรกิารรบัจดัการขนส่ง

สนิคา้ระหว่างประเทศทาง

อากาศ (Air Freight) 

67.43 6.47 92.48 8.76 137.69 13.15 98.74 17.44 102.26 19.00 

บรกิารสนับสนุนการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการ

ขนส่งสนิคา้แบบครบวงจร 

(Integrated Logistics 

Services หรอื “ILS”) 

185.10 17.75 189.08 17.92 176.53 16.86 86.63 15.31 85.86 15.95 

- บรกิารขนส่ง

ภายในประเทศและ

ผ่านแดนโดย

รถบรรทุกและ

รถบรรทุกหวัลาก 

117.84 11.30 122.58 11.64 110.34 10.57 52.39 9.26 52.67 9.80 

- บรกิารรบัฝากตูส้นิคา้

คอนเทนเนอร ์
33.07 3.17 31.81 3.02 28.21 2.70 12.96 2.29 14.82 2.76 

- บรกิารดา้นพธิกีาร

ศุลกากร 
28.96 2.78 30.32 2.88 32.94 3.16 18.90 3.34 14.57 2.71 

- บรกิารอื่นๆ (1) 5.23 0.50 4.38 0.42 5.03 0.48 2.37 0.42 3.80 0.71 

บรกิารพืน้ทีส่าํหรบัเกบ็ของ 

(Leo Self Stroage หรอื 

"LSS") 

1.13 0.11 3.70 0.35 6.12 0.59 2.59 0.46 3.62 0.67 

รวมรายได้จากการ

ให้บริการ 
1,040.63 99.79 1,052.68 99.76 1,044.01 99.70 564.54 99.74 537.36 99.86 

รายไดอ้ื่นๆ(2) 2.16 0.21 2.50 0.24 3.19 0.30 1.46 0.26 0.78 0.15 

รวมรายได้ 1,042.79 100.00 1,055.18 100.00 1,047.21 100.00 566.00 100.00 538.14 100.00 

หมายเหตุ : (1) บรกิารอื่นๆ เช่น บรกิารจดัหาประกนัภยั และบรกิารรบัจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ เป็นตน้ 

   (2)  รายไดอ้ื่นๆ เช่น รายไดเ้งนิปันผล รายไดค้่าเช่าและบรหิารสาํนักงาน ดอกเบีย้รบั กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายสนิทรพัย ์เป็นตน้ 
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คณะกรรมการบริษทั: 

คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 ประกอบดว้ยกรรมการ 9 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ 
ตาํแหน่ง 

1. นายเสนีย ์แดงวงั ประธานคณะกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 

2. นายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายวรกานต์ ชูโต กรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ กรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล  กรรมการ และกรรมการอสิระ 

6. นายไพบูลย ์สาํราญภูต ิ กรรมการ และกรรมการอสิระ 

7. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิทั 

8. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี กรรมการ 

9. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ กรรมการ 

 โดยมนีายมานพ ปัจวทิย ์ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษิทั 

 

สรปุปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญั: 

ความเสีย่งดา้นการประกอบธุรกจิ 

1. ความเสีย่งจากความผนัผวนของค่าระวาง  

 ตน้ทุนค่าระวางเรอืถอืเป็นต้นทุนหลกัของธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร โดยในปี 2560 ถงึปี 2562 

และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 ต้นทุนค่าระวางเรอืคิดเป็นสดัส่วนเท่ากบั ร้อยละ 54.86 ร้อยละ 53.50 ร้อยละ 48.61 

และรอ้ยละ 48.15 ของรายไดจ้ากบรกิารรบัจดัการขนส่งทางทะเล ดงันัน้ความผนัผวนของค่าระวางอาจส่งผลกระทบ

กบัผลประกอบการของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมนัียสาํคญั   

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบ Rate Center บนฐานข้อมูล

เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ของบรษิทัฯ ให้ปรบัปรุงขอ้มูลต้นทุนค่าระวางเป็นระยะๆ เพื่อให้การกําหนดราคาขายแก่

ลูกคา้สะทอ้นสภาวะตลาดทีเ่ป็นปัจจุบนัมากทีสุ่ด ซึง่ฝ่ายขายของบรษิทัฯ สามารถตรวจสอบค่าระวางไดอ้ย่างใกลช้ดิ 

2. ความเสี่ยงจากการถูกปรบัตามสัญญาบริการ (Service Contract) กับสายเรือในการขนส่งในเส้นทาง

อเมรกิาเหนือ  

 บริษัทฯ มีการทําสญัญาบริการ (Service Contract) กับสายเรือบางสายในเส้นทางการเดินเรอืไปยังโซน

อเมรกิาเหนือเป็นรายปี เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัจดัการขนส่งสนิคา้ไปยงัโซนอเมรกิาเหนือไดด้ว้ยตนเอง และเพื่อให้

ได้อัตราค่าระวางที่สามารถแข่งขนักับตลาดได้ โดยในสัญญาจะมีการกําหนดปริมาณขัน้ตํ่า (Minimum Quantity 

Commitment หรอื “MQC” ) ซึ่งบรษิทัฯ ตอ้งใชบ้รกิารขัน้ตํ่าตามปรมิาณทีร่ะบุภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด หากบรษิทัฯ 

ไม่สามารถซื้อบรกิารไดต้าม MQC บรษิทัฯ อาจจะต้องจ่ายค่าปรบัแก่สายเรอืในอตัราทีร่ะบุในสญัญา ทัง้น้ี ปรมิาณขัน้

ตํ่าทีกํ่าหนดในแต่ละปีจะเป็นการกําหนดร่วมกนัระหว่างบรษิทัฯ และสายเรอื ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

เป็นสาํคญัโดยไม่มขีอ้กําหนดในลกัษณะทีเ่ป็นอตัรากา้วหน้าหรอืปรมิาณขัน้ตํ่าทีเ่พิม่ขึน้ทุกปี 

 อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มกีารประเมนิจํานวนปรมิาณทีค่าดว่าจะใชบ้รกิารก่อนจะลงนามในสญัญาทุกปี และยงัมี

การตรวจสอบปรมิาณคงเหลอืเป็นระยะๆ  ทําให้บรษิัทฯ สามารถหามาตรการในการดําเนินการหรอืแก้ไขให้เป็นไป

ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดในสญัญา ทัง้น้ี ตัง้แต่อดตีทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไม่เคยถูกปรบัตามสญัญาดงักล่าว 
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3. ความเสีย่งจากความรบัผดิชอบในความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างการขนส่ง  

 การขนส่งสนิคา้จากสถานทีแ่ห่งหน่ึงไปยงัอกีแห่งหน่ึง สนิคา้อาจเกดิความเสยีหายระหวา่งทางซึ่งไม่สามารถ

คาดการณ์ได ้ ถา้ความเสยีหายนัน้สามารถพสิจูน์ไดว้่าเกดิขึน้ระหว่างการขนส่งจรงิ บรษิทัฯ ซึ่งเป็นผูข้นส่งและผูอ้อก

ใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading) จะมหีน้าทีร่บัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่ลูกคา้  

 อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มนีโยบายการทําประกนัภยัความรบัผดิกบับรษิัทประกนัภยั (Liability Insurance) เพื่อ

ประกนัความรบัผดิชอบทีเ่กดิจากความเสยีหายระหว่างการขนส่ง ซึ่งบรษิัทประกนัจะเป็นผูร้บัผดิชอบความเสยีหาย

ตามเงือ่นไขและวงเงนิทีกํ่าหนดโดยพระราชบญัญตัขินส่งทางทะเล พ.ศ. 2534 และพระราชบญัญตัขินส่งต่อเน่ืองหลาย

รูปแบบ พ.ศ. 2548  นอกจากน้ี เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง บรษิัทฯ ได้ให้

ความสาํคญักบัการคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารขนส่ง (Supplier หรอื Strategic Partner) โดยไดจ้ดัทาํ Approved Supplier List 

(ASL) ซึ่งเป็นรายชื่อ Supplier ของบรษิทัฯ ที่ผ่านการประเมนิเบื้องต้นมาแล้ว และบรษิทัฯ ยงัมกีารประเมนิคุณภาพ

การใหบ้รกิารของ Supplier ทุกๆ 6 เดอืน เพื่อใหไ้ด ้Supplier ทีม่มีาตรฐานตามทีกํ่าหนด 

4. ความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิโลก 

 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกัในการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางทะเล และทางอากาศ ซึง่ปัจจยัสาํคญัอย่างหน่ึงซึง่

ส่งผลกระทบกบัผลประกอบการของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกจิโลก ดงันัน้ ในกรณีทีป่ระเทศใดหรอืภูมภิาคใดเกดิ

ปัญหาเศรษฐกจิขึน้ หรอืเกดิความขดัแยง้ระหว่างประเทศ กอ็าจส่งผลกบัการคา้ระหว่างประเทศและสภาวะเศรษฐกจิให้

เกดิการชะลอตวัดว้ยเช่นกนั  

 โดยในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศได้รบัผลกระทบจาก Trade War ระหว่าง

สหรฐัอเมรกิากบัประเทศจนี รวมทัง้การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลใหเ้กดิการชะลอตวัของการคา้ระหว่าง

ประเทศ และบรษิัทฯ ในฐานะผูใ้ห้บรกิารขนส่งสนิค้าทางทะเล และทางอากาศ ได้รบัผลกระทบจากทัง้ 2 เหตุการณ์

ดงักล่าวขา้งตน้ทัง้ในช่วงครึง่ปีหลงั ปี 2562 ต่อเน่ืองจนถงึไตรมาส 1 ปี 2563 ส่งผลใหผ้ลประกอบการในช่วงครึง่ปีหลงั

ปี 2562 ตํ่ากว่าผลประกอบการในครึง่แรกของปีเดยีวกนั เช่นเดยีวกบัผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2563 ทีต่ํ่ากว่า

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 

 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึปัญหาดงักล่าวเป็นอย่างด ีจงึไดท้าํการตดิตามภาวะเศรษฐกจิโลกอย่าง

ใกล้ชดิ มกีารปรบักลยุทธ์ทางธุรกจิใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และพรอ้มรบัมอืกบัการ

เปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ 

5. ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ 

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศนัน้ จะมทีัง้รายรบัและรายจ่ายในสกุลเงนิ

ต่างประเทศเป็นปกติ รวมทัง้บรษิัทฯ ยงัมบีรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ โดยสกุลเงนิต่างประเทศหลกัที่

เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของบรษิัท คอื สกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั ซึ่งมสีดัส่วนประมาณกว่ารอ้ยละ 90 ของสกุลเงนิ

ต่างประเทศทัง้หมด ดงันัน้ หากผูป้ระกอบการรบัจดัการขนส่งทีไ่ม่มรีะบบในการบรหิารตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ และไม่

สามารถปรบัราคาขายตามต้นทุนค่าระวางทีเ่ปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผูป้ระกอบการ

นั ้นได้ โดยในปี 2560 ถึงปี 2562 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายรับเป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศเท่ากบั 565.71 ล้านบาท 560.37 ล้านบาท 632.38 ล้านบาท และ 321.91 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วน

ประมาณรอ้ยละ 54.36 รอ้ยละ 53.23 รอ้ยละ 60.57 และรอ้ยละ 59.91 ของรายได้รวม ตามลําดบั และมรีายจ่ายเป็น

สกุลเงนิต่างประเทศเท่ากบั 420.03 ล้านบาท 398.98 ล้านบาท 444.91 ล้านบาท และ 206.31 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 54.37 รอ้ยละ 51.82 รอ้ยละ 60.81 และรอ้ยละ 53.99 ของตน้ทุนการใหบ้รกิาร ตามลําดบั 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หน้าที ่8 

 ทัง้น้ี รายรบัและรายจ่ายทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศจะเกดิจากการทาํธรุกรรมกบัพนัธมติรต่างประเทศเป็นส่วน

ใหญ่ ซึ่งในทางปฏิบตัินัน้บรษิัทฯ และพนัธมติรต่างประเทศจะมธีุรกรรมทัง้รบัและจ่ายในแต่ละเดอืน และบรษิัทฯ จะ

รบัรูร้ายรบัหรอืรายจ่ายสุทธทิุกสิน้เดอืน วธิน้ีีจะช่วยลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามธรรมชาต ิ(Natural Hedge) 

นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ได้มีการทําสญัญาซื้อขายแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) กับธนาคารพาณิชย์เพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

6. ความเสีย่งจากการแขง่ขนั 

 จากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทําให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ซึ่งเป็น

ผูป้ระกอบการรายเลก็หรอื SMEs ภายในประเทศ เน่ืองจากลกัษณะธุรกจิประเภทน้ีใชเ้งนิลงทุนไม่สูงมากนัก คู่แขง่อกี

ประเภทหน่ึงคอืผูป้ระกอบการเดนิเรอืเองซึ่งธุรกจิหลกัของสายเรอืในปัจจุบนัอยู่ในช่วงการแข่งขนัสูง สายเดนิเรอืบาง

สายจงึเริม่ขยายหน่วยงานให้ครอบคลุมทัง้สายโลจสิตกิสเ์พื่อลดต้นทุนและการพึง่พงิจากบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิค้า

ระหว่างประเทศ 

 อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มผีลติภณัฑใ์หเ้ลอืกหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครบ

วงจร นอกจากน้ี เมื่อเทยีบกบัคู่แข่งรายเลก็แลว้ บรษิทัฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบจากการมพีนัธมติรต่างประเทศจาํนวนมากกว่า 

1,000 แห่ง ทัว่โลกทําให้สามารถให้บรกิารได้ครอบคลุมมากกว่า อีกทัง้ประสบการณ์กว่า 29 ปี ช่วยให้บริษัทฯ มี

ความรู้ความเขา้ใจถึงความต้องการของผู้ประกอบการท้องถิ่นได้มากกว่า ซึ่งส่งผลให้บรษิัทฯ มผีลประกอบการที่ดี

ต่อเน่ือง 

7. ความเสีย่งจากการพึง่พงิบุคลากร 

 ธุรกจิรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศตอ้งใชค้วามรู ้ความชาํนาญ และประสบการณ์ทาํงานของผูบ้รหิาร

และบุคลากรในการดําเนินงาน ดงันัน้บริษัทฯ จําเป็นต้องอาศยับุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบต่างๆที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิส่งออกหรอืนําเขา้ ดงันัน้ หากบรษิทัฯ ขาดบุคลากรดงักล่าวอาจส่งผลต่อผลการดาํเนินงานได ้

 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัน้ีเป็นอย่างดจีงึมแีผนทีจ่ะส่งพนักงานบรษิทัฯ ไปอบรมตามหลกัสตูร

ทีกํ่าหนดเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว และยงัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรในการเพิม่องคค์วามรูแ้ละเพิม่พนู

ทกัษะการทาํงานดา้นต่างๆ ในสายโลจสิตกิสแ์ละไดม้กีารจดัแผนการอบรมประจาํปีเสมอมา 

8. ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูแ้นะนํา/ตวัแทนขายในประเทศ (“Sales Agent”) และพนัธมติรทางธุรกจิ  

 กลยุทธ์ที่สําคัญอย่างหน่ึงในการติดต่อลูกค้าของทีมงานฝ่ายขายของบริษัทฯ ได้แก่ การหาลูกค้าผ่านผู้

แนะนํา/ตวัแทนการขายของบรษิทั (“Sales Agent”) และพนัธมติรทางธุรกจิ ซึง่จะแนะนําผูป้ระกอบการใหม้าใชบ้รกิาร

กับบรษิัทฯ โดยในปี 2560 ถึงปี 2562 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการ

แนะนําของพนัธมติรรายใหญ่ของบรษิทัฯ จํานวน 3.01 ล้านบาท 59.64 ล้านบาท 115.61 ล้านบาท และ 53.95 ล้าน

บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เท่ากบัรอ้ยละ 0.29 รอ้ยละ 5.67 รอ้ยละ 11.07 และ

รอ้ยละ 10.04 ตามลําดบั ดงันัน้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ขาดรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลูกคา้ทีต่ดิต่อผ่าน Sales Agent จะทํา

ใหม้ผีลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ 

 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไดม้กีารให้บรกิารที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ Sales Agent 

รวมทัง้พนัธมติรทางธุรกจิไดเ้ป็นอย่างด ีจงึทาํใหบ้รษิทัฯ มปีรมิาณธุรกรรมทีท่าํร่วมกนัระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง อกีทัง้

ยงัมีแผนกลยุทธ์ในการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมทัง้ในและต่างประเทศเพื่อขยายการให้บรกิารผ่านกลุ่ม

ดงักล่าว เพื่อขยายฐานรายไดแ้ละกระจายความเสีย่งจากความผนัผวนของธุรกจิ 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หน้าที ่9 

9. ความเสีย่งจากการถูกยกเลกิการเป็นตวัแทนสายเดนิเรอื 

 บรษิทัฯ มบีรษิัทร่วมแห่งหน่ึง  คอื บรษิัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์ มารนี (ประเทศไทย) จํากดั (“SKRT”) ซึ่ง

ประกอบธุรกจิเป็นตวัแทนสายเดนิเรอื SINOKOR ประจําประเทศไทย โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ใน SKRT ในสดัส่วนรอ้ยละ 

50 ของทุนจดทะเบียน ร่วมกับ Sinokor Merchant Marine Co., Ltd (ประเทศเกาหลีใต้) (“SINOKOR”) ซึ่งเป็น

พนัธมติรและผูถ้อืหุน้รายหน่ึงของบรษิทัฯ โดยในปี 2560 ถงึปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่ง

กําไรจาก SKRT เป็นจาํนวนเท่ากบั 6.92 ลา้นบาท 9.69 ลา้นบาท 14.41 ลา้นบาท และ 6.67 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน

จากรายได้รวมของบรษิัทฯ เท่ากับร้อยละ 0.66 ร้อยละ 0.87 ร้อยละ 1.38 และร้อยละ 1.24 ตามลําดบั และคิดเป็น

สดัส่วนจากกําไรสุทธขิองบรษิทัฯ เท่ากบัรอ้ยละ 38.99 รอ้ยละ 36.08 รอ้ยละ 30.64 และรอ้ยละ 23.60 ตามลําดบั ซึ่ง

ส่วนแบ่งกําไรจาก SKRT ถอืเป็นรายไดท้ี่มผีลต่อกําไรสุทธใินงบการเงนิของบรษิทัฯ อย่างมนัียสําคญั ดงันัน้หากใน

อนาคตบรษิทัฯไม่ไดล้งทุนในธุรกจิดงักล่าวแลว้ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ  

 นอกจากน้ี จากการที่ธุรกิจตัวแทนสายเดินเรือของ SKRT ต้องพึ่งพิงธุรกิจหรือนโยบายต่างๆ จาก 

SINOKOR เป็นหลกั ดงันัน้ หากเกดิการเปลีย่นแปลงแผนธุรกจิหรอืนโยบายดาํเนินงานหรอืเงือ่นไขในการดาํเนินธุรกจิ 

การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัและผลประกอบการของบรษิทัฯ เช่นกนั 

 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบรษิทัฯ และสายการเดนิเรอืไดร่้วมมอืกนับรหิารจดัการ SKRT ได้เป็นอย่างด ีมผีล

กําไรจากการประกอบธุรกิจต่อเน่ือง และการร่วมลงทุนได้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ และสายการเดินเรือ  อีกทัง้ 

SINOKOR ยงัเป็นผูถ้อืหุน้รายหน่ึงในบรษิทัฯ จงึเหน็ว่าการลงทุนร่วมกนัไดม้ปีระโยชน์กบัผูถ้อืหุน้ทัง้สองฝ่าย และจะ

ไดร้บัการไวว้างใจใหร่้วมถอืหุน้และเป็นตวัแทนสายการเดนิเรอืต่อไป 

10. ความเสีย่งจากการต่อสญัญาเช่าพืน้ทีล่านรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร ์

 บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จํากดั (“YJCD”) ไดท้าํสญัญาเช่าทีด่นิจากบุคคลอื่นในการดําเนินธุรกจิให้

พืน้ทีบ่รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอรร์ะยะสัน้และระยะยาว และซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์โดยมกํีาหนดระยะเวลาเชา่เริม่

ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 จนถึงวนัที ่30 กนัยายน 2564 รวมระยะเวลา 3 ปี โดยผูใ้ห้เช่าและผูเ้ช่าแสดงเจตนาทีจ่ะ

เช่าทีด่นิต่อเน่ืองกนัไปทุกช่วง 3 ปีหลงัครบกําหนดในแต่ละสญัญา แต่ทัง้น้ีรวมกนัไม่เกนิ 12 ปี  

 อย่างไรกต็าม สญัญาเช่าทีด่นิ ณ ปัจจุบนัของบรษิทัฯ มรีะยะเวลาเช่า 3 ปี ดงันัน้หาก YJCD ไม่ไดร้บัการต่อ

สญัญาหลงัจากสญัญาปัจจุบนัสิน้สุดลงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯได ้

 ทัง้น้ี ในการต่อสญัญาเช่าทีด่นิเมื่อเดอืนกนัยายน ปี 2561 ทีผ่่านมา ผูใ้หเ้ช่าไดแ้สดงเจตนาในการใหเ้ช่าระยะ

ยาวจากการคดิค่าธรรมเนียมสทิธกิารใชท้ีด่นิระยะเวลา 12 ปี (ปี 2561-2563) จํานวน 15 ลา้นบาท โดยแบ่งชําระเป็น 

2 งวด งวดแรกจ่ายเมื่อเริม่ตน้สญัญาจาํนวน 7.5 ลา้นบาท และงวดที ่2 ในปีที ่5 อกี 7.5 ล้าน และทีผ่่านมา YJCD ได้

ปฏบิตัติามขอ้ตกลงละเงือ่นไขในสญัญาเช่าอย่างเคร่งครดัและไม่เคยถูกยกเลกิสญัญาเช่า นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดม้แีผน

ในการหาพื้นที่ใหม่เพิม่เติมในการขยายธุรกจิใหพ้ื้นทีบ่รกิารรบัฝากตู้สนิคา้คอนเทนเนอร์ระยะสัน้และระยะยาว และ

ซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์เพื่อเป็นการขยายงาน และลดความเสีย่งของผลกระทบจากการไม่ไดร้บัการต่อสญัญาอกีทางหน่ึง 

11. ความเสีย่งจากการลงทุนในบรษิทัอื่น 

 นอกเหนือจากการเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิติกสแ์บบครบวงจรทีค่รอบคลุมทัว่โลก บรษิัทฯ ยงัมวีตัถุประสงค์ใน

การลงทุนในบรษิทัอื่นดว้ยเช่นกนั ซึ่งส่งผลใหผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ บางส่วนจะมาจากผลการดาํเนินงานของ

บรษิทัย่อยหรอืบรษิัทร่วมทีบ่รษิทัฯ เขา้ไปลงทุน ดงันัน้หากบรษิัทย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีบ่รษิทัฯ เขา้ไปลงทุนนัน้มผีล

การดําเนินงานที่ดจีะสามารถสร้างรายได้ให้กบับรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม หากบรษิัทดงักล่าวมีผลประกอบการในทาง

ตรงกนัขา้มกอ็าจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ได ้ 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หน้าที ่10 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึความเสีย่งในการลงทุนในบรษิทัอื่นจงึใหค้วามสําคญัในการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัทีจ่ะเขา้

ไปลงทุนโดยบรษิทัฯ จะลงทุนในธุรกจิทีม่คีวามเกี่ยวเน่ือง ใกล้เคยีง หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์และสนับสนุนการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิทัฯ ตามทีบ่รษิทัฯ ไดกํ้าหนดในนโยบายการลงทุนและบรหิารงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม นอกจากน้ี 

คณะผูบ้รหิารบรษิทัฯ ไดกํ้าหนดให้มกีารตดิตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบรษิัททีเ่ขา้ไปลงทุนอย่าง

สมํ่าเสมอ และใหม้กีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึใหม้กีารจดัเกบ็ขอ้มลูและการบนัทกึบญัชเีพื่อใหบ้รษิทัฯ 

สามารถตรวจสอบ ทัง้น้ี หากหุ้นสามญัของบรษิัทฯ จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แล้ว การพจิารณาอนุมตัิการทํา

รายการดงักล่าวต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ 

หรอืขอ้กําหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

12. ความเสีย่งจากการที่บรษิัทไม่มตีวัแทนกรรมการในบรษิัทร่วมและเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นไปตามสดัส่วนเงนิ

ลงทุน  

 ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนใน บรษิทั ซโินคอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั (“SKRT”) ในสดัส่วน

รอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนของ SKRT โดยมกีรรมการทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ จํานวน 2 ท่านจากทัง้หมด 6 ท่าน 

และมีเงนิลงทุนใน Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. (“KPL”) ในสดัส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด ซึ่ง

บริษัทฯ ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ โดยการลงทุนในทัง้สองบริษัทข้างต้น อาจมีความเสี่ยงในด้านการ

ควบคุมดแูล จากการทีบ่รษิทัฯ มไิดส่้งตวัแทนเขา้เป็นกรรมการตามสดัส่วนการถอืหุน้ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบ

การเงนิจากการจดัประเภทเงนิลงทุนใน SKRT ซึ่งมีสดัส่วนร้อยละ 50 เป็นบรษิัทร่วม และเงินลงทุนใน KPL ซึ่งมี

สดัส่วนรอ้ยละ 30 เป็นเงนิลงทุนทัว่ไป 

นอกจากน้ี จากการทีบ่รษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน SKRT รอ้ยละ 50 และถอืหุน้ใน KPL ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 

ของทุนจดทะเบยีนของทัง้สองบรษิทั ซึ่งเป็นสดัส่วนการถอืหุน้ทีม่นัียสาํคญั แต่ดว้ยขอ้จํากดับางประการทําใหบ้รษิทัฯ 

ไม่สามารถส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทําให้มีประเด็นว่า การใช้สิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทไม่เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุน และบรษิัทฯ อาจไม่มีส่วนร่วมในการ

กําหนดนโยบายที่สําคญัของบรษิัทที่ลงทุน เช่น นโยบายในการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ หรอืเงื่อนไข

สาํคญัในการทําธุรกจิ เป็นตน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกบัผลการดําเนินงานหรอืผลประกอบการของบรษิทัฯ รวมทัง้การที่

บรษิทัฯ จะต้องเป็นผูต้ดิตามผลการดําเนินงานของบรษิัททีล่งทุนอยู่เป็นระยะด้วยตนเอง อาจทําใหเ้กดิปัญหาในการ

ตดิตามขอ้มูล ซึ่งรวมถึงการจดัทําและนําส่งขอ้มูลการเงนิทีส่ําคญัของบรษิัทดงักล่าวทีอ่าจจําเป็นต้องนํามาใชใ้นการ

จดัทาํขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัฯ  

อย่างไรก็ด ีบรษิัทฯ ได้ตระหนักถงึความเสีย่งขา้งต้นเป็นอย่างด ีจงึไดจ้ดัทําให้มมีาตรการในการกํากบัดูแล

เงนิลงทุนนัน้เป็นกรณีเฉพาะ เพื่อรกัษาและสรา้งผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้  อนัไดแ้ก่ การลงทุนใน 

บรษิทั ซโินคอร ์(ไทยแลนด)์ (“SKRT”) และการลงทุน Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. (“KPL”)  

13. ความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อรา้ยแรง หรอืปัญหาดา้นสาธารณสุขอื่นๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

 ปัจจยัภายนอกอย่างหน่ึงที่ส่งผลกบัภาวะเศรษฐกิจโลก ได้แก่ ปัญหาด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 และจากมาตรการที่หลายๆ ประเทศได้

ประกาศใชเ้พื่อควบคุมและยบัยัง้การแพร่ระบาดของไวรสัดงักล่าว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่ 

เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศจนี และประเทศต่างๆ ในทวปียุโรปที่มผีูป่้วยติดเชื้อและเสยีชวีติเป็นจํานวนมาก 

ส่งผลให้เกดิการชะลอตวัของภาคการผลติ การบรโิภคสนิคา้และบรกิาร  และการจา้งงาน และหากไม่สามารถควบคุม

ไดโ้ดยเรว็อาจส่งผลใหเ้กิดการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม และจะทําให้การคา้ระหว่างประเทศมปีรมิาณ

ลดลงด้วยเช่นกัน และในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมการระบาดของเชื้อโรคได้โดยเร็ว อาจส่งผลกระทบกับผลการ



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หน้าที ่11 

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ อย่างมนัียสาํคญั 

 อย่างไรก็ดี เน่ืองจากบรษิัทฯ สามารถให้บรกิารขนส่งสนิค้าได้ทัง้ทางเรอืและทางอากาศ ดงันัน้ ในกรณีที่

ผูป้ระกอบการต้องการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ แต่มขีอ้จํากดัในการขนส่งทางอากาศจากปรมิาณเทีย่วบนิทีล่ดลง 

บรษิทัฯ กส็ามารถเสนอบรกิารขนส่งทางเรอืใหแ้ก่ลูกคา้เพื่อเป็นทางเลอืกในการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศได ้

ความเสีย่งดา้นการบรหิารจดัการ 

14. ความเสีย่งจากการบรหิารงานทีพ่ึง่พงิผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

 บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการพึง่พงิผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ เน่ืองจากนายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ์ ซึ่ง

เป็นหน่ึงในผูร่้วมผูก่้อตัง้บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ดาํรงตําแหน่งรองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะผูบ้รหิาร 

และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร เป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ในการทําธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง

ประเทศมานานกว่า 31 ปี นับตัง้แต่เริม่ทํางาน และมีบทบาทสําคญัในการบรหิารงานจนบริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่

ยอมรบัในอุตสาหกรรม รวมถงึมบีทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบายและกลยุทธท์างธุรกจิของบรษิทัฯ  ทาํใหม้ผีลการ

ดาํเนินงานทีด่อีย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ หากบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย สูญเสยีผูบ้รหิารดงักล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานและผลประกอบการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได ้ 

 อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดม้นีโยบายอย่างต่อเน่ืองทีจ่ะส่งเสรมิ และพฒันาบุคลากรในแต่ละระดบัชัน้ใหม้คีวามรู ้

ความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบตัิงานเพิ่มขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงพัฒนาบุคลากรระดบัผู้บรหิารซึ่ง

มุ่งเน้นเรื่องการพฒันาดา้นการบรหิารจดัการ ภาวะความเป็นผูนํ้า และวสิยัทศัน์ในการเป็นผูนํ้าขององคก์ร เพื่อเป็นการ

กระจายอํานาจการบรหิารจดัการให้กบัผู้บรหิารในระดบัรองลงมา รวมถึงจดัตัง้คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  คณะทํางานบรหิารความเสีย่ง และคณะผูบ้รหิาร เขา้มามี

ส่วนร่วมในการบรหิารจดัการบรษิัทฯ และตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ เพื่อเป็นการลดการ

พึง่พงิผูบ้รหิารรายดงักล่าว 

 

ความเสีย่งจากการเสนอขายหลกัทรพัย ์

15. ความเสีย่งเกีย่วกบัการนําหุน้สามญัของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 บรษิัทฯ มคีวามประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้น้ี ก่อนที่จะได้รบัทราบผลการ

พิจารณาของตลาดหลักทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ  ซึ่งผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากความไม่แน่นอนที่หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ  จะไดร้บัอนุญาตให้

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการขายหุน้

สามญัของบรษิทัฯ ตามทีค่าดการณ์ไว ้รวมทัง้อาจมคีวามเสีย่งจากสภาพคล่องหากไมม่ตีลาดรองสาํหรบัการซื้อขายหุน้

สามญัของบรษิทัฯ 

16. ความเสีย่งจากการทีร่าคาหุน้ผนัผวน และไม่สามารถขายหุน้ไดเ้ท่ากบัหรอืสงูกว่าราคาเสนอขายในครัง้น้ี 

 ภายหลงัจากการนําหุน้สามญัของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรยีบรอ้ยแล้ว 

นักลงทุนจะสามารถซื้อขายหุน้ของบรษิทัฯ ไดใ้นตลาดรองโดยราคาของหุน้สามญัของบรษิทัฯ อาจมคีวามผนัผวน โดย

ขึ้นอยู่กับปัจจยัหลายประการ เช่น ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครฐัและการ

เปลีย่นแปลงกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

ผูล้งทุนโปรดศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัปัจจยัความเสีย่งไดใ้นส่วนที ่2.2 หวัขอ้ที ่3 ปัจจยัความเสีย่ง 

  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หน้าที ่12 

สรปุฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน: 

ฐานะการเงิน หน่วย 

งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 
6 เดือน 

2563 

สนิทรพัยร์วม ลา้นบาท 409.64 480.42 476.96 636.97 

หน้ีสนิรวม ลา้นบาท 264.39 308.91 266.81 402.37 

ส่วนของเจา้ของ ลา้นบาท 145.26 171.51 210.15 234.61 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของเจา้ของ เท่า 1.82 1.80 1.27 1.72 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) รอ้ยละ 4.29 6.04 9.82 10.15 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ 

(ROE) 
รอ้ยละ 12.31 16.96 24.64 25.41 

          

ผลการดาํเนินงาน หน่วย 

งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 
6 เดือน 

2563 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ลา้นบาท 1,040.63 1,052.68 1,044.01 537.36 

รายไดร้วม ลา้นบาท 1,042.79 1,055.18 1,047.21 538.14 

กําไรขัน้ตน้ ลา้นบาท 268.06 282.70 312.43 155.26 

ค่าใชจ้่ายรวม ลา้นบาท 1,024.27 1,031.34 1,007.99 512.51 

กําไรสุทธ ิ ลา้นบาท 17.75 26.86 47.03 28.25 

อตัรากําไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 25.76 26.86 29.93 28.89 

อตัรากําไรสุทธ ิ รอ้ยละ 1.70 2.55 4.49 5.25 

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (EPS) บาทต่อหุน้ 0.09 0.18 0.26 0.14 

 

งบกระแสเงินสด หน่วย 

งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 
6 เดือน 

2563 

เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ปใน) กจิกรรม

ดาํเนินงาน 
ลา้นบาท (50.22) 76.85 49.45 30.76 

เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ปใน) กจิกรรม

ลงทุน 
ลา้นบาท (14.02) (1.36) 0.98 (32.44) 

เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ปใน) กจิกรรม

จดัหาเงนิ 
ลา้นบาท 43.95 (61.69) (22.99) (2.76) 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หน้าที ่13 

สรปุคาํอธิบายเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน: 

- การวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

ในปี 2560 – ปี 2562  งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ แสดงรายไดร้วมจากการใหบ้รกิารเท่ากบั 1,040.63 ลา้นบาท 

1,052.68 ล้านบาท 1,044.01 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 99.79 รอ้ยละ 99.76 และรอ้ยละ 99.70 ของรายได้

รวม ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเติบโตที่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.16 ในปี 2561 เมื่อเทยีบกบัรายได้รวมในปี 2560 คดิ

เป็นอตัราทีล่ดลงรอ้ยละ 0.82 ในปี 2562 เมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมในปี 2561  

รายได้จากการให้บรกิารในปี 2561 เพิ่มขึ้นโดยมสีาเหตุหลกัจากการเติบโตของรายได้จากการให้บรกิารรบั

จดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศโดยมอีตัราการเติบโตรอ้ยละ 37.16 โดยเส้นทางหลกัที่เติบโตมากที่สุด คอื 

เส้นทางอเมรกิาเหนือและเสน้ทางยุโรป และรายได้จากการให้บรกิารสนับสนุนการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่ง

สนิค้าแบบครบวงจรมอีตัราการเติบโตรอ้ยละ 2.15 เพิม่ขึน้จากปีก่อนเน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของรายได้จากการบรกิาร

ขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหัวลาก และรายได้จากการให้บริการด้านพิธีการ

ศุลกากร ในขณะทีร่ายไดจ้ากการจากให้บรกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลลดลงเลก็น้อยคดิเป็นรอ้ยละ 

2.48 เน่ืองจาก รายไดจ้ากการใหบ้รกิารส่งออกในเสน้ทางอเมรกิาเหนือ เอเชยีใต ้และยุโรปทีล่ดลง  

รายได้จากการให้บรกิารในปี 2562 ลดลงโดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดบ้รกิารรบัจดัการขนส่ง

ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) เน่ืองจากรายไดจ้ากการขนส่งในเสน้ทางกลุ่มเอเชยีลดลง ซึ่งมสีาเหตุมาจาก

ค่าระวางตลาดโลกปรบัตวัลดลง แมป้รมิาณการขนส่งโดยรวมจะเพิม่ขึน้ ตลอดจนการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

บรกิารสนับสนุนการให้บรกิารโลจสิตกิส์และการขนส่งสนิค้าแบบครบวงจร (ILS) ซึ่งมสีาเหตุมาจากรายได้จากบรกิาร

ขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลากทีล่ดลงรอ้ยละ 9.98 เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนั

ทีสู่งขึน้ ตลอดจนโครงการก่อสรา้งโรงงานในประเทศเมยีนมาร์ของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ไดแ้ล้วเสรจ็ ทําใหก้าร

ขนส่งสนิคา้ผ่านแดนในเมยีนมารล์ดลงอย่างมนัียสาํคญั  

ในขณะทีง่วด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมจากการใหบ้รกิารเท่ากบั 564.54 ล้านบาท 

และ 537.36 ล้านบาท ตามลําดับ หรอืคิดเป็นอตัราที่ลดลงร้อยละ 4.81 ในงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลากนัในปีก่อนหน้า โดยรายได้จากการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางทะเลลดลงเท่ากบั 

30.96 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 8.22 จากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 จากการไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรสั COVID-19 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศเพิม่ขึน้เท่ากบั 3.52 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

3.56 จากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 ในขณะที่รายได้จากการให้บรกิารสนับสนุนโลจสิตกิส์แบบครบวงจรลดลงเท่ากบั 

0.77 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 0.89 

กําไรขัน้ต้นจากการให้บรกิารของบรษิัทฯ ในปี 2560 – ปี 2562 เท่ากบั 268.06  ล้านบาท 282.70 ล้านบาท 

และ 312.43 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 25.76 รอ้ยละ 26.86 และร้อยละ 29.93 

ตามลําดบั อตัรากําไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ ในปี 2561 และ 2562 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ

เพิม่ขึน้ของอตัรากําไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล 

บรษิทัฯ มกํีาไรขัน้ต้นสําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 เท่ากบั 169.97 ล้านบาท 

และ 155.26 ล้านบาท ตามลําดบั กําไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ ลดลงจากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 เท่ากบั 14.71 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 8.65 เน่ืองจากผลกระทบของ COVID-19 ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัจดัการ

ขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลลดลง รวมทัง้ต้นทุนการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศทีเ่พิม่ขึน้

จากการทีม่ปีรมิาณสายการบนิที่จํากดั จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้บรษิัทฯ มอีตัรากําไร

ขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 30.11 ในงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 เป็นรอ้ยละ 28.89 ในงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หน้าที ่14 

บรษิัทฯ มีกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมในปี 2560 – ปี 2562  เท่ากบั 5.55 ล้านบาท 8.12 ล้านบาท และ 

15.10 ลา้นบาท ตามลําดบั ทัง้น้ี ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมในปี 2561 เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า เน่ืองจาก

บรษิทั ซโินคอร์ เมอร์ชานท์มารนี (ประเทศไทย) มกํีาไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้จาก 13.83 ลา้น

บาท เป็น 19.37 ล้านบาท สุทธกิบัผลขาดทุนของบรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเพิม่ขึน้จาก (5.25) ล้าน

บาท เป็น (6.04) ลา้นบาท ในขณะทีปี่ 2562 บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ 6.98 ลา้นบาท 

เน่ืองจากบรษิทั ซโินคอร์ เมอร์ชานท์มารนี (ประเทศไทย) และ บรษิัท อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั มกํีาไรสุทธิ

เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 9.45 ลา้นบาท และ 8.68 ลา้นบาท ตามลําดบั  

สาํหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2563 และ 2562 บรษิทัฯ มกํีาไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเท่ากบั 8.11 ลา้นบาท 

และ 6.97 ลา้นบาท ลดลง 1.14 ลา้นบาท จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ตามผลประกอบการของบรษิทัร่วม โดยในงวด 

6 เดอืน ปี 2563 บรษิทัฯ ไดร้บัส่วนแบ่งจากผลประกอบการของบรษิทั ซโินคอร์ เมอร์ชานท์มารนี (ประเทศไทย) จํากดั 

เท่ากบั 6.67 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดัเท่ากบั 0.31 ลา้นบาท 

ปี 2560 - ปี 2562 บรษิทัฯ มกํีาไรสุทธเิท่ากบั 17.75 ลา้นบาท 26.86 ลา้นบาท และ 47.03 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็น

อตัรา ร้อยละ 1.70 ร้อยละ 2.55 และร้อยละ 4.49 ของรายได้รวมตามลําดบั โดยในปี 2561 กําไรสุทธเิติบโตจากปี 

2560 อย่างมีนัยสําคญัคดิเป็นร้อยละ 51.35 เน่ืองจากรายได้ อตัรากําไรขัน้ต้น และส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ ในขณะทีค่่าใชจ้่ายทางการเงนิลดลง ต่อเน่ืองมาในปี 2562 กําไรสุทธยิงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองและ

มนัียสาํคญัทีอ่ตัราการเตบิโตรอ้ยละ 75.09 จากความสามารถในการบรหิารต้นทุนบรกิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางทะเล 

และส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีเ่พิม่ขึน้ 

บรษิทัฯ มกํีาไรสุทธสิาํหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 เท่ากบั 35.34 ล้านบาท และ 

28.25 ล้านบาท ตามลําดบั กําไรสุทธขิองบรษิัทฯ ลดลงจากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 เท่ากบั 7.09 ล้านบาทหรอืคดิ

เป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 20.06 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดร้วมจากการใหบ้รกิารและกําไรขัน้ตน้จากการ

ใหบ้รกิาร ซึง่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของ COVID-19 ทาํใหเ้ศรษฐกจิการคา้ระหว่างประเทศ การส่งออก

และนําเขา้ชะลอตวัลง อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงสามารถรกัษาระดบักําไรสุทธใิหใ้กลเ้คยีงกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อนหน้า โดยอตัรากําไรสุทธสิําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 เท่ากบั รอ้ยละ 6.24 และ

รอ้ยละ 5.25 ตามลําดบั 

- การวเิคราะหฐ์านะการเงนิ 

ฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ ณ สิ้นปี 2560 – สิ้นปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บรษิัทฯ มีสนิทรพัย์รวม

เท่ากบั 409.64 ลา้นบาท 480.42 ลา้นบาท 476.96 ลา้นบาท และ 636.97 ล้านบาทตามลําดบั โดยสนิทรพัย์รวม ณ สิน้ปี 

2561 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 70.78 ล้านบาท จากปี 2560 เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีการค้าจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

ตลอดจนการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม นอกจากน้ียงัเกดิจากการเพิม่ขึ้น

ของสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น ได้แก่ สทิธกิารใช้ที่ดนิของ YJCD และ ณ สิ้นปี 2562 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมลดลง 3.46 

ล้านบาท จากการลดลงของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น ลูกหน้ีกรมสรรพากร สุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของเงินสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด  

ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2563 สนิทรพัย์รวมของบรษิัทฯ เพิม่ขึ้น 160.01 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2562 โดยมสีาเหตุ

หลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (ตราสารหน้ี) 30.00 ล้าน

บาท ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น จํานวน 62.84 ล้านบาท สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น จํานวน 47.80 ล้านบาท ซึ่งเดมิแสดงเป็นรายการเงนิลงทุนทัว่ไป - สุทธ ิจํานวน 34.34 ล้านบาท ณ 

สิน้ปี 2562  เป็นผลจากการปรบัปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 

32 และ TFRS 9) และสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้จาํนวน 63.12 ลา้นบาท ซึ่งเดมิไดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หน้าที ่15 

และสญัญาเช่าการเงนิ โดยบรษิัทฯ ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) มาใช้ โดย

ปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 สุทธกิบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดทีล่ดลง จาํนวน 31.30 ล้านบาท 

และในขณะทีม่กีารลดลงของเงนิลงทุนทัว่ไป 34.34 ล้านบาท และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ลดลง 13.62 ล้านบาท ตามการ

เปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีอ่ธบิายขา้งตน้ 

บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม ณ สิ้นปี 2560 – สิ้นปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 264.39 ล้านบาท 

308.91 ล้านบาท 266.81 ล้านบาท และ 402.37 ล้านบาท ตามลําดบั หน้ีสินรวม ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

เท่ากบั 44.52 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน หน้ีสนิ

หมุนเวยีนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินประกันการวางเงนิมดัจําจากคู่ค้าที่เป็นตวัแทนต่างประเทศเพื่อการให้บรกิารรบั

จดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศทีเ่พิม่ขึ้น และหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่นซึ่งเป็นค่าตอบแทนเพื่อให้ไดม้าซึ่งสทิธิ

การใช้ที่ดนิของบรษิัทย่อย (YJCD) และ ณ สิ้นปี 2562 หน้ีสินรวมลดลง 42.10 ล้านบาท จากการลดลงของเจ้าหน้ี

การคา้และเจา้หน้ีอื่น และเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หน้ีสนิรวมเพิม่ขึ้น 135.56 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก

การเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า จาํนวน 69.07 ลา้นบาท จากการปรบัปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) สุทธจิากเดมิทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงนิจาํนวน 8.21 ล้าน

บาท ณ สิน้ปี 2562 คู่กบัรายการสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้ 62.56 ลา้นบาท และเงนิกูย้มื

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20.00 ลา้นบาท  

บรษิัทฯ มส่ีวนของเจา้ของรวม ณ สิน้ปี 2560 – สิน้ปี 2562 และสิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2563 เท่ากบั 145.26 ล้าน

บาท 171.51 ล้านบาท 210.15 ลา้นบาท และ 234.61 ล้านบาท ตามลําดบั ส่วนของเจา้ของในปี 2561 เพิม่ขึน้เท่ากบั 

26.25 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของกําไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร และ ณ สิน้ปี 2562 ส่วนของเจา้ของ

เพิม่ขึน้ 38.64 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้และการเพิม่ขึน้ของกําไรสะสม  

ณ สิ้นไตรมาสที ่2 ปี 2563 ส่วนของเจ้าของเพิม่ขึน้ 24.46 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมา

จากการเพิม่ขึน้ขององค์ประกอบส่วนอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ จํานวน 10.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการรบัรูร้ายการ

ปรบัปรุงสะสม จากการจดัประเภทและวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นใหม่ ตามวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ และกําไร

สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรทีเ่พิม่ขึน้ 16.63 ลา้นบาท 

ทัง้น้ี เมื่อวนัที ่15 กนัยายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่าง

กาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 30.00 ล้านบาท โดยมกํีาหนดการ

จ่ายเงนิปันผลภายใน 1 เดอืนนับจากวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว โดยการจ่ายเงนิ

ปันผลดงักล่าว จะทําใหบ้รษิทัฯ มรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง 30.00 ล้านบาท  และกําไรสะสมที่

ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 30.00 ล้านบาท ซึ่งหากพจิารณาเปรยีบเทยีบจากงบแสดงฐานะการเงนิ ณ 30 ม.ิย. 63 บรษิทัฯ 

จะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดจาก 85.44 ล้านบาท เหลอื 55.44 ล้านบาท สนิทรพัย์รวมลดจาก 

636.97 ล้านบาท เหลอื 606.97 ล้านบาท และกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรลดจาก 77.43 ล้านบาท เหลอื 47.43 ล้าน

บาท ซึ่งทําใหส่้วนของเจา้ของลดจาก 234.61 ลา้นบาท เหลอื 204.61 ล้านบาท โดยรายการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะ

แสดงในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) วนัที ่30 กนัยายน 

2563 ต่อไป  

- การวเิคราะหก์ระแสเงนิสด 

บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดําเนินงานสําหรบัปี 2560 - ปี 2562 และงวด 6  

เดอืน ปี 2563 เท่ากบั (50.22) ล้านบาท 76.85 ล้านบาท 49.45 ล้านบาท และ 30.76 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หน้าที ่16 

2560 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ป (50.22) ล้านบาท มสีาเหตุหลกัมาจากกําไรก่อนภาษเีท่ากบั 24.08 ล้านบาท สุทธิ

กบัเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นรวมทัง้หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่นทีล่ดลง 62.57 ลา้นบาท และการลดลงของลูกหน้ีการคา้และ

ลูกหน้ีอื่น (13.41) ล้านบาท และในปี 2561 มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานในปี 2561 จํานวน 

76.85 ลา้นบาท มปัีจจยัหลกัมาจากการทีบ่รษิทัฯ มกํีาไรก่อนภาษเีงนิไดจ้าํนวน 31.96 ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอื่นทีเ่พิม่ขึน้ 64.20 ล้านบาท สุทธกิบัการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นจาํนวน 26.42 ลา้นบาท ในขณะ

ที่กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานในปี 2562 จํานวน 49.45 ล้านบาทมีปัจจยัหลกัมาจากการที่

บรษิัทฯ มกํีาไรก่อนภาษีเงนิไดจ้ํานวน 54.31 ล้านบาท ลูกหน้ีการค้าทีล่ดลง 41.21 ล้านบาท สุทธเิจ้าหน้ีการค้าและ

เจา้หน้ีอื่นที่เพิม่ขึน้ 42.59 ล้านบาท รวมทัง้สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น เช่น เงนิมดัจาํ ทีเ่พิม่ขึน้ 3.66 ล้านบาท ขณะที่

ในงวด 6  เดอืน ปี 2563 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ดม้าจากผลการดําเนินงานจํานวน 32.60 ล้านบาท และการ

เพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้จํานวน 62.26 ล้านบาท สุทธกิบัการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้จาํนวน 63.86 ลา้นบาท ในช่วง

เดยีวกนั 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทุนสาํหรบัปี 2560 - ปี 2562 และงวด 6  เดอืน ปี 2563 เท่ากบั 

(14.02) ล้านบาท (1.36) ล้านบาท 0.98 ล้านบาท และ (32.44) ล้านบาท ตามลําดบั โดยในงวด 6  เดอืน ปี 2563 

บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธจิากกิจกรรมลงทุนใช้ไปสาเหตหลกัมาจากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (ตราสารหน้ี) จาํนวน 30.00 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงนิสําหรบัปี 2560 - ปี 2562 และงวด 6  เดอืน ปี 2563 

เท่ากบั 43.95 ล้านบาท (61.69) ล้านบาท (22.99) ลา้นบาท และ (2.76) ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2560 มสีาเหตุ

หลกัมาจากเงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 63.63 ลา้นบาท สุทธกิบัการ

จ่ายเงนิปันผลจํานวน 15.15 ล้านบาท และในปี 2561 กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ มสีาเหตุหลกัมา

จากการจ่ายคนืเงนิสดสุทธจิากเงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 57.23 ล้าน

บาท และการจ่ายชาํระดอกเบี้ยจาํนวน 2.71 ลา้นบาท ในขณะทีปี่ 2562 กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

มสีาเหตุหลกัมาจากการจ่ายคนืเงนิสดสุทธจิากเงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกู้ยมืระยะสัน้ และเงนิกู้กู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิจํานวน 14.38 ล้านบาท เงนิปันผลจ่าย 31.50 ล้านบาท สุทธกิบัเงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนจํานวน 25.00 ล้าน

บาท ขณะทีง่วด 6  เดอืน ปี 2563 บรษิทัฯ มกีารจ่ายปันผลจาํนวน 12.50 ลา้นบาท จ่ายเงนิสดชาํระหน้ีสนิตามสญัญา

เช่าจาํนวน 8.95 ลา้นบาท และจ่ายชาํระคนืเงนิเบกิเกนิบญัชจีาํนวน 1.23 ลา้นบาท สุทธกิบัเงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงนิ 20.00 ลา้นบาท 

ปี 2560 - ปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บรษิัทฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.01 เท่า 1.08 เท่า 

1.29 เท่า และ 1.32 เท่าตามลําดบั โดยหากพจิารณาจากวงจรเงนิสดในปี 2560 - ปี 2562 และสิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 

บรษิทัฯ มวีงจรเงนิสดเท่ากบั (4.70) วนั (13.03) วนั (22.63) วนั และ (15.70) วนั ตามลําดบั 

ทัง้น้ี เน่ืองจากกําหนดการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรกของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับ

ระยะเวลาที่งบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบังวดเก้าเดอืน สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 จะไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม จากการพจิารณาร่างงบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ และงบการเงนิเฉพาะ

กจิการของบรษิทัฯ สําหรบังวดเก้าเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 ซึ่งยงัไม่ไดผ้่านการสอบทานของผูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ โดยเบื้องต้นแล้ว บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน เห็นว่าเว้นแต่จะมีปัจจยัอื่น ๆ จากภายนอกที่

นอกเหนือความคาดหมายของบรษิทัฯ (1) ผลการดําเนินงานสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 จะไม่

มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนัียสําคญัที่จะส่งผลกระทบในเชงิลบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุน เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการ

ดําเนินงานสําหรบังวดหกเดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2563 และผลการดําเนินงานสําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 ทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้(2) กลุ่มบรษิทัฯ ไม่ไดข้ยายขอบเขตการประกอบธุรกจิไปยงัธุรกจิอื่นใดนอกเหนือจาก

ลกัษณะการประกอบธุรกจิตามปกตขิองกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่ไดเ้ปิดเผยไว ้(3) ไม่มกีารทาํรายการระหว่างกนัในลกัษณะอื่น



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หน้าที ่17 

ใดระหว่างกลุ่มบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพิม่เตมิในงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

2563 นอกเหนือจากรายการทีม่ลีกัษณะตามทีไ่ดเ้คยเปิดเผยไวใ้นส่วนที ่2.3 หวัขอ้ 14 รายการระหว่างกนัแลว้ ซึง่เป็น

ขอ้มูลสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 (4) ไม่มขีอ้มูลทีจ่ะส่งผลกระทบในเชงิลบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนอย่างมี

นัยสาํคญัทีเ่กดิขึน้ในงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 ของกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยเพิม่เตมิในแบบ

แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ และ (5) เมื่อพจิารณาผลการดําเนินงานสาํหรบังวดเก้าเดอืน สิน้สุดวนัที ่

30 กนัยายน 2563 ของกลุ่มบรษิทัฯ ในเบือ้งต้นแล้ว ไม่ขดัต่อคุณสมบตัติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

นักลงทุนสมัพนัธ:์  นายเกตติวิทย ์ สิทธิสุนทรวงศ ์ เบอรติ์ดต่อ: 02-079-9888 (ต่อ 1413)  

Email: ir@leogloballogistics.com  

251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
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ส่วนท่ี 2 
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ส่วนที ่2.1 หน้าที ่1 

ส่วนท่ี 2.1 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

 

ชื่อบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกจิ : ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทีค่รอบคลุมทัว่โลก (End -  to - End Global 

Logistics Services) และลงทุนในบรษิทัอื่น 

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ : 251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107560000125 

Home Page : http://www.leogloballogistics.com/ 

โทรศพัท ์ : 0-2079-9888 

โทรสาร : 0-2079-9829 

 

บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มวีตัถุประสงค์ในการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขาย

หุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนในครัง้น้ีจาํนวน 410.40 ลา้นบาท หกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการเสนอขาย

ประมาณ 21.17 ล้านบาท คงเหลือเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประมาณ 389.23 ล้านบาท ไปใช้เพื่อ

วตัถุประสงคต์่างๆ  ดงัน้ี 

 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
จาํนวนเงิน 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ 

1. ลงทุนธุรกจิ Leo Self-Storage & E-Fulfillment Center จํานวน 2 โครงการ 80.00 ภายในปี 2565  

2. พฒันาระบบขนส่งผ่านแดนไปยงัประเทศเมยีนมาร ์ 10.00 ภายในปี 2565 

3. ขยายพืน้ทีบ่รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร ์ 60.00 ภายในปี 2565 

4. ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ และเงนิทุนในการเขา้ร่วมลงทุนกบั

พนัธมติรทางธุรกจิทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN  

239.23 ภายในปี 2564  

รวม 389.23  

หมายเหตุ: โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นส่วนที ่2.6 โครงการในอนาคต 

จํานวนเงนิลงทุนและระยะเวลาที่ใช้เงนิตามวตัถุประสงค์การใช้เงนิขา้งต้น เป็นการประมาณการตามแผน

ธุรกจิในปัจจุบนัของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาจแตกต่างไปจากประมาณการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และใน

อนาคตบรษิัทฯ อาจมคีวามจําเป็น หรอือาจเห็นควรให้จดัสรรเงนิสุทธติามที่ระบุขา้งต้นในจํานวนที่แตกต่างออกไป 

หรอืใชเ้งนิสุทธใินวตัถุประสงคอ์ื่นนอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้าที ่1 

ส่วนท่ี 2.2 

การประกอบธรุกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

  

1.1 ประวติัความเป็นมาท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “LEO”) เดมิชื่อ บรษิทั ลโีอ กรุ๊ป จาํกดั ก่อตัง้

เมื่อวนัที ่11 ตุลาคม 2534 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 2.50 ล้านบาท โดยมนีายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ์ ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารของบรษิัทฯ เป็นหน่ึงในผู้เริม่ก่อตัง้ร่วมกบันายสมศกัดิ ์ศรสุีทศัน์กุล และผู้ก่อตัง้ท่านอื่นๆ ซึ่งนายเกตติวทิย ์

สทิธสุินทรวงศ์ และนายสมศกัดิ ์ศรสุีทศัน์กุล ยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่จนถงึปัจจุบนั โดยวตัถุประสงคแ์รกทีจ่ดัตัง้คอื เพื่อ

ถือหุ้นในบรษิัทอื่นๆ ในกลุ่ม (“Holding Company”) และ เพื่อรองรบัการขยายกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจโลจสิติกส ์

ในขณะนัน้ธุรกรรมหลกัของกลุ่มบรษิัทอยู่ภายใต้บรษิัท ลโีอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (“LEOT”) ซึ่งดําเนิน

ธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) ในแบบไม่เต็มตู้ (Less than Container Load หรือ 

“LCL”) ไปยงัเมอืงท่าหลกัต่างๆ ทัว่โลก และต่อมาได้ขยายบรกิารขนส่งสนิค้าทางทะเลแบบเต็มตู้  (Full Container 

Load หรือ “FCL”) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นธุรกิจหลักที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุดของบริษัทฯ (ในปี 2551 มีการเปลี่ยน

โครงสรา้งการถอืหุ้นของบรษิัทฯ และในปี 2552 ได้มกีารโอนธุรกิจของบรษิัท ลโีอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ จํากดั

มายงับรษิทัฯ) 

จากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจของโลกในช่วงวกิฤติการณ์ทางการเงนิปี 2540 เศรษฐกิจในหลาย

ประเทศมอีตัราการเตบิโตชะลอตวัและส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกจิผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ LEOT จงึไดม้ี

การปรบักลยุทธ์ให้เขา้กบัสถานการณ์ทางการแข่งขนัในการทําการตลาด โดยหนัมาพฒันาการขนส่งแบบครบวงจร

นอกเหนือจากการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งทางทะเลเพยีงอย่างเดยีว โดยในปี 2540 บรษิทัฯ เริม่ให้บรกิารจดัการ

ขนส่งสนิคา้ทางอากาศ (Air Freight) และในปี 2553 บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญาตและขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการขนส่ง

ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator หรอื “MTO”) ตามพระราชบญัญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลาย

รูปแบบ พ.ศ. 2548 อนัเป็นการแสดงถงึศกัยภาพและความสามารถในการใหบ้รกิารใหก้บัลูกค้าไดอ้ย่างต่อเน่ืองครบ

วงจร อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่โอกาสและความพรอ้มในการแขง่ขนัของธุรกจิโลจสิตกิสใ์นระดบัภูมภิาคอกีดว้ย  

ในปี 2551 บรษิัทฯ ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก บรษิัท ลโีอ กรุ๊ป จํากัด มาเป็น บรษิัท ลโีอ โกลบอล โลจสิติกส ์

จํากัด เพื่อให้ชื่อของบรษิัทฯ สามารถสื่อสารถึงขอบเขตธุรกิจของบรษิัทฯ ได้อย่างชดัเจน รวมถึงสามารถสะท้อน

ศักยภาพในการให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ที่สามารถครอบคลุมทัว่โลกแบบครบวงจร  (End - to - End  Global 

Logistics Services)  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยและร่วมลงทุนในบรษิทัร่วมเพื่อสนับสนุนธุรกรรมหลกัของบรษิทัฯ โดยมกีารลงทุน

ที่สําคญั ได้แก่ ลงทุนในบริษัท เอฟพีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“FPS”) ในปี 2554 เพื่อทําธุรกิจเป็นผู้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร และผู้รบัจดัการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบโดยเน้นกลุ่มภูมภิาคเอเชยี ร่วมจดัตัง้

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านท์มารนี (ประเทศไทย) จาํกดั (“SKRT”) กบับรษิทั ซโินคอร์ เมอรช์านทม์ารนี จาํกดั ซึ่งเป็น

สายเดนิเรอืจากประเทศเกาหลใีต้ในปี 2545 เพื่อดาํเนินธุรกจิเป็นตวัแทนสายเดนิเรอืของซโินคอรป์ระจําประเทศไทย 

ร่วมจดัตัง้บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จาํกดั (“YJCD”) ในปี 2552 เพื่อดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอน

เทนเนอร์ระยะสัน้และระยะยาว และซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ จดัตัง้บรษิทั เวลิด์ คอนเนคท ์โลจสิตกิส ์จํากดั (“WCL”) ในปี 

2553 เพื่อดําเนินธุรกิจเป็นผูด้ําเนินพธิกีารศุลกากรและตวัแทนออกของ ร่วมจดัตัง้บรษิัท อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (“ARM”) กบักลุ่มอาราเมก็ซ์ ซึง่เป็นบรษิทัชัน้นําของโลกในธุรกจิขนส่งพสัดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ 
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ส่วนที ่2.2.1 หน้าที ่2 

(Courier and Express) เพื่อดาํเนินธุรกจิบรกิารขนส่งพสัดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศในประเทศไทย (Courier 

and Small Parcel Express Services) และร่วมจัดตัง้ บริษัท ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ จํากัด (“LML”) กับบริษัท

พนัธมติรทอ้งถิน่ในประเทศเมยีนมาร ์ในปี 2557 สําหรบัการดาํเนินธุรกจิเป็นผูจ้ดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศใน

ประเทศเมยีนมาร ์เป็นตน้ 

อย่างไรกด็ ีในช่วงปี 2556-2558 บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อใหม้โีครงสรา้งทีเ่หมาะสมใน

การเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ โดยในปี 2558 บรษิัทฯ รบัโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business 

Transferred) ของ FPS และ WCL โดยทัง้สองบรษิทัดาํเนินการชาํระบญัชเีรยีบรอ้ยแลว้ ส่งผลใหใ้นปัจจุบนั บรษิทัฯ มี

บริษัทย่อย 2 แห่งที่ยังดําเนินธุรกรรมอยู่ คือ YJCD และ LML และมีบริษัทร่วมอีก 2 แห่งคือ SKRT และ ARM 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้เปิดให้บรกิาร Leo Self-Storage (“LSS”) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่เพื่อให้เช่าพื้นที่จดัเก็บสนิค้า ทัง้น้ี 

บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั เมื่อวนัที ่23 มนีาคม 2560 และไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น บรษิทั ลโีอ 

โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 29 ปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัคุณภาพการให้บรกิารเสมอมา โดย

บริษัทฯ ได้รับใบรบัรองมาตรฐาน ISO ครัง้แรกในปี 2543 และในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 

9001:2015 อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิในสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 

(Thai International Freight Forwarders Association หรือ “TIFFA”) (ในปัจจุบัน นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ ์

ประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิัทฯ ดาํรงตําแหน่งเป็นนายกกิตตมิศกัดิข์องสมาคม TIFFA)  สมาพนัธ์ผู้รบัจดัการ

ขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (International Federation of Freight Forwarders Associations หรอื “FIATA”) สมาคม

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association  หรอื “IATA”) สมาคมตวัแทนขนส่งสนิคา้

ทางอากาศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association หรอื “TAFA”) และสมาคมชิปป้ิงแห่งประเทศไทย (The 

Customs Broker and Transportation Association of Thailand หรอื “CTAT”) เป็นต้น นอกจากน้ี บรษิัทฯ ไดพ้สิูจน์

ถงึการเป็นหน่ึงในผู้ประกอบการด้านโลจสิติกส์อย่างครบวงจรชัน้นําของประเทศ โดยไดร้บัรางวลัผูป้ระกอบการที่มี

ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจําปี 2559 (Excellent Logistics Management Award หรือ 

“ELMA”) สาขา 3rd Party Logistics Services Provider (3PL) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย์ โดยรางวลัดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการบรหิารจดัการและการให้บรกิารโลจสิติกส์ที่เป็นเลศิของ

บรษิทัฯ ซึง่ครอบคลุมถงึความน่าเชื่อถอืในกระบวนการจดัการดา้นโลจสิตกิสแ์ละความเป็นมอือาชพีในการใหบ้รกิารแก่

ลูกคา้อกีดว้ย 

และในปี 2562 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลัผูป้ระกอบการที่มคีวามเป็นเลศิดา้นการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ ประจําปี 

2562  (Excellent Logistics Management Award หรอื “ELMA”) สาขาผู้ให้บรกิารตวัแทนในการจดัการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding) จาก กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ

รางวลัผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2562 (Prime Minister’s Award 2019 : PM Award 2019) สาขาธุรกิจบรกิาร

ยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของระดับ

มาตรฐานเออโีอ (Authorized Economic Operator : AEO) จากกรมศุลกากร 

 

1.2 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในภาพรวม 

• วิสยัทศัน์ 

บรษิทัฯ จะเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรชัน้นําของไทย ทีม่เีครอืขา่ยครอบคลุมทัว่โลก โดยมกีาร

เตบิโตอย่างยัง่ยนื และเป็นบรษิทัอนัดบัหน่ึงในใจของลูกคา้และพนักงาน 
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• พนัธกิจ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จงึได้กําหนดพนัธกิจที่จะทําให้บรษิัทฯ 

เติบโตอย่างยัง่ยนื ได้รบัความเชื่อถือจากลูกค้าและคู่ค้า ตลอดจนพนักงานของบรษิัทฯ ด้วยความมุ่งมัน่ที่จะดําเนิน

ธุรกจิอย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ และมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองตามหลกั Quality Policy ใน 4 หวัขอ้ดงัน้ี 

1. ความพอใจสงูสุดของลูกคา้ (HIGH-CUSTOMER SATISFACTION : HCS)  

2. ระบบงานทีเ่ป็นเลศิ  (EXCELLENT WORKING  SYSTEM : EWS)  

3. พนักงานทีม่คีุณภาพ  (QUALITY  HUMAN RESOURCE : QHR)  

4. องคก์รทีม่คีวามมัน่คง  (HEALTHY GROUP OF COMPANIES : HGC)  

• เป้าหมายในการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการยอมรับในการเป็นองค์กรชัน้นําของคนไทยที่

ให้บรกิารโลจสิติกสอ์ย่างครบวงจร บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ที่จะดําเนินธุรกจิอย่างมคุีณภาพและประสทิธภิาพตรงตาม

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อเตรยีมพรอ้มสูก่ารเป็นองคก์รมหาชน 

• กลยุทธ ์

1. สร้างการเจรญิเติบโตของยอดขายอย่างต่อเน่ืองด้วยกลยุทธ์ Product Differentiation & Innovation Market 

Concentration และ Service Excellence  

2. มุ่งเน้นในการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่แีละรกัษาฐานลูกคา้หลกั (Key Customers)  

3. พฒันาและเสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ป็น Solution Provider ใหก้บัลูกคา้ 

4. ขยายเครอืขา่ยโดยการสรรหาพนัธมติรทางธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 

5. ใหค้วามสําคญักบัการพฒันาและดูแลลูกคา้ระดบั Key Accounts ใหไ้ดร้บัการบรกิารทีด่ ีโดยมโีครงการพฒันา

ปรบัปรุงระบบการใหบ้รกิารลูกคา้และการบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (CRM) อย่างต่อเน่ือง 

6. ดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Good Corporate Governance with Social 

responsibility) 

• ค่านิยม  

บรษิทัฯ ไดกํ้าหนดค่านิยม หรอื LEO Core Values เพื่อปลูกฝังใหพ้นักงานมแีนวความคดิ และหลกัการในการ

ทาํงานเดยีวกนั ดงัน้ี 

 L = Leading with ethics and integrity (เป็นผูนํ้าอย่างมหีลกัการและคุณธรรม)  

 E = Excellence teamwork with service mind (สรา้งศกัยภาพในการทาํงานเป็นทมีดว้ยใจบรกิาร) 

 O = Open for continuous learning and improvement (เปิดกวา้งในการเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่างต่อเน่ือง) 

• วฒันธรรมองคก์ร  

1. ทศันคต ิ(Positive Attitude) : สรา้งทศันคตขิองพนักงาน ใหม้คีวามซื่อสตัย์สุจรติ มคีวามคดิเป็นระบบ มคีวาม

เป็นผูนํ้าและมคีวามคดิสรา้งสรรค ์มใีจรกับรกิารเพื่อสามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดอ้ย่างเตม็ที ่มคีวามรบัผดิชอบต่อ

งานในหน้าที ่ 

2. องค์ความรู ้(Knowledge-Based Organisation) : เปิดโอกาสใหพ้นักงานไดเ้รยีนรูอ้ยู่เสมอ มคีวามใฝ่เรยีนรูส้ิง่

ใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์  และส่งเสรมิใหพ้นักงานไดม้โีอกาสพฒันาความสามารถของตนเองและมคีวามสามารถใน

การถ่ายทอดความรูข้องตนเองใหก้บัทมีงานได ้



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้าที ่4 

3. ใหพ้ลงัส่งเสรมิและกระจายอํานาจ (Empowerment and Delegation) :  สรา้งแรงจงูใจและสรา้งพลงัส่งเสรมิให้

พนักงานสามารถดงึศกัยภาพของตนเองออกมาใหม้ากทีสุ่ดโดยการมอบและกระจายอํานาจ เพื่อใหก้ารบรหิาร

และการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

4. ทนัสมยั (Modern and Agile Organisation) : เป็นองค์กรที่ทนัสมยัและมคีวามคล่องตวัในการปรบัตวักบัการ

เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

1.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั   

เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีสาํคญั 

พฤศจกิายน 2533 นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ร่วมจัดตัง้ บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 

(“LEOT”) กบันายสมศกัดิ ์ศรสุีทศัน์กุล และผูก่้อตัง้ท่านอื่นๆ ซึ่งนายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์

และนายสมศกัดิ ์ศรสุีทศัน์กุล ยงัคงเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่จนถงึปัจจุบนั โดยแรกเริม่บรษิัทฯ มทีุน

จดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร ไปยงัเมอืงท่าหลกัๆ ทัว่โลก (ภายหลงับรษิทั ลี

โอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ได้โอนกิจการทัง้หมด (EBT) มายงับริษัทฯ ในปี 2551 

และไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัและชาํระบญัชเีสรจ็สิน้ในเดอืนเมษายน 2559) 

ตุลาคม 2534 บรษิทั ลโีอ กรุ๊ป จํากดั จดัตัง้ดว้ยทุนจดทะเบยีน 2.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 25,000 

หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท เป็นบรษิทั Holding company 

กรกฎาคม 2535 บริษัทฯ ร่วมจัดตัง้บริษัท รอยัลเทนเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (“RYT”) กับบุคคลอื่นที่ไม่

เกี่ยวข้องกับบรษิัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูล

ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท เพื่อดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ

ทางทะเล โดยเน้นภูมภิาคยุโรปและอเมรกิา โดยบรษิทัฯ ถอืหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 ต่อมา

ในปี 2555 บรษิทัฯ ไดท้ําการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัและไดล้ดสดัส่วนการถอืหุน้ใน RYT 

เหลอืรอ้ยละ 19.00 โดยการขายหุน้แก่ผูถ้อืหุน้ของ RYT ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

พฤษภาคม 2537 ถึง

สงิหาคม 2538 

บรษิทัฯ มกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีน 2 ครัง้ โดยครัง้ทีห่น่ึงเพิม่ทุนจํานวน 1.50 ล้านบาท จาก 

2.50 ลา้นบาท เป็น 4.00 ล้านบาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้ 15,000 หุน้ มลูค่าทีต่รา

ไวหุ้น้ละ 100.00 บาท และเพิม่ทุนครัง้ทีส่องจาํนวน 1.00 ลา้นบาท จาก 4.00 ล้านบาทเป็น  

5.00 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท โดย

จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิและผูถ้อืหุน้ใหม่ 2 ราย  

กนัยายน 2539 บรษิัทฯ ร่วมจดัตัง้บรษิัท ทฟิฟ่า จํากัด กบับุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ ด้วยทุนจด

ทะเบียน 12.00 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกิจการอื่นเพื่อประกอบกิจการโรงพักสินค้าหรือ

สถานที่บรรจุจัดทําหีบห่อเพื่ อการส่งออกและนําเข้า และธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับ

คอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์ทีใ่ชใ้นระบบเชื่อมโยงสถาบนัการศกึษาวชิาชพีรบัจดัการขนส่ง

สินค้าระหว่ างประเท ศ  (International Transport and Business School - ITBS) โดย

ปัจจุบนั มทีุนจดทะเบยีน 70.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 7.00 ล้านหุน้ มูลค่าสทีต่ราไว้

หุน้ละ 10.00 บาท โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 5.00  
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กรกฎาคม 2544 ผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ ร่วมจดัตัง้ บรษิัท เอฟพเีอส โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (“FPS”) 

ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

10.00 บาท ทําธุรกจิเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร และผู้รบัจดัการขนส่งต่อเน่ือง

หลายรูปแบบโดยเน้นกลุ่มภูมิภาคเอเชยี โดยบรษิัทฯ และ บริษัท เอฟพีเอส โลจิสติกส ์

(ประเทศไทย) แบ่งโซนการขายตามความชํานาญของเครอืขา่ย (ภายหลงัไดจ้ดทะเบยีนเลกิ

บรษิทัในปี 2558 และชาํระบญัชเีสรจ็สิน้ในปี 2560) 

สงิหาคม 2544 บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 10.00 ลา้นบาท จาก 5.00 ลา้นบาทเป็น 15.00 ลา้นบาท 

โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อจดัสรรให้ผู้ถือ

หุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

พฤศจกิายน 2545 ผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ รว่มจดัตัง้บรษิัท ซิโนคอร ์เมอรช์านทม์ารีน (ประเทศไทย) (“SKRT”) กบั 

Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. (“SKR”) ซึ่งเป็นสายเดนิเรือจากประเทศเกาหลีใต ้โดย

การถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 เพ่ือดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนสายเดินเรือซิโนคอร ์(“Sinokor”) ประจาํ

ประเทศไทย ใหบ้รกิารขนส่งดว้ยตูค้อนเทนเนอร ์ภายในภาคพืน้เอเชียแปซิฟิก และใหบ้รกิาร 

เช่า เรือเทกอง และเรือคอนเทนเนอร ์และต่อมาในปี 2551 และปี 2556  บรษิัทฯ ไดซ้ือ้หุน้จาก

กลุ่มผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 และรอ้ยละ 10.00 ตามลาํดบั ทาํให ้ณ 31 

มีนาคม 2560 บรษิัทฯถือหุน้รอ้ยละ 50.00 โดย SKR ถือหุน้รอ้ยละ 40.00 และบคุคลท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ 2 รายถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 10.00 

ธนัวาคม 2548 บรษิัท ลโีอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ขยายสาขาไปยงัแหลมฉบงัเพื่อรองรบักลุ่ม

ลูกคา้ทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

กรกฎาคม 2549 บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ลงทุนในบริษัท Kyungpyung Logistics 

Company Limited (“KPL”) ประเทศเกาหลี ร่วมกับ SKR และนิติบุคคลสัญชาติเกาหลีใต ้

เพื่อดาํเนินธุรกจิโรงพกัสนิคา้ ลานเกบ็ตู้คอนเทนเนอร์โดยการถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 

ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ของ KPL  

สงิหาคม 2550 บรษิทัฯ จดัตัง้บรษิทั ออล โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์จาํกดั (“ALC”) ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5.00 ลา้น

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 50,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท ดําเนินธุรกจิบรกิาร

การรบัจดัเก็บและกระจายสินค้า (Warehouse & Distribution Management) โดยบรษิัทฯ 

ถอืหุน้รอ้ยละ 85.00 ต่อมา ALC ไดเ้พิม่ทุน 5.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้ 50,000 หุน้ หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนทาํให ้ALC มทีุนจดทะเบยีน

ทัง้สิน้ 10.00 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2552 บรษิทัฯ ไดล้ดสดัส่วนการถอืหุน้เหลอืรอ้ยละ 10.00 

ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ โดยการขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อื่นซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  

บรษิทัฯ จดัตัง้ บรษิทั ลโีอคลูล ์โลจสิตกิส ์จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 3.00 ลา้นบาท แบ่งเป็น

หุน้สามญั 30,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท ดาํเนินธุรกจิรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศสําหรบัสินค้าพิเศษ ต่อมาในปี 2552 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บรษิัท ลีโอ สเป

เชยีลตี้ โลจสิตกิส ์จํากดั หลงัจากนัน้ในปี 2556 บรษิทัฯ ไดข้ายหุน้ทัง้หมดใหแ้ก่บุคคลทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้น้ี บรษิทั ลโีอ สเปเชยีลตี ้โลจสิตกิส ์จํากดั ไดเ้ปลีย่นชื่ออกีครัง้ในปี 

2558 เป็น บรษิทั ออล สเปเชยีลตี ้โลจสิตกิส ์จาํกดั 
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เมษายน 2551 

 

 

บรษิัทฯ มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ราย ได้ขายหุ้นทัง้หมด

ให้กบัผู้ถือหุ้นรายใหม่ และบรษิัทฯ เขา้ถอืหุ้นของ บรษิัท ลโีอ ทรานสปอร์ต คอรป์อเรชัน่ 

จํากดั และ บรษิัท เอฟพเีอส โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จํากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 69.00 และ 

รอ้ยละ 80.00 ตามลําดบั และต่อมา ได้เพิม่สดัส่วนการถือหุน้เป็นรอ้ยละ 100.00 ของทัง้ 2 

บรษิทัในปี 2552 (ภายหลงั FPS ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัในปี 2558 และชาํระบญัชเีสรจ็สิน้

ในปี 2560)  

พฤษภาคม 2551 บรษิทัฯ เปลี่ยนชื่อจาก บรษิทั ลโีอ กรุ๊ป จํากดั เป็น บรษิัท ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จํากดั 

เพื่อใหช้ื่อของบรษิทัฯ สื่อสารถงึขอบเขตธุรกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างชดัเจน 

สงิหาคม 2551 บรษิัทฯ ก่อตัง้บรษิัท ลโีอ โกลบอล ชปิป้ิง เอเยนซีส์ จํากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 3.00 ล้าน

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 30,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท เพื่อดําเนินธุรกจิเป็น

ตวัแทนสายเดนิเรอืขนส่งระหว่างประเทศร่วมกบัเจา้ของสายเรอืจากต่างประเทศ อย่างไรกด็ ี

เน่ืองจากบรษิทัสายเดนิเรอืดงักล่าวมกีารเปลี่ยนแปลงนโยบายทีจ่ะทําธุรกจิดว้ยตนเองโดย

ไม่ผ่านตัวแทน บรษิัท ลโีอ โกลบอล ชปิป้ิง เอเยนซีส์ จํากัด จึงได้จดทะเบียนเลิกบรษิัท

ในช่วงปลายปี 2557 และชาํระบญัชเีสรจ็สิน้ในเดอืนมถิุนายน 2559 

พฤษภาคม 2552  บรษิัท ลโีอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ จํากดั โอนกิจการทัง้หมดมายงับรษิัทฯ และได้จด

ทะเบยีนเลกิบรษิทัในปลายปี 2557 และชาํระบญัชเีสรจ็สิน้ในเดอืนเมษายน 2559  

กรกฎาคม 2552 บรษิทัฯ ร่วมจดัตัง้ บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 1.00 

ล้านบาท และเพิ่มเป็น 15.00 ล้านบาท เดอืนธนัวาคมในปีเดยีวกนั โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญั 

150,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทน

เนอร์ระยะสัน้และระยะยาว และให้บรกิารรบัทําความสะอาดและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ โดย

บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 40.00 (ภายหลงั บรษิทัฯ ไดซ้ื้อหุน้จากผูถ้อืหุน้รายอื่นอกีรอ้ยละ 10.00 

ส่งผลให้ปัจจุบนัสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ เป็นรอ้ยละ 50.00 โดยมบีุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้ง

กบับรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 40.00 และ นิตบิุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 10.00) 

 บรษิทัฯ ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก SGS (Thailand) Co., Ltd 

พฤศจกิายน 2552 บรษิัทฯ ขยายสาขาอกีหน่ึงแห่ง คอื สาขาสุวรรณภูม ิโดยเน้นธุรกิจดาํเนินพธิกีารศุลกากร

และการขนส่งทางอากาศ 

กรกฎาคม 2553 บรษิทัฯ จดัตัง้ บรษิทั ไอ ทู ยู คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (“I2U”) ดว้ยทุนจดทะเบยีน 3.00 ล้าน

บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ดําเนินธุรกิจ

ให้บรกิารฐานขอ้มูลและบรกิารทําการตลาดออนไลน์ ต่อมาในปี 2554 I2U ไดเ้พิม่ทุน 2.00 

ล้านบาท โดยออกหุน้สามญัจํานวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท จดัสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทําให้ I2U มทีุนจดทะเบยีนที่ชําระแล้วทัง้สิ้น 5.00 ล้านบาท ทัง้น้ี ในปี 

2556 บรษิทัฯ ไดข้ายหุน้ทัง้หมดใหแ้ก่บุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

กนัยายน 2553 บรษิทัฯ จดัตัง้บรษิทั เวลิด ์คอนเนคท ์โลจสิตกิส ์จํากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 13.00 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั 130,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท ดาํเนินธุรกจิเป็นผูด้าํเนิน

พิธีการศุลกากรและตัวแทนออกของ โดยบรษิัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 (ภายหลงัได้จด

ทะเบยีนเลกิบรษิทัในปี 2558 และชาํระบญัชเีสรจ็สิน้ในปี 2560) 
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ตุลาคม 2555 บรษิัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบยีนอีก 8.125 ล้านบาท เป็น 23.125 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญั

จาํนวน 81,250 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพือ่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 

มนีาคม 2556 บรษิัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1.875 ล้านบาท เป็น 25.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญั

จาํนวน 18,750 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท เพื่อจดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ใหม่ คอื บรษิทั 

ซิโนคอร์ คัมปนี ลิมิเต็ด (ฮ่องกง) ในราคาหุ้นละ 1,640.00 บาท ซึ่งต่อมาได้โอนหุ้นให ้

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านท ์มารนี คมัปะนี ลมิเิตด็ (เกาหล)ี (“SKR”) ในเดอืนเมษายน 2556 

ซึง่เป็นผลให ้SKR ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 7.50 ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ของบรษิทัฯ 

มถิุนายน 2557 บรษิทัฯ จดัตัง้บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ARM”) ร่วมกบักลุ่มอาราเมก็ซ์ ซึ่ง

เป็นบรษิัทชัน้นําของโลกในธุรกิจขนส่งพสัดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ (Courier 

and Express) ดว้ยทุนจดทะเบยีน 9.00 ลา้นบาท ดาํเนินธุรกจิบรกิารขนส่งพสัดุและเอกสาร

เร่งด่วนระหว่างประเทศ ต่อมาในปี 2558  ปี 2560 และปี 2561 ได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 

25.50 ล้านบาท 32.50 และ 39.00 ล้านบาท ตามลําดบั  โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ร้อยละ 26.00 

บรษิัทจากประเทศสงิคโปร์ถอืหุน้รอ้ยละ 49.00 และ ผูถ้ือหุ้นอื่นถอืหุ้นที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนัถือ

หุน้รอ้ยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ของ ARM  

กนัยายน 2557 บรษิัทฯ จดัตัง้บรษิัท ลโีอ เมยีนมาร์ โลจสิติกส์ จํากดั (“LML”) ร่วมกบัพนัธมติรท้องถิ่นใน

ประเทศเมียนมาร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ ดําเนินธุรกิจเป็นผู้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทีป่ระเทศเมยีนมาร ์โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 60.00 และ 

พนัธมติรในประเทศเมยีนมารถ์อืหุน้รอ้ยละ 40.00 ต่อมาในปี 2559 LML เพิม่ทุนจดทะเบยีน

เป็น 100,000.00 ดอลลารส์หรฐั ทาํใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้ใน LML รอ้ยละ 80.00 และพนัธมติรใน

ประเทศเมยีนมารถ์อืหุน้รอ้ยละ 20.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ของ LML (โดยบรษิทัฯ 

เป็นผูเ้พิม่ทุนเพยีงฝ่ายเดยีว)  

พฤศจกิายน 2558 บรษิัท เอฟพเีอส โลจสิติกส ์(ประเทศไทย) จํากดั โอนกิจการทัง้หมดมายงับรษิัทฯ และจด

ทะเบยีนเลกิบรษิทั ปัจจุบนัชาํระบญัชเีสรจ็สิน้ในเดอืนธนัวาคม 2560 

ธนัวาคม 2558 บรษิทั เวลิด์ คอนเนคท์ โลจสิตกิส์ จํากดั โอนกจิการทัง้หมดมายงับรษิทัฯ และจดทะเบยีน

เลกิบรษิทั ปัจจุบนัชาํระบญัชเีสรจ็สิน้ในเดอืนตุลาคม 2560 

สงิหาคม 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลัผูป้ระกอบการทีม่คีวามเป็นเลศิดา้นการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์ประจาํปี 

2559 (Excellent Logistics Management Award หรือ “ELMA”) สาขา 3rd Party Logistics 

Services Provider (3PL) จากกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

ธนัวาคม 2559 บรษิัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50.00 ล้านบาท เป็น 75.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ

จาํนวน 0.50 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท เพื่อจดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้าที ่8 

เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีสาํคญั 

มนีาคม 2560 

 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ไดม้มีตอินุมตัเิรื่องสาํคญัต่างๆ ดงัน้ี  

1) มมีตดิําเนินการแปรสภาพจากบรษิัทจํากดั เป็นบรษิัทมหาชนจํากดั และเปลี่ยนแปลง

ชื่อเป็น บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

2) มมีตเิปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้าก 100.00 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ 

3) มมีติเพิ่มทุนจดทะเบยีน 25.00 ล้านบาท จากเดิม 75.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้าน

บาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 50.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นครัง้แรกต่อประชาชน และนําหุน้สามญัของบรษิทัเขา้จด

ทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดัในวนัที ่23 มนีาคม 2560 

พฤษภาคม 2560 บรษิัทฯ เปิดให้บรกิาร Leo Self-Storage (“LSS”) ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 1,280 ตาราง

เมตร บนถนนพระราม 3 ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่เพื่อให้เช่าพื้นที่จดัเก็บสนิค้า โดยมีกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายหลกั คือ ลูกค้ารายย่อย ซึ่งได้แก่ ผู้อยู่อาศยัคอนโดมิเนียม หรอืผู้ประกอบการ 

SMEs และ E-Commerce ในละแวกใกลเ้คยีง  

กุมภาพนัธ ์2561 บรษิัทฯ ร่วมจดัตัง้บรษิัท ทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม จํากดั ด้วยทุนจดทะเบยีน 5.00 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั 50,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ดําเนินธุรกจิบรหิารพืน้ทีเ่ขต

ปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 4.43 

มนีาคม 2562 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 ไดม้มีตอินุมตัเิรื่องสาํคญัต่างๆ ดงัน้ี  

1) มมีติลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จํานวน 25.00 ล้านบาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้

ออกจาํหน่ายของบรษิทัฯ 

2) มมีติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 75.00 ล้านบาท เป็น 140.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 130.00 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้0.50 บาทต่อหุน้ 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 50.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 

0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละราย

ถอือยู่ (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรร 3 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ 

โดยเสนอขายในราคาหุน้ละไม่เกนิ 0.50 บาท 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 80.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 

0.50  บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก  

สงิหาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส ์

ประจําปี 2562 (Excellent Logistics Management Award หรอื “ELMA”) สาขาผูใ้ห้บรกิาร

ตวัแทนในการจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding) จาก

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรางวลัผู้ประกอบธุรกิจส่งออก

สนิค้าและบรกิารดเีด่นประจําปี 2562 (Prime Minister' s Export Award 2019) สาขา Best 

Service Enterprise Award  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้าที ่9 

เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีสาํคญั 

กนัยายน 2562 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 ไดม้มีตอินุมตัเิรื่องสาํคญัต่างๆ ดงัน้ี  

1) มมีติลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จํานวน 40.00 ล้านบาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้

ออกจาํหน่ายของบรษิทัฯ 

2) มมีติเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 100.00 ล้านบาท เป็น 160.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพิม่ทุนจํานวน 120.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขาย

หุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นครัง้แรกต่อประชาชน และนําหุน้สามญัของบรษิทัเขา้จดทะเบยีน

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

ตุลาคม 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัการประกาศอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนออกของระดบัมาตรฐานเออโีอ (Authorized 

Economic Operator: AEO) 

ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ  ลงทุน เพิ่ม ในหุ้นสามัญของบริษัท  ทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม  จํากัด   (“Tafa 

Consortium”)  จาํนวน 625 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100.00 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 62,500 บาท ทาํ

ใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ หลงัการเพิม่ทุนเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 4.73  

มกราคม 2563 บรษิัทฯ ลงทุนเพิม่ในหุ้นสามญัของบรษิัท ทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม จํากดั จํานวน 8,000 หุ้น 

มลูค่าหุน้ละ 100.00 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 800,000 บาท โดยสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 5.83 

 

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ   

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ มโีครงสรา้งการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และเงนิลงทุนทัว่ไป ดงัน้ี 

 

 
 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้าที ่10 

จากโครงสรา้งการถือหุ้นของบรษิทัฯ ไม่มบีุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิัทฯ ถือหุ้นในบรษิัทย่อย บรษิัท

ร่วม และเงินลงทุนทัว่ไปเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว เว้นแต่การลงทุนในบจก. อาราเม็กซ์ 

(ประเทศไทย) ซึ่งม ีบจก.ทรานสปีด เป็นผูถ้ือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีน โดย ณ วนัที ่30 เมษายน 

2563 บจก. ทรานสปีด มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ ไดแ้ก่ นางสุธาสนีิ มารุตตมาน ซึง่เป็นพีส่าวนายเกตตวิทิย์ สทิธสุินทรวงศ ์และ

นายวเิศษ สทิธสุินทรวงศ ์ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีน 

บรษิทัฯ จดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี (ประเทศไทย) จํากดั (“SKRT”) ทีบ่รษิทัฯ มี

สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 เป็นเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม เน่ืองจากบรษิัทฯ ไม่มอํีานาจควบคุมใน SKRT โดยที่การ

ลงทุนใน SKRT เป็นการลงทุนร่วมกบั Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. (“SKR”) ประเทศเกาหลใีต้ ซึ่งเป็นบรษิทั

เจ้าของเรอืเดนิทะเลที่ SKRT เป็นตวัแทนสายการเดนิเรอืในประเทศไทย การบรหิารงานของ SKRT มกีารกําหนด

นโยบายการดําเนินธุรกิจและการบรหิารร่วมกัน ทัง้น้ี บรษิัทฯ มีตวัแทนในคณะกรรมการของ SKRT 2 ท่าน จาก

ทัง้หมด 6 ท่าน และไม่มสีญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ โดยรายชื่อคณะกรรมการของ SKRT ม ีดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการ ตวัแทน 

1.นายฮยอน ชอล กู ตวัแทนของกลุ่ม Sinokor 

2.นายมนิกนึ ชนิ ตวัแทนของกลุ่ม Sinokor 

3.นายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์ ตวัแทนของบรษิทัฯ 

4.นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี ตวัแทนของบรษิทัฯ 

5.นางสาวพรรณนีย ์ตนัสถาวรีฐั* - 

6.นายสมบูรณ์ ไพศาลสนิสกุล* - 

หมายเหตุ: * คุณพรรณนีย ์ตนัสถาวรีฐั และคุณสมบูรณ์ ไพศาลสนิสกุล เป็นผูบ้รหิารตัง้แตช่่วงก่อตัง้ของ SKRT แลว้ต่อมาจงึเขา้เป็นผูถ้อืหุน้

และกรรมการของ SKRT โดยแต่ละท่านถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้วของ SKRT โดยก่อนเขา้ร่วมงานกบั SKRT 

คุณพรรณนีย์ ตันสถาวีรฐั มีประสบการณ์ด้านการบริหารในธุรกิจโลจิสติกส์มานานกว่า 15 ปีทัง้ในธุรกิจสายเรือ และธุรกิจ Freight 

Forwarder ในขณะทีคุ่ณสมบูรณ์ ไพศาลสนิสกุลมปีระสบการณ์ในการดูแลงานดา้นบรหิารการขายในธุรกจิสายเดนิเรอืและธุรกจิโลจสิตกิสม์า

มากกว่า 10 ปี และได้ร่วมบรหิารทําให้ SKRT เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ทัง้สองท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้จดัการทัว่ไป (General 

Manager) และรองผูจ้ดัการทัว่ไป (Deputy General Manager) ตามลําดบั 

 ขณะที่การจดัประเภทเงินลงทุนใน Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. (KPL) ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดัตัง้ขึ้นใน

ประเทศเกาหลใีตเ้ป็นเงนิลงทุนทัว่ไป แมว้่าบรษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 30 เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่มอํีานาจในการ

เขา้ไปมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเกี่ยวกบันโยบายทางการเงนิและการดําเนินงานของ KPL และบรษิทัฯ ไม่มตีวัแทนใน

คณะกรรมการของ KPL โดยที่การลงทุนใน KPL เกิดจากการชักชวนจากกลุ่ม SKR ในประเทศเกาหลีใต้ที่เป็น

พนัธมิตรทางการค้าเพื่อให้ KPL ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจซึ่งจะต้องมีผู้ร่วมทุนเป็นชาวต่างชาต ิ  

ดงันัน้เพื่อรกัษาความสมัพนัธท์างการคา้ บรษิทัฯ จงึไดเ้ขา้ร่วมลงทุนใน KPL สดัส่วนรอ้ยละ 30 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมด ซึ่งเป็นสดัส่วนขัน้ตํ่าตามทีกํ่าหนดในกฎหมายของประเทศเกาหลใีต้ ทัง้น้ี เน่ืองจากบรษิทัฯ เหน็ว่า 

การบรหิารงานของ KPL กระทําโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบรษิัทในประเทศเกาหลใีต้ซึ่งเป็นผู้มคีวามเชี่ยวชาญใน

ธุรกิจดงักล่าวและการร่วมลงทุนมีวตัถุประสงค์เพื่อรกัษาความสมัพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน บรษิัทฯ จึงไม่ได้ส่ง

ตวัแทนเขา้บรหิารงานที ่KPL และเหน็ว่าการจดัประเภทของเงนิลงทุนใน KPL เป็นเงนิลงทุนทัว่ไปมคีวามถูกตอ้งและ

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการทีบ่รษิทัฯ ไม่ไดม้อีทิธพิลอย่างมนัียสาํคญัใน KPL   

  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้าที ่11 

• รายละเอียดบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ช่ือบริษทั บริษทั ลีโอ  โกลบอล  โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทัว่โลก (End -  to - End Global 

Logistics Services) และลงทุนในบรษิทัอื่น 

วนัท่ีก่อตัง้ 11 ตุลาคม 2534 

ทุนจดทะเบียน 160.00 ลา้นบาท  

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ ่ 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 

• รายละเอียดบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ช่ือบริษทั บริษทั วายเจซี ดีโปท์ เซอรวิ์สเซส จาํกดั 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ใหบ้รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร ์ระยะสัน้และระยะยาว และซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์

วนัท่ีก่อตัง้ 13 กรกฎาคม 2552 

ทุนจดทะเบียน 15.00 ลา้นบาท 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ ่ 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 

ผู้ถือหุ้น 1. บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) สดัส่วน 50.00% 

2. นาย ชวลติ ประสงคว์วิฒัน์ สดัส่วน 40.00%* 

3. บรษิทั บํารุง คอนเทนเนอรเ์ซอรว์สิ จาํกดั สดัส่วน 10.00%*, ** 

มูลค่าเงินลงทุน 7.50 ลา้นบาท 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

ลงทุน 

เป็นการต่อยอดธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่เป็นธุรกจิหลกั

ของบรษิทัฯ และไดร้บัเงนิปันผลจากผลประกอบการของบรษิทั 

หมายเหตุ: * ผูถ้อืหุน้ทัง้ 2 ท่าน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ ในลกัษณะบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ   

  **บจก. บํารุง คอนเทนเนอรเ์ซอรว์สิ มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ไดแ้ก่ คุณบํารุง จนิดาพล ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบยีน  

 

ช่ือบริษทั บริษทั ลีโอ เมียนมาร ์ โลจิสติกส ์จาํกดั 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทีป่ระเทศเมยีนมาร ์

วนัท่ีก่อตัง้ 12 กนัยายน 2557 

ทุนจดทะเบียน 100,000 ดอลลารส์หรฐั 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ ่ 422/426 Corner of Strand Road and Botahtaung Pagoda Road, #10-08, 

Botahtaung Township, Yangon, Republic of the Union of Myanmar   

ผู้ถือหุ้น 1. บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) สดัส่วน 80.00% 

2. Carewell Premium Logistics Services Limited สดัส่วน 20.00%* 

มูลค่าเงินลงทุน 2.73 ลา้นบาท 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

ลงทุน 

เป็นการต่อยอดธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่เป็นธุรกจิหลกั

ของบรษิทัฯ และไดร้บัเงนิปันผลจากผลประกอบการของบรษิทั 

หมายเหตุ : * บริษัท  Carewell Premium Logistics Services Limited (“Carewell”) เป็นบริษัท ใน เครือของ Ever Flow River Group of 

Companies (Public) Limited (“EFR Group”) ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส์แบบครบวงจรเช่นเดยีวกบับรษิทัฯ ที่

ประเทศเมยีนมาร ์ โดยผูถ้อืหุน้เป็นกลุ่มบุคคลสญัชาตพิม่า และไม่มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั หรอืบุคคลที่



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้าที ่12 

อาจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ  โดยในช่วงเริม่ต้นบรษิทัฯ ต้องการพนัธมติรท้องถิน่มาเป็นหุน้ส่วน เนื่องจากเป็นธุรกจิใหม่ และ

ดําเนินธุรกจิในต่างประเทศ จึงได้ร่วมจดัตัง้ LML กบั EFR Group ผูร้่วมธุรกจิที่เข้าใจในการดําเนินธุรกจิในประเทศเมยีนมาร ์

และต่อมาในปี 2561 EFR Group ไดโ้อนหุน้ให ้Carewell  

• รายละเอียดบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ช่ือบริษทั บริษทั ซิโนคอร ์เมอรช์านท์มารีน (ประเทศไทย) จาํกดั 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ตวัแทนสายเดนิเรอืของประเทศเกาหลใีต ้ 

วนัท่ีก่อตัง้ 25 พฤศจกิายน 2545 

ทุนจดทะเบียน 5.00 ลา้นบาท 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ ่ 92/21 ชัน้ 10 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั  

กรุงเทพมหานคร 

ผู้ถือหุ้น 1. บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) สดัส่วน 50.00% 

2. Sinokor Merchant Marine Co., Ltd (ประเทศเกาหลใีต้)* สดัส่วน 40.00% 

3. นางสาวพรรณนีย ์ตนัสถาวรีฐั สดัส่วน 5.00%** 

4. นายสมบูรณ์ ไพศาลสนิสกุล สดัส่วน 5.00%** 

มูลค่าเงินลงทุน 48.74 ลา้นบาท 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

ลงทุน 

เป็นการต่อยอดธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ซึง่เป็นธุรกจิหลกั

ของบรษิทัฯ และไดร้บัเงนิปันผลจากผลประกอบการของบรษิทั 

หมายเหตุ: * Sinokor Merchant Marine Co., Ltd (ประเทศเกาหลใีต)้ ถอืหุน้ในบรษิทัฯ สดัส่วน 7.50% 

  ** คุณพรรณีย ์และคุณสมบูรณ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ ในลกัษณะบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

     กบับรษิทัฯ   

 

ช่ือบริษทั บริษทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ บรกิารขนส่งพสัดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ 

วนัท่ีก่อตัง้ 9 มถิุนายน 2557 

ทุนจดทะเบียน 39.00 ลา้นบาท  

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่* 153 ซอยปรดีพีนมยงค ์14 ถนนสุขมุวทิ 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ผู้ถือหุ้น 1. อาราเมก็ซ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล โลจสิตกิส ์ไพรเวท ลมิเิตด็ (สญัชาตสิงิคโปร)์  

สดัส่วน 49.00%** 

2. บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) สดัส่วน 26.00% 

3. บรษิทั ทรานสปีด จาํกดั สดัส่วน 25.00%** 

มูลค่าเงินลงทุน 3.19 ลา้นบาท 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

ลงทุน 

เป็นการต่อยอดธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ซึง่เป็นธุรกจิหลกั

ของบรษิัทฯ และไดร้บัเงนิปันผลจากผลประกอบการของบรษิทั โดยธุรกจิของ บรษิัท 

อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นการให้บรกิารขนส่งพัสดุและเอกสารเร่งด่วน

ระหว่างประเทศทีม่ขีนาดเลก็ (Courier) โดยมเีสน้ทางหลกัคอืตะวนัออกกลาง เอเชยี 

และยุโรป ในขณะที่ธุรกิจของบรษิัทฯ คอืการให้บรกิารขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ 

โดยมเีสน้ทางขนส่งทัว่โลก  โดยสนิคา้ทีบ่รษิทัฯ ขนส่งมขีนาดหบีห่อ และปรมิาณการส่ง

ทีใ่หญ่และมากกว่าการส่งสนิคา้พสัดุ และเอกสาร  
หมายเหตุ: * บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้จดทะเบียนย้ายที่ตัง้เป็น 335 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้าที ่13 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2563 

** บจก. ทรานสปีด ใหบ้รกิารขนส่งแบบตดิตวัผูโ้ดยสาร (Hand Carried) สําหรบัสนิคา้ที่ต้องใช้ความระมดัระวงั หรอืมคีวาม

จําเป็นเร่งด่วน  มกีรรมการ ได้แก่ คุณกมล มารุตตมาน และผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณสุธาสนิี มารุตตมาน ซึ่งเป็นพีเ่ขยและ

พีส่าวของคุณเกตตวิทิย ์สทิธสิุนทรวงศ ์และคุณวเิศษ สทิธสิุนทรวงศ ์โดยบจก. ทรานสปีดมคีวามเชีย่วชาญ และประสบการณ์

ในการใหบ้รกิารขนส่งพสัดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศทีม่ขีนาดเลก็ (Courier) 

• รายละเอียดเงินลงทุนทัว่ไป ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ช่ือบริษทั KYUNG PYUNG LOGISTICS CO.LTD 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ดาํเนินธุรกจิโรงพกัสนิคา้ ลานเกบ็ตูค้อนเทนเนอร ์และการขนส่งในประเทศเกาหลใีต ้

วนัท่ีก่อตัง้ 10 กรกฎาคม 2549 

ทุนจดทะเบียน 3,000 ลา้นวอน 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ ่ 305 Pyungtaekhangmangil, Poseung-eup, Pyungtaek-si, Gyeonggi-do, South 

Korea  

ผู้ถือหุ้น 

 

1. Sinokor Merchant Marine Co., Ltd (ประเทศเกาหลใีต)้* สดัส่วน 65.00% 

2. บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) สดัส่วน 30.00% 

3. Kook Yang Logitech Co., Ltd สดัส่วน 5.00%** 

มูลค่าเงินลงทุน 29.51 ลา้นบาท 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

ลงทุน 

เป็นการต่อยอดธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่เป็นธุรกจิหลกั

ของบรษิัทฯ และได้รบัเงนิปันผลจากผลประกอบการของบรษิัท อีกทัง้ ยงัเป็นการ

รกัษาสมัพนัธภาพ และความสมัพนัธท์างธุรกจิอนัดกีบั Sinokor 

หมายเหตุ: * Sinokor Merchant Marine Co., Ltd (ประเทศเกาหลใีต)้ ถอืหุน้ในบรษิทัฯ สดัส่วน 7.50% 

 ** Kook Yang Logitech Co., Ltd ไม่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ ในลกัษณะบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

     กบับรษิทัฯ 

 

ช่ือบริษทั บริษทั รอยลัเทนเนอร ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั  

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 

วนัท่ีก่อตัง้ 16 กรกฎาคม 2535 

ทุนจดทะเบียน 5.00 ลา้นบาท 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ ่ 123/9 ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

ผู้ถือหุ้น 1. นาย สมชาย สุรวณิชศริ ิสดัส่วน 66.00%* 

2. บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) สดัส่วน 19.00% 

3. นาง รชาดา พงศส์ทิธโิชค สดัส่วน 11.00%* 

4. นาง อนงค ์โตตระการตระกูล สดัส่วน 4.00%* 

มูลค่าเงินลงทุน 0.95 ลา้นบาท 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

ลงทุน 

เป็นการต่อยอดธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่เป็นธุรกจิหลกั

ของบรษิทัฯ และไดร้บัเงนิปันผลจากผลประกอบการของบรษิทั โดยธุรกจิของ บจก. 

รอยลัเทนเนอร์ฯ มีลกัษณะเดียวกันกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน บจก. 

รอยลัเทนเนอรฯ์ เป็นเพยีงเงนิลงทุนทัว่ไป ซึ่งมคีวามเป็นอสิระต่อกนั โดยอํานาจใน

การตดัสนิใจในการทําธุรกจิ และนโยบายในการทําธุรกจิอยู่ที ่บจก. รอยลัเทนเนอร์ฯ 

และบรษิทัฯ มไิดม้ส่ีวนเกีย่วขอ้ง  

หมายเหตุ: * ผูถ้อืหุน้ทัง้ 3 รายไม่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ ในลกัษณะบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้าที ่14 

ช่ือบริษทั บริษทั ออล โลจิสติกส ์เซน็เตอร ์จาํกดั 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ใหบ้รกิารการรบัจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ (Warehouse & Distribution Management) 

วนัท่ีก่อตัง้ 30 สงิหาคม 2550 

ทุนจดทะเบียน 10.00 ลา้นบาท 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ ่ 700/488 หมู่ที ่2 ตําบลบา้นเก่า อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี 

ผู้ถือหุ้น 1. นาย สมชาย สุรวณิชศริ ิสดัส่วน 75.00%* 

2. นาย เกรยีงสทิธิ ์วงศารยิวานิช สดัส่วน 15.00%* 

3. บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) สดัส่วน 10.00% 

มูลค่าเงินลงทุน 1.00 ลา้นบาท 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

ลงทุน 

เป็นการต่อยอดธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่เป็นธุรกจิหลกั

ของบรษิทัฯ และไดร้บัเงนิปันผลจากผลประกอบการของบรษิทั 

หมายเหตุ: * ผูถ้อืหุน้ทัง้ 2 รายไม่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ ในลกัษณะบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ 

 

ช่ือบริษทั บริษทั ทิฟฟ่า จาํกดั 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 1. ลงทุนในกิจการอื่นเพื่อประกอบกิจการ โรงพกัสนิค้าหรอืสถานที่บรรจุจดัทําหีบ

ห่อเพื่อการส่งออกและนําเข้า และธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ 

ซอฟตแ์วร ์ทีใ่ชใ้นระบบเชื่อมโยง 

2. สถาบนัการศกึษาวชิาชพีรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 

(International Transport and Business School - ITBS)  

วนัท่ีก่อตัง้ 2 กนัยายน 2539 

ทุนจดทะเบียน 70.00 ลา้นบาท 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ ่ 19 ชัน้ 4 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก 

 

1. บรษิทั แมส ทรานสปอรต์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั สดัส่วน 14.86%* 

2. นาย พลธวชั ธญัญพงศพ์านิช สดัส่วน 13.29%* 

3. นาย กมล เรอืงสุจติรว์ฒัน์ สดัส่วน 12.86%* 

4. นาย พงศเ์ทพ ตัง้พนิิจจติ สดัส่วน 10.24%* 

5. นาย ธญัญา ธญัญพงศพ์านิช สดัส่วน 7.68%* 

6. นาย สุวทิย ์รตันจนิดา สดัส่วน 6.11%* 

7. บรษิทั โปรเฟรท อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั สดัส่วน 5.00%* 

8. บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) สดัส่วน 5.00% 

9. บรษิทั เอน็เตอรไ์พรส ์ทรานสปอรต์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั สดัส่วน 3.39%* 

10. นางสาว กลัศริ ิอนิทรภูวศกัดิ ์สดัส่วน 2.66%* 

11. ผูถ้อืหุน้รายอื่น 15 ราย สดัส่วนรวมกนั 18.91% 

มูลค่าเงินลงทุน 3.50 ลา้นบาท 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

ลงทุน 

เป็นการต่อยอดธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่เป็นธุรกจิหลกั

ของบรษิทัฯ และไดร้บัเงนิปันผลจากผลประกอบการของบรษิทั อกีทัง้ บรษิทั ทฟิฟ่า 

จาํกดั ยงัจดัตัง้โดยสมาชกิของสมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (“Thai 

International Freight Forwarders Association หรอื TIFFA”) เพื่อให้บรกิารต่อยอด

ทางธุรกิจแก่บรษิัทที่เป็นสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นการลงทุนที่



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้าที ่15 

เหมาะสม เน่ืองจาก บรษิัทฯ เองก็เป็นหน่ึงในสมาชิกของสมาคมฯ บรษิัทฯ จงึให้

ความร่วมมอื และสนับสนุนฐานะผูถ้อืหุน้  

หมายเหตุ: * ผูถ้อืหุน้ทัง้ 9 รายไม่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ ในลกัษณะบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ 

 

ช่ือบริษทั บริษทั ทิฟฟ่า โลจิสติกส ์(2008) จาํกดั 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ เป็นธุรกจิการขนส่งในลกัษณะ Backhaul ร่วมกบัไปรษณียไ์ทยและ 

สมาคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งทางบก (ปัจจุบนัไม่มธีุรกรรมทางธุรกจิ) 

วนัท่ีก่อตัง้ 15 พฤษภาคม 2552 

ทุนจดทะเบียน 5.00 ลา้นบาท 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ ่ 19 ชัน้ 4 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก 1. บรษิทั ทฟิฟ่า จาํกดั สดัส่วน 61.00%* 

2. บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) สดัส่วน 2.00% 

3. บรษิทั ซลิเวอร ์ไลน์ โลจสิตกิส ์จาํกดั สดัส่วน 1.92%** 

4. บรษิทั ซทีไีอ โลจสิตกิส ์จาํกดั สดัส่วน 1.92%** 

5. บรษิทั โดมเินเตอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั สดัส่วน 1.92%** 

6. บรษิทั บ ีโลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั สดัส่วน 1.92%** 

7. บรษิทั แมส ทรานสปอรต์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั สดัส่วน 1.92%** 

8. บรษิทั เอน็เตอรไ์พรส ์ทรานสปอรต์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั สดัส่วน 1.92%** 

9. บรษิทั โอเชีย่น แอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั สดัส่วน 1.92%** 

10. บรษิทั โปรเฟรท อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั สดัส่วน 1.92%** 

11. ผูถ้อืหุน้รายอื่น 15 ราย สดัส่วนรวมกนั 21.64% 

มูลค่าเงินลงทุน 0.10 ลา้นบาท 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

ลงทุน 

เป็นการต่อยอดธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่เป็นธุรกจิหลกั

ของบรษิทัฯ และไดร้บัเงนิปันผลจากผลประกอบการของบรษิทั  

หมายเหตุ: * บรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทั ทฟิฟ่า จํากดั สดัส่วน 5.00% 

** ผูถ้อืหุน้ทัง้ 9 รายไม่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ ในลกัษณะบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ 

 

ช่ือบริษทั บริษทั ทาฟ่า คอนซอรเ์ท่ียม จาํกดั 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ บรหิารพืน้ทีเ่ขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

วนัท่ีก่อตัง้ 27 กุมภาพนัธ ์2561 

ทุนจดทะเบียน 18.6 ลา้นบาท 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ ่ 26/56 อาคารทพีไีอ ทาวเวอร ์ชัน้ 20 ถนนนางลิน้จี ่(จนัทน์ตดัใหม่) แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก 1. บรษิทั ไพโอเนียร ์แอรค์ารโ์ก ้จาํกดั สดัส่วน 7.13%* 

2. บรษิทั ซทีไีอ โลจสิตกิส ์จาํกดั สดัส่วน 7.13%* 

3. บรษิทั โกลบอล ดสิทรบิวิชัน่ อลอินัซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั สดัส่วน 7.13%* 

4. บรษิทั ว.ีคารโ์ก จาํกดั สดัส่วน 7.13%* 

5. นาย พจน์ เทยีมตะวนั สดัส่วน 6.95%* 

6. บรษิทั เอก็เซล ทรานสปอรต์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั สดัส่วน 5.83%* 

7. บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) สดัส่วน 5.83% 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้าที ่16 

8. บรษิทั ทรานส ์แอร ์คารโ์ก จาํกดั สดัส่วน 5.38%* 

9. บรษิทั ฮารเ์ปอรส์ เฟรท อนิเตอรเ์นชัน่แนล แอร ์คารโ์ก จาํกดั สดัส่วน 5.38%* 

10. บรษิทั โปรเฟรท อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั สดัส่วน 5.38%* 

11. ผูถ้อืหุน้รายอื่น 25 ราย สดัส่วนรวมกนั 36.73% 

มูลค่าเงินลงทุน 1.08 ลา้นบาท 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

ลงทุน 

เป็นการต่อยอดธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่เป็นธุรกจิหลกั

ของบรษิทัฯ และไดร้บัเงนิปันผลจากผลประกอบการของบรษิทั อกีทัง้ บรษิัท ทาฟ่า 

คอนซอร์เที่ยม จํากัด ยงัจดัตัง้โดยสมาชิกของสมาคมผู้รบัจดัการขนส่งสินค้าทาง

อากาศแห่งประเทศไทย (“Thai Airfreight Forwarders Association หรือ TAFA”) 

เพื่อใหบ้รกิารต่อยอดทางธุรกจิแก่บรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิ ซึ่งบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแล้วว่า

เป็นการลงทุนที่เหมาะสม เน่ืองจาก บรษิัทฯ เองก็เป็นหน่ึงในสมาชิกของสมาคมฯ 

บรษิทัฯ จงึใหค้วามร่วมมอื และสนับสนุนฐานะผูถ้อืหุน้ 

หมายเหตุ: * ผูถ้อืหุน้ทัง้ 9 รายไม่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ ในลกัษณะบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ 

ทัง้น้ี บรษิทั ลโีอ เมยีนมาร ์โลจสิตกิส ์จาํกดั (“LML”) และบรษิทั รอยลัเทนเนอร ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (“RYT”) มี

ลกัษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงกับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี LML มีธุรกิจหลกัในการให้บรกิารขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่

ประเทศเมยีนมาร์ มกีลุ่มลูกคา้หลกัคอืกลุ่มผูป้ระกอบการไทยที่อยู่ทีป่ระเทศเมยีนมาร์ และบรษิัทฯ ถอืหุ้นในสดัส่วน

รอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด ในขณะที่ RYT แม้จะมีการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคยีงกบับรษิัทฯ แต่ RYT มี

รายไดใ้นช่วง 3 ปีทีผ่่านมา (2560 – 2562) เท่ากบั 76.35 ล้านบาท 73.39 ล้านบาท และ 67.80 ล้านบาท ตามลําดบั 

ในขณะที่บรษิัทฯ มีรายได้ในช่วงเดียวกันเท่ากับ 1,040.63 ล้านบาท 1,052.68 ล้านบาท และ 1,044.01 ล้านบาท 

ตามลําดบั อกีทัง้บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนใน RYT ในสดัส่วนรอ้ยละ 19.00 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด ดงันัน้ การลงทุนใน 

LML จงึเป็นการต่อยอดธุรกจิใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดค้รบวงจรมากขึน้ และการลงทุนใน 

RYT แม้จะมีธุรกิจที่คล้ายกับบริษัทฯ แต่ด้วยขนาดธุรกิจที่ต่างกัน จึงไม่เข้าข่ายลักษณะที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 
 

1.5 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิัท ท ีเอส ซ ีโฮลดิ้ง จํากดั (“TSCH”) เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ลําดบั 3 ของบรษิัทฯ ถือ

หุ้นร้อยละ 13.81 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว โดย TSCH มีนายประธาน โคมิน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 

49.67  ดําเนินธุรกจิลงทุนในกจิการอื่น มบีรษิทัย่อยคอื บรษิัท ไทยชปิป้ิง เอเยนซี่ แอนด์ เทรดดิ้ง จํากดั ดําเนินธุรกิจ

เป็นตัวแทนสายเดินเรือนัมซุง (Namsung) โดยในปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ ใช้บริการสาย

เดนิเรอืดงักล่าวมูลค่าประมาณ 1.72 ล้านบาท และ 0.77 ล้านบาท (รายละเอียดตามหวัขอ้ 14 รายการระหว่างกนั) ซึ่ง

รายการดงักล่าวเขา้ขา่ยรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัทีม่เีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป  

นอกจากน้ี ยงัมีบรษิัทอื่นที่ TSCH และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมรวมกันเกินร้อยละ 30.00 

ได้แก่ บริษัท ไทย ฮันจิน โลจิสติกส์ จํากัด (“THL”)  ซึ่งประกอบธุรกิจบริการสถานีบรรจุสินค้า และบริษัท มาร์ช          

โลจสิตกิส ์จํากดั (“ML”) ซึ่งประกอบธุรกจิขนส่งและขนถ่ายสนิคา้ โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ใชบ้รกิารปูกระดาษในตู้คอน

เทนเนอร ์กบั THL มลูค่าประมาณ 0.01 ลา้นบาท และงวด 6 เดอืนแรกของปี 2563 ไม่มยีอดการใชก้ารบรกิารแลว้ และ

ให้บรกิารขนส่งสนิค้า กบั ML ซึ่งมมีูลค่ารายการประมาณ 0.56 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท ในปี 2562 และงวด 6 

เดอืนแรกของปี 2563 ตามลําดบั (รายละเอยีดตามหวัขอ้ 14 รายการระหว่างกนั)  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้าที ่17 

ทัง้น้ี TSCH เป็นเพยีงผูล้งทุนในบรษิทัฯ และไม่เคยแต่งตัง้บุคคลเขา้มาเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

อกีทัง้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรกในครัง้น้ี TSCH จะมสีดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั

ฯ เหลอืเพยีงรอ้ยละ 8.64 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้  

อน่ึง ในกรณีที่บรษิัทฯ ตกลงเขา้ทํารายการกบั TSCH หรอืนิติบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั TSCH หรอืผูถ้ือหุ้นใหญ่

ของ TSCH รวมถงึบคุคลและนิตบิุคคลทีเ่ขา้ข่ายผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ TSCH รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บั

การพจิารณาตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยเคร่งครดั เวน้แต่รายการดงักล่าวจะเขา้ข่าย

รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ ทีม่เีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.2 หน้าที ่1 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทการบริการ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการประกอบธุรกจิดงัน้ี 

ประเภทของรายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2562 

งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง

ประเทศทางทะเล (Sea Freight)  
786.97 75.47 767.42 72.73 723.68 69.11 376.58 66.54 345.62 64.22 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง

ประเทศทางอากาศ (Air Freight) 
67.43 6.47 92.48 8.76 137.69 13.15 98.74 17.45 102.26 19.00 

บรกิารสนับสนุนการใหบ้รกิารโลจิ

สตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้แบบครบ

วงจร (Integrated Logistics 

Services หรอื “ILS”) 

185.10 17.75 189.08 17.92 176.53 16.86 86.63 15.30 85.86 15.95 

- บรกิารขนส่งภายในประเทศ

และผ่านแดนโดยรถบรรทุกและ

รถบรรทุกหวัลาก 

117.84 11.30 122.58 11.64 110.34 10.57 52.39 9.26 52.67 9.79 

- บรกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทน

เนอร ์
33.07 3.17 31.81 3.02 28.21 2.70 12.96 2.29 14.82 2.75 

- บรกิารดา้นพธิกีารศุลกากร 28.96 2.78 30.32 2.88 32.94 3.16 18.90 3.34 14.57 2.71 

- บรกิารอื่นๆ (1) 5.23 0.50 4.38 0.42 5.03 0.48 2.37 0.42 3.80 0.71 

บรกิารพืน้ทีส่าํหรบัเกบ็ของ (Leo 

Self Stroage หรอื "LSS") 
1.13 0.11 3.70 0.35 6.12 0.59 2.59 0.46 3.62 0.67 

รวมรายได้จากการให้บริการ 1,040.63 99.79 1,052.68 99.76 1,044.01 99.70 564.54 99.74 537.36 99.86 

รายไดอ้ื่นๆ(2) 2.16 0.21 2.50 0.24 3.19 0.30 1.46 0.26 0.78 0.14 

รวมรายได้ 1,042.79 100.00 1,055.18 100.00 1,047.21 100.00 566.00 100.00 538.14 100.00 

หมายเหตุ :  (1)  บรกิารอื่นๆ เช่น บรกิารจดัหาประกนัภยั และบรกิารรบัจดัการจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ เป็นตน้ 
 (2)  รายไดอ้ื่นๆ เช่น รายไดเ้งนิปันผล รายไดค้่าเช่าและบรหิารสาํนักงาน ดอกเบีย้รบั กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายสนิทรพัย ์เป็นตน้ 

 

2.2 รายละเอียดของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2.2.1 ลกัษณะการให้บริการ 

บรษิัท ลโีอ โกลบอล โลจสิติกส ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นหน่ึงในผูใ้ห้บรกิารโลจสิติกสส์ญัชาติไทยที่

ใหบ้รกิารแบบครบวงจรทีค่รอบคลุมทัว่โลก (End -  to - End Global Logistics Services) โดยธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ 

คอืการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทัง้การนําเข้าและส่งออก (International Freight Forwarding Import / 

Export Services) โดยการขนส่งทางทะเล (Sea freight) ทัง้แบบเตม็ตู ้(Full Container Load หรอื “FCL”) และแบบไม่

เต็มตู้  (Less than Container Load หรือ “LCL”) และทางอากาศ (Air freight) โดยบริษัทฯ มีพันธมิตรอยู่ ใน

ต่างประเทศมากกว่า 190 ประเทศ จงึสามารถที่จะใหบ้รกิารการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

และครอบคลุมทัว่โลก นอกจากการเป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศแล้ว บรษิัทฯ ยงัมผีลติภณัฑ์และการ

บรกิารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้ของบรษิทัฯ ใหค้รบวงจร (Integrated Logistics 

Service) เช่น การใหบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากร การรบัจดัการขนส่งสนิคา้ทางบกดว้ยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลาก 

บรกิารจดัหาประกนัภยัสนิคา้ (Cargo Insurance) บรกิารบรรจหุบีห่อสนิคา้ บรกิารรบัจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ การรบั



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.2 หน้าที ่2 

ขนส่งสนิค้าโครงการและสนิค้าขนาดใหญ่ (Project&Heavy Lift Cargoes) และการรบัขนส่งพสัดุและเอกสารเร่งด่วน

ระหว่างประเทศ (Courier and Small Parcell Express Service) เป็นตน้  

ทัง้น้ี บรษิัทฯ ได้รบัใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal 

Transport Operator-“MTO”) ตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ในปี 2553 บริษัทฯ 

สามารถใหบ้รกิารลูกคา้ในการขนส่งตัง้แต่ต้นทางถงึปลายทางไดท้ัว่โลกในลกัษณะ End - to - End Global Logistics 

และจากการที่บรษิัทฯ มพีนัธมติรทางธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศซึ่งประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น 

บรษิทัสายเดนิเรอื บรษิทัสายการบนิ บรษิทัขนส่งพสัดุภณัฑ ์(Small Parcel) และบรษิทัขนส่งภายในประเทศ อกีทัง้ยงั

เป็นสมาชิกในสมาคมและสมาพันธ์ต่างๆ ทําให้บริษัทฯ สามารถให้บริการที่รองรับความต้องการของลูกค้าที่

หลากหลายและสามารถใหบ้รกิารทัง้ในประเทศและต่างประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีบริการจากบริษัทย่อย 2 บรษิัท ได้แก่ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จํากัด 

(“YJCD”) ซึ่งทําธุรกจิให้บรกิารรบัฝากตู้สนิค้าคอนเทนเนอร์ระยะสัน้และระยะยาว และซ่อมตู้คอนเทนเนอร์แก่สาย

เดนิเรอื และบรษิทั ลโีอ เมยีนมาร์  โลจสิตกิส ์จํากดั (“LML”) ซึ่งทําธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทีป่ระเทศ

เมยีนมาร์ เพื่อรองรบัการขนส่งทีม่แีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเน่ืองหลงัจากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN 

Economics Community หรอื “AEC”) 
 

แผนภาพแสดงลกัษณะการให้บริการโลจิสติกสแ์บบครบวงจร 
 

 
 

ลกัษณะการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรโดยทัว่ไป สามารถสรุปขัน้ตอนการใหบ้รกิารไดด้งัน้ี 

1. วางแผนเสน้ทาง และวธิกีารขนส่งทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

2. บรหิารจดัการระวางกบัสายเดนิเรอื สายการบนิ หรอืการขนส่งผ่านแดนโดยรถบรรทุก 

3. ดาํเนินพธิกีารศุลกากรทัง้ในประเทศตน้ทาง และประเทศปลายทาง 

4. บรกิารขนส่งภายในประเทศ ทัง้ในประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง รวมถงึการขนส่งผ่านแดนไป

ยงัประเทศเพื่อนบา้น 

5. บรกิารรบัจดัเกบ็ แบ่งแยก และกระจายสนิคา้ รวมถงึการบรรจุหบีห่อ ทัง้ในประเทศตน้ทางและประเทศ

ปลายทาง 

(1) (1) 

(2) 

(3) (3) 

(4) 

(4) 

(4) 

(4) 

(5) (5) 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.2 หน้าที ่3 

2.2.2 ประเภทการให้บริการ 

จากโครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ สามารถจาํแนกประเภทการใหบ้รกิารไดด้งัน้ี 

• การรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight)  

บรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลทัง้การนําเขา้และส่งออก ซึง่การขนส่งใน

รปูแบบน้ีเป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ จากการทีม่สีดัส่วนรายไดสู้งทีสุ่ด โดยในปี 2560 ถงึปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรก 

ปี 2563 มสีดัส่วนรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 75.47 รอ้ยละ 72.73 รอ้ยละ 69.10 และรอ้ยละ 64.22 ของสดัส่วนรายไดร้วม 

ตามลําดบั  

ทัง้น้ี ลกัษณะการใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะทําหน้าทีเ่สมอืนเป็นตวักลางระหว่างลูกคา้กบัสายเดนิเรอื โดยบรษิทัฯ 

จะสอบถามความต้องการของลูกคา้ก่อนทีจ่ะทําการจดัหาตูค้อนเทนเนอรแ์ละจดัหาระวางเรอืจากสายเดนิเรอืพรอ้มทัง้

กําหนดเสน้ทางเดนิเรอืและเวลาใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้และตามความเหมาะสมของสนิคา้ อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงั

สามารถตดิตามสถานะของสนิคา้พรอ้มทัง้แจง้ใหลู้กคา้ทราบตลอดระยะทางทีใ่หบ้รกิาร  

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัสามารถใหบ้รกิารด้านพธิกีารศุลกากรทัง้ในประเทศตน้ทางและประเทศปลายทาง และ

ประสานงานกบัตวัแทนในต่างประเทศเพื่อจดัการสนิคา้ของลูกคา้ ในปัจจุบนับรษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารในเสน้ทางการ

เดนิเรอืหลากหลายประเทศ ครอบคลุมท่าเรอืหลกัในเขตการค้าที่สําคญัทัว่โลก ปัจจุบนั บรษิัทฯ มคีวามชํานาญใน

เสน้ทางในแถบเอเชยี เช่น ประเทศจนี ประเทศญีปุ่่ น และกลุ่มประเทศอาเซยีน รวมถงึประเทศทีม่ปีรมิาณสนิคา้ส่งออก

มาก เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศแคนาดา และประเทศอนิเดยี เป็นตน้  

การขนส่งทางทะเลโดยส่วนใหญ่จะทําการบรรจุสนิคา้ในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อความสะดวกในการขนส่งและเพื่อ

ป้องกนัความเสยีหายของสนิคา้ ซึ่งตู้คอนเทนเนอรส์ามารถแบ่งเป็น 2 ขนาดหลกัๆ คอื ขนาด 20 ฟุต (Twenty-foot 

Equivalent Unit หรอื “TEU”) และขนาด 40 ฟุต (Forty-foot Equivalent Unit หรอื “FEU” ) นอกจากน้ี ตูค้อนเทนเนอร์

ยงัมรีปูแบบต่างๆ เช่น ตูแ้บบธรรมดาหรอืตูแ้หง้ (Dry) ตูแ้บบควบคุมอุณหภูม ิ(Reefer) ตูแ้บบเปิดหลงัคา (Open top) 

และ ตูเ้ปิดขา้ง (Flat rack) เป็นตน้ การขนส่งทางทะเลสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

1. การขนส่งแบบเตม็ตูค้อนเทนเนอร ์(Full Container Load หรอื “FCL”) หมายถงึ การขนส่งสนิคา้โดยตูค้อนเทน

เนอร์ที่สนิค้าในตู้จะเป็นสนิค้าของลูกค้าเพยีงรายเดยีว ซึ่งเหมาะกบัลูกค้าที่มปีรมิาณการส่งสินค้าที่มากพอ

สําหรบัการบรรจุเต็มตู้ ซึ่งการขนส่งแบบ FCL น้ีจะไม่มกีารเปิดตู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง โดยลูกค้า

สามารถรบัตู้เปล่าจากลานเกบ็ตูค้อนเทนเนอร ์(Container Yard หรอื “CY”) ของสายเดนิเรอืไปบรรจุสนิคา้หน้า

โรงงานหรอืโรงเกบ็สนิคา้ของลูกคา้แล้วนําตู้ที่บรรจุสนิคา้แล้วไปวางทีท่่าเรอืบรเิวณลานพกัตู้สนิคา้เพื่อรอการ

บรรทุกลงเรอื  

2. การขนส่งแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร ์(Less than Container Load หรอื “LCL”) หมายถงึ การขนส่งสนิคา้โดยตู้

คอนเทนเนอร์ทีส่นิคา้ในตู้เป็นสนิค้าของลูกค้าหลายราย เน่ืองจากลูกคา้แต่ละรายมปีรมิาณสนิคา้ไม่เพยีงพอ

สาํหรบัการบรรจุเตม็ตู้คอนเทนเนอร์จงึเกดิการแบ่งการใชพ้ืน้ทีข่องสนิคา้ โดยบรษิทัฯ จะทําการจดัสรรพืน้ทีตู่้

ให้แก่ลูกค้า LCL แต่ละรายให้เกิดประโยชน์สูงสุด สินค้า LCL จะถูกบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์ที่โรงพกัสินค้า 

(Container Freight Station หรอื “CFS”) ของบรษิัทฯ และเมื่อตู้สนิค้าถูกบรรจุตามกําหนดเรยีบรอ้ย บรษิัทฯ 

จะนําตูไ้ปส่งทีบ่รเิวณลานวางพกัตูส้นิคา้ในท่าเรอืเพื่อรอการบรรทุกลงเรอื  

 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.2 หน้าที ่4 

ปริมาณการขนส่งสินค้า (ตู้) และรายได้ (ล้านบาท) จากการขนส่งทางทะเล ของบริษทัฯ ปี 2560 – 2562 และ

งวด 6 เดือนแรก ปี 2562 และ 2563 

ประเภทการ

ให้บริการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2562 

งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2563 

ตู้ ล้านบาท ตู้ ล้านบาท ตู้ ล้านบาท ตู้ ล้านบาท ตู้ ล้านบาท 

สนิคา้ขาออก  42,660 616.96 45,558 588.79 45,185 560.06 22,514 290.69 20,836 255.88 

สนิคา้ขาเขา้  11,417 170.01 12,525 178.63 13,673 163.62 6,830 85.89 6,844 89.74 

รวม 54,076 786.97 58,083 767.42 58,858 723.68 29,344 376.58 27,680 345.62 

หมายเหตุ: ขอ้มลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

 
รายได้ (ล้านบาท) และสดัส่วน (ร้อยละ) จากการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบเตม็ตู้และแบบไม่เตม็ตู้ของบริษทัฯ 

ปี 2560 – 2562 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 และ 2563 

ประเภทการ

ให้บริการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2562 

งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เตม็ตู ้(FCL) 574.81 73.04 557.12 72.60 589.77 81.50 314.83  83.60 265.26  76.75 

ไม่เตม็ตู ้

(LCL) 
212.16 26.96 210.30 27.40 133.91 18.50 61.75  16.40 80.36  23.25 

รวม 786.97 100.00 767.42 100.00 723.68 100.00 376.58 100.00 345.62 100.00 

หมายเหตุ: ขอ้มลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 
 

• การรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight)  

บรษิัทฯ เป็นผู้ให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางอากาศทัง้การนําเขา้และส่งออก ซึ่งการขนส่งใน

รปูแบบน้ีเหมาะกบัลูกคา้ทีต่อ้งการความรวดเรว็ในการขนส่ง หรอืเป็นสนิคา้ทีม่มีูลค่าสงู อย่างไรกด็ ีการขนส่งทางอากาศจะ

มตีน้ทนุทีส่งูกว่าการขนส่งทางทะเล ดงันัน้ สนิคา้ส่วนใหญท่ีข่นส่งทางอากาศจะมปีรมิาณน้อย และมขีนาดไม่ใหญ่มากนัก  

โดยทัว่ไป ลกัษณะการรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางอากาศจะมคีวามคล้ายคลงึกบัการใหบ้รกิาร

ขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล กล่าวคอื บรษิทัฯ จะทาํหน้าทีเ่ปรยีบเสมอืนตวักลางระหว่างลูกคา้กบัสายการบนิ 

โดยบรษิทัฯ จะสอบถามความต้องการของลูกคา้ก่อนทีจ่ะทําการจดัหาพื้นทีแ่ละเที่ยวบนิให้ตรงกบัความต้องการของ

ลูกคา้ พรอ้มตดิตามสถานะของสนิคา้และแจง้ใหลู้กคา้ทราบตลอดระยะทางทีใ่หบ้รกิาร รวมทัง้ยงัใหบ้รกิารดา้นพธิกีาร

ศุลกากร และประสานงานกบัตวัแทนต่างประเทศเพื่อจดัการสนิคา้ของลูกคา้  

ปัจจุบนั บรษิทัฯ เป็นสมาชกิในสมาคมต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขนส่งทางอากาศ เช่น เป็นสมาชกิของสมาคม

ผู้ร ับจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศแห่งประเทศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association หรือ “TAFA”) และ 

สมาคมขนส่งสนิคา้ทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association หรอื “IATA”) เป็นตน้ ซึง่การ

ได้รบัการอนุมตัิให้เป็นสมาชกิของสมาคมระดบัโลก เช่น IATA น้ี ทําให้บรษิทัฯ ไดร้บัการยอมรบัและเชื่อถอืจากสาย

การบนิทัว่โลกในระดบัสากล รวมถงึไดร้บัความไวว้างใจจากพนัธมติรทางธุรกจิในต่างประเทศและลูกคา้ และยงัไดร้บั

ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์จาก IATA อกีดว้ย  

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัให้บรกิารขนส่งจดหมายและพสัดุทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยมกีลุ่มลูกค้าหลกั

ไดแ้ก่ ลูกคา้ผูใ้หบ้รกิารขนส่งไปรษณียภณัฑ ์และลูกคา้ผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ E-Commerce ซึ่งตอ้งการความรวดเรว็

ในการจดัส่งสนิคา้ถงึผูบ้รโิภคดว้ยราคาทีเ่หมาะสม  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.2 หน้าที ่5 

ทัง้น้ี สดัส่วนรายไดจ้ากการรบัจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศในปี 2560 - 2562 งวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 คดิ

เป็นรอ้ยละ 6.47 รอ้ยละ 8.76 รอ้ยละ 13.15 และรอ้ยละ 19.00 ของรายไดร้วมตามลําดบั 

 

ปริมาณการขนส่งสินค้า (ตนั) และรายได้ (ล้านบาท) จากการขนส่งทางอากาศ ปี 2560 – 2562                                       

และงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 และ 2563 

ประเภทการ

ให้บริการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2562 

งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2563 

ตนั ล้านบาท ตนั ล้านบาท ตนั ล้านบาท ตนั ล้านบาท ตนั ล้านบาท 

สนิคา้ขาออก  2,971 47.56 4,199 75.63 4,987 116.05 3,187 86.49 1,540 96.43 

สนิคา้ขาเขา้  1,262 19.86 890 16.85 984 21.64 474 12.25 377 5.83 

รวม 4,234 67.43 5,090 92.48 5,971 137.69 3,660 98.74 1,917 102.26 

หมายเหตุ: ขอ้มลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 
 

• บริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics 

Services หรือ “ILS”) 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บรษิัทฯ จงึได้พฒันาการให้บรกิารในส่วนต่างๆ เพิม่ขึ้นเพื่อสนับสนุน

การขนส่งแก่ลูกคา้ใหค้รบวงจรมากยิง่ขึน้ ซึง่สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี  

1. การให้บริการด้านพิธีการศลุกากร (Customs Clearance)  

หมายถงึ การใหบ้รกิารเป็นตวัแทนของลูกคา้ในการดําเนินการด้านพธิกีารศุลกากรเพื่อการนําเขา้และส่งออก 

รวมถงึการจดัเตรยีมเอกสารและการใหค้ําแนะนําด้านสทิธปิระโยชน์ทางภาษีในการนําเขา้-ส่งออก บรษิัททีใ่หบ้รกิาร

ดงักล่าวจะต้องลงทะเบยีนเป็นตวัแทนออกของจากกรมศุลกากร ซึ่งบรษิทัทีจ่ะลงทะเบยีนไดจ้ะตอ้งเป็นสมาชกิสมาคม

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกของทีก่รมศุลกากรรบัรอง และมพีนักงานหรอืลูกจา้งทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบัการออกของทีผ่่านการ

อบรมหลกัสูตรตวัแทนออกของจากสมาคมหรอืสถาบนัทีก่รมศุลกากรรบัรองและผ่านการทดสอบขอ้สอบมาตรฐานที่

กรมศุลกากรกําหนด หรอืผ่านการอบรมหลกัสตูรผูช้าํนาญการศุลกากรของกรมศุลกากร อย่างน้อย 1 คน ทัง้น้ี ณ วนัที ่

30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีผู้ชํานาญการที่ผ่านการอบรมหลกัสูตรและผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานที่กรม

ศุลกากรกําหนดประจาํบรษิทั 4 คน 

ตวัแทนออกของ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื ตวัแทนออกของทัว่ไป และตวัแทนออกของระดบัมาตรฐาน

เออโีอ (Authorized Economic Operator หรือ “AEO”) ซึ่งตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรได้อนุมัติรับรองให้เป็น

ตวัแทนออกของระดบัมาตรฐานเออโีอ จะสามารถปฏบิตัพิธิกีารศุลกากรดว้ยความสะดวกรวดเรว็ และไดร้บัสทิธพิเิศษ

ทางศุลกากรมากยิง่ขึ้น ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดร้บัการประกาศอนุญาตให้เป็นตวัแทนออกของระดบัมาตรฐานเออีโอ 

เพื่อเพิม่ความสะดวกรวดเรว็ในการขนส่งสนิคา้และศกัยภาพในการแขง่ขนัสู่ระดบัมาตรฐานโลก เมื่อปี 2562 

 

 

 

 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.2 หน้าที ่6 

รายได้ (ล้านบาท) และสดัส่วน (ร้อยละ) จากการให้บริการด้านพิธีการศลุกากรปี 2560 – 2562                                            

และงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 และ 2563 

ประเภทการ

ให้บริการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2562 

งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บรกิารขาออก  15.10 52.15 17.48 57.65 18.75 56.90 8.24 43.60 8.34 57.24 

บรกิารขาเขา้  13.86 47.85 12.84 42.35 14.20 43.10 10.66 56.40 6.23 42.76 

รวม 28.96 100.00 30.32 100.00 32.94 100.00 18.90 100.00 14.57 100.00 

หมายเหตุ: ขอ้มลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

 
2. บริการขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลาก (Domestic and Cross-

Border Trucking)  

การขนส่งดว้ยรถบรรทุกหรอืรถบรรทุกหวัลากทัง้ภายในประเทศและผ่านแดนไปยงัประเทศเพื่อนบ้านสามารถ

แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท หลกัๆ ดงัน้ี  

- การขนส่งจากหน้าโรงงานลูกคา้ไปยงัท่าเรอื/ท่าอากาศยาน หรอื รบัสนิคา้จากท่าเรอื/ท่าอากาศยานมายงั

โรงงานลูกคา้เป็นส่วนประกอบหน่ึงในสายการขนส่งแบบ End - to - End ในบางกรณีท่าเรอื/ท่าอากาศยาน

อาจอยู่คนละประเทศกบัโรงงานของผูนํ้าเขา้-ส่งออก  

- การขนส่งจากโรงงานแห่งหน่ึงไปสู่โรงงานอีกแห่งหน่ึงด้วยรถบรรทุกหรอืรถบรรทุกหวัลากทัง้ในประเทศ

และผ่านแดนไปยงัประเทศเพื่อนบา้น ในกรณีทีโ่รงงานของผูส่้งออก-นําเขา้ทัง้สองแห่งมรีะยะทางไม่ไกลนัก

และระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ส่งออก-นําเข้าเอื้ออํานวยต่อการขนส่งภาคพื้นดิน การขนส่ง

รูปแบบน้ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเน่ืองจากมตี้นทุนที่ถูกกว่าการขนส่งทางอากาศ และ

รวดเรว็กว่าการขนส่งทางทะเล ดงันัน้ การทีบ่รษิทัฯ มพีนัธมติรเป็นผูใ้หบ้รกิารขนส่งทางบกทีม่ศีกัยภาพใน

การขนส่งทัง้ในประเทศและผ่านแดนไปยงัประเทศเพื่อนบา้น เช่น ประเทศมาเลเซยี ประเทศเมยีนมาร ์และ

ประเทศลาว เป็นตน้ ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารลูกคา้ทีม่คีู่คา้ หรอืสาขาทีป่ระจําอยู่ประเทศเพื่อนบา้น

ไดอ้ย่างครบวงจร 
 

รายได้  (ล้านบาท) และสดัส่วน (ร้อยละ) จากการให้บริการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งผ่านแดนโดย

รถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลากในปี 2560 – 2562 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 และ 2563 

ประเภทการ

ให้บริการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2562 

งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ในประเทศ 86.78 73.64 104.12 84.94 102.31 92.73 50.28 95.97 51.80 98.34 

ผ่านแดน 31.07 26.36 18.46 15.06 8.03 7.27 2.11 4.03 0.87 1.66 

รวม 117.84 100.00 122.58 100.00 110.34 100.00 52.39 100.00 52.67 100.00 

หมายเหตุ: ขอ้มลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 
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3. การบริการรบัจดัเกบ็และกระจายสินค้า บรรจหีุบห่อสินค้า และบริการจดัหาประกนัภยัสินค้า 

เพื่อใหบ้รกิารลูกคา้ไดอ้ย่างครบวงจร บรษิทัฯ ยงัสามารถใหบ้รกิารในส่วนอื่นๆ ทีส่นับสนุนการขนส่งหลกั เช่น 

การบรกิารรบัจัดเก็บและกระจายสินค้า (Warehouse & Distribution Management) สําหรบัลูกค้าส่งออกที่มีความ

ต้องการพกัของระหว่างการขนส่งสนิค้าไปยงัท่าเรอื/สนามบนิ และลูกค้านําเขา้ที่มคีวามต้องการพกัของระหว่างการ

ขนส่งสนิคา้จากท่าเรอื/สนามบนิมายงัโรงงานลูกคา้ เน่ืองจากพืน้ทีท่ีโ่รงงานของลูกคา้อาจไม่เพยีงพอหรอืไม่สะดวกใน

การพกัของหรอืถ่ายของเขา้ออกจากตูค้อนเทนเนอร ์บรษิทัฯ ยงัใหบ้รกิารบรรจุหบีห่อสนิคา้ (Packing) ทัง้ในและนอก

สถานที ่เพื่อป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิจากการขนส่งระหว่างทาง เช่น การบรรจุใส่ลงัไม ้(Wooden Crate) หรอื 

พาเลตไม ้(Wood Pallet) เป็นต้น นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหบ้รกิารจดัหาประกนัภยัสนิคา้ (Cargo Insurance) เพื่อให้

ความมัน่ใจกบัลูกคา้ว่าจะไดร้บัชดเชยค่าเสยีหายในกรณีทีส่นิคา้เกดิความเสยีหายจากการขนส่งระหว่างทาง 
 
• การให้บริการรบัฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร ์ 

บรษิัท วายเจซี ดโีปท์ เซอร์วสิเซส จํากดั (“YJCD”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ทําธุรกิจให้บรกิารรบัฝากตู้สนิคา้คอน

เทนเนอรร์ะยะสัน้และระยะยาว และซ่อมตูค้อนเทนเนอรใ์หแ้ก่สายเดนิเรอื โดยทัว่ไปตูค้อนเทนเนอรเ์ปล่าซึง่ผูนํ้าเขา้ได้

ถ่ายสนิคา้ออกจากตูแ้ลว้ จะถูกนํากลบัมาวางทีล่านพกัตู ้(Container Depot หรอื Container Yard) ประจําสายเดนิเรอื

นัน้ๆ เพื่อพกัตู้ และรอผูส่้งออกนําตู้ออกไปบรรจุสนิคา้ต่อไป ดงันัน้ รายไดห้ลกัของ YJCD มาจากค่าบรกิารยกตู้จาก

ลานพกัตู้ขึน้รถหวัลาก และจากรถหวัลากลงลานพกัตู้ (Lift On – Lift Off) อกีทัง้ YJCD ยงัให้บรกิารซ่อมแซมตู้คอน

เทนเนอรก์บัสายเดนิเรอืในกรณีที่ตู้เกิดความเสยีหาย รวมทัง้ทําความสะอาดและเตรยีมตู้ให้พรอ้มตามเงื่อนไขของผู้

ส่งออก นอกจากน้ี YJCD ยงัมรีายไดอ้ื่น เช่น ค่าผ่านประตู (Gate Fees) ค่าฝากตู้เกินเวลา (Storage Charges) และ 

ค่าเช่าที ่เป็นตน้ 

แผนภาพแสดงลกัษณะการให้บริการของ YJCD 

 

1. ผูนํ้าเขา้ หรอื Supplier รถบรรทุกหวัลาก รบัตูส้นิคา้จากเรอืทีท่่าเรอืเพื่อขนส่งไปทีโ่รงงานของผูนํ้าเขา้ 

2. ผูนํ้าเขา้ หรอื Supplier รถบรรทุกเมื่อถ่ายสนิคา้เสรจ็จะนําตู้เปล่ามาเกบ็ไวท้ีล่านเกบ็ตู้สนิคา้ตามทีส่ายเดนิเรอื

ระบุ ในทีน้ี่คอื YJCD 

3. YJCD รบัฝากตูส้นิคา้ ซ่อมแซม ทาํความสะอาด และจดัเตรยีมตูใ้หอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มสาํหรบัผูส่้งออก 

4. ผูส่้งออกนํารถบรรทุกมารบัตูเ้ปล่าทีล่านเกบ็ตูส้นิคา้ประจาํสายเดนิเรอื (YJCD) เพื่อนําไปบรรจุสนิคา้ทีโ่รงงาน 

5. หลงัจากบรรจุสนิคา้เรยีบรอ้ย ผูส่้งออกนําตูท้ีบ่รรจุเสรจ็ไปยงัท่าเรอืเพื่อรอบรรทุกลงเรอืต่อไป 

(1) 

(2) (4) 

(5) 

(3) 

ท่าเรอื 
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ทีผ่่านมา YJCD มรีายได้และจํานวนตู้ขาเขา้และขาออกค่อนขา้งทรงตวั โดยในปี 2560 – ปี 2562 และงวด 6 

เดือนแรก ปี 2563 YJCD มีรายได้เท่ากับ 29.56 ล้านบาท 29.87 ล้านบาท 27.01 ล้านบาท และ 14.82 ล้านบาท 

ตามลําดบั ทําใหใ้นปัจจุบนั ธุรกจิของ YJCD เป็นอกีหน่ึงธุรกจิโลจสิตกิสท์ีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทั โดยทีส่ดัส่วน

รายไดข้อง YJCD คดิเป็น รอ้ยละ 2.83 รอ้ยละ 2.83 รอ้ยละ 2.58 และรอ้ยละ 2.75 ของรายไดร้วม ตามลําดบั 

 

จาํนวนตู้ขาเขา้-ขาออก ของ YJCD ปี 2560 – 2562 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 และ 2563 

จาํนวนตู้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2562 

งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2563 

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก 

ตู ้20’ (TEU) 8,431 8,565 7,656 7,727 8,737 8,614 4,012 4,011.00 4,468 4,558.00 

ตู ้40’ (FEU) 5,271 5,493 5,669 5,603 5,785 5,672 2,721 2,636.00 3,005 2,966.00 

รวม 13,702 14,058 13,325 13,330 14,522 14,286 6,733 6,647 7,473 7,524 

หมายเหตุ: ขอ้มลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 
 

 ทัง้น้ี ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 YJCD มผีูถ้อืหุน้ 3 ราย ไดแ้ก่ บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 50 บุคคลธรรมดาทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 40 และ นิตบิุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 10  

 

• การให้บริการโลจิสติกสแ์บบครบวงจรท่ีประเทศเมียนมาร ์

การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื “AEC” เมื่อเดอืนธนัวาคม 2558 ทําใหป้รมิาณสนิคา้ทีข่นส่งระหว่าง

ประเทศในภูมภิาคมแีนวโน้มเตบิโตมากขึน้ ส่งผลใหธุ้รกจิโลจสิตกิสข์ยายตวัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นธรุกจิทีม่ส่ีวน

ช่วยสนับสนุนการผลติและการส่งออกใหก้บัผูป้ระกอบการทีม่กีารคา้ระหว่างประเทศ บรษิทัฯ ไดเ้หน็ถงึโอกาสในการ

ขยายธุรกจิในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศทีม่อีตัราการเตบิโตสูงอย่างประเทศเมยีนมาร ์จงึไดจ้ดัตัง้

บรษิัท ลโีอ เมยีนมาร์ โลจสิติกส์ จํากดั (“Leo Myanmar Logistics หรอื “LML”) ร่วมกับบรษิัทผู้ให้บรกิารโลจสิติกส์

ทอ้งถิน่แห่งหน่ึงในประเทศเมยีนมาร ์เพื่อทาํธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร โดยมสีาํนักงานใหญ่อยู่ทีเ่มอืงย่าง

กุ้ง ประเทศเมยีนมาร ์โดยเน้นให้บรกิารแก่ลูกค้าคนไทยทีข่ยายธุรกจิไปที่ประเทศเมยีนมาร์และตวัแทนต่างประเทศ 

(Overseas Agent) 

อย่างไรกด็ ีการขนส่งผ่านแดนดว้ยรถบรรทุกไปยงัประเทศเมยีนมาร์ ซึง่เป็นหน่ึงในการใหบ้รกิารของ LML นัน้ 

ปัจจุบนัยงัมขีอ้จํากดัด้านการขนส่ง เช่น กฎหมายของประเทศเมยีนมาร์อนุญาตใหร้ถบรรทุกของไทยเขา้ไดถ้ึงเมอืง

เมยีวดเีท่านัน้ ดงันัน้ สนิค้าจะถูกถ่ายจากรถบรรทุกไทยสู่รถบรรทุกเมยีนมาร์เพื่อไปส่งที่ปลายทาง ส่งผลให้สนิคา้มี

โอกาสไดร้บัความเสยีหาย  ดงันัน้ ในปี 2559 LML จงึไดเ้ป็นผูร้เิริม่ในการขนส่งผ่านแดนดว้ยรถบรรทุกไปยงัประเทศ

เมยีนมาร์ด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อลดความเสยีหายและสูญหายของสนิค้า และยงัไดนํ้าระบบ Electronic Seal 

หรอื e-Seal มาใชใ้นการบรกิารขนส่งสนิคา้ผ่านแดนของบรษิทัฯ ทาํใหลู้กคา้สามารถตดิตามตําแหน่งและสถานะตูค้อน

เทนเนอรไ์ดต้ลอดเวลา และเพื่อใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ว่าสนิคา้จะถงึมอืผูร้บัอย่างปลอดภยั และใหช้ือ่บรกิารขนส่งขา้ม

แดนของบรษิทัฯ ทีไ่ปประเทศเมยีนมารว์่า Secured Containerization Cross Border Transport เพราะเป็นการขนส่ง

ผ่านแดนทีใ่หค้วามปลอดภยักบัสนิคา้ และยงัสามารถตรวจสอบสถานะของสนิคา้ไดต้ลอดระยะทางของการขนส่ง 

ทัง้น้ี รายไดข้อง LML ในปี 2560 - 2562 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 เท่ากบั 13.74 ลา้นบาท 2.87 ลา้นบาท 

9.37 ลา้นบาท และ 2.09 ลา้นบาท ตามลําดบั  
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• การให้บริการพื้นท่ีสาํหรบัเกบ็ของ (Leo Self Stroage หรือ "LSS") 

บรษิทัฯ เริม่ให้บรกิารห้องจดัเก็บสนิค้าแก่บุคคลทัว่ไปในเดอืนพฤษภาคม 2560 โดยกําหนดค่าเช่าเป็นราย

เดอืน ตามขนาดของหอ้งเก็บของ เริม่ต้นตัง้แต่ 1 ตารางเมตร ไปจนถึง 30 ตารางเมตร ทัง้น้ี อาคารที่ให้บรกิารเกบ็

ของตัง้อยู่บรเิวณถนนพระราม 3 มลีกัษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชัน้ 6 คูหา ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 1,280 ตาราง

เมตร โดยบรษิัทฯ ทําสญัญาเช่าที่ดินและอาคารเป็นระยะเวลา 12 ปี กับบุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

ผู้ใช้บริการจะได้รบักุญแจห้องเก็บของส่วนตัวและสามารถเข้าออกได้ทุกวนั โดยมีเจ้าหน้ารกัษาความปลอดภัย

ใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง สนิคา้ทีผู่ใ้ชบ้รกิารนํามาเกบ็รกัษาต้องผ่านการลงนามรบัรองว่าไม่เป็นสนิคา้ตอ้งหา้ม หรอื

สนิค้าผิดกฎหมาย โดยผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่ คือ ออฟฟิศสํานักงานที่ต้องการพื้นที่เก็บเอกสาร และผู้พักอาคารใน

คอนโดมเินียมทีต่อ้งการพืน้ทีเ่กบ็ของส่วนตวั 

ทัง้น้ี รายไดจ้ากการให้บรกิารพื้นที่สําหรบัเก็บของ ในปี 2560 - 2562 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 เท่ากบั 

1.13 ลา้นบาท 3.70 ลา้นบาท 6.12 ลา้นบาท และ 3.62 ลา้นบาท ตามลําดบั  

 

2.2.3 การบริการของบริษทัร่วม 

นอกเหนือจากธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแล้ว บรษิทัฯ ยงัมบีรษิทัร่วมอกีสองแห่งคอื บรษิทั ซโินคอร ์

เมอรช์านท์มารนี (ประเทศไทย) จํากดั และบรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งลกัษณะการประกอบธุรกจิของ

ทัง้สองบรษิทัโดยสงัเขปเป็นดงัน้ี 
 

• บริษทั ซิโนคอร ์เมอรช์านท์มารีน (ประเทศไทย) จาํกดั (“SKRT”) 

SKRT ดาํเนินธุรกจิเป็นตวัแทนสายเดนิเรอื Sinokor ซึ่งเป็นสายเรอืสญัชาตเิกาหล ีใหบ้รกิารขนส่งดว้ยตู้คอน

เทนเนอร ์ภายในภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิก โดยมเีสน้ทางหลกั เช่น ประเทศเกาหลใีต ้ประเทศญีปุ่่ น ประเทศจนี  และกลุ่ม

ประเทศ ASEAN เป็นต้น และให้บรกิารเช่าเรือเทกอง ระยะยาว โดย SKRT เป็นตัวแทนขายระวางให้กับสายเรือ 

Sinokor ประจําประเทศไทย ซึ่ง SKRT จะทําหน้าที่ดูแลการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ประสานงาน

ระหว่างลูกคา้กบัสายเรอื บรหิารจดัการจองระวางใหลู้กค้า และจดัทําเอกสารทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการขนส่งเช่น ใบตราส่ง

สนิคา้ทางทะเล (“Bill of Lading” หรอื “B/L”) และใบสัง่ปล่อยสนิคา้ (“Delivery Order” หรอื “D/O”) เป็นต้น ทัง้น้ี ในปี 

2560 - 2562 และงวด 6 เดอืนแรกของปี 2563 บรษิัทฯ มส่ีวนแบ่งกําไรจาก SKRT เป็นจํานวน 6.92 ล้านบาท 9.69 

ลา้นบาท 14.41 ลา้นบาท และ 6.67 ลา้นบาทตามลําดบั 
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แผนภาพแสดงเส้นทางการขนส่งของ SKRT 

 
 

จาํนวนตู้ขาเขา้ - ขาออก (TEU) และสดัส่วน (ร้อยละ) ของ SKRT ปี 2560 – 2562                                                       

และงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 และ 2563 

จาํนวนตู้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2562 

งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2563 

ตู้ ร้อยละ ตู้ ร้อยละ ตู้ ร้อยละ ตู้ ร้อยละ ตู้ ร้อยละ 

ตูข้าออก (Export) 92,916  52.63  88,839  52.15  95,464  53.20  45,823 52.05 54,248 52.86 

ตูข้าเขา้ (Import) 83,644  47.37  81,524  47.85  83,983  46.80  42,215 47.95 48,386 47.14 

รวม 176,560  100.00 170,363  100.00 179,447  100.00 88,038 100.00 102,634 100.00 

หมายเหตุ: ขอ้มลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 
 

•  บริษทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“ARM”) 

ARM ดําเนินธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ (Courier and Small Parcel 

Express Service) ทัง้ขาเขา้และขาออกโดยมีเส้นทางหลกัคือ ตะวนัออกกลาง เอเชีย และยุโรป ทัง้น้ี ในปี 2560 - 

2562 และงวดแรก 6 เดอืนแรก ปี 2563 บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน ARM เป็นจาํนวน (1.36) 

ล้านบาท (1.57) ล้านบาท 0.69 ล้านบาท และ 0.31 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้น้ี ในปี 2562 ARM มีรายได้จากการ

ใหบ้รกิารเพิม่มากขึน้จากปรมิาณการขนส่งทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉพาะจากธุรกจิ E-Commerce ทาํใหภ้าพรวมของธุรกจิเริม่มี

ทศิทางทีด่ขี ึน้และคาดว่าจะสามารถสรา้งผลประกอบการทีเ่ป็นบวกใหก้บับรษิทัไดอ้ย่างต่อเน่ืองในอนาคต  
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จาํนวน Shipment และสดัส่วน (ร้อยละ) ของ ARM ปี 2560 – 2562 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 และ 2563 

จาํนวน 

Shipment 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2562 

งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2563 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ขาออก (Export) 27,483 38.99 36,168 30.68 19,947 13.53 9,427 12.17 38,101 46.56 

ขาเขา้ (Import) 43,011 61.01 81,724 69.32 127,524 86.47 68,039 87.83 43,729 53.44 

รวม 70,494 100.00 117,892 100.00 147,471 100.00 77,466 100.00  81,830 100.00  

 

2.3 การตลาดและการแข่งขนั 

2.3.1 กลยุทธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

• สร้างการเจริญเติบโตของยอดขายอย่างต่อเน่ืองด้วยกลยุทธ์ Product Differentiation & Innovation 

Market Concentration และ Service Excellence 

บรษิทัฯ มกีารกําหนดกลยุทธ์ในการสรา้งรายไดแ้ละเพิม่ยอดขายของผลติภณัฑ ์โดยทําการคดัเลอืกผลติภณัฑ์

หลกัประจําปี (Products Champion) โดยพจิารณาจากโอกาสทางธุรกจิและแนวโน้มอุตสาหกรรมทีผู่้บรหิารและฝ่าย

ขายทีเ่กีย่วขอ้งวเิคราะหแ์ละวางกลยุทธร่์วมกนั ซึง่บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดและ

การขายกบักลุ่มผลติภณัฑ์หลกัน้ี เพื่อสรา้งยอดขายใหเ้ตบิโตอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดม้กีารนําเทคโนโลยี

มาผสมผสานกบันวตักรรมการใหบ้รกิารผ่าน Application “Book Leoy” ทีช่่วยใหลู้กคา้สามารถทาํการจองค่าระวางการ

ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือในลักษณะสินค้าไม่ เต็มตู้  (LCL) การขนส่งเอกสารและพัสดุ ด่วน (Courier 

Express) รวมถึงการจองรถการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกได้บนมือถือ ซึ่ งถือเป็นการสร้างความแตกต่าง 

(Differentiation) และสรา้งนวตักรรม (Innovation) ใหลู้กคา้ใหม้คีวามสะดวกสบายในการใชบ้รกิารมากขึน้ อกีทัง้ จาก

การที่บรษิัทฯ เปิดดําเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลามากกว่า 29 ปี เป็นสมาชิกของ International Freight Forwarding 

Network ชัน้นําของโลกมากกว่า 10 กลุ่มเครอืข่ายและมี Network Agencies ใน 190 ประเทศทัว่โลก ทําให้บรษิัทฯ 

เป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทีส่ามารถใหบ้รกิารไดห้ลากหลายประเทศครอบคลุมทัว่โลก จงึมคีวามเขา้ใจถงึ

ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ประกอบกับ บริษัทฯ ได้ปลูกฝังทัศนคติของพนักงานให้มีใจรกับริการ เพื่อ

สามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดอ้ย่างตามความคาดหมาย โดยคาํนึงถงึความตอ้งการของลูกคา้มาเป็นอนัดบัแรก ไม่เพยีงแต่

การใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสเ์ท่านัน้ แต่บรษิทัฯ ยงัเปรยีบเสมอืนคู่คดิผูใ้หค้ําปรกึษาทีเ่หมาะสมสําหรบัลูกคา้รายใหม่ที่

อาจยงัไม่ชาํนาญในธรุกจินําเขา้หรอืส่งออก นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัมรีะบบงานและการตดิตามงานทีม่ปีระสทิธภิาพใน

การใหบ้รกิาร และเอาใจใส่ในความตอ้งการของลูกคา้ ทัง้น้ี เพื่อสรา้งการบรกิารใหม้คีวามเป็นเลศิ มคีวามแตกต่างจาก

คู่แขง่ และไม่ตกอยู่ในกบัดกัของการแขง่ขนัดา้นราคา (Red Ocean Market)  

• มุ่งเน้นในการสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีและรกัษาฐานลูกค้าหลกั (Key Customers) 

ลูกคา้ทุกรายมส่ีวนสาํคญัต่อการเตบิโตของรายไดข้องบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเอาใจใส่และใหค้วามสาํคญักบั

ลูกคา้ เพื่อรกัษาความสมัพนัธท์ีด่อีย่างต่อเน่ือง โดยอาศยักลยุทธ ์เช่น การสอบถามความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเพื่อ

นํามาปรบัปรุงการให้บรกิารที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีกลยุทธ์ในการบรหิารความสมัพันธ์กับลูกค้า (Customer 

Relationship Management) อย่างต่อเน่ือง  

รวมถงึผูบ้รหิารบรษิทัฯ ยงัมนีโยบายเขา้เยีย่มและสรา้งสมัพนัธ์กบัลูกคา้หลกัซึง่เป็นลูกคา้ประจาํและมปีรมิาณ

การใชบ้รกิารขนส่งมาก เพื่อทําความเขา้ใจลกัษณะธุรกจิและผลติภณัฑ์ของลูกคา้เพื่อใหบ้รษิทัฯ ทราบความต้องการ 

พฒันาการใหบ้รกิาร และนําเสนอการบรกิารใหม่ๆ ใหก้บัลูกคา้  ซึ่งจะช่วยใหลู้กคา้ประหยดัต้นทุนหรอืสามารถขนส่ง
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ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เป็นต้น ทัง้น้ี บรษิัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บรกิารของบรษิัทฯ เป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี 

จาํนวน 129 ราย 

• พฒันาและเสริมสร้างความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เป็น Solution Provider 

ให้กบัลูกค้า 

บุคลากรของบรษิทัฯ ถอืเป็นอกีหน่ึงปัจจยัสําคญัทีส่่งผลต่อการเตบิโตของบรษิทัฯ เสมอมา เน่ืองจากบุคลากร

ส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจโลจิสติกส์เป็นอย่างดี สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

โดยเฉพาะบุคลากรระดบัผูบ้รหิารส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในธุรกจิโลจสิตกิสไ์ม่น้อยกว่า 20 ปี และพนักงานกว่ารอ้ยละ 

29 ของบรษิัทฯ มีอายุงานมากกว่า 10 ปี บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการรกัษาทรพัยากรบุคคล โดยมี

นโยบายใหผ้ลตอบแทนและสวสัดกิารทีด่เีพื่อสรา้งรากฐานทีม่ ัน่คงใหแ้ก่พนักงานของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการคดัเลอืกบุคลากรเพื่อร่วมงานกบับรษิทัฯ โดยปัจจุบนั บุคลากรของบรษิทัฯ กว่า

รอ้ยละ 79 มคุีณวุฒทิางการศกึษาในระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า ซึง่เป็นการแสดงถงึการใหค้วามสาํคญัในการคดัเลอืก

บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาร่วมงานกบับรษิทัฯ อกีทัง้ บรษิทัฯยงัมกีารปลูกฝังทศันคตขิองพนักงานใหม้ใีจรกั

บรกิารและการทาํงานเป็นทมี เพื่อทีจ่ะสามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดอ้ย่างเตม็ความสามารถและมปีระสทิธภิาพ  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมแีผนงานพฒันาบุคลากรรุ่นใหม่โดยการจดัอบรมและสมัมนาเพื่อเสรมิสรา้งองคค์วามรู้

ใหแ้ก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง และมกีารจดัตัง้โครงการฝึกอบรมของบรษิทัฯ คอื “LEO Academy” เพื่อใหค้วามรูด้า้นโล

จสิติกส์กับพนักงานและลูกค้าของบรษิัทฯ ทัง้น้ี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 บรษิัทฯ มีบุคลากรที่ผ่านการทดสอบ

สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวชิาชีพโลจิสติกส์จากสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้รบั

จดัการขนส่งระหว่างประเทศ ทัง้สิน้ 41 คน  

• ขยายเครือขา่ยโดยการสรรหาพนัธมิตรทางธรุกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 

การสรา้งพนัธมติรทางธุรกิจถือเป็นอกีหน่ึงกลยุทธ์ทีส่ําคญัอย่างยิง่สําหรบัธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิติกส์แบบครบ

วงจร เน่ืองจากลกัษณะการใหบ้รกิารในธุรกจิโลจสิตกิสนั์น้จาํเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ 

ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น สายเดินเรือ สายการบิน ตัวแทนต่างประเทศ (Overseas Agent) 

ผูป้ระกอบการขนส่งรถบรรทุก หรอืแมก้ระทัง่ ผูป้ระกอบการที่ทําธุรกจิเหมอืนกนักบับรษิัทฯ แต่ชํานาญการขนส่งใน

เสน้ทางทีแ่ตกต่างกนั เป็นตน้ ดงันัน้ การมพีนัธมติรส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัจดัการขนส่งไดท้ัว่โลกอย่างครบวงจร 

อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัมลูีกคา้รายใหม่ทีไ่ดร้บัการแนะนําโดยพนัธมติรเหล่าน้ี 

 ทัง้น้ี ตัง้แตเ่ริม่ก่อตัง้ บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัพนัธมติรเสมอมาและมุ่งมัน่ทีจ่ะขยายเครอืขา่ยพนัธมติรทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอกีหน่ึงปัจจยัทีท่ําใหบ้รษิทัฯ มพีนัธมติรครอบคลุมทัว่โลก คอืการทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วม

เป็นสมาชกิในเครอืขา่ยระดบันานาชาต ิ(International Freight Forwarding Network) เช่น Famous Pacific Shipping 

ห รือ  “FPS”, Global Ocean Agency Lines ห รือ  “GOAL”, WCA Inter Global ห รือ  “WCA”, Worldwide Project 

Consortium หรอื “WWPC” และ CGLI Network เป็นตน้ 

• ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและดูแลลูกค้าระดับ Key Accounts ให้ได้รบัการบริการท่ีดี โดยมี

โครงการพฒันาปรบัปรงุระบบการให้บริการลูกค้าและการบริหารความสมัพนัธก์บัลูกค้า (CRM) อย่าง

ต่อเน่ือง 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสําคญัและสรา้งความสมัพนัธ์กบั ลูกคา้ระดบั Key Account โดยผู้บรหิารของบรษิทัฯ เขา้

เยี่ยมเยียน เพื่อทําความรู้จ ักกับผู้บริหารระดับสูงของลูกค้า และจัดกิจกรรม CRM อย่างต่อเน่ืองเพื่อกระชับ

ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ รวมทัง้เพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัเพิม่ปรมิาณการใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ใหค้รอบคลุมทุกดา้น 
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• ดาํเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Good Corporate Governance with 

Social responsibility) 

บรษิทั ฯ ไดด้ําเนินธุรกจิทีแ่สดงถงึความสมัพนัธแ์ละสรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคมผา่นการจดัทํากจิกรรมเพื่อ

สงัคมต่างๆ  เช่น ขยายโอกาสดา้นการศกึษา การรณรงค์ให้พนักงานช่วยกนัประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดล้อม 

และมนีโนบายปฏบิตัติ่อตา้นและป้องกนัการทุจรติในองค์กร โดยมกีารดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม ยดึมัน่

ในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มกีารการสรา้งความสําเรจ็ของงานด้วยวธิกีารทุจรติ พรอ้มทัง้ สนับสนุนให้พนักงาน

แสดงออกถงึความคดิสรา้งสรรค ์กลา้คดิ กลา้ทาํ และสนับสนุนความคดิทีม่ปีระโยชน์ของพนักงาน 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามประเภทการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

• ธรุกิจการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล  

- ลูกค้าผู้ประกอบการนําเข้าส่งออก ในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ยานพาหนะและชิ้นส่วน

ยานพาหนะ ปิโตรเคมแีละเมด็พลาสตกิ อาหารและสนิคา้เกษตร อุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้ง เคมภีณัฑ ์

อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและ

เครื่องครวั ผลติภณัฑพ์ลาสตกิและยาง สิง่ทอ ยางพารา ฯลฯ 

- ลูกคา้ Co-Loader ซึง่เป็นผูป้ระกอบการผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้เหมอืนกบับรษิทัฯ และประกอบการอยู่

ในประเทศไทย ซึ่งมีบรกิารไม่ครบวงจร เส้นทางบรกิารไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่บรกิาร หรอืไม่มี

ตวัแทนในต่างประเทศ (Overseas Network) ทีค่รอบคลุมทัว่โลกเหมอืนบรษิทัฯ 

- ลูกค้าจากตัวแทนต่างประเทศ (Overseas Agent) ของบริษัทฯ จากการที่ ลูกค้าของตัวแทน

ต่างประเทศของบรษิทัฯ มธีุรกรรมกบัคู่คา้ทีป่ระกอบกจิการอยู่ในประเทศไทย ตวัแทนต่างประเทศจงึ

ใชบ้รกิารบรษิทัฯ ในการช่วยตดิต่อประสานงานกบัคู่คา้ของลูกคา้ 

- ลูกคา้บุคคลทัว่ไป 

• ธรุกิจการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ 

- ลูกค้าผู้ประกอบการนําเข้าส่งออก ในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ยานพาหนะและชิ้นส่วน

ยานพาหนะ ปิโตรเคมแีละเมด็พลาสตกิ อาหารและสนิคา้เกษตร อุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้ง เคมภีณัฑ ์

อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและ

เครื่องครวั ผลติภณัฑพ์ลาสตกิและยาง สิง่ทอ ยางพารา ฯลฯ 

- ลูกคา้จากตวัแทนต่างประเทศ (Oversea Agent / Network) จากการที่ลูกคา้ของตวัแทนต่างประเทศ

ของบรษิัทฯ มธีุรกรรมกบัคู่ค้าที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย ตวัแทนต่างประเทศจงึใช้บรกิาร

บรษิทัฯ ในการช่วยตดิต่อประสานงานกบัคู่คา้ของลูกคา้ลูกคา้ผูใ้หบ้รกิารขนส่งไปรษณียภณัฑ ์

- ลูกคา้ผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ E-Commerce 

- ลูกคา้บุคคลทัว่ไป  

• ธรุกิจบริการสนับสนุนโลจิสติกสแ์ละการขนส่งสินค้า 

- ลูกค้าผู้ประกอบการนําเข้าส่งออก ในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ยานพาหนะและชิ้นส่วน

ยานพาหนะ ปิโตรเคมแีละเมด็พลาสตกิ อาหารและสนิคา้เกษตร อุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้ง เคมภีณัฑ ์
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อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและ

เครื่องครวั ผลติภณัฑพ์ลาสตกิและยาง สิง่ทอ ยางพารา ฯลฯ 

- ลูกคา้จากตวัแทนต่างประเทศ จากการทีลู่กคา้ของตวัแทนต่างประเทศของบรษิทัฯ มธีุรกรรมกบัคู่คา้ที่

ประกอบกจิการอยู่ในประเทศไทย ตวัแทนต่างประเทศจงึใชบ้รกิารบรษิทัฯ ในการประสานงานกบัผูใ้ห้

บรกิารทอ้งถิน่อื่นๆ เช่น ผูป้ระกอบการรถบรรทุก และตวัแทนออกของ เป็นตน้ 

- ลูกคา้ผูใ้หบ้รกิารธุรกจิตวัแทนสายเดนิเรอื ซึง่มาใชบ้รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร ์

- ลูกคา้ทีอ่ยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบรเิวณใกลเ้คยีง 

- ลูกคา้บุคคลทัว่ไป 

• ธรุกิจให้บริการพื้นท่ีสาํหรบัเกบ็ของ 

- ลูกคา้ออฟฟิศสํานักงาน ตลอดจนผูป้ระกอบการ SME ทีต่้องการพืน้ทีใ่นการเกบ็สนิคา้ เอกสาร หรอื

วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

- ลูกคา้บุคคลทัว่ไป เช่น ผูพ้กัอาศยัคอนโดมเินียม หอพกั หรอืบ้านพกัทีต่้องการพืน้ที่เกบ็ของเพิม่ขึ้น 

หรอืมกีารซ่อมแซมบา้น 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

บรษิทัฯ และบรษิัทย่อย มนีโยบายในการกําหนดราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ที่

สอดคลอ้งกบัรปูแบบความตอ้งการของลูกคา้ โดยทัว่ไปบรษิทัฯ จะกําหนดราคาตามราคาต้นทุนการใหบ้รกิารบวกค่า

บรหิารจดัการทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการ

แข่งขนัในตลาดกบัคู่แข่ง ปัจจยัสําคญัที่นํามาพิจารณาต้นทุนบรกิาร เช่น ประเภทการให้บรกิาร เส้นทางการขนส่ง 

ระยะเวลาการขนส่ง ขนาดและปรมิาณของสนิคา้ ประเภทของสนิคา้ เป็นตน้ โดยการคดิราคาการใหบ้รกิารนัน้ บรษิทัฯ 

จะพจิารณาตามประเภทการใหบ้รกิารดงัต่อไปน้ี  

 

ประเภทการให้บริการ ปัจจยัในการกาํหนดราคา 

รบัจดัการขนส่งทางทะเลแบบเตม็ตู ้ อตัราค่าระวาง จาํนวนตู้สนิคา้ ขนาดของตู ้สายเดนิเรอื และเสน้ทางการ

เดนิเรอื ระยะเวลาในการขนส่ง 

รบัจดัการขนส่งทางทะเลแบบไม่เตม็ตู ้ อตัราค่าระวาง ปริมาตร (CBM) หรือ น้ําหนัก (ตัน) แล้วแต่จํานวนใด

มากกว่า เสน้ทางการเดนิเรอื และระยะเวลาในการขนส่ง 

รบัจดัการขนส่งทางอากาศ อตัราค่าระวาง น้ําหนักรวมทีช่ ัง่ได ้(Actual weight) หรอื ปรมิาตรความ

จุ (Volume weight) แล้วแต่จํานวนใดมากกว่า สายการบนิ เสน้ทางบนิ 

และระยะเวลาในการขนส่ง 

รบัจดัการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุก  

หรอื รถหวัลาก 

ปรมิาณสนิคา้ น้ําหนักสนิคา้ เสน้ทางการขนส่ง ชนิดพาหนะ 

ใหบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากร จาํนวนใบขนสนิคา้ จาํนวนตู ้หรอื ปรมิาณสนิคา้ ประเภทของสนิคา้ 

ใหบ้รกิารบรรจุสนิคา้ ปรมิาณสนิคา้ ขนาดของสนิคา้ ประเภทของสนิคา้ วสัดุทีใ่ชใ้นการบรรจุ

หบีห่อ 

บรกิารรบัจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ ขนาดพื้นที่ที่ใช ้ระยะเวลาในการเก็บสนิค้า ปรมิาณ ขนาดและประเภท

ของสนิคา้ และเสน้ทางการขนส่ง 

ใหบ้รกิารจดัหาประกนัภยัสนิคา้ ราคาและเงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษิทัประกนักําหนด 
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2.3.2 การจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายของบรษิทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รปูแบบหลกัคอื  

• ทีมขายของบริษทัฯ เป็นฝ่ายติดต่อลูกค้า (By Sales) 

วธิน้ีีถือเป็นวธิหีลกัของบรษิัทฯ ในการหาลูกคา้รายใหม่ที่มคีวามเป็นไปได้ที่จะใช้บรกิารบรษิัทฯ และเป็นขอ้

ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัทีส่าํคญัของบรษิทัฯ เน่ืองจาก บรษิทัฯ มทีมีงานขายมากกว่า 40 คน และถอืเป็นทมีงานขาย

ทีม่ขีนาดใหญ่เมื่อเทยีบกบับรษิทัอื่นๆในอุตสาหกรรม โดยทีท่มีขายตดิต่อลูกคา้ตามกลุ่มเป้าหมายทีบ่รษิทัฯกําหนดให้

ในแต่ละปี โดยบรษิัทฯ จะให้ความสําคญัในการวางแผนเพื่อกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย โดยคดัเลอืก

ตามประเภทอุตสาหกรรมหรอืกําหนดตามประเภทอื่นๆ ตามการพจิารณาของบรษิัทฯ ซึ่งทมีขายจะทําหน้าที่ติดต่อ

ลูกคา้ทางอเีมลห์รอืโทรศพัท ์เพื่อขอเขา้พบลูกคา้และนําเสนอการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสมแก่ลูกคา้  

กลุ่มลูกค้าประเภทน้ี ได้แก่ ผู้ประกอบการนําเขา้ส่งออกที่ใช้บรกิารกบับรษิัทฯ (Direct Customers) โดยตรง

และไม่ไดผ้่านตวัแทนรายอื่น ซึง่ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ในแต่ละปีจะมลูีกคา้กลุ่มน้ีมากกว่า 1,200 ราย ส่วนมากจะอยู่ใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รองลงมาคือกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในภาคตะวนัออก เช่น นิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั   

ทัง้น้ี ในแต่ละปีบรษิัทฯ จะมกีารกําหนดหรอืวางแผนในการหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยจะคดัเลอืกจากกลุ่ม

ประเภทอุตสาหกรรมหรอืกําหนดตามประเภทของเสน้ทางขนส่งหรอืบรกิารใหมข่องบรษิทัฯ ตามการพจิารณาของคณะ

ผูบ้รหิาร และกําหนดใหเ้ป็น Product Champion ทีบ่รษิทัฯ จะใหค้วามสําคญัในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและ

การขาย 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมลูีกค้า Co-Loader1 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผูร้บัจดัการขนส่งสนิค้าเหมอืนกบับรษิัทฯ 

และประกอบการอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่มคีวามเชีย่วชาญในการขนส่งบางประเภท หรอือาจไม่ไดใ้หบ้รกิารการขนส่ง

แบบ LCL ในบางเสน้ทางเน่ืองจากมจีาํนวนสนิคา้น้อย หรอือาจไม่มสีญัญาบรกิาร (Service Contract) กบัสายเดนิเรอื 

หรอือาจไม่มตีวัแทนในต่างประเทศ (Overseas Network) ทีค่รอบคลุมทัว่โลกเหมอืนบรษิัทฯ การที่มาใชบ้รกิารของ

บรษิทัฯ จะทาํให ้Co-Loader ดงักล่าวมศีกัยภาพในการใหบ้รกิารทีด่ขี ึน้ และมรีาคาทีส่ามารถแขง่ขนัได ้และก่อใหเ้กดิ

ธุรกิจร่วมกันในลักษณะ Win-Win Agreement รวมทัง้กลุ่มลูกค้าที่ได้รบัการแนะนําจากตัวแทนขายหรือผู้แนะนํา 

(“Sales Agent”) ใหม้าใชบ้รกิารกบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูท้ีแ่นะนําลูกคา้ใชบ้รกิารของ

บรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ กําหนด 

การพจิารณาและคดัเลอืก Sales Agent  

การมพีนัธมติร ซึ่งเป็นตวัแทนขายหรอืผูแ้นะนําธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัฯ  เป็นการเพิม่ช่องทางในการตดิต่อและเป็น

การขยายฐานกลุ่มลูกคา้ของบรษิทัฯ โดยผูท้ีต่้องการเป็น Sales Agent ของบรษิทัฯ นัน้ จะตอ้งเป็นผูท้ีส่ามารถตดิต่อ

ประสานงาน และให้คําแนะนํากบัลูกคา้ใหม้าใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ หรอืในกรณีทีลู่กคา้เป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ อยู่

แล้ว Sales Agent จะต้องสามารถแนะนําให้ลูกค้ามาใช้บรกิารของบรษิัทฯ ในปรมิาณที่เพิม่สูงขึ้น หรอืใช้บรกิารอื่น

เพิ่มเติมนอกเหนือจากบรกิารที่ลูกค้าเคยใช้อยู่เดิม เช่น ใช้บรกิารเส้นทางใหม่ เป็นต้น  ซึ่งบางครัง้บรษิัทฯ ยงัไม่

สามารถขยายขอบเขตในการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ได ้จงึจาํเป็นจะตอ้งม ีSales Agent ในการเพิม่ความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้

เพื่อทีจ่ะไดง้านเพิม่มากขึน้ โดย Sales Agent ของบรษิทัฯ อาจมทีัง้กลุ่มทีเ่ป็นนิตบิุคคล หรอืบุคคลธรรมดา ซึง่ในกรณี

 
1 Co-Loader เป็นกลุ่มลูกคา้ที่เป็นผูป้ระกอบการผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้เหมอืนกบับรษิทัฯ และประกอบการอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่มี

ความเชีย่วชาญในการขนส่งบางประเภท หรอือาจไม่ไดใ้หบ้รกิารการขนส่งในบางเสน้ทาง หรอืมจํีานวนสนิคา้ไม่มากพอทีจ่ะใชบ้รกิารแบบ

เตม็ตูค้อนเทนเนอร ์หรอือาจไม่มสีญัญาบรกิาร (Service Contract) กบัสายเดนิเรอื หรอือาจไม่มตีวัแทนในต่างประเทศ (Overseas 

Network) ทีค่รอบคลุมทัว่โลกเหมอืนบรษิทัฯ ดงันัน้ จงึมาใชบ้รกิารกบับรษิทัฯ เพื่อส่งสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ของตวัเอง  
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ทีเ่ป็นกลุ่มนิตบิุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศเหมอืนกบับรษิทัฯ (“Freight Forwarder”) 

หรือเป็นผู้กระทําการแทนผู้นําเข้า-ส่งออก ในการดําเนินการตามพิธีการของกรมศุลกากร (“Custom Broker”/ 

“Shipping Broker”) ที่ทําหน้าที่เป็น Co-Loader เป็นต้น ในขณะที่กลุ่มบุคคลธรรมดา มทีัง้กลุ่มที่มีประสบการณ์ใน

ธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศมาก่อน เช่น เป็นอดตีพนักงานของบรษิทัในอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์เป็นต้น 

หรอือาจเป็นบุคคลทัว่ไปที่รู้จกัทัง้บรษิัทฯ และผู้ประกอบการนําเข้าหรือส่งออก และสามารถติดต่อประสานงานให้

บรษิทัฯ สามารถนําเสนอบรกิารได ้โดยในช่วงปี 2561 - ไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิทัฯ ม ีSales Agent ทีเ่ป็นนิตบิุคคล

จํานวน 158 ราย 125 ราย และ 90  ราย ตามลําดบั และมีกลุ่มบุคคลธรรมดาจํานวน 90 ราย 83 ราย และ 60 ราย 

ตามลําดบั 

 โดยบรษิัทฯ ได้กําหนดให้คุณสมบตัิของ Sales Agent จะต้องไม่ใช่พนักงานของบรษิัทฯ หรอืพนักงานของ

บรษิัทลูกค้า และ Sales Agent จะได้รบัค่าคอมมิชชนัก็ต่อเมื่อลูกค้าที่แนะนํามาใช้บรกิารกับบรษิัทฯ และบรษิัทฯ 

ไดร้บัการชาํระเงนิจากลูกคา้แลว้เท่านัน้  

สาํหรบัการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ Sales Agent จะเป็นไปตามลกัษณะการใหบ้รกิารและเงือ่นไขต่างๆ ตามทีต่ก

ลงกนั เช่น ค่า Refund Freight ค่าคอมมชิชนั และค่าตอบแทนอื่นๆ ตามสญัญา ซึ่งการใหผ้ลตอบแทนแก่ผูแ้นะนําน้ี

เป็นลกัษณะการประกอบธุรกจิโดยทัว่ไปของอุตสาหกรรม 

การจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนํา สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะการจ่ายที่พบไดท้ัว่ไปใน

อุตสาหกรรม ไดแ้ก่  

1) ค่าตอบแทนในรูปแบบค่า Refund Freight2 ซึ่งจ่ายให้แก่ Sales Agent กลุ่มที่เป็น Co-Loader ทีนํ่าลูกค้า

มาใช้บรกิารบรรจุสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (“Less than Container Load” หรอื “LCL”) กบับรษิัทฯ โดย Sales 

Agent กลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนิตบิุคคลทีป่ระกอบธุรกจิเป็น Freight Forwarder เช่นเดยีวกนั 

2) ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าคอมมชิชนั ซึ่งจ่ายให้แก่ Sales Agent กลุ่มที่เป็นผู้แนะนําหรอืตวัแทนขาย (“ผู้

แนะนํา”) ซึง่ทาํหน้าทีแ่นะนําหรอืประสานงานใหลู้กคา้มาใชบ้รกิารกบับรษิทัฯ โดย Sales Agent กลุ่มน้ีมทีัง้

บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล 

โดยอตัราการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ค่า Refund Freight และค่าคอมมชิชนั จะเป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขตามทีบ่รษิทั

ฯ กําหนด และเป็นอตัราทีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นอุตสาหกรรม 

หน้าทีข่อง Sales Agent กลุ่มทีเ่ป็นผูแ้นะนําลูกคา้  

(1) เป็นผูแ้นะนําลูกคา้ใหรู้จ้กักบัทางบรษิทัฯ รวมถงึโน้มน้าวและชกัชวนใหลู้กคา้มาใชบ้รกิารกบัทางบรษิทัฯ 

และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้ เพื่อใหเ้กดิความไวใ้จและเชื่อมัน่ในการเลอืกใชบ้รกิารกบับรษิทัฯ โดย 

Sales Agent อาจดําเนินการติดต่อกับพนักงานขายของบรษิัทฯ เพื่อใหพ้นักงานขายของบรษิัทฯ ได้มี

โอกาสพบปะผูม้อํีานาจตดัสนิใจของลูกคา้เพือ่นําเสนอบรกิาร 

(2) เป็นผูท้ี่ติดต่อ ดูแล และประสานงานกบัลูกคา้ เพื่อให้ทราบถงึความต้องการและปัจจยัต่างๆ ของลูกค้า 

โดยจะรวบรวมข้อมูลที่สําคัญต่างๆ เช่น ปริมาณการส่งออก คู่แข่ง ปัจจัยด้านราคา เป็นต้น เพื่อ

ประสานงานกบัทางพนักงานขายของบรษิทัฯในการนําเสนอบรกิาร 

 
2 Refund Freight หมายถงึตน้ทุนบรกิารในลกัษณะทีบ่รษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิหรอืมกีารแบ่งรายได ้(Refund Freight) ใหก้บัผูม้าใชบ้รกิาร

ของบรษิทัฯ เช่น กลุ่ม Sales Agent หรอื Co-Loader เพื่อใหนํ้าสนิคา้มาบรรจุใหม้ากทีสุ่ดเพื่อส่งออก โดยตน้ทนุดงักล่าว บรษิทัฯ ไดร้บั

จากเอเยนต์ในต่างประเทศ โดยเป็นการแบ่งกําไรจากค่าบรกิารทีป่ระเทศปลายทางกลบัมาใหบ้รษิทัฯ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิ

การขาย และทําใหม้ปีรมิาณการขนส่งสนิคา้มากขึน้ 
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(3) เป็นผูป้ระสานงานเจรจาต่อรองราคาและรายละเอยีดการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ หรอือาจเป็นผูแ้กไ้ขปัญหาใน

กรณีที่พนักงานขายของบรษิัทฯ ไม่สามารถเจรจากับลูกค้าได้โดยตรง นอกจากน้ี Sales Agent ยงัมี

หน้าทีร่กัษาสมัพนัธภาพกบัลูกคา้เพื่อชกัชวนใหลู้กคา้ยงัคงใชบ้รกิารของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง รวมถงึหา

ช่องทางในการเพิม่ยอดขายกบัลูกคา้อกีดว้ย 

สาํหรบัลูกคา้ปัจจุบนั (Current Customers) บรษิทัฯ จะตดิต่อลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอเพื่อสอบถามความพงึพอใจ

กบัลูกคา้ หรอืนําเสนอการใหบ้รกิารใหม่ๆ ทีส่ามารถช่วยใหก้ารขนส่งของลูกคา้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ สาํหรบัลูกคา้

เก่าทีไ่มไ่ดใ้ชบ้รกิารบรษิทัฯ แลว้ (Inactive Client) บรษิทัฯ จะใชว้ธิหีมนุเวยีน (Rotate) ทมีขายและตดิต่อลูกคา้อกีครัง้

เพื่อใหก้ลบัมาใชบ้รกิาร 

นอกจากน้ี กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจนําเขา้-ส่งออกซึ่งสนใจในบรกิารของบรษิทัฯ สามารถติดต่อผ่านช่องทางการ

ให้บริการต่างๆ ได้แก่ทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์ เช่น อีเมล์ เว็บไซต์ของบรษิัทฯ (www.leogloballogistics.com) 

เครอืข่ายทางสงัคม (www.facebook.com/LEOgloballogisticsGroup) สําหรบัในส่วนของ Leo Self Storage สามารถ

ตดิต่อผ่านทางเวบ็ไซต์ (https://leoselfstorage.com) เครอืข่ายทางสงัคม (www.facebook.com/LEOselfstorage) ใน

ส่วนของแอปพลเิคชนั Book Leoy มเีครอืขา่ยทางสงัคม คอื (www.facebook.com/BookLeoy) นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงั

มเีว็บไซต์อื่นที่เป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์บรษิัทฯ  (www.logistics2day.com) สื่อโฆษณาออนไลน์ และทาง

นิตยสารต่างๆ เช่น Logistics Manager หรอื “LM” และ “Transport” เป็นตน้ 

• กลุ่มลูกค้าจากตวัแทนต่างประเทศ (By Agent) 

กลุ่มลูกค้าประเภทน้ี เกิดจากการที่ลูกค้าของตัวแทนต่างประเทศของบรษิัทฯ มีธุรกรรมกับคู่ค้าที่ประกอบ

กิจการอยู่ในประเทศไทย ตัวแทนต่างประเทศจงึใช้บรกิารบรษิัทฯ ในการช่วยติดต่อประสานงานกับคู่ค้าของลูกค้า 

รวมถึงช่วยประสานงานกบัผู้ให้บรกิารท้องถิ่นอื่นๆ เช่น ผู้ประกอบการรถบรรทุก และตวัแทนออกของ เป็นต้น ใน

ขณะเดยีวกนับรษิัทฯ ก็จะใช้บรกิารตวัแทนต่างประเทศเพื่อช่วยประสานงานการขนส่งในประเทศนัน้ๆ สําหรบังาน

ขนส่งของลูกคา้จากทมีขายของบรษิทัฯ ซึง่เป็นการทําธุรกจิกบัตวัแทนต่างประเทศในลกัษณะต่างตอบแทนซึง่กนัและ

กนั (Reciprocal Business) โดยบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคสีมาชกิในเครอืขา่ยต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น FPS 

Network, WCA Network, CGLI, GOAL เป็นต้น (รายละเอียดการเป็นสมาชิกตามหัวข้อ 2.5.2) ซึ่งเป็นช่องทางที่

สาํคญัแห่งหน่ึงในการแนะนําตวับรษิทัใหแ้ก่คู่คา้และลูกคา้ของบรษิทัฯ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้และตวัแทนต่างประเทศ 

 
รายได้ (ล้านบาท) และสดัส่วน (ร้อยละ) จากลูกค้า By Sale และ By Agent ในปี 2560– ปี 2562  

และงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 

 
2560 2561 2562 

งวด 6 เดือนแรก  

ปี 2562 

งวด 6 เดือนแรก  

ปี 2563 

รายได้ สดัส่วน รายได้ สดัส่วน รายได้ สดัส่วน รายได้ สดัส่วน รายได้ สดัส่วน 

By Sale 743.11 71.41 764.51 72.63 800.83  76.71 464.04 82.20 373.59 69.52 

By Agent 297.52 28.59 288.17 27.37 243.18  23.29 100.50 17.80 163.77 30.48 

รวม 1,040.63 100.00 1,052.68 100.00 1,044.01 100.00 564.54 100.00 537.36 100.00 

หมายเหตุ: ขอ้มลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 
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2.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

2.4.1 ภาพรวมอตุสาหกรรม 

อุตสาหกรรมโลจสิติกส์นัน้มีความสมัพนัธ์กบัสภาวะเศรษฐกิจค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่มส่ีวนช่วย

สนับสนุนการผลติและการคา้ระหว่างประเทศ ทัง้นําเขา้และส่งออก และเป็นปัจจยัที่สําคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ ทัง้น้ี ปัจจยัหลกัทีส่นับสนุนการเตบิโตของอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์คอื ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

มลูค่าการส่งออกและนําเขา้ และการขยายตวัของธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce)  

จากขอ้มูลของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมอืจาก

กรมศุลกากรนัน้ ประเทศไทยมสีถติมิลูค่าการคา้ ส่งออก และ นําเขา้ ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ดงัน้ี 

 

มูลค่าการค้า ส่งออก และ นําเข้า ของประเทศไทย ปี 2558 – 2562  และ อตัราการเปล่ียนแปลงต่อปี 

 

ปี 

มูลค่าการค้า 
อตัราการ

เปล่ียนแปลง 

มูลค่าการ

ส่งออก 

อตัราการ

เปล่ียนแปลง 

มูลค่าการ

นําเข้า 

อตัราการ

เปล่ียนแปลง 

ล้านล้านบาท ร้อยละ ล้านล้านบาท ร้อยละ ล้านล้านบาท ร้อยละ 

2558 14.13 -3.96 7.23 -1.17 6.91 -6.72 

2559 14.44 2.17 7.55 4.50 6.89 -0.26 

2560 15.59 8.00 8.01 6.03 7.59 10.15 

2561 16.19 3.84 8.09 1.09 8.10 6.73 

2562 N/A N/A 7.63 -5.93 7.44 -7.77 

ทีม่า: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 

ในปี 2562 ประเทศไทยมมีูลค่าการส่งออกไปประเทศสหรฐัอเมรกิามากทีสุ่ดที ่0.97 ลา้นล้านบาท หรอืคดิเป็น

ส่วนแบ่งการตลาดทีร่อ้ยละ 12.73 รองลงมาคอืประเทศจนี มมีูลค่าการส่งออกที่ 0.90 ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็นส่วน

แบ่งการตลาดที่ร้อยละ 11.83 อนัดบัสามคอืประเทศญี่ปุ่น มมีูลค่าการส่งออกที่ 0.76 ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็นส่วน

แบ่งการตลาดทีร่อ้ยละ 9.97 อนัดบัสี ่และหา้ คอื ประเทศเวยีดนาม และ เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง ตามลําดบั  

 

มูลค่าการส่งออกและส่วนแบง่การตลาด แยกตามประเทศ ปี 2559 – 2562 

 

# 

ประเทศท่ี 

ส่งออก 

2559 2560 2561 2562 

ล้านล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้านล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้านล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้านล้าน

บาท 
ร้อยละ 

1 สหรฐัอเมรกิา 0.86 11.37 0.90 11.23 0.90 11.10 0.97 12.73 

2 จนี 0.83 11.04 1.00 12.47 0.97 11.95 0.90 11.83 

3 ญี่ปุ่น 0.72 9.51 0.75 9.32 0.80 9.88 0.76 9.97 

4 เวยีดนาม 0.33 4.37 0.39 4.89 0.42 5.14 0.38 4.92 

5 ฮ่องกง 0.40 5.33 0.42 5.20 0.40 4.96 0.36 4.76 

ทีม่า: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 

ในดา้นการนําเขา้ ประเทศจนี และญี่ปุ่ น ถอืเป็นตลาดนําเขา้ทีส่าํคญัของประเทศไทย โดยในปี 2562 มลูค่าการ

นําเขา้จากจนีนัน้สงูถงึ 1.58 ลา้นลา้นบาท หรอืคดิเป็นส่วนแบง่การตลาดทีร่อ้ยละ 21.24 ในขณะทีม่ลูค่าการนําเขา้จาก

ญี่ ปุ่นเท่ากับ 1.04 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 14.03 ส่วนอันดับสาม สี่ และห้า คือ 

สหรฐัอเมรกิา มาเลเซยี และเกาหลใีต ้ตามลําดบั  
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มูลค่าการนําเขา้และส่วนแบ่งการตลาด แยกตามประเทศ ปี 2559 – 2562 

 

# 

ประเทศท่ี 

นําเข้า 

2559 2560 2561 2562 

ล้านล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้านล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้านล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้านล้าน

บาท 
ร้อยละ 

1 จนี 1.49 21.64 1.52 19.97 1.62 20.05 1.58 21.24 

2 ญี่ปุ่น 1.09 15.80 1.10 14.47 1.15 14.14 1.04 14.03 

3 สหรฐัอเมรกิา 0.43 6.20 0.51 6.70 0.49 6.06 0.55 7.35 

4 มาเลเซยี 0.38 5.56 0.40 5.23 0.43 5.35 0.40 5.44 

5 เกาหลใีต ้ 0.21 3.08 0.25 3.34 0.35 4.30 0.27 3.65 

ทีม่า: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์
 

หากแบ่งมูลค่าการส่งออกของปี 2562 ตามประเภทสนิค้านัน้ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมมีูลค่าการ

ส่งออกมากที่สุดที ่0.84 ล้านล้านบาท รองลงมาคอื เครื่องคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.56 ล้านล้านบาท 

และอญัมณีและเครื่องประดบั 0.49 ลา้นลา้นบาท สาํหรบัการนําเขา้ ประเทศไทยมคีวามตอ้งการนําเขา้น้ํามนัดบิที ่0.68 

ลา้นบาท รองลงมาคอื เครื่องจกัรกลและส่วนประกอบ โดยคดิเป็นมูลค่า 0.66 ล้านล้านบาท และเครื่องจกัรไฟฟ้าและ

ส่วนประกอบ 0.55 ลา้นลา้นบาท  
 

 

มูลค่าการส่งออกแบ่งตามประเภทสินค้า 10 อนัดบัแรก ปี 2562 (ลา้นบาท)  

 
ทีม่า: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์
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มูลค่าการนําเข้าแบ่งตามประเภทสินค้า 10 อนัดบัแรก ปี 2562 (ล้านบาท) 

 
ทีม่า: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 

2.4.2 แนวโน้มธรุกิจโลจิสติกส ์

สืบเน่ืองจากปัจจัยบวกจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community หรือ 

“AEC”) และนโยบายส่งเสรมิจากภาครฐั เช่น แผนยุทธศาสตรใ์นการพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศไทย ฉบบัที ่3 

(พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนการพัฒนาปัจจยั

สนับสนุนดา้นโลจสิตกิส ์เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั และเตรยีมความพรอ้มสู่การเป็นศูนย์กลางของโลจสิตกิส์

ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้รบัการ

คาดการณ์ว่าจะมอีตัราการเตบิโตสงู  

แนวโน้มของภาคการขนส่งและโลจสิตกิส์ (Transportation and Logistics หรอื “T&L”) หลงัการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนถูกคาดว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เช่น การกระจายตวัของความต้องการบรกิาร T&L 

จากเดมิทีค่วามต้องการกระจุกตวัอยู่เฉพาะในเมอืงใหญ่และเสน้ทางการคมนาคมหลกั ซึ่งเป็นผลมากจากการพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมจะทาํใหเ้กดิพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและเสน้ทางการคมนาคมใหม่ๆ การแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึน้จะส่งผล

ใหเ้กดิการรวมกลุ่มกนัของผูใ้หบ้รกิารทอ้งถิน่ทัง้ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเพิม่ศกัยภาพการใหบ้รกิารใหส้ามารถ

แข่งขนักบับรษิทัต่างชาตขินาดใหญ่ทีม่กัจะเขา้มาในรูปแบบของบรษิทัร่วมทุนกบับรษิทัทอ้งถิน่ได ้ผลของการแขง่ขนั

ยงัช่วยเพิม่คุณภาพการใหบ้รกิารและยกระดบัมาตรฐานของผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ใหท้ดัเทยีมกบับรษิทัต่างชาต ิและ

ยังก่อให้เกิดความหลากหลายของบริการ T&L มากขึ้น ผู้ให้บริการ T&L ขนาดกลางและขนาดย่อมจะพยายาม

หลกีเลีย่งการแขง่ขนักบัธุรกจิขนาดใหญ่ โดยใชก้ลยุทธต์ลาดเฉพาะ เน้นใหบ้รกิารในตลาดทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะหรอื

ตลาดทีม่ขีนาดเลก็ ซึง่ธุรกจิขนาดใหญ่ไม่เขา้มาแขง่ขนัดว้ย นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการทีม่มีาตรฐานเฉพาะทาง เช่น ฮา

ลาลจะมคีวามไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั เน่ืองจากสามารถใหบ้รกิารส่งสนิคา้ฮาลาลใหแ้ก่ชาวมุสลมิซึ่งถอืเป็นประชากร

หลกัในประเทศมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี 

นอกจากน้ี ธุรกิจโลจิสติกส์ยังได้รบัปัจจัยหนุนจากนโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern 

Economic Corridor หรอื “EEC”) ในการยกระดบัโครงการอีสเทริน์ซีบอร์ดขึ้นเป็นซุปเปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด ให้เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สําคญัของประเทศ เพื่อดงึดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ โดยการให้สทิธกิารถือกรรมสทิธิท์ี่ดนิ
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หรอือสงัหารมิทรพัยข์องคนต่างดา้ว อนุญาตใหนํ้าช่างฝีมอื ผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่ป็นบุคคลต่างดา้ว และครอบครวัมาพกั

ในประเทศไทย และใหส้ทิธลิดหย่อนภาษอีากร รวมถงึใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีื่นๆ เป็นตน้  

ในขณะเดยีวกนัรฐับาลไดอ้นุมตัแิผนลงทุนพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกครัง้ใหญ่ รวม 

62 โครงการ วงเงนิ 309,755 ลา้นบาท ครอบคลุมทุกรูปแบบการขนส่งทัง้ทางอากาศ เช่น การพฒันาสนามบนิอู่ตะเภา

ให้เป็นสนามบนิเชงิพาณิชย์เต็มรูปแบบ ทางเรอื เช่น การพฒันาท่าเรอืพาณิชย์สตัหบีเป็นท่าเรอืเฟอร์รี ่และพฒันา

ท่าเรอืแหลมฉบงั และทางถนน เช่น การสรา้งมอเตอรเ์วย์ สายกรุงเทพฯ–ชลบุร-ีพทัยา-มาบตาพุด โครงการปรบัปรุง

ถนนบรเิวณอู่ตะเภาและมาบตาพุด โครงการปรบัปรุงถนนบรเิวณอู่ตะเภาและถนนเลยีบชายฝัง่ทะเลในพืน้ที ่จ.ระยอง 

และชลบุร ีและโครงการสรา้งเสน้ทางถนนสายแหลมฉบงั-นครราชสมีา เป็นตน้ 

อกีหน่ึงปัจจยัหลกัที่มผีลต่อการเติบโตของธุรกิจโลจสิติกสอ์ย่างมากคอื การเติบโตอย่างรวดเรว็ของธุรกจิ E-

Commerce เน่ืองจาก มคีวามจําเป็นต้องพึ่งพาระบบขนส่งที่สามารถรบัสนิค้าจากประตูโรงงานไปส่งถึงมอืผู้บรโิภค 

(B2C) อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี สภาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมเปิดเผยว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมดจิทิลัทีส่ําคญัใน

ปี 2563 คอื ธุรกจิ E-Commerce ทีม่กีารเตบิโตสูง คดิเป็นมูลค่า 748,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นอนัดบั 1 ของมูลค่าธุรกิจ 

E-Commerce ในภูมภิาคอาเซียน โดยมีการประมาณอตัราการเติบโตเฉลี่ยของตลาดอยู่ที่ร้อยละ 20-30 ใน 2560-

2562 ทีผ่่านมา นอกจากน้ี ไม่เพยีงแต่ในประเทศไทยที่มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกจิ E-Commerce มูลค่าการ

ซื้อขายสนิค้าออนไลน์ทัว่โลกก็เติบโตสูงขึ้นอย่างรวดเรว็ ดงัจะเห็นได้จากขอ้มูลตวัเลขภูมภิาคเอเชยีแปซิฟิก ยุโรป

ตะวนัตก อเมรกิาเหนือ ละตนิอเมรกิา ยุโรปตอนกลาง ถงึตะวนัออกและเอเชยีกลาง และตะวนัออกกลางและแอฟรกิา 

เฉพาะในส่วนของมูลค่า E-Commerce แบบ B2C จากปี 2557 – คาดการณ์ปี 2561 มอีตัราการเติบโตเพิม่ขึ้นอย่าง

มากสูงถงึรอ้ยละ 27.30 ในส่วนของประเทศจนีซึ่งมมีูลค่าธุรกจิ E-Commerce สูงเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก เป็นอกีแรง

สนับสนุนให้ธุรกิจโลจสิตกิสเ์ติบโตอย่างต่อเน่ือง ตามรายงานจากสํานักงานสถิตแิห่งชาติของประเทศจนี ในปี 2561 

ธุรกจิ E-Commerce (Physical goods) มมีลูค่ารวม 7.02 ลา้นลา้นหยวน หรอืประมาณ 32.16 ลา้นลา้นบาท โดยมลูค่า

ตลาดเตบิโตขึน้รอ้ยละ 25 จากปีก่อนหน้า หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18 ของมลูค่าธุรกจิคา้ปลกีรวม ดงันัน้ผูป้ระกอบการโลจิ

สตกิสท์ีส่ามารถจบักลุ่มลูกคา้ทีป่ระกอบการ E-Commerce ไดก่้อนนัน้จะมขีอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัค่อนขา้งมาก 

จากขอ้มูลตามบทวจิยักรุงศร ีเดอืนสงิหาคม 2562 คาดว่าธุรกจิบรกิารขนส่งสนิคา้ทางถนนในปี 2562-2564 มี

แนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 1-2% ต่อปี โดยมปัีจจยัหนุนจากการเติบโตของภาคการผลติ การคา้ และการลงทุนภาครฐัและ

เอกชน รวมถงึปรมิาณผลผลติสนิคา้เกษตรทีม่แีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ ทําใหม้คีวามต้องการขนส่งและกระจายสนิคา้เพื่อ

จําหน่ายในประเทศ นอกจากน้ี ธุรกิจยงัได้อานิสงส์จากการค้าชายแดนที่ขยายตัวต่อเน่ือง รวมถึงธุรกรรมการค้า

ออนไลน์ซึ่งเป็นทีนิ่ยมขึน้มาก ทัง้น้ี บรกิารขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลากของ

บรษิัทฯ มปัีจจยัสนับสนุนการเติบโตที่สําคญั ไดแ้ก่ การเปิดเสรกีารค้าและความร่วมมอืกนัระหว่างภูมิภาคอาเซียน 

อาท ิอนุภูมภิาคลุ่มน้ําโขง (GMS) และสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และการรวมกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความได้เปรยีบด้านทําเลที่ตัง้ของไทยที่มพีรมแดนติดกบัหลายประเทศ และมี

การคา้ผ่านแดนกบัอกี 5 ประเทศ อาท ิเวยีดนาม อนิเดยี บงักลาเทศ จนี และสงิคโปร์ ตลอดจนการพฒันาโครงสรา้ง

พืน้ฐานดา้นคมนาคมทีเ่ชื่อมต่อกนัทัง้ทางถนน (อาท ิทางหลวงเอเชยี 9 สาย ทางหลวงอาเซยีน 23 สาย เสน้ทางตาม

กรอบGMS 3 สาย และทางหลวงเชื่อมไทย-มาเลเซีย 2 เส้นทาง) ด่านพรมแดน (17 แห่ง) และสะพานข้ามแดน 

(สะพานมติรภาพไทย-ลาว, ไทย-เมยีนมาร์ และไทย-กมัพูชาซึ่งเชื่อมบ้านหนองเอี่ยน อําเภออรญัประเทศ จงัหวดั

สระแกว้ กบับา้นสตงึบท อําเภอโอโจรว จงัหวดับนัเตยีเมยีนเจย ประเทศกมัพชูา ซึง่คาดวา่จะเปิดใชใ้นปี 2565) 

ทัง้น้ี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 ทีส่่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและนําเขา้ทัว่

โลก ทาํใหธุ้รกจิโลจสิตกิสเ์ป็นธุรกจิหน่ึงทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดในครัง้น้ี ทัง้จากสภาวะเศรษฐกจิ

และการคา้ระหว่างประเทศทีช่ะลอตวัลง ทําใหม้ปีรมิาณการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศลดลง นอกจากน้ี การหยุดทํา
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การบนิของสายการบนิหลายสายส่งผลให้ธุรกิจโลจสิติกสท์ี่พึ่งพาการขนส่งทางอากาศได้รบัผลกระทบค่อนขา้งมาก 

อย่างไรกต็าม สายการบนิขนส่งสนิคา้ หรอื Cargo Flight ยงัคงทาํการบนิตามปกต ิเป็นผลใหภ้าคธุรกจิไมห่ยดุชะงกัลง 

 

2.4.3 ภาวะการแข่งขนั 

จากโอกาสทางธุรกิจทีก่ล่าวไปขา้งต้นทําให้จํานวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจโลจสิติกสเ์พิม่ขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง ตามขอ้มูลสถติกิารจดทะเบยีนบรษิทัของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ สงักดักระทรวงพาณิชย์ จํานวนนิตบิุคคลที่

จดทะเบยีนใหม่ในหมวดการขนส่งและสถานที่เก็บสนิคา้ในปี 2561 และ 2562 มจีํานวน 3,382 ราย และ 3,374 ราย

ตามลําดบั ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการแขง่ขนัทีม่ากขึน้ในแต่ละปี นอกจากน้ี ผลจากการศกึษาของสาํนักงานคณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาติ (วช.) และมหาวทิยาลยับูรพาพบว่า ภาพรวมผู้ให้บรกิารโลจสิติกส์ในไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ

ท้องถิ่นประมาณร้อยละ 70 ซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 5 ล้านบาท ในขณะที่เป็น

ผูป้ระกอบการต่างชาตริอ้ยละ 30 แต่มทีุนจดทะเบยีนรวมกนัมากกว่าผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ รูปแบบการใหบ้รกิารของ

ธุรกจิโลจสิตกิสข์องประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดงัน้ี 

1) การขนส่งสนิคา้ (Freight Transportation and Forwarding) ซึ่งครอบคลุมงานทางโลจสิตกิสท์ีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการให้บรกิารด้านการขนส่งสนิค้าทัง้ภายในและส่งออกนอกประเทศ ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ทางถนน 

ทางรถไฟ ทางทะเล และทางอากาศ 

2) การจดัเกบ็สนิคา้ ดแูล และบรหิารคลงัสนิคา้และการใหบ้รกิารตดิสลากสนิคา้หรอืบรกิารดา้นบรรจุภณัฑ ์

(Warehousing/ Inventory Management and Packing) รวมทัง้การกระจายสนิคา้ 

3) การให้บริการด้านพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ (Non-Asset Based Logistics Services) 

ครอบคลุมงานพธิกีารศุลกากร งานเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเขา้หรอืส่งออกสนิคา้ 

4) การใหบ้รกิารงานโลจสิตกิสท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารเสรมิ เช่น ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและงานที่

ปรกึษาดา้นโลจสิตกิส ์(Information and Communication Technology/ Consulting) 

5) การใหบ้รกิารพสัดุและไปรษณียภณัฑ ์(Courier) 

 ผูป้ระกอบการทีถ่อืเป็นคู่แขง่ตรงกบับรษิทัฯ คอืบรษิทัทีป่ระกอบกจิการจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศซึ่ง

จดัอยู่ในกลุ่มที ่1 ซึ่งโดยทัว่ไปแล้ว บรษิทัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศยงัสามารถจําแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

กลุ่มบรษิทัต่างชาตทิีม่สีํานักงานใหญ่อยู่ต่างประเทศเขา้มาลงทุนเปิดสาขาในประเทศไทยโดยการถอืหุน้ร่วมกบับรษิทั

ทอ้งถิน่ บรษิทัประเภทน้ีส่วนมากจะมขีนาดใหญ่และมขีอ้ไดเ้ปรยีบดา้นเงนิทุนและมเีครอืขา่ยกวา้งขวาง แต่จะมคีวาม

ยดืหยุ่นในการให้บรกิารน้อยกว่าบรษิทัทอ้งถิน่ที่มขีนาดเลก็กว่า ตวัอย่างของบรษิทัในประเภทน้ี ไดแ้ก่ DHL Global 

Forwarding (Thailand) Limited, Mol Logistics (Thailand) Co., Ltd., และ Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. 

เป็นตน้ ผูป้ระกอบการอกีประภทหน่ึงไดแ้ก่ผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ซึง่มลีกัษณะการใหบ้รกิารคลา้ยคลงึกบับรษิทัฯ ซึง่แต่

ละบรษิัทในกลุ่มน้ีจะมคีวามเชี่ยวชาญ และจุดเด่นแตกต่างกนัและอาจมคีวามชํานาญในเส้นทางขนส่งที่แตกต่างกนั  

เช่น บางบรษิทัถนัดการขนส่งทางทะเลแบบไมเ่ตม็ตู ้บางบรษิทัถนัดการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกและรถหวัลาก หรอื 

บางบรษิัทถนัดการขนส่งไปยงัประเทศอเมรกิาและแคนาดา เป็นต้น ตัวอย่างบรษิัทท้องถิ่นที่รบัจดัการขนส่งสนิค้า

ระหว่างประเทศที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้แก่ บรษิัท ไวส์ โลจสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

(“WICE”) บรษิทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนชัน่แนล โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) (“NCL”) และ บรษิทั โซนิค อนิเตอร์เฟรท 

จาํกดั (มหาชน) (“SONIC”) 

 จากข้อมูลของสมาคมผู้รบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (“TIFFA”) ณ ธนัวาคม 2561 นัน้ มีสมาชิก

ผู้ประกอบการในสมาคม TIFFA ทัง้ผู้ประกอบการท้องถิ่น และกลุ่มบรษิัทต่างชาติ รวมทัง้สิ้น 233 บรษิทั โดยหาก

เปรียบเฉพาะสมาชิกสามญัซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นจะพบว่า กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้สูงเป็นอนัดบั 1 ของ

สมาชกิทอ้งถิน่ในสมาคม TIFFA  
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ลาํดบั ผู้ประกอบการท้องถ่ินในสมาคม TIFFA 
รายได้รวมปี 2561 

(ล้านบาท) 

1 LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED  1,084.97 

2 WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED. 934.47 

3 ACCORD PILOT LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. 775.06 

4 WORLD AIR LOGISTICS CO.,LTD. 760.85 

5 SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED 694.34 

6 SIAM KARGO LOGISTICS CO.,LTD. 638.79 

7 UNITED MARINE LOGISTICS CO.,LTD. 581.35 

8 MARITIME ALLIANCE CO.,LTD. 574.24 

9 HAZCHEM LOGISTICS MANAGEMENT CO., LTD. 538.13 

10 PROFREIGHT INTERNATIONAL CO.,LTD. 525.18 
ทีม่า: สมาคม TIFFA และ Corpus BOL 

หมายเหตุ: รายไดร้วมในปี 2561 เป็นตวัเลขจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ และใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรยีบเทยีบ 

  

หากพิจารณาในด้านการแข่งขนัของผู้ประกอบการขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและ

รถบรรทุกหวัลาก ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่กว่า 94.4% ของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทัง้หมดเป็นผูป้ระกอบการรายเลก็ 

(ทีม่า: บทวจิยักรุงศร,ี สงิหาคม 2562) บรษิทัฯ จงึมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นเงนิทุนหมุนเวยีนและสภาพคล่อง ตลอดจน

การลงทุนดา้นเทคโนโลยแีละบุคลากร ทําใหม้ฐีานลูกคา้ทีค่รอบคลุมกว่าและมอํีานาจต่อรองทีส่งูกว่า ภายใต้ขอ้จํากดั

ขา้งตน้และภาวะการแขง่ขนัทีรุ่นแรงจงึส่งผลใหผู้ป้ระกอบการรายเลก็ปิดตวัลงตอ่เน่ือง 

 

2.4.4 ความได้เปรียบทางการแข่งขนั 

1) บริษัทฯ ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจําปี 2562  

(Excellent Logistics Management Award หรอื “ELMA”) สาขาผู้ให้บรกิารตวัแทนในการจดัการขนส่งสนิค้า

ระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding) จากสํานักงานพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรม

ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรางวลัผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2562 (Prime 

Minister’s Award 2019 : PM Award 2019) สาขาธุรกิจบรกิารยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) 

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัได้รบัอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic 

Operator : AEO) จากกรมศุลกากร ทําใหบ้รษิัทฯ มคีวามน่าเชื่อถอืและทําใหลู้กคา้สามารถมัน่ใจในคุณภาพ

การใหบ้รกิารทีไ่ดม้าตรฐานระดบัสงู 

2) บรษิทัฯ มผีลติภณัฑ์ทีห่ลากหลายและสามารถให้บรกิารในธุรกจิโลจสิตกิสไ์ดอ้ย่างครบวงจร (End - to - End 

Global Logistics Services) ลูกคา้สามารถขนส่งสนิคา้ไดทุ้กจุดหมายทัว่โลก โดยลูกคา้สามารถตดิต่อบรษิทัฯ 

เพยีงบรษิทัเดยีว นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดร้บัใบอนุญาตในการดาํเนินธุรกจิผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลาย

รูปแบบ (Multi-Modal Transport Operator - MTO) จากกรมเจ้าท่า ทําให้บริษัทฯ สามารถให้บริการขนส่ง

สนิคา้ได้อย่างต่อเน่ืองหลายรูปแบบ และมคีวามคุม้ครองให้กบัลูกคา้ตามพระราชบญัญตัขินส่งต่อเน่ืองหลาย

รปูแบบ พ.ศ. 2548  

3) บรษิทัฯ มเีครอืขา่ยและพนัธมติรทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ (Overseas network) กว่า 1,000 แห่ง ใน 846 เมอืง 

190 ประเทศ ซึ่งนอกจากจะทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารไดค้รอบคลุมทัว่โลกแลว้  พนัธมติรในต่างประเทศ

ยงัช่วยแนะนําลูกคา้ทีม่ธีุรกจินําเขา้ส่งออกกบัคู่คา้ในประเทศไทยใหแ้ก่บรษิทัฯ อกีดว้ย 

https://corpus.bol.co.th/
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4) บรษิทัฯ ไดร้บั OTI License (Ocean Transport Intermediary) จาก Federal Maritime Commission of USA ทํา

ใหส้ามารถทําสญัญาการบรกิาร (Service Contract) กบัสายเดนิเรอืในการขนส่งสนิคา้ไปยงัโซนอเมรกิาเหนือได้

ด้วยตัวเอง โดยผู้ที่จะได้รบั OTI License จะต้องมีคุณสมบตัิและต้องได้รบัการอนุมตัิจาก Federal Maritime 

Commission of USA ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ไม่มีสัญญากับสายเดินเรือจําเป็นต้องพึ่งพาพันธมิตรใน

ต่างประเทศเพื่อขนส่งสนิค้าไปยงัโซนอเมรกิาเหนือ ในปัจจุบนัมผีู้ประกอบการในประเทศน้อยรายที่มีสญัญา

ดงักล่าว   

5) บรษิทัฯ เป็นสมาชกิสมาคมและสมาพนัธ์ต่างๆ เช่น สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (“TIFFA”) 

สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศแห่งประเทศไทย (“TAFA”) สมาพนัธผ์ูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง

ประเทศ (“FIATA”) เป็นต้น และนายเกตตวิทิย์ สทิธสุินทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ ไดด้ํารง

ตําแหน่ง นายกสมาคม TIFFA มาแล้ว 3 วาระ คือ วาระที่ 1 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558 วาระที่ 2 ตัง้แต่ปี  

พ.ศ. 2558 – 2560 และวาระที ่3 ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2560 – 2562 และปัจจุบนัดํารงตําแหน่งนายกกติตมิศกัดิข์อง

ทางสมาคม TIFFA ซึ่งทําให้บรษิัทฯ มคีวามน่าเชื่อถือและไดร้บัความไวว้างใจจากทัง้ลูกค้าและพนัธมติรทาง

การค้าของบริษัทฯ ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการช่วยผลกัดนัการเติบโตของธุรกิจรบัจดัการขนส่งสนิค้า

ระหว่างประเทศของประเทศไทยอกีดว้ย 

6) บรษิทัฯ เป็นสมาชกิสมาคมขนส่งสนิคา้ทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association 

หรอื “IATA”) ทาํใหม้ ีDirect Stock Air Way Bill จากสายการบนิทีห่ลากหลาย และไดร้าคาตน้ทุนค่าระวางทาง

อากาศที่ด ีและยงัทําให้ได้รบัการยอมรบัจากทัง้ลูกค้า Agent/Network และสายการบิน เน่ืองจาก บรษิัทที่มี

ความเชีย่วชาญในการขนส่งสนิคา้ทางอากาศเท่านัน้ จงึจะสามารถสมคัรเป็น IATA Member ได ้

7) บริษัทฯ มีการให้บริการที่ได้มาตรฐาน โดยได้นําระบบ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในการบรหิารและควบคุม

คุณภาพการปฏบิตังิาน  บรษิทัฯ ไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ ทัง้ในระดบั Major/Minor Non-Compliance มาตลอด

ระยะเวลา 16 ปี นับตัง้แต่นําระบบ ISO 9001เขา้มาใชใ้นการควบคุมคุณภาพ นอกจากนัน้จากสถติกิารรบัขอ้

ร้องเรียนของลูกค้าถึงความผิดพลาดของบรษิัทฯ (Customers’ complaint) ระหว่างปี 2555 – ปี 2562 เมื่อ

เทยีบกบัจาํนวนงานทีใ่หบ้รกิารทัง้หมดของทางบรษิทัฯ นัน้ อยู่ในระดบัตํ่ากว่า 1%  

8) บรษิทัฯ มนีโยบายจดัทําประกนัภยัคุม้ครองความรบัผดิของผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ือง (Liability Insurance) 

กบับรษิทัประกนัภยัชัน้นําของประเทศ เพื่อใหลู้กคา้สามารถเชื่อมัน่ไดว้่าสนิคา้จะไดร้บัความคุม้ครองตามความ

รบัผดิตามกฎหมายและความรบัผดิตามใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading) ทางทะเล ทางบก และทางอากาศ ต่อ

ความสญูเสยี ความเสยีหายทางกายภาพของสนิคา้ของลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารกบัทางบรษิทัฯ 

9) จากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ที่กล่าวมาแล้ว บรษิัทฯ มฐีานลูกค้าที่ประกอบการในธุรกิจ

ดงักล่าวทัง้ภายในและต่างประเทศ ปัจจยัน้ีทําให้บรษิทัฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัและมส่ีวนสําคญัต่อการ

เพิม่ยอดขายของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

10) บรษิัทฯ มีการบรหิารจดัการทางธุรกิจแบบมืออาชีพและทนัสมยั โดยได้นําหลกัการในการบรหิารองค์กรใน

เชงิกลยุทธ์ (Strategic Management) เช่น การนําการบรหิารจดัการเรื่องการตลาดและการขาย (Marketing & 

Sales Management) มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถวดัผลได้ บรษิัทฯ ยงัมกีาร

จดัทํา Business Plan ประจําปีเพื่อกําหนดเป้าหมายของทุกๆ แผนกและขององค์รวมของบรษิทัฯ และมกีาร

สื่อสารกนัภายในเพื่อให้พนักงานทุกระดบัมเีป้าหมายร่วมกนัในการทํางาน หลายปีที่ผ่านมาบรษิัทฯ ได้นํา 

Balanced Score Cards มาใช้ในการกําหนดเป้าหมายของแผนงานประจําปี และมีการกําหนด KPI ในการ

วดัผลงานของแผนงานทุกประเภทอย่างชดัเจน บรษิัทฯ ยงัมีนโยบายในการบรหิารธุรกิจโดยเน้นการมอบ
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อํานาจและการกระจายอํานาจ (Empowerment & Delegation) ให้ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ สามารถ

บรหิารจดัการและดแูลงานทีอ่ยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของตนเองไดอ้ย่างเตม็ที ่

11) บรษิัทฯ มทีมีผูบ้รหิารที่มปีระสบการณ์ในสายผูใ้ห้บรกิารโลจสิติกส์มาอย่างยาวนานและมทีมีขายทีแ่ขง็แกร่ง

มากกว่า 40 คน ซึง่ถอืว่าเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทีส่ําคญัของบรษิทัฯ เพราะเป็นทมีขายทีม่ขีนาดใหญ่

เมื่อเทยีบกบับรษิัทอื่นในอุตสาหกรรม สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทัว่ถงึครอบคลุมทัง้ภายในและต่างประเทศ 

ถึงแม้การเติบโตของธุรกิจโลจสิติกส์โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเกิดการชะลอตัวตามภาวะ

เศรษฐกจิของประเทศ แต่ยอดขาย และ/หรอืปรมิาณการใหบ้รกิารทีเ่ตบิโตอย่างต่อเน่ืองของบรษิทัฯ เป็นเครื่อง

พสิจูน์ความสามารถของทมีงานของบรษิทัฯไดเ้ป็นอย่างด ี  

12) บรษิัทฯ มีโครงการ Customer Focused Strategic Campaign หรือการให้ความสําคญักับการบรหิารเชิงกล

ยุทธ ์โดยมุ่งเน้นการใหค้วามสาํคญักบัความต้องการของลูกคา้ และใหค้วามสําคญักบัการนําเสนอบรกิารใหม่ๆ 

เพี่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง (Services/Tradelane Development) รวมถึงการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Customer & Partner Relationship 

Management)  

 

2.5 การจดัหาบริการ 

2.5.1 การจดัซื้อจดัจ้าง 

การให้บรกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรที่ครอบคลุมทัว่โลกนัน้ มตี้นทุนหลกัคอืการจดัซื้อจดัจา้งการบรกิารของ

พนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Partner) ซึง่มคีวามชํานาญในแต่ละส่วนงานของสายโลจสิตกิสท์ีแ่ตกต่างกนั การจดัซื้อ

ของบรษิทัฯ อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

 

• การจดัซื้อระวางเรือ/สายการบิน และ การจดัหา Master-loader 

ค่าระวางเรอืและสายการบนิถอืเป็นตน้ทุนหลกัในการรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศ ดงันัน้ การบรหิารค่าระวาง

ที่ดีจึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ ได้รบั OTI License จาก Federal 

Maritime Commission หรือ “FMC” ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั ้น ทําให้บริษัทฯ สามารถทําสัญญาบริการ (Service 

Contract) กบัสายเดนิเรอืในเสน้ทางการเดนิเรอืไปยงัโซนอเมรกิาเหนือ เพื่อใหไ้ดอ้ตัราค่าระวางที่ดแีละสามารถแข่งขนั

กบัตลาดได ้โดยค่าระวางในสญัญาสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามแนมโน้มค่าระวางตลาด ณ ขณะนัน้ โดยทีใ่นสญัญาจะระบุ

ค่าระวางและการจดัซื้อระวางขัน้ตํ่า (Minimum Quantity Commitment หรอื “MQC”) ที่บริษัทฯ ต้องใช้จัดซื้อภายใน

ระยะเวลาทีกํ่าหนดในสญัญา ดงันัน้ ผูป้ระกอบการทีไ่ดท้าํสญัญาบรกิารจงึมขีอ้ไดเ้ปรยีบในดา้นการจดัซื้อระวางเรอื 

สาํหรบัการจดัซื้อระวางเรอืในเสน้ทางอื่นแบบ FCL และการจองพืน้ทีข่องสายการบนิ บรษิทัฯ จะจดัซื้อระวางก็

ต่อเมื่อลูกคา้ได้ตอบรบัใบเสนอราคาของบรษิัทฯ แล้ว อย่างไรกด็ ีสําหรบัลูกคา้ประจําที่ใช้บรกิารบรษิัทฯ สมํ่าเสมอ 

บรษิทัฯ อาจทําการจองระวางล่วงหน้าให้ก่อนเพื่อความสะดวกรวดเรว็และใหม้ัน่ใจไดว้่าสนิคา้ของลูกคา้จะไดร้บัการ

ขนส่งตามตารางและสายเดนิเรอืที่ต้องการ สําหรบัการขนส่งแบบ LCL บรษิัทฯ จะจองซื้อระวางเรอืล่วงหน้าและนํา

พืน้ทีใ่นตูม้าจดัสรรเพื่อเสนอขายลูกคา้  

บรษิทัฯ จดัทาํ Approved Supplier List หรอื “ASL” ซึง่เป็นฐานขอ้มลูรายชื่อ Supplier ทีห่น่วยงานกลางทีด่แูล

ราคาและมาตรฐานในการให้บรกิารไดท้ําการประเมนิคุณภาพของแต่ละ Supplier แล้ว ดงันัน้ทมีงานขายจะเลอืกใช ้

Supplier ไดจ้ากฐานขอ้มูลดงักล่าว นอกจากนัน้ บรษิทัฯ มกีารประเมนิคุณภาพของ Supplier ทุกๆ 6 เดอืน เพื่อให้



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.2 หน้าที ่26 

มัน่ใจไดว้่า Supplier ของบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานในการขนส่งสนิคา้ของลูกคา้ หลกัเกณฑ์การประเมนิคุณสมบตัิ

ของผูป้ระกอบการแต่ละประเภทเป็นดงัน้ี 

- เกณฑป์ระเมนิสายเดนิเรอื 

1. ราคา 

2. พืน้ทีร่ะวางและอุปกรณ์ 

3. เวลาการเปลีย่นลํา (Transit time) 

4. จาํนวนครัง้และความถีข่องการตกเรอืและล่าชา้ 

- ความถูกตอ้งและรวดเรว็ของเอกสารเกณฑป์ระเมนิสายการบนิ 

1. การตดิตามงานและความรวดเรว็ในการแกไ้ขปัญหา 

2. การใหข้อ้มลู 

3. ความตรงต่อเวลาและการส่งมอบงาน 

4. คุณภาพของงาน 

- เกณฑป์ระเมนิ Master-loader สาํหรบัการส่งสนิคา้ประเภท LCL 

1. การตดิตามงานและความรวดเรว็ในการแกไ้ขปัญหา 

2. ความถูกตอ้งรวดเรว็ของเอกสาร 

3. การบรรจุสนิคา้เสยีหายหรอืการส่งสนิคา้ล่าชา้ 

4. การมงีาน LCL แลกเปลีย่นไปกลบั (Give & Take) ระหว่างกนั 

 

• การจดัซื้อบริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated 

Logistics Services) 

การจดัซื้อในส่วนน้ีเป็นบรกิารสนับสนุนการให้บรกิารโลจสิติกส์และการขนส่งสนิคา้ของบรษิัทฯ ให้ครบวงจร

มากยิ่งขึ้น ได้แก่ การจดัซื้อจากผู้ให้บรกิารดําเนินพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) ผู้ให้บรกิารบรรจุหีบห่อ 

(Packing & Crating) ผู้ให้บรกิารขนส่งด้วยรถบรรทุกทัง้ในประเทศและผ่านแดน บรษิัทประกนัภัย และผู้ให้บรกิาร

ขนส่งพสัดุภณัฑ ์เป็นตน้ ทัง้น้ี หลกัเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพ Supplier เป็นดงัน้ี 

1. มคีวามรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2. สามารถทาํงานไดส้าํเรจ็ตามกรอบเวลาทีกํ่าหนด 

3. การใหค้วามช่วยเหลอืเป็นไปอย่างรวดเรว็ 

4. การใหบ้รกิารเหมาะสมกบัราคา 

5. ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารโดยรวม 

 

• การจดัซื้อบริการจากตวัแทนต่างประเทศ (Overseas Agent) 

การทําธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทัว่โลก จําเป็นต้องมีพันธมิตรที่เป็นตัวแทน

ต่างประเทศ (Overseas Agent) ในการช่วยประสานงานรบัของสําหรบัสนิค้าส่งออก และส่งของสําหรบัสนิค้าขาเขา้ 

โดยทัว่ไป บรษิทัฯ จะมตีวัแทนหลกั หรอื Main agent ประจาํอยู่ประเทศละ 2-3 ราย หรอืมากกว่านัน้ สําหรบัประเทศ

ทีม่ขีนาดใหญ่ เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศจนี และ ประเทศอนิเดยี เป็นตน้ โดยพจิารณาจากความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญในการให้บรกิารและปริมาณของธุรกิจที่มีลกัษณะตอบแทนให้แก่บรษิัทฯ (Reciprocal Business) 

บรษิทัฯ มกีารจดัทาํรายชื่อตวัแทนต่างประเทศและไดม้กีารแบ่งระดบัคุณภาพการบรกิารของแต่ละตวัแทนไวส้าํหรบัให้

ทมีงานขายไดเ้ลอืกใช ้ทัง้น้ี รายชื่อตวัแทนต่างประเทศ (Overseas Agent) ดงักล่าว ส่วนใหญ่มาจากการแนะนําของ
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สมาชิกเครอืข่ายระดบันานาชาติ (International Freight Forwarding Network) เช่น WCA Inter Global, FPS, หรือ 

GOAL เป็นตน้ ซึง่เครอืข่ายเหล่าน้ีจะมรีะบบการคดัเลอืกสมาชกิของเครอืขา่ยทีม่คีวามเป็นมอือาชพี มคีวามน่าเชื่อถอื 

และมคีวามมัน่คงทางการเงนิมาเป็นสมาชกิ ทําให้บรษิัทฯ สามารถมีตวัแทนต่างประเทศที่มปีระสทิธภิาพและไม่มี

ความเสี่ยงจากปัญหาของการบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสี่ยงด้านการไม่ได้รบัชําระเงินจากทางตัวแทน

ต่างประเทศ 

 

2.5.2 ขัน้ตอนการดาํเนินงานให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความหมายของเอกสารและสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในการบรกิารสนับสนุนการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้

แบบครบวงจร 

1. Bill of Lading หรอื “B/L”   หมายถงึ  ใบตราส่งสนิคา้ทางทะเล 

2. House B/L   หมายถงึ ใบตราส่งสนิคา้ทางทะเลทีอ่อกโดยบรษิทัฯ 

3. Master B/L  หมายถงึ  ใบตราส่งสนิคา้ทางทะเลทีอ่อกโดยสายเดนิเรอื 

4. Airway Bill หรอื “AWB”   หมายถงึ ใบตราส่งสนิคา้ทางอากาศ 

5. Delivery Order หรอื “D/O”  หมายถงึ ใบสัง่ปล่อยสนิคา้ 

6. Container Yard หรอื “CY”  หมายถงึ  ลานพกัตูค้อนเทนเนอร ์

7. Container Freight Station หรอื “CFS”  หมายถงึ โรงพกัสนิคา้ 
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• การให้บริการโลจิสติกสแ์บบครบวงจรขาออก 
  

การบรรจุสนิคา้ 

 

กรณีขนส่งทางทะเลแบบเตม็ตู ้(FCL)  

ลูกคา้หรอืผูป้ระกอบการรถบรรทุกจะ

นําตูจ้าก CY ทีส่ายเดนิเรอืกําหนด ไป

ยงัโรงงานลูกคา้เพื่อบรรจุทีโ่รงงาน 

หรอืสามารถนําสนิคา้มาบรรจุที ่CFS 

ของสายเรอืก่อนนําตูม้าท่าเรอืและผ่าน

พธิกีารศุลกากร จากนัน้ตูจ้ะถูก

เคลื่อนยา้ยไปยงัลานพกัตูเ้พื่อรอการ

 

กรณีขนส่งทางทะเลแบบไม่เตม็ตู ้

(LCL)  

ลูกคา้หรอืผูป้ระกอบการรถบรรทุก จะ

นําสนิคา้มาบรรจุที ่CFS ของบรษิทัฯ 

และดําเนินพธิกีารศุลกากร หลงัจาก

สนิคา้ถูกบรรจุครบตามแผนงาน ตูจ้ะ

ถูกเคลื่อนยา้ยไปยงัลานพกัตูเ้พือ่รอ

การบรรทุกลงเรอื 

 

กรณีขนส่งทางอากาศ  

ลูกคา้หรอืผูป้ระกอบการรถบรรทุกจะ

นําสนิคา้มาบรรจุทีโ่รงเกบ็สนิคา้ของ

สายการบนิ ทมีงานของบรษิทัฯ ทีท่่า

อากาศยานจะคอยประสานงานในการ

ดําเนินพธิกีารศุลกากรและบรรทุก

สนิคา้ขึน้เครือ่ง 

 

กรณีขนส่งทางทะเล 

หลงัจากเรอืออก บรษิทัฯ จะชําระค่าขนส่งกบั

สายเดนิเรอืเพื่อแลก Original B/L จากสาย

เดนิเรอืและนําส่งตอ่ใหต้วัแทนปลายทางพรอ้ม

ออก Invoice ใหลู้กคา้ 

กรณีขนส่งทางอากาศ 

บรษิทัฯ จะเป็นผูอ้อก AWB หลงัจาก

นัน้จะนําเอกสารตวัจรงิมอบใหส้ายการ

บนิ และฉบบัสาํเนาส่งใหล้กูคา้พรอ้ม

ออก Invoice  

 

การรบัสนิคา้ 

 

กรณีผูนํ้าเขา้เป็นผูร้บัสนิคา้ดว้ยตนเอง 

ผูนํ้าเขา้ทีป่ลายทางจะนํา House B/L มารบั D/O กบั

ตวัแทนต่างประเทศ หรอืนํา AWB ไปแลก D/O กบัสาย

การบนิ จากนัน้ผูนํ้าเขา้จะนํา D/O ไปดําเนินพธิกีาร

ศุลกากรเพื่อออกของทีป่ลายทางดว้ยตนเอง 

กรณีตวัแทนต่างประเทศเป็นผูร้บัสนิคา้และจดัส่งใหแ้ก่

ผูนํ้าเขา้ปลายทาง 

ผูนํ้าเขา้ทีจ่ะนํา House B/L หรอื AWB มาใหก้บัตวัแทน

ต่างประเทศ จากนัน้ตวัแทนจะนําเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งไป

รบัของและดําเนินพธิกีารศุลกากร ตลอดจนจดัหาบรกิาร

อื่นๆ จนกระทัง่สนิคา้ถงึมอืผูร้บัทีป่ลายทาง 

ส่งเอกสารยนืยนัรายละเอยีดการจอง 

หลงัจากลูกคา้ยนืยนัแลว้บรษิทัฯ ส่งรา่ง B/L สาํหรบัการขนส่ง

ทางทะเล หรอื AWB สาํหรบัการขนสง่ทางอากาศ ใหลู้กคา้เชค็

ความถูกตอ้งอกีครัง้ก่อนบรรจุ 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.2 หน้าที ่29 

• การให้บริการโลจิสติกสแ์บบครบวงจรขาเข้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอการใหบ้รกิารตามความตอ้งการของลูกคา้โดยศกึษาขอ้มลูลูกคา้ 

พรอ้มเสนอรปูแบบการจดัส่งและเสน้ทางตามความเหมาะสม  
 

 
 

วางแผนการส่งสนิคา้ใหลู้กคา้ตามความเหมาะสม  

พรอ้มอา้งองิราคาตน้ทุนจากโปรแกรม Rate Center หรอื

สอบถามจากตวัแทนต่างประเทศ 

 

 
 
 

ออกใบเสนอราคาใหลู้กคา้พจิารณา 

ลูกคา้ตอบรบั 

ลูกคา้ตอ้งการแกไ้ข

ใบเสนอราคาราคา 

 

หากเป็นลูกคา้ใหม่ตอ้งจดัทําแบบฟอรม์ทีก่ําหนด  

เพือ่เปิดบญัช ีพรอ้มสอบทานสถานะการเงนิของลูกคา้ 

จดัซื้อบรกิาร 

 
 

ตดิต่อและประสานงานกบัตวัแทนต่างประเทศใหต้ดิตอ่ผู้

ส่งออกเพือ่เตรยีมสนิคา้ และทําการจดัซื้อระวางเรอืหรอื

เครื่องบนิหรอืบรกิารอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ ณ ตน้ทาง 

ว่าจา้งผูใ้หบ้รกิารอื่นๆ ในสายการขนส่งทีเ่กดิขึน้ที่

ปลายทางในประเทศไทย (ILS) 

ตดิต่อประสานงานในช่วงก่อนบรรทุกลงเรอื/เครื่องบนิ จนกระทัง่ไดร้บัการ

ยนืยนัจากตวัแทนต่างประเทศว่าสนิคา้ถูกบรรจุเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หลงัจากสนิคา้ออกจากประเทศตน้ทาง บรษิทัฯ จะตดิตามเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งจากตวัแทนต่างประเทศ เพื่อ

ตดิต่อกบัลูกคา้ในการสาํแดงชื่อผูนํ้าเขา้และรายละเอยีดของสนิคา้แก่สายเรอืหรอืสายการบนิกอ่นวนัที่

สนิคา้จะถงึ รวมทัง้ตดิตามสถานะสนิคา้เพื่อแจง้ใหลู้กคา้ทราบ 

ส่งเอกสารยนืยนัรายละเอยีดการจอง 

หลงัจากลูกคา้ยนืยนัแลว้ ตวัแทนต่างประเทศจะออกร่างใบ B/L 

สาํหรบัการขนส่งทางเรอื หรอื AWB สาํหรบัการขนส่งสนิคา้ทาง

อากาศ  

 

ต่อ 
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2.5.3 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมและเครือข่ายทัง้ในและต่างประเทศ 

• สมาชิกสมาคม 

การเป็นสมาชกิสมาคมอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื สมาคมในประเทศ และ สมาคมระดบันานาชาต ิลกัษณะ

ของสทิธปิระโยชน์ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจะเป็นในรูปแบบของขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิและการสรา้ง

ความสมัพนัธ์ทัง้ในส่วนภาคเอกชนดว้ยกนัหรอืกบัภาครฐัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารทาง

การคา้จากทางสมาคม ไดร้บัการคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ตลอดจนนําเสนอและตดิตามการแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ

การดําเนินธุรกจิของสมาชกิโดยรวม การเพิม่โอกาสในการพบปะผูป้ระกอบการหรอืคู่คา้จากการประชุมสมัมนา ไดร้บั

โอกาสในการโฆษณาบรษิัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสิง่พมิพ ์หรอืหน้าเวบ็ไซต์ และยงัไดร้บัโอกาสในการอบรม

องค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจให้บรกิารโลจิสติกส์ซึ่งจัดโดยสมาคมเหล่าน้ี เป็นต้น นอกจากน้ี การเป็นสมาชิกระดับ

นานาชาต ิเช่น FIATA และ IATA นัน้ จะทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากทัง้พนัธมติรทางธุรกจิและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง เน่ืองจากทัง้ 2 สมาคมเป็นสมาคมระดบัโลกทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานรฐัและเอกชนทัว่โลก  

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ เป็นสมาชกิสมาคมต่างๆ ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือสมาคม สญัลกัษณ์ ประเภท วนัท่ีเข้าร่วม 

สมาคมในประเทศ 

1. สมาคมผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ 

(Thai International Freight Forwarders 

Association หรอื “TIFFA”) 

 
 

สามญั 17 มกราคม 2554 

2. สมาคมตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศไทย 

(Thai Airfreight Forwarders Association 

หรอื “TAFA”)  

สามญั 28 ธนัวาคม 2553 

3. สมาคมชปิป้ิงแห่งประเทศไทย 

(The Customs Broker and Transportation 

Association หรอื “CTAT”) 

 
สามญั 

 

31 มนีาคม 2560 

การรบัสนิคา้ 

 

กรณีลูกคา้เป็นผูร้บัสนิคา้ดว้ยตนเอง 

ผูนํ้าเขา้จะนํา House B/L ทีไ่ดร้บัจากผูส้่งออก มาแลก 

D/O กบับรษิทัฯ เพื่อนําไปรบัของและดําเนินพธิกีาร

ศุลกากรดว้ยตนเองต่อไป 

กรณีบรษิทัฯ เป็นผูร้บัสนิคา้ 

ผูนํ้าเขา้จะนํา House B/L มาใหบ้รษิทัฯ เพื่อจดัทํา

เอกสารในการดําเนินพธิกีารศุลกากร ตลอดจนจดัหา

บรกิารอื่นๆ จนกระทัง่สนิคา้ถงึมอืลกูคา้ 

เมื่อสนิคา้มาถงึ บรษิทัฯ จะนําเอกสารทีไ่ดร้บัจากตวัแทน

ต่างประเทศเพื่อไปรบั D/O กบัสายเรอืหรอืสายการบนิ 
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ลาํดบั รายช่ือสมาคม สญัลกัษณ์ ประเภท วนัท่ีเข้าร่วม 

4. หอการคา้ไทย 

(The Thai Chamber of Commerce) 

 

 

สามญั 19 ตุลาคม 2553 

5. สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  

(สภาธุรกจิไทย-จนี)  

(Thailand - China Business Council หรอื 

“TCBC”) 
 

สามญั 9 ธนัวาคม 2553 

6. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(The Federation of Thai Industries หรอื 

“F.T.I.”) 

  

สมทบ 15 ธนัวาคม 2553 

สมาคมระดบันานาชาต ิ

7. สมาพนัธผ์ูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

(International Federation of Freight 

Forwarders Association หรอื “FIATA”)  

Individual 

Member 

4 เมษายน 2554 

8. สมาคมขนส่งสนิคา้ทางอากาศระหว่างประเทศ

(The International Air Transport 

Association หรอื “IATA”) 

 Cargo Agent 1 พฤศจกิายน 2553 

 

อน่ึง การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิสมาคมต่างๆ ขา้งตน้ โดยทัว่ไปสมาคมต่างๆ จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าสมาชกิหรอืค่า

บํารุงสมาคมเป็นรายปี    

• สมาชิกเครือข่าย Freight Forwarder ระดบันานาชาติ (International Freight Forwarding Network) 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่าย Freight Forwarder ระดับนานาชาติ (International Freight 

Frowarding Network) เช่น เครอืข่ายWCA Inter Global, Famous Pacific Shipping Group (“FPS”), Global Ocean 

Agency Lines (“GOAL”) หรือ Worldwide Project Consortium (“WWPC”) เป็นต้น เครือข่ายเหล่าน้ีก่อตัง้ขึ้นเพื่อ

จุดประสงคใ์นการสรา้งเครอืข่ายพนัธมติรทีป่ระกอบธุรกจิรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ

สามารถขยายขอบเขตการให้บรกิารในต่างประเทศให้ครอบคลุมมากยิง่ขึ้น และช่วยส่งเสรมิธุรกิจซึ่งกันและกันกับ

พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ เครือข่ายเหล่าน้ีจะมีจํานวนสมาชิกมาก เช่น เครือข่าย WCA Inter Global ใน

ปัจจุบนัมจีํานวนสมาชกิทัง้สิน้ 7,430 ราย ซึง่กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ 190 ประเทศ เป็นตน้ อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ที่

จะเขา้ร่วมเป็นสมาชกิจะต้องมคุีณสมบตัทิีเ่หมาะสมและมพีืน้ฐานการดาํเนินธุรกจิทีแ่ขง็แรง จงึจะสามารถเขา้ร่วมเป็น

สมาชกิได ้ในแต่ละปีสมาชกิจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ ซึง่อาจสรุปโดยสงัเขป ดงัน้ี 

1. แลกเปลีย่นธุรกจิระหว่างสมาชกิของเครอืขา่ยซึง่ดาํเนินธุรกจิคลา้ยคลงึกนั 

2. มีโอกาสเข้าร่วมสมัมนาและได้พบปะกับผู้ประกอบการรบัจัดการขนส่งสินค้าในประเทศต่างๆ เพื่อ

แลกเปลีย่นธุรกจิ ขา่วสาร 

3. ไดร้บัความคุม้ครองทางการเงนิจากการทีส่มาชกิทาํการคา้ระหว่างกนัตามเงือ่นไขของแต่ละเครอืขา่ย  

4. สามารถใช้ระบบของเครอืข่ายในการชําระเงนิของระหว่างสมาชกิเพื่อลดภาระค่าธรรมเนียมในการใช้

บรกิารผ่านธนาคาร 

5. เพิม่ช่องทางการโฆษณาใหส้มาชกิผ่านทางออนไลน์หรอืสื่อตพีมิพต์า่งๆ 
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6. ไดร้บัความช่วยเหลอืในการขอขอ้มลูเพื่อสนับสนุนการดาํเนินธุรกจิของสมาชกิ 

7. ไดร้บัสทิธิใ์นการเขา้อบรมในงานสมัมนาต่างๆ ซึง่จดัขึน้โดยเครอืขา่ย 

8. สามารถเลอืกใชพ้นัธมติรต่างประเทศไดอ้ย่างรวดเรว็ผ่านเวบไซตข์องเครอืขา่ย  

สรปุการเป็นสมาชิกเครือข่ายท่ีสาํคญัของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือเครือข่าย สญัลกัษณ์ 

1. CGLI Network (“CGLI”) 
 

2. Famous Pacific Shipping Group 

(“FPS”) 

 

 

3. Global Freight Group (“GFG”) 

 
4. Global Ocean Agency Lines (“GOAL”) 

 
5. Infinite Connection (“IFC8”) 

 
6. JCTrans Network ("JCTrans") 

 
7. Neutral Air Partner (“NAP”) 

 
8. PPL Network (“PPL”) 

 
9. WCA Inter Global (“WCA”) 

 
10. Worldwide Project Consortium 

(“WWPC”) 

 
 

 อน่ึง การเขา้เป็นสมาชกิในแต่ละเครอืข่าย จะมคีุณสมบตัแิละเงือ่นไขทีแ่ตกต่างกนั เช่น ต้องมคีุณสมบตัติามที่

แต่ละเครอืข่ายกําหนด บางเครอืข่ายมกีารจํากดัจํานวนสมาชกิในแต่ละประเทศ หรอืบางเครอืข่ายกําหนดใหส้มาชกิ

ใหม่ตอ้งไดร้บัการแนะนําจากสมาชกิปัจจุบนัเท่านัน้ เป็นตน้ และการทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิในเครอืขา่ยต่างๆ 

ตามรายชื่อขา้งต้น เน่ืองจากในแต่ละเครอืข่ายมจีุดเด่นทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น WCA เป็นเครอืข่ายที่มสีมาชกิเป็น

จาํนวนมาก กระจายอยู่ในหลายประเทศทัว่ หรอื GFG เป็นเครอืข่ายทีส่มาชกิทีจ่ะเขา้ร่วมจะตอ้งไดร้บัการแนะนําโดย

สมาชิกเดิมเท่านัน้ หรอื NAP เป็นเครือข่ายที่มีชื่อเสียงด้านการขนส่งทางอากาศ หรอื  WWPC เป็นเครือข่ายที่มี

ชื่อเสยีงดา้นงานโครงการ เป็นตน้ ดงันัน้ การเป็นสมาชกิในแต่ละเครอืข่ายจะทาํใหบ้รษิทัฯ มโีอกาสทางธุรกจิเพิม่มาก

ขึน้ เน่ืองจากโดยทัว่ไปแล้วการเป็นสมาชกิอยู่ในเครอืข่ายเดยีวกนัจะมโีอกาสไดพ้บปะหารอืหรอืแลกเปลี่ยนธุรกจิกนั  

 TM 

http://www.globalfreightnet.org/
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อกีทัง้ยงัช่วยสรา้งความมัน่ใจดา้นการชาํระเงนิจากการทาํธุรกรรมระหวา่งกนัของสมาชกิในเครอืขา่ยจากความคุม้ครอง

ทางการเงนิ (Financial Protection) ตามเงือ่นไขและขอ้ตกลงทีแ่ต่ละเครอืขา่ยกําหนด 

2.6 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่ม ี- 

 

2.7 สิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

-ไม่ม ี- 

 

2.8 งานท่ียงัไม่ส่งมอบ 

-ไม่ม ี- 
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ส่วนที ่2.2.3 หน้าที ่1 

3.  ปัจจยัความเส่ียง 

 
การลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัฯ มคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรพจิารณาปัจจยัความเสีย่งซึง่อาจมผีลกระทบต่อผล

การดําเนินงาน หรอืราคาหุน้สามญัของบรษิัทฯ อย่างรอบคอบ ทัง้น้ี ปัจจยัความเสี่ยงที่ระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี เป็น

ความเสี่ยงที่บรษิัทฯ ประเมนิไวต้ามสถานการณ์และขอ้มูลที่มอียู่ในปัจจุบนั โดยอาจมปัีจจยัความเสี่ยงอื่นที่ไม่เป็น

นัยสาํคญัในปัจจุบนั ทีอ่าจเป็นปัจจยัความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ในอนาคตได ้

นอกจากน้ี ขอ้ความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์อนาคตที่ปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี เช่น การใช้ถ้อยคําว่า 

“เชื่อว่า” “คาดว่า” “เห็นว่า” “อาจ” หรอื “อาจจะ” เป็นต้น หรอืคําหรอืขอ้ความอื่นในลกัษณะทํานองเดยีวกนั หรอืการ

คาดการณ์เกีย่วกบัแผนการประกอบธุรกจิ ผลการดาํเนินงาน การเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบ

ธุรกิจของบรษิัทฯ นโยบายของรฐับาล และอื่นๆ เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจ

แตกต่างอย่างมนัียสาํคญัจากการคาดการณ์หรอืคาดคะเนได ้

ปัจจยัความเสีย่งทีส่าํคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทนุ และ

แนวทางในการลดผลกระทบ หรอืแนวทางป้องกนัความเสีย่งสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 

3.1 ความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจ 

3.1.1 ความเสีย่งจากความผนัผวนของค่าระวาง 

ต้นทุนค่าระวางเรอืถอืเป็นต้นทุนหลกัของธุรกจิให้บรกิารโลจสิติกส์แบบครบวงจร โดยในปี 2560 ถงึปี 2562 

และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 ต้นทุนค่าระวางเรอืคิดเป็นสดัส่วนเท่ากบั ร้อยละ 54.86 ร้อยละ 53.50 ร้อยละ 48.61 

และรอ้ยละ 48.15 ของรายไดจ้ากบรกิารรบัจดัการขนส่งทางทะเล ดงันัน้ความผนัผวนของค่าระวางอาจส่งผลกระทบ

กบัผลประกอบการของบรษิัทฯ ได้อย่างมนัียสําคญั  โดยทัว่ไปค่าระวางจะเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่าภาวะเศรษฐกิจและการค้าของโลกมีผลต่อค่าระวาง โดยที่สายการ

เดนิเรอืส่วนใหญ่จะใชค่้าดชันีบอลตคิ (“Baltic Dry Index” หรอื “BDI”) ในการกําหนดค่าระวางเรอืในการขนส่ง ซึ่งค่า

ดชันีน้ีเป็นการนําค่าระวางของผูป้ระกอบการสายการเดนิเรอืหลายแห่งมาหาค่าเฉลี่ยตามประเภทของเรอื ค่า BDI ใน

ระยะ 5 ปี ทีผ่่านมาเป็นดงัน้ี 

 

 
 

ขอ้มลูจาก http://www.tradingeconomics.com/commodity/Baltic 
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กราฟขา้งต้นแสดงใหเ้ห็นว่าภายในระยะเวลา 5 ปี ค่า BDI มคีวามผนัผวนไดม้ากกว่า 2,000 จุด ดงันัน้ หาก

ผู้ประกอบการรบัจดัการขนส่งที่ไม่มรีะบบในการบรหิารต้นทุนที่มีประสทิธภิาพ และไม่สามารถปรบัราคาขายตาม

ตน้ทุนค่าระวางทีเ่ปลีย่นแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการนัน้ได ้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบ Rate Center บนฐานข้อมูล

เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ของบรษิทัฯ ให้ปรบัปรุงขอ้มูลต้นทุนค่าระวางเป็นระยะๆ เพื่อให้การกําหนดราคาขายแก่

ลูกคา้สะทอ้นสภาวะตลาดทีเ่ป็นปัจจุบนัมากทีสุ่ด ซึง่ฝ่ายขายของบรษิทัฯ สามารถตรวจสอบค่าระวางไดอ้ย่างใกลช้ดิ  

นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัไดม้แีนวทางในการกําหนดราคาขายแบบ Cost Plus Margin เพื่อป้องกนัปัญหาจากการ

ผนัผวนของราคาค่าระวางซึง่เป็นตน้ทุนหลกัของบรษิทัดงักล่าว 

3.1.2 ความเสีย่งจากค่าปรบัตามสญัญาบรกิาร (Service Contract) กบัสายเรอืในการขนส่งสนิคา้ในเสน้ทางอเมรกิา

เหนือ 

บรษิัทฯ มกีารทาํสญัญาบรกิาร (Service Contract) กบัสายเรอืบางสายในเสน้ทางการเดนิเรอืไปยงัโซนอเมรกิาเหนือ

เป็นรายปี เพื่อให้บรษิทัฯ สามารถรบัจดัการขนส่งสนิคา้ไปยงัโซนอเมรกิาเหนือได้ดว้ยตนเอง และเพื่อใหไ้ดอ้ตัราค่า

ระวางที่สามารถแข่งขนักบัตลาดได้ โดยในสญัญาจะมกีารกําหนดปรมิาณขัน้ตํ่า (Minimum Quantity Commitment 

หรอื “MQC” ) ซึง่บรษิทัฯ ตอ้งใชบ้รกิารขัน้ตํ่าตามปรมิาณทีร่ะบุภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด หากบรษิทัฯ ไม่สามารถซื้อ

บรกิารไดต้าม MQC บรษิทัฯ อาจจะตอ้งจ่ายค่าปรบัแก่สายเรอืในอตัราทีร่ะบุในสญัญา  ทัง้น้ี ปรมิาณขัน้ตํ่าทีกํ่าหนดใน

แต่ละปีจะเป็นการกําหนดร่วมกนัระหว่างบรษิทัฯ และสายเรอื ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเป็นสําคญัโดยไม่

มขีอ้กําหนดในลกัษณะทีเ่ป็นอตัรากา้วหน้าหรอืปรมิาณขัน้ตํ่าทีเ่พิม่ขึน้ทุกปี 

อย่างไรกด็ ีบรษิัทฯ มกีารประเมนิจํานวนปรมิาณที่คาดว่าจะใช้บรกิารก่อนจะลงนามในสญัญาทุกปี และยงัมี

การตรวจสอบปรมิาณคงเหลอืเป็นระยะๆ  ทําให้บรษิัทฯ สามารถหามาตรการในการดําเนินการหรอืแก้ไขให้เป็นไป

ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดในสญัญา ทัง้น้ี ตัง้แต่อดตีทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไม่เคยถูกปรบัตามสญัญาดงักล่าว 

3.1.3 ความเสีย่งจากความรบัผดิชอบในความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างการขนส่ง 

การขนส่งสนิคา้จากสถานทีแ่ห่งหน่ึงไปยงัอกีแห่งหน่ึง สนิคา้อาจเกิดความเสยีหายระหว่างทางซึ่งไม่สามารถ

คาดการณ์ได ้ ถา้ความเสยีหายนัน้สามารถพสิจูน์ไดว้่าเกดิขึน้ระหว่างการขนส่งจรงิ บรษิทัฯ ซึ่งเป็นผูข้นส่งและผูอ้อก

ใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading) จะมหีน้าทีร่บัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่ลูกคา้ 

 อย่างไรก็ด ีบรษิัทฯ มนีโยบายการทําประกนัภยัความรบัผิดกบับรษิัทประกนัภยั (Liability Insurance) เพื่อ

ประกนัความรบัผดิชอบทีเ่กดิจากความเสยีหายระหว่างการขนส่ง ซึ่งบรษิัทประกนัจะเป็นผู้รบัผดิชอบความเสยีหาย

ตามเงือ่นไขและวงเงนิทีกํ่าหนดโดยพระราชบญัญตัขินส่งทางทะเล พ.ศ. 2534 และพระราชบญัญตัขินส่งต่อเน่ืองหลาย

รปูแบบ พ.ศ. 2548 ทัง้น้ี ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายชดเชยความเสยีหาย

ระหว่างการขนส่งสนิคา้จํานวน 0.48 ล้านบาท 0.59 ล้านบาท 0.69 ล้านบาท และ 0.62 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งไม่มี

นัยสาํคญัเมื่อเทยีบกบัตน้ทุนจากการใหบ้รกิารรวม  

นอกจากน้ี เพื่อลดความเสีย่งจากความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง บรษิัทฯ ได้ใหค้วามสําคญักบั

การคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารขนส่ง (Supplier หรอื Strategic Partner) โดยไดจ้ดัทํา Approved Supplier List (ASL) ซึง่เป็น

รายชื่อ Supplier ของบรษิทัฯ ทีผ่่านการประเมนิเบื้องต้นมาแล้ว และบรษิทัฯ ยงัมกีารประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิาร

ของ Supplier ทุกๆ 6 เดอืน เพื่อใหไ้ด ้Supplier ทีม่มีาตรฐานตามทีกํ่าหนด  
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3.1.4 ความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิโลก 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกัในการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งปัจจยัสําคญัอย่างหน่ึงซึ่ง

ส่งผลกระทบกบัผลประกอบการของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกจิโลก ดงันัน้ ในกรณีทีป่ระเทศใดหรอืภูมภิาคใดเกดิ

ปัญหาเศรษฐกจิขึน้ หรอืเกดิความขดัแยง้ระหว่างประเทศ กอ็าจส่งผลกบัการคา้ระหว่างประเทศและสภาวะเศรษฐกจิให้

เกดิการชะลอตวัดว้ยเช่นกนั 

โดยในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบจาก Trade War ระหว่าง

สหรฐัอเมรกิากบัประเทศจนี รวมทัง้การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลใหเ้กดิการชะลอตวัของการคา้ระหว่าง

ประเทศ และบรษิัทฯ ในฐานะผูใ้ห้บรกิารขนส่งสนิค้าทางทะเล และทางอากาศ ได้รบัผลกระทบจากทัง้ 2 เหตุการณ์

ดงักล่าวขา้งตน้ทัง้ในช่วงครึง่ปีหลงั ปี 2562 ต่อเน่ืองจนถงึไตรมาส 1 ปี 2563 ส่งผลใหผ้ลประกอบการในช่วงครึง่ปีหลงั

ปี 2562 ตํ่ากว่าผลประกอบการในครึง่แรกของปีเดยีวกนั เช่นเดยีวกบัผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2563 ทีต่ํ่ากว่า

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 

 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึปัญหาดงักล่าวเป็นอย่างด ีจงึไดท้าํการตดิตามภาวะเศรษฐกจิโลกอย่าง

ใกล้ชดิ มกีารปรบักลยุทธ์ทางธุรกจิใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และพรอ้มรบัมอืกบัการ

เปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ เพื่อทีจ่ะลดความเสีย่งจากสภาวะเศรษฐกจิและสภาวะตลาดการคา้ทีม่คีวามผนัผวนดงักล่าว 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดม้กีลยุทธใ์นการพฒันาบรกิารของบรษิทัเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ การรกัษา

กลุ่มลูกคา้เดมิ และขยายบรกิารไปยงัผูป้ระกอบการใหม่ๆ ทัง้กลุ่มผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพ และการสรรหาพนัธมติร

ทางธุรกจิรายใหมท่ัง้ในและต่างประเทศ ซึง่จะเป็นการช่วยลดความเสีย่งของธุรกจิจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ

โลก   

3.1.5 ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนัน้ จะมีทัง้รายรบัและรายจ่ายในสกุลเงิน

ต่างประเทศเป็นปกติ รวมทัง้บรษิัทฯ ยงัมบีรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ โดยสกุลเงนิต่างประเทศหลกัที่

เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของบรษิัท คอื สกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั ซึ่งมสีดัส่วนประมาณกว่ารอ้ยละ 90 ของสกุลเงนิ

ต่างประเทศทัง้หมด 

 

ขอ้มลูจาก https://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=THB&view=5Y 

 

กราฟขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่าภายในระยะเวลา 5 ปี ค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐันัน้มคีวามผนัผวนค่อนขา้งมาก 

โดยในช่วงที่ค่าเงนิบาทอ่อนตัวสูงสุดในรอบ 5 ปีนัน้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐัสูงสุดอยู่ที่ 36.49 
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บาท ในขณะทีช่่วงทีค่่าเงนิบาทแขง็ตวัสงูสุดอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐัตํ่าสุดอยู่ที ่29.69 ดงันัน้ หาก

ผู้ประกอบการรบัจดัการขนส่งที่ไม่มรีะบบในการบรหิารต้นทุนที่มีประสทิธภิาพ และไม่สามารถปรบัราคาขายตาม

ตน้ทุนค่าระวางทีเ่ปลีย่นแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการนัน้ได ้ 

 ดงันัน้ การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศจงึถือเป็นความเสี่ยงอย่างหน่ึงของบรษิัทฯ 

โดยในปี 2560 ถึงปี 2562 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมรีายรบัเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ

เท่ากบั 565.71 ล้านบาท 560.37 ล้านบาท 632.38 ล้านบาท และ 321.91 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ย

ละ 54.36 ร้อยละ 53.23 ร้อยละ 60.57 และร้อยละ 59.91 ของรายได้รวม ตามลําดับ และมีรายจ่ายเป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศเท่ากบั 420.03 ล้านบาท 398.98 ล้านบาท 444.91 ล้านบาท และ 206.31 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วน

ประมาณรอ้ยละ 54.37 รอ้ยละ 51.82 รอ้ยละ 60.81 และรอ้ยละ 53.99 ของตน้ทุนการใหบ้รกิาร ตามลําดบั 

ทัง้น้ี รายรบัและรายจ่ายทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศจะเกดิจากการทําธุรกรรมกบัพนัธมติรต่างประเทศเป็นส่วน

ใหญ่ ซึ่งในทางปฏิบตัินัน้บรษิัทฯ และพนัธมติรต่างประเทศจะมธีุรกรรมทัง้รบัและจ่ายในแต่ละเดอืน และบรษิัทฯ จะ

รบัรูร้ายรบัหรอืรายจ่ายสุทธทิุกสิน้เดอืน วธิน้ีีจะช่วยลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามธรรมชาต ิ(Natural Hedge) 

นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ได้มีการทําสญัญาซื้อขายแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) กับธนาคารพาณิชย์เพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ทัง้น้ี ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา (2560-2562) และในงวด 6 เดอืน

แรก ปี 2563 บรษิทัฯ มกํีาไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน เท่ากบั 0.40 ล้านบาท 0.76 ล้านบาท (2.73) ล้านบาท 

และ (0.35) ลา้นบาท  

3.1.6 ความเสีย่งจากการแขง่ขนั 

จากภาวะการแข่งขนัทีรุ่นแรงขึน้ดงัทีก่ล่าวไปในหวัขอ้ 2.4.3 นัน้ ทาํใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการเขา้มาของ

คู่แข่งรายใหม่ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการรายเลก็หรอื SMEs ภายในประเทศ เน่ืองจากลกัษณะธุรกจิประเภทน้ีใชเ้งนิลงทุน

ไม่สูงมากนัก คู่แข่งอีกประเภทหน่ึงคือผู้ประกอบการเดินเรอืเองซึ่งธุรกิจหลกัของสายเรอืในปัจจุบนัอยู่ในช่วงการ

แข่งขนัสูง สายเดนิเรอืบางสายจงึเริม่ขยายหน่วยงานใหค้รอบคลุมทัง้สายโลจสิติกส์เพื่อลดต้นทุนและการพึ่งพงิจาก

บรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ  

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มผีลติภณัฑ์ใหเ้ลอืกหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบ

วงจร นอกจากน้ี เมื่อเทยีบกบัคู่แข่งรายเลก็แลว้ บรษิทัฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบจากการมพีนัธมติรต่างประเทศจาํนวนมากกว่า 

1,000 แห่ง ทัว่โลกทําใหส้ามารถใหบ้รกิารไดค้รอบคลุมมากกว่า ในขณะที่ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ทีไ่ม่มพีนัธมติรใน

ต่างประเทศจงึต้องพึ่งพาผู้ประกอบการรายใหญ่กว่าอกีทอดหน่ึงส่งผลใหบ้รษิทัฯ ได้เปรยีบในเรื่องต้นทุน ในอกีดา้น

หน่ึง เมื่อเทยีบกบับรษิัทขา้มชาตขินาดใหญ่แล้ว ถึงแม้บรษิัทเหล่านัน้จะมขีอ้ไดเ้ปรยีบดา้นต้นทุนแต่อาจขาดความ

คล่องตวัในการใหบ้รกิาร หรอืขาดความเชีย่วชาญในตลาดทีไ่ม่ใช่เป็นถิน่กําเนิดของบรษิทั โดยเฉพาะตลาดในประเทศ

จนี อินเดยี และอาเซียน เพราะบรษิัทขา้มชาติขนาดใหญ่มกัจะมีถิ่นกําเนิดจากประเทศตะวนัตกหรอืญี่ปุ่ น  อีกทัง้

ประสบการณ์กว่า 29 ปี ช่วยใหบ้รษิทัฯ มคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึความต้องการของผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ไดม้ากกว่า ซึ่ง

ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มผีลประกอบการทีด่ตี่อเน่ือง 

3.1.7 ความเสีย่งจากการพึง่พงิบุคลากร 

ธุรกจิรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศต้องใชค้วามรู ้ความชํานาญ และประสบการณ์ทํางานของผูบ้รหิาร

และบุคลากรในการดําเนินงาน ดงันัน้บริษัทฯ จําเป็นต้องอาศยับุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบต่างๆที่

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิส่งออกหรอืนําเขา้ นอกจากนัน้ หน่ึงในการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ คอื การใหบ้รกิารเป็นตวัแทนของ

ลูกคา้ในการดําเนินการดา้นพธิกีารศุลกากรนัน้จะต้องมพีนักงานหรอืลูกจา้งทีผ่่านการอบรมหลกัสูตรตวัแทนออกของ

จากสมาคมหรอืสถาบนัทีก่รมศุลกากรรบัรองและผ่านการทดสอบขอ้สอบมาตรฐานทีก่รมศุลกากรกําหนด หรอืผ่านการ

อบรมหลกัสูตรผู้ชํานาญการศุลกากรของกรมศุลกากร อย่างน้อย 1 คน โดย ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิัทฯ มี
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ผูช้ํานาญการทีผ่่านการอบรมหลกัสูตรและผ่านการทดสอบขอ้สอบมาตรฐานทีก่รมศุลกากรกําหนดประจําบรษิทั 4 คน 

ดงันัน้ หากบรษิทัฯ ขาดบุคลากรดงักล่าวอาจส่งผลต่อผลการดาํเนินงานได ้ 

บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัน้ีเป็นอย่างดีจึงมีแผนที่จะส่งพนักงานบริษัทฯ ไปอบรมตามหลกัสูตรที่

กําหนดเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว และยงัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรในการเพิม่องคค์วามรูแ้ละเพิม่พนูทกัษะ

การทํางานดา้นต่างๆ ในสายโลจสิตกิสแ์ละไดม้กีารจดัแผนการอบรมประจําปีเสมอมา เพื่อลดความเสีย่งต่อการพึง่พงิ

บุคลากรคนใดคนหน่ึง นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ยงัมนีโยบายการกําหนดคค่าตอบแทนจากการขายและประเมนิผลการ

ดาํเนินงานของบุคลากรเพื่อประเมนิค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเพื่อสรา้งแรงจูงใจแก่พนักงานอกีดว้ย สาํหรบังานดา้นพธิี

การศุลกากรหากบรษิัทฯ ไม่มีผู้ชํานาญการอยู่ในบริษัทฯ บรษิัทฯ จะยงัสามารถให้บรกิารดําเนินการด้านพิธีการ

ศุลกากรได ้โดยการจดัจา้ง Supplier ทีอ่ยู่ใน Approved Supplier List หรอื “ASL” ของบรษิทัฯ 

3.1.8 ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูแ้นะนํา/ตวัแทนขายในประเทศ (“Sales Agent”) และพนัธมติรทางธุรกจิ  

บรษิทัฯ มวีธิกีารหลกัในการตดิต่อเสนอบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้โดยมชี่องทางหลกัไดแ้ก่ การเสนอขายโดยทมีขาย

ของบรษิัทฯ และจากตวัแทนต่างประเทศ (Overseas agent) โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ มสีดัส่วนรายไดจ้าก

กลุ่มลูกคา้ซึง่ทมีงานฝ่ายขายของบรษิทัฯ เป็นผูต้ดิต่อ ประมาณรอ้ยละ 75 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ซึ่งในแต่ละปี

จะมลูีกคา้กลุ่มน้ีมากกว่า 1,200 ราย  

โดยกลยุทธ์ที่สําคญัอย่างหน่ึงในการติดต่อลูกค้าของทีมงานฝ่ายขายของบรษิัทฯ ได้แก่ การหาลูกค้าผ่านผู้

แนะนํา/ตวัแทนการขายของบรษิทั (“Sales Agent”) และพนัธมติรทางธุรกจิ ซึง่จะแนะนําผูป้ระกอบการใหม้าใชบ้รกิาร

กบับรษิัทฯ โดยในปี 2560 ถึงปี 2562 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการ

แนะนําของพนัธมติรรายใหญ่ของบรษิทัฯ จํานวน 3.01 ล้านบาท 59.64 ล้านบาท 115.61 ล้านบาท และ 53.95 ล้าน

บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เท่ากบัรอ้ยละ 0.29 รอ้ยละ 5.67 รอ้ยละ 11.07 และ

รอ้ยละ 10.04 ตามลําดบั 

ดงันัน้ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ขาดรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลูกคา้ทีต่ดิตอ่ผ่าน Sales Agent จะทาํใหม้ผีลกระทบตอ่ผล

ประกอบการของบรษิทัฯ  

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบรษิัทฯ ได้มีการให้บรกิารที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ Sales Agent 

รวมทัง้พนัธมติรทางธุรกจิไดเ้ป็นอย่างด ีจงึทาํใหบ้รษิทัฯ มปีรมิาณธุรกรรมทีท่าํร่วมกนัระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง อกีทัง้

ยงัมีแผนกลยุทธ์ในการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมทัง้ในและต่างประเทศเพื่อขยายการให้บรกิารผ่านกลุ่ม

ดงักล่าว เพื่อขยายฐานรายไดแ้ละกระจายความเสีย่งจากความผนัผวนของธุรกจิ  

3.1.9 ความเสีย่งจากการถูกยกเลกิการเป็นตวัแทนสายเดนิเรอื 

บริษัทฯ มีบรษิัทร่วมแห่งหน่ึง  คือ บรษิัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์ มารีน (ประเทศไทย) จํากัด (“SKRT”) ซึ่ง

ประกอบธุรกจิเป็นตวัแทนสายเดนิเรอื SINOKOR ประจําประเทศไทย โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ใน SKRT ในสดัส่วนรอ้ยละ 

50 ของทุนจดทะเบียน ร่วมกับ Sinokor Merchant Marine Co., Ltd (ประเทศเกาหลีใต้) (“SINOKOR”) ซึ่งเป็น

พนัธมติรและผูถ้อืหุน้รายหน่ึงของบรษิทัฯ โดยในปี 2560 ถงึปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่ง

กําไรจาก SKRT เป็นจาํนวนเท่ากบั 6.92 ลา้นบาท 9.69 ลา้นบาท 14.41 ลา้นบาท และ 6.67 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน

จากรายได้รวมของบรษิัทฯ เท่ากับร้อยละ 0.66 ร้อยละ 0.87 ร้อยละ 1.38 และร้อยละ 1.24 ตามลําดบั และคิดเป็น

สดัส่วนจากกําไรสุทธขิองบรษิทัฯ เท่ากบัรอ้ยละ 38.99 รอ้ยละ 36.08 รอ้ยละ 30.64 และรอ้ยละ 23.60 ตามลําดบั ซึ่ง

ส่วนแบ่งกําไรจาก SKRT ถือเป็นรายไดท้ี่มผีลต่อกําไรสุทธใินงบการเงนิของบรษิทัฯ อย่างมนัียสําคญั ดงันัน้หากใน

อนาคตบรษิทัฯไม่ไดล้งทุนในธุรกจิดงักล่าวแลว้ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ  
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นอกจากน้ี จากการทีธุ่รกจิตวัแทนสายเดนิเรอืของ SKRT ต้องพึง่พงิธุรกจิหรอืนโยบายต่างๆ จาก SINOKOR 

เป็นหลกั ดงันัน้ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจหรือนโยบายดําเนินงานหรือเงื่อนไขในการดําเนินธุรกิจ การ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัและผลประกอบการของบรษิทัฯ เช่นกนั 

อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมาบรษิทัฯ และสายการเดนิเรอืไดร่้วมมอืกนับรหิารจดัการ SKRT ไดเ้ป็นอย่างด ีมผีลกําไร

จากการประกอบธุรกจิต่อเน่ือง และการร่วมลงทุนไดเ้กดิประโยชน์กบับรษิทัฯ และสายการเดนิเรอื  อกีทัง้ SINOKOR 

ยงัเป็นผู้ถอืหุ้นรายหน่ึงในบรษิัทฯ จงึเหน็ว่าการลงทุนร่วมกนัได้มปีระโยชน์กบัผูถ้ือหุ้นทัง้สองฝ่าย และจะไดร้บัการ

ไวว้างใจใหร่้วมถอืหุน้และเป็นตวัแทนสายการเดนิเรอืต่อไป  

3.1.10 ความเสีย่งจากการต่อสญัญาเช่าพืน้ทีล่านรบัฝากตูค้อนเทนเนอร ์

ในปัจจุบนั บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จาํกดั (“YJCD”) ไดท้าํสญัญาเช่าทีด่นิจากบุคคลอื่นในการดาํเนิน

ธุรกิจให้พื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระยะสัน้และระยะยาว และซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีกําหนด

ระยะเวลาเช่าเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 จนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 รวมระยะเวลา 3 ปี โดยผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่า

แสดงเจตนาทีจ่ะเช่าทีด่นิต่อเน่ืองกนัไปทุกช่วง 3 ปีหลงัครบกําหนดในแต่ละสญัญา แต่ทัง้น้ีรวมกนัไม่เกนิ 12 ปี  

อย่างไรก็ตามสญัญาเช่าที่ดนิ ณ ปัจจุบนัของบรษิัทฯ มรีะยะเวลาเช่า 3 ปี ดงันัน้หาก YJCD ไม่ไดร้บัการต่อ

สญัญาหลงัจากสญัญาปัจจุบนัสิ้นสุดลงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯได้ ทัง้น้ีในระยะเวลา

ตัง้แต่ปี 2560 - ปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 ธุรกจิของ YJCD สรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ เท่ากบั 29.56 ลา้น

บาท 29.87 ล้านบาท 27.01 ลา้นบาท และ 14.82 ลา้นบาท และคดิเป็นสดัส่วนจากรายไดร้วมของบรษิทัฯ เท่ากบัรอ้ย

ละ 2.83 รอ้ยละ 2.67 รอ้ยละ 2.58 และรอ้ยละ 2.76 ตามลําดบั โดยเป็นกําไรสุทธเิท่ากบั 6.44 ลา้นบาท 1.44 ลา้นบาท 

2.82 ล้านบาท และ 0.85 ล้านบาท และคิดเป็นสดัส่วนจากกําไรสุทธิจากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ เท่ากับร้อยละ 

36.28 รอ้ยละ 5.36 รอ้ยละ 6.00 และรอ้ยละ 3.01 ตามลําดบั    

ทัง้น้ี ในการต่อสญัญาเช่าที่ดนิเมื่อเดอืนกนัยายน ปี 2561 ที่ผ่านมา ผู้ให้เช่าไดแ้สดงเจตนาในการใหเ้ช่าระยะ

ยาวจากการคดิค่าธรรมเนียมสทิธกิารใชท้ีด่นิระยะเวลา 12 ปี (ปี 2561-2563) จํานวน 15 ลา้นบาท โดยแบ่งชําระเป็น 

2 งวด งวดแรกจ่ายเมื่อเริม่ตน้สญัญาจาํนวน 7.5 ลา้นบาท และงวดที ่2 ในปีที ่5 อกี 7.5 ล้าน และทีผ่่านมา YJCD ได้

ปฏบิตัติามขอ้ตกลงละเงื่อนไขในสญัญาเช่าอย่างเคร่งครดัและไม่เคยถูกยกเลกิสญัญาเช่า นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดม้แีผน

ในการหาพื้นที่ใหม่เพิม่เติมในการขยายธุรกจิใหพ้ื้นทีบ่รกิารรบัฝากตู้สนิคา้คอนเทนเนอร์ระยะสัน้และระยะยาว และ

ซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์เพื่อเป็นการขยายงาน และลดความเสีย่งของผลกระทบจากการไม่ไดร้บัการต่อสญัญาอกีทางหน่ึง 

3.1.11 ความเสีย่งจากการลงทุนในบรษิทัอื่น 

นอกเหนือจากการเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทีค่รอบคลุมทัว่โลก บรษิทัฯ ยงัมวีตัถุประสงคใ์นการ

ลงทุนในบรษิัทอื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ บางส่วนจะมาจากผลการดําเนินงานของ

บรษิทัย่อยหรอืบรษิัทร่วมทีบ่รษิทัฯ เขา้ไปลงทุน ดงันัน้หากบรษิัทย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีบ่รษิทัฯ เขา้ไปลงทุนนัน้มผีล

การดําเนินงานที่ดีจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามหากบรษิัทดงักล่าวมีผลประกอบการในทาง

ตรงกนัขา้มกอ็าจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ได ้ 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความเสีย่งในการลงทุนในบรษิทัอื่นจงึใหค้วามสาํคญัในการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัทีจ่ะเขา้ไป

ลงทุนโดยบรษิัทฯ จะลงทุนในธุรกิจทีม่คีวามเกี่ยวเน่ือง ใกล้เคยีง หรอืก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิทัฯ ตามทีบ่รษิทัฯ ไดกํ้าหนดในนโยบายการลงทุนและบรหิารงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม นอกจากน้ี 

คณะผูบ้รหิารบรษิทัฯ ไดกํ้าหนดใหม้กีารตดิตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบรษิัททีเ่ขา้ไปลงทุนอย่าง

สมํ่าเสมอ และใหม้กีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึใหม้กีารจดัเกบ็ขอ้มลูและการบนัทกึบญัชเีพื่อใหบ้รษิทัฯ 

สามารถตรวจสอบ ทัง้น้ีหากหุ้นสามญัของบรษิัทฯ จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แล้ว การพิจารณาอนุมตัิการทํา
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รายการดงักล่าวต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ 

หรอืขอ้กําหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อน่ึง ทีผ่า่นมากลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และเงนิลงทุนทัว่ไปตัง้แตใ่นอดตีทีผ่า่นมา 

รวมถงึการลงทุนใน KYUNG PYUNG LOGISTICS CO.LTD (“KPL”) ซึง่ดาํเนินธุรกจิโรงพกัสนิคา้ ลานเกบ็ตูค้อนเทน

เนอร ์และการขนส่งในประเทศเกาหลใีตใ้นสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ของทุนทีอ่อกชาํระแลว้ ซึง่บรษิทัฯ มไิดส่้งตวัแทนเขา้

เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่มอํีานาจควบคุมในบรษิทัดงักล่าว และไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุน

ดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนทัว่ไป ทัง้น้ี ในกรณีทีผ่ลประกอบการของ KPL ไม่เป็นไปตามแผนการทีค่าดไว ้ บรษิทัฯ จะมี

ความเสีย่งจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน  นอกจากน้ี บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการไมไ่ดร้บัเงนิปันผลอกีดว้ย 

อย่างไรกต็าม การลงทุนใน KPL ทีผ่่านมา ยงัไม่เกดิการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน และทีผ่่านมาบรษิทัฯ กย็งัไม่เคยไดร้บั

เงนิปันผลจากบรษิทัดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

ทัง้น้ี ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563  เงนิลงทุนใน KPL มมีลูค่าตามวธิรีาคาทุนเท่ากบั 29.51 ลา้นบาท และมลูค่า

ยุตธิรรม เท่ากบั 31.64 ลา้นบาท โดยมลูค่ายุตธิรรมของ KPL คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.97 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วม ณ 

วนัที ่ 30 มถิุนายน 2563 ในขณะทีบ่รษิทัฯ มกํีาไรสุทธใินปี 2562 รวม 47.03 ลา้นบาท อย่างไรกด็ ี บรษิทัฯ ได้

กําหนดใหม้มีาตรการตดิตามดแูลเงนิลงทุนใน KPL อย่างใกลช้ดิ และจากการพจิารณาขอ้มลูผลการดาํเนินงานของ 

KPL ในปัจจุบนัยงัไมพ่บขอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 

นอกจากน้ีตามทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบุวตัถุประสงค์การใช้เงนิส่วนหน่ึงจากการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนแก่ประชาชนใน

ครัง้น้ี เพื่อเป็นงบประมาณเพื่อลงทุนในบรษิทัอื่นนัน้ เน่ืองจากความสําเรจ็ในการเขา้ลงทุนหรอืซื้อกจิการอื่นนัน้ ขึน้อยู่

กบัหลายปัจจยัแวดล้อม เช่น การเจรจาตกลง ผลของการเขา้ตรวจสอบสถานะของบรษิัททีจ่ะเขา้ลงทุน เงื่อนไขและ

อตัราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบั ภาวะเศรษฐกจิ เป็นต้น ดงันัน้ บรษิัทฯ อาจมคีวามเสี่ยงจากการทีจ่ะดําเนินการ

ตามแผนการศกึษาเขา้ร่วมลงทุนในบรษิทัอื่นไดล่้าชา้หรอืไม่ประสบผลสาํเรจ็ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไว ้

 

3.1.12 ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัไม่มตีวัแทนกรรมการในบรษิทัร่วมและเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นไปตามสดัส่วนเงนิลงทุน  

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 บรษิัทฯ มเีงนิลงทุนใน บรษิัท ซิโนคอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั (“SKRT”) ในสดัส่วน

รอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนของ SKRT โดยมกีรรมการทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ จํานวน 2 ท่านจากทัง้หมด 6 ท่าน 

และมีเงนิลงทุนใน Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. (“KPL”) ในสดัส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด ซึ่ง

บริษัทฯ ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ โดยการลงทุนในทัง้สองบริษัทข้างต้น อาจมีความเสี่ยงในด้านการ

ควบคุมดแูล จากการทีบ่รษิทัฯ มไิดส่้งตวัแทนเขา้เป็นกรรมการตามสดัส่วนการถอืหุน้ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบ

การเงนิจากการจดัประเภทเงนิลงทุนใน SKRT ซึ่งมีสดัส่วนร้อยละ 50 เป็นบรษิัทร่วม และเงินลงทุนใน KPL ซึ่งมี

สดัส่วนรอ้ยละ 30 เป็นเงนิลงทุนทัว่ไป 

นอกจากน้ี จากการทีบ่รษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน SKRT รอ้ยละ 50 และถอืหุน้ใน KPL ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 

ของทุนจดทะเบยีนของทัง้สองบรษิทั ซึ่งเป็นสดัส่วนการถอืหุน้ทีม่นัียสาํคญั แต่ดว้ยขอ้จํากดับางประการทําใหบ้รษิทัฯ 

ไม่สามารถส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทําให้มีประเด็นว่า การใช้สิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทไม่เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุน และบรษิัทฯ อาจไม่มีส่วนร่วมในการ

กําหนดนโยบายที่สําคญัของบรษิัทที่ลงทุน เช่น นโยบายในการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ หรอืเงื่อนไข

สาํคญัในการทําธุรกจิ เป็นตน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกบัผลการดําเนินงานหรอืผลประกอบการของบรษิทัฯ รวมทัง้การที่

บรษิทัฯ จะต้องเป็นผูต้ดิตามผลการดําเนินงานของบรษิัททีล่งทุนอยู่เป็นระยะด้วยตนเอง อาจทําใหเ้กดิปัญหาในการ

ตดิตามขอ้มูล ซึ่งรวมถึงการจดัทําและนําส่งขอ้มูลการเงนิที่สําคญัของบรษิัทดงักล่าวทีอ่าจจําเป็นต้องนํามาใชใ้นการ

จดัทาํขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัฯ  
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อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่งขา้งต้นเป็นอย่างด ีจงึไดจ้ดัทําใหม้มีาตรการในการกํากบัดูแล

เงนิลงทุนนัน้เป็นกรณีเฉพาะ เพื่อรกัษาและสรา้งผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้  อนัไดแ้ก่ การลงทุนใน 

บรษิัท ซิโนคอร์ (ไทยแลนด์) (“SKRT”) และการลงทุน Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. (“KPL”) โดยการลงทุนใน 

SKRT  ไดกํ้าหนดให้ตวัแทนของบรษิัทฯ เขา้ร่วมประชุมเพื่อติดตามขอ้มูลผลการดําเนินงานอย่างน้อย 2 เดอืน/ครัง้ 

และใหร้ายงานผลการตดิตามดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ในกรณีที ่SKRT มกีารพจิารณาอนุมตัิ

วาระการประชุมทีส่ําคญักบัการประกอบธุรกจิหรอือาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างมนัียสําคญั ใหต้วัแทนของ

บรษิทัฯ นําเสนอวาระดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะผูบ้รหิาร หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อกําหนดแนวทางในการ

ลงมติต่อไป โดยบรษิัทฯ จะใช้สทิธติามที่ระบุในขอ้บงัคบัของ SKRT และสิทธติามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้นในการ

กํากบัดูแลการดําเนินงานของ SKRT และรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั และสําหรบัการ

ลงทุนใน KPL ได้กําหนดให้มกีารติดตามขอ้มูลผลประกอบการอย่างใกล้ชดิ โดยของบการเงนิรายไตรมาสของ KPL 

ใหแ้ก่บรษิัทฯ และให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรบัทราบ รวมถึงได้กําหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร หรอืตวัแทนของบรษิทัฯ เขา้เยีย่มชมกจิการเพื่อตดิตามสอบถามถงึแผนธุรกจิ และผลประกอบการปีละ 2 ครัง้ 

พรอ้มใหนํ้าเสนอขอ้มลูดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบต่อไป 

ทัง้น้ี ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 บรษิัทฯ มมีูลค่าเงนิลงทุนใน SKRT ดว้ยวธิส่ีวนไดเ้สยีเท่ากบั 48.74 ล้าน

บาท และเงนิลงทุนใน KPL มมีูลค่ายุติธรรมเท่ากบั 31.64 ล้านบาทหรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.65 และรอ้ยละ 4.97 

ของสนิทรพัย์รวม และในปี 2560 ถงึปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 บรษิัทฯ มส่ีวนแบ่งกําไรจาก SKRT เป็น

จํานวนเท่ากบั 6.92 ล้านบาท 9.69 ล้านบาท 14.41 ล้านบาท และ 6.67 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนจากรายได้รวมของ

บรษิัทฯ เท่ากบัรอ้ยละ 0.66 รอ้ยละ 0.87 รอ้ยละ 1.38 และร้อยละ 1.24 ตามลําดบั และคดิเป็นสดัส่วนจากกําไรสุทธิ

ของบรษิัทฯ เท่ากบัรอ้ยละ 38.99 รอ้ยละ 36.08 รอ้ยละ 30.64 และร้อยละ 23.60 ตามลําดบั ในขณะที่ KPL ยงัไม่มี

การจ่ายเงนิปันผลในช่วงทีผ่่านมา 

 

3.1.13 ความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อรา้ยแรง หรอืปัญหาดา้นสาธารณสุขอื่นๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผล

การดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

ปัจจยัภายนอกอย่างหน่ึงที่ส่งผลกับภาวะเศรษฐกิจโลก ได้แก่ ปัญหาด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการแพร่

ระบาดของโรคตดิต่อรา้ยแรง เช่น การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ 2019 ทีม่จีุดเริม่ต้นทีเ่มอืงอู่ฮัน่ประเทศจนี ก่อนทีจ่ะมี

การแพร่ระบาดไปยงัหลายประเทศทัว่โลกในระยะเวลาเพยีงไม่กี่เดอืน ซึ่งโรคระบาดดงักล่าวเป็นโรคอุบตัใิหม่ยงัไม่มี

ภูมติ้านทาน ทุกคนจงึมสีทิธิต์ดิเชื้อได ้ และการตดิต่อสามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คน ทําใหเ้กดิการแพร่ระบาดไปยงั

วงกวา้งไดอ้ย่างรวดเรว็ และในกรณีทีม่กีารตดิเชือ้ข ัน้รุนแรงจะทําใหผู้ป่้วยเสยีชวีติได ้ดงันัน้ ในหลายประเทศทัว่โลก 

จงึไดม้กีารกําหนดมาตรการในการป้องกนัและควบคุมโรคระบาดดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

หน่ึงในมาตรการหรอืแนวทางสําหรบัการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ได้แก่ การควบคุมการเดนิทาง การ

กกักนั การสัง่ปิดสถานที่ต่างๆ ทีม่กีารรวมกนัของคนจํานวนมาก เช่น ห้างสรรพสนิค้า สถานศกึษา เป็นต้น รวมถึง

มาตรการในการปิดประเทศของหลายประเทศทัว่โลก ทําใหก้ารเดนิทางทัง้ภายในและระหว่างประเทศไดร้บัผลกระทบ 

ส่งผลใหส้ายการบนิทัว่โลก ตอ้งลดจาํนวนเทีย่วบนิลงเป็นจาํนวนมาก  

จากมาตรการที่หลายๆ ประเทศได้ประกาศใช้เพื่อควบคุมและยับยัง้การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว 

โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่ เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศจนี และประเทศต่างๆ ในทวปี

ยุโรปทีม่ผีูป่้วยติดเชื้อและเสยีชวีติเป็นจํานวนมาก ส่งผลใหเ้กดิการชะลอตวัของภาคการผลติ การบรโิภคสนิค้าและ

บรกิาร  และการจ้างงาน และหากไม่สามารถควบคุมได้โดยเร็วอาจส่งผลให้เกิดการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโลก

โดยรวม และจะทาํใหก้ารคา้ระหว่างประเทศมปีรมิาณลดลงดว้ยเช่นกนั 
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เน่ืองจากบรษิัทฯ เป็นผู้ให้บรกิารโลจสิติกสร์ะหว่างประเทศ ในสภาวะทีก่ารคา้ระหว่างประเทศมปัีญหา ย่อม

ส่งผลกระทบกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างไม่อาจหลกีเลี่ยงได ้และในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมการระบาด

ของเชือ้โรคไดโ้ดยเรว็ อาจส่งผลกระทบกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ อย่างมนัียสําคญั อย่างไรกด็ ีเน่ืองจากบรษิทั

ฯ สามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้ทัง้ทางเรอืและทางอากาศ ดงันัน้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ แต่มขี้อจํากดัในการขนส่งทางอากาศจากปรมิาณเที่ยวบินที่ลดลง บรษิัทฯ ก็สามารถเสนอบรกิาร

ขนส่งทางเรอืใหแ้ก่ลูกคา้เพื่อเป็นทางเลอืกในการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศได ้

ทัง้น้ี บรษิัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากสถานการณ์ดงักล่าว โดยบรษิัทฯ มีการติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชดิ และมคีวามยดืหยุ่นในการปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่บรษิัทฯ เผชญิอยู่ ณ ขณะนัน้ๆ 

เพื่อลดความเสีย่งจากปัจจยัภายนอกต่างๆ ดงักล่าว  

 
3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

3.2.1 ความเสีย่งจากการบรหิารงานทีพ่ึง่พงิผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ใหญ ่

บรษิัทฯ มคีวามเสีย่งจากการพึง่พงิผูบ้รหิารและผู้ถอืหุน้รายใหญ่ เน่ืองจากนายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ์ ซึ่ง

เป็นหน่ึงในผูร่้วมผูก่้อตัง้บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ดาํรงตําแหน่งรองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะผูบ้รหิาร 

และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร เป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ในการทําธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง

ประเทศมานานกว่า 31 ปี นับตัง้แต่เริม่ทํางาน และมีบทบาทสําคญัในการบรหิารงานจนบริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่

ยอมรบัในอุตสาหกรรม รวมถงึมบีทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบายและกลยุทธท์างธุรกจิของบรษิทัฯ  ทาํใหม้ผีลการ

ดาํเนินงานทีด่อีย่างต่อเน่ือง ดงันัน้หากบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย สูญเสยีผู้บรหิารดงักล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานและผลประกอบการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได ้ 

อย่างไรกด็ ีบรษิัทฯ ไดม้นีโยบายอย่างต่อเน่ืองที่จะส่งเสรมิ และพฒันาบุคลากรในแต่ละระดบัชัน้ใหม้คีวามรู ้

ความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบตัิงานเพิ่มขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงพัฒนาบุคลากรระดบัผู้บรหิารซึ่ง

มุ่งเน้นเรื่องการพฒันาดา้นการบรหิารจดัการ ภาวะความเป็นผูนํ้า และวสิยัทศัน์ในการเป็นผูนํ้าขององคก์ร เพื่อเป็นการ

กระจายอํานาจการบรหิารจดัการให้กบัผู้บรหิารในระดบัรองลงมา รวมถงึจดัตัง้คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  คณะทํางานบรหิารความเสีย่ง และคณะผูบ้รหิาร เขา้มามี

ส่วนร่วมในการบรหิารจดัการบรษิัทฯ และตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ เพื่อเป็นการลดการ

พึง่พงิผูบ้รหิารรายดงักล่าว 

 
3.3  ความเส่ียงจากการเสนอขายหลกัทรพัย ์

3.3.1 ความเสีย่งเกีย่วกบัการนําหุน้สามญัของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

บรษิัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้น้ี ก่อนที่จะได้รบัทราบผลการ

พิจารณาของตลาดหลักทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ  ซึ่งผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากความไม่แน่นอนที่หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ  จะไดร้บัอนุญาตให้

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการขายหุน้

สามญัของบรษิทัฯ ตามทีค่าดการณ์ไว ้รวมทัง้อาจมคีวามเสีย่งจากสภาพคล่องหากไมม่ตีลาดรองสาํหรบัการซื้อขายหุน้

สามญัของบรษิทัฯ  

ทัง้น้ี บรษิัทฯ ได้ยื่นคําขออนุญาตให้รบัหุ้นสามญัของบรษิัทฯ เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

เอ็ม เอ ไอ แล้ว เมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม 2563 โดยมบีรษิัทหลกัทรพัย์ ทรนีีตี้ จํากดั เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิซึ่งได้

พิจารณาแล้วว่าบรษิัทฯ มีคุณสมบตัิครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ตาม

ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่อง การรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการ
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ถอืครองหลกัทรพัย ์และการเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ” พ.ศ. 2558 บงัคบัใชว้นัที ่

16 พฤษภาคม 2558 ยกเวน้คุณสมบตัเิรื่องการกระจายการถอืหุน้รายย่อย ซึ่งบรษิทัฯ ตอ้งมจีาํนวนผูถ้อืหุน้สามญัราย

ย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของทุนชาํระแลว้ โดยทีป่รกึษาทางการเงนิคาด

ว่าภายหลงัการเสนอขายหุน้ในครัง้น้ีแลว้เสรจ็ บรษิทัฯ จะมคีุณสมบตัเิกี่ยวกบัการกระจายการถอืหุน้รายย่อยครบถว้น

ตามเกณฑท์ีกํ่าหนดขา้งตน้ 

 

3.3.2 ความเสีย่งจากการทีร่าคาหุน้ผนัผวน และไม่สามารถขายหุน้ไดเ้ท่ากบัหรอืสงูกว่าราคาเสนอขายในครัง้น้ี 

ภายหลงัจากการนําหุน้สามญัของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้ นัก

ลงทุนจะสามารถซื้อขายหุ้นของบรษิทัฯ ไดใ้นตลาดรองโดยราคาของหุน้สามญัของบรษิทัฯ อาจมคีวามผนัผวน โดย

ขึ้นอยู่กับปัจจยัหลายประการ เช่น ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครฐัและการ

เปลีย่นแปลงกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

ปัจจยัดงักล่าวขา้งต้น ล้วนเป็นปัจจยัเสี่ยงและอาจส่งผลให้ราคาหุ้นสามญัของบรษิัทฯ มคีวามผนัผวนทัง้สิ้น 

ดงันัน้ ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึพจิารณาปัจจยัขา้งต้นประกอบอย่างละเอยีดรอบคอบ

เพื่อลดความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึน้จากความผนัผวนของราคาหุน้ในอนาคต ทีอ่าจทําให้ผูล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนหรอื

สทิธทิีค่วรจะไดร้บัหรอืสญูเสยีเงนิลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน 
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4.  การวิจยัและพฒันา 

 

- ไม่ม ี- 
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ส่วนที ่2.2.5 หน้าที ่1 

5.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ  

 

5.1  ทรพัยสิ์นถาวรของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 รายการทรพัยสิ์นถาวรสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

รายการ 
ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) 

ทีด่นิ เป็นเจา้ของ จํานองเพื่อเป็นประกนั 

เงนิกูข้องธนาคาร 
10.22 

อาคาร เป็นเจา้ของ จํานองเพื่อเป็นประกนั 

เงนิกูข้องธนาคาร 
6.39 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 5.15 

เฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ์สาํนักงาน เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 3.33 

คอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 1.95 

เครื่องมอื เครื่องจกัรและอุปกรณ์ลาน เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 4.89 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ สญัญาเช่าซื้อ 0.13 

สนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 0.95 

รวม 33.01 

หมายเหตุ: มลูค่าจํานองทีด่นิและอาคาร เท่ากบั 10.22 ลา้นบาท และ 8.85 ลา้นบาทตามลําดบั 

 

5.2  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และเงินลงทุนทัว่ไป 

5.2.1  เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

มูลค่าเงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์

เซอรว์สิเซส จํากดั 

ใหพ้ืน้ทีบ่รกิารรบัฝากและซอ่มตู้

คอนเทนเนอร ์

50.00 15.00 7.50 

Leo Myanmar Logistics 

Co., Ltd. 

เป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศ และ ใหบ้รกิาร 

โลจสิตกิสค์รบวงจร 

80.00 100,000  

ดอลลารส์หรฐั 

2.73 

บรษิัทฯ จดัประเภทเงนิลงทุนใน บรษิทั วายเจซี ดโีปท์ เซอร์วสิเซส จํากัด (“YJCD”) ที่บรษิัทมสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 เป็นเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย เน่ืองจาก

บรษิทัมอีํานาจในการควบคุมและการสัง่การกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งของ YJCD รวมทัง้บรษิทัมสีทิธใินการออกเสยีงในคณะกรรมการมากกว่ารอ้ยละ 50 

 

5.2.2  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

เงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย 

(ล้านบาท) 

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี 

(ประเทศไทย) จํากดั 

ตวัแทนสายเดนิเรอืของ

ประเทศเกาหลใีต ้

50.00 5.00 48.74 

บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 

บรกิารขนส่งพสัดุและ

เอกสารเร่งด่วนระหว่าง

ประเทศ 

26.00 25.50 3.19 
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ส่วนที ่2.2.5 หน้าที ่2 

5.2.3 สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (เดมิแสดงเป็น เงนิลงทุน

ทัว่ไป) ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วนการ

ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

มูลค่าเงินลงทุน 

ราคาทุน 

(ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรม 

(ล้านบาท) 

KYUNG PYUNG 

LOGISTICS CO.LTD 

ดําเนินธุรกจิโรงพกัสนิคา้ ลานเกบ็ตูค้อนเทนเนอร ์

และการขนส่งในประเทศเกาหลใีต ้

30.00 3,000 

ลา้นวอน 

29.51 31.64 

บรษิทั รอยลัเทนเนอร ์

คอรป์อเรชัน่ จํากดั 

ผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 19.00 5.00 0.95 2.57 

บรษิทั ออล โลจสิตกิส ์

เซน็เตอร ์จํากดั 

ใหบ้รกิารการรบัจดัเกบ็และกระจายสนิคา้  

(Warehouse & Distribution Management) 

10.00 10.00 1.00 1.00 

บรษิทั ทฟิฟ่า จํากดั 1. ลงทุนในกจิการอื่นเพือ่ประกอบกจิการ 

โรงพกัสนิคา้หรอืสถานทีบ่รรจุจดัทําหบีห่อ

เพื่อการส่งออกและนําเขา้ และธุรกจิที่

ใหบ้รกิารเกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละ 

ซอฟต์แวร ์ทีใ่ชใ้นระบบเชื่อมโยง 

2. สถาบนัการศกึษาวชิาชพีรบัจดัการขนส่ง

สนิคา้ระหว่างประเทศ 

(International Transport and Business School 

- ITBS) 

5.00 70.00 3.50 12.41 

บรษิทั ทฟิฟ่า  

โลจสิตกิส ์(2008) 

จํากดั 

เป็นธุรกจิการขนส่งในลกัษณะ Backhaul ร่วมกบั

ทางไปรษณียไ์ทยและสมาคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ขนส่งทางบก (ปัจจุบนัไม่มธุีรกรรมทางธุรกจิ) 

2.00 5.00 0.10 0.10 

บรษิทั ทาฟ่า คอน

ซอรเ์ทีย่ม จํากดั 

ดําเนินธุรกจิบรหิารพืน้ทีเ่ขตปลอดอากร ท่า

อากาศยานสุวรรณภูม ิภายใตค้วามร่วมมอืของ

สมาชกิสมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง

ประเทศ (TIFFA) 

(ปัจจุบนัไม่มธุีรกรรมทางธุรกจิ) 

5.83 18.60 1.08 1.08 

ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงนิลงทุน (1.00) (1.00) 

รวม 35.14 47.80 

 

บรษิทัฯ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) มาถอื

ปฏิบตัิ ทําใหเ้งนิลงทุนทัว่ไปซึ่งเดมิถูกบนัทึกมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุน มกีารวดัและบนัทกึมูลค่าใหม่ด้วยวธิมีูลค่า

ยุติธรรม โดยบรษิัทฯ เลอืกจดัประเภทรายการเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และรบัรูร้ายการปรบัปรุงสะสมในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ เลอืกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพือ่ลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดย

สภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2563 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สาํหรบัการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วนั

สิน้รอบระยะเวลาบญัช ีดว้ยมูลค่าเดยีวกบัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันัน้

เงนิลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 

จํานวน 47.80 ล้านบาทจงึวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 วนัทีเ่ริม่

นํา TFRS 9 มาถอืปฏบิตั ิ 
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5.3 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิภายใต้กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

ตามพระราชบญัญตักิารขนส่งต่อเน่ืองหลายรปูแบบ พ.ศ. 2548 โดยทีผ่่านมาบรษิทัฯ สามารถปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเอง

ไดค้รบถ้วน ไม่เคยมปีระวตับิกพร่องตามมาตราที ่57 และมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่ฎหมายกําหนด และได้รบัการ

ต่อใบอนุญาตเสมอมา  

 อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัมหีน้าที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการขนส่งทางบก และไดค้ํานึงถึงมาตรฐาน

ความปลอดภัยในการให้บรกิารขนส่งควบคู่ไปกบัการให้บรกิารที่มคุีณภาพ บรษิัทฯ ตระหนักถึงการเลอืกใช้รถที่มี

สมรรถนะสูง ประกอบกับได้รบัมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด และผ่านการตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน โดย

บรษิทัฯ ไดร้ะบุเป็นหน่ึงในขอ้กําหนดในการขอขึน้ทะเบยีนรายชื่อ Supplier ทีไ่ดร้บัอนุญาตว่าผูป้ระกอบการจะต้องมี

ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง(Trucking/Cross Border)  หรอืใบตอบรบัลงทะเบยีนตวัแทนออกของ (Customs Broker) 

ครบถ้วน โดยที ่Supplier ของบรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัหารถทีใ่ชใ้นการขนส่งสนิคา้ซึ่งจะต้องใชแ้ผ่นป้าย

ทะเบยีนทีถู่กต้องตามกฎหมาย และไดผ้่านการรบัรองมาตรฐานคุณภาพบรกิาร จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวง

คมนาคม (Q Mark) ซึง่มขีอ้กําหนดครอบคลุมกระบวนการขนส่งสนิคา้ดว้ยรถบรรทุก 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองค์กร ด้าน

ปฏบิตักิารขนส่ง ดา้นพนักงาน ดา้นยานพาหนะ ดา้นลูกคา้ และภายนอก  

 

5.4  เอกสารหรือใบอนุญาตท่ีสาํคญัในการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิโดยมรีายละเอยีดของเอกสารสาํคญั หรอืใบอนุญาตที่

สาํคญัดงัตอ่ไปน้ี 

เอกสารสาํคญัหรือใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาต ระยะเวลาของใบอนุญาต 

หนังสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการขนส่ง

ทางทะเลตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ

การพาณิชยนาว ีพ.ศ. 2521 

กรมเจา้ท่า ตัง้แต่วนัที ่7 กนัยายน 2554 เป็นตน้ไป 

ใบทะเบยีนผูป้ระกอบการขนส่งตอ่เนื่องหลายรปูแบบเลขที ่

0001/2558 ตามมาตรา 39(1) แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่ง

ต่อเนื่องหลายรปูแบบ พ.ศ. 2548 

กรมเจา้ท่า 15 กุมภาพนัธ ์2563 – 14 กุมภาพนัธ ์2568 

ใบตอบรบัลงทะเบยีนตวัแทนออกของ กรมศุลกากร 1 เมษายน 2563 – 31 มนีาคม 2566 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางดว้ยรถทีใ่ชใ้นการ

ขนสตัว ์หรอืสิง่ของ 

กรมการขนส่งทาง

บก 
6 กรกฎาคม 2560 – 5 กรกฎาคม 2565 

ใบอนุญาตตวัแทนออกของตามมาตรฐานเออโีอ กรมศุลกากร ตัง้แต่วนัที ่15 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 

5.5  สญัญาสาํคญัท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

5.5.1 สรุปสญัญากบัสายเดนิเรอื 

บรษิทัฯ มกีารทําสญัญากบัสายเดนิเรอืหลายแห่ง เฉพาะในเสน้ทางขนส่งสนิคา้ระหว่างไทยและสหรฐัอเมรกิา 

โดยสรุปสาระสาํคญัของสญัญาดงัน้ี 

1. สายเดินเรือมีหน้าที่ให้บริการการจัดระวางเรือให้บริษัทฯ ตามปริมาณขัน้ตํ่ า (Minimum Quantity 

Commitment : MQC) ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา  

2. บรษิทัฯ จะชาํระค่าระวางเรอืใหก้บัสายเดนิเรอืตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา 

3. สญัญาบรกิารมอีายุ 1 ปี และมกีารต่อสญัญาทุกปีโดยตอ้งมกีารเจรจาระหว่างบรษิทัฯ และสายเดนิเรอื 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.5 หน้าที ่4 

4. หากสายเดนิเรอืไม่สามารถจดัระวางเรอืตามสญัญา สายเดนิเรอืจะลดจํานวน MQC ลงตามจํานวนที่ไม่

สามารถใหบ้รกิารได ้

อย่างไรก็ตามมสีญัญากบัสายเดนิเรอืบางแห่งระบุว่า หากบรษิทัฯ ไม่สามารถขายระวางเรอืตามปรมิาณขัน้ตํ่าที่

ระบุไวใ้นสญัญาไดจ้ะมคี่าปรบั (Deficit Charge) ในอตัรา 250 เหรยีญสหรฐัต่อ FEU (Forty Foot Equivalent Unit หรอืตู้

คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต) อย่างไรกต็ามบรษิัทฯ ไดม้กีารประมาณการปรมิาณการขนส่งในแต่ละช่วงเวลา และเจรจา

กบัสายเรอืเพื่อปรบัปรมิาณ MQC ตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปเพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัฯ จะสามารถทาํตามปรมิาณขัน้ตํ่าที่

กําหนดได ้ทัง้น้ีบรษิทัฯ ยงัไม่เคยโดนปรบั (Deficit Charge) จากสายเรอื 

 

5.5.2 สรุปสญัญากบัสายการบนิ 

สายการบนิแห่งหน่ึงทําสญัญาแต่งตัง้บรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการตดิต่อกบัลูกคา้เพื่อใหบ้รกิารการขนส่งสนิค้า 

โดยสรุปสาระสาํคญัของสญัญาดงัน้ี 

1. สายการบนิและบรษิทัฯ จะร่วมมอืและประสานงานในการบรกิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศเพื่อ

ประโยชน์ของทัง้สองฝ่าย 

2. สญัญาบรกิารมอีายุ 1 ปี และต่ออายุอตัโนมตั ิยกเวน้มกีารแจง้ยกเลกิเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่ตํ่ากว่า 15 

วนั 

3. บรษิทัฯ จะอา้งองิราคา และเงือ่นไขตามขอ้มลูของสายการบนิ 

4. บรษิทัฯ จะสามารถออกใบตราส่งสนิคา้ทางอากาศ (Airway bill) ไดห้ลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมอบสนิคา้

เรยีบรอ้ยแลว้ 

5. ขอ้กําหนดและเงือ่นไขเป็นไปตามมตขิอง IATA  

 

5.5.3 สรุปสญัญากบัตวัแทนต่างประเทศ 

บรษิทัฯ มตีวัแทนในต่างประเทศ (“Overseas agent”) มากกว่า 1,000 รายทัว่โลก ซึง่ส่วนใหญจ่ะมสีญัญา

แต่งตัง้ตวัแทน โดยสรุปสาระสาํคญัของสญัญา ดงัน้ี 

1. คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะแตง่ตัง้อกีฝ่ายหน่ึงเป็นตวัแทนขนส่งสนิคา้ เพื่อดาํเนินการขนส่งสนิคา้ในประเทศ

นัน้ ซึง่ไม่จาํกดัใหเ้ป็นเพยีงรายเดยีวในประเทศนัน้ (Non-Exclusive) 

2. คู่สญัญาจะร่วมมอืและประสานงานในการบรกิารจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างกนัจากท่าเรอืหรอืท่าอากาศ

ยานไปยงัจุดหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะรบัผดิชอบ โดยตอ้งครอบคลุมการรบัประกนัภยัในเขตพืน้ทีข่องตน 

4. ค่าตอบแทนจะขึน้อยู่กบัสญัญาระหว่าง Agent แต่ละราย เช่น การแบ่งสดัส่วนผลกําไร หรอืค่าบรหิาร

จดัการตามทีต่กลงร่วมกนั เป็นตน้ 

5. การยกเลกิสญัญาจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหอ้กีฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 

6. สญัญาจะถูกยกเลกิทนัทหีากมฝ่ีายใดฝ่ายหน่ึงมไิดป้ฏบิตัติามทีต่กลงในสญัญา 

 

5.5.4  สรุปสญัญากบัตวัแทนขาย (“Sales agent”) 

บรษิทัฯ มสีญัญากบัตวัแทนขายซึ่งทําหน้าทีแ่นะนําลูกค้าให้มาใชบ้รกิารกบับรษิทัฯ โดยไดร้บัค่าตอบแทนใน

รปูแบบค่าคอมมชิชัน่ โดยสรุปสาระสาํคญัของสญัญา ดงัน้ี 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.5 หน้าที ่5 

1. บรษิัทฯ แต่งตัง้ Sales agent ให้ทําหน้าที่ตวัแทนขายของบรษิัทฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการขาย 

ตลอดจนเพิ่มหรอืสร้างโอกาส/ความสมัพันธ์ทางธุรกิจให้กับบรษิัทฯ ซึ่งไม่จํากัดให้เป็นเพียง Sales 

agent รายเดยีวของบรษิทัฯ (Non-Exclusive) 

2. Sales agent มหีน้าทีป่ระสานงานกบัผูข้นส่ง สายการบนิ หรอืลูกคา้ ในการใหบ้รกิารตวัแทนรบัจดัการ

ขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ และรกัษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกค้า ตลอดจนช่วยให้บรษิัทฯ สามารถ

บรรลุขอ้ตกลงทางธุรกจิกบัลูกคา้ 

3. ค่าตอบแทนของ Sales agent แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื (1) ค่าบรกิาร (Service Fee) ตามอตัราปกติที่

ได้ตกลงกัน และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษตามผลงาน (Performance Bonus) ตามอตัราที่สูงกว่าอตัรา

ปกตเิมื่อสามารถบรรลุเป้าทีกํ่าหนดไวไ้ด ้

4. การยกเลกิสญัญาจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหอ้กีฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 
 

5.6  สญัญาเช่า  

• สญัญาเช่าอาคารพร้อมท่ีดิน  

ผูเ้ช่า  บรษิทัฯ  

ผูใ้หเ้ช่า นิตบิุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

วตัถุประสงค ์ เพื่อใชเ้ป็นทีต่ัง้สาํนักงานสาขา 

วนัทีท่าํสญัญา 9 ตุลาคม 2560 

ทรพัยส์นิทีเ่ช่า อาคารพรอ้มทีด่นิ พืน้ที ่354 ตารางวา เลขที ่259/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สาระสาํคญัของสญัญา เช่าอาคารพรอ้มทีด่นิเพื่อใชเ้ป็นทีต่ัง้สาํนักงานสาขาของผูเ้ช่า 

การต่อสญัญาเช่า ผูเ้ช่าแจง้เป็นหนังสอืล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนั ก่อนวนัทีส่ญัญาจะครบกําหนด 

และผูเ้ช่าไม่ไดป้ฏบิตัผิดิสญัญา โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงต่อสญัญาเช่าใหอ้กี 3 ปี ซึง่

อตัราค่าเช่าจะมกีารปรบัตามความเหมาะสม 

เงือ่นไขการบอกเลกิสญัญา แจง้ความจาํนงเป็นหนังสอืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ระยะเวลาของการเชา่ 3 ปี นับตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

อตัราค่าเช่าปัจจุบนั อตัราค่าเช่าเดอืนละ 130,000 บาท 

• สญัญาเช่าพื้นท่ี และบริการอาคาร 

ผูเ้ช่า  บรษิทัฯ  

ผูใ้หเ้ช่า นิตบิุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

วตัถุประสงค ์ เพื่อใชเ้ป็นทีต่ัง้สาํนักงานสาขา 

วนัทีท่าํสญัญา 1 ธนัวาคม  2561 

ทรพัยส์นิทีเ่ช่า พืน้ทีเ่ช่า 48 ตารางเมตร ตัง้อยูช่ ัน้ 11 หอ้งเลขที ่1109/2 เลขที ่53 หมู่ 9 

อาคารทะเลทองทาวเวอร ์ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี รวมทัง้ 

“ส่วนควบ” (พืน้ทีส่่วนกลางของอาคาร) 

สาระสาํคญัของสญัญา เช่าพืน้ทีอ่าคารเพื่อใชป้ระกอบธรุกจิสาํหรบัสาํนักงานแหลมฉบงั พรอ้มทัง้มี

บรกิารสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร และบรเิวณพืน้ทีใ่หเ้ช่า  

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.5 หน้าที ่6 

การต่อสญัญาเช่า ผูเ้ช่าสามารถต่อสญัญาเช่าไดอ้กีอย่างน้อย 1 ปี โดยแจง้ความประสงคล่์วงหน้า

อย่างน้อย 3 เดอืน ก่อนวนัสิน้สุดสญัญา ซึง่อตัราค่าเช่าจะเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 

5 ของอตัราค่าเช่าเดมิ 

เงือ่นไขการบอกเลกิสญัญา แจง้ความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดอืน  

ระยะเวลาของการเชา่ 1 ปี นับตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่15 ธนัวาคม 2563 

อตัราค่าเช่าปัจจุบนั อตัราค่าเช่าเดอืนละ 2,400 บาท 

อตัราค่าบรกิาร อตัราค่าบรกิารเดอืนละ 13,440 บาท 
 

• สญัญาเช่าท่ีดิน  

ผูเ้ช่า  YJCD 

ผูใ้หเ้ช่า บุคคลธรรมดาทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

วตัถุประสงค ์ เพื่อใชป้ระกอบธุรกจิลานรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร ์

วนัทีท่าํสญัญา 27 กนัยายน 2561 

ทรพัยส์นิทีเ่ช่า เน้ือที ่10 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา ตําบลโฉลง อําเภอบางพล ี(บางพลใีหญ)่ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

สาระสาํคญัของสญัญา เช่าทีด่นิเพื่อใหบ้รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร์ 

เงือ่นไขการบอกเลกิสญัญา หากผูเ้ช่าคา้งชาํระเป็นระยะเวลาตดิต่อกนัเกนิ 2 งวด ผูเ้ช่ายนิยอมใหผู้ใ้หเ้ช่าใช้

สทิธบิอกเลกิสญัญาได ้ 

ระยะเวลาของการเชา่ 3 ปี นับตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่าเดอืนละ 284,967.10 บาท 

• สญัญาเช่าท่ีดินและอาคาร 3 สญัญา 

ผูเ้ช่า  บรษิทัฯ 

ผูใ้หเ้ช่า บุคคลธรรมดาทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 4 ราย (3 สญัญา) 

วตัถุประสงค ์ เพื่อใชป้ระกอบธุรกจิใหเ้ช่า และ/หรอื ใหบ้รกิารหอ้งจดัเกบ็สนิคา้และทรพัยส์นิ

ส่วนบุคคล คลงัสนิคา้ และกจิการทีเ่กีย่วเน่ือง (Leo Self Storage) 

วนัทีท่าํสญัญา 4 กรกฎาคม 2560 

ทรพัยส์นิทีเ่ช่า อาคารพาณิชย ์4 ชัน้ 6 คหูา ขนาดพืน้ทีร่วมประมาณ 1,280 ตารางเมตร 

บรเิวณถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

สาระสาํคญัของสญัญา เช่าทีด่นิพรอ้มอาคารเพื่อดาํเนินธุรกจิใหเ้ชา่ และ/หรอื ใหบ้รกิารหอ้งจดัเกบ็

สนิคา้และทรพัยส์นิส่วนบุคคล คลงัสนิคา้ และกจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัเกบ็

และบรหิารคลงัสนิคา้ 

เงือ่นไขการบอกเลกิสญัญา ภายหลงัจากเริม่การเช่าปีที ่5 ผูเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญาน้ี และสญัญาที่

เกีย่วขอ้งได ้โดยผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความจาํนงเป็นหนังสอืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 

เดอืน  

ระยะเวลาของการเชา่ 12 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2560 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2572 

อตัราค่าเช่า วนัที ่1 เมษายน 2560 ถงึ 31 มนีาคม 2566 อตัราค่าเช่าเดอืนละ 135,000 บาท 

วนัที ่1 เมษายน 2566 ถงึ 31 มนีาคม 2569 อตัราค่าเช่าเดอืนละ 148,500 บาท 

วนัที ่1 เมษายน 2569 ถงึ 31 มนีาคม 2572 อตัราค่าเช่าเดอืนละ 162,000 บาท 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.5 หน้าที ่7 

5.7  กรมธรรม ์ 

กรมธรรมป์ระกนัภยัของบรษิทัฯ เป็นประเภทกรมธรรม์ประกนัความเสีย่งทรพัยส์นิอนัเกดิจากภยัและอุบตัเิหตุ

ต่างๆ (Industrial All Risks Insurance) ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้ (Cargo Liability) และความรบัผดิชอบต่อทรพัย์สนิ

อื่นๆ ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ประเภทประกนั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั 
ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วงเงิน

ประกนั 
ระยะเวลา

ประกนัภยั 
(ล้านบาท) 

การประกนัภยัความ

เสีย่งภยัทรพัยส์นิ 

สิง่ปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรบัปรุงต่อเตมิ

อาคารเฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่งตดิตัง้ตรงึตรา และของ

ใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ LAN ระบบไฟฟ้า 

ซอฟต์แวร ์(ส่วนของเจา้ของ และพืน้ทีเ่ช่า) 

บรษิทัฯ 46.12 1 ก.พ. 2563 - 

1 ก.พ. 2564 

การประกนัภยัความ

เสีย่งภยัทรพัยส์นิ 

สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิ เจอร์ เครื่อง

ตกแต่งตดิตัง้ตรงึตรา เครื่องใชไ้ฟฟ้า (ส่วนของเจา้ของ) 

บรษิทัฯ 31.30 21 พ.ย. 2563 - 

21 พ.ย. 2564 

การประกนัภยัความ

เสีย่งภยัทรพัยส์นิ 

เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่งตดิตัง้ตรงึตรา เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

(พืน้ทีเ่ช่า) 

บรษิทัฯ 1.00 24 ธ.ค. 2562 - 

24 ธ.ค. 2563 

การประกนัอคัคภียั* สิง่ปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเตมิปรบัปรุง

อาคาร รวมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบประปา 

(ส่วนของเจา้ของ) 

สถาบนัการเงนิ

แห่งหนึ่ง 

 

1.96 25 พ.ค. 2563 - 

25 พ.ค. 2564 

การประกนัอคัคภียั* สิง่ปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเตมิปรบัปรุง

อาคาร รวมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบประปา 

(ส่วนของเจา้ของ) 

สถาบนัการเงนิ

แห่งหนึ่ง  

1.84 25 พ.ค. 2563 - 

25 พ.ค. 2564 

การประกนัอคัคภียั* สิง่ปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเตมิปรบัปรุง

อาคาร รวมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบประปา 

(ส่วนของเจา้ของ) 

สถาบนัการเงนิ

แห่งหนึ่ง 

 

1.83 25 พ.ค. 2563 - 

25 พ.ค. 2564 

การประกนัอคัคภียั* สิง่ปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเตมิปรบัปรุง

อาคาร รวมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบประปา 

(ส่วนของเจา้ของ) 

สถาบนัการเงนิ

แห่งหนึ่ง 

 

1.60 25 พ.ค. 2563 - 

25 พ.ค. 2564 

การประกนัภยัความ

เสีย่งภยัทรพัยส์นิ* 

ตวัอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิเจอร ์เครื่องตกแต่ง

ตดิตัง้ตรงึตราอุปกรณ์และเครื่องใชส้าํนักงาน 

(ส่วนของเจา้ของ) 

บรษิทัฯ 8.00 16 ม.ค. 2563 - 

16 ม.ค. 2564 

การประกนัภยัความ

เสีย่งภยัทรพัยส์นิ* 

ตวัอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิเจอร ์เครื่องตกแต่ง

ตดิตัง้ตรงึตราอุปกรณ์และเครื่องใชส้าํนักงาน 

(ส่วนของเจา้ของ) 

บรษิทัฯ 6.00 16 ม.ค. 2563 - 

16 ม.ค. 2564 

การประกนัภยัความ

เสีย่งภยัทรพัยส์นิ* 

ตวัอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิเจอร ์เครื่องตกแต่ง

ตดิตัง้ตรงึตราอุปกรณ์และเครื่องใชส้าํนักงาน  

(ส่วนของเจา้ของ) 

บรษิทัฯ 3.10 13 ม.ค. 2563 - 

13 ม.ค. 2564 

การประกนัภยัความ

รบัผดิตามกฎหมาย

ของผูร้บัจดัการขนส่ง

สนิคา้ระหว่างประเทศ 

(ทางทะเล) 

 

  

1. ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้  บรษิทัฯ 20.00 31 ธ.ค. 2562 - 

31 ธ.ค. 2563 2. ความรบัผดิชอบจากการผดิพลาดละเลย 

3. ความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก  

4. ความรบัผดิชอบต่อศุลกากร  

การประกนัภยัความ 1. ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้  บรษิทัฯ 20.00 1 ก.ย. 2563 - 
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ประเภทประกนั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั 
ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วงเงิน

ประกนั 
ระยะเวลา

ประกนัภยั 
(ล้านบาท) 

รบัผดิตามกฎหมาย

ของผูร้บัจดัการขนส่ง

สนิคา้ระหว่างประเทศ 

(ทางอากาศ) 

2. ความรบัผดิชอบจากการผดิพลาดละเลย 31 ส.ค. 2564 

3. ความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก  

4. ความรบัผดิชอบต่อศุลกากร  

หมายเหตุ: * การประกนัอัคคภีัยเป็นกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองทรพัย์สนิที่มีภาระผูกพนัและเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงนิแห่งหน่ึง โดยกรมธรรม์อัคคภีัยจะ

คุม้ครองเฉพาะความเสยีหายเฉพาะตวัอาคาร ไม่รวมทรพัยส์นิภายในอาคาร และการประกนัภยัความเสี่ยงภยัทรพัย์สนิ เป็นประกนัภยัทีทํ่าเพิม่เติม เพื่อให้ครอบคุลม

ความเสยีหายของทรพัยส์นิภายในอาคาร ทัง้นี้ จํานวนกรมธรรม ์ทีม่ซีํ้ากนัหลายฉบบั เนื่องจากบางสาขามลีกัษณะเป็นอาคารทีต่ดิกนัหลายคูหา   

 

5.8  นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

บรษิทัฯ มีนโยบายการลงทุนและบรหิารงานในบรษิัทย่อย และ/ หรอื บรษิัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มี

ความเกีย่วเน่ือง ใกลเ้คยีง หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์และสนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คง

และผลการดาํเนินงานของบรษิทั  

นอกจากน้ี ในการกํากบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณา

ส่งตวัแทนของบรษิทัซึ่งมคุีณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิทีบ่รษิทัเขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการในบรษิทั

ย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว โดยตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานคณะกรรมการ ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 

กรรมการ ผู้บรหิารระดบัสูง หรอืบุคคลใด ๆ ของบรษิัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของบรษิัทย่อยและ

บรษิทัร่วมเหล่านัน้ ทัง้น้ี เพื่อใหบ้รษิทัสามารถควบคุมดูแลกจิการและการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมได้

เสมอืนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบรษิทั บรษิทัจงึกําหนดใหต้วัแทนของบรษิัทจะต้องบรหิารจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อย

และบรษิทัร่วมใหเ้ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทั และดูแลใหป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมนัน้ ๆ ในการน้ี การส่งตวัแทนเพื่อเป็นกรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วม

ดงักล่าวให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท เว้นแต่กรณีการลงทุนในบริษัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมก่อนวนัที่

นโยบายน้ีมผีลใชบ้งัคบั ซึ่งการถอนเงนิลงทุนหรอืลดสดัส่วนการถอืหุ้นในบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมดงักล่าวอาจ

ส่งผลเสยีอย่างมนัียสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัในภาพรวม 

ทัง้น้ี บริษัทได้กําหนดกลไกกํากับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้มี

มาตรการในการตดิตามการบรหิารงานของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของ

บรษิทั และสามารถควบคุมดูแลจดัการและรบัผดิชอบการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมไดเ้สมอืนเป็น

หน่วยงานหน่ึงของบรษิทั ดงัน้ี  

1. คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่ตดิตามและกํากบัดูแลการบรหิารจดัการและการดําเนินงานต่าง ๆ ของบรษิัท

ย่อยและ/หรือบรษิัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกําหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ 

รวมทัง้กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่น 

2. คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่ดูแลติดตามให้บรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมเปิดเผยขอ้มูลที่สําคญัต่อตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และนักลงทุน

ทัว่ไป เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีอ่าจ

มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม รายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ

ทีม่นัียสาํคญั และรายการอื่นใดทีม่นัียสาํคญัซึง่มไิดเ้ป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม 

เป็นต้น ทัง้น้ี การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะต้องให้ขอ้มูลเพียงพอ ครบถ้วนถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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3. ในกรณีที่บรษิัทย่อยตกลงเขา้ทํารายการที่เกี่ยวโยงกนักบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทย่อย หรอืรายการ

เกี่ยวกบัการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทย่อยตามหลกัเกณฑ์ทีกํ่าหนดไว ้ตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) บรษิทัและ

บรษิทัย่อยจะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวกําหนดไวใ้นเรื่องนัน้ ๆ ก่อนเขา้ทํา

รายการดงักล่าวโดยอนุโลม โดยบรษิัทย่อยจะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามที่ประกาศดงักล่าว

กําหนดเช่นเดยีวกบักรณีทีบ่รษิทัเป็นผูท้าํรายการดงักล่าวเอง 

ทัง้น้ี ในกรณีทีร่ายการประเภทดงักล่าวจาํเป็นต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที่

ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งนัน้ ให้บรษิทัและบรษิทัย่อยพจิารณาขนาด

ของรายการเทยีบกบังบการเงนิรวมของบรษิทั 

4. การทาํรายการหรอืการดาํเนินการใด ๆ ซึง่มนัียสาํคญัหรอืมผีลต่อฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของ

บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ซึง่เป็นเรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ของบรษิทั (แล้วแต่กรณี) ใหก้รรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการของบรษิทั และ/

หรอื การประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิเรื่องดงักล่าวก่อนที่บรษิัทย่อยและ

บรษิทัร่วมจะจดัประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ผูถ้อืหุ้นของตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัก่ิอน

การทํารายการหรอืดําเนินการในเรื่องนัน้ โดยในการน้ี ให้บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข ขัน้ตอนและ วธิกีารที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่จะขออนุมตัินัน้ตามที่กําหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยบรษิัท

มหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง 

ๆ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ดว้ยโดยอนุโลมดว้ย (เท่าทีไ่ม่

ขดัแยง้) อย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 

นอกจากน้ี สําหรบัการลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนก่อนวนัทีน่โยบายขา้งต้น

จะมีผลใช้บังคับ ซึ่งบริษัทฯ มิได้ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนที่เข้าลงทุน บริษัทฯ ก็ได้จัดทําให้มี

มาตรการในการกํากบัดูแลเงนิลงทุนนัน้เป็นกรณีเฉพาะ เพื่อรกัษาและสรา้งผลประโยชน์ทีด่ทีี่สุดต่อบรษิทัฯ และผูถ้ือ

หุน้  อนัไดแ้ก่ การลงทุนใน บรษิทั ซโินคอร์ (ไทยแลนด์) (“SKRT”) และการลงทุน Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. 

(“KPL”) ซึง่มเีน้ือหาตามมาตรการโดยสรุป ดงัน้ี 

สําหรบัการลงทุนใน บริษัท ซิโนคอร์ (ไทยแลนด์) (“SKRT”)  ได้กําหนดให้ตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วม

ประชุมเพื่อตดิตามขอ้มูลผลการดําเนินงานอย่างน้อย 2 เดอืน/ครัง้ และใหร้ายงานผลการติดตามดงักล่าวต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ในกรณีที ่SKRT มกีารพจิารณาอนุมตัวิาระการประชุมทีส่ําคญักบัการประกอบธุรกจิหรอื

อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างมนัียสําคญั ให้ตวัแทนของบรษิัทฯ นําเสนอวาระดงักล่าวต่อที่ประชุมคณะ

ผูบ้รหิาร หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อกําหนดแนวทางในการลงมตติ่อไป โดยบรษิทัฯ จะใชส้ทิธติามทีร่ะบุใน

ขอ้บงัคบัของ SKRT และสทิธติามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้นในการกํากบัดูแลการดําเนินงานของ SKRT และรกัษา

ผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั 

สําหรับการลงทุนใน  Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. (“KPL”) ได้กําหนดให้มีการติดตามข้อมูลผล

ประกอบการอย่างใกล้ชิด โดยของบการเงินรายไตรมาสของ KPL ให้แก่บริษัทฯ และให้นําเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบ รวมถงึไดกํ้าหนดให ้CEO หรอืตวัแทนของบรษิทัฯ เขา้เยีย่มชมกจิการเพื่อตดิตาม

สอบถามถงึแผนธุรกจิ และผลประกอบการปีละ 2 ครัง้ พรอ้มใหนํ้าเสนอขอ้มลูดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

เพื่อรบัทราบต่อไป 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.5 หน้าที ่10 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.6 หน้าที ่1 

6.  โครงการในอนาคต 

 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมแีผนขยายธุรกจิทัง้ในส่วนธุรกจิปัจจุบนัและธุรกจิใหม่ ดงัน้ี 

1. ธรุกิจ Leo Self-Storage & E-Fulfillment Center 

ปลายปี 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ดาํเนินโครงการ Leo Self-Storage (“LSS”) บนถนนพระราม 3 ซึ่งเป็นธุรกจิใหม่

เพื่อให้เช่าพื้นที่จดัเก็บสนิค้า โดยมกีลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกั คอื ลูกค้ารายย่อย ซึ่งได้แก่ ผู้อยู่อาศยัคอนโดม ิเนียม  

หรอืผูป้ระกอบการ SMEs และ e-commerce ในละแวกใกลเ้คยีง โครงการน้ีเกดิจากวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารทีไ่ดเ้ลง็เหน็

ว่า จํานวนประชากรจากชานเมืองหรือต่างจงัหวดัย้ายเข้าสู่ตัวเมืองเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง ที่อยู่อาศยัประเภทตึกสูง เช่น 

คอนโดมเินียม มจีาํนวนเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัประชากรทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั พืน้ทีใ่นการเกบ็ของเพื่อใชอ้ยู่อาศยัหรอื

ดาํเนินธุรกจิมน้ีอยลง จงึไดเ้ริม่โครงการน้ีขึน้มาเพื่อตอบสนองความตอ้งการการใชพ้ืน้ทีข่องคนเมอืง  

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ มโีครงการน้ี 1 แห่ง ตัง้อยู่บนถนนพระราม 3 ขนาดพืน้ที่รวมประมาณ 1,280 ตารางเมตร 

และในปัจจุบนักม็อีตัรา Utilization ที ่75% ของพืน้ที ่และเป็นไปตามแผนธุรกจิทีว่างไว ้และมแีผนทีจ่ะพฒันาโครงการ

ใหม่ขึน้อกี 2 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี 2565  และจะเป็นหน่ึงในธุรกจิทีส่รา้งรายไดอ้ย่างมนัียสําคญัใหก้บั

บรษิทัฯ ภายใน 4-5 ปีขา้งหน้า โดยมงีบประมาณเงนิลงทุน 80-100 ลา้นบาท ซึง่ LSS แห่งใหม่ จะใชแ้หล่งเงนิทุนหลกั

จากการระดมทุนเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนต่อประชาชนครัง้แรก (IPO) รวมถงึจะพจิารณาขยายขอบเขตการให้บรกิารใน

ลกัษณะ E-Fulfillment Center เพื่อรองรบัลูกคา้ในกลุ่ม E-Commerce อกีดว้ย 

2. พฒันาระบบขนส่งผ่านแดนไปยงัประเทศเมียนมาร ์

จากการทีร่ะบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนส่งผ่านแดนไปยงัประเทศเมยีนมารย์งัอาจมขีอ้จาํกดัดา้นมาตรฐาน

การขนส่งสนิคา้ (รายละเอยีดตามหวัขอ้ที ่2.2.2 (5) การใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทีป่ระเทศเมยีนมาร์) บรษิทั 

ลโีอ เมยีนมาร์ โลจสิตกิส ์จํากดั (“LML”) จงึมแีผนทีจ่ะพฒันาระบบขนส่งใหไ้ดม้าตรฐานสากลและเพิม่ความปลอดภยั

ของสินค้าให้มากขึ้น ด้วยระบบ Secured Cross-Border Containerization Service โดยใช้ Electronic Seal หรือ 

eSeal เพื่อใชใ้นการตรวจสอบและติดตามสถานะการขนส่งและความปลอดภยัของสนิค้า ที่ทางบรษิัทย่อย LML ได้

นํามาให้บรกิารในปี 2559 บรษิัทฯ ยงัมแีผนลงทุนในอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสรมิการขนยา้ยสนิค้าขา้มแดนโดยรถบรรทุก

และรถหวัลาก เช่น การลงทุนในการซื้อและบรหิารรถบรรทุกเพื่อใชใ้นการขนส่งสนิคา้ผ่านแดน การลงทุนในการจดัตัง้ 

Distribution Center หรอื Warehouse เพื่อใชใ้นการจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ในประเทศเมยีนมาร์ รวมถงึบรกิารเสรมิ

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโลจสิติกส ์(Value-Added Logistics Services) เพื่อใหส้ามารถบรกิารใหก้บัลูกคา้ของบรษิทัฯ ได้

ครบวงจรมากยิง่ขึน้ โดยมงีบประมาณเงนิลงทุน 10 ลา้นบาท และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2565 ซึง่แหล่งเงนิทุนหลกัจะ

มาจากการระดมทุนเสนอขายหุน้เพิม่ทุนต่อประชาชนครัง้แรก (IPO) 

3. ขยายพื้นท่ีบริการรบัฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร ์

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึโอกาสในการขยายฐานลูกคา้สายเรอืสําหรบัการรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอรจ์งึกําหนดแผน

ขยายพื้นที่รบัฝากเพื่อรองรบัจํานวนตู้ที่มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น ซึ่งปัจจุบนับรษิัทย่อยคอื YJCD มธีุรกิจให้พื้นทีบ่รกิารรบั

ฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร์ ระยะสัน้และระยะยาว และซ่อมตู้คอนเทนเนอรป์ระมาณ 17,000 ตารางเมตร หรอืเทยีบเท่า

กบัความสามารถรองรบัตูไ้ดป้ระมาณ 3,500 ตู้ โดยปัจจุบนับรษิทัฯ อยู่ระหว่างพจิารณาหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมเพื่อขยาย

ลานรบัฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ โดยตัง้เป้าให้แล้วเสร็จในปี 2565 เพื่อให้สามารถรองรบัตู้สินค้าได้เพิ่มเติมอีก

ประมาณ 8,000 ตู้ ดว้ยเงนิลงทุนประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงนิทุนหลกัจะมาจากการระดมทุนเสนอขายหุ้นเพิม่

ทุนต่อประชาชนครัง้แรก (IPO) 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.6 หน้าที ่2 

4. ศึกษาเพื่อร่วมลงทุนกบัพนัธมิตรทางธรุกิจทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN 

นอกเหนือไปจากการขยายธุรกิจขา้งต้นแล้ว บรษิัทฯ มเีป้าหมายในช่วงปลายปี 2564 ที่จะเขา้ร่วมลงทุนกบั

พนัธมติรทางธุรกจิทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN ทัง้ในรปูแบบของการเขา้ซื้อกจิการ และ/หรอื การร่วมลงทุน 

เพื่อสรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัทางธุรกจิและเป็นกลยุทธใ์นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการกจิการตลอดจนสรา้ง

โอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละกําไรใหก้บับรษิทัฯ ในอนาคต  

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว บรษิทัฯ จะทําการศกึษาโอกาสที่จะเขา้ไปร่วมลงทุนในบรษิัทอื่นซึ่งมธีุรกจิที่

สามารถต่อยอด (Synergy) กบัธุรกจิหลกัปัจจุบนัของบรษิัทฯ  เช่น การเขา้ลงทุนร่วมกบับรษิัทอื่นในประเทศในการ

สร้างธุรกิจใหม่ ที่เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อเสรมิสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ของบรษิัทฯ และให้มีการ

บรกิารทีค่รอบคลุมมากยิง่ขึน้ และ/หรอื การขยายการใหบ้รกิารในต่างประเทศผ่านการลงทุนร่วมกบัพนัธมติรทอ้งถิน่

โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม AEC โดยลกัษณะการดําเนินธุรกจิจะคล้ายคลงึกบับรษิทั ลโีอ เมยีนมาร์ โลจสิตกิส ์จํากดั 

เป็นตน้ ซึง่แหล่งเงนิทุนหลกัจะมาจากการระดมทุนเสนอขายหุน้เพิม่ทุนต่อประชาชนครัง้แรก (IPO) 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.7 หน้าที ่1 

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มคีูค่วามหรอืคู่กรณี ในคดดีงัต่อไปน้ี 

1. คดทีีอ่าจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีม่จีาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผู้

ถอืหุน้  

2. คดทีี่กระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างมนัียสําคญั แต่ไม่สามารถประเมนิผลกระทบ

เป็นตวัเลขได ้
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8. ข้อมูลสาํคญัอ่ืน 

8.1  ข้อมูลทัว่ไป 

8.1.1  ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัฯ 

ชื่อบรษิทั  : บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ : เลขที ่251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขต

บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ                                                   : ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทีค่รอบคลุมทัว่โลก (End -  to - 

End Global Logistics Services) และลงทุนในบรษิทัอื่น 

เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0107560000125 

โทรศพัท ์ : (662) 079-9888 

โทรสาร  : (662) 079-9829 

เวป็ไซดบ์รษิทั : www.leogloballogistics.com 

ทุนจดทะเบยีน : 160,000,000 บาท 

ทุนชาํระแลว้  : 100,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้สามญั  : 320,000,000 หุน้ 

จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกและชาํระแลว้ : 200,000,000 หุน้ 

มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้  : หุน้ละ 0.50 บาท 

 

8.1.2  ขอ้มลูเกีย่วกบัสาขา 

สาขา : พระราม 3 

ทีอ่ยู ่ : เลขที ่259/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ : (662) 079-9888 

โทรสาร  : (662) 079-9829 

 

สาขา : สุวรรณภูม ิ

ทีอ่ยู ่ : เลขที ่294/18-19 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ : (662) 079-9888 

โทรสาร  : (662) 184-9725 

สาขา : แหลมฉบงั 

 

http://www.leogloballogistics.com/
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ทีอ่ยู ่ : เลขที ่53  ชัน้ 11 อาคารทะเลทอง หมู่ 9 ถนนสุขมุวทิ ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรี

ราชา จงัหวดัชลบุร ี

โทรศพัท ์ : (662) 079-9888 / 038-492-889 

โทรสาร  : 038-492-892 

 

8.1.3 รายละเอยีดของนิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ทางตรงตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุน้ทีช่าํระแลว้ 

(1) ชื่อบรษิทั  : บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จาํกดั 

 ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร ์ระยะสัน้และระยะยาว และซ่อม

ตูค้อนเทนเนอร ์

 ทีต่ัง้สาํนักงาน : 84/10 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพล ี

จงัหวดัสมุทรปราการ 

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105552068296 

 ทุนจดทะเบยีน : 15,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 15,000,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 150,000  หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 50.0 

 โทรศพัท ์ : 02-730-7503 

 โทรสาร  : 02-730-7504 

 

(2) ชื่อบรษิทั  : บรษิทั ลโีอ เมยีนมาร ์โลจสิตกิส ์จาํกดั 

 ประเภทธุรกจิ : ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทีป่ระเทศเมยีนมาร ์

 ทีต่ัง้สาํนักงาน : 422/426 CORNER OF STRAND ROAD AND BOTAHTAUNG 

PAGODA ROAD, # 10-08,   BOTAHTAUNG TOWNSHIP,  

YANGON,  REPULIC OF THE UNION OF MYANMAR 

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : NO. 632FC of 2014-2015 

 ทุนจดทะเบยีน : 100,000 ดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 3,212,000 บาท* 

 ทุนชาํระแลว้ : 100,000 ดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 3,212,000 บาท* 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 10,000  หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.0 

ดอลลารส์หรฐั 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 80.0 

 โทรศพัท ์ : 951-202092 

 โทรสาร  : 951-202092 
 *อา้งองิอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่17 มนีาคม 2563 = 32.12 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 
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(3) ชื่อบรษิทั  : บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิารขนส่งพสัดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ 

 ทีต่ัง้สาํนักงาน* : 153 ซอย ปรดีพีนมยงค ์14 ถนนสุขมุวทิ 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร 

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105557079725 

 ทุนจดทะเบยีน  

 

: 39,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 

 

: 39,000,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 390,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 26.0 

 โทรศพัท ์ : 02-022-7070 

 โทรสาร  : 02-381-2397, 02-381-2398 
 * บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั ไดจ้ดทะเบยีนยา้ยทีต่ ัง้เป็น 335 ถนนพฒันาการ  แขวงประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2563 

 

(4) ชื่อบรษิทั  : บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ประเภทธุรกจิ : เป็นตวัแทนสายเดนิเรอืของประเทศเกาหลใีต ้

 ทีต่ัง้สาํนักงาน : 92/21 อาคารสาธรธานี ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร 

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105545124712 

 ทุนจดทะเบยีน : 5,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 5,000,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 50.0 

 โทรศพัท ์ : 02-636-7299 

 โทรสาร  : 02-636-7300 

 

(5) ชื่อบรษิทั  : Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. 

 ประเภทธุรกจิ : ดาํเนินธุรกจิโรงพกัสนิคา้ ลานเกบ็ตูค้อนเทนเนอร ์และการขนส่งใน

ประเทศเกาหลใีต ้

 ทีต่ัง้สาํนักงาน : 305 เพยีงแทกฮงัมนัคลิ โพซงึอบึ เพยีงแทกซ ีเกยีงกโีด ประเทศ

เกาหลใีต ้

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 125-81-63716 

 ทุนจดทะเบยีน : 3,000,000,000 วอน หรอืประมาณ 81,000,000 บาท* 
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 ทุนชาํระแลว้ : 3,000,000,000 วอน หรอืประมาณ 81,000,000 บาท* 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 300,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 วอน 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 30.0 

 โทรศพัท ์ : 82 31-612-6742 

 โทรสาร  : 82 31-612-6722 
 *อา้งองิอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่17 มนีาคม 2563 = 0.027 บาทต่อ 1 วอน 

 

(6) ชื่อบรษิทั  : บรษิทั รอยลัเทนเนอร ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

 ประเภทธุรกจิ : ผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 

 ทีต่ัง้สาํนักงาน : 123/9 ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105535102783 

 ทุนจดทะเบยีน : 5,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 5,000,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 19.0 

 โทรศพัท ์ : 02-681-0555 

 โทรสาร  : 02-681-0566-8 

 

(7) ชื่อบรษิทั  : บรษิทั ออล โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์จาํกดั 

 ประเภทธุรกจิ : บรกิารการรบัจดัเกบ็ และกระจายสนิคา้ (Warehouse and 

Distribution Management) 

 ทีต่ัง้สาํนักงาน : 700/488 หมู่ที ่2 ตําบลบา้นเก่า อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105550091282 

 ทุนจดทะเบยีน : 10,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 10,000,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 10.0 

 โทรศพัท ์ : 038-468-648 

 โทรสาร  : 038-468-675 
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8.1.4 นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์

บรษิทั : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ : เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 14 ถนนรชัดาภเิษก แขวง

ดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท ์ : 02-229-2800 

โทรสาร  : 02-359-1259 

 

8.1.5 ผูส้อบบญัช ี

บรษิทั : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ : เลขที ่179/74-80 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนสาทรใต ้

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ : 02-344-1000 

โทรสาร  : 02-286-5050 

 

8.1.6 ผูต้รวจสอบภายใน 

บรษิทั : บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จาํกดั 

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ : เลขที ่11/1 เอไอเอ สาทรทาวเวอร ์ชัน้ 23-27 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  เขต

สาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์ : 02-034-0000 

โทรสาร  : 02-034-0100 

 

8.1.7 ทีป่รกึษาทางกฎหมาย 

บรษิทั : บรษิทั ฮนัตนั แอนดรสู ์เคริท์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ : เลขที ่1 อาคาร ควิ เฮา้ส ์ลุมพนีิ ชัน้ 34  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ : 02-645-8800 

โทรสาร  : 02-645-8880 

 

8.1.8 ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

บรษิทั : บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จาํกดั 

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ : เลขที ่179 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 25-26, 29  ถนนสาทรใต ้แขวง ทุง่

มหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ : 02-343-9500 

โทรสาร  : 02-343-9683 
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8.2  ข้อมูลสาํคญัอ่ืน 

- ไม่ม ี- 
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ส่วนท่ี 2.3 

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 
 

9.  ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

 

9.1   จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 จํานวน 160,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบยีนที่ออกและชําระแล้วจํานวน 100,000,000 

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจํานวน 200,000,000 หุน้ และภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนในครัง้

น้ีจาํนวน 120,000,000 หุน้ โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 37.50 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด บรษิทัฯ จะมทีุนจดทะเบยีน

ชาํระแลว้รวม 160,000,000 บาท คดิเป็นจาํนวนหุน้สามญัทัง้สิน้ 320,000,000 หุน้  

 

9.2   ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนและภายหลงัการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อประชาชน 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนการเสนอขายหุ้น 

ต่อประชาชน  

ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้น

ต่อประชาชน 

จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ 72,475,200 36.24 72,475,200 22.65 

2. นายสมศกัดิ ์ศรสีุทศัน์กุล  29,352,000 14.68 29,352,000 9.17 

3. บรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮลดิง้ จํากดั1 27,632,000 13.81 27,632,000 8.64 

4. คุณหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกูล  19,340,000 9.67 19,340,000 6.04 

5. นายวเิศษ สทิธสิุนทรวงศ ์  16,200,000 8.10 16,200,000 5.06 

6. บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านท ์มารนี คมัปะนี ลมิเิตด็ 

จํากดั (เกาหลใีต)้ 

15,000,800 7.50 15,000,800 4.69 

7. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี 10,000,000 5.00 10,000,000 3.13 

8. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์  10,000,000 5.00 10,000,000 3.13 

รวมก่อนเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน 200,000,000 100.00 200,000,000 62.50 

9. ประชาชนทัว่ไป - - 120,000,000 37.50 

รวมหลงัเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน   320,000,000 100.00 

หมายเหตุ: 1 บรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮลดิง้ จํากดัประกอบธุรกจิลงทุนในกจิการอืน่ เช่น ใหบ้รกิารดําเนินพธิกีารศุลกากร ตวัแทนสายเดนิเรอื 

และใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้  

 

  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.9 หน้าที ่2 

บริษทั ที เอส ซี โฮลด้ิง จาํกดั 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮลดิง้ จาํกดั มทีนุจดทะเบยีนและชาํระแลว้จาํนวน 20,000,000 

บาท แบง่เป็นหุน้สามญัทัง้หมดจาํนวน 2,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่27 พฤษภาคม 2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) ร้อยละ 

1 นายประธาน โคมนิ              993,500  49.67 

2 นายวรีะชยั สจัจวโรดม                368,000  18.40 

3 นายสามารถ เพช็รตระกูล                135,000  6.75 

4 นายเกยีรตณิรงค ์โคมนิ                122,000  6.10 

5 นางรชันี โคมนิ                120,000  6.00 

6 นางจารุณี เกษมสุภาพนัธ ์                101,500  5.08 

7 นายเกยีรตกิุล โคมนิ                100,000  5.00 

8 นายคาํนึง เกษมสุภาพนัธ ์                 20,000  1.00 

9 นางนุชรนิทร ์โคมนิ                 20,000  1.00 

10 นางโสมวด ีโคมนิ                 20,000  1.00 

รวมทัง้หมด 2,000,000   100.00            

 

9.3  การออกตราสารอ่ืน 

- ไม่ม ี-  

 

9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.00 ของกําไรสุทธจิากงบเฉพาะ

กจิการภายหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และเงนิสาํรองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว ทุกประเภทตามทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัความจําเป็น และความเหมาะสม

อื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปันผลประจําปีจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น 

เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทอาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้

คราวเมื่อเหน็ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกํีาไรเพยีงพอทีจ่ะทาํเช่นนัน้ได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

ดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในคราวถดัไป 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.10 หน้าที ่1 

10.  โครงสร้างการจดัการ 

 

10.1 คณะกรรมการบริษทั 

โครงสร้างการจดัการของบรษิัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะผู้บรหิาร โดยมีรายละเอียดของ

คณะกรรมการแต่ละชุด ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่13 สงิหาคม 2563 มจีาํนวนทัง้หมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / การ

ประชุมทัง้หมดภายหลงัเข้ารบั

ตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / การ

ประชุมทัง้หมดภายหลงัเข้ารบั

ตาํแหน่ง งวด 6 เดือนแรก ปี 

2563 

1. นายเสนีย ์แดงวงั ประธานคณะกรรมการบรษิทั และ

กรรมการอสิระ 
6/6 4/4 

2. นายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล กรรมการ กรรมการอสิระ และ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
6/6 2/4 

3. นายวรกานต ์ชูโต กรรมการ กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

5/6 

 
3/4 

4. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ กรรมการ กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ 
6/6 4/4 

5. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล  กรรมการ และกรรมการอสิระ 5/6 3/4 

6. นายไพบูลย ์สาํราญภูต ิ กรรมการ และกรรมการอสิระ 6/6 4/4 

7. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิทั 6/6 4/4 

8. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี กรรมการ 6/6 4/4 

9. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ กรรมการ 6/6 4/4 

หมายเหต:ุ กรรมการบรษิทัทุกท่านผ่านการอบรมหลกัสตูรเกี่ยวกบับทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะของการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย (IOD) แลว้ 

 

กรรมการผู้มอํีานาจลงนามผูกพนัตามหนังสอืรบัรองของบรษิัทฯ คอื นายเกตติวทิย์ สทิธสุินทรวงศ์ นางสาว  

ศรไีพร เอกวจิติร์ นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ีกรรมการสองในสามคนน้ี ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของ

บรษิทัฯ 

ทัง้น้ี ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่27 มนีาคม 2560 ไดม้มีติ

แต่งตัง้ นายมานพ ปัจวทิย ์ดาํรงตําแหน่งเลขานุการบรษิทั  

 

2) ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัที่ 21 มนีาคม 2560 มมีติแต่งตัง้กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งมคุีณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ลงวนัที ่30 กนัยายน 2559 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

โดย ณ วนัที ่13 สงิหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.10 หน้าที ่2 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 

การประชุมทัง้หมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 

การประชุมทัง้หมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง งวด 6 เดือน

แรก ปี 2563 

1. นายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 3/4 

2. นายวรกานต์ ชูโต กรรมการตรวจสอบ 3/4 4/4 

3. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 

 

กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นบญัชแีละการเงนิเพยีงพอทีจ่ะทาํหน้าทีส่อบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงนิของบรษิัทฯ คือ นายววิฒัน์ ลิ้มศกัดากุล (รายละเอียดและประวตัิกรรมการตรวจสอบตาม

เอกสารแนบ 1) โดยม ีนางพรรษมน ปรชีาศุทธิ ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

 

3) ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตัง้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย ณ วนัที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 

การประชุมทัง้หมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 

การประชุมทัง้หมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง งวด 6 เดือน

แรก ปี 2563 

1. นายธรีะชยั เชมนะสริ(ิ1) ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

- 3/3 

2. นายวรกานต์ ชูโต(2) ก ร ร ม ก า ร ส ร รห าแ ล ะพิ จ า รณ า

ค่าตอบแทน 

2/2 3/3 

3. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

2/2 1/3 

4.  นายไพบูลย ์สาํราญภูต ิ กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

1/2 3/3 

หมายเหตุ : นางนิตยา พฤฒพิบูิลธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 (1)  นายธรีะชยั เชมนะสริ ิไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ตัง้แต่วนัที ่19 ธนัวาคม 2562  
(2)  นายวรกานต์ ชูโต ไดล้าออกจากตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตัง้แตว่นัที ่19 ธนัวาคม 2562  

4) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่27 มนีาคม 2560 มมีตแิต่งตัง้คณะ

ผูบ้รหิารโดย ณ วนัที ่13 สงิหาคม 2563 คณะผูบ้รหิารประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / การ

ประชุมทัง้หมดภายหลงัเข้ารบั

ตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / การ

ประชุมทัง้หมดภายหลงัเข้ารบั

ตาํแหน่ง งวด 6 เดือนแรก ปี 

2563 

1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ ประธานคณะผูบ้รหิาร 11/11 7/7 

2. นายวเิศษ สทิธสิุนทรวงศ ์ สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 7/7 

3. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 7/7 

4. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 7/7 

5. นายมานพ ปัจวทิย ์ สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 7/7 

หมายเหตุ : นางนิตยา พฤฒพิบูิลธรรม เป็นเลขานุการคณะผูบ้รหิาร 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.10 หน้าที ่3 

10.2 คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตัง้

คณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่13 สงิหาคม 2563 คณะทาํงานบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 

การประชุมทัง้หมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / การ

ประชุมทัง้หมดภายหลงัเข้ารบั

ตาํแหน่ง งวด 6 เดือนแรก ปี 

2563 

1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ หวัหน้าคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง 4/4 2/2 

2. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ สมาชกิคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง 4/4 2/2 

3. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี สมาชกิคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง 4/4 2/2 

4. นายมานพ ปัจวทิย ์ สมาชกิคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง 4/4 2/2 

หมายเหตุ : นางพรรษมน ปรชีาศุทธิ ์เป็นเลขานุการคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง 

 

10.3 ผู้บริหาร 

ณ วนัที ่13 สงิหาคม 2563 รายนามผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายวเิศษ สทิธสุินทรวงศ ์ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม(1)  

3. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารสายงานขายและสายงานปฏบิตักิาร(1) 

(การขนส่งสนิคา้ทางทะเล)  

 

4. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารสายงานขายและสายงานปฏบิตักิาร(1) 

(การขนส่งสนิคา้ทางอากาศ)  

5. นายมานพ ปัจวทิย ์ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ(2) 
หมายเหตุ : (1) เปลีย่นชื่อตําแหน่ง ณ วนัที ่1 เมษายน 2563  

 (2) เปลีย่นชือ่ตําแหน่ง ณ วนัที ่1 เมษายน 2563 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.10 หน้าที ่4 

โครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563  

 
 

(1) เปลีย่นชื่อตําแหน่ง ณ วนัที ่1 เมษายน 2563  
(2) เปลีย่นชื่อตําแหน่ง ณ วนัที ่1 เมษายน 2563  

* บรษิทัฯ ว่าจา้งบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จํากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ โดยมนีายวรีะพงษ์ กฤษดาวฒัน์ (หุน้สว่นของบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จํากดั) เป็นหวัหน้างาน

ตรวจสอบภายใน 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.10 หน้าที ่5 

10.3 เลขานุการบริษทั 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่27 มนีาคม 2560 ไดม้มีตแิตง่ตัง้ให้

นายมานพ ปัจวทิย ์ดาํรงตําแหน่งเลขานุการบรษิทัตัง้แต่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2559 โดยเลขานุการบรษิทัมขีอบเขต 

อํานาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีกํ่าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ทัง้น้ี หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัมดีงัน้ี 

(1) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั รายงานประจําปีของบรษิัทฯ หนังสอืนัดประชุมผู้ถอืหุ้น รายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ ใน

นามของบรษิทัฯ และ/หรอืคณะกรรมการ 

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ และ/หรือ

คณะกรรมการ 

(3) ดาํเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด และจดัส่งสําเนารายงานการมส่ีวนไดเ้สยี

ตามมาตรา 89/14 ซึ่งจดัทําโดยกรรมการใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 

วนัทาํการนับแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้ในนามของบรษิทัฯ และ/หรอืคณะกรรมการ 

นอกจากน้ี เลขานุการบรษิทัยงัมหีน้าทีอ่ื่นตามทีบ่รษิทัฯ มอบหมาย ดงัน้ี 

(1) ให้คําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกบัขอ้กฎหมาย นโยบายของบรษิัทฯ และระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบรษิัทฯ ที่

คณะกรรมการบรษิัทต้องการทราบและตดิตามให้มกีารปฏิบตัิตามอย่างถูกต้องสมํ่าเสมอ รวมถงึรายงานการ

เปลีย่นแปลงขอ้กําหนด และ/หรอื กฎหมายทีม่นัียสาํคญัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

(2) จดัการประชุมผูถ้อืหุน้และการประชมุคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และขอ้

พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติาม

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

(4) ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามระเบยีบและ

ขอ้กําหนดของหน่วยงานดงักล่าว 

(5) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดําเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด และ/หรอื ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

โดยทีน่ายมานพ ปัจวทิย์ ผ่านการอบรมในหลกัสูตรสําหรบัเลขานุการบรษิทั (Company Secretary Program 

(CSP)) รุ่นที ่79/2017 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ซึ่งประวตัขิองผูด้ํารงตําแหน่งเลขานุการบรษิทั

ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.10 หน้าที ่6 

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

10.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประจําปี 2563 โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบับทบาท

หน้าที่ความรบัผดิชอบในการกํากับดูแลงานของบรษิัทฯ และผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยเปรยีบเทยีบกับ

อุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ รวมถึงประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั

จากกรรมการแต่ละท่านต่อบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนรายเดือน 

ในปี 2562 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

ในปี 2563 

(บาท/คน/เดือน) 

ประธานคณะกรรมการบรษิทั 60,000 60,000 

กรรมการบรษิทัทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร 20,000 20,000 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร - - 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 

ป ระธ าน ค ณ ะก รรม ก ารส ร รห าแล ะพิ จ ารณ า

ค่าตอบแทน 

10,000 10,000 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 8,000 8,000 

หมายเหตุ :  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืน เนื่องจากไดร้บัค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืนแลว้ 

 

โดยในปี 2562 และในงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิทัและกรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 (บาท) 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
รวม 

1. นายเสนีย ์แดงวงั 720,000   720,000 

2. นายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล 240,000 240,000  480,000 

3. นายวรกานต ์ชูโต 240,000 180,000 120,000 540,000 

4. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ 240,000 180,000  420,000 

5. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล  240,000  96,000 336,000 

6. นายไพบูลย ์สาํราญภูต ิ 240,000  96,000 336,000 

7. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ -   -  

8. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ -   -  

9. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี -   -  

รวม 1,920,000 600,000 312,000 2,832,000 

 

 

 

 

 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.10 หน้าที ่7 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 (บาท) 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
รวม 

1. นายเสนีย ์แดงวงั 360,000   360,000 

2. นายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล 120,000 120,000  240,000 

3. นายวรกานต ์ชูโต 120,000 90,000 48,000 258,000 

4. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ 120,000 90,000 60,000 270,000 

5. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล  120,000  48,000 168,000 

6. นายไพบูลย ์สาํราญภูต ิ 120,000  48,000 168,000 

7. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ -   -  

8. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ -   -  

9. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี -   -  

รวม 960,000 300,000 204,000 1,464,000 

 

10.4.2 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  

บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้รหิารในปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

 ปี 2562 งวด 6 เดือนแรกปี 2563 

จาํนวนผู้บริหาร (ราย) 5 5 

เงนิเดอืน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น(1) (ลา้นบาท) 17.98 9.52 

เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี (ลา้นบาท) 0.71 0.38 

รวมค่าตอบแทน (ล้านบาท) 18.69 9.90 

หมายเหตุ : (1) ค่าตอบแทนอื่น ประกอบดว้ยค่าตอบแทนพเิศษ (Management Incentive) ตามผลงานเป้าหมายทีบ่รษิทัฯ กําหนดไวเ้ป็น

รายปี และเงนิประกนัสงัคม 

 

นอกจากน้ี ผูบ้รหิารยงัไดร้บัค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าน้ํามนั และรถประจาํตําแหน่ง เป็นตน้ โดยใน

ปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจํานวนรวม 2.34 ล้านบาทและ 1.43 ล้าน

บาทตามลําดบั 

10.5 บุคลากร 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการบรหิารและการพฒันาบุคลากร เพื่อใหค้งไวซ้ึ่งบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

และประสบการณ์ อนัจะเป็นพืน้ฐานทีเ่สรมิสรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

ในปี 2562 และไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จํานวนพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย (ไม่รวมผู้บรหิาร) มทีัง้สิ้น

จํานวน 264 คน และ 261 คนตามลําดบั โดยมค่ีาตอบแทนพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยคดิเป็นจํานวนเงนิ

ทัง้สิน้ประมาณ 117.51 ล้านบาท และ 57.59 ล้านบาทตามลําดบั ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าว เช่น เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา 

ค่าตอบแทนพเิศษ (Incentive) โบนัส เบี้ยเลีย้ง เงนิประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชพี และสวสัดกิารอื่นๆ 

เป็นตน้ โดยมรีายละเอยีดจาํนวนพนักงานตามฝ่ายงาน และค่าตอบแทนบุคลากร ดงัน้ี 

 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.10 หน้าที ่8 

ฝ่ายงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ฝ่ายขาย 57 54 

ฝ่ายสนับสนุนการขายและปฏบิตักิาร 130 130 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 24 23 

สาํนักผูบ้รหิาร  5 6 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 3 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและบรหิารทัว่ไป 32 31 

ฝ่ายการตลาด 4 4 

บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จํากดั 6 7 

บรษิทั ลโีอ เมยีนมาร ์โลจสิตกิส ์จํากดั 3 3 

รวม 264 261 

  
ค่าตอบแทนบุคลากร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

เงนิเดอืน โบนัส และค่าลว่งเวลา 81.50 44.84 

ค่าตอบแทนอืน่ เช่น กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

ประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่น 

36.01 
12.75 

รวม 117.51 57.59 

 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทย

พาณิชย์ จํากัด ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวนัที่ 5

กุมภาพนัธ ์2551  

 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่มขีอ้พิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบาย

ต่อเน่ืองที่จะส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชัน้ให้มีความรู้ ความชํานาญ และความสามารถในการ

ปฏบิตังิานเพิม่ขึน้อย่างสมํ่าเสมอ โดยมกีารฝึกอบรมทัง้ภายนอก และภายในตามแผนการฝึกอบรมประจาํปี เพื่อใหเ้กดิ

การทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุดต่อบรษิทัฯ โดยแบ่งการพฒันาในระดบัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ระดบักรรมการ : บรษิัทฯ สนับสนุนใหม้กีารอบรมและพฒันาความรู ้ความสามารถของกรรมการ อย่าง

ต่อเน่ืองโดยเฉพาะกรรมการท่านใหม่ บรษิัทฯ จะสนับสนุนให้อบรมหลกัสูตรพื้นฐานสําหรบักรรมการ

บรษิทั 

2. ระดบับรหิาร : บรษิทัฯ มุ่งเน้นเรื่องการพฒันาดา้นการบรหิารจดัการ ภาวะความเป็นผูนํ้า และวสิยัทศัน์ใน

การเป็นผูนํ้าขององคก์ร 

3. ระดบัหวัหน้างาน : บรษิทัฯ มุ่งเน้นเรื่องการพฒันาดา้นการจดัการบรหิารเบือ้งตน้ ทกัษะการเป็นหวัหน้า

งาน การสรา้งทมีงาน และการสรา้งความร่วมมอืในการทํางาน ทกัษะการสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้

ภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดจนการส่งเสรมิพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเฉพาะทาง 

4. ระดบัพนักงาน: บรษิัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการสรา้งความรู ้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเอง

รบัผดิชอบ สรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิการพฒันาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ และการมทีศันคตทิีด่ตี่อฝ่ายบรหิารและ

บรษิทัฯ 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่1 

11.  การกาํกบัดแูลกิจการ 

 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี(Code of Best Practices) บรษิทัฯ จงึไดนํ้าหลกัการ

กํากบัดูแลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ซึง่กําหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทาง

ในการดําเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน และยงัทาํใหเ้กดิความโปร่งใสต่อนักลงทุนอนั

จะทาํใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอก  

11.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 14 สงิหาคม 2562 มมีติอนุมตัินโยบายการกํากบัดูแล

กิจการตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีสําหรบับรษิัทจดทะเบยีนปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการที่กําหนดโดย

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยนโยบายการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ครอบคลุมหลกัการ 8 หมวด ดงัน้ี 

 

หลกัปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรท่ีสร้าง

คณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

บรษิทักําหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัไวอ้ย่างชดัเจนตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้น

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีส่ําคญัในการกํากบัดแูลใหอ้งคก์รมกีารบรหิารจดัการทีด่ ี

ซึ่งครอบคลุมถงึการกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ นโยบายการดําเนินงาน การบรหิาร

ความเสีย่ง และกลยุทธ์ในการดําเนินงาน รวมไปถึงการจดัสรรทรพัยากรที่สําคญั เพื่อให้บุคลากรของบรษิัทสามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว ้โดยคณะกรรมการบรษิทัจะตดิตาม ประเมนิผล และดูแลการ

รายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิัทให้เป็นไปอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละ

รบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและคํานึงถึงสิง่แวดล้อมด้วยการ

พฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดล้อม และให้บรษิัทสามารถปรบัตวัเพื่อรองรบัความเปลี่ยนแปลงจากปัจจยั

ต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยยังคงรกัษาความสามารถในการแข่งขนัเพื่อให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการที่ดีและเพื่อ

ประโยชน์ระยะยาวแก่ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัไดกํ้าหนดหน้าที่และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และจะ

กํากับดูแลให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดด้วยความ

รบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจรติ โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท บนพื้นฐานขอ้มลูทีเ่พยีงพอ และ

ไม่ไดม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมในเรื่องทีต่ดัสนิใจ คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลการดําเนินงานของบรษิัท 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

หลกัปฏิบติั 2 กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

คณะกรรมการบรษิัทจะกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่สําคญัของบรษิัทที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทัง้แก่

บรษิทั ลูกคา้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม อย่างยัง่ยนื โดยเป็นไปตาม วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมองค์กร และ

จะจดัทาํกลยุทธ ์เป้าหมาย และแผนงานประจาํปี ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีส่าํคญัของบรษิทัดงักล่าว 

โดยนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยบนพื้นฐานของความรบัผิดชอบต่อสังคมและ

สิง่แวดลอ้ม 
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ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่2 

ทัง้น้ี บรษิทัไดกํ้าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมองคก์ร ไวด้งัน้ี 

วิสยัทศัน์ 

บรษิทัจะเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรชัน้นําของไทย ทีม่เีครอืขา่ยครอบคลุมทัว่โลก โดยมกีารเตบิโต

อย่างยัง่ยนื และเป็นบรษิทัอนัดบัหน่ึงในใจของลูกคา้และพนักงาน  

พนัธกิจ 

บรษิทัตระหนักถึงการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Good Governance) จงึไดกํ้าหนดพนัธกจิทีจ่ะทําใหบ้รษิทัเตบิโต

อย่างยัง่ยนื ไดร้บัความเชื่อถอืจากลูกคา้และคู่คา้ ตลอดจนพนักงานของบรษิทัดว้ยความมุ่งมัน่ทีจ่ะดาํเนินธุรกจิอย่างมี

คุณภาพและประสทิธภิาพ และมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองตามหลกั Quality Policy ใน 4 หวัขอ้ดงัน้ี 

1. ความพอใจสงูสุดของลูกคา้ (HIGH-CUSTOMER SATISFACTION : HCS) 

2. ระบบงานทีเ่ป็นเลศิ (EXCELLENT WORKING SYSTEM : EWS) 

3. พนักงานทีม่คุีณภาพ (QUALITY HUMAN RESOURCE : QHR) 

4. องคก์รทีม่คีวามมัน่คง (HEALTHY GROUP OF COMPANIES : HGC) 

ค่านิยม 

บรษิัทได้กําหนดค่านิยม หรอื LEO Core Values เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมแีนวความคดิและหลกัการในการ

ทาํงานเดยีวกนั ดงัน้ี 

L Leading with ethics and integrity เป็นผูนํ้าอย่างมหีลกัการและคุณธรรม 

E Excellence teamwork with service 

mind 

สร้างศักยภาพในการทํางานเป็นทีมด้วยใจ

บรกิาร 

O Open for continuous learning and 

improvement 

เปิดกวา้งในการเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

หลกัปฏิบติั 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถปฏิบตัิ

หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บรษิัท รวมถึงเป็นที่ยอมรบัของทุกฝ่าย เป็นผู้มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายและ

ภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทสาํคญัในการกํากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัให้

เป็นไปตามแผนทีว่างไว ้

คณะกรรมการบรษิทัมจีํานวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิาร (Executive Directors) และ

กรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร (Non-executive Directors) โดยมกีรรมการทีม่คุีณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ คดิเป็น

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบรษิทัทัง้คณะอนัจะทําให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจในการพจิารณาและ

ออกเสยีงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยรายละเอยีดเกี่ยวกบัองคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทั คุณสมบตัปิระธาน

กรรมการ คุณสมบตักิรรมการบรษิัท วาระการดํารงตําแหน่ง อํานาจหน้าที่และความรบัผดิชอบ การประเมนิผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ การคดัเลือก การกําหนดค่าตอบแทน เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทัง้น้ี 

กรรมการบรษิทัมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปีตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกําหนด โดยกรรมการอสิระจะมี

วาระการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบรษิัทจะเห็นว่าบุคคลนัน้สมควรดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการอสิระของบรษิทัต่อไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัสามารถเขา้



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่3 

ดาํรงตําแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัอื่นได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหร้บัทราบดว้ย  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อชว่ยใหค้ณะกรรมการในแต่ละชดุสามารถ

กําหนดนโยบาย กลยุทธใ์หเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทัไดอ้ย่างมคุีณภาพและประสทิธภิาพ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เพื่อทําหน้าที่ช่วย

สนับสนุนคณะกรรมการบรษิัทในการกํากบัดูแลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบตัิตาม

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้การสอบทานรายงานทางการเงนิ เพื่อให้การปฏบิตัิงานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัท

เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถอื 

(2) คณะผู้บรหิาร ประกอบด้วยสมาชกิจํานวน 5 ท่าน เพื่อทําหน้าทีช่่วยสนับสนุนคณะกรรมการ

บริษัทในการบริหารจดัการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคําสัง่ใด ๆ รวมทัง้

เป้าหมายทีกํ่าหนดไวภ้ายใตก้รอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 3 ท่านซึ่งมากกว่ากึง่หน่ึงเป็นกรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

เป็นกรรมการอสิระเพื่อทําหน้าทีส่รรหาบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมเพื่อดาํรงตําแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง 

พจิารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัท ประธานคณะผู้บรหิาร กรรมการชุดย่อย 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และเลขานุการบรษิทั เพื่อเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิและ/

หรอืนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิต่อไป (แล้วแต่กรณี)ในส่วนของค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ 

ค่าตอบแทนรายเดอืน และ/ หรอื ค่าเบี้ยประชุม บรษิัทไดจ้ดัให้มคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื่อ

พจิารณารปูแบบ และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนําเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิในการ

น้ี ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งอยู่ในเกณฑเ์ฉลี่ยเมื่อเทยีบกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยจะคํานึงถงึความเพยีงพอ

ต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัได้กํากบัดูแลใหม้กีรอบและกลไกในการกํากบัดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบรษิัท

ย่อยและบริษัทร่วม โดยจดัให้มีนโยบายการลงทุนและการกํากับดูแลการดําเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

รวมทัง้ดาํเนินการใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดาํเนินการใหถู้กตอ้งตรงกนั 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยทุกไตรมาส และมกีารประชุมพเิศษเพิม่

ตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระประชุมชดัเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็น

ประจาํ บรษิทัจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหก้รรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม (เวน้แต่ในกรณี

จาํเป็นเร่งด่วน) และจะจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัก่อนวนัประชุม 

(เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน) เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และ

จะจดัให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารที่รบัรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครัง้ ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและ

รายละเอยีดประกอบการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งและทนัเวลา 

ในการลงมตใินที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทใหถ้อืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยให้กรรมการ 1 คนม ี1 เสยีง และ

กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้น้ี ในกรณีทีค่ะแนน

เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด กรณีที่มกีรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีใน

วาระใดของการประชุม บริษัทจะให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการ

พจิารณาในวาระที่เกี่ยวขอ้งในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทและบนัทึกส่วนได้เสยีดงักล่าวในรายงานการประชุม



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่4 

คณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้หา้มมใิหก้รรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีอย่างมนัียสําคญัในลกัษณะที่จะไม่สามารถใหค้วามเห็น

ไดอ้ย่างอสิระในวาระทีเ่กีย่วขอ้งมส่ีวนร่วมในการประชุมในวาระนัน้ ๆ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรบัปรุง

และแก้ไขการดําเนินงาน โดยมกีารกําหนดหวัขอ้ทีจ่ะประชุมชดัเจนก่อนทีจ่ะวดัผลการประเมนิดงักล่าว เพื่อรวบรวม

ความเหน็และนําเสนอต่อทีป่ระชุม 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มเีลขานุการบรษิัทเพื่อทําหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมคณะกรรมการ

บรษิัท การประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนงานของคณะกรรมการบรษิัทโดยการให้คําแนะนําในเรื่องข้อกําหนดตาม

กฎหมายและระเบยีบปฏิบตัิต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มกีาร

ปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั 

 

หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

นอกจากบรษิัทจะใหค้วามสําคญัในการสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทัแล้ว บรษิทัยงัใหค้วามสําคญัใน

การสรรหาและพฒันาผู้บรหิารระดบัสูงและการบรหิารบุคลากร ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสําคญัในการขบัเคลื่อนองค์กรให้

เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธท์ีค่ณะกรรมการกําหนด 

คณะกรรมการบรษิทัไดกํ้าหนดคุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีจ่ําเป็นสําหรบัผูบ้รหิาร และ/หรอื บุคคลากรในแต่ละ

ดา้น เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากรที่มคีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการของบรษิัท 

และสามารถดาํรงตําแหน่งต่าง ๆ ได ้

ผูบ้รหิารจะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืนและโบนัสประจําปี โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานของบรษิัท

เป็นสําคญัเพื่อเป็นการจูงใจใหม้กีารปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีส่ําคญัของบรษิทั ตลอดจน

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ทัง้น้ี ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บรหิารรวมกันจะต้องไม่เป็น

จํานวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารโดยเฉลี่ยของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะคาํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 

คณะกรรมการบรษิทัจะทําความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ซึ่งอาจมผีลต่ออํานาจการควบคุม

การบรหิารจดัการ 

ในการพฒันาบุคลากร คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและให้

ความรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั เช่น กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และ

เลขานุการบรษิทั เป็นตน้ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างตอ่เน่ือง ทัง้น้ี การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทาํ

เป็นการภายในบรษิทั หรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก และในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการหรอืมกีรรมการเขา้

ใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึจดัให้มี

การแนะนําลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม ่

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารหมนุเปลีย่นงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามความถนัดของผูบ้รหิารและ

พนักงาน โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะกําหนดช่วงเวลา

และพจิารณาผลการปฏิบตังิานดงักล่าวเพื่อเป็นแผนพฒันาและสบืทอดงานของบรษิัท ทัง้น้ี เพื่อพฒันาผูบ้รหิารและ

พนักงานใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการทาํงานมากขึน้และใหส้ามารถทาํงานแทนกนัได ้

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่5 

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันานวตักรรมเพื่อการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของบรษิทั จงึสนับสนุนให้

ฝ่ายจดัการสรรหาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ทีม่นีวตักรรมและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั สรา้งประโยชน์ต่อสงัคม การใชง้านของลูกคา้ 

ควบคู่ไปกบัการรกัษาสิง่แวดลอ้ม และสนับสนุนใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัมาใชง้านในองค์กร โดยจดั

ให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กรตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนา

กระบวนการดําเนินงาน และบรหิารความเสีย่งของกจิการ เพื่อใหบ้รษิทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั

ของกจิการไดอ้ย่างยัง่ยนื 

คณะกรรมการบรษิัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

โดยเรื่องดงักล่าวจะสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจ ดงันัน้ 

บรษิัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กําหนดทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อให้สทิธขิองผู้มส่ีวนได้เสยีดงักล่าวได้รบัการดูแลอย่างด ี

นอกจากน้ี ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั บรษิทัไดค้าํนึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมัน่ที่จะสร้างผลการ

ดําเนินงานที่ดแีละการเจรญิเติบโตที่มัน่คง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

รวมทัง้ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปร่งใสและเชื่อถอืไดต้่อผูถ้อืหุน้ 

พนักงาน : บรษิทัจะปฏิบตัิต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถและศกัยภาพของ

พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม โดยใหโ้อกาสอย่างทัว่

ถงึกบัพนักงานทุกคน และพยายามสรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานที่มคีวามรูค้วามสามารถสูงใหค้ง

อยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทัง้ยังได้กําหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต

คอรปัชัน่ รวมทัง้ปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เช่น การหา้มใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดั เป็นตน้ 

คู่ค้า : บรษิัทมกีระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขนับนข้อมูลที่เท่าเทียมกนั และ

คดัเลอืกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมนิและคดัเลอืกคู่ค้าของบรษิัท 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดจ้ดัทาํรปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย และจดั

ให้มีระบบติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และ

ป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบรษิทัซื้อสนิค้า

จากคู่คา้ตามเงือ่นไขทางการคา้ ตลอดจนปฏบิตัติามสญัญาต่อคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

ลูกค้า : บริษัทรบัผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ รวมถึงการ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการ

สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะยาว นอกจากน้ี บรษิทัยงัใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งเกี่ยวกบัการ

บรกิารของบรษิัท รวมทัง้ยงัจดัให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการ

ใหบ้รกิารทีไ่ม่เหมาะสมเพื่อทีบ่รษิทัจะไดป้้องกนั และแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการบรกิารของบรษิทั

ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

เจ้าหน้ี : บรษิทัจะปฏบิตัติามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสญัญาทีม่ตี่อเจา้หน้ีเป็นสาํคญั รวมทัง้ การชําระคนืเงนิ

ตน้ ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่แข่ง : บรษิัทประพฤติตามกรอบการแข่งขนัที่ด ีมจีรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้

สนับสนุนและส่งเสรมินโยบายการแขง่ขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม 

สงัคมและส่วนรวม : บรษิทัใส่ใจและใหค้วามสาํคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติของผูค้น

ทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทั และส่งเสรมิใหพ้นักงานของบรษิทัมจีติสาํนึกและ



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่6 

ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม รวมทัง้จดัให้มกีารปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบยีบ

ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครดั นอกจากน้ี บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่ป็นการสรา้งและรกัษาไวซ้ึง่สิง่แวดล้อมและสงัคมตลอดจนส่งเสรมิวฒันธรรม

ในทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัดาํเนินกจิการอยู่ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหฝ่้ายจดัการมกีารพฒันา จดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธธ์ุรกจิของบรษิทั โดยคาํนึงถงึผลกระทบและ

การพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain 

 

หลกัปฏิบติั 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มกีารกําหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร รวมทัง้

การกํากบัดูแลใหม้รีะบบ หรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสม 

และได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกํากับดูแลและการควบคุมภายใน ทัง้ในระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (outsource) เพื่อทําหน้าที่

ตรวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการ

ตรวจสอบทีว่างไว ้

คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เพื่อทํา

หน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิัทในการดําเนินการให้บริษัทมีระบบการกํากับดูแลที่ดี และตรวจสอบการ

บรหิารงาน การควบคุมภายในและการปฏบิตังิานตามมาตรฐานและมคีวามสุจรติตามนโยบายที่บรษิทักําหนดและไม่

ดาํเนินการใดอนัเป็นการละเมดิกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การสอบทานรายงานทางการเงนิ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานและ

การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถอื นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าทีส่อบทาน

รายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อ

คณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ  

บรษิทัมนีโยบายขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ มเีหตุผล และ

เป็นอสิระภายใตก้รอบจรยิธรรมทีด่ ีเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญั โดยกําหนดใหผู้ท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งหรอืเกี่ยว

โยงกบัรายการทีพ่จิารณาเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดเ้สยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหบ้รษิทัทราบ และตอ้งไม่เขา้ร่วม

การพจิารณา รวมถึงไม่มอํีานาจอนุมตัิในรายการดงักล่าว ทัง้น้ี บรษิัทมนีโยบายในการทํารายการเกี่ยวโยงกนั และ

รายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

อกีทัง้ บรษิัทและบรษิทัย่อยมนีโยบายทีด่าํเนินธุรกิจโดยใหค้วามสําคญัในการต่อต้านการทุจรติหรอืคอรปัชัน่ 

และยดึมัน่คุณธรรม จรยิธรรม บรหิารงานดว้ยความโปร่งใส และรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย  

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม

รายละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืเบาะแสการกระทําผดิทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบ

ควบคุมภายในทีบ่กพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั บรษิทัไดกํ้าหนดช่องทางรบัการแจง้เบาะแสหรอืขอ้

รอ้งเรยีน (Whistleblower) ผ่านกรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ทัง้น้ี ขอ้มูลรอ้งเรยีนและเบาะแสที่

แจง้มายงับรษิัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลบั โดยกรรมการอิสระหรอืกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสัง่การตรวจสอบ

ขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ข (หากม)ี และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป  

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่7 

หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 

(1) บรษิัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลา ทัง้

ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทัว่ไป ตลอดจนขอ้มลูอื่นทีม่ผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั ซึง่ลว้นมี

ผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตาม

หลกัเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการบรษิทักํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการบรษิทักํากบัตลาด

ทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) บรษิทัใหค้วามสําคญัต่อสภาพคล่องทางการเงนิ ความสามารถในการชําระหน้ี และใหค้วามสําคญัต่อการ

จดัทาํงบการเงนิ และสารสนเทศทางการเงนิของบรษิทัทีป่รากฏในรายงานประจาํปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น

ผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบการควบคุมภายใน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูสําคญัอย่างเพยีงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ และจะจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบรษิัทต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี นอกจากน้ี 

คณะกรรมการบรษิทัยงัสนับสนุนใหม้กีารจดัทาํคําอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion 

and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิในทุกไตรมาส 

(3) ในกรณีทีบ่รษิัทประสบปัญหาหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้

บรษิทัดําเนินธุรกจิอย่างระมดัระวงั และใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมแีผนในการแก้ปัญหาทางการเงนิซึ่งผ่านการพจิารณาดว้ย

ความสมเหตุสมผล ภายใตใ้ตก้ารคาํนึงถงึความเป็นธรรมตอ่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมถงึเจา้หน้ี 

(4) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัทาํรายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

(5) บรษิทัจะจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั จํานวนครัง้ของการประชุมและการเขา้ประชุมในปีทีผ่่านมาไว ้ณ สํานักงานใหญ่

ของบรษิัท และจะเปิดเผยความเห็นจากการทําหน้าที่ รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวชิาชพีในรายงาน

ประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปีของบรษิทั รวมถงึการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและ

รายละเอยีดของค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในบรษิทั 

(6) บรษิทัจะเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิาร  

(7) บรษิทัจะจดัใหม้รีายงานนโยบายเกีย่วกบัการกํากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายดา้นการบรหิาร

ความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผลการ

ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวรวมทัง้กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล โดยรายงานผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจาํปี และเวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้ 

 

หลกัปฏิบติั 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องสาํคญัของบรษิทั 

บรษิัทตระหนักและใหค้วามสําคญักบัการเคารพสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผู้ถอืหุน้ทุกรายดว้ยความเป็น

ธรรม ทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละเจา้ของบรษิทั สทิธขิ ัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัอย่างเสมอภาค

กนั เช่น สทิธติ่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สทิธใินการแสดงความคดิเห็น ตลอดจนสทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรื่อง

สําคญัของบรษิัท เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การอนุมตัิ

ธุรกรรมทีส่ําคญัและมผีลต่อทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิัท รวมถงึการแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธแิละขอ้บงัคบั

ของบรษิัท เป็นต้น ทัง้น้ี บรษิัทยงัสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เช่น การกําหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ถือ
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หุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชุม และหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ดาํรง

ตําแหน่งกรรมการ 

นอกจากน้ี บรษิัทจะจดัส่งหนังสอืเชิญประชุม พร้อมทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ที่มคีวาม

ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สทิธขิองผู้ถือหุ้น โดยระบุวตัถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของ

คณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดย

บรษิัทจะจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น

ตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกําหนด ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตวัเอง บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลอื่นใดเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

(2)   คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลใหก้ารดําเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส มี

ประสทิธภิาพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 

ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะเลอืกจดัการประชุม ณ สถานทีซ่ึง่สะดวกแก่การเดนิทาง รวมถงึเลอืกวนัเวลา

ทีเ่หมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพยีงพอ ทัง้น้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีจ่ะอํานวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

ก่อนเริม่การประชุมผูถ้อืหุน้ ประธานในทีป่ระชุมหรอืบุคคลทีป่ระธานในทีป่ระชุมมอบหมายจะชี้แจงวธิกีารใช้

สทิธอิอกเสยีง และวธินัีบคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งลงมตใินแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะ

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้คาํถามในวาระต่าง ๆ 

ทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่างอสิระก่อนการลงมตใินวาระใด ๆ ภายในเวลาทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ โดยประธานในทีป่ระชุมหรอื

บุคคลทีป่ระธานในทีป่ระชุมจะดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไว ้และบรษิทัจะเชญิกรรมการและผูบ้รหิาร

ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมในการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบคาํถามในทีป่ระชุมทุกครัง้ 

ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ บรษิัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธใินการเลอืกตัง้กรรมการบรษิัทเป็นรายคน 

และจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้าใน

เวลาอนัสมควร พรอ้มขอ้มลูประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 

(3)   คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และการจดัทํารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไป

อย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้แลว้เสรจ็ บรษิทัจะแจง้มตกิารประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้ผลคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ

ให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบ ผ่านการแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ทีม่าประชุม และไม่ได้เขา้

ร่วมการประชุมไดร้บัทราบผลการประชุมโดยทนัทแีละเท่าเทยีมกนั และบรษิัทจะจดัทํารายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นที่

บนัทึกขอ้มูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสําคญั รวมถึงประเด็นข้อซักถามและคําตอบในที่ประชุม รวมทัง้ชื่อ

นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะทีส่ําคญั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้พรอ้มทัง้นําส่ง

รายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือนําส่งไปยัง

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กระทรวงพาณิชย ์ตามระยะเวลาทีก่ฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 

 

11.2 คณะกรรมการชดุย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบรษิัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุดได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะผูบ้รหิาร 
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กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มคุีณสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องหา้ม

ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัมิหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 รวมทัง้ไม่มลีกัษณะต้องหา้ม และลกัษณะทีแ่สดงถงึการ

ขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 89/3 และมาตรา 

89/6 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที่

เกีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการบรษิทัไดกํ้าหนดวาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และ

นโยบายการกํากบัดแูลกจิการ โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีของบรษิทัฯ ทุกๆ คราว ใหก้รรมการออกจาก

ตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออก

โดยจํานวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ทัง้น้ี ให้กรรมการทัง้หมดซึ่งอยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจาก

ตําแหน่งก่อน  และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตําแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วิธีจบัสลากโดยกรรมการซึ่งพ้นจาก

ตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได ้ขณะทีว่าระการดาํรงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน กําหนดใหม้วีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยทีก่รรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระ

สามารถไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งใหม่ได ้

 

11.2.1 คณะกรรมการบรษิทั 

1) ณ วนัที ่13 สงิหาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวนทัง้หมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / การ

ประชุมทัง้หมดภายหลงัเข้ารบั

ตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / การ

ประชุมทัง้หมดภายหลงัเข้ารบั

ตาํแหน่ง งวด 6 เดือนแรกปี 

2563 

1. นายเสนีย ์แดงวงั ประธานคณะกรรมการบรษิทั และ

กรรมการอสิระ 

6/6 4/4 

2. นายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล กรรมการ กรรมการอสิระ และ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6/6 2/4 

3. นายวรกานต ์ชูโต กรรมการ กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

5/6 

 

3/4 

4. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ กรรมการ กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

6/6 4/4 

5. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล  กรรมการ และกรรมการอสิระ 5/6 3/4 

6. นายไพบูลย ์สาํราญภูต ิ กรรมการ และกรรมการอสิระ 6/6 4/4 

7. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิทั 6/6 4/4 

8. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี กรรมการ 6/6 4/4 

9. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ กรรมการ 6/6 4/4 

หมายเหตุ: กรรมการบรษิทัทุกท่านผ่านการอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะของการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย (IOD) แลว้  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

1) มอํีานาจหน้าที่และความรบัผิดชอบในการจดัการบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของ

บรษิทั และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยยดึหลกั “ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบั

กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน” ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกําหนด 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่10 

2) จดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายในสี่ (4) เดอืน นับแต่วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บญัชขีองบรษิทั 

3) จดัให้มกีารทํางบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิัทและบรษิัทย่อย ณ วนัสิ้นสุดรอบ

ระยะเวลาบญัชีของบรษิัท ซึ่งผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ

อนุมตั ิ 

4) กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกจิ และงบประมาณของ

บรษิทั ควบคุม กํากบัดูแลการบรหิารและการจดัการของคณะผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

เวน้แต่ในเรื่องดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการบรษิทัต้องไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการดาํเนินการ อนั

ไดแ้ก่ เรื่องทีก่ฎหมายกําหนดใหต้้องไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การออก

หุน้กู้ การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทั ทัง้หมด หรอืบางส่วนทีส่ําคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น หรอืการซื้อ หรอืรบัโอน

กจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทั การแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

5) ตดิตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้พจิารณาทบทวนนโยบาย 

แผนงาน และงบประมาณดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ 

6) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทศิทางการดําเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี รวมทัง้พจิารณาแต่งตัง้

บุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการ

และ/หรอืผู้บรหิารของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิัทร่วมในจํานวนอย่างน้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย 

หรอืบรษิทัร่วม เวน้แต่จะมขีอ้จํากดัตามกฎหมายอื่นหรอืเงื่อนไขการร่วมทุนกบัภาครฐั หรอืกรณีอื่นใดตามที่

กฎหมายหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือข้อบังคับของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกําหนด หรือได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีไป ทัง้น้ี 

กรรมการและผู้บรหิารของบริษัทย่อยข้างต้น ที่ได้รบัการแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัต ิ

บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) 

สําหรบัผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนไม่มลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการกําหนดลกัษณะขาดความน่า

ไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

7) กํากบัดูแลให้บรษิัทปฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุน ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อาท ิการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั การไดม้าหรอื

จาํหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิทีส่ําคญั กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั และพจิารณาอนุมตัหิลกัการเกีย่วกบั

ขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไปในการเขา้ทาํธรุกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย กบักรรมการ 

ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินการให้ฝ่ายจดัการมีอํานาจดําเนินการ

ธุรกรรมดงักล่าวภายใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

8) ดาํเนินการใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยนําระบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบ

ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล 

9) พจิารณาคดัเลอืกและให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตัง้รายชื่อผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมทัง้

พจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใน

การประชุมสามญัประจาํปี เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

10) จดัใหม้นีโยบายเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีและนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบของ

บรษิัทและบรษิัทย่อยตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อยตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และ/หรอืสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด และการปรบั

ใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าบรษิัทมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทุก

กลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่11 

11) พจิารณากําหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร และกํากบั

ดแูลให้มรีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสี่ยง โดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลด

ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างเหมาะสม 

12) พจิารณากําหนดโครงสรา้งการจดัการและมอํีานาจแต่งตัง้คณะผูบ้รหิาร คณะกรรมการชุดย่อยอื่น และประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO)  ตามความเหมาะสม รวมถงึการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยอื่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ที่ได้รบัแต่งตัง้ตามความ

เหมาะสม และพจิารณากําหนดค่าตอบแทนรวมสําหรบัประธานคณะผู้บรหิาร คณะกรรมการชุดย่อยอื่น และ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตามงบประมาณทีเ่สนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

13) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมกํีาไรพอสมควรที่จะ

ทาํเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไป 

14) พจิารณากําหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการซึง่มอํีานาจลงนามผกูพนับรษิทั 

15) จดัทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการบรษิทั และรบัผดิชอบการจดัทําและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อแสดง

ถึงฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ

อนุมตั ิ

16) มอบอํานาจให้กรรมการบริษัทคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการบรษิัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรษิัทหรอือาจมอบอํานาจเพื่อใหบุ้คคล

ดงักล่าวมอํีานาจตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทัง้น้ี การมอบอํานาจนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจทีท่ําใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัิ

รายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะ

อื่นใดทีจ่ะทําขึน้กบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ตามทีนิ่ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/

หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นการอนุมตัิ

รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

17) แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อรบัผดิชอบดาํเนินการในดา้นต่างๆ ในนามของบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรษิทั เช่น 

จดัทาํและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการบรษิทั หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการบรษิทั  หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้

ของบรษิทั และจดัเกบ็รายงานการมส่ีวนไดเ้สยี เป็นตน้ 

 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้กรรมการทีม่คีวามรูค้วามชํานาญทีเ่หมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วย

ปฏิบตังิานในการศกึษาและกลัน่กรองเรื่องสําคญัทีต่้องการการดูแลอย่างใกล้ชดิในแต่ละด้าน และเสนอความเหน็ต่อ

คณะกรรมการบรษิทั  ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะ

ผูบ้รหิาร โดยมอีงคป์ระกอบและขอบเขตอํานาจหน้าที ่ดงัน้ี 

 

11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิทั ในการกํากบัดูแลและตรวจสอบการ

จดัทาํรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทัง้การกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีและธรรมาภบิาล 

เพื่อให้การปฏิบตังิานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการตรวจสอบ

ของบรษิัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มคีวามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา

เพียงพอในการปฏิบัติงาน จํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ที่จะดํารงตําแหน่งประธาน



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่12 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องไดร้บัการพจิารณาคุณสมบตัอิย่างรอบคอบ เน่ืองจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะ

เป็นบุคคลทีจ่ะใหค้วามเชื่อมัน่ในประสทิธภิาพโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบคราวละสาม (3) ปี โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการ

ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัการครบวาระการดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั  เมื่อพน้ตําแหน่งแลว้อาจไดร้บั

แต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งอกีได ้

ณ วนัที ่13 สงิหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 

การประชุมทัง้หมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 

การประชุมทัง้หมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง งวด 6 เดือน

แรก ปี 2563 

1. นายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 3/4 

2. นายวรกานต์ ชูโต กรรมการตรวจสอบ 3/4 4/4 

3. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 

 

กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นบญัชแีละการเงนิเพยีงพอทีจ่ะทาํหน้าทีส่อบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงนิของบรษิัทฯ คือ นายววิฒัน์ ลิ้มศกัดากุล (รายละเอียดและประวตัิกรรมการตรวจสอบตาม

เอกสารแนบ 1) โดยมนีางพรรษมน ปรชีาศุทธิ ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและและเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ รวมทัง้สามารถ

ขอขอ้มลูและหรอืคาํอธบิายจากผูร้บัผดิชอบในเรื่องดงักล่าวไดโ้ดยตรง 

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง รวมทัง้การประเมนิผลงานและผลตอบแทนของหวัหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทัง้อนุมัติ

แผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

3) สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบัและประกาศของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งซึ่งมีผลใช้บงัคบักบับรษิัทฯ และ/หรอืธุรกิจของ

บรษิทัฯ 

4) พจิารณา สรรหา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชภีายนอกของ

บรษิทัฯ พรอ้มทัง้เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทั

ฯ โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) ครัง้ 

5) พจิารณาใหค้วามเหน็รายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย/กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งมผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ และ/หรอืธุรกจิของบรษิัทฯ ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการ

ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทัฯ ซึ่งรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่13 

ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ และ/

หรอืธุรกจิของบรษิทัฯ 

ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter) 

ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุ้นของบรษิัทฯ และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอํานาจ หน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการ

แสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเหน็ว่าจาํเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ เพื่อให้

การปฏบิตังิานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

9) พจิารณาทบทวนผลการตรวจสอบ ผลการสอบทาน ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชแีละของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน รวมทัง้ติดตามการดําเนินการของฝ่ายบรหิารต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิัท

ทราบ 

10) ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทําดงัต่อไปน้ี 

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิัทเพื่อดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็สมควร 

ก) รายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ข) ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ําคญัในระบบควบคุม

ภายใน 

ค) ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบัและประกาศของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งและมผีลใช้บงัคบักับบรษิัท และ/หรอื

ธุรกจิของบรษิทัฯ 

ง) รายการอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ  

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกไ็ด ้

11) สอบทานและใหค้วามเหน็เกีย่วกบันโยบายตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น 

นโยบายบัญชี นโยบายการกํากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการต่อต้านการคอร์รปัชัน่    

เป็นตน้ 

12) ทบทวนกระบวนการการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถงึการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ของ

บรษิทัฯ 

13) สอบทานและใหค้วามเหน็ในรายงานผลการประเมนิการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการ

ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ประจาํปีของบรษิทัฯ 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่14 

14) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

11.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตัง้

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยเลอืกจากกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนมจีาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คนและมากกว่ากึง่หน่ึงตอ้งเป็นกรรมการอสิระ ทัง้น้ี พจิารณาใหก้รรมการอสิระทํา

หน้าทีเ่ป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

ณ วนัที ่13 สงิหาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 

การประชุมทัง้หมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 

การประชุมทัง้หมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง งวด 6 เดือน

แรก ปี 2563 

1. นายธรีะชยั เชมนะสริ(ิ1) ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

- 3/3 

2. นายวรกานต์ ชูโต(2) ก ร ร ม ก า ร ส ร รห าแ ล ะพิ จ า รณ า

ค่าตอบแทน 

2/2 3/3 

3. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

2/2 1/3 

4.  นายไพบูลย ์สาํราญภูต ิ กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

1/2 3/3 

หมายเหตุ : นางนิตยา พฤฒพิบูิลธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 (1)  นายธรีะชยั เชมนะสริ ิไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนตัง้แต่วนัที ่19 ธนัวาคม 2562  
(2)  นายวรกานต์ ชูโต ไดล้าออกจากตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตัง้แต่วนัที ่19 ธนัวาคม 2562 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

• การสรรหา 

1) ทบทวนโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัใหม้คีวามเหมาะสมกบัความจาํเป็นเชงิกลยุทธข์องบรษิทัฯ 

2) พจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาเป็นกรรมการอสิระ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทัฯ โดย

ความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่กําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ  

3) กําหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคคลใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั  ประธานคณะ

ผู้บริหาร (Chairman of Executive Committee) กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

และเลขานุการบรษิทั เพื่อขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่

กรณี) 

4) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลัน่กรองรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น

กรรมการบริษัท  ประธานคณะผู้บริหาร (Chairman of Executive Committee) กรรมการชุดย่อย 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร (CEO) และเลขานุการบรษิัท ในกรณีที่มตีําแหน่งว่างลง เพื่อขออนุมตัิต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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5) จดัทําแผนการพฒันากรรมการบรษิทัเพื่อพฒันาความรูก้รรมการบรษิทัปัจจุบนัและกรรมการบรษิทัเขา้

ใหม่ให้เขา้ใจธุรกิจของบรษิัทฯ บทบาทหน้าที่ของกรรมการบรษิัท และพฒันาการต่างๆ ที่สําคญั เช่น 

ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นตน้  

6) เปิดเผยนโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 

7) กําหนดหลักเกณฑ์และจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารและความต่อเน่ืองในการบริหารที่

เหมาะสม สําหรบัตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิปีละหน่ึง (1) ครัง้ 

8) กําหนดหลกัเกณฑ์และจดัใหม้ปีระเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั ประธานคณะผูบ้รหิาร 

(Chairman of Executive Committee) คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ

เลขานุการบรษิทั เป็นประจาํทุกปี เพื่อรายงานผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการบรษิทั 

9) จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ดว้ยตนเอง

เป็นประจาํทุกปี และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

10) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

• การพิจารณาค่าตอบแทน 

1) กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบรษิัท ประธาน

คณะผู้บริหาร (Chairman of Executive Committee) กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(CEO) และเลขานุการบรษิทั เพื่อขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(แล้วแต่กรณี) รวมทัง้ นโยบายการขึ้นเงนิเดือน และ การจ่ายเงนิพิเศษประจําปี ของพนักงานและ

ผูบ้รหิารทัง้บรษิทัฯ โดยมหีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน โปร่งใส และนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่

พจิารณาอนุมตั ิ 

2) นําเสนอผลการประเมนิประจําปีของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

ใหค้วามเหน็ชอบ ในเรื่องการขึน้เงนิเดอืนประจาํปี และ การจ่ายเงนิพเิศษประจาํปี  

3) เสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท  ประธานคณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร (Chairman of 

Executive Committee) กรรมการชุดย่อย  ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร (CEO) และเลขานุการบรษิทัให้มี

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกบัการกําหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจดัทํา

รายงานการกําหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 

5) จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ดว้ยตนเอง

เป็นประจาํทุกปี และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

6) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

ทัง้น้ี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระ

การดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั (กรณีกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท

ดว้ย) นอกจากน้ี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระสามารถได้รบัเลอืกตัง้เขา้รบั

ตําแหน่งไดอ้กี 

 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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11.2.4 คณะผูบ้รหิาร (Executive Committee) 

คณะผูบ้รหิารจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไป

ตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคบั และคําสัง่ใดๆ รวมทัง้เป้าหมายที่กําหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

ณ 13 สงิหาคม 2563 คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 

การประชุมทัง้หมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / การ

ประชุมทัง้หมดภายหลงัเข้ารบั

ตาํแหน่ง งวด 6 เดือนแรกปี 2563 

1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ ประธานคณะผูบ้รหิาร 11/11 7/7 

2. นายวเิศษ สทิธสิุนทรวงศ ์ สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 7/7 

3. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 7/7 

4. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 7/7 

5. นายมานพ ปัจวทิย ์ สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 7/7 

หมายเหตุ : นางนิตยา พฤฒพิบูิลธรรม เป็นเลขานุการคณะผูบ้รหิาร 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะผูบ้รหิาร  

1) ดําเนินกิจการและบรหิารกิจการของบรษิัทฯ ตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบขอ้กําหนด คําสัง่ 

และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

2) พจิารณากําหนดนโยบาย ทศิทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ กําหนดแผนการเงนิงบประมาณ 

การบรหิารทรพัยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ ใหเ้ป็นไปตามกรอบทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิและควบคุมกํากบัดแูลใหก้ารดาํเนินงานของคณะทาํงานทีแ่ต่งตัง้ บรรลุตามเป้าหมาย 

3) ตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัและเป้าหมายทีกํ่าหนด

ไว ้และกํากบัดแูลใหก้ารดาํเนินงานมคุีณภาพและประสทิธภิาพ 

4) พจิารณาอนุมตักิารดาํเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตามงบลงทุนหรอืงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรษิัท โดยวงเงนิสําหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้นตารางอํานาจอนุมตัทิีผ่่าน

การอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว แต่ไม่เกนิงบประมาณประจาํปีที่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัท 

รวมถงึการเขา้ทาํสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

5) มอํีานาจพจิารณาอนุมตัค่ิาใชจ้่ายในการดําเนินการตามปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตามงบประมาณทีร่บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการบรษิทั และเป็นไปตามตารางอํานาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

6) กําหนดโครงสรา้งองค์กร อํานาจการบรหิารองคก์ร รวมถงึการแต่งตัง้ การว่าจา้ง การโยกยา้ย การกําหนดเงนิ

ค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนัส และการเลกิจา้งพนักงานตัง้แต่ระดบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นปฏบิตักิารจนถงึ

ระดบัผูอํ้านวยการฝ่ายตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

7) พจิารณาอนุมตัิการดําเนินงานในการทําธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิสําหรบัสนับสนุน

การทําธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบญัชธีนาคาร การปิดบญัชธีนาคาร การกู้ยืมเงนิ การให้กู้ยืมเงนิเฉพาะ

บรษิัทในเครอื การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อ จํานํา จํานอง คํ้าประกนั และอื่นๆ รวมถงึการซื้อขาย และจดทะเบยีน

กรรมสิทธิท์ี่ดินใดๆ เพื่อการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามตารางอํานาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

8) ให้มอํีานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้

การควบคุมของคณะผู้บริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอํานาจตามที่คณะผู้บริหาร
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เหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารเหน็สมควร ซึง่คณะผูบ้รหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง 

หรอืแกไ้ข บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอํานาจ หรอืการมอบอํานาจนัน้ ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

9) ดาํเนินการอื่นใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้น้ี การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะผูบ้รหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจ 

หรอืมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ผู้รบัมอบอํานาจจากคณะผู้บรหิารสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมีความ

ขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) มส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

และ/หรอืบรษิัทที่เกี่ยวข้อง หรอืรายการที่คณะผู้บรหิารไม่มอํีานาจอนุมตัิการดําเนินการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่อง

ดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป็น

การอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงือ่นไขการคา้ปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 

 

11.2.5 คณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง 

ณ 13 สงิหาคม 2563 คณะทาํงานบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม 

/ การประชุมทัง้หมด

ภายหลงัเข้ารบัตาํแหน่ง 

ปี 2562 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม 

/ การประชุมทัง้หมด

ภายหลงัเข้ารบัตาํแหน่ง 

งวด 6 เดือนแรกปี 2563 

1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ หวัหน้าคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง 4/4 2/2 

2. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์

 

 

สมาชกิคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง 4/4 2/2 

3. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี สมาชกิคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง 4/4 2/2 

4. นายมานพ ปัจวทิย ์ สมาชกิคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง 4/4 2/2 

หมายเหตุ : นางพรรษมน ปรชีาศุทธิ ์เป็นเลขานุการคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง 

1) กําหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมของบรษิทัให้ครอบคลุมถงึความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิทั พรอ้มทัง้กําหนดแผนการจดัการและการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคล้องกบันโยบายการบรหิาร

ความเสีย่ง รวมถงึรายงานผลการปฏบิตัติ่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารอย่างน้อยปีละสอง (2) ครัง้ 

2) สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง และดาํเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การจดัการความเสีย่งมคีวามเพยีงพอ

และเหมาะสม สามารถจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้และการบรหิารความเสีย่งไดถู้กนําไปปฏบิตัิ

อย่างต่อเน่ือง 

3) ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอโดยการแลกเปลีย่นความรูแ้ละขอ้มูลเกีย่วกบัความ

เสีย่งและการควบคุมภายในทีม่ผีลกระทบหรอือาจมผีลกระทบต่อบรษิทั 

4) พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเน่ือง 

โดยมกีารประเมนิผลและติดตามกระบวนการบรหิารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กําหนดไวอ้ย่าง

สมํ่าเสมอ 

5) นําเสนอรายงานบรหิารความเสีย่งและขอ้เสนอแนะต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารอย่างน้อยปีละสอง (2) ครัง้ 
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11.2.6 ผูบ้รหิาร 

ณ วนัที ่13 สงิหาคม 2563 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายวเิศษ สทิธสุินทรวงศ ์ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม(1)  

3. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารสายงานขายและสายงานปฏบิตักิาร(1) 

(การขนส่งสนิคา้ทางทะเล)  

4. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารสายงานขายและสายงานปฏบิตักิาร(1) 

(การขนส่งสนิคา้ทางอากาศ)  

5. นายมานพ ปัจวทิย ์ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ(2) 
หมายเหตุ : (1) เปลีย่นชื่อตําแหน่ง ณ วนัที ่1 เมษายน 2563  

 (2) เปลีย่นชือ่ตําแหน่ง ณ วนัที ่1 เมษายน 2563 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

1. กํากบัดูแล บรหิาร และปฏบิตังิานประจําวนัตามปกตธิุรกจิใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์ การดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ แผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การ

ประชาสมัพนัธต์ามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะผูบ้รหิารกําหนด 

2. นําเสนอนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์ การดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ แผนการเงนิงบประมาณ การบรหิารทรพัยากร

บุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสมัพนัธต์่อคณะผูบ้รหิารเพื่อประโยชน์ในการจดัทาํเรื่องดงักล่าวเพื่อ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและเขา้ร่วมการพจิารณาเรื่องดงักล่าวกบัคณะผูบ้รหิาร และ/หรอืคณะกรรมการ

บรษิทั 

3. เจรจา และเขา้ทาํสญัญา และ/หรอื ธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ ภายในอํานาจและ

วงเงนิตามทีกํ่าหนดไวใ้นตารางอํานาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

4. อนุมตักิารกูย้มืเงนิ และการขอสนิเชื่อใด ๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มื ตลอดจนการจํานํา จาํนอง หรอืเขา้

เป็นผูค้ํ้าประกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ภายในอํานาจและวงเงนิตามทีกํ่าหนดไวใ้นตารางอํานาจอนุมตัิที่

ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

5. อนุมตัแิต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นตา่ง ๆ ทีจ่าํเป็นต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ภายในอํานาจและวงเงนิตามทีกํ่าหนด

ไวใ้นตารางอํานาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

6. มีอํานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างผู้บรหิารและพนักงานบริษัทฯ ในตําแหน่งที่ตํ่ากว่า

ผูอํ้านวยการฝ่าย  

7. มอํีานาจกําหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวลั เงนิโบนัส และปรบัขึ้นเงนิเดอืนสําหรบัผู้บรหิารและ

พนักงานบรษิทัฯ ในตําแหน่งทีต่ํ่ากว่าผูอํ้านวยการฝ่ายภายใตก้รอบและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทักําหนดไว ้

8. ออกคําสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ ภายในบรษิัทฯ เพื่อให้การดําเนินงานของบรษิัทฯ เป็นไปตาม

นโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ รวมถงึรกัษาระเบยีบวนัิยภายในองคก์ร 

9. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้คณะทํางานบริหารความเสี่ยง และมีอํานาจในการติดตามผลการทํางาน 

ตรวจสอบ และรายงานผลการประชุมของคณะทํางานบรหิารความเสีย่งต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่าง

น้อยปีละสอง (2) ครัง้ 

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะผู้บริหาร รวมทัง้มีอํานาจ

ดาํเนินการใดๆ ทีจ่าํเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 

11. มอบอํานาจใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใดแทนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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ทัง้น้ี การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจ หรอืมอบอํานาจช่วงทีท่าํใหผู้ร้บัมอบอํานาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอื

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) มส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอื

บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไม่มอํีานาจอนุมตักิารดําเนินการในเรื่องดงักล่าว โดย

เรื่องดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้

เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขการคา้ปกตซิึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุ และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 

 

11.2.6 การกําหนดอํานาจอนุมตัวิงเงนิ  

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที ่16 มนีาคม 2563 ไดม้กีารอนุมตัอํิานาจการอนุมตัิ

วงเงนิทีส่าํคญั โดยมกีารกําหนดอํานาจอนุมตัสิาํหรบัการดาํเนินงานต่างๆ ทีส่าํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ความหมายของอกัษรย่อทีใ่ชใ้นระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัอํานาจดาํเนินการ 

อกัษรย่อ ความหมาย 

BOD คณะกรรมการบรษิทั 

EC คณะผูบ้รหิาร 

CEO ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

COO ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

CFO ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 

VP ผูอ้ํานวยการฝ่าย 

 

  VP COO / 

CFO 

CEO EC BOD 

1 การอนุมตังิบประมาณรายจ่ายลงทุนระหว่างปี      

2 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนและโครงการลงทุน

เพิม่เตมิระหว่างปี 

- สะสมรวมกนัระหว่างปีเกนิกว่า 10 ลา้นบาท 

- สะสมรวมกนัระหว่างปีไม่เกนิ 10 ลา้นบาท 

- สะสมรวมกนัระหว่างปีไม่เกนิ 3 ลา้นบาท 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

3 การอนุมัติค่าใช้จ่ายดําเนินงานที่ไม่ได้ระบุเป็นการเฉพาะ

นอกเหนือจากการเบิกค่ารบัรอง และค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่อ

ปฏบิตังิาน 

- เกนิกว่า 5 ลา้นบาท 

- ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท 

- ไม่เกนิ 3 ลา้นบาท 

- ไม่เกนิ 0.1 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

4 การอนุมตักิารจดัซื้อสนิทรพัยถ์าวร 

- เกนิกว่า 10 ลา้นบาท 

- ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท 

- ไม่เกนิ 1 ลา้นบาท 

- ไม่เกนิ 0.1 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่20 

  VP COO / 

CFO 

CEO EC BOD 

5 การอนุมตักิารว่าจา้งทําของและบรกิารอื่น 

- เกนิกว่า 10 ลา้นบาท 

- ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท 

- ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

6 การเจรจาและเข้าทําสญัญาหรอืธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกบัการ

ซื้อหรอืขายสนิคา้และบรกิารในธุรกิจโลจิสติกส์โดยปกติของ

บรษิทัฯ 

- เกนิกว่า 100 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท ต่อปี 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

7 การทําสญัญาทีม่ภีาระผกูพนัอื่นๆ 

- เกนิกว่า 10 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท ต่อปี 

    

 

 

 

 
 

8 การอนุมตักิารวางเงนิมดัจําและเงนิประกนั 

- เกนิกว่า 10 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 3 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 0.1 ลา้นบาท ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

9 การขอกูเ้งนิและการจดัหาวงเงนิสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิหรอื

บุคคลอื่น 

- เกนิกว่า 10 ลา้นบาท ต่อครัง้ 

- ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท ต่อครัง้ 

- วงเงนิกู้รวมต่อสถาบนัการเงนิ และต่อปีงบประมาณส่วนที่

เกนิ 50 ลา้นบาท  

- วงเงนิกู้รวมต่อสถาบันการเงิน และต่อปีงบประมาณไม่

เกนิ 50 ลา้นบาท  

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

10 การอนุมตัวิงเงนิสดย่อย 

- เกนิกว่า 0.5 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 0.5 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 0.3 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 0.1 ลา้นบาท ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

11 การอนุมตัเิงนิทดรองจ่ายสาํหรบัโครงการพเิศษ 

- เกนิกว่า 3 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 3 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 1 ลา้นบาท ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

12 การอนุมตัเิงนิทดรองจ่ายทัว่ไป 

- เกนิกว่า 0.3 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 0.3 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 0.1 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 0.05 ลา้นบาท ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่21 

  VP COO / 

CFO 

CEO EC BOD 

13 การอนุมตัติดัหนี้สญู 

- เกนิกว่า 5 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 3 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 0.1 ลา้นบาท ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

14 การอนุมตักิารประนอมหนี้และผ่อนชําระกบัลูกคา้ 

- เกนิกว่า 10 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท ต่อปี 

- ไม่เกนิ 0.3 ลา้นบาท ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

15 การอนุมัติวงเงินสินเชื่อสําหรับลูกค้า (Credit Line) และ

ระยะเวลาชาํระหนี้ของลูกคา้ (Credit Term) 

- เกนิกว่า 50 ลา้นบาท ต่อปี / เกนิกวา่ 120 วนั 

- ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท ต่อปี / ไม่เกนิ 120 วนั 

- ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท ต่อปี / ไม่เกนิ 90 วนั* 

- ไม่เกนิ 1 ลา้นบาท ต่อปี / ไม่เกนิ 30 วนั** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

หมายเหตุ: * CEO หรอื COO อนุมตัริ่วมกบั CFO 

  ** VP สายงานการขาย อนุมตัริ่วมกบั VP สายงานบญัชแีละการเงนิ 

 

ทัง้น้ี หากการทํารายการใดมลีกัษณะเป็นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัย์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มหีน้าทีป่ฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง

ของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  นอกจากน้ี ผูท้ีม่อํีานาจอนุมตัไิม่สามารถอนุมตัริายการใด

ที่ตนเอง หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอืมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกับ

ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยได ้

 

11.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 

การคดัเลอืกบุคคลเขา้ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ดาํเนินการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งทําหน้าทีใ่นการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะเขา้ดํารงตําแหน่ง

ดงักล่าว และเสนอชื่อบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุ้น (แล้วแต่กรณี)  ทัง้น้ี 

บุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบตัิเหมาะสมตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง  นอกจากน้ี ยงั

พจิารณาถงึความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทาํงานดว้ย 

 

11.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสําคญัต่อการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบรษิทัทีท่รงคุณวุฒ ิและมปีระสบการณ์ 

สามารถปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั ความรบัผดิชอบ และความซื่อสตัยสุ์จรติ เพื่อทาํหน้าทีดู่แลผลประโยชน์ของ

บรษิทัฯ และผูถ้ือหุน้ โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูส้รรหาผูท้ีจ่ะเขา้รบัการคดัเลอืกเป็น

กรรมการบรษิัท โดยคณะกรรมการบรษิัทอาจพจิารณาให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อผูท้ี่จะเขา้รบัการคดัเลอืก



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้าที ่22 

เป็นกรรมการบรษิัทต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ ทัง้น้ี ควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลา

พอสมควรในการดําเนินการสรรหาผูท้ี่จะเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนมรีะยะเวลาเพยีงพอในการศกึษาขอ้มลูของผูท้ีจ่ะเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการก่อนทีจ่ะมกีารเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

โดยทีก่รรมการบรษิทัจะตอ้งมคุีณสมบตัเิบือ้งตน้ ดงัน้ี 

1) เป็นบุคคลผู้มคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ มจีรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ และมเีวลาอย่างเพยีง

พอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถ และปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัฯ ได ้

2) มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ต้องไม่มลีกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ

ไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด 

3) กรรมการบริษัท สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทัง้น้ีในการเป็นกรรมการในบรษิัทอื่น

ดงักล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการบรษิทั และต้องเป็นไปตามแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4) กรรมการบรษิัทจะต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ 

หรอืเขา้เป็นหุ้นส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรอืเป็น

กรรมการของบรษิัทเอกชน หรอืบรษิัทอื่นที่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบั

กจิการของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เว้นแต่จะได้แจง้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด แต่ตอ้ง

ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมคุีณสมบตัคิรบถ้วนในการเป็นกรรมการอสิระตามตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยประกาศ

กําหนด 

การแต่งตัง้กรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูท้าํการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมคุีณสมบตัคิรบถว้น

ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรน้ี เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนําเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (ตามแต่กรณี) เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ต่อไป 

ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิทั แต่ในกรณีทีเ่ป็นการแต่งตัง้กรรมการแทนตําแหน่งกรรมการ

ทีว่่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเลอืกบุคคลซึง่มี

คุณสมบตัคิรบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรน้ีเพื่อนําเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อแต่งตัง้

เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัทแทนในการประชุมคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอืน้อยกว่า 2 

เดือนโดยบุคคลซึ่งเข้ารบัตําแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวให้อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ

กรรมการบรษิทัซึง่พน้จากตําแหน่ง 

ในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการบรษิัทออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการบรษิทัทัง้หมด ถา้จํานวนกรรมการบรษิทัแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน 1 

ใน 3 โดยกรรมการบรษิทัซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตําแหน่งได ้ทัง้น้ี กรรมการบรษิทัทีจ่ะตอ้ง

ออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการบรษิทั

คนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง นอกจากน้ี กรรมการอสิระจะมวีาระการดํารงตําแหน่งต่อเน่ือง
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ไม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะเหน็ว่า บุคคลนัน้สมควรดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ต่อไป 

เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 

11.3.2 การสรรหากรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัทฯ มนีโยบายในการกําหนดคุณสมบตัแิละการสรรหากรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกบั

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

ฉบบัลงวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ทัง้น้ี กรรมการอสิระต้องมจีํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้

คณะ และมจีํานวนไม่ตํ่ากว่า 3 คน ขณะทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระอย่าง

น้อย 3 คน โดยมคุีณสมบตัติามทีก่ฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุนกําหนด ดงัน้ี  

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอสิระต้องมคุีณสมบตัิเกี่ยวกบัความเป็นอสิระตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

และเป็นไปตามแนวทางเดยีวกนักบัคุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

และ/หรอื ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบตัแิละขอบเขตการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกนัและไม่ให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยงัต้องสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็น

อสิระได ้  

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระที่มลีกัษณะเป็นไปตามคุณสมบตัแิล้ว กรรมการอสิระอาจไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทให้ตัดสนิใจในการดําเนินกิจการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 

บรษิัทย่อยลําดบัเดยีวกนั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอํีานาจควบคุมของบรษิัท โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(collective decision) ได ้

คุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ 

1) กรรมการตรวจสอบต้องไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ (ตามแต่

กรณี) 

2) เป็นกรรมการบรษิัท และเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยประกาศกําหนด 

3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ  

บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุม

ของบรษิทัฯ 

4) ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัทีม่หีุน้จดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย ์

5) เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกจิทีไ่ด้รบั

มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การแต่งตัง้กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูท้าํการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัคิรบถว้น 

เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยจะนําเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที่
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ประชุมผูถ้อืหุน้ (ตามแต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ต่อไป โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผู้

แต่งตัง้กรรมการอิสระของบรษิัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ   

3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั โดยเมื่อกรรมการตรวจสอบซึง่พน้ตําแหน่งตามวาระอาจ

ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

11.3.3 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกจากกรรมการบรษิัท 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมจีํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหน่ึงต้องเป็นกรรมการ

อสิระ 

11.3.4 การสรรหาคณะผูบ้รหิาร  

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะผู้บรหิาร และแต่งตัง้สมาชิกคณะผู้บรหิาร 1 คนให้ดํารงตําแหน่งเป็น

ประธานคณะผูบ้รหิาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูค้ดัเลอืกบุคคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถ 

มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ มจีรยิธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัฯ ได ้โดยทีอ่งคป์ระกอบของคณะผูบ้รหิารประกอบไปดว้ยสมาชกิไม่น้อยกว่า 4 คน  

11.3.5 การสรรหาคณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตัง้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 

ตลอดจนประสบการณ์ และความชาํนาญเกี่ยวกบัความเสีย่งในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั การบรหิารความเสีย่ง การ

บรหิารการลงทุน เป็นต้น และมเีวลาอย่างเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถ และปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัฯ ได ้

เพื่อดาํรงตําแหน่งสมาชกิคณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง  

11.3.6 การสรรหาผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบตัิและความเหมาะสมของบุคลากรที่มี

ความรู ้ประสบการณ์ ความสามารถในการบรหิารงาน และกํากบัดูแลกจิการ เพื่อใหแ้น่ใจว่าบุคคลดงักล่าวจะสามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั ความรบัผดิชอบ และความซื่อสตัยสุ์จรติ และเสนอใหก้รรมการบรษิทัแต่งตัง้ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 

 

11.4 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนและบรหิารงานในบรษิทัย่อย และ/ หรอื บรษิทัร่วม โดยจะลงทุนในธุรกจิทีม่คีวาม

เกีย่วเน่ือง ใกลเ้คยีง หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์และสนับสนุนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงและ

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

นอกจากน้ี ในการกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณา

ส่งตวัแทนของบรษิัทฯ ซึ่งมคุีณสมบตัแิละประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัธุรกิจที่บรษิัทฯ เขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการใน

บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมของบรษิทัดงักล่าว โดยตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร กรรมการ ผู้บรหิารระดบัสูง หรอืบุคคลใด ๆ ของบรษิทัฯ ทีป่ราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิัท

ย่อยและบรษิัทร่วมเหล่านัน้ ทัง้น้ี เพื่อให้บรษิัทฯ สามารถควบคุมดูแลกจิการและการดําเนินงานของบรษิัทย่อยและ

บรษิัทร่วมได้เสมอืนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จงึกําหนดใหต้วัแทนของบรษิัทฯ จะต้องบรหิารจดัการ

ธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหเ้ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทัฯ  และดูแลใหป้ฏบิตัติามกฎหมายที่
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เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกิจของบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมนัน้ ๆ ในการน้ี การส่งตวัแทนเพื่อเป็นกรรมการใน

บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ  เวน้แต่กรณีการลงทุนในบรษิทัย่อยหรอื

บรษิัทร่วมก่อนวนัที่นโยบายน้ีมีผลใช้บงัคบั ซึ่งการถอนเงนิลงทุนหรอืลดสดัส่วนการถอืหุ้นในบรษิัทย่อยและ/หรอื

บรษิทัร่วมดงักล่าวอาจส่งผลเสยีอย่างมนัียสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในภาพรวม 

ทัง้น้ี บรษิัทฯ ได้กําหนดกลไกกํากับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้มี

มาตรการในการตดิตามการบรหิารงานของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของ

บรษิทัฯ  และสามารถควบคุมดูแลจดัการและรบัผดิชอบการดําเนินงานของบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมได้เสมอืน

เป็นหน่วยงานหน่ึงของบรษิทัฯ ดงัน้ี  

1. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่ดิตามและกํากบัดูแลการบรหิารจดัการและการดําเนินงานต่าง ๆ ของบรษิทัย่อย

และ/หรอืบรษิทัร่วมใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีบ่รษิัทฯ กําหนด กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิ รวมทัง้

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่น 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลติดตามให้บรษิัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลที่สําคญัต่อตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และนักลงทุนทัว่ไป 

เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัและรายการที่อาจมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วม รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินที่มี

นัยสาํคญั และรายการอื่นใดทีม่นัียสาํคญัซึง่มไิดเ้ป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม   

เป็นต้น ทัง้น้ี การเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวจะต้องให้ข้อมูลเพียงพอ ครบถ้วนถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบรษิัทย่อย หรือรายการ

เกี่ยวกบัการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทย่อยตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) บรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อยจะต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวกําหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ ก่อนเขา้ทํา

รายการดงักล่าวโดยอนุโลม โดยบรษิัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวธิีการตามที่ประกาศดงักล่าว

กําหนดเช่นเดยีวกบักรณีทีบ่รษิทัฯ เป็นผูท้าํรายการดงักล่าวเอง 

ทัง้น้ี ในกรณีที่รายการประเภทดงักล่าวจําเป็นต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งนัน้ ให้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยพจิารณาขนาดของ

รายการเทยีบกบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 

4. การทํารายการหรอืการดําเนินการใด ๆ ซึ่งมนัียสําคญัหรอืมผีลต่อฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของ

บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ซึ่งเป็นเรื่องทีจ่ะต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ (แลว้แต่กรณี) ให้กรรมการบรษิัทมหีน้าทีใ่นการจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการของบรษิทั และ/

หรอื การประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แล้วแต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัเิรื่องดงักล่าวก่อนทีบ่รษิทัย่อยและบรษิทั

ร่วมจะจดัประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ผู้ถือหุ้นของตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัิก่อนการทํา

รายการหรอืดําเนินการในเรื่องนัน้ โดยในการน้ี ให้บรษิัทฯ เปิดเผยขอ้มูลและปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 

ขัน้ตอนและ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมตัินัน้ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ สํานักงานคณะกรรมการ
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กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขดัแย้ง) อย่าง

ครบถว้นและถูกตอ้ง 

 

11.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มนีโยบายหา้มมใิหก้รรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นําความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม รวมทัง้ต้องไม่ทําการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยใชข้อ้มูลภายใน ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้

กําหนดแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่10/2559 วนัที ่8 

พฤศจกิายน 2559 ซึง่สามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตนเอง 

คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตาม

แนวทางทีกํ่าหนดไวใ้นมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2) กําหนดให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะจดัทํา และเปิดเผย

รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัส่งสําเนา

รายงานน้ีใหแ้ก่เลขานุการบรษิทัในวนัเดยีวกนักบัทีส่่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์

3) กําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็น

สาระสําคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรพัย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรพัย์ของ  

บรษิัทฯ นับแต่วนัสุดท้ายของแต่ละไตรมาสหรอืวนัสิน้สุดของรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิัทฯ (แล้วแต่กรณี) 

จนถึงวนัที่งบการเงนิหรอืข้อมูลภายในที่เกี่ยวขอ้งนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง

ภายหลงัจากที่ขอ้มูลดงักล่าวของบรษิัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว

จะต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะไดม้กีารแจ้งขอ้มูลนัน้ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ทัง้น้ี หากมีการกระทําอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตาม

ขอ้บงัคบัการทํางานของบรษิัทฯ โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้แต่ การตกัเตือนด้วยวาจา การ

ตกัเตอืนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งใหพ้น้สภาพการเป็นพนักงาน  

 

11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

11.6.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชปีระจําปี และการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาล 

ให้แก่บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากัด ซึ่งเป็นสํานักงานสอบบญัชขีองบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย

สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวนเงนิรวม 2,150,000 บาท   

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2562 มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี (1) นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อรยิาพร ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4843 (2) นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4474 และ (3) นายชยัศิร ิเรอืงฤทธิช์ยั ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4526 แห่งบรษิัท   
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ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัการตรวจสอบบญัชแีละ

การสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลสําหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจํานวนเงนิรวม 2,150,000 

บาท 

11.6.2 ค่าบรกิารอื่น (Non-audit Fee) 

- ไม่ม ี- 

 

11.7 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

- ไม่ม ี- 
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12.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

12.1  นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ ได้ตระหนักถงึความสําคญัของการดําเนินธุรกิจใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างมคุีณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ซึง่บรษิทัฯ หวงัว่าการดําเนินธุรกจิภายใต้

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อส่วนรวมพรอ้มกบัการเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ ควบคู่กนัไปดว้ย 

 

12.2 การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

12.2.1 บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยแบ่งเป็น 7 หมวด ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และตัง้มัน่ทีจ่ะแขง่ขนัทาง

การคา้ตามหลกัจรยิธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสมอภาคกนั รวมถึง

ปฏเิสธพฤตกิรรมใดๆ กต็ามทีข่ดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทาง

การคา้ การเรยีกรบั  และไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติทางการคา้ เป็นตน้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดเ้คารพต่อสทิธิ

ในทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น โดยบรษิทัฯ มนีโยบายใหบุ้คลากรปฏบิตัติามกฎหมายหรอืขอ้กําหนดเกีย่วกบัสทิธใิน

ทรพัย์สนิทางปัญญา อาท ิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มลีิขสทิธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทัง้ บรษิัทฯ มี

โครงการรณรงค์การส่งเสรมิและปลูกจติใต้สํานึกให้แก่บุคลากรของบรษิทัฯ ในทุกระดบัชัน้ให้เกดิความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมดว้ย 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

 บรษิทัฯ มกีารบรหิารกจิการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในหลกัการการกํากบัดแูลกจิการ และ

ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั การใหห้รอืรบัสนิบนกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั

หรอืภาคเอกชน โดยบรษิทัฯ ไดกํ้าหนดโครงสรา้งองค์กรใหม้กีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ กระบวนการทาํงาน และ

สายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานใหม้คีวามชดัเจน เพื่อใหม้กีารถ่วงดุลอํานาจและมคีวามรดักุมในการตรวจสอบ

ระหว่างกนัอย่างเหมาะสม  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ มนีโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยการปฏบิตัติ่อผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะ

เป็นพนักงาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้งด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและ

เสรภีาพทีเ่ท่าเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พื้นฐาน และไม่เลอืกปฏบิตัิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาต ิสญัชาต ิศาสนา 

ภาษา สผีิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรอืสถานะทางสงัคม  รวมถึงจดัให้มกีารดูแลไม่ให้ธุรกิจของ

บรษิทัฯ เขา้ไปมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดส่้งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีารมส่ีวนร่วม

ในการแสดงความคดิเหน็ และช่องทางในการรอ้งเรยีนสําหรบัผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการถูกละเมดิสทิธอินัเกดิจาก

การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และดาํเนินการเยยีวยาตามสมควร  

ทัง้น้ี เพื่อให้การเคารพสทิธมินุษยชนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการสรา้งองค์ความรูด้า้น

สทิธิมนุษยชนและปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรของบรษิัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัสทิธมินุษยชน นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัได้

ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและมูลนิธิมหาไถ่ (พัทยา) ร่วมกันจัดทําโครงการ Document Center (Key 
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Operator) โดยให้ผูพ้กิารในมูลนิธฯิ ทํางานในส่วนของการคยี์ขอ้มูลซึ่งสามารถช่วยลดขัน้ตอนการทํางานของแผนก

ปฏบิตักิารและยงัสามารถต่อยอดไปถงึการเป็นศูนย์กลางขอ้มูล (Document Center) ในอนาคตได ้โดยบรษิทัฯ ไดร้บั

ใบประกาศนียบตัรจากการเขา้ร่วมเป็น 1 ในบรษิทัเอกชนชัน้นําจาก 200 องคก์ร ทีร่่วมโครงการ “สานพลงัสู่มิติใหม่ 

สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อตัรา” เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ําใหค้นพกิารทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีห่่างไกลใน

ชนบทไดม้โีอกาสไดท้าํงานและสรา้งประโยชน์ใหส้งัคม 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความสําคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์และปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็น

ปัจจยัที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนืของ

บรษิทัฯ ในอนาคต ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดกํ้าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงัน้ี 

1. เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 

2. จดัใหม้กีระบวนการจา้งงาน และเงื่อนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถงึการกําหนดค่าตอบแทน และการ

พจิารณาผลงานความดคีวามชอบภายใตก้ระบวนการประเมนิผลการทาํงานทีเ่ป็นธรรม  

3. ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยจดัใหม้กีารจดัอบรม สมันา ฝึกอบรม รวมถงึส่งบุคลากรเขา้ร่วมสมัมนา 

และฝึกอบรมวชิาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร 

รวมถงึปลูกฝังทศันคตทิีด่ ีมคุีณธรรม จรยิธรรม และการทาํงานเป็นทมีแก่บุคลากร 

4. จดัให้มสีวสัดิการด้านต่างๆ สําหรบัพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสุขภาพ และประกนัอุบตัเิหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงนิ

ช่วยเหลอืประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศกึษาแก่บุตร และเงนิช่วยฌาปนกจิ เป็นตน้ 

5. จดัใหม้บีรกิารตรวจสุขภาพประจําปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ของบรษิทัฯ โดยพจิารณาจากปัจจยัความ

เสีย่งตามระดบั อายุ เพศ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแต่ละบุคคล 

6. ดาํเนินการให้พนักงานปฏิบตัิงานไดอ้ย่างปลอดภยั และมสุีขอนามยัในสถานที่ทํางานที่ด ีโดยจดัให้มี

มาตรการป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย รวมถึง

จดัการฝึกอบรม และส่งเสรมิให้พนักงานมสุีขอนามยัทีด่โีดยได้มกีารจดัการตรวจสุขภาพประจําปี และ

ดแูลสถานทีท่าํงานใหถู้กสุขลกัษณะ มคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ  

7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคดิเห็น หรอืร้องเรยีนเกี่ยวกบัการปฏบิตัิอย่างไม่เป็นธรรม

หรอืการกระทาํทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทัฯ รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนักงานทีร่ายงานเรื่องดงักล่าว 

5. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

บรษิัทฯ มุ่งมัน่ที่จะพฒันาบรกิารของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยเพื่อความพงึพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

และยดึมัน่ในการปฏบิตัติ่อลูกคา้ดว้ยความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัย์ และเอาใจใส่ลูกคา้เสมอืนเป็นบุคคลในครอบครวั

ของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

1. บรษิัทฯ คํานึงถึงคุณภาพและประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ  ซึ่งนอกเหนือจากการพฒันา

ระบบการบริหารการบริการที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจในการจัดการอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัเพื่อใหลู้กคา้ไดร้บับรกิารทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพมากทีสุ่ด 

2. บรษิัทฯ ยดึมัน่ในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมนีโยบายในการดําเนินการให้ลูกค้าได้รบัขอ้มูลเกี่ยวกับ

บรกิารของบรษิทัฯ ทีถ่กูตอ้ง ไม่บดิเบอืน คลุมเครอื หรอืโฆษณาเกนิจรงิ เพื่อใหลู้กคา้มขีอ้มูลทีถู่กต้อง

และเพยีงพอในการตดัสนิใจ  
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3. บรษิทัฯ คํานึงถงึความปลอดภยัของสนิคา้ และมุ่งมัน่ที่จะใหลู้กคา้ได้รบับรกิารทีม่คุีณภาพและมคีวาม

ปลอดภยัตามมาตรฐานและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัในระดบัสากล และตามทีก่ฎหมาย

กําหนด  รวมถึงมกีารพฒันาและปรบัปรุงพฒันาบรกิารอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามคีวามมัน่ใจในคุณภาพ 

มาตรฐานทีจ่ะไดร้บัจากบรกิารของบรษิทัฯ 

4. บรษิัทฯ จดัให้มีระบบลูกค้าสมัพนัธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรบัเรื่องร้องเรยีน

เกี่ยวกับคุณภาพของบรกิารอย่างมีประสทิธภิาพผ่านทางโทรศพัท์หรอืทางเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

5. บรษิทัฯ จะรกัษาขอ้มลูของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางทีม่ชิอบ 

6. บรษิทัฯ จดัใหม้กีจิกรรมต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างลูกคา้ และระหว่างลูกคา้กบับรษิทัฯ 

ใหย้ัง่ยนื  

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทฯ ให้ความสําคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมโดยบรษิัทฯ ดําเนินการและ

ควบคุมให้การให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรกัษา

สิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการดแูลรกัษา และหลกีเลีย่งการทาํลายสิง่แวดลอ้ม จดัหาระบบรกัษา

สิง่แวดลอ้มทัง้ทีกํ่าหนดเป็นแนวทางปฏบิตั ิและเป็นอุปกรณ์ในการดําเนินธุรกจิ เช่น การคดัแยกประเภทของกระดาษ

หรอือุปกรณ์สํานักงานต่างๆ เพื่อนํากลบัไปรไีซเคลิใหม่หรอืนําไปทําลายให้ถูกต้องและไม่เป็นมลพษิต่อสิง่แวดล้อม 

เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัสนับสนุนการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมในการสนับสนุนการใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

หรือ ขยายผลิตภัณฑ์พาเลทกระดาษ (“Paper pallet”) เน่ืองจากพาเลทที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ทํามาจากไม้และ

พลาสตกิ ซึ่งอาจเป็นขยะทีใ่ชเ้วลาทาํลายหลายปีหรอืเป็นมลพษิกบัสิง่แวดล้อม การทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิารโดยสนับสนุน

การใช้พาเลทกระดาษนัน้ ส่งผลดหีลายประการต่อลูกค้า เช่น ช่วยทําให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการรมควนัเพื่อกําจดั

แมลงสําหรบับรรจุภณัฑ์ทีเ่ป็นไมเ้พื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของแมลงในกรณีทีต่้องการขนส่งสนิคา้ไปยงัต่างประเทศ   

นอกจากน้ี เมื่อใชพ้าเลทกระดาษจนเสื่อมสภาพแล้ว  สามารถนํากระดาษกลบัมารไีซเคลิไดใ้หม่ หรอืถ้าหากต้องการ

ทาํลาย กส็ามารถไดง้า่ยและรวดเรว็   ไม่เหลอืเป็นขยะทีเ่ป็นพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

บรษิัทฯ ตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม จงึมนีโยบาย

ในการให้ความช่วยเหลอืและพฒันาสงัคม บรษิัทฯ ได้ร่วมเป็นกรรมการของ

ชุมชน มีหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชน เช่น การให้ใช้สถานที่ของ  

บริษัทฯ ในการจดัประชุมกรรมการหมู่บ้าน การช่วยเหลือชุมชนในกรณีมี

เหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ตดิตัง้เครื่องสูบน้ําเมื่อเกดิเหตุการณ์น้ําท่วม นอกจากน้ี 

ยงัมโีครงการขา้วของขวญั เน่ืองจากบรษิทัฯ มคีวามชาํนาญดา้นบรหิารจดัการ

ขนส่งสนิคา้ในประเทศ ไดร้บัโอกาสมส่ีวนร่วมในโครงการขา้วของขวญั จากไร่

เชญิตะวนั ของพระมหาวุฒชิยั วชริเมธ ี(ท่าน ว.วชริเมธ)ี ซึ่งท่านมแีนวคดิใน

การสร้างวสิาหกิจชุมชนไร่เชญิตะวนั เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรให้หนัมาทําไร่

แบบอนิทรยีแ์ทนการทาํดว้ยสารเคมแีละลดมลพษิใหก้บัชาวบา้นทีพ่กัอาศยัใน

ชุมชน โดยบรษิทัฯ รบัหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารการจดัเกบ็ขา้วสารปลอดสารเคมใีน
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คลงัสนิคา้และกระจายสนิคา้ใหถ้งึมอืลูกคา้ทีซ่ื้อขา้วสารผ่านทางแอพพลเิคชัน่ "Thai Go Green" ตามขอ้กําหนดในดา้น

คุณภาพ ความสะอาด ระยะเวลาในการจดัส่งสนิคา้ตามกําหนดของโครงการ ซึง่บรษิทัฯ ไดใ้ชค้วามชํานาญในเรื่องการ

บรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ภายในประเทศ มาใชก้บัโครงการน้ี 

 

12.2.2 การจดัทาํรายงานดา้นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ มหีลกัการ และแนวทางในการจดัทาํรายงานดา้นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อเปิดเผยขอ้มูล

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัทาํ และกจิกรรมทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัขึน้เพื่อพฒันาสงัคมรวมถงึกจิกรรมเพื่อสรา้ง

การมส่ีวนร่วมของพนักงานในบรษิทัฯ  

 

12.3  การดาํเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

- ไม่ม ี- 

 

12.4  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) 

บรษิัทฯ มกีารดําเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดโดยได้จดักิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม 

และสิง่แวดล้อมสําหรบักิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการบรจิาคสิง่ของจําเป็นและช่วยเหลอืผู้ประสบภยัที่

ได้รบัผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โครงการช่วยเหลอืเด็กด้อยโอกาสและเด็กพกิาร โครงการโรงเรยีนน้ีเพื่อน้องเพื่อ

พฒันาโรงเรยีนในชนบท ซึง่ดาํเนินการซ่อมแซมโรงเรยีนมาทัง้หมด 3 โครงการ  โครงการปลูกป่า โครงการอนุรกัษ์เต่า

ทะเลและคนืปะการงัสู่ทะเลไทย เป็นตน้ 
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นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดเ้ลง็เหน็ความสําคญัของการพฒันาบุคลากรในสายงานธุรกจิโลจสิตกิส ์ซึ่งในปัจจุบนั  

พนักงานทีม่คีวามรูท้างด้านโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชนในธุรกิจน้ียงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการ บรษิัทฯ จงึไดร่้วม

สนับสนุนโครงการพฒันาบุคลากรในระดบัปรญิญาตร ีสาขาโลจสิติกส์ ด้านธุรกจิพาณิชยนาว ี ที่สมาคมผู้รบัจดัการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)  และมหาวทิยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา ได้ร่วมกนัจดัขึ้น เพื่อพฒันาและผลิต

บณัฑติในระดบัปรญิญาตรใีหเ้ป็นบุคลากรที่มคีวามรู ้ความสามารถในงานด้านการบรหิารจดัการทางดา้นธุรกจิโลจสิ 

ตกิสแ์ละพาณิชยนาวไีด ้ โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ไดม้อบทุนสนับสนุนใหก้บันักศกึษาที่ผ่านเกณฑ์ในโครงการจํานวน  

8 คน  และในระยะเวลาของการศกึษา นักศกึษาทีไ่ดร้บัทุนสามารถมาฝึกงานกบัทางบรษิทัฯ เพื่อเพิม่พูนประสบการณ์

ในการทาํงานทางดา้นการบรหิารจดัการโลจสิตกิสอ์กีดว้ย 

 

12.5  การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทุจริตคอรร์ปัชนั  

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2560  วนัที่ 27 มีนาคม 2560 บรษิัทฯ ได้กําหนดแนวทางการ

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชนัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย ดงัต่อไปน้ี 

1. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ดําเนินการหรอืยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบ

ทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม

นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัน้ีอย่างสมํ่าเสมอ 

2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ มหีน้าทีต่้องรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึการกระทําทีเ่ขา้ขา่ยการ

ทุจรติคอรร์ปัชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบ และใหค้วามร่วมมอืใน

การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

3. บรษิัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้รอ้งเรยีนที่แจ้งเรื่องการทุจรติคอร์รปัชนั รวมทัง้บุคคลที่ให้ความ

ร่วมมอืในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจรติคอรร์ปัชนั 

4. คณะกรรมการบรษิทั คณะผูบ้รหิาร และฝ่ายจดัการตอ้งปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างในการต่อตา้นการทุจรติ 

คอรร์ปัชนั และมหีน้าทีใ่นการใหก้ารส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อสื่อสารไปยงั

พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้

เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กําหนดของกฎหมาย 

5. ผูท้ีก่ระทําการทุจรติคอรร์ปัชนัจะต้องไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนัิยตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ กําหนดไว ้และอาจ

ไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผดิกฎหมาย 

6. บรษิัทฯ จดัให้มกีารฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรูใ้ห้แก่กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทฯ ให้มี

ความเขา้ใจในการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั และส่งเสรมิดา้นคุณธรรม ความซื่อสตัย์

ความรบัผดิชอบ และภาระหน้าทีข่องตน  

7. บรษิทัฯ สนับสนุนใหคู้่สญัญา คู่คา้ หรอืบุคคลอื่นทีต่้องปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ รายงานการละเมดิ

นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ  

8. บรษิทัฯ มนีโยบายในการสรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจา้งของบรษิทัฯ อย่างเป็นธรรมและเพยีงพอ เพื่อ

ป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนัภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนักงานและลูกจา้งของบรษิทัฯ 

9. เพื่อความชดัเจนในการดาํเนินการในเรื่องทีม่คีวามเสีย่งสูงกบัการเกดิการทุจรติคอร์รปัชนัในเรื่องดงัต่อไปน้ี ให้

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้น่ชดั 

9.1. การให้ มอบ หรอืรบัของกํานัล และการเลี้ยงรบัรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย 

เป็นตามธรรมเนียมทางการคา้ปกตหิรอืประเพณีนิยมในมลูค่าทีเ่หมาะสม 
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9.2. การใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้อง

มัน่ใจว่าการใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการอําพรางการตดิสนิบน 

9.3. ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอื่นๆ กบัหน่วยงานภาครฐั

หรอืเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากน้ี กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร 

พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ จะตอ้งไม่ใหห้รอืรบัสนิบนในทุกขัน้ตอนของการดาํเนินกจิการ 

 

12.5.1 การป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์จากการจา่ยเงินให้ Sales Agent ท่ีเป็นบุคคลภายนอก 

 บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึประเดน็เรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากช่องทางการตดิต่อและนําเสนอบรกิาร

ให้แก่ลูกค้าผ่าน Sales Agent จงึได้กําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหา และมี

ข ัน้ตอนและระบบในการตรวจสอบ โดยสามารถสรุป ไดด้งัน้ี 

- จดัทํานโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิและคู่มอืทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบเพื่อป้องกนัการแต่งตัง้ผูร้บัผลประโยชน์

แอบแฝง (Nominee) ในการถ่ายเทผลประโยชน์ของพนักงานขาย โดยกําหนดขัน้ตอนในการจดัทําและ

ตรวจสอบรายชื่อ Sales Agent ทีช่ดัเจน โดย Sales Agent ตอ้งไม่ใช่พนักงานของบรษิทัฯ หรอืพนักงานของ

บรษิทัลูกคา้ 

- กําหนดใหม้กีารบนัทกึขอ้มูลรายละเอยีดรายได ้และตน้ทุนในใบงาน และตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัโิดยผูม้ี

อํานาจ และในกรณีทีม่กีารจ่ายค่าคอมมชิชนั อตัราการจ่ายตอ้งเป็นไปตามนโยบายทีกํ่าหนด 

- มรีะเบยีบปฏบิตั ิและขัน้ตอนในการพจิารณาอนุมตัทิีช่ดัเจน ทัง้ในขัน้ตอนการนําเสนอราคาขาย การกําหนด

รายละเอยีดรายไดแ้ละตน้ทุนจ่าย รวมถงึค่าคอมมชิชนั (ถา้ม)ี และการจ่ายชาํระเงนิใหแ้ก่ Sales Agent 

- กําหนดให้มีการนําส่งรายชื่อ Sales Agent และลูกค้าที่แนะนําที่มีการขึ้นทะเบียนใหม่ให้แก่คณะผู้บรหิาร

รบัทราบเป็นรายเดอืน  

- นอกจากน้ี ยงัไดกํ้าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในเขา้ทาํการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรอืตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาตามความเหมาะสม โดยขึน้อยู่กบัดุลย

พนิิจคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นสาํคญั ทัง้น้ี คณะผูบ้รหิารจะมอบหมายใหห้น่วยงานภายในของบรษิทัฯ ที่

ไม่ใช่หน่วยงานดา้นการขาย และเป็นหน่วยงานทีไ่ม่มส่ีวนไดเ้สยี เช่น ฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรอืฝ่ายการเงนิ 

เป็นต้น ดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกบักระบวนการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส พรอ้ม

นําเสนอผลการตรวจสอบต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาถงึอตัราผลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ทัง้ Sales Agent  และพนักงานขาย ซึ่งถอืเป็น

บุคลากรหลกัในการหารายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ โดยไดพ้จิารณาถงึอตัราทีส่ามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม และ

เป็นธรรม เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน และป้องกนัปัญหาการถ่ายเทผลประโยชน์ 

อน่ึง ในการตรวจสอบข้อมูลของ Sales Agent ว่าไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ ได้มีการกําหนดไว้ในคู่มือ

ปฏบิตังิาน โดยพนักงานขายจะมหีน้าทีใ่นการตรวจสอบโดยวธิตี่างๆ เช่น การสอบถามจากตวั Sales Agent หรอืการ

สอบถามจากพนักงานของบรษิทัลูกคา้ทีม่กีารตดิต่อกนั เป็นต้น รวมถงึขัน้ตอนการทํางานโดยปกต ิทีห่วัหน้าสายงาน

ขาย เช่น Sales Manager หรือ VP Sales จะต้องมีการพบปะกับลูกค้าและ Sales Agent ซึ่งจะเป็นวิธีที่ใช้ในการ

ตรวจสอบตวัตนของ Sales Agent เช่นกนั  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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13.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

13.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัต่อระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่มกีรรมการอสิระและกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมการประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของ

บรษิัทฯ ตามแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์(ตามเอกสารแนบ 4) โดยการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากผูบ้รหิารในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1) องคก์รและสภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 

2)  การประเมนิและบรหิารความเสีย่ง (Risk Assessment)  

3)  การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร (Control Activities)  

4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information and Communication) และ 

5)  การตดิตามและการประเมนิผล (Monitoring Activities)  

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเห็นว่า บรษิัทฯ ได้จดัให้มกีารจดัการบรหิารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดี

เพยีงพอแลว้ โดยผูบ้รหิารไดส้นับสนุนใหพ้นักงานในองค์กรตระหนักถงึความสําคญัในการควบคุมภายใน และจดัใหม้ี

บุคลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะดําเนินการใหร้ะบบควบคุมภายในของบรษิัทฯ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม เพื่อให้การ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ บรรลุวตัถุประสงคท์ีกํ่าหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็นไป

ตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยบรษิทัฯ มกีารกําหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน รวมทัง้ไดกํ้าหนด

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระดบัอํานาจการบรหิารและระดบัการอนุมตัริายการทีเ่หมาะสมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ส่ีวนตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระในการตดิตามและประเมนิผลการควบคุม

ภายในโดยการว่าจา้งผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งรายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายของบรษิทัฯ โดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่องการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืบุคคลที่

เกีย่วโยงกนั ซึง่ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอื

โดยไม่มอํีานาจ สําหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่น คณะกรรมการบรษิทัเห็นว่า บรษิัทฯ มกีารควบคุมภายในที่

เพยีงพอแลว้เช่นกนั 

 

13.2 ความเห็นเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน ผลการตรวจสอบภายในและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

บรษิัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตัง้ บรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช 

โธมทัสุ ไชยยศ ที่ปรกึษา จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ตามมติคณะกรรมการ

ตรวจสอบครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 มนีายวรีะพงษ์ กฤษดาวฒัน์ เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

(รายละเอยีดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3)  เพื่อทาํการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและ

การปฏบิตัติามระบบของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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สรปุผลการตรวจสอบ และผลการติดตามจากการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ 

# รายงาน รายละเอียด 

วนัท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบรบัทราบ

รายงาน 

1 รายงานการตรวจสอบภายในของ

บรษิทัฯ 

ตรวจสอบการควบคุมภายใน 4 กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ การ

พฒันาธุรกจิ การบรหิารเงนิ การขนสง่สนิคา้ในประเทศและ

ต่างประเทศ และดา้นค่าใชจ่้าย 

8 พ.ย. 59 

2 ร า ย ง า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ด้ า น

เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 

ตรวจสอบกระบวนการปฏบิตังิานหลกัดา้นสารสนเทศ 3 

กระบวนการ ได้แก่ การปฏบิตังิานด้านคอมพวิเตอร ์การควบคุมการ

เขา้ถงึระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มลูในระดบัเครอืขา่ย

ระบบงาน ระบบปฏบิตักิาร และระบบฐานขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง และการ

ควบคุมการเปลีย่นแปลงระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8 พ.ย. 59 

3 รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ของบรษิัทย่อย (บรษิัท วายเจซี ดี

โปร ์เซอรว์สิเซส จํากดั) (YJCD) 

ตรวจสอบกระบวนการหลกั 3 กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการ

รายไดส้าํหรบัการเช่าและการบรกิาร กระบวนการจดัซื้อถงึจ่ายเงนิ 

และกระบวนการปิดบญัช ี

26 ม.ค. 60 

4 ร าย งาน ผ ล ก า ร ติ ด ต าม  ก า ร

ตรวจสอบภาย ใน ของบริษัท ฯ 

(ตรวจตดิตาม) 

ตรวจตดิตามความคบืหน้าในการแกไ้ขประเดน็ทีต่รวจพบจากการ

ตรวจสอบการควบคุมภายใน 4 กระบวนการหลกั 

27 ก.พ. 60 

5 รายงานผลการตรวจสอบภายใน

กระบวนการเงนิสดย่อย 

ตรวจสอบกระบวนการเงนิสดยอ่ยและเงนิสารองจ่าย 27 ก.พ. 60 

6 ร าย งาน ผ ล ก า ร ติ ด ต าม  ก า ร

ต ร ว จ ส อ บ ด้ า น เท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ (IT) (ตรวจตดิตาม) 

ตรวจตดิตามความคบืหน้าในการแกไ้ขประเดน็ทีต่รวจพบจากการ

ตรวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

27 ก.พ. 60 

7 ร าย งาน ผ ล ก า ร ติ ด ต าม  ก า ร

ตรวจสอบภายในของบริษัทย่อย 

(บรษิัท วายเจซ ีดโีปร์ เซอร์วสิเซส 

จํากดั) (YJCD) (ตรวจตดิตาม) 

ตรวจสอบตดิตามความคบืหน้าในการแกไ้ขประเดน็ทีต่รวจพบจาก

การตรวจสอบภายในของบรษิทัย่อย 3 กระบวนการ 

27 ม.ีค. 60 

8 ร าย งาน ผ ล ก า ร ติ ด ต าม  ก า ร

ตรวจสอบภายในกระบวนการเงิน

สดย่อย (ตรวจตดิตาม) 

ตรวจตดิตามความคบืหน้าในการแกไ้ขประเดน็ทีต่รวจพบจากการ

ตรวจสอบกระบวนการเงนิสดยอ่ยและเงนิสารองจ่าย 

27 ม.ีค. 60 

9 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

กระบวนการพฒันาธุรกจิ 

ตรวจสอบกระบวนการพฒันาธุรกจิ 10 ส.ค. 60 

10 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

กระบวนการปิดบญัชแีละการจดัทํา

รายงานทางการเงนิ 

ตรวจสอบกระบวนการปิดบญัชแีละการจดัทํารายงานทางการเงนิ 10 ส.ค. 60 

11 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

กระบวนการบรหิารเงนิ 

ตรวจสอบกระบวนการบรหิารเงนิ 26 ก.พ. 61 

12 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

ตรวจสอบกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 26 ก.พ. 61 

13 ร าย งาน ผ ล ก า ร ติ ด ต าม  ก า ร

ตรวจสอบภายใน ประจําปี 2560 

(ตรวจตดิตาม) 

ตรวจตดิตามความคบืหน้าในการแกไ้ขประเดน็ทีต่รวจพบจากการ

ตรวจสอบการควบคุมภายในประจําปี 2560 รวมทัง้สิน้ 4 

กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ การพฒันาธุรกจิ ตรวจสอบกระบวนการ

ปิดบญัชแีละการจดัทํารายงานทางการเงนิ การบรหิารเงนิ และ

การบรหิารทรพัยากรบุคคล 

10 ส.ค. 61 

14 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

กระบวนการควบคุมระดบัองคก์ร 

ตรวจสอบกระบวนการควบคุมระดบัองคก์ร 12 พ.ย. 61 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.13 หน้าที ่3 

# รายงาน รายละเอียด 

วนัท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบรบัทราบ

รายงาน 

15 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

กระบวนการใหบ้รกิารขนส่ง 

ตรวจสอบภายในสาํหรบักระบวนการใหบ้รกิารขนสง่ 12 พ.ย. 61 

16 รายงานการตดิตามผลการปรบัปรุง

การควบคุมภายในกระบวนการ

ใหบ้รกิารขนส่ง (ตรวจตดิตาม) 

ตรวจตดิตามความคบืหน้าในการแกไ้ขประเดน็ทีต่รวจพบจากการ

ตรวจสอบกระบวนการใหบ้รกิารขนสง่ 

13 พ.ค. 62 

17 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึง

การจ่ายชําระเงนิ 

ตรวจสอบภายในสาํหรบัการจดัซือ้จดัจา้งรวมถงึการจ่ายชําระเงนิ 14 ส.ค. 62 

18 รายงานผลการตรวจสอบภายใน

กระบวนการขายและการรบัรูร้ายได ้

และการตรวจติดตามกระบวนการ

จดัซื้อรวมถงึการจ่ายชําระเงนิ 

- ตรวจตดิตามความคบืหน้าในการแกไ้ขประเดน็ทีต่รวจพบจาก

การตรวจสอบกระบวนการจดัซือ้รวมถงึการจ่ายชําระเงนิ 

- ตรวจสอบภายในกระบวนการขายและการรบัรูร้ายได ้

14 พ.ย. 62 

19 รายงานผลการตดิตามการปรบัปรุง

การควบคุมภายในกระบวนการขาย

และการรบัรูร้ายได ้(ตรวจตดิตาม) 

ตรวจตดิตามความคบืหน้าในการแกไ้ขประเดน็ทีต่รวจพบจากการ

ตรวจสอบกระบวนการขายและการรบัรูร้ายได ้

31 ม.ีค. 63 

20 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

กระบวนการบรหิารเงนิสด 

ตรวจสอบภายในสาํหรบักระบวนการบรหิารเงนิสด 13 ส.ค. 63 

 

ที่ผ่านมา บรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ ที่ปรกึษา จํากดั ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ ได้

ดาํเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในกระบวนการต่างๆ และมกีารตดิตามการแก้ไขปรบัปรุงประเดน็ที่ตรวจพบ 

และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารบัทราบอย่างต่อเน่ือง โดยผู้ตรวจสอบภายในได้

ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 โดยได้เข้าตรวจสอบ

กระบวนการขายและการรบัรูร้ายได ้ซึ่งการปฏบิตังิานครอบคลุมระยะเวลาของการขายและรายการทีเ่กี่ยวขอ้งในการ

ตรวจสอบ ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2561 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 และนํารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อทีป่ระชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที่ 14 พฤศจกิายน 2562 และต่อมาได้เขา้ดําเนินการตรวจติดตามผล

การปรบัปรุงการควบคุมภายในสําหรบักระบวนการดงักล่าว และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่

2/2563 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2563 โดยมสีรุปผลการตรวจตดิตาม ดงัน้ี 

 
 ประเดน็ท่ีตรวจพบ ผลกระทบ และความเส่ียงตาม

รายงาน 

ข้อเสนอแนะ  

และการดาํเนินการของบริษทัฯ 
ผลการตรวจติดตามตามรายงาน 

1 การควบคมุการจ่ายค่าคอมมิชชนักบับุคคลภายนอกไม่เพียงพอ 

 ขอ้ตรวจพบ : 

1. พบการจ่ายเงินค่าคอมมิชชันให้กับพนักงานใน

รูปแบบเช็ค (เช็คสัง่จ่ายชื่อพนักงาน) เนื่องจาก

พนักงานขายนําเงนิส่วนตวัจ่ายใหบุ้คคลภายนอก

ล่วงหน้าเป็นจํานวนเงนิ 9,461 บาท โดยโอนเข้า

บัญชีบุคคลภายนอกในวนัที่ 25 ธันวาคม 2561 

และจดัทํารายงานเพื่อจ่ายค่าคอมมิชชนัในเดือน

มกราคม 2562 บริษัทฯ ทําการจ่ายคืนพนักงาน

ขายโดยออกเช็คสัง่จ่ายในนามพนักงานขาย

ขอ้เสนอแนะ : 

1. กําหนดไม่ใหพ้นักงานจ่ายเงนิส่วนตวัใหผู้ม้สีทิธิ

ได้รบัค่าคอมมชิชนั และในกรณีเร่งด่วนหรอืเหตุ

จําเป็นอื่นๆ ควรกําหนดกระบวนการโดยให้มี

การอนุมตัจิากผูม้อีํานาจก่อนจะมกีารดําเนินการ

ใดๆ 

2. กําหนดให้มกีารตรวจสอบรายชื่อผู้มีสทิธิได้ค่า

คอมมชิชนัเทยีบกบัรายชื่อพนักงาน 

3. กําหนดให้มรีอบในการทบทวนผู้มสีทิธไิด้รบัค่า

ผลการตดิตาม : 

1. จากการสุ่มตรวจสอบรายการจ่ายค่า

คอมมิชชัน จํานวน 10 รายการ จาก

รายการที่เกิดขึน้ระหว่างเดือนธนัวาคม 

2562 ถงึ กุมภาพนัธ์ 2563 พบว่าทัง้ 10 

รายการ มีการจ่ายเงนิให้ผู้มีสิทธิได้รบั

ค่าคอมมชิชนัถูกตอ้ง ตรงตามระยะเวลา

ที่กําหนด และมีเอกสารประกอบการ

จ่ายเงนิครบถว้น  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.13 หน้าที ่4 

 ประเดน็ท่ีตรวจพบ ผลกระทบ และความเส่ียงตาม

รายงาน 

ข้อเสนอแนะ  

และการดาํเนินการของบริษทัฯ 
ผลการตรวจติดตามตามรายงาน 

ดังกล่าว ทัง้นี้  COO ซึ่งเป็นผู้มีอํ านาจสัง่จ่าย

รบัทราบ โดยการเซ็นชื่อในเอกสารประกอบการ

สัง่จ่ายเมื่อวันที่  8 มกราคม 2562 โดยที่ตาม

นโยบายของบริษัท เรื่อง ระบบการเบิกจ่ายค่า

คอมมิชชนั (FIA13) พนักงานต้องจัดทํารายงาน

เพื่ อทํ าจ่ายตามรอบทีได้กําหนดไว้ และฝ่าย

ก า ร เงิ น จ ะ อ อ ก เช็ ค สั ่ง จ่ า ย ใน น า ม ข อ ง

บุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัค่าคอมมชิชนั 

2. ไม่มกีารทบทวนบุคคลภายนอกผู้มสีิทธิได้รบัค่า

คอมมชิชนัตามงวด 

3. ไม่มกีารตรวจสอบบุคคลภายนอกทีจ่ะลงทะเบยีน

เป็นผู้มีสิทธิได้รบัค่าคอมมิชชันว่าเป็นพนักงาน

ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ จัดการฝ่ ายขายเป็นผู้

ตรวจสอบขอ้มลูและอนุมตั ิโดยเอกสารค่าคอมมชิ

ชัน (CFC) จะถูกส่งมาที่ฝ่ายการเงินเพื่อทําการ

บนัทึกในระบบ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบ

ไม่พบว่ามีพนักงานเป็นผู้มีสทิธิได้รบัค่าคอมมิช

ชนั 

 

ผลกระทบ : 

การไม่มีระบบการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียน

เป็นผู้มีสิทธิได้ร ับค่าคอมมิชชัน่ เทียบกับรายชื่ อ

พนักงานหรอืคนในครอบครวัของพนักงาน อาจทําให้

เกดิความเสี่ยงด้านทุจรติคอร์รปัชัน่ได้ (ผลประโยชน์

ทับซ้อน) อีกทัง้การที่พนักงานขายสามารถจ่ายเงิน

ส่วนตวัให้กบัผู้มสีทิธิได้รบัค่าคอมมชิชัน่ก่อน อาจทํา

ใหเ้กดิความเสีย่งดา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดเ้หมอืนกนั คอื

อาจเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ไม่ใช่ความสมัพันธ์

ทางธุรกจิ แต่อาจเป็นความสมัพนัธส์่วนตวั อกีทัง้การ

จ่ายเงนิส่วนตวัไปก่อนเป็นการจ่ายเงนิทีไ่ม่ไดร้บัอนุมตัิ

จากผูม้อีํานาจเป็นการกระทําที่ผดิต่อนโยบายที่บรษิทั

ฯ ไดก้ําหนดไว ้

ระดบัความสาํคญั :  

ตํ่า 

คอมมชิชนัเป็นประจํา 

 

การดําเนินการของบรษิทัฯ : 

1. ให้ถือปฏิบัติอย่ างเคร่งครัด  ในการจ่ายค่ า

คอมมิชชัน่ให้กับผู้ร ับโดยตรง กรณีที่มีความ

จําเป็นเร่งด่วน ใหข้ออนุมตัผิู้บรหิารตัง้แต่ระดบั 

COO ขึน้ไปก่อนดําเนินการ 

2. การตรวจสอบรายชื่อผูม้สีทิธไิด้รบัค่าคอมมชิชัน่

กบัรายชื่อพนักงานของบรษิัทฯ ในทางปฏิบตัิที่

ผ่านมาผู้ขออนุมัติ ผู้อนุมัติ และผู้ที่ควบคุม

รายชื่อเจ้าหนี้  ได้ตรวจสอบโดยเคร่งครดั แต่

ไม่ได้กําหนดหรือระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติที่

เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะนําข้อแนะนําไปกําหนด

เพิม่เตมิในระเบยีบปฏบิตัดิงักล่าว 

3. จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิได้ร ับค่า

คอมมชิชัน่เป็นประจําตามความเหมาะสม 

 

2. จากการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้มี

สิท ธิ ได้ ร ับ ค่ าค อ ม มิช ชัน  (บุ ค ค ล

ธรรมดา) ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 

ถงึ มกราคม 2563 พบว่ามผีูข้ ึน้ทะเบยีน

ใหม่ทั ้งสิ้น  5 ราย  โดยที่บริษัทฯ ได้

กํ า ห น ด ให้ แ ผ น ก ก า ร เงิน ทํ าก า ร

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนกับ

ทางแผนกบุคคลก่อน โดยทัง้ 5 รายไม่มี

รายชื่อเป็นพนักงานของบรษิัทฯ และมี

เอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้มี

สทิธไิดร้บัค่าคอมมชิชนัครบถว้น  

3. บรษิทัฯ กําหนดใหม้กีารทบทวนรายชื่อ

ผู้มสีทิธิได้รบัค่าคอมมชิชนัปีละ 1 ครัง้ 

(ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) 

โดยภายหลังการทบทวนจะจัด ทํ า

รายชื่ อผู้มีสิทธิ ร์ ับคอมมิชชันที่ เป็น

ปัจจุบนั จากการตรวจสอบพบว่า มกีาร

จัดทํารายชื่อผู้มีสิทธิรบัค่าคอมมิชชัน 

ซึ่งปรบัปรุงล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ ์

2563 โดยที่มรีายชื่อผูม้สีทิธทิัง้หมด 61 

ราย (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นรายชื่อที่

เพิม่เตมิจากปีก่อนหน้าทัง้หมด 5 ราย 

 

สถานะ : 

ดําเนินการแกไ้ขแลว้ 

 

 

2 การแบ่งแยกหน้าท่ีและกาํหนดสิทธิไม่เหมาะสมในระบบ Cyber Freight Software Package (CFSP) 

 ขอ้ตรวจพบ : 

 จากการสอบทานสิทธิในระบบ Cyber Freight 

Software Package (CFSP) พบว่าพนักงานขายได้รบั

สทิธจิดัทําใบแจ้งหนี้ ทําใหพ้นักงานขายระดบัผูจ้ดัการ

ขึน้ไป สามารถกําหนดราคาขายจนถึงจดัทําใบแจ้งหนี้ 

ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม 

ปัจจุบนัแผนกปฏบิตักิารมหีน้าที่จดัทําใบแจ้งหนี้เพื่อส่ง

ใหก้บัผูจ้ดัการขายตรวจสอบและอนุมตั ิ 

 จากการสอบทานสรุปรายการใบแจง้หนี้ตัง้แต่วนัที ่

1 สิ งห าคม  2561 ถึ ง  30 กัน ย าย น  2562 พ บ ว่ า 

ขอ้เสนอแนะ : 

1. ยกเลกิสทิธใินจดัทําใบแจ้งหนี้ของพนักงานขาย

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขายจํานวน 2 ท่านทนัท ี 

2. กําหนดใหม้กีารทบทวนสทิธใินระบบต่างๆ เมื่อ

พนักงานมกีารเปลีย่นแปลงตําแหน่ง  

3. จัดให้มีการทบทวนการกําหนดสิทธิประจําปี

สําหรบัพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการ

ทัง้หมดอีกครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกบัหน้าที่เพื่อ

เป็นไปตามหลักการแ บ่งแยกห น้าที่  โดย

เปรียบเทียบจากขอบเขตการทํ างานของ

ผลการตดิตาม : 

1. จากการตรวจสอบสทิธใินการเขา้ใช้งาน

ระบบ CFSP ของพนักงานในแผนกขาย 

โดยทําการตรวจสอบว่า ไม่มีพนักงาน

ในระดับผู้จัดการขึ้นไปที่มีสิทธิในการ

จดัทําใบแจ้งหนี้ได้ ซึ่งปัจจุบนัในแผนก

มเีพยีงพนักงานระดบั officer จํานวน 2 

ท่าน ทีส่ามารถจดัทําใบแจง้หนี้ได ้

2. จากการตรวจสอบสทิธขิองพนักงานที่มี

การเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง เช่น ลาออก 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.13 หน้าที ่5 

 ประเดน็ท่ีตรวจพบ ผลกระทบ และความเส่ียงตาม

รายงาน 

ข้อเสนอแนะ  

และการดาํเนินการของบริษทัฯ 
ผลการตรวจติดตามตามรายงาน 

พนักงานขายระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขาย 2 ท่าน ไดจ้ดัทําใบ

แจ้งหนี้  3 รายการ รวมเป็นเงิน 47,433 บาท โดย

พนักงานขายระดับผู้จัดการทัง้ 2 ท่านเคยทํางานใน

ตําแหน่งปฏิบัติการ ก่อนที่จะได้รบัการปรบัตําแหน่ง

เป็นผูจ้ดัการฝ่ายขายในเดอืนมนีาคม 2559 และ 2560 

ตามลําดบั ซึง่สทิธจิดัทําใบแจง้หนี้ไม่ถูกยกเลกิหลงัจาก

เปลีย่นตาํแหน่ง  

 จากการสอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิใน

ระบบเมื่อพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง พบว่า

บรษิทัฯ ไม่ได้กําหนดใหม้กีารทบทวนและแก้ไขสทิธใิน

ระบบเมื่อพนักงานมีการเปลี่ยนตําแหน่ง และบรษิัทฯ 

ไม่พบสทิธิที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวในการทบทวนสิทธิ

ประจําปี เมื่อเดอืนธนัวาคม 2561 

 

ผลกระทบ : 

การแบ่งแยกหน้าที่และกําหนดสิทธิในระบบที่ ไม่

เหมาะสมในการกําหนดราคาขายและจดัทําใบแจ้งหนี้ 

อาจทําให้เกิดข้อผดิพลาดในการจดัทําใบแจ้งหนี้ และ

อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้าบางราย โดยที่

พนักงานขายระดับผู้จดัการฝ่ายขายสามารถจดัทําใบ

แจง้หนี้ใหสู้งหรอืตํ่ากว่าราคาที่ระบุไวใ้นใบเสนอราคาที่

ไดต้กลงกนั  

นอกจากนี้ การไม่ทบทวนสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูในระบบ

เมื่อพนักงานมกีารเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง ทําใหม้คีวาม

เสีย่งใหพ้นักงานมสีทิธทิีไ่ม่เหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าที่

และความรบัผดิชอบ 

 

ระดบัความสาํคญั:  

ตํ่า 

พนักงานแต่ละตําแหน่ง 

 

การดําเนินการของบรษิทัฯ : 

1. ยกเลิกสิทธิข์องผู้จัดการฝ่ายขายที่มีสิทธิที่ไม่

เหมาะสม 

2. เปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ใช้งานให้เหมาะกับ

หน้าทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงทนัท ี

3. แผนก IT จะทําหน้าที่สอบทานและทกัท้วงการ

ให้สิทธิท์ี่ไม่เหมาะสมตามหลักการแบ่งแยก

หน้าทีใ่นการทบทวนสทิธปิระจําปี 

 

ได้รบัการเลื่อนตําแหน่ง หรือโอนย้าย

แผนก พบว่าสทิธใินระบบของพนักงาน

ดังกล่าวได้ถูกปรบัปรุงให้เป็นไปตาม

ตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบนั โดยทีบ่รษิทัฯ 

ได้ กํ าห น ดกระบวน การว่ า  ห ากมี

พนักงานเข้าเงื่อนไขดังกล่าว แผนก

บุคคลจะทําการส่งอเีมลแ์จง้ใหทุ้กแผนก

รบัทราบ โดยที่ทางแผนก IT จะทําการ

ปรบัปรุงสทิธใินระบบเมื่อได้รบัการแจ้ง

จากแผนกบุคคล ทัง้นี้รอบระยะเวลาที่

ทําการติดตามการปรบัปรุงแก้ไข ไม่มี

พนักงานเลื่อนตําแหน่งและโอนย้าย

แผนก) 

3. จากการตรวจสอบการทบทวนสิทธิ

ประจําปีสาหรบัพนักงานฝ่ายขายและ

ฝ่ายปฏิบัติการในระบบ พบว่ามีการ

ดําเนินการเป็นไปตามที่ได้กําหนดไวใ้น 

IT policy ล่าสุดเมื่อเดอืนธนัวาคม 2562 

โด ย ทํ าก ารด าว น์ โห ล ด สิท ธิ ข อ ง

พนักงานทุกแผนกออกมาจากระบบ 

แล้วส่งไปยังแผนกต่าง ๆ เพื่อยืนยัน

ความถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด

ซึ่งนโยบายกําหนดว่า บรษิัทฯ ต้องทา

การทบทวนสทิธใินระบบอย่างน้อยปีละ 

1 ครัง้ 

 

สถานะ : 

ดําเนินการแกไ้ขแลว้ 

 

3 การควบคมุเก่ียวกบัวงเงินเครดิตท่ีให้กบัลูกค้าไม่เพียงพอ 

 ขอ้ตรวจพบ : 

1. การสอบทานวงเงินเครดิตประจําปี ไม่ได้จัดทํา

อย่างครบถว้น โดยแผนกการเงนิไดส้อบทานวงเงนิ

เครดิตปีละ 1 ครัง้ เพื่อประเมินไม่ให้มีลูกค้าที่มี

ยอดเครดิตสูงเกินกว่าที่จําเป็น โดยทําการสอบ

ทานเฉพาะลูกค้าที่มียอดคงค้างเท่านัน้ จากการ

ตรวจสอบ พบว่าลูกค้าบางรายมีวงเงินเครดิตสูง

กว่าค่าบริการในช่วง สิงหาคม 2561 – สิงหาคม 

2562 

2. การขยายวงเงนิเครดิตชัว่คราวไม่ได้ถูกปรบักลับ

ตามเวลาที่กําหนด จากการสอบทานการปรับ

วงเงินเครดิตชัว่คราว มีวงเงินเครดิตของลูกค้า

จําน วน  3 รายการที่ ไ ม่ ได้ ถู กป รับกลับต าม

ระยะเวลาทีกํ่าหนด  

 

ขอ้เสนอแนะ : 

1. การทบทวนวงเงนิประจําปีบรษิทัฯ ควรพจิารณา

จากลูกค้าที่มีการให้บรกิารในปีที่ประเมนิและปี

ก่อนหน้าเพื่อให้มัน่ใจว่าการประเมินดังกล่าว

เป็นไปอย่างครบถว้น  

2. การปรบักลบัของวงเงนิชัว่คราวของพนักงาน

แผนกการเงินควรได้ร ับการสอบทานโดย

หัวหน้างานอย่างสมํ่ าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า

วงเงนิชัว่คราวได้ถูกปรบักลบัอย่างทนัเวลาและ

ครบถ้วน ทัง้นี้บรษิัทฯ ควรพิจารณาการตัง้ค่า

การแจ้งเตอืนในระบบปฏบิตักิารเมื่อใกล้ถงึเวลา

ครบกําหนดการปรบัวงเงนิกลบั  

 

การดําเนินการของบรษิทัฯ : 

1. ทบทวนวงเงินเครดิตของลูกค้าประจําปีโดย

ผลการตดิตาม : 

1. จากการตรวจสอบการทบทวนการให้

วงเงนิเครดิตแก่ลูกค้า โดยเปรยีบเทียบ

วงเงนิเครดติในปัจจุบนักบัปรมิาณการใช้

บริการของลูกค้าย้อนหลัง 2 ปี รวมถึง

วิธีการและความครบถ้ วนของการ

ตรวจสอบ ทัง้นี้ บรษิัทฯ มีการทบทวน

จํานวนวงเงนิเครดติของลูกคา้ ครัง้ล่าสุด

เมื่อสิ้นเดอืนมกราคม 2563 ซึ่งมลีูกคา้ที่

ได้รบัการทบทวนและปรบัวงเงนิทัง้สิ้น 

184 ราย โดยเป็นการทบทวนลูกค้าทุก

รายที่มีรายการขายภายในปี ทางแผนก

การเงินทําการเสนอปรบัจํานวนวงเงิน

ตามปรมิาณยอดขายเฉลี่ยรายเดอืนของ

แต่ละลูกค้า โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.13 หน้าที ่6 

 ประเดน็ท่ีตรวจพบ ผลกระทบ และความเส่ียงตาม

รายงาน 

ข้อเสนอแนะ  

และการดาํเนินการของบริษทัฯ 
ผลการตรวจติดตามตามรายงาน 

ผลกระทบ : 

1. การใหว้งเงนิเครดติ การประเมนิวงเงนิเครดติ และ

การปรบัวงเงนิเครดิตที่ไม่เหมาะสม อาจมีความ

เสีย่งทีจ่ะเกดิการผดินัดชําระหนี้และเกดิหนี้สญู 

2. วงเงนิเครดิตที่กําหนดไม่ได้เป็นการป้องกนัไม่ให้

บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าที่มียอดเครดิตเกิน

กําหนด ซึ่งอาจส่งผลใหลู้กค้ามยีอดการรบับรกิาร

สูงเกินกว่าที่บรษิัทฯ ตัง้ไว้ และอาจส่งผลให้เกิด

ความเสีย่งในการชําระหนี้ของลูกคา้ 

 

ระดบัความสาํคญั:  

ตํ่า 

ทัว่ถงึและเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัจํานวนเงนิที่

ลูกค้าใช้บรกิารตามข้อมูลในปีก่อนหน้าและปีที่

ประเมนิ 

2. กําหนดใหพ้นักงานทีท่ําหน้าทีข่ยายวงเงนิเครดติ

ชัว่คราวจัดทํารายงานสรุปลูกค้าที่ขยายวงเงิน

ชัว่คราวเป็นรายเดือนทุกวันสิ้นเดือน เพื่อให้

หวัหน้าสอบทานระยะเวลาที่ขอขยายและสิ้นสุด 

ว่ามกีารปรบัวงเงนิกลบัไปตามวงเงนิปกติอย่าง

ถูกตอ้ง 

ไปใหแ้ผนกขายพจิารณา หลงัจากนัน้ทํา

การบนัทกึวงเงนิใหม่ลงในระบบ 

2. จากการตรวจสอบรายงานสรุปการขยาย

วงเงินชัว่คราวที่จัดทําโดยพนักงานที่

รบัผดิชอบการขยายวงเงนิ โดยรายการ

ขยายวงเงนิของเดอืนที่ผ่านมาและเดอืน

ปัจจุบนัจะถูกจดัทําภายในช่วงต้นเดือน

ถดัไปและมีการตรวจสอบความถูกต้อง

โดยหัวหน้างานซึ่งจากการตรวจสอบ

รายงานประจําเดือนธนัวาคม 2562 และ 

มกราคม  2563 พบว่ารายงานขยาย

วงเงินได้ถูกจัดทําและมีการตรวจสอบ

ความถูกต้องโดยหัวหน้ างานอย่ าง

ครบถว้น 

 

สถานะ : 

ดําเนินการแกไ้ขแลว้ 

 

นอกจากน้ี ผูต้รวจสอบภายในบรษิัทฯ ไดด้ําเนินการตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ครัง้

ล่าสุดในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 โดยได้เข้าตรวจสอบกระบวนการบริหารเงินสด ซึ่งการปฏิบัติงานครอบคลุม

ระยะเวลา ระหว่างวนัที่ 22 ถึง 26 มถิุนายน 2563 และนํารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม โดยมสีรุปผลการตรวจตดิตาม ดงัน้ี 

 ประเดน็ท่ีตรวจพบ ผลกระทบ และความเส่ียงตามรายงาน ข้อเสนอแนะ และการดาํเนินการของบริษทัฯ 

1 การกาํหนดมูลค่าสูงสุดในการอนุมติัวงเงินสดย่อยและวงเงินทดรองจ่ายทัว่ไปไม่สอดคล้องกบัมูลค่าในการดาํเนินงาน 

 ขอ้ตรวจพบ : 

อํานาจอนุมตัิดําเนินการ ในหัวข้อวงเงนิสดย่อยและเงินทดรองจ่ายทัว่ไป 

กําหนดให้สามารถอนุมตัิตัง้วงเงนิสดย่อยได้มากกว่า 3,000,000 บาท และ

มากกว่า 5,000,000 บาท สาํหรบัเงนิทดรองจ่ายทัว่ไป  

จากการสอบทานการบรหิารเงนิสดย่อย ทัง้หมด 11 วงเงนิ พบว่า วงเงนิสด

ย่อยที่มมีูลค่าสูงสุดมมีลูค่าเพยีง 150,000 บาท สาํหรบัแผนก FIAF ค่ามดัจํา

ตู้ นอกจากนี้นโยบายการเบิกจ่ายเงนิสดย่อย ยงักําหนดมูลค่าสูงสุดในการ

เบกิใชเ้งนิสดย่อยต่อรายการที ่3,000 บาทเท่านัน้ 

ทัง้นี้ มีจํานวนและปรมิาณการเบิกชดเชยโดยเฉลี่ยต่อเดือน ระหว่างเดือน

มถิุนายน 2562 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2563 ดงันี้  

• เงนิสดย่อย จํานวนเฉลีย่ 72,677 ถงึ 210,108 บาทต่อเดอืน  

• เงนิทดรองจ่าย จํานวนเฉลีย่ 25,890 ถงึ 67,524 บาทต่อเดอืน  

ซึ่งจะเห็นได้ว่า มูลค่าการอนุมตัิตัง้วงเงนิสดย่อยตามอํานาจการอนุมตัิการ

ดําเนินงาน ไม่สอดคล้องกบัลกัษณะโดยทัว่ไปของการใช้จ่ายเงนิสดย่อยและ

เงนิทดรองของบรษิทัฯ 

 

ผลกระทบ : 

การกําหนดอํานาจอนุมตัวิงเงนิสดย่อยและวงเงนิทดรองจ่ายทัว่ไปที่มากเกิน

ความจําเป็นและมากกว่าปรมิาณโดยเฉลี่ยของการใช้เงนิสดย่อยและเงนิทด

ขอ้เสนอแนะ : 

บรษิทัฯ ควรสอบทานวงเงนิสดย่อยและวงเงนิทดรองจ่ายทัว่ไปอย่างสมํ่าเสมอ

และพจิารณาปรบัลดจํานวนวงเงนิสูงสุดที่สามารถตัง้วงเงนิสดย่อยและวงเงนิ

ทดรองจ่ายทัว่ไป เพื่อใหส้อดคล้องกบัลกัษณะการดําเนินการ และค่าเฉลีย่ของ

จานวนเงนิทีใ่ชง้านจรงิ 

 

การดําเนินการของบรษิทัฯ : 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2563 ได้

พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขวงเงนิสดย่อยและวงเงนิทดรองจ่ายทัว่ไปในอํานาจ

อนุมตัใิหส้อดคลอ้งกบัการดําเนินงาน 

 

แนวทางการแกไ้ขปรบัปรุงของผูบ้รหิาร : 

ในวันที่  13 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พจิารณา 

• แกไ้ขอํานาจอนุมตัดํิาเนินการ โดยปรบัแกไ้ขวงเงนิอนุมตัดิงันี้ 

ขอ้ 6 การตัง้วงเงนิสดย่อย 

กําหนดให้ คณะผูบ้รหิารมอีํานาจอนุมตัไิม่เกิน 500,000 บาท และกําหนดให ้

COO/CFO และ CEO มอีํานาจอนุมตัไิม่เกนิ 300,000 บาท 

• ปรบัแกไ้ขอํานาจดําเนินการอนุมตัเิกีย่วกบัเงนิทดรองจ่ายดงันี้ 
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 ประเดน็ท่ีตรวจพบ ผลกระทบ และความเส่ียงตามรายงาน ข้อเสนอแนะ และการดาํเนินการของบริษทัฯ 

รองจ่าย เป็นการเปิดช่องให้มีการใช้เงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่ายทัว่ไปไม่

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่าย 

ระดบัความสาํคญั :  

ตํ่า 

 

กําหนดเพิม่ขอ้ 7.2 เงนิทดรองจ่ายสาหรบัโครงการพเิศษ 

กําหนดใหผู้ม้อีํานาจขัน้ต้นในการอนุมตัติัง้แต่ COO/CFO และ CEO มอีํานาจ

อนุมัติไม่เกิน 1,000,000 บาท และคณะผู้บริหารมีอํานาจอนุมัติไม่เกิน 

3,000,000 บาท 

เพิม่ ขอ้ 7.3 เงนิทดรองจ่ายทัว่ไป 

ปรบัแก้ไขให ้COO/CFO และ CEO มอีํานาจอนุมตัไิม่เกนิ 300,000 บาท เงนิ

ท ด รอ ง จ่าย ทั ว่ ไป ที่ เกิ น ก ว่ า  300,000 บ าท  เป็ น อํ าน าจอ นุ มัติ ข อ ง

คณะกรรมการบรษิทั 

2 การใช้บญัชีแยกประเภทเงินสดย่อยและการแบ่งแยกหน้าท่ียงัไม่เหมาะสม 

 ขอ้ตรวจพบ : 

สาํนักงานใหญ่ 

1. มีรายการที่บันทึกผ่านบัญชีเงินสดย่อยแต่มีมูลค่าไม่สอดคล้องกับ

นโยบายเงนิสดย่อย ซึง่ถูกใชบ้นัทกึรายการค่าใชจ่้ายประเภทอื่น ๆ ทําให้

ไม่สามารถแยกรายการเงนิสดย่อยทีแ่ทจ้รงิออกมาได ้ 

• รายการที่เป็นการจ่ายเชค็หรอืโอนค่าใช้จ่ายที่บรษิทัฯ สํารองจ่าย

ให้กับลูกค้าล่วงหน้าหลายรายการรวมกันซึ่งมีมูลค่าเกิน 3,000 

บาท เช่น ค่ามดัจําตู้สาหรบัขนสนิค้าและค่าใช้จ่ายสายเรอือื่นๆ 

เป็นต้น รายการจ่ายเชค็หรอืโอนดงักล่าวจงึผูกไวก้บับญัชเีงนิสด

ย่อย (100000) และไม่ได้ระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในสมุด

บญัชีแยกประเภททัว่ไป นอกจากนี้บรษิัทฯ ยงัไม่มีการกําหนด

ประเภทหรอืรหสัเอกสารสาหรบัการบนัทกึรายการเงนิสดย่อย 

• รายการเงนิสดย่อยที่เกิดขึ้นหลายๆ รายการถูกบันทึกรวมเป็น

หนึ่งรายการในระบบบัญชี ซึ่งเป็นการจ่ายด้วยเช็คเงินสดและ

บรษิัทฯ นําไปเบกิเงนิสดจากธนาคารเพื่อจ่ายให้ลูกค้า ทําให้ต่อ

หนึ่ งรายการมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท และยังไม่ได้ระบุ

รายละเอียดของค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ โดยระบุชื่อผู้เบิกเงินสดย่อย

รายการนัน้ ๆ หรอืชื่อลูกคา้แทน 

สาํนักงานสาขา 

1. ผู้ดูแลรกัษาเงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่ายคอื Accounting Manager มี

หน้าที่อนุมตัิใบเบิกเงนิสดย่อย จดัเตรยีมเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 

และบนัทึกบญัชใีนระบบ ซึ่งเป็นระบบบญัชีเดียวกบัสํานักงานใหญ่ โดย 

Accounting Manager เป็นผู้มีอํานาจสัง่จ่ายเช็คร่วมกับ Assistant to 

Management ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบนัทึกบัญชีรายการเงนิ

สดย่อยและเงนิทดรองจ่ายที่ไม่เหมาะสม ทัง้นี้ จากการสอบถามผูจ้ดัการ

ฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงินที่สํานักงานใหญ่ แจ้งว่าสํานักงาน

ดังกล่าวมีพนักงานที่มีหน้าที่รบัผิดชอบด้านบัญชีจํานวน 1 ท่านที่อยู่

ภายใตฝ่้ายบญัชแีละการเงนิซึง่คอื Accounting Manager ในปัจจุบนัจาก

เดิมจํานวน 3 ท่าน จึงทําให้มีข้อจํากัดในการแบ่งแยกหน้าที่งานให้

เหมาะสม 

2. การบนัทกึบญัชรีายการเงนิสดไม่ได้ระบุรายละเอยีดของค่าใช้จ่ายที่จ่าย

ผ่านเงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่ายในสมุดบญัชแียกประเภททัว่ไป และ

ไม่ได้นําส่งเอกสารประกอบรายการเงินสดมายังสํานักงานใหญ่เพื่อ

ตรวจสอบรายการ ดังนัน้รายการที่บันทึกบัญชีจึงไม่สามารถสอบทาน

ความถูกต้องเปรยีบเทียบกบัเอกสารประกอบ สําหรบัช่วงเวลาของงวด

การตรวจสอบครัง้นี้ 

 

ขอ้เสนอแนะ : 

สาํนักงานใหญ่ 

1. ควรแยกประเภทบญัชสีาหรบัเงนิสดย่อยและค่าใชจ่้ายทีจ่่ายดว้ยเชค็หรอื

โอนออกจากกนัใหช้ดัเจน 

2. ควรกําหนดประเภทของเอกสารทีใ่ชส้าหรบัการเบกิเงนิสดย่อย  

3. ควรแยกบนัทกึรายการเงนิสดย่อยแต่ละรายการ และควรระบุรายละเอยีด

ของค่าใชจ่้ายในสมุดบญัชแียกประเภททัว่ไป 

สาํนักงานสาขา 

1. ควรกําหนดแนวทางการบนัทึกบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ี

โดยสมุดบญัชแียกประเภททัว่ไป (General Ledger) ควรระบุรายละเอยีด

ของค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามเอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ี

2. ควรกําหนดให้มผีู้สอบทานความถูกต้อง โดยแยกจากผู้มีหน้าที่บันทึก

บญัชีระหว่างข้อมูลที่บนัทึกบญัชีและเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี

สําหรบัรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัเงนิสด ทัง้นี้ควรกําหนดให้มกีารสอบทาน

รายการอย่างน้อยทุกสิน้เดอืน 

 

การดําเนินการของบรษิทัฯ : 

1. เบื้องต้นดําเนินการแยกประเภทรายการระหว่างเงนิสดย่อยกบัรายการ

จ่ายเชค็หรอืโอนออกจากกนัใหช้ดัเจน 

2. จะกําหนดประเภทของเอกสารเงินสดย่อยออกมาให้ชัดเจนโดยจะ

ปรบัปรุงในระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีจ่ะตดิตัง้ใหม่ในอนาคต 

3. กําหนดใหม้ผีูส้อบทานความถูกตอ้งของเอกสารและการบนัทกึบญัชขีอง

สานักงานร่มเกล้าที่เกี่ยวข้องกบัเงนิสดอย่างน้อยทุกสิน้เดอืน ซึ่งได้เริม่

ดําเนินการแลว้ตัง้แต่งวดบญัชเีดอืนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
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 ประเดน็ท่ีตรวจพบ ผลกระทบ และความเส่ียงตามรายงาน ข้อเสนอแนะ และการดาํเนินการของบริษทัฯ 

ผลกระทบ : 

การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่จ่ายด้วยเช็คหรอืโอนในบัญชีเงนิสดย่อยและ

บญัชแียกประเภททัว่ไปโดยไม่ระบุรายละเอยีดของค่าใชจ่้าย ทําใหบ้รษิทัฯ ไม่

สามารถตรวจสอบความถูกต้อง วเิคราะห์รายการเงนิสดย่อย รวมถงึรายการ

ผดิปกติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และการไม่สอบทานการบนัทึกบัญชีและ

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายการเงินสด อาจส่งผลให้เกิดความ

ผิดพลาดในการบันทึกบัญชี หรอือาจเกิดการทุจรติโดยการบันทึกรายการ

ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ หรอืมลูค่าไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสาร 

 

ระดบัความสาํคญั:  

ตํ่า 

3 การจดัการเงินสดย่อยซ่ึงไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไว้ 

 ขอ้ตรวจพบ : 

1. จากการสอบทานเอกสารการคํ้าประกนัของผูถ้อืวงเงนิสดย่อย ซึง่ปัจจุบนั

บรษิัทฯ ได้มอบหมายให้มผีู้ถอืวงเงนิสดย่อยทัง้หมด 10 ท่าน พบว่า มี

พนักงาน 7 ท่าน ทีไ่ม่มเีอกสารการคํ้าประกนั 

2. จากการสอบทานเงนิสดย่อยวงเงนิที่จดัเกบ็ที่สาํนักงานสาขา มูลค่าวงเงนิ 

10,000 บาท พบว่า ไม่ถูกสุ่มตรวจนับอย่างสมํ่าเสมอ โดยแผนกบัญชี

หรอืบุคคลที่ได้รบัมอบหมาย ตามที่ระบุในนโยบาย WI-FIA24 การตัง้

วงเงนิสดย่อยและวธิกีารตรวจสอบเงนิสดคงเหลอืในมอื (Petty Cash) 

 

ผลกระทบ : 

1. การไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่บรษิัทฯ กําหนดไว้ อาจทําให้บรษิัทฯ เกิด

ความเสีย่งในการสูญเสยีเงนิสด ทีดู่แลรกัษาโดยพนกังานทีเ่กี่ยวขอ้งหรอื

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย และไม่สามารถตดิตามจากผูค้า้ประกนัได ้

2. การไม่สุ่มตรวจนับเงนิสดย่อยอย่างสมํ่าเสมอ อาจทําให้เงนิสดย่อยสูญ

หาย หรอืถูกนําไปใชไ้ม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัฯ กําหนดไว ้

 

ระดบัความสาํคญั:  

ตํ่า 

ขอ้เสนอแนะ : 

1. บรษิทัฯ ควรปฏบิตัติามนโยบายทีว่างไว ้หรอืปรบัปรุงนโยบายดงักล่าวให้

สอดคล้องกบัสภาพการทางานและความเสี่ยงที่ทางผู้บรหิารประเมินใน

ปัจจุบนัใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

2. บรษิทัฯ ควรสุ่มตรวจนับวงเงนิสดย่อยทุกวงอย่างสมํ่าเสมอ ในกรณีวงเงนิ

สดย่อยที่อยู่ห่างไกลจากสํานักงานใหญ่ บรษิทัฯ ควรมอบหมายใหบุ้คคล

อื่นทีไ่ม่ได้เกีย่วขอ้งกบัการจดัการเงนิสดย่อย โดยไม่จําเป็นตอ้งเป็นแผนก

บญัชี ทาการตรวจนับอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า เงนิสดย่อยมกีาร

เบกิใช ้และดูแลเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 

 

การดําเนินการของบรษิทัฯ : 

1. บรษิัทฯ จะพิจารณาทบทวนนโยบายและปรบัปรุงนโยบายดังกล่าวให้

สอดคลอ้งกบัสภาพการทางานและความเสีย่งในปัจจุบนั 

2. บรษิทัฯ จะสุ่มตรวจนับวงเงนิสดยอ่ยทีส่าํนักงานสาขาไตรมาสละ 1 ครัง้ 

4 ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เข้าลกัษณะเงินทดรองจ่ายถกูบนัทึกในบญัชีเงินทดรองจ่าย (Advance Payment) 

 ขอ้ตรวจพบ : 

จากการสอบทานรายการที่ถูกบนัทึกในบญัชเีงนิทดรองจ่ายสําหรบัพนักงาน 

และบญัชเีงนิทดรองจ่ายคู่คา้ พบว่า มรีายการที่มลีกัษณะไม่เขา้ข่ายของบญัชี

เงนิทดรองจ่าย โดยไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรอืระเบยีบอํานาจอนุมตัขิอง

เงนิทดรองจ่าย ดงัต่อไปนี้ 

1. รายการทีม่ลีกัษณะเป็นเงนิทดรองจ่ายใหบ้รษิทัในเครอื ซึง่บนัทกึในบญัชี

เงนิทดรองจ่ายคู่คา้ (Advance payment to suppliers) และไม่ถูกหกัออก

ตามงวดของการจ่ายเงนิค่าใช้บรกิารตามลกัษณะของเงนิเบิกล่วงหน้า

จ่ายให้กับคู่ค้า ซึ่งรายการดังกล่าวได้รบัอนุมตัิการเบิกจ่ายโดย Chief 

Executive Officer ทัง้นี้ยงัไม่มกีารคนืเงนิทดรองจ่ายหรอืหกัเงนิจํานวน

ดงักล่าวในเดอืนมถิุนายน 2563 ซึง่ขดักบันโยบายการเบกิเงนิทดรองจ่าย

ทีต่อ้งเคลยีรเ์งนิภายใน 7 วนั 

2. รายการที่มีลกัษณะเป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน โดยใช้บัญชีเงนิทดรองจ่าย

เป็นบญัชพีกัและเพื่อหกักบัเงนิเดอืน 

3. รายการขอเบกิเงนิทดรองจ่ายเพื่อซื้อของขวญัใหลู้กคา้ บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึ

ขอ้เสนอแนะ : 

1. บรษิทัฯ ควรสอบทานวตัถุประสงค์ เงื่อนไขและอํานาจอนุมตัขิองเงนิทด

รองจ่ายสาหรบัพนักงานและคู่คา้ใหช้ดัเจนและเหมาะสม  

2. บรษิทัฯ ควรปฏบิตัติามระเบยีบอํานาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม 

ทัง้นี้ การขออนุมัติที่นอกเหนือจากระเบียบอํานาจอนุมัติควรนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาเป็นกรณี 

3. บรษิทัฯ ควรบนัทกึค่าใช้จ่ายพนักงานที่จ่ายล่วงหน้าเป็นลูกหนี้พนักงาน

หรอืลูกหนี้อื่น ๆ ในรายงานทางการเงนิ และบนัทกึเงนิทดรองจ่ายเพื่อซื้อ

ของขวญั ใหถู้กประเภทบญัช ี

 

การดําเนินการของบรษิทัฯ : 

1. บรษิทัจะสอบทานวตัถุประสงค ์เงื่อนไขและอํานาจอนุมตัขิองเงนิทดรอง

จ่ายสาํหรบัพนักงานและคู่คา้ใหช้ดัเจนและเหมาะสม 

2. บรษิัทฯ จะบนัทึกค่าใช้จ่ายพนักงานที่จ่ายล่วงหน้าเป็นลูกหนี้พนักงาน

หรอืลูกหนี้อื่น ๆ ในรายงานทางการเงนิ 
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 ประเดน็ท่ีตรวจพบ ผลกระทบ และความเส่ียงตามรายงาน ข้อเสนอแนะ และการดาํเนินการของบริษทัฯ 

บัญชีรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายรบัรอง ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชีผิด

ประเภทของค่าใชจ่้าย 

 

ผลกระทบ : 

1. บริษัทฯ อาจมีการใช้เงินทดรองจ่ายที่ไม่เหมาะสมตามวัตถุประสงค ์

ระเบยีบอํานาจอนุมตัขิองเงนิทดรองจ่ายและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัฯ 

2. บรษิทัฯ อาจไม่ไดร้บัผลประโยชน์ทางการเงนิหรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บั

เงนิคนื และการบนัทกึบญัชีไม่ถูกต้องตามลกัษณะของรายการ อาจส่งผล

ต่อการวเิคราะหร์ายการและคา่ใชจ่้ายตามงวดทีถู่กตอ้ง 

 

ระดบัความสาํคญั:  

ปานกลาง 

3. บรษิทัฯ ไดป้รบัปรุงการบนัทกึบญัชคี่ารบัรองใหถู้กตอ้งตามประเภทของ

ค่าใชจ่้าย โดยบนัทกึเป็นรายจ่ายตอ้งหา้มทางภาษี 

 

ทัง้น้ี เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2562 ผูต้รวจสอบภายในไดจ้ดัทําผลการประมนิความเสีย่ง (Risk assessment)

เพื่อระบุความเสีย่งทางธุรกจิทีอ่าจเกดิขึ้นในกระบวนการทํางานต่างๆ ทีส่ําคญั และกระบวนการย่อยซึ่งเป็นกลไกใน

การขบัเคลื่อนธุรกจิของบรษิทัฯ และไดกํ้าหนดแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในร่วมกนักบัผูบ้รหิารบรษิทัฯ และ

ได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยแผนการ

ตรวจสอบภายในดังกล่าวครอบคลุมการตรวจสอบภายในสําหรับปี 2562 – 2564 ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะเข้า

ตรวจสอบและติดตามการปรบัปรุงระบบงานทุกระบบ และจะนําเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อไป  

13.3  ข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (บริษทั วายเจซี ดี

โปท์ จาํกดั “YJCD”) 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้

ปฏบิตังิานตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  สาํหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมรีายละเอยีด

ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัระบบควบคุมภายในดา้นบญัช ีดงัน้ี 
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ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อตรวจพบ ระดบัความสาํคญัและผลกระทบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเหน็จากผู้บริหาร 

การรกัษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การลบบญัชีผู้ใช้งานล่าช้ากว่าท่ีกาํหนดไว้ในนโยบาย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ขัน้ตอนการยกเลิกสทิธิของบญัชีผู้ใช้งานในนโยบายด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบุให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระงบัการใช้งานของบัญชีผู้ใช้งานของพนักงานที่ลาออก

ทนัทหีลงัจากได้รบัเอกสาร “ใบตรวจสอบทรพัย์สนิ/หนี้สนิ 

กรณีพนักงานลาออก” จากฝ่ายบุคคล อย่างไรก็ดจีากการ

เปรียบเทียบรายชื่อพนักงานลาออกระหว่างวันที่  1 

มกราคม ถึง 24 ตุลาคม 2562 กับบัญชีผู้ใช้งานในระบบ 

CFSP พบจํานวน 4 บัญชีผู้ใช้งานจากคนลาออกทัง้หมด 

46 คน ซึ่งทางฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศได้รบัเอกสารจาก

ฝ่ายบุคคลและลงนามรับทราบเรียบร้อย แต่เจ้าหน้าที่

เทคโนโลยสีารสนเทศไม่ได้ดําเนินการระงบัสทิธิหลงัจาก

ไดร้บัขอ้มลูจากฝ่ายบุคคล  

ระดบัความสาํคญั : ตํ่า 

ผลกระทบ :  

การไม่ระงบัการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของ

พนักงานลาออกอย่างทันเวลา ทําให้มี

ความเสีย่งที่ ผูไ้ม่ประสงค์ดอีาจลกัลอบใช้

บญัชผีูใ้ชง้านดงักล่าว ก่อใหเ้กดิการเขา้ใช้

งานระบบอย่างไม่เหมาะสม กระทบต่อ

ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูในระบบ  

ควรปรบัปรุงหรอืเพิ่มเติมขัน้ตอนการยกเลิกสทิธิของ

บัญชีผู้ใช้งานในนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดย  

- ควรให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศลงนามใน

เอกสารที่ได้รบัจากฝ่ายบุคคล หลังจากลบหรือระงบั

การใชง้านบญัชผีูใ้ชง้านเรยีบรอ้ยแลว้  

- ควรสอบทานรายชื่อผู้ใช้งานในระบบอีกครัง้เป็นราย

เดอืนหรอืรายไตรมาสเพื่อใหม้ัน่ใจว่าไม่มบีญัชผีูใ้ช้งาน

ของคนลาออกอยู่ในระบบงาน  

- หากจําเป็นต้องใช้บญัชผีูใ้ช้งานของพนักงานลาออก 

ควรกําหนดให้มีการร้องขอ ระบุสาเหตุและระยะเวลา

การใช้งานก่อนนําส่งให้หัวหน้าของผู้ร้องขอทําการ

พจิารณาอนุมตักิ่อนดําเนินการตามทีร่อ้งขอ  

 

ความคิดเหน็จากผู้บริหาร:  

ทําการลบทนัทแีละกําหนดใหเ้จา้หน้าที่ฝ่าย IT ลง

นามหลังจากทําการลบหรอืระงบัการใช้งานบญัชี

ผูใ้ช้งานเรยีบรอ้ยแล้ว รวมถึงดําเนินการปรบัปรุง

ขัน้ตอนการยกเลกิสทิธขิองบญัชผีูใ้ชง้านใหเ้ป็นไป

ตามความเหมาะสมแลว้ 

 

สถานะ : 

ดําเนินการแกไ้ขแลว้ 

 

นโยบายการรกัษาความปลอดภยัของรหัสผ่านยงัไม่

ครอบคลุมหวัข้อท่ีสําคญั และการกาํหนดค่ารหสัผ่าน

ในระบบยงัไม่ปลอดภยั  

 

ปัจจุบันบริษัทมีการกําหนดนโยบายการรักษาความ

ปลอดภัยรหสัผ่านในนโยบายด้าน IT แต่ยงัไม่ครอบคลุม

หวัขอ้รหสัผ่านทีส่าํคญัดงันี้  

1. ความยาวรหสัผ่านขัน้ตํ่า (Password length)  

2. จํานวนครัง้ที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิด (Failed 

logon attempt)  

3. จํานวนครัง้ที่ไม่ให้กําหนดรหสัผ่านซํ้ากบัรหสัผ่านเดิม 

(Password history)  

ระดบัความสาํคญั : ปานกลาง  

ผลกระทบ :  

การตัง้ค่าความปลอดภยัรหสัผ่านในระบบ

อย่างไม่ปลอดภยั เป็นการเพิม่โอกาสที่ผู้

ไม่ประสงค์ดีสามารถคาดเดารหัสผ่าน 

เพื่อลักลอบเข้าสู่ระบบสารสนเทศของ

บรษิัทได้ ทําให้มคีวามเสี่ยงที่ระบบจะถูก

บุกรุก เพื่อแก้ไขข้อมูลหรอืทําให้ข้อมูลที่

เป็นความลบัของบรษิทัอาจรัว่ไหล  

ควรปรบัปรุงนโยบายการรกัษาความปลอดภัยของ

รหสัผ่านใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่อไปนี้ เพื่อเพิม่ระดบัของ

การรกัษาความปลอดภัย - ความยาวรหัสผ่านขัน้ตํ่า

จํานวน 6 – 8 ตวัอกัษร  

- จํานวนครัง้ที่ยอมใหผู้ใ้ชง้านใส่รหสัผ่านผดิจํานวน 3 -

5 ครัง้  

- จํานวนครัง้ทีไ่ม่ใหก้ําหนดรหสัผ่านซํ้ากบัรหสัผ่านเดมิ

อย่างน้อย 3 -5 รหสัผ่าน  

- ความซับซ้อนของรหัสผ่านควรมีตัวอักษรตัวเล็ก 

ตวัอกัษรตวัใหญ่ ตวัเลข และอกัขระพเิศษ  

 

นอกจากนี้ควรปรบัปรุงค่าความปลอดภยัรหสัผ่านใน

ความคิดเหน็จากผู้บริหาร:  

ทําการแก้ไข IT Policy ในส่วนของการรกัษาความ

ปลอดภยัใหส้อดคล้องกบัมาตรฐานความปลอดภยั 

เช่น  

1. ความยาวของรหสัผ่าน  

2. ความซบัซอ้นของรหสัผ่าน  

3. จํานวนครัง้ที่ไม่ให้กําหนดรหสัผ่านซํ้ากับรหัส

เดมิ  

4. จํานวนครัง้ทีย่อมใหผู้ใ้ชง้านใส่รหสัผดิ  

 

โดยใส่ขอ้ยกเวน้ไวใ้นกรณีที่ระบบไม่สามารถทําได ้

โดยในกรณีที่มขีอ้จํากดัด้านระบบปฏบิตังิานทําให้



   บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่2.3.13 หน้าที ่11 

ข้อตรวจพบ ระดบัความสาํคญัและผลกระทบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเหน็จากผู้บริหาร 

4. ความซบัซอ้นของรหสัผ่าน (Password complexity)  

 

จากการสอบทานการตัง้ค่ารหัสผ่านในระบบ  พบว่า

ระบบงาน  CFSP รวมทั ้งระบบปฏิบัติการและระบบ

ฐานขอ้มลู มกีําหนดค่าทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีด่ ี 

ระบบให้สอดคล้องกบันโยบายฯ ในกรณีที่ไม่สามารถ

กําหนดค่าความปลอดภัยรหสัผ่านให้เป็นไปตํามนโย

บาย เนื่องจากมขีอ้จํากดั หรอืจําเป็นต้องการยกเลกิค่า

รหัสผ่านบางหัวข้อเป็นการชัว่คราว ควรจัดทําเป็น

ขอ้ยกเวน้ (Exception to policy) ที่ระบุถึงการประเมนิ

ความเสี่ยงและ การควบคุมทดแทนเพื่อจัดการความ

เสี่ยง สําหรบัข้อยกเว้นดังกล่าว ควรได้รบัการอนุมตัิ

จากผูบ้รหิารอย่างเหมาะสม  

ไม่สามารถดําเนินการตามนโยบายได้ เช่น การ

กําหนดความยาวรหสัผ่าน ซึ่งที่ผ่านมามขี้อจํากดั

ด้านระบบปฏิบตัิงาน ซึ่งไม่สามารถกําหนดความ

ซับซ้อนของรหัสผ่านได้ เป็นต้น บริษัทฯ ได้

กําหนดใหม้ขีอ้ยกเวน้และจดัใหม้กีารประเมนิความ

เสี่ยง และการควบคุมที่ เพียงพอในการจัดการ

ความเสีย่ง โดยขอ้ยกเวน้จะตอ้งไดร้บัการพจิารณา

อนุมตัจิากผูบ้รหิารอยา่งเหมาะสม 

 

สถานะ : 

ดําเนินการแกไ้ขแลว้ 

  

13.4   หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource) 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2558  เมื่อวนัที่ 17 พฤศจกิายน 2558 มมีติแต่งตัง้บรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ ที่ปรกึษา จํากดั ให้ปฏิบตัิหน้าทีผู่้ตรวจสอบ

ภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตัง้แต่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 ซึง่บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จาํกดั ไดม้อบหมายใหน้าย วรีะพงษ์ กฤษดาวฒัน์ ตําแหน่งหุน้ส่วน 

เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองบรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จาํกดั และนาย วรีะพงษ์ กฤษดาวฒัน์ แล้วเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบั

การปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว เน่ืองจากมคีวามเป็นอสิระ และมปีระสบการณ์ดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี (รายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูด้ํารงตําแหน่งหวัหน้างาน

ตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3)  

 ทัง้น้ีการพจิารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งผ่านการอนุมตั ิหรอืไดร้บัความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่2.3.14 หน้าที ่1 

14.  รายการระหว่างกนั 
 

14.1 รายการระหวา่งกนั 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 

2562 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ณ 30 มถิุนายน 

2563 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

1. บรษิทั ไทยชปิ

ป้ิง เอเยนซี ่

แอนด ์เทรดดิง้ 

จาํกดั 

บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จํากัดเป็นผู้

ถอืหุน้ใหญ่ โดยถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ย

ละ 13.82 และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อย

ละ 40.91 ในบรษิทั ไทยชปิป้ิง เอเยน

ซี่ แอนด์ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งดําเนิน

ธุ ร กิ จ เป็ น ตั ว แ ท น ข อ งส าย เรื อ 

NAMSUNG  

บรษิทัฯ ใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ดว้ยสาย

เรอื NAMSUNG ซึง่บรษิทัฯ ซื้อค่า

ระวางเรอืเพื่อขนส่งสนิคา้จากบรษิทั 

ไทยชปิป้ิง เอเยนซี ่แอนด ์เทรดดิง้ 

จาํกดัซึง่เป็นธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

 

 

บรษิทัฯ ไดซ้ื้อค่าระวางเรอืเพื่อขนส่งสนิคา้กบับรษิทั ไทยชปิ

ป้ิง เอเยนซี ่แอนด ์เทรดดิง้ จาํกดั ซึง่เป็นตวัแทนของสายเรอื 

NAMSUNG เพื่อขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทฯ โดย

บรษิทั ไทยชปิป้ิง เอเยนซี ่แอนด ์เทรดดิง้ จาํกดั เสนอราคา

และเงือ่นไขการคา้ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอตัราตลาด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นรายการที่

บรษิัทฯ ซื้อค่าระวางเรอืเพื่อขนส่งสนิค้าให้ลูกคา้ตามธุรกิจ

ปกตขิองบรษิทัฯ โดยมรีาคาและเงื่อนไขที่เทยีบเคยีงไดก้บั

อตัราตลาด 

ซื้อค่าระวางเรอื 1.7210 0.7650 

เจา้หน้ีการคา้ (ตน้งวด) -    -    

เจา้หน้ีการคา้ (ปลายงวด) - - 

2. บรษิทั 

ไทยสแตนเลย์

การไฟฟ้า จาํกดั 

(มหาชน) 

  

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 

และกรรมการอิสระของบริษัทฯ และ

เป็นประธานกรรมการ และถอืหุน้ราย

ใหญ่ ในบริษัท  ไทยสแตนเลย์การ

ไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) โดยนับรวม

การถอืหุน้ของญาตสินิท 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้กบับรษิทั 

ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 
บรษิัทฯ ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้กบับรษิัท ไทยสแตนเลย์การ

ไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) โดยทัง้หมดเป็นงานประเภทขาเขา้ 

ซึ่งมาจากตัวแทนต่างประเทศ โดยบริษัท ฯ ให้บรกิารที่มี

ราคาและเงือ่นไขการคา้ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอตัราตลาด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นรายการที่

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารรบัขนส่งสนิคา้ใหลู้กคา้ตามธุรกจิปกตขิอง

บรษิทัฯ 

รายไดค่้าระวางเรอืและค่าบรกิาร 0.0041 0.0038    

ลูกหน้ีการคา้ (ตน้งวด) -    -    

ลูกหน้ีการคา้ (ปลายงวด) -    -    



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่2.3.14 หน้าที ่2 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 

2562 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ณ 30 มถิุนายน 

2563 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

3. บรษิทั ไทย

อโีนเว รบัเบอร ์

(ประเทศไทย)  

จาํกดั (มหาชน) 

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 

และกรรมการอิสระของบริษัทฯ และ

เป็นกรรมการ และถือหุ้นรายใหญ่ใน

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย)  

จํากัด (มหาชน) โดยนับรวมการถือ

หุน้ของญาตสินิท 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้กบับรษิทั 

อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 
บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้ากับบริษัท อีโนเว รบัเบอร ์

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยทัง้หมดเป็นงานประเภท

ขาเขา้ ซึ่งมาจากตวัแทนต่างประเทศ โดยบรษิทัฯ ใหบ้รกิาร

ทีม่รีาคาและเงือ่นไขการคา้ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอตัราตลาด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นรายการที่

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารรบัขนส่งสนิคา้ใหลู้กคา้ตามธุรกจิปกตขิอง

บรษิทัฯ 

รายไดค่้าระวางเรอืและค่าบรกิาร 0.0091 -    

ลูกหน้ีการคา้ (ตน้งวด) -    -    

ลูกหน้ีการคา้ (ปลายงวด) -    -    

4. บรษิทั โอเชยีน 

กลาส จาํกดั 

(มหาชน) 

นายวรกานต ์ชโูต กรรมการ และ

กรรมการอสิระของบรษิทัฯ และเป็น

กรรมการอสิระของ บมจ. โอเชยีน 

กลาส   

  

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้กบับรษิทั 

โอเชยีนกลาส จาํกดั (มหาชน) 
  บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้ากับบริษัท โอเชียนกลาส 

จํากดั (มหาชน) โดยทัง้หมดเป็นงานประเภทขาเขา้ ซึ่งมา

จากตัวแทนต่างประเทศ โดยบริษัท ฯ ให้บริการที่มีราคา

และเงือ่นไขการคา้ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอตัราตลาด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นรายการที่

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารรบัขนส่งสนิคา้ใหลู้กคา้ตามธุรกจิปกตขิอง

บรษิทัฯ 

รายไดค่้าระวางเรอืและค่าบรกิาร 0.0640 0.0107 

ลูกหน้ีการคา้ (ตน้งวด) 
                       

-    

                       

-    

ลูกหน้ีการคา้ (ปลายงวด) -  -  

 
 
 
 
 
 
 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่2.3.14 หน้าที ่3 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 

2562 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ณ 30 มิถนุายน 

2563 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

5. บรษิทั ไทย 

ฮนัจนิ โลจสิตกิส ์

จาํกดั 

  

เป็นนิตบิุคคลทีม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่ ไดแ้ก่ 

บจก. ไทยชปิป้ิง ในสดัส่วนรอ้ยละ 

54.00 โดยบจก. ไทยชปิป้ิง ถอืหุน้

โดยบรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮล ดิง้ จาํกดั 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ทางตรงและ

ทางออ้มรวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ 

47.31 

โดยบรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮลดิง้ จาํกดั 

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัฯ 

ในสดัส่วนรอ้ยละ 13.82 

บรษิทัฯ ใชบ้รกิารปกูระดาษในตู้คอนเทน

เนอรจ์ากบรษิทั ไทย ฮนัจนิ โลจสิตกิส ์

จาํกดัซึง่เป็นธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
  

บรษิทัฯ ไดใ้ชบ้รกิารปกูระดาษในตูค้อนเทนเนอรก์บับรษิทั 

ไทย ฮนัจนิ โลจสิตกิส ์จาํกดั เสนอราคาและเงือ่นไขการคา้ที่

เทยีบเคยีงไดก้บัอตัราตลาด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นรายการที่

บรษิทัฯ ใชบ้รกิารปกูระดาษตูค้อนเทนเนอรใ์หลู้กคา้ตาม

ธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดยมรีาคาและเงือ่นไขทีเ่ทยีบเคยีง

ไดก้บัอตัราตลาด 

ค่าบรกิารปกูระดาษในตูค้อนเทนเนอร ์ 0.0091 - 

เจา้หน้ีการคา้ (ตน้งวด) -    -    

เจา้หน้ีการคา้ (ปลายงวด) -    -    

6. บรษิทั มารช์ 

โลจสิตกิส ์จาํกดั 

เป็นนิตบิุคคลทีม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่ ไดแ้ก่ 

บจก. ไทยชปิป้ิง ในสดัส่วนรอ้ยละ 

40.00 โดยบจก. ไทยชปิป้ิง ถอืหุน้

โดยบรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮล ดิง้ จาํกดั 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ทางตรงและ

ทางออ้มรวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ 

47.31 

โดยบรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮลดิง้ จาํกดั 

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัฯ 

ในสดัส่วนรอ้ยละ 13.82 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้แก่บรษิทั 

มารช์ โลจสิตกิส ์จาํกดั  
  

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้แก่ บรษิทั มารช์ โลจสิตกิส ์

จาํกดั โดยส่วนใหญเ่ป็นงานขนส่งสนิคา้ทางเรอืขาเขา้ โดย

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารทีม่รีาคาและเงือ่นไขการคา้ทีเ่ทยีบเคยีง

ไดก้บัอตัราตลาด และมกีารจ่ายค่าส่งเสรมิการขาย (Refund 

Freight) เน่ืองจาก เป็นการใชบ้รกิารขนส่งแบบไม่เตม็ตู ้

(Less Container Load: LCL) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นรายการที่

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารจองค่าระวางแก่ลูกคา้ตามธุรกจิปกตขิอง

บรษิทัฯ โดยมรีาคาและเงือ่นไขทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอตัรา

ตลาด 

รายไดค่้าระวางเรอืและค่าบรกิาร 0.5620  0.3160  

ลูกหน้ีการคา้ (ตน้งวด) -    -  

ลูกหน้ีการคา้ (ปลายงวด) 0.1950  0.1050    

ค่าส่งเสรมิการขาย (Refund Freight) 0.0428  0.0077  

เจา้หน้ีการคา้ (ตน้งวด) -    -   



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่2.3.14 หน้าที ่4 

วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ ไดร้บัสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิจาํนวน 5 แห่ง โดยวงเงนิเหล่าน้ีบางส่วนมกีารคํ้าประกนัโดยกรรมการ และผูบ้รหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 

2562 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ณ 30 มิถนุายน 

2563 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

7. นายเกตตวิทิย ์

สทิธสุินทวงศ ์

รองประธานคณะกรรมการบรษิทั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูถ้อื

หุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ 

การร่วมคํา้ประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ 

กบัสถาบนัการเงินแห่งท่ี 1 โดยเป็น 
  สถาบนัการเงนิขอให้เป็นผู้คํ้าประกนั โดยผู้คํ้าประกันไม่มี

การคดิค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั ทัง้น้ี บรษิัทฯ ไดเ้จรจา

ขอให้สถาบันการเงินปลดการคํ้าประกันส่วนบุคคลโดยมี

เงือ่นไขว่าบรษิทัฯ จะตอ้งเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ1 ซึง่จะส่งผลใหไ้ม่มรีายการระหว่างกนั

ในเรื่องน้ีอกีต่อไป 

 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดท้าํการชาํระคนืเงนิกูว้งเงนิ 11.50 ลา้น และ

วงเงนิ 10.00 ลา้นบาทก่อนครบกําหนด เน่ืองจากบรษิทัฯ มี

เงินสดคงเหลือ และเพื่อเป็นการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ในสิ้น

เดือนมิถุนายน 2562 โดยยอดชําระเพื่อปิดวงเงนิทัง้ 2 วง

เป็นเงนิจาํนวน 3.93 ลา้นบาท 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ 

บรษิัทฯ รายการมีความจําเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็น

การเข้าคํ้ าป ระกันวงเงิน กู้ ของบริษั ทฯ  โดยมิได้คิด

ค่าตอบแทน  

  วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 20.00  20.00  
   ยอดคงคา้ง  -    -    
   หนังสอืคํ้าประกนั  8.50  8.50  
   ยอดคงคา้ง  3.43  3.48  

  การร่วมคํา้ประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ 

กบัสถาบนัการเงินแห่งท่ี 2 โดยเป็น 
  

   วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 30.00  30.00  
   ยอดคงคา้ง  -    -    
   หนังสอืคํ้าประกนั  60.00  60.00  
   ยอดคงคา้ง  36.32  37.12  
   วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  40.00  40.00  
   ยอดคงคา้ง  -    -    
   Forward Contract  4.50  4.50  

  การคํา้ประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ กบั

สถาบนัการเงินแห่งท่ี 3 โดยเป็น 
  

   วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 5.00  5.00  
   ยอดคงคา้ง  -  -  
   วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  35.00  35.00  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่2.3.14 หน้าที ่5 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 

2562 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ณ 30 มิถนุายน 

2563 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

   ยอดคงคา้ง    -    

  การร่วมคํา้ประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ 

กบัสถาบนัการเงินแห่งท่ี 4 โดยเป็น 
  

   วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 4.00  4.00  
   ยอดคงคา้ง  -  -  
   วงเงนิหนังสอืสญัญาคํ้าประกนั  20.00  20.00  
   ยอดคงคา้ง  3.80 3.80  

  คํา้ประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ กบั

สถาบนัการเงินแห่งท่ี 5 โดยเป็น 
  

   วงเงนิ Pre-Shipment Summary 

Financing (PSS)   
50.00  50.00  

   ยอดคงคา้ง   -    

8. นายวเิศษ 

สทิธสุินทวงศ ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น

ปฏบิตักิาร 

การร่วมคํา้ประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ 

กบัสถาบนัการเงินแห่งท่ี 1 โดยเป็น 

 

 สถาบนัการเงนิขอให้เป็นผู้คํ้าประกนั โดยผู้คํ้าประกันไม่มี

การคดิค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั ทัง้น้ี บรษิัทฯ ไดเ้จรจา

ขอให้สถาบันการเงินปลดการคํ้าประกันส่วนบุคคลโดยมี

เงือ่นไขว่าบรษิทัฯ จะตอ้งเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ1 ซึง่จะส่งผลใหไ้ม่มรีายการระหว่างกนั

ในเรื่องน้ีอกีต่อไป 

 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดท้าํการชาํระคนืเงนิกูว้งเงนิ 11.50 ลา้น และ

วงเงนิ 10.00 ลา้นบาทก่อนครบกําหนด เน่ืองจากบรษิทัฯ มี

เงินสดคงเหลือ และเพื่อเป็นการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ในสิ้น

   วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 20.00 20.00  
   ยอดคงคา้ง  - -    
   หนังสอืคํ้าประกนั  8.50 8.50  
   ยอดคงคา้ง   3.43 3.48 

  การร่วมคํา้ประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ 

กบัสถาบนัการเงินแห่งท่ี 2 โดยเป็น 
  

   วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 30.00  30.00  
   ยอดคงคา้ง  -    -    



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่2.3.14 หน้าที ่6 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 

2562 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ณ 30 มิถนุายน 

2563 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

   หนังสอืคํ้าประกนั  60.00  60.00  เดือนมิถุนายน 2562 โดยยอดชําระเพื่อปิดวงเงนิทัง้ 2 วง

เป็นเงนิจาํนวน 3.93 ลา้นบาท 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ 

บรษิัทฯ รายการมีความจําเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็น

การเข้าคํ้ าป ระกันวงเงิน กู้ ของบริษั ทฯ  โดยมิได้คิด

ค่าตอบแทน 

   ยอดคงคา้ง  36.32  37.12  
   วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  40.00  40.00  
   ยอดคงคา้ง  -    -    
   Forward Contract  4.50  4.50       

  
การร่วมคํา้ประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ 

กบัสถาบนัการเงินแห่งท่ี 4 โดยเป็น 
  

   วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 4.00  4.00  

   ยอดคงคา้ง  -  -  

   วงเงนิหนังสอืสญัญาคํ้าประกนั  20.00  20.00  
   ยอดคงคา้ง  3.80 3.80  

 
หมายเหตุ: 1บรษิทัฯ ไดร้บัหนังสอืแจง้เงือ่นไขปลดภาระคํ้าประกนั นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์และนายวเิศษ สทิธสิุนทรวงศ ์จากสถาบนัการเงนิแห่งที ่2 ไดเ้มือ่หุน้ของบรษิทัฯ มกีารซือ้ขายหลกัทรพัยว์นัแรกใน

ตลาดหลกัทรพัย ์ในขณะทีส่ถาบนัการเงนิอืน่อยู่ระหว่างการเจรจาเพือ่ขอปลดภาระคํ้าประกนัดงักล่าว  

      



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.14 หน้าที ่7 

14.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่27 มนีาคม 2560 ไดพ้จิารณาอนุมตันิโยบายการเขา้ทํา

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคําสัง่หรือ

ขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี ผูบ้รหิารหรอืผูท้ีม่ส่ีวนไดส่้วน

เสยีจะไม่สามารถเขา้มามส่ีวนร่วมในการอนุมตัริายการดงักล่าวได ้

ในกรณีทีก่ฎหมายดงักล่าวกําหนดใหร้ายการระหว่างกนันัน้ต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

บรษิทัฯ จะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจาํเป็นในการทํา

รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ทัง้น้ี ในการเขา้ทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้

โดยทัว่ไป  และรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงัน้ี 

(ก) การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

การทํารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป ระหว่างบรษิัทฯ  และ/หรอื 

บรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วโยงกบับรษิทัฯ ฝ่ายจดัการเสนอขออนุมตัใินหลกัการจาก

คณะกรรมการบรษิทั ใหค้ณะผูบ้รหิาร สามารถอนุมตักิารทาํธุรกรรมดงักล่าวได ้หากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทาง

การคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิ�ูชนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอํานาจต่อรองทางการ

คา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง โดยทีผู่บ้รหิารทีม่ส่ีวน

ไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมประชุมเพื่ออนุมตัริายการดงักล่าว ทัง้น้ี ฝ่ายจดัการจะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าว 

เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส 

(ข) การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

การทํารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป จะต้องถูกพจิารณาและใหค้วามเหน็

โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

ทัง้น้ี ใหป้ฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี่ยวกบัการ

เปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษิทัฯ 

จะแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการ

ระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั และ/

หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มัน่ใจว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวมีความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดย

คํานึงถงึผลประโยชน์ของบรษิัทฯ ทัง้น้ี บรษิัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี

และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

 

14.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

ดว้ยลกัษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั บรษิัทฯ และบรษิทัย่อย ยงัคงมกีารคํ้าประกนัเงนิกู้ยมืของบรษิัทฯ 

และบรษิทัย่อยโดยกรรมการและผู้บรหิาร ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงนิจากสถาบนัการเงนิ

ตามความจําเป็น ซึ่งภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ มสีถานะเป็นบรษิัทจดทะเบยีนแล้ว บรษิทัฯ มแีผนจะถอนการคํ้าประกนั

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร โดยปัจจุบนั ไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากสถาบนัการเงนิแห่ง

หน่ึงแลว้ใหส้ามารถยกเลกิภาระคํ้าประกนัของกรรมการและผูบ้รหิารไดเ้มื่อหุน้ของบรษิทัฯ มกีารซื้อขายหลกัทรพัยว์นั



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.3.14 หน้าที ่8 

แรกในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงนิที่เหลือเพื่อขอปลดภาระคํ้าประกันดังกล่าว 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยจะมรีายการซื้อ ขาย การใหบ้รกิาร และการรบับรกิาร ตามธุรกจิปกตดิว้ยเงื่อนไข

การคา้ทัว่ไปกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เช่น การใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ดว้ยสายเรอื NAMSUNG และ/หรอื ใหบ้รกิารขนส่ง

สนิคา้กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ เป็นตน้ 

ทัง้น้ี รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้คณะกรรมการบรษิทั ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึ การปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการเกีย่ว

โยงกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีกํ่าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 2.4 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

15. ข้อมูลทางการเงินท่ีสาํคญั 

 

15.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

15.1.1 ผูส้อบบญัช ี

รายชื่อผูส้อบบญัชสีาํหรบังบการเงนิของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงิน ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการทีต่รวจสอบแลว้ 

สาํหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์รยิาพร 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการทีต่รวจสอบแลว้ 

สาํหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์รยิาพร 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการทีต่รวจสอบแลว้ 

สาํหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์รยิาพร 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่าง

กาล (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 

นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์รยิาพร 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 
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ส่วนที ่2.4.15 หน้าที ่2 

15.1.2 สรุปรายงานการสอบบญัชใีนระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

ความเหน็ของผูส้อบบญัชทีีเ่ปิดเผยในงบการเงนิสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงิน ความเหน็ผู้สอบบญัชี 

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการที่

ตรวจสอบแลว้ สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 

ผูส้อบบญัชมีคีวามเหน็ว่างบการเงนิรวมของบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จํากดั 

(มหาชน) (บรษิทั) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกจิการ) และงบการเงนิเฉพาะกจิการของ

บรษิัทแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของ

บรษิัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดําเนินงานรวมและผลการ

ดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการที่

ตรวจสอบแลว้ สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 

ธนัวาคม 2561 

ผูส้อบบญัชมีคีวามเหน็ว่างบการเงนิรวมของบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จํากดั 

(มหาชน) (บรษิทั) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกจิการ) และงบการเงนิเฉพาะกจิการของ

บรษิัทแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของ

บรษิัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดําเนินงานรวมและผลการ

ดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการที่

ตรวจสอบแลว้ สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 

ธนัวาคม 2562 

ผูส้อบบญัชมีคีวามเหน็ว่างบการเงนิรวมของบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จํากดั 

(มหาชน) (บรษิทั) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกจิการ) และงบการเงนิเฉพาะกจิการของ

บรษิัทแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของ

บรษิัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานรวมและผลการ

ดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ 

 

ขอ้มลูและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ผูส้อบบญัชใีหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 33 ซึง่อธบิายเกี่ยวกบัการออก

งบการเงินใหม่สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยได้มีการแก้ไข

ตวัเลขเปรยีบเทียบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

เฉพาะกิจการของปี พ.ศ. 2561 รายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตฉบับนี้ได้ออก

แทนรายงานต่องบการเงินฉบับเดิมลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ .ศ . 2563 ทั ้งนี้ 

ความเหน็ของผูส้อบบญัชมีไิดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรื่องทีใ่หข้อ้สงัเกตนี้ 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิ

เฉพาะกจิการระหว่างกาล (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

วนัที ่30 มถิุนายน 2563 

ผูส้อบบญัชีมคีวามเห็นว่าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและ

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลไม่ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญช ี

ฉบบัที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบ

ทานของผูส้อบบญัช ี 

ขอ้มลูและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ผู้สอบบัญชีให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 4.2 ที่

อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรน

ชัว่คราวเพือ่ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร

นา 2019 (Covid-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสําหรับรอบ

ระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง

วันที่  31 ธันวาคม 2563 ทัง้นี้  ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากเรื่องทีใ่หข้อ้สงัเกตนี้ 
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15.2  ตารางสรปุงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2563 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

สินทรพัย ์         

สินทรพัยห์มุนเวียน         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 48.94 11.95 62.34 12.97 89.73 18.81 85.44 13.41 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - - - - - - 30.00 4.71 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ - สุทธ ิ 180.51 44.06 221.41 46.09 180.14 37.77 242.98 38.15 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 1.98 0.48 2.26 0.47 2.43 0.51 2.48 0.39 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 231.43 56.49 286.01 59.53 272.30 57.09 360.90 56.66 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
      

  

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระผกูพนั 17.95 4.38 18.17 3.78 15.10 3.17 15.28 2.40 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 21.00 5.13 30.79 6.41 44.96 9.42 51.93 8.15 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - - - 47.80 7.50 

เงนิลงทุนทัว่ไป - สุทธ ิ 34.06 8.31 34.28 7.14 34.34 7.20 - - 

ลูกหนี้อืน่ - กรมสรรพากร 20.76 5.07 19.61 4.08 6.15 1.29 6.15 0.97 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - สุทธ ิ 15.71 3.84 14.78 3.08 14.28 2.99 25.25 3.96 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 48.99 11.96 42.89 8.93 46.63 9.78 33.01 5.18 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - - - - - - 63.12 9.91 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 0.21 0.05 0.66 0.14 3.67 0.77 3.86 0.61 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ 6.21 1.52 7.54 1.57 10.19 2.14 8.79 1.38 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 13.32 3.25 25.68 5.34 29.33 6.15 20.89 3.28 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 178.21 43.51 194.41 40.47 204.66 42.91 276.07 43.34 

รวมสินทรพัย ์ 409.64 100.00 480.42 100.00 476.96 100.00 636.97 100.00 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.15 หน้าที ่4 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 มิ.ย.. 2563 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

  

หน้ีสินหมุนเวยีน 
      

  

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 63.63 15.53 11.34 2.36 2.96 0.62 1.72 0.27 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 134.33 32.79 219.48 45.69 177.09 37.13 239.66 37.62 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชําระในหนึ่งปี 5.09 1.24 5.18 1.08 - - - - 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิทีถ่งึกําหนดชําระในหนึ่งปี 1.75 0.43 1.20 0.25 2.81 0.59 - - 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกําหนดชําระในหนึ่งปี       5.23 0.82 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.61 0.15 0.00 0.00 0.40 0.08 1.18 0.19 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 22.90 5.59 28.74 5.98 27.31 5.73 26.59 4.18 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 228.31 55.73 265.94 55.36 210.57 44.15 274.38 43.08          
หน้ีไม่หมุนเวียน 

      
  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 5.85 1.43 0.82 0.17 - - 20.00 3.14 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3.08 0.75 1.88 0.39 8.21 1.72 - - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า       63.84 10.02 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 27.14 6.63 32.77 6.82 42.40 8.89 44.14 6.93 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - 7.50 1.56 5.63 1.18 - - 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 36.07 8.81 42.97 8.94 56.24 11.79 127.99 20.09 

รวมหน้ีสิน 264.38 64.54 308.91 64.30 266.81 55.94 402.37  63.17          
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

      
  

ทุนจดทะเบยีน หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 100.00 24.41 100.00 20.81 160.00 33.55 160.00 25.12 

ทุนทีอ่อกและชําระแลว้ หุน้สามญั 150,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 75.00 18.31 75.00 15.61 100.00 20.97 100.00 15.70 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 28.88 7.05 28.88 6.01 28.88 6.05 28.88 4.53 

กําไรสะสม - จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 4.40 1.07 5.90 1.23 7.60 1.59 7.60 1.19 

กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21.97 5.36 46.91 9.76 60.80 12.75 77.43 12.16 

องคป์ระกอบสว่นอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (0.63) (0.15) (1.02) (0.21) (1.07) (0.23) 9.08 1.42 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 129.62 31.64 155.66 32.40 196.20 41.14 222.98 35.01 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 15.64 3.81 15.85 3.30 13.95 2.92 11.62 1.83 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 145.26 35.46 171.51 35.70 210.15 44.06 234.61 36.83 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 409.64 100.00 480.42 100.00 476.96 100.00 636.97 100.00 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.15 หน้าที ่5 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดปี 2560 – ปี 2562 งวด 6 เดือนแรก ปี 2562 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 งวด 6 เดือนแรก ปี 2562 งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,040.63 99.79 1,052.68 99.76 1,044.01 99.70 564.54 99.74 537.36 99.86 

รายไดอ้ื่น 2.16 0.21 2.50 0.24 3.19 0.30 1.46 0.26 0.78 0.14 

รวมรายได้ 1,042.79 100.00 1,055.18 100.00 1,047.20 100.00 566.00 100.00 538.14 100.00 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (772.56) (74.09) (769.98) (72.97) (731.58) (69.86) (394.57) (69.71) (382.10) (71.00) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (83.41) (8.00) (87.52) (8.29) (90.97) (8.69) (47.78) (8.44) (38.58) (7.17) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (165.09) (15.83) (171.67) (16.27) (182.16) (17.40) (91.00) (16.08) (89.23) (16.58) 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - - - - - - - (0.19) (0.03) 

กําไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธ ิ 0.40 0.04 0.76 0.07 (2.73) (0.26) 1.77 0.31 (0.35) (0.06) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (3.60) (0.34) (2.93) (0.28) (0.56) (0.05) (0.33) (0.06) (2.06) (0.38) 

รวมค่าใช้จ่าย (1,024.27) (98.22) (1,031.34) (97.74) (1,007.99) (96.26) (531.91) (93.98) (512.51) (95.24) 
           
กําไรก่อนสว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 18.53 1.78 23.84 2.26 39.21 3.74 34.09 6.02 25.63 4.76 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 5.55 0.53 8.12 0.77 15.10 1.44 8.11 1.43 6.97 1.30 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 24.08 2.31 31.96 3.03 54.31 5.19 42.20 7.46 32.60 6.06 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (6.33) (0.61) (5.10) (0.48) (7.28) (0.70) (6.86) (1.21) (4.35) (0.81) 

กาํไรสาํหรบังวด 17.75 1.70 26.86 2.55 47.03 4.49 35.34 6.24 28.25 5.25 

 

 

 

 

 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.15 หน้าที ่6 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 งวด 6 เดือนแรก ปี 2562 งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน           

กาํไรท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั : 
          

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงั

ออกจากงาน 

(0.00) (0.00) (0.12) (0.01) (1.12) (0.11) 7.53 1.33 - - 

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจากเงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วม 

(0.11) (0.01) (0.02) (0.00) (0.93) (0.09) 0.29 0.05 - - 

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการ

ใหม่ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

0.00 0.00 0.02 0.00 0.22 0.02 (1.51) (0.27) - - 

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

(0.11) (0.01) (0.11) (0.01) (1.83) (0.17) 6.32 1.12 - - 

           
กาํไรท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั : 
          

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบ

การเงนิ 

(0.20) (0.02) (0.49) (0.04) (0.06) (0.01) (0.10) (0.02) 0.03 0.01 

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

(0.20) (0.02) (0.49) (0.04) (0.06) (0.01) (0.10) (0.02) 0.03 0.01 

           
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี (0.32) (0.03) (0.61) (0.05) (1.89) (0.18) 6.21 1.10 0.03 0.01 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 17.43 1.67 26.25 2.35 45.14 4.31 41.55 7.34 28.28 5.26 
           
การแบ่งปันกาํไรสุทธิ           

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 13.76 1.32 26.50 2.37 45.88 4.38 35.13 6.21 28.08 5.22 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 3.98 0.38 0.36 0.03 1.15 0.11 0.21 0.04 0.17 0.03            
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

          

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 13.49 1.29 26.04 2.33 44.04 4.21 41.39 7.31 28.11 5.22 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 3.94 0.38 0.21 0.02 1.10 0.11 0.16 0.03 0.17 0.03 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.15 หน้าที ่7 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดปี 2560 – ปี 2562 งวด 6 เดือนแรก ปี 2562 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 

งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน:     

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 24.08 31.96 54.31 32.60 

รายการปรบัปรงุเพ่ือกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงาน: 
    

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (5.55) (8.12) (15.10) (6.97) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 6.31 6.84 7.37 6.78 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - - 0.28 

ขาดทุน (กําไร) จากการตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์ 0.05 0.37 (0.20) 0.00 

ขาดทุน (กําไร) จากการตดัจําหน่ายเงนิลงทุน 0.67 - - - 

หนี้สงสยัจะสญู 0.13 1.17 0.02 - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 5.26 5.94 9.32 1.74 

รายไดเ้งนิปันผล (1.58) (1.93) (1.23) (0.18) 

(กําไร) ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ - - - (0.72) 

(กําไร) ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ - - - (0.00) 

ดอกเบีย้รบั (0.29) (0.52) (0.44) (0.18) 

ดอกเบีย้จ่าย 3.60 2.93 0.56 1.60 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงเป็นสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 32.69 38.64 54.62 34.95 
     
สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)     

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ – สุทธ ิ (9.06) (26.42) 41.21 (63.86) 

ลูกหนี้อืน่ – กรมสรรพากร (4.35) 1.15 - - 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 0.28 (0.49) (0.17) (0.01) 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ (1.83) 3.15 (3.66) 8.46 

 

 

 

    



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.15 หน้าที ่8 

งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (54.18) 64.20 (42.59) 62.26 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (8.39) 4.06 (1.43) (0.71) 

จ่ายชําระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (0.45) (0.43) (0.81) - 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - (1.88) (5.63)      
กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (45.30) 83.86 45.29 35.46 

รบัภาษเีงนิได ้ 6.84 6.15 14.61 - 

จ่ายภาษเีงนิได ้ (11.76) (13.16) (10.45) (4.71) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (50.22) 76.85 49.45 30.76 
     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

   
 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั (9.45) (0.21) 3.06 (0.17) 

เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน - - - (30.00) 

เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนในตราสารทุน - - - (0.80) 

เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในบรษิทัรว่ม (1.82) (1.69) - - 

เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงนิลงทุนทัว่ไป - (0.22) (0.06) - 

เงนิสดจ่ายเพื่อซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (9.45) (0.04) (0.46) (0.05) 

เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ (4.88) (1.22) (2.04) (1.49) 

เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (0.17) (0.71) (3.33) (0.38) 

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัย ์ 0.00 0.44 2.14 - 

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 0.18 0.37 0.44 0.28 

เงนิสดรบัจากเงนิปันผล 11.58 1.93 1.23 0.18 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (14.02) (1.36) 0.98 (32.44) 
     
 

 

 

 

 

   

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.15 หน้าที ่9 

งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 63.63 120.00 10.00 (1.23) 

เงนิสดจ่ายจากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - (172.30) (18.38) - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10.00 - - 20.00 

เงนิสดจ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (8.60) (4.93) (6.00) - 

เงนิสดจ่ายชําระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (2.34) (1.75) (1.81) (8.95) 

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (3.59) (2.71) (0.30) (0.08) 

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (15.15) - (31.50) (12.50) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน - - 25.00 - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 43.95 (61.69) (22.99) (2.76) 
     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (20.29) 13.80 27.44 (4.44) 

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (0.43) (0.39) (0.05) 0.15 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 69.65 48.94 62.34 89.73 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 48.94 62.34 89.73 85.44 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4 หน้าที ่10 

5.3  อตัราส่วนการเงินท่ีสาํคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง      

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 1.01 1.08 1.29 1.32 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 1.00 1.07 1.28 1.20 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด  เท่า (0.21) 0.31 0.21 0.22 

อตัราสว่นหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ เท่า 6.11 6.61 6.29 5.51 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 58.91 54.49 57.27 65.38 

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี ้ เท่า 5.66 5.33 4.51 4.44 

ระยะเวลาชําระหนี้ วนั 63.61 67.52 79.90 81.08 

วงจรเงนิสด วนั (4.70) (13.03) (22.63) (15.70) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร        

อตัรากําไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 25.76 26.86 29.93 28.89 

อตัรากําไรจากการดําเนนิงาน รอ้ยละ 2.09 2.47 4.07 5.25 

อตัราสว่นเงนิสดตอ่การทํากําไร รอ้ยละ (231.15) 295.49 116.34 108.97 

อตัราสว่นกําไรสุทธ ิ รอ้ยละ 1.70 2.55 4.49 5.25 

อตัราผลตอบแทนจากสว่นของเจา้ของ รอ้ยละ 12.31 16.96 24.64 25.41 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน        

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 4.29 6.04 9.82 10.15 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร  รอ้ยละ 47.00 73.36 121.52 175.93 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 2.52 2.37 2.19 1.93 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน          

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของ เท่า 1.82 1.80 1.27 1.72 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เท่า 6.90 10.46 83.24 15.72 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เท่า (1.18) 0.42 0.78 0.57 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 85.37 - 66.98 0.44 

     

 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้าที ่1 

 16.  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

16.1  ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 บรษิัท ลโีอ โกลบอล โลจสิติกส์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรอื “LEO”) ประกอบธุรกจิให้บรกิารรบัจดัการ

ขนส่งสนิคา้ทางทะเล ทัง้นําเขา้ และส่งออก ทัง้ในรปูแบบบรกิารขนส่งสนิคา้แบบไม่เตม็ตู ้(Less than Container Load 

หรอื LCL) และบรกิารขนส่งสนิคา้แบบเตม็ตู้ (Full Container Load หรอื FCL) รวมถงึใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ทางอากาศ และให้บรกิารสนับสนุนการให้บรกิารโลจสิติกส์และการขนส่งสนิค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics 

Services) เช่น การใหบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากร และการใหบ้รกิารขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุก

และรถบรรทุกหัวลาก อีกทัง้ได้มีการให้บริการพื้นที่สําหรบัเก็บของ (Leo Self Stroage หรือ "LSS") บริษัทฯ จึง

สามารถให้บรกิารลูกค้าได้ตัง้แต่การขนส่งจากต้นทางไปยงัปลายทางที่ครอบคลุมทัว่โลก (End -  to - End Global 

Logistics Services)  

ในปี 2560 – ปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 รายได้ของบรษิัทฯ มีสดัส่วนหลกัอยู่ที่การให้บริการรบั

จดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลคดิเป็น รอ้ยละ 75.62 รอ้ยละ 72.90 รอ้ยละ 69.32 และรอ้ยละ 64.32 ของรายได้

จากการให้บรกิารรวม ตามลําดบั ถึงแม้ว่าสดัส่วนการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลเป็นบรกิาร

หลกัทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ แต่บรษิทัฯ กม็นีโยบายเพิม่ปรมิาณการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทาง

อากาศเพื่อเพิม่รายไดด้า้นการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศใหม้ากขึน้ ซึง่จะสามารถเพิม่รายได ้

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ และช่วยกระจายฐานลูกคา้ใหม้ากขึน้ด้วย โดยสดัส่วนรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบั

จดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศคดิเป็นรอ้ยละ 6.48 รอ้ยละ 8.79 รอ้ยละ 13.19 และรอ้ยละ 19.03 ของรายได้

จากการใหบ้รกิารรวมในปี 2560 - ปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 ตามลําดบั 

ในงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 บรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ทํา

ให้ภาคการส่งออกและนําเขา้ชะลอตวัอย่างมนัียสําคญั โดยผลกระทบดงักล่าวเริม่ส่งผลต่อผลประกอบการของบรษิัทฯ 

ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 และได้รบัผลกระทบอย่างมากในเดือนมีนาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บรษิัทได้รบังาน

พเิศษเป็นการขนส่งสนิคา้ทางทะเลไปยงักลุ่มประเทศตะวนัออกกลางในช่วงไตรมาสที ่1 ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการ

ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 และในช่วงไตรมาสที ่2 กลุ่มกจิการมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้โดยเฉพาะจากงานขนส่ง

สนิคา้ทางอากาศ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการมรีายไดร้วมและกําไรสุทธเิพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างไตรมาสที ่1 กบัไตร

มาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 36 และรอ้ยละ 103 ตามลําดบั และสาํหรบังวด 6 เดอืน เมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ บรษิทัฯ มรีายไดล้ดลงรอ้ยละ 4.92 และอตัรากําไรสุทธลิดลงจากรอ้ยละ 6.24 เป็นรอ้ยละ 

5.25 โดยบรษิทัฯ ได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่อธุรกิจ จงึได้

วางแผนเพื่อรองรบัและแกไ้ขกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 

บรษิทัฯ มแีนวปฎิบตัเิรื่องการรบัรูร้ายไดต้ามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีส่าํคญั

ในการรบัรูร้ายได้ ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 เรื่องรายได ้และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 

เรื่องรายไดจ้ากสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ ซึ่งจากนโยบายการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัฯ การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางทะเลมทีัง้การบนัทกึรายไดจ้ากแบบทัง้จาํนวน (Gross revenue) ซึ่งจะเป็นในกรณีทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัการผู้

ตดิต่อและดําเนินการหลกั (Principal) ในการให้บรกิารแก่ลูกค้า หรอืเป็นกลุ่มลูกค้า By Sales และการบนัทกึรายได้

สุทธจิํานวนเงนิที่ไดร้บัจากลูกคา้หกัต้นทุนทางตรง (Net revenue) ซึ่งจะเป็นในกรณีที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ได้การติดต่อ

จาก Agent ต่างประเทศ หรือบริษัทฯ ทําหน้าที่ในการจัดหาบริการให้แก่ลูกค้าในฐานะของตัวแทนของ Agent 

ต่างประเทศ ในขณะเดยีวกนั การขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ บรษิทัฯ มกีารบนัทกึรายไดจ้ากการใหบ้รกิารแบบ

จํานวนเงนิที่ไดร้บัสุทธจิากลูกค้าหกัค่าระวางที่ต้องชําระแก่สายการบนิ และต้นทุนทางตรงที่ต้องชําระให้แก่ตวัแทน

ต่างประเทศ (ถ้ามี) (Net revenue) ทัง้น้ี อตัรากําไรขัน้ต้นจากงบการเงนิของการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งระหว่าง



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้าที ่2 

ประเทศทางทะเลจะน้อยกว่าอตัรากําไรขัน้ตน้การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ โดยอตัรากําไร

ขัน้ต้นทีแ่ตกต่างกนัส่วนหน่ึงเป็นผลของนโยบายการรบัรูร้ายไดท้ีแ่ตกต่างกนั ซึง่ต้นทุนการขนส่งระหว่างประเทศทาง

ทะเลมรีายการต้นทุนค่าระวางเป็นส่วนประกอบหลกัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรายได ้(Gross revenue) จงึมสีดัส่วนที่น้อย

กว่า ในขณะที่ต้นทุนการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศไม่รวมค่าระวางเน่ืองจากบรษิัทฯ รบัรู้

รายไดด้ว้ยวธิสุีทธจิากตน้ทุนค่าระวางแลว้ (Net revenue) ดงันัน้ จงึมอีตัรากําไรขัน้ตน้ทีส่งูกว่าการขนส่งทางทะเล 

บรษิัทฯ มเีส้นทางหลกัในการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลและการให้บรกิารรบัจดัการ

ขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศหลากหลายเสน้ทาง โดยเสน้ทางหลกัในการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศ

ทางทะเลได้แก่ เส้นทางเอเชียเหนือ และอเมรกิาเหนือ และเส้นทางหลกัในการให้บริการรบัจดัการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางอากาศได้แก่ เส้นทางอเมรกิาเหนือ และเส้นทางยุโรป โดยประเภทของสนิค้าหลกัที่บรษิัทฯ ให้บรกิาร

ขนส่งทางทะเล ไดแ้ก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ พลาสติก เคมภีณัฑ์ ผลติภณัฑ์ยาง อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส ์อาหารสําเร็จรูป 

ปิโตรเคมี เป็นต้น ในขณะที่ประเภทสินค้าหลักที่บริษัทฯ ให้บริการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ พลาสติก เคมีภัณฑ ์

ผลิตภัณฑ์ยาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารสําเร็จรูป ปิโตรเคมี สินค้าจากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-

Commerce) สนิคา้เกษตร ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ เป็นตน้ ทัง้น้ี ปัจจยัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

บรษิทัฯ นอกจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีส่่งผลต่อภาวะการนําเขา้และการส่งออกแลว้ ยงัมปัีจจยัอื่นทีอ่าจส่งผลกระทบกบั

กลุ่มบรษิทัดว้ย (โปรดอา้งองิรายละเอยีดในส่วนที ่2.2 รายละเอยีดของผลติภณัฑ ์ภาวะอุตสาหกรรมและการแขง่ขนั)  

งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ถงึ 30 มถิุนายน 2563 ไดร้วมผลดาํเนินงาน

ของบรษิทัย่อยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ถือหุ้นในอตัราร้อยละ  

2560 2561 2562 
ไตรมาส 2 

ปี 2563 

บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์จํากดั 

(“YJCD”) 

ใหบ้รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร ์

ระยะสัน้และระยะยาว และซอ่มตูค้อนเทน

เนอร ์

50.0 50.0 50.0 50.0 

บรษิทั ลโีอ เมยีนมาร ์โลจสิตกิส ์

จํากดั (“LML”) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรที่

ประเทศเมยีนมาร ์

80.0 80.0 80.0 80.0 

 

ในปี 2560 – ปี 2562  งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ แสดงรายไดร้วมจากการใหบ้รกิารเท่ากบั 1,040.63 ลา้นบาท 

1,052.68 ล้านบาท 1,044.01 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 99.79 รอ้ยละ 99.76 และรอ้ยละ 99.70 ของรายได้

รวม ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเติบโตที่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.16 ในปี 2561 เมื่อเทยีบกบัรายได้รวมในปี 2560 คดิ

เป็นอตัราทีล่ดลงรอ้ยละ 0.82 ในปี 2562 เมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมในปี 2561  

รายได้จากการให้บรกิารในปี 2561 เพิ่มขึ้นโดยมสีาเหตุหลกัจากการเติบโตของรายได้จากการให้บรกิารรบั

จดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศโดยมอีตัราการเติบโตรอ้ยละ 37.16 โดยเส้นทางหลกัที่เติบโตมากที่สุด คอื 

เส้นทางอเมรกิาเหนือและเสน้ทางยุโรป และรายได้จากการให้บรกิารสนับสนุนการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่ง

สนิค้าแบบครบวงจรมอีตัราการเติบโตรอ้ยละ 2.15 เพิม่ขึน้จากปีก่อนเน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของรายได้จากการบรกิาร

ขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหัวลาก และรายได้จากการให้บริการด้านพิธีการ

ศุลกากร ในขณะทีร่ายไดจ้ากการจากใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลลดลงเลก็น้อยคดิเป็นรอ้ยละ 

2.48 เน่ืองจาก รายไดจ้ากการใหบ้รกิารส่งออกในเสน้ทางอเมรกิาเหนือ เอเชยีใต ้และยุโรปทีล่ดลง  

รายได้จากการให้บรกิารในปี 2562 ลดลงโดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดบ้รกิารรบัจดัการขนส่ง

ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) เน่ืองจากรายไดจ้ากการขนส่งในเสน้ทางกลุ่มเอเชยีลดลง ซึ่งมสีาเหตุมาจาก

ค่าระวางตลาดโลกปรบัตวัลดลง แมป้รมิาณการขนส่งโดยรวมจะเพิม่ขึน้ ตลอดจนการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้าที ่3 

บรกิารสนับสนุนการให้บรกิารโลจสิตกิส์และการขนส่งสนิค้าแบบครบวงจร (ILS) ซึ่งมสีาเหตุมาจากรายได้จากบรกิาร

ขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลากทีล่ดลงรอ้ยละ 9.98 เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนั

ทีสู่งขึน้ ตลอดจนโครงการก่อสรา้งโรงงานในประเทศเมยีนมาร์ของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ไดแ้ล้วเสรจ็ ทําใหก้าร

ขนส่งสนิคา้ผ่านแดนในเมยีนมารล์ดลงอย่างมนัียสาํคญั  

ในขณะทีง่วด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมจากการใหบ้รกิารเท่ากบั 564.54 ล้านบาท 

และ 537.36 ล้านบาท ตามลําดับ หรอืคิดเป็นอตัราที่ลดลงร้อยละ 4.81 ในงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลากนัในปีก่อนหน้า โดยรายได้จากการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางทะเลลดลงเท่ากบั 

30.96 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 8.22 จากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 จากการไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรสั COVID-19 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศเพิม่ขึน้เท่ากบั 3.52 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

3.56 จากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 ในขณะที่รายได้จากการให้บรกิารสนับสนุนโลจสิตกิส์แบบครบวงจรลดลงเท่ากบั 

0.77 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 0.89  

กําไรขัน้ต้นจากการให้บรกิารของบรษิัทฯ ในปี 2560 – ปี 2562 เท่ากบั 268.06  ล้านบาท 282.70 ล้านบาท 

และ 312.43 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 25.76 รอ้ยละ 26.86 และร้อยละ 29.93 

ตามลําดบั อตัรากําไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ ในปี 2561 และ 2562 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ

เพิม่ขึน้ของอตัรากําไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล 

บรษิทัฯ มกํีาไรขัน้ต้นสําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 เท่ากบั 169.97 ล้านบาท 

และ 155.26 ล้านบาท ตามลําดบั กําไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ ลดลงจากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 เท่ากบั 14.71 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 8.65 เน่ืองจากผลกระทบของ COVID-19 ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัจดัการ

ขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลลดลง รวมทัง้ต้นทุนการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (ไม่รวม

กบัค่าระวางการขนส่งทางอากาศ ซึ่งได้สุทธกิบัรายไดไ้ปแล้ว) ที่เพิม่ขึ้นจากการที่มปีรมิาณสายการบนิที่จํากดั จาก

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มอีตัรากําไรขัน้ต้นลดลงจากรอ้ยละ 30.11 ในงวด 6 เดอืน

แรกปี 2562 เป็นรอ้ยละ 28.89 ในงวด 6 เดอืนแรกปี 2563  

ปี 2560 - ปี 2562 บรษิทัฯ มกํีาไรสุทธเิท่ากบั 17.75 ลา้นบาท 26.86 ลา้นบาท และ 47.03 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็น

อตัรา ร้อยละ 1.70 ร้อยละ 2.55 และร้อยละ 4.49 ของรายได้รวมตามลําดบั โดยในปี 2561 กําไรสุทธเิติบโตจากปี 

2560 อย่างมีนัยสําคญัคดิเป็นร้อยละ 51.35 เน่ืองจากรายได้ อตัรากําไรขัน้ต้น และส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ ในขณะทีค่่าใชจ้่ายทางการเงนิลดลง ต่อเน่ืองมาในปี 2562 กําไรสุทธยิงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองและ

มนัียสาํคญัทีอ่ตัราการเตบิโตรอ้ยละ 75.09 จากความสามารถในการบรหิารต้นทุนบรกิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางทะเล 

และส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีเ่พิม่ขึน้ 

บรษิทัฯ มกํีาไรสุทธสิาํหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 เท่ากบั 35.34 ล้านบาท และ 

28.25 ล้านบาท ตามลําดบั กําไรสุทธขิองบรษิัทฯ ลดลงจากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 เท่ากบั 7.09 ล้านบาทหรอืคดิ

เป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 20.06 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดร้วมจากการใหบ้รกิารและกําไรขัน้ตน้จากการ

ใหบ้รกิาร ซึง่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของ COVID-19 ทาํใหเ้ศรษฐกจิการคา้ระหว่างประเทศ การส่งออก

และนําเขา้ชะลอตวัลง อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงสามารถรกัษาระดบักําไรสุทธใิหใ้กลเ้คยีงกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อนหน้า โดยอตัรากําไรสุทธสิําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 เท่ากบั รอ้ยละ 6.24 และ

รอ้ยละ 5.25 ตามลําดบั 

ฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ ณ สิ้นปี 2560 – สิ้นปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บรษิัทฯ มีสนิทรพัย์รวม

เท่ากบั 409.64 ลา้นบาท 480.42 ลา้นบาท 476.96 ลา้นบาท และ 636.97 ล้านบาทตามลําดบั โดยสนิทรพัย์รวม ณ สิน้ปี 

2561 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 70.78 ล้านบาท จากปี 2560 เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีการค้าจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้าที ่4 

ตลอดจนการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม นอกจากน้ียงัเกดิจากการเพิม่ขึ้น

ของสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น ได้แก่ สทิธกิารใช้ที่ดนิของ YJCD และ ณ สิ้นปี 2562 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมลดลง 3.46 

ล้านบาท จากการลดลงของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น ลูกหน้ีกรมสรรพากร สุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของเงินสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด  

ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2563 สนิทรพัย์รวมของบรษิัทฯ เพิม่ขึ้น 160.01 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2562 โดยมสีาเหตุ

หลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (ตราสารหน้ี) 30.00 ล้าน

บาท ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น จํานวน 62.84 ล้านบาท สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น จํานวน 47.80 ล้านบาท ซึ่งเดมิแสดงเป็นรายการเงนิลงทุนทัว่ไป - สุทธ ิจํานวน 34.34 ล้านบาท ณ 

สิน้ปี 2562  เป็นผลจากการปรบัปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 

32 และ TFRS 9) และสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้จาํนวน 63.12 ลา้นบาท ซึ่งเดมิไดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน 

และสญัญาเช่าการเงนิ โดยบรษิัทฯ ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) มาใช้ โดย

ปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ในขณะทีม่กีารลดลงของเงนิลงทุนทัว่ไป 34.34 ล้านบาท และที่ดนิ อาคาร

และอุปกรณ์ลดลง 13.62 ลา้นบาท ตามการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีอ่ธบิายขา้งตน้ 

บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม ณ สิ้นปี 2560 – สิ้นปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 264.39 ล้านบาท 

308.91 ล้านบาท 266.81 ล้านบาท และ 402.37 ล้านบาท ตามลําดบั หน้ีสินรวม ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

เท่ากบั 44.52 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน หน้ีสนิ

หมุนเวยีนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินประกันการวางเงนิมดัจําจากคู่ค้าที่เป็นตวัแทนต่างประเทศเพื่อการให้บรกิารรบั

จดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศทีเ่พิม่ขึ้น และหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่นซึ่งเป็นค่าตอบแทนเพื่อให้ไดม้าซึ่งสทิธิ

การใช้ที่ดนิของบรษิัทย่อย (YJCD) และ ณ สิ้นปี 2562 หน้ีสินรวมลดลง 42.10 ล้านบาท จากการลดลงของเจ้าหน้ี

การคา้และเจา้หน้ีอื่น และเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หน้ีสนิรวมเพิม่ขึ้น 135.56 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก

การเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า จาํนวน 69.07 ลา้นบาท จากการปรบัปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) สุทธจิากเดมิทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงนิจํานวน 10.02 ล้าน

บาท ณ สิ้นปี 2562 และเคยถูกจดัประเภทเป็นค่าใชจ้่ายตามสญัญาเช่าดําเนินงาน คู่กบัรายการสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้ 62.56 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20.00 ลา้นบาท  

บรษิัทฯ มส่ีวนของเจา้ของรวม ณ สิน้ปี 2560 – สิน้ปี 2562 และสิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2563 เท่ากบั 145.26 ล้าน

บาท 171.51 ล้านบาท 210.15 ลา้นบาท และ 234.61 ล้านบาท ตามลําดบั ส่วนของเจา้ของในปี 2561 เพิม่ขึน้เท่ากบั 

26.25 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของกําไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร และ ณ สิน้ปี 2562 ส่วนของเจา้ของ

เพิม่ขึน้ 38.64 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้และการเพิม่ขึน้ของกําไรสะสม  

ณ สิ้นไตรมาสที ่2 ปี 2563 ส่วนของเจ้าของเพิม่ขึน้ 24.46 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมา

จากการเพิม่ขึน้ขององค์ประกอบส่วนอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ จํานวน 10.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการรบัรูร้ายการ

ปรบัปรุงสะสม จากการจดัประเภทและวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นใหม่ ตามวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ และกําไร

สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรทีเ่พิม่ขึน้ 16.63 ลา้นบาท  
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16.2  ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีผ่านมา 

• รายได้ 

รายได้รวมของบรษิัทฯ ในปี 2560 - ปี 2562 เท่ากบั 1,042.79 ล้านบาท 1,055.18 ล้านบาท และ 1,047.20 

ลา้นบาท และงวด 6 เดอืนแรก สิน้สุด 30 มถิุนายน ปี 2562 และ 2563 เท่ากบั 566.00 ลา้นบาท และ 538.14 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบั

จดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสนับสนุนการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้

แบบครบวงจร รายได้บรกิารพื้นที่สําหรบัเก็บของ และรายได้อื่น ซึ่งสามารถสรุปโครงสรา้งรายได้สําหรบัปี 2560 - 

2562 งวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 ดงัตารางดงัต่อไปน้ี 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ ในปี 2560 – ปี 2562 งวด 6 เดือนแรกปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 

ประเภทของรายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บรกิารรบัจดัการขนส่ง

สนิคา้ระหว่างประเทศทาง

ทะเล (Sea Freight)  

786.97 75.47 767.42 72.73 723.68 69.11 376.58 66.53 345.62 64.22 

บรกิารรบัจดัการขนส่ง

สนิคา้ระหว่างประเทศทาง

อากาศ (Air Freight) 

67.43 6.47 92.48 8.76 137.69 13.15 98.74 17.44 102.26 19.00 

บรกิารสนับสนุนการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการ

ขนส่งสนิคา้แบบครบวงจร 

(Integrated Logistics 

Services หรอื “ILS”) 

185.10 17.75 189.08 17.92 176.53 16.86 86.63 15.31 85.86 15.95 

- บรกิารขนส่ง

ภายในประเทศและ

ผ่านแดนโดย

รถบรรทุกและ

รถบรรทุกหวัลาก 

117.84 11.30 122.58 11.64 110.34 10.57 52.39 9.26 52.67 9.80 

- บรกิารรบัฝากตูส้นิคา้

คอนเทนเนอร ์
33.07 3.17 31.81 3.02 28.21 2.70 12.96 2.29 14.82 2.76 

- บรกิารดา้นพธิกีาร

ศุลกากร 
28.96 2.78 30.32 2.88 32.94 3.16 18.90 3.34 14.57 2.71 

- บรกิารอื่นๆ (1) 5.23 0.50 4.38 0.42 5.03 0.48 2.37 0.42 3.80 0.71 

บรกิารพืน้ทีส่าํหรบัเกบ็ของ 

(Leo Self Stroage หรอื 

"LSS") 

1.13 0.11 3.70 0.35 6.12 0.59 2.59 0.46 3.62 0.67 

รวมรายได้จากการ

ให้บริการ 
1,040.63 99.79 1,052.68 99.76 1,044.01 99.70 564.54 99.74 537.36 99.86 

รายไดอ้ื่นๆ(2) 2.16 0.21 2.50 0.24 3.19 0.30 1.46 0.26 0.78 0.15 

รวมรายได้ 1,042.79 100.00 1,055.18 100.00 1,047.21 100.00 566.00 100.00 538.14 100.00 

หมายเหตุ :  (1)  บรกิารอื่นๆ เช่น บรกิารจดัหาประกนัภยั และบรกิารรบัจดัการจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ เป็นตน้ 
 (2)  รายไดอ้ื่นๆ เช่น รายไดเ้งนิปันผล รายไดค้่าเช่าและบรหิารสาํนักงาน ดอกเบี้ยรบั กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายสนิทรพัย์ เป็นตน้ 
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• รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ในปี 2560 - ปี 2562 เท่ากบั 1,040.63 ลา้นบาท 1,052.68 ลา้นบาท และ 

1,044.01 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.79 ร้อยละ 99.76 และ ร้อยละ 99.70 ของรายได้รวม

ตามลําดบั โดยคดิเป็นอตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ (ลดลง) รอ้ยละ 1.16 ในปี 2561 รอ้ยละ (0.82) ในปี 2562  

ในขณะทีง่วด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเท่ากบั 564.54 ล้านบาท และ 

537.36 ล้านบาท หรอืคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.74 และร้อยละ 99.86 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยลดลงร้อยละ 

(4.82)  

โดยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. รายได้จากการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight)  

บรษิทัฯ มทีัง้การแสดงรายไดแ้ละต้นทุนจากการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลทัง้จํานวน 

(Gross Revenue) สําหรบักลุ่มลูกค้าทางตรง (By Sale) และการแสดงรายได้สุทธิจํานวนเงนิที่ได้รบัจากลูกค้าหัก

ตน้ทุนทางตรง (Net Revenue) สาํหรบักลุ่มลูกคา้ทางออ้ม (By Agent) 

 รายได้และปริมาณขนส่งจากการให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ในปี 2560 – ปี 2562 งวด 6 เดือน

แรกปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 

รายได้และปริมาณ 

ขนส่งทางทะเล 

2560 2561 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท 
ตู้ 

(TEUs) 
ล้านบาท 

ตู้ 

(TUEs) 
ล้านบาท 

ตู้ 

(TUEs) 
ล้านบาท 

ตู้ 

(TUEs) 
ล้านบาท 

ตู้ 

(TUEs) 

ส่งออก 616.96 42,660 588.79 45,558 560.06 45,185 290.69 22,514 255.88 20,836 

นําเขา้ 170.01 11,417 178.63 12,525 163.62 13,673 85.89 6,830 89.74 6,844 

รวม 786.97 54,076 767.42 58,083 723.68 58,858 376.58 29,344 345.62 27,680 

หมายเหตุ :  TEUs ย่อมาจาก Twenty-foot equivalent unit ซึง่เป็นหน่วยนับสนิคา้ทีบ่รรจุในตูค้อนเทนเนอรค์วามยาว 20 ฟุต 
 ขอ้มลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

 

บรษิัทฯ เป็นผู้ให้บรกิารตวัแทนรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยไม่มเีรอืเป็นของตัวเอง ทัง้น้ี ในปี 

2560 – ปี 2562 บรษิัทฯ มีรายได้จากการขนส่งสนิค้าทางทะเลเท่ากับ 786.97 ล้านบาท 767.42 ล้านบาท 723.68 

ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 75.47 รอ้ยละ 72.73 ร้อยละ 69.11 ของรายได้รวม ทัง้น้ี รายได้จากการ

นําเขา้และส่งออกคดิเป็นสดัส่วนเฉลี่ยสําหรบัปี 2560 – ปี 2562 ประมาณรอ้ยละ 22.50 และรอ้ยละ 77.50 ของรายได้

จากการขนส่งทางทะเล ตามลําดบั 

ในขณะที่งวด 6 เดอืนแรกสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน ปี 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มรีายได้จากการขนส่งสนิคา้

ทางทะเลเท่ากบั 376.58 ล้านบาท และ 345.62 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 66.71 และร้อยละ 64.32 

ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม ทัง้น้ี รายไดจ้ากการนําเขา้และส่งออกคดิเป็นสดัส่วนเฉลี่ยรอ้ยละ 24.39 และ 75.61 

สาํหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 ของรายไดจ้ากการขนส่งทางทะเล ตามลําดบั 
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รายได้จากการให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ตามการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบเตม็ตู้ (FCL) และ

แบบไม่เตม็ตู้ (LCL) ในปี 2560 – ปี 2562 งวด 6 เดือนแรกปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 

การให้บริการขนส่ง

ทางเรือ 

2560 2561 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

แบบเตม็ตู ้(FCL) 574.81  73.04  557.12  72.60  589.77  81.50  314.83 83.60  265.26 76.75  

แบบไม่เตม็ตู ้(LCL) 212.16  26.96  210.30  27.40  133.91  18.50  61.75 16.40  80.36 23.25  

รวม 786.97  100.00  767.42  100.00  723.68  100.00  376.59  100.00  345.62  100.00  

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

 

รายได้จากการให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลตามเส้นทางหลกัในปี 2560 – ปี 2562 งวด 6 เดือนแรกปี 

2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 

เส้นทางขนส่งทางเรือ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เอเชยีเหนือ 295.99 37.61 306.96 40.00 293.40 40.54 147.85 39.26 142.61 41.26 

อเมรกิาเหนือ 206.63 26.26 176.03 22.94 174.95 24.18 103.57 27.50 90.77 26.26 

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 98.15 12.47 105.40 13.73 99.76 13.79 47.21 12.54 43.35 12.54 

เอเชยีใต ้ 76.20 9.68 67.98 8.86 57.13 7.89 28.41 7.54 27.36 7.92 

ยุโรป 44.70 5.68 36.00 4.69 34.12 4.71 16.71 4.44 16.40 4.75 

อื่นๆ 65.30 8.30 75.06 9.78 64.32 8.89 32.84 8.72 25.13 7.27 

รวม 786.97  100.00 767.42  100.00 723.68  100.00 376.58 100.00 345.62 100.00 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

 

การขนส่งสนิคา้ทางทะเลมเีสน้ทางส่งออกและนําเขา้ทีส่ําคญั ไดแ้ก่ เอเชยีเหนือ และอเมรกิาเหนือ ทัง้น้ี สนิคา้

หลกัสําหรบัการขนส่งทางทะเล เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ พลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลติภัณฑ์ยาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

อาหารสาํเรจ็รปู สนิคา้เกษตร ปิโตรเคม ีเป็นตน้ 

ในปี 2561 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลลดลง 19.55 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 2.48 จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารส่งออกลดลงรอ้ยละ 4.57 โดยเสน้ทางหลกัทีม่รีายไดล้ดลง 

คอื อเมรกิาเหนือ ยุโรป และเอเชยีใต ้ซึง่เป็นผลมาจากอตัราค่าระวางทีม่กีารปรบัตวัลดลงตามภาวะเศรษฐกจิโลก โดยที่

ในภาพรวมบรษิัทฯ มปีรมิาณการขนส่งเพิม่สูงขึ้น จาก 54,076 TEUs ในปี 2560 เป็น 58,083 TEUs ในปี 2561 ทัง้น้ี 

ค่าบรกิารหรอืรายได้ของบรษิัทฯ จะผกผนัโดยตรงกบัค่าระวางขนส่งของสายเดนิเรอืหรอืสายการบนิ ซึ่งมกีารปรบัตวั

เพิม่ขึน้และลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก และปัจจยัอื่นๆเช่น ค่าน้ํามนั อุปสงค์ และอุปทานของจํานวนบรษิัทที่

ให้บรกิารในเสน้ทางนัน้ๆ รวมถึงปรมิาณสนิค้าที่อยู่ในตลาด และสภาวะการแข่งขนัในตลาด ซึ่งหากมจีํานวนบรษิัทที่

ใหบ้รกิารเยอะ สนิคา้ในตลาดน้อย กจ็ะเกดิภาวะการแขง่ขนัสงูทาํใหค่้าระวางลดลง นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายในการ

กําหนดราคาดว้ยวธิรีาคาตน้ทุนการใหบ้รกิารบวกค่าบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม และตามสภาวะการแขง่ขนัในตลาด ซึ่ง

ตน้ทุนการใหบ้รกิารมค่ีาระวางเป็นองคป์ระกอบหลกั ดงันัน้ ในช่วงทีอ่ตัราค่าระวางลดลง และมกีารแขง่ขนัสงู บรษิทัฯ ก็

จะมรีายไดต้อ่หน่วยขายทีล่ดลงดว้ย แมจ้ะมปีรมิาณการขนส่งทีเ่พิม่ขึน้กต็าม 

ในปี 2562 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลลดลง 43.74 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 5.70 จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากรายได้จากการขนส่งสนิค้าแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ลดลง ทัง้น้ี ในภาพรวมเส้นทาง

ขนส่งหลกัทีม่รีายไดล้ดลง คอื เสน้ทางในกลุ่มเอเชยีทัง้หมด โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าระวางตลาดโลกที่มกีารปรบัตวั

ลดลง ส่งผลใหค่้าระวางเรอืทีบ่รษิทัฯ เรยีกเกบ็จากลูกคา้ลดลงเช่นเดยีวกนั แมป้รมิาณการขนส่งโดยรวมจะเพิม่ขึน้จาก 

58,083 TEUs ในปี 2561 เป็น 58,858 TEUs ในปี 2562 อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัคงมอีตัรากําไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้จากปีก่อนหน้า 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้าที ่8 

สําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2563 รายได้จากการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางทะเลลดลง

เท่ากบั 30.96 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.22 จากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทําให้การส่งออกและนําเข้าจากประเทศจากต่างประเทศชะลอตัว และได้รับ

ผลกระทบอย่างมากในเดอืนมนีาคม 2563 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดร้บังานพเิศษในการขนส่งสนิคา้ไปยงัประเทศในกลุ่ม

ตะวนัออกกลาง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ไดใ้นระดบัหน่ึง โดยงานดงักล่าวเป็นลกัษณะงาน

โครงการ (Project cargo) และเกดิขึ้นในเดอืนมนีาคม 2563 และมรีายได้และกําไรขัน้ต้นประมาณ 13.47 ล้านบาท และ 

3.64 ล้านบาท ตามลําดบั และต่อมาปัญหาการแพร่ระบาดภายในประเทศเริม่ดขีึน้ในช่วงไตรมาส 2 ทําใหม้ปีรมิาณการ

ขนส่งสินค้าทางทะเลปรบัตัวดีขึ้น ทัง้น้ี บรษิัทฯ ได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกบัเหตุการณ์การระบาดดงักล่าว และอยู่

ระหว่างการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมือและแก้ไขกับเหตุการณ์

ดงักล่าว  
 

2. รายได้จากการให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight)  

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศเป็นจํานวนรายไดสุ้ทธจิากตน้ทุน

ทางตรง (Net Revenue) เน่ืองจากบรษิทัฯ ทาํหน้าทีเ่สมอืนเป็นตวัแทนของสายการบนิในการใหบ้รกิาร ทัง้กลุ่มลูกคา้

ทางตรง (By Sale) และกลุ่มลูกค้าทางอ้อม (By Agent) ซึ่งแตกต่างจากรายได้จากการให้บริการรบัจดัการขนส่ง

ระหว่างประเทศทางทะเล เป็นเหตุใหอ้ตัรากําไรขัน้ตน้จากบรกิารทางอากาศสงูกว่าทางทะเล 

รายได้และปริมาณขนส่งจากการให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศในปี 2560 – ปี 2562  

งวด 6 เดือนแรกปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 

รายได้และปริมาณ

ขนส่งทางอากาศ 

2560 2561 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท ตนั ล้านบาท ตนั ล้านบาท ตนั ล้านบาท ตนั ล้านบาท ตนั 

ส่งออก 47.57 2,972 75.63 4,199 116.05 4,987 86.49 3,187 96.43 1,540 

นําเขา้ 19.86 1,262 16.85 891 21.64 984 12.25 474 5.83 377 

รวม 67.43 4,234 92.48 5,090 137.69 5,971 98.74 3,660 102.26 1,917 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

 

บรษิัทฯ ทําหน้าที่เสมือนตัวแทนของสายการบินในการจองระวางเครื่องบนิ โดยมีปรมิาณสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น

ต่อเน่ืองในช่วงปี 2560 – 2562 เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของการให้บริการธุรกิจ E-Commerce ระหว่างประเทศ ในขณะที่

ปริมาณการนําเข้าปี 2560 มีจํานวน 1,262 ตัน เน่ืองจากบริษัทฯ มีงานโครงการพิเศษที่ได้รับจากลูกค้าและ Agent 

ต่างประเทศ โดยส่วนทีเ่พิม่ดงักล่าวมปีรมิาณกว่า 443 ตนั ดงันัน้ หากไม่รวมปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้กว่า 443 ตนั จะเท่ากบัมี

ปรมิาณการขนส่งปกตปิระมาณ 819 ตนั ก่อนทีใ่นปี 2561 และ 2562 จะมปีรมิาณการให้บรกิารลดลงตามปรมิาณการใช้

บรกิารปกตขิองบรษิทัฯ  ทัง้น้ี ปี 2560 – ปี 2562 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ เท่ากบั 67.43 ลา้นบาท 

92.48 ล้านบาท และ 137.69 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.47 ร้อยละ 8.76 และรอ้ยละ 13.15 ของรายได้

รวม ตามลําดบั โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการนําเขา้และส่งออกคดิเป็นสดัส่วนเฉลี่ยสําหรบัปี 2560 – ปี 2562 ประมาณรอ้ย

ละ 18.67 และรอ้ยละ 81.33 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ ตามลําดบั 

สาํหรบังวด 6 เดอืนแรก สิน้สุด 30 มถิุนายน ปี 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 

เท่ากบั 98.74 ลา้นบาท และ 102.26 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 17.44 และรอ้ยละ 19.03 ของรายไดร้วม

ตามลําดบั โดยแบ่งเป็นรายได้จากการนําเขา้และส่งออกคิดเป็นสดัส่วนเฉลี่ยสําหรบังวด 6 เดือนแรก ปี 2562 และปี 

2563 ประมาณรอ้ยละ 5.70 และรอ้ยละ 94.30 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่งทางอากาศ ตามลําดบั ทัง้น้ี บรษิทัฯ มี

ปรมิาณสนิค้าส่งออกและนําเขา้ลดลง เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ซึ่งทําให้มปีรมิาณสาย

การบนิลดลง   



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้าที ่9 

รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศตามเส้นทางหลกัในปี 2560 – ปี 2562  

งวด 6 เดือนแรกปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 

เส้นทางขนส่งทาง

อากาศ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยุโรป 19.77 29.32 28.78 31.12 40.27 29.25 32.05 32.45 23.16 22.65 

อเมรกิาเหนือ 17.11 25.37 25.93 28.04 37.85 27.49 31.35 31.74 15.70 15.35 

อเมรกิาใต ้ 1.51 2.24 5.57 6.02 16.90 12.27 10.72 10.86 20.24 19.79 

เอเชยีเหนือ 8.39 12.44 8.58 9.28 12.05 8.75 6.63 6.71 5.41 5.29 

อื่นๆ 20.64 1.76 23.62 26.49 30.63 4.69 15.12 15.31 27.37 26.76 

รวม 67.43 100.00 92.48 100.00 137.69 100.00 98.74 100.00 102.26 100.00 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

 

การขนส่งทางอากาศมเีสน้ทางส่งออกและนําเขา้ทีส่ําคญั ไดแ้ก่ ยุโรป อเมรกิาเหนือ และอเมรกิาใต้ ทัง้น้ี สนิค้า

หลักสําหรบัการขนส่งทางทะเล เช่น สินค้าเกษตร อะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ ตลอดจนสินค้าจากธุรกิจพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) เป็นตน้ 

ในปี 2561 รายได้จากการให้บรกิารขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้น 25.05 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 37.16 จากปี

ก่อนหน้า เน่ืองจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารส่งออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 59.01 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายได้

และปรมิาณขนส่งจากการให้บรกิารในเส้นทางยุโรปและอเมรกิาเหนือ เน่ืองจาก บรษิัทฯ ขยายการให้บรกิารแก่ลูกค้า

กลุ่มผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ E-Commerce ระหว่างประเทศ โดยมปีรมิาณการให้บรกิารรวมเพิม่ขึ้นจาก 4,234 ตนัในปี 

2560 เป็น 5,090 ตนั ในปี 2561 

ในปี 2562 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่งทางอากาศเพิม่ขึน้ 45.21 ล้านบาท เป็น 137.69 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 48.89 จากปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากลูกคา้กลุ่มผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ E-Commerce ระหว่างประเทศ

ทีม่ปีรมิาณการใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ตามการเตบิโตของธรุกจิ E-Commerce  

สําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2563 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศเพิม่ขึน้ 3.52 ล้านบาท หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 3.56 จากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยบรษิัทฯ 

ได้รบัผลกระทบจากการลดลงของสายการบิน โดยเฉพาะสายการบินโดยสาร (Passenger flight) ซึ่งหยุดให้บริการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ สามารถจดัหาระวางสายการบนิเพื่อใชใ้นการขนส่งสนิคา้ไดใ้นขณะทีป่รมิาณสายการบนิมจีํากดั 

และอตัราค่าระวางที่เพิม่สูงขึ้นตามปรมิาณอุปสงค์ที่มากกว่าอุปทาน ทําให้บรษิัทฯ มีรายได้จากการขนส่งสนิค้าทาง

อากาศ (หลงัหกัค่าระวางการขนส่งทางอากาศ) เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า  

3. รายได้จากการให้บริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร 

(Integrated Logistics Services หรือ “ILS”) 

บรกิารสนับสนุนการให้บรกิารโลจสิตกิส์และการขนส่งสนิคา้แบบครบวงจรเป็นบรกิารที่มวีตัถุประสงค์เพื่อเพิ่ม

ขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยในปี 2560 – ปี 2562 รายได้จากการให้บรกิารสนับสนุนการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้แบบครบวงจร เท่ากบั 185.10 ลา้นบาท 189.08 ล้านบาท และ 176.53 ล้านบาท  

ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 17.75 รอ้ยละ 17.92 และรอ้ยละ 16.86 ของรายไดร้วม ตามลําดบั โดยบรกิารสนับสนุน

การใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้แบบครบวงจรประกอบดว้ย 4 บรกิารย่อย ไดแ้ก่ บรกิารขนส่งภายในประเทศ

และผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลาก บรกิารรบัฝากตู้สนิค้าคอนเทนเนอร์ บรกิารดา้นพธิกีารศุลกากร และ

บรกิารอื่นๆ ไดแ้ก่ บรกิารรบัจดัการจดัเกบ็และกระจายสนิคา้และบรกิารจดัหาประกนัภยั เป็นตน้ 
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สําหรบังวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน ปี 2562 และ 2563 รายได้จากการให้บรกิารสนับสนุนการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้แบบครบวงจร เท่ากบั 86.63 ล้านบาท และ 85.86 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 15.31 และรอ้ยละ 15.95 ของรายไดร้วม ตามลําดบั  

 
รายได้จากบริการขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลากในปี 2560 – ปี 2562  

งวด 6 เดือนแรกปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 
รายได้จากการบริการ

ขนส่งภายในประเทศและ

ขนส่งผ่านแดน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ขนส่งภายในประเทศ 86.78 73.64 104.12 84.94 102.31 92.72 50.28 95.97 51.80 98.34 

ขนส่งผ่านแดน 31.06 26.36 18.46 15.06 8.03 7.28 2.11 4.03 0.87 1.66 

รวม 117.84 100.00 122.58 100.00 110.34 100.00 52.39 100.00 52.67 100.00 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

 

3.1 รายไดจ้ากบรกิารขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลาก ในปี 2560 – ปี 2562 

เท่ากับ 117.84 ล้านบาท 122.58 ล้านบาท และ110.34 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 11.32 ร้อยละ 

11.64 และรอ้ยละ 10.57 ของรายไดร้วม  

ในปี 2561 รายได้เพิม่ขึ้น 4.74 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 4.02 เมื่อเทยีบกบัปี 2560 จากการเตบิโตอย่าง

ต่อเน่ืองของบรกิารขนส่งภายในประเทศ ในขณะทีปี่ 2562 รายไดล้ดลง 12.24 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.98 

เมื่อเทยีบกบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขนส่งผ่านแดนทีล่ดลง เน่ืองจากสภาวะการแขง่ขนั

ทีส่งูขึน้ ตลอดจนโครงการก่อสรา้งโรงงานในประเทศเมยีนมารข์องลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ไดแ้ล้วเสรจ็ ทํา

ใหก้ารขนส่งสนิคา้ผ่านแดนในเมยีนมารล์ดลงอย่างมนัียสาํคญั  

สาํหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากบรกิารขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดย

รถบรรทุกและรถบรรทุกหัวลากเท่ากับ 52.39 ล้านบาท และ 52.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.28 จากงวด

เดยีวกนัของปี 2562 โดยเพิม่ขึ้นจากการขนส่งภายในประเทศเป็นหลกัแต่การขนส่งผ่านแดนมปีรมิาณลดลง

เน่ืองจากปัญหา COVID-19 

 
รายได้จากบริการรบัฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอรใ์นปี 2560 – ปี 2562 งวด 6 เดือนแรกปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 

รายได้จากบริการ 

รบัฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร ์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่า Lift On/Lift Off 11.95 36.15 11.75 36.93 12.39 43.92 5.70 43.98 6.40 43.18 

ค่าซ่อมบํารุงตู ้ 12.51 37.82 12.58 39.55 9.04 32.03 4.01 30.94 4.84 32.66 

ค่าผ่านประตู (Gate Charge) 2.83 8.55 3.09 9.70 3.31 11.74 1.52 11.73 1.70 11.47 

ค่าฝากตูเ้กนิเวลาและคา่เชา่ที ่ 4.38 13.24 2.84 8.92 2.16 7.64 0.58 4.48 0.48 3.24 

อื่นๆ (เช่น ค่าสาธารณูปโภค) 1.40 4.24 1.56 4.90 1.32 4.68 1.15 8.87 1.40 9.45 

รวม 33.07 100.00 31.81 100.00 28.21 100.00 12.96 100.00 14.82 100.00 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

 

3.2 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากตู้สนิค้าคอนเทนเนอร์ ปี 2560 – ปี 2562 เท่ากบั 33.07 ล้านบาท 31.81 ล้าน

บาท และ 28.21 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.18 รอ้ยละ 3.02 และรอ้ยละ 2.70 จากรายไดร้วม

ตามลําดบั  
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โดยในปี 2561 รายไดล้ดลง 1.26 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.82 เมื่อเทยีบกบัปี 2560 เน่ืองจาก รายไดจ้าก

ค่าฝากตู้เกนิเวลาและค่าเช่าทีซ่ึ่งลดลงเลก็น้อย และในปี 2562 รายไดล้ดลง 3.60 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

11.32 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 จากการลดลงของรายไดค่้าซ่อมบํารุงตู ้เน่ืองจากผลประกอบการโดยรวมของสาย

เดนิเรอืทัว่โลกอยู่ในภาวะขาลงตามสภาวะเศรษฐกจิโลก ทําให้สายเดนิเรอืควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซ่ม

บํารุงตูม้ากขึน้โดยหากไม่มคีวามจาํเป็นเร่งด่วนจะไม่มกีารซ่อมบํารุงตู ้ 

ขณะที่งวด 6 เดือนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มรีายได้จากการให้บรกิารรบัฝากตู้สนิค้าคอนเทนเนอร์

เท่ากบั 12.96 ล้านบาท และ 14.82 ล้านบาท เพิม่ขึน้คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 14.35 จากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 

สาเหตุหลกัมาจากการรายไดก้ารใหบ้รกิารยกและซ่อมบํารุงตูท้ีเ่พิม่ขึน้ 

รายได้จากบริการด้านพิธีการศลุกากรขาเข้าและขาออกในปี 2560 – ปี 2562 งวด 6 เดือนแรกปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 

รายได้จากบริการ

ด้านพิธีการศุลกากร 

2560 2561 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ขาออก 15.10 52.15 17.48 57.65 18.74 56.90 8.24 43.60 8.34 57.24 

ขาเขา้ 13.86 47.85 12.84 42.35 14.20 43.10 10.66 56.40 6.23 42.76 

รวม 28.96 100.00 30.32 100.00 32.94 100.00 18.90 100.00 14.57 100.00 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

 

3.3 รายไดจ้ากบรกิารดา้นพธิกีารศุลกากร ปี 2560 – ปี 2562 เท่ากบั 28.96 ล้านบาท 30.32 ล้านบาทและ 32.94 

ลา้นบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.78 รอ้ยละ 2.88 และรอ้ยละ 3.16 ของรายไดร้วมตามลําดบั  

โดยปี 2561 รายไดเ้พิม่ขึ้น 1.36 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.67 เมื่อเทยีบกบัปี 2560 จากการเพิม่ขึน้ของ

รายไดพ้ธิศีุลการกรขาออก และในปี 2562 รายไดย้งัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจาํนวน 2.62 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 8.64 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 จากการเพิม่ขึน้ของรายไดพ้ธิศีุลการกรทัง้ขาออกและขาเขา้ เน่ืองจากบรษิทั

ฯ มนีโยบายให้พนักงานขายนําเสนอบรกิารที่หลากหลายเพื่อเพิม่โอกาสในการขายบรกิารอื่นๆ ให้กบัลูกค้า

ปัจจุบนัของบรษิทัฯ (Cross Selling)  

ขณะทีง่วด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการบรกิารดา้นพธิกีารศุลกากรเท่ากบั 18.90 

ล้านบาท และ 14.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.91 เน่ืองจากปริมาณการส่งออกและนําเข้าสินค้าระหว่าง

ประเทศลดลงเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 

 

3.4 บรกิารอื่นๆ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากบรกิารรบัจดัการจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ และรายไดบ้รกิารจดัหาประกนัภยั เป็น

ต้น โดยปี 2560 – ปี 2562 เท่ากับ 5.23 ล้านบาท 4.38 ล้านบาท และ 5.03 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.42 รอ้ยละ 0.48 ของรายไดร้วมตามลําดบั  

โดยปี 2561 รายได้จากบริการอื่นๆ ลดลง 0.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.25 เมื่อเทียบกับปี 2560 

เน่ืองจากรายไดจ้ากบรกิารจดัหาประกนัภยัลดลง ในขณะที่รายไดจ้ากบรกิารอื่นๆ ในปี 2562 ปรบัตวัเพิม่ขึ้น 

0.66 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 15.07 เมื่อเทียบกับปี 2561 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้การบรกิารจดัหา

ประกนัภยั ตามนโยบายของบรษิทัฯ ทีส่่งเสรมิใหพ้นักงานขายนําเสนอบรกิารอื่นๆ แก่ลูกคา้ปัจจุบนัของบรษิทั

ฯ เพื่อเพิม่โอกาสในการขายบรกิารใหม้ากยิง่ขึน้  

สาํหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากบรกิารอื่นๆ เท่ากบั 2.37 ลา้นบาท และ 3.80 

ล้านบาท เพิม่ขึน้เป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 60.34 ตามการเพิม่ขึ้นของการให้บรกิารด้านประกนัภยัและการ 

Packing 
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4. รายได้จากบริการพื้นท่ีสาํหรบัเกบ็ของ (Leo Self Storage หรือ “LSS”) 

บรกิารพืน้ทีส่ําหรบัเกบ็ของ โดย LSS เริม่ใหบ้รกิารในช่วงกลางปี 2560 และมรีายไดเ้ท่ากบั 1.13 ล้านบาท 3.70 

ล้านบาท และ6.12 ล้านบาท สําหรบัปี 2560 – 2562 ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.11 ร้อยละ 0.35 และร้อยละ 

0.59 ของรายไดร้วม ตามลําดบั  

สาํหรบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารพืน้ทีส่าํหรบัเกบ็ของในปี 2561 เพิม่ขึน้จากปี 2560 จํานวน 2.57 ล้านบาท หรอื

เพิ่มขึ้นร้อยละ 227.43 จากการที่บรษิัทฯ เริม่เปิดให้บริการธุรกิจดังกล่าวในช่วงกลางปี 2560 ในขณะที่ปี 2561 ได้

ดําเนินกิจการเต็มปีและมลูีกค้ามาใช้บรกิารเพิม่ขึ้น และในปี 2562 รายได้เพิม่ขึ้นจากปี 2561 จํานวน 2.42 ล้านบาท 

หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 65.41 โดยมสีาเหตุมาจากจาํนวนลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารมากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้บุคคลทัว่ไปทีเ่ริม่

ใหก้ารยอมรบักบัรปูแบบในการฝากเกบ็สนิคา้  

ขณะทีง่วด 6 เดอืนแรกสิน้สุด 30 มถิุนายน ปี 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารพืน้ทีส่ําหรบัเกบ็

ของเท่ากบั 2.59 ลา้นบาท และ 3.62 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 39.83 จากจาํนวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 

• รายได้อ่ืนๆ 

รายไดอ้ื่นๆ เช่น รายได้เงนิปันผล รายไดค่้าเช่าและบรหิารสํานักงาน ดอกเบี้ยรบั กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่าย

สนิทรพัย ์ทัง้น้ี รายไดอ้ื่นๆ ในปี 2560 – ปี 2562 เท่ากบั 2.16 ลา้นบาท 2.50 ลา้นบาท และ 3.19 ลา้นบาท ตามลําดบั 

คดิเป็นรอ้ยละ 0.21 รอ้ยละ 0.24 และรอ้ยละ 0.30 ของรายได้รวม ตามลําดบั ในขณะที่งวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 

2563 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นเท่ากบั 1.46 และ 0.78 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.26 และรอ้ยละ 0.15 ของรายไดร้วม 

• ต้นทุนการให้บริการ 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ในปี 2560 – ปี 2562 เท่ากบั 772.56 ล้านบาท 769.98 ลา้นบาท และ731.58 

ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 74.24 รอ้ยละ 73.14 และรอ้ยละ 70.07 และรอ้ยละ 69.15 ของรายไดจ้าก

การใหบ้รกิาร ตามลําดบั  

สาํหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มตีน้ทุนการใหบ้รกิารเท่ากบั 394.50 และ 382.10 ลา้นบาท คดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 69.89 และรอ้ยละ 71.11 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ตามลําดบั 

ต้นทุนการให้บริการตามโครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ ในปี 2560 – ปี 2562 งวด 6 เดือนแรกปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 

ประเภทของต้นทุน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บรกิารรบัจดัการขนส่ง

สนิคา้ระหว่างประเทศทาง

ทะเล (Sea Freight)  

632.67 80.39 612.92 79.87 555.42 76.75 290.62 77.17 268.47 77.68 

บรกิารรบัจดัการขนส่ง

สนิคา้ระหว่างประเทศทาง

อากาศ (Air Freight) 

15.07 22.35 26.33 28.47 51.71 37.56 41.32 41.85 53.47 52.29 

บรกิารสนับสนุนการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการ

ขนส่งสนิคา้แบบครบวงจร 

(Integrated Logistics 

Services หรอื “ILS”) 

122.81 66.35 127.50 67.43 120.83 68.45 60.82 70.21 58.18 67.76 
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ประเภทของต้นทุน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- บรกิารขนส่ง

ภายในประเทศและ

ผ่านแดนโดย

รถบรรทุกและ

รถบรรทุกหวัลาก 

92.19 78.23 101.02 82.41 96.97 87.88 49.99 95.42 46.08 87.49 

- บรกิารรบัฝากตูส้นิคา้

คอนเทนเนอร ์
16.00 48.38 16.94 53.26 12.62 44.72 5.93 45.76 6.69 45.14 

- บรกิารดา้นพธิกีาร

ศุลกากร 
7.92 27.35 6.68 22.02 7.42 22.51 3.07 16.24 2.38 16.33 

- บรกิารอื่นๆ (1) 6.69 127.96 2.86 65.40 3.82 75.90 1.83 77.22 3.03 79.74 

บรกิารพืน้ทีส่าํหรบัเกบ็ของ 

(Leo Self Stroage หรอื 

"LSS") 

2.02 179.75 3.23 87.24 3.62 59.19 1.80 69.50 1.98 54.70 

รวมต้นทุนจากการ

ให้บริการ 
772.56 74.24 769.98 73.14 731.58 70.07 394.57 69.89 382.10 71.11 

หมายเหตุ : (1)ตน้ทุนบรกิารอื่นๆ เช่น ค่าบรกิารประกนัภยั และค่าบรกิารโรงเกบ็สนิคา้ เป็นตน้ 

 

ต้นทุนการให้บริการในปี 2561 ลดลง 2.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.34 โดยบริษัทฯ สามารถรกัษา

สดัส่วนต้นทุนการให้บรกิารต่อรายได้จากการให้บรกิารให้อยู่ในระดบัที่ใกล้เคยีงกบัปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 74.24 ในปี 

2560 และรอ้ยละ 73.14 ในปี 2561 นอกจากน้ี ในปี 2562 ตน้ทุนการใหบ้รกิารลดลง 38.40 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 4.99 ตามการลดลงของรายได้จากการให้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ โดยสดัส่วนตน้ทุนการใหบ้รกิารรวมต่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวมลดลงจากรอ้ยละ 73.14 ในปี 

2561 ลดลงเป็นรอ้ยละ 70.07 ในปี 2562 ขณะที่ต้นทุนการให้บรกิารงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 ลดลง 12.46 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.16 จากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 ตามการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

 

1. ต้นทนุจากการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight)  

ตน้ทุนการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล ในปี 2560 – ปี 2562 เท่ากบั 632.67 ลา้น

บาท 612.92 ลา้นบาท และ 555.42 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 80.39 รอ้ยละ 79.87 และรอ้ยละ 76.75 

ของรายไดก้ารให้บรกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล ตามลําดบั ต้นทุนหลกัในการให้บรกิารรบัจดัการ

ขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าระวางเรอืทีบ่รษิทัฯ จองระวางกบัสายเดนิเรอื และตน้ทุนค่าใชจ้่ายหน้า

ท่าเรอื (Terminal Handling Charge หรอื THC) ซึง่เรยีกเกบ็โดยการท่าเรอืสาํหรบัค่าใชจ้่ายในการยก เคลื่อนยา้ย ลาก 

และตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร ์

สาํหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มตี้นทุนการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ

ทางทะเล เท่ากบั 290.62 ล้านบาท และ 268.47 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 77.17 และรอ้ยละ 77.68 

ของรายไดก้ารใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล ตามลําดบั 
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ต้นทุนการให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลในปี 2560 – ปี 2562  

งวด 6 เดือนแรกปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 

ต้นทุนค่าบริการทาง

ทะเล 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าระวาง 431.71  68.24 410.55  66.98 351.77  63.33 189.69 65.27 166.43 61.99 

ค่าใชจ่้ายหน้าท่าเรอื  

(Terminal Handling 

Charge หรอื THC) 

106.08  16.77 111.68  18.22 114.00  20.53 57.29 19.71 51.27 19.10 

ค่าเปิดตู ้ค่าพกัสนิคา้ ค่า

ขนถ่ายสนิคา้ (Container 

Freight Station หรอื CFS) 

36.39  5.75 37.47  6.11 39.46  7.10 18.79 6.47 13.81 5.14 

ค่าคอมมชิชัน่ 20.83  3.29 20.24  3.30 11.29  2.03 5.99 2.06 6.25 2.33 

ค่าจดัทําเอกสาร 19.51  3.08 15.13  2.47 19.77  3.56 9.76 3.36 9.49 3.53 

ค่าบรกิารอื่นๆ  18.15  2.87 17.84  2.91 19.13  3.44 9.10 3.13 21.21 7.90 

รวม 632.67 100.00 612.92 100.00 555.42 100.00 290.62 100.00 268.47 100.00 

ค่าบรกิารอื่นๆ เช่น ค่าจา้งในการจดัการงานต่างๆ (Handling) ค่าปรบัล่าชา้ (Demurrange/Detention) เป็นตน้ 

หมายเหตุ : ขอ้มลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

 

ในปี 2561 ตน้ทุนการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลลดลง 19.75 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.12 เมื่อเทยีบกบัปี 2560 ตามสดัส่วนรายไดท้ีล่ดลง และในปี 2562 ต้นทุนการใหบ้รกิาร

รบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลลดลง 57.50 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 9.38 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 

เน่ืองจาก ค่าระวางในตลาดโลกมกีารปรบัตวัลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั ประกอบกบับรษิัทฯ 

สามารถบรหิารตน้ทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ จากการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่แีละร่วมเป็นพนัธมติรกบั

สายเรอืที่มคุีณภาพการให้บรกิารที่ดใีนบางเส้นทางสําคญั (Focused Trade lane) ที่ต้องการทําการตลาด 

โดยการร่วมมอืกนัใหบ้รกิาร เช่น การจดัทําแผนประมาณการขนส่งสนิคา้ (Volume Commitment) เพื่อใหไ้ด้

ราคาพเิศษ ซึ่งจะทําเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัแบบไม่มสีญัญา ไม่มค่ีาปรบั ซึ่งเป็นลกัษณะการทําธุรกจิโดยทัว่ไป

ของธุรกิจน้ี ที่ไม่ใช่เส้นทางสายอเมริกาที่ต้องมีการลงนามในสญัญา รวมถึงมีการจัดกิจกรรมพบปะกับ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของสายเดนิเรอืเป็นประจาํเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร และสรา้งสมัพนัธท์ีด่ตี่อเน่ือง   

ขณะที่ต้นทุนการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางทะเลงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 ลดลง 

22.15 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.62 จากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 ตามการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  

 

2. ต้นทุนจากการให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) 

ต้นทุนการให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศในปี 2560 – ปี 2562 งวด 6 เดือนแรกปี 2562 และงวด 6 

เดือนแรกปี 2563 

ต้นทุนค่าบริการทางอากาศ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าคอมมชิชัน่ (สาํหรบั Sales 

Agent) 
0.98 6.51 14.38 54.61 39.87 77.10 28.60 69.24 14.28 26.71 

ค่าจา้งในการจดัการงานต่างๆ 

(Handling)   
0.65 4.33 3.11 11.82 4.13 7.99 3.13 7.57 6.95 13.00 

ค่าบรกิารอื่น 13.43 89.16 8.84 33.57 7.71 14.91 9.59 23.20 32.24 60.29 

รวม 15.07  100.00 26.33  100.00 51.71  100.00 41.32  100.00 53.47  100.00 

ค่าบรกิารอื่นๆ เช่น ค่าจดัทําเอกสาร ค่าขนส่งภายในท่าอากาศยาน เป็นตน้ 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 
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ต้นทุนจากการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (ไม่รวมกบัค่าระวางการขนส่งทาง

อากาศ ซึ่งได้สุทธกิบัรายได้ไปแล้ว) ในปี 2560 – ปี 2562 เท่ากบั 15.07 ล้านบาท 26.33 ล้านบาท และ 51.71 ล้าน

บาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 22.35 รอ้ยละ 28.47 และรอ้ยละ 37.55 ของรายไดก้ารใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่ง

ระหว่างประเทศทางอากาศ ตน้ทุนหลกัภายหลงัจากการสุทธริายไดก้บัค่าระวางการขนส่งทางอากาศซึ่งเป็นตน้ทุนตรง

แล้ว คือ ต้นทุนค่าคอมมิชชัน่ (สําหรับ Sales Agent) ต้นทุนค่าจ้างในการจัดการงานต่างๆ (Handling) ต้นทุน

ค่าบรกิารอื่น โดยในปี 2561 ต้นทุนการให้บรกิารเพิม่ขึ้นเท่ากบั 11.26 ล้านบาท หรอืเติบโตรอ้ยละ 74.70 ตามการ

เตบิโตของรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึบรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าคอมมชิชัน่ (สาํหรบั Sales Agent) สาํหรบังานจากลูกคา้กลุ่มผู้

ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ E-Commerce ระหว่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ และในปี 2562 ตน้ทุนการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ 25.38 ลา้น

บาท หรอืร้อยละ 96.41 ตามการเติบโตของรายได้โดยเฉพาะจากลูกค้ากลุ่มผู้ให้บรกิารขนส่งสินค้า E-Commerce 

ระหว่างประเทศเช่นเดยีวกบัปีก่อนหน้า 

สําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มตี้นทุนจากการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่าง

ประเทศทางอากาศ (ไม่รวมกบัค่าระวางการขนส่งทางอากาศ ซึง่ไดสุ้ทธกิบัรายไดไ้ปแลว้) เท่ากบั 41.32 ลา้นบาท และ 

53.47 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 41.84 และรอ้ยละ 52.29 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทางอากาศ โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 12.15 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 29.41 จากงวด 6 เดือนแรกปี 

2562 เป็นผลมาจากการต้นทุนในการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ (ไม่รวมกบัค่าระวางการขนส่งทางอากาศ ซึ่งได้สุทธกิบั

รายได้ไปแล้ว) ปรบัตัวสูงขึ้นจากการที่ปรมิาณสายการบินมีจํากัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

รวมทัง้การเพิ่มขึ้นของค่าบรกิารอื่น ส่งผลให้ค่าบรกิารอื่นเท่ากบั 32.24 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ

จดัทําเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งจํานวน 9.49 ล้านบาท ค่าจดัเกบ็และเตรยีมสนิคา้ขึน้เครื่อง 7.93 ล้านบาท ค่าแรงงาน 4.77 

ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดําเนินงาน 10.05 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนที่เพิม่ขึ้นมผีลต่อเน่ืองมาจากสถานการณ์ 

COVID-19 ซึ่งสายการบินระหว่างประเทศหยุดบินเป็นจํานวนมาก ทําให้มีปริมาณสินค้ารอการนําขึ้นเครื่องบินมี

จํานวนมาก จงึมตี้นทุนในการบรหิารจดัการเพิม่ขึ้นตามลําดบั ในขณะที่ต้นทุนค่าคอมมชิชนัลดลง ตามปรมิาณการ

ใหบ้รกิารงาน E-Commerce ทีล่ดลง     

 

3. ต้นทุนจากการให้บริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกสแ์ละการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร 

(Integrated Logistics Services หรือ “ILS”) 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารสนับสนุนการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้แบบครบวงจร ปี 2560 – ปี 2562 

เท่ากบั 122.81 ล้านบาท 127.50 ล้านบาท และ120.83 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 66.35 รอ้ยละ 

67.43 และร้อยละ 68.45  ของรายได้การให้บรกิารโลจิสติกส์แบบครบวงจร ตามลําดบั ในปี 2561 ต้นทุนจากการ

ใหบ้รกิารสนับสนุนการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้แบบครบวงจรเพิม่ขึน้ 4.69 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

3.82 เมื่อเทียบกับปี 2560 ตามสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากต้นทุนบริการขนส่ง

ภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลาก ในขณะที่ปี 2562 ต้นทุนจากการใหบ้รกิารสนับสนุน

การใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้แบบครบวงจรลดลง 6.67 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.23 เมื่อเทยีบกบัปี 

2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของตน้ทุนบรกิารดา้นพธิกีารศุลกากร  

และสําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 ต้นทุนจากการใหบ้รกิารสนับสนุนการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละ

การขนส่งสนิค้าแบบครบวงจร เท่ากบั  60.82 ล้านบาท และ 58.18 ล้านบาท โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 70.21 และ

รอ้ยละ 67.76  ของรายไดก้ารใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร ลดลง 2.64 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.35 จากปีที่

ผ่านมา โดยอตัราส่วนต้นทุนต่อรายไดท้ีล่ดลงมสีาเหตุมาจากธุรกจิการขนส่งบรกิารขนส่งภายในประเทศและผ่านแดน

โดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลากเป็นหลกั 
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4. ต้นทุนจากการให้บริการพื้นท่ีสาํหรบัเกบ็ของ (Leo Self Storage หรือ “LSS”) 

ต้นทุนจากการให้บริการพื้นที่สําหรับเก็บของ (Leo Self Storage หรือ “LSS”) ในระหว่างปี 2560 – 2562 

เท่ากบั 2.02 ล้านบาท 3.23 ล้านบาท และ3.62 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 179.75 รอ้ยละ 87.24 

และ ร้อยละ 59.19 ของรายได้การให้บรกิารพื้นที่สําหรบัเก็บของ ตามลําดบั โดยต้นทุนหลกัในการให้บริการพื้นที่

สําหรบัเก็บของ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ในปี 2561 บรษิัทฯ มีต้นทุนการให้บรกิารเพิ่มขึ้น 1.21 ล้านบาท จากปี 2560 

สาเหตุหลกัมาจากการเริม่เปิดให้บรกิารในช่วงกลางปี 2560 ในขณะที่ปี 2561 ได้ให้บรกิารเต็มปี และในปี 2562 มี

ตน้ทุนเพิม่ขึน้ 0.39 ลา้นบาท ตามปรมิาณการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้  

และสาํหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารพืน้ทีส่าํหรบัเกบ็ของเท่ากบั 1.80 ลา้น

บาท และ 1.98 ลา้นบาท โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 69.50 และรอ้ยละ 54.70  โดยต้นทุนเพิม่ขึน้ 0.18 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 จากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 ตามการเพิม่ขึน้ของรายได ้
 

• กาํไรขัน้ต้น 

กําไรขัน้ต้นในปี 2560 – ปี 2562 เท่ากับ 268.06 ล้านบาท 282.70 ล้านบาทและ 312.43 ล้านบาท ตามลําดบั 

หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 25.76 รอ้ยละ 26.86 และรอ้ยละ 29.93 ตามลําดบั โดยอตัรากําไรขัน้ต้นของบรษิทั

ฯ ในปี 2561 เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเลก็น้อย เน่ืองจากอตัรากําไรขัน้ตน้จากบรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ

ทางเรอืที่เพิ่มขึ้น ต่อเน่ืองไปยงัปี 2562 ซึ่งมีอตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลกัมาจากอตัรากําไรขัน้ต้นจาก

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางเรอืเช่นเดยีวกนั  

ในขณะที่บรษิัทฯ มีกําไรขัน้ต้นในงวด 6 เดือนแรกสิ้นสุด 30 มถิุนายน 2562 และ 2563 เท่ากบั 169.97 ล้านบาท 

และ 155.26 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นรอ้ยละ 30.11 และรอ้ยละ 28.89 ของรายไดจ้ากการให้บรกิารตามลําดบั 

โดยกําไรขัน้ต้นสําหรบังวด 6 เดือนแรกปี 2563 ลดลง 14.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.06 จากงวด 6 เดือนแรกปี 

2562 ตามการลดลงของรายไดจ้ากการให้บรกิารซึ่งได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และอตัรากําไร

ขัน้ต้นที่ลดลงของธุรกิจการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางอากาศ เน่ืองจากต้นทุนในการขนส่งสนิค้า

ทางอากาศปรบัตวัสงูขึน้จากการทีป่รมิาณสายการบนิมจีาํกดัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

กาํไรขัน้ต้นตามโครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ ในปี 2560 – ปี 2562 งวด 6 เดือนแรกปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 

กาํไรขัน้ต้น 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 

ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 

ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 

ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 

ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 

บรกิารรบัจดัการขนส่ง

สนิคา้ระหว่างประเทศทาง

ทะเล (Sea Freight)  

154.31 19.61 154.50 20.13 168.26 23.25 85.96 22.83 77.15 22.32 

บรกิารรบัจดัการขนส่ง

สนิคา้ระหว่างประเทศทาง

อากาศ (Air Freight) 

52.36 77.65 66.15 71.53 85.98 62.45 57.42 58.16 48.79 47.71 

บรกิารสนับสนุนการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการ

ขนส่งสนิคา้แบบครบวงจร 

(Integrated Logistics 

Services หรอื “ILS”) 

 

62.30 33.65 61.58 32.57 55.70 31.55 25.80 29.79 27.68 32.24 
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กาํไรขัน้ต้น 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 

ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 

ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 

ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 

ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 

- บรกิารขนส่ง

ภายในประเทศและ

ผ่านแดนโดย

รถบรรทุกและ

รถบรรทุกหวัลาก 

24.06 20.42 22.22 18.13 13.37 12.12 2.40 4.58 6.59 12.51 

- บรกิารรบัฝากตูส้นิคา้

คอนเทนเนอร ์
17.67 53.44 15.36 48.28 15.48 54.88 7.03 54.24 8.13 54.86 

- บรกิารดา้นพธิกีาร

ศุลกากร 
22.53 77.78 24.81 81.83 25.65 77.87 15.83 83.76 12.19 83.67 

- บรกิารอื่นๆ (1) (1.46) (27.92) 1.52 34.70 1.21 24.06 0.54 22.78 0.77 20.26 

บรกิารพืน้ทีส่าํหรบัเกบ็ของ 

(Leo Self Stroage หรอื 

"LSS") 

(0.90) (79.75) 0.47 12.76 2.50 40.81 0.79 30.45 1.64 45.14 

กาํไรขัน้ต้น 268.06 25.76 282.70 26.86 312.43 29.93 169.97 30.11 155.26 28.89 

หมายเหตุ : บรกิารอื่นๆ เช่น บรกิารประกนัภยั และบรกิารโรงเกบ็สนิคา้ เป็นตน้ 

 

1. กาํไรขัน้ต้นจากการให้บริการรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) 

กําไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล ในปี 2560 – ปี 2562 เท่ากบั 154.31 ลา้น

บาท 154.50 ล้านบาท และ 168.26 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นรอ้ยละ 19.61 รอ้ยละ 20.13 และ

รอ้ยละ 23.25 ตามลําดบั โดยอตัรากําไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ในปี 2561 เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากตน้ทุนค่าระวาง และค่าจดัทํา

เอกสารทีล่ดลง และในปี 2562 อตัรากําไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จากความสามารถในการขายของพนักงานขายของบรษิัทฯ แม้

อตัราค่าระวางจะมกีารปรบัตวัลดลง อย่างไรกต็าม พนักงานขายของบรษิทัฯ สามารถเสนอขายบรกิารไดใ้นราคาสงู  

สําหรบังวด 6 เดือนแรกปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นจากการให้บริการรบัจดัการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางทะเล เท่ากบั 85.96 ล้านบาท และ 77.15 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นรอ้ยละ รอ้ยละ 22.83 และ

รอ้ยละ 22.32 ตามลําดบั โดยกําไรขัน้ตน้ทีล่ดลงเป็นไปตามการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร   

 

2. กาํไรขัน้ต้นจากการให้บริการรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) 

กําไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ คาํนวณจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

ซึ่งสุทธกิบัต้นทุนค่าระวางแล้ว (Net revenue) หกัลบกบัต้นทุนการให้บรกิารตามที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้า โดยในปี 

2560 – ปี 2562 เท่ากบั 52.36 ลา้นบาท 66.15 ลา้นบาท 85.98 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้รอ้ย

ละ 77.65 รอ้ยละ 71.53 และรอ้ยละ 62.45 ตามลําดบั โดยอตัรากําไรขัน้ตน้ในปี 2561 ลดลงจากปีก่อนหน้า เน่ืองจาก 

บรษิทัฯ ขยายการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้กลุ่มผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ E-Commerce ซึง่มอีตัรากําไรขัน้ตน้ตํ่ากว่าลูกคา้กลุ่ม

อื่นๆ ทัง้น้ี แมอ้ตัรากําไรขัน้ต้นจะลดลง อย่างไรก็ตาม ในแง่ของรายได ้บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัจดัการ

ขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.16 ในขณะทีปี่ 2562 อตัรากําไรขัน้ต้นปรบัตวัลดลงต่อเน่ือง ซึ่งมี

สาเหตุเดยีวกบัปี 2561 จากลูกคา้กลุ่มผูใ้ห้บรกิารขนส่งสนิค้า E-Commerce ซึ่งมอีตัรากําไรขัน้ต้นตํ่ากว่าลูกคา้กลุ่ม

อื่นๆ มกีารใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ 
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สําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มกํีาไรขัน้ต้นเท่ากบั 57.43 ล้านบาท และ 48.79 ล้านบาท 

คดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นรอ้ยละ 58.16 และรอ้ยละ 47.71 ตามลําดบั โดยกําไรขัน้ต้นลดลง 8.63 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

อตัรารอ้ยละ 15.04 จากงวดเดยีวกนัของปีที่ผ่านมา โดยมสีาเหตุหลกัมาจากต้นทุนในการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ (ไม่

รวมกบัค่าระวางการขนส่งทางอากาศ ซึ่งไดสุ้ทธกิบัรายได้ไปแล้ว) ปรบัตวัสูงขึน้จากการทีป่รมิาณสายการบนิมจีํากดั

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาํใหม้ปีรมิาณสนิคา้รอการนําขึน้เครื่องบนิมจีาํนวนมาก จงึมตีน้ทุนใน

การบรหิารจดัการเพิม่ขึน้ตามลําดบั 

 

3. กาํไรขัน้ต้นจากการให้บริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร 

(Integrated Logistics Services หรือ “ILS”) 

กําไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารสนับสนุนการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้แบบครบวงจร ปี 2560 – ปี 

2562 เท่ากับ 62.30 ล้านบาท 61.58 ล้านบาท และ55.70 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 

33.65 รอ้ยละ 32.57 และรอ้ยละ 31.55 ตามลําดบั ในปี 2561 อตัรากําไรขัน้ตน้ลดลงจากการเพิม่ขึน้ของต้นทุนบรกิาร

ขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลาก สาํหรบัปี 2562 อตัรากําไรขัน้ต้นปรบัตวัลดลง

เลก็น้อยจากการลดลงของรายไดจ้ากบรกิารขนส่งสนิคา้ผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถหวัลาก ซึง่เป็นผลมาจากสภาวะ

การแข่งขนัที่สูงขึ้น ตลอดจนลูกค้าผูผ้ลติในประเทศไทยของบรษิทัฯ ไดส้รา้งโรงงานผลติของตนเองในประเมยีนมาร ์

ทาํใหป้รมิาณการขนส่งลดลง  

และสําหรบังวด 6 เดือนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นจากการให้บริการสนับสนุนการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้แบบครบวงจร เท่ากบั 25.80 ล้านบาท และ 27.68 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรา

กําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 29.79 และรอ้ยละ 32.24 เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 1.88 ลา้นบาท เน่ืองจากอตัรา

กําไรขัน้ต้นของการใหบ้รกิารขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลาก ทีป่รบัตวัเพิม่ขึ้น

จากช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา จากการทีบ่รษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการตน้ทุนไดด้ขี ึน้ และจากธุรกจิรบัฝากตูส้นิคา้คอน

เทนเนอร์ ซึ่งบรษิัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นเน่ืองจากสายเรอืและลูกค้ามปีรมิาณการนําเข้าและส่งออกที่น้อยลงเน่ืองจาก

สถานการณ์ COVID -19 จงึจาํเป็นตอ้งใชบ้รกิารรบัฝากตูส้นิคา้และจดัเกบ็สนิคา้เพิม่ขึน้  

 

4. กาํไรขัน้ต้นจากการให้บริการพื้นท่ีสาํหรบัเกบ็ของ (Leo Self Storage หรือ “LSS”) 

กําไร (ขาดทุน) ขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารพืน้ทีส่ําหรบัเกบ็ของ ในปี 2560 – 2562 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 

เท่ากบั (0.90) ล้านบาท 0.47 ลา้นบาท และ 2.50 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้รอ้ยละ 

(79.75) รอ้ยละ 12.76 รอ้ยละ 40.81 และรอ้ยละ 54.45 ตามลําดบั โดยในปี 2560 เป็นปีทีเ่ริม่เปิดใหบ้รกิาร และลูกคา้

ทยอยเริม่ตน้ใชบ้รกิาร จงึมผีลประกอบการขาดทุนขัน้ตน้ แต่ในปี 2561 และปี 2562 มลูีกคา้มาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ ทาํให้

มรีายไดเ้พิม่ต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกํีาไรขัน้ตน้ทีด่ขี ึน้ตามลําดบั  

โดยกําไรขัน้ต้นจากการให้บริการพื้นที่สําหรบัเก็บของ สําหรบังวด 6 เดือนแรกปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 

เท่ากบั 0.78 ล้านบาท และ 1.64 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 0.86 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 107.59 จากงวด 6 เดอืนแรกปี 

2562 ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเช่าพืน้ทีส่าํหรบัเกบ็ของ  

 

• ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายที่สําคญั ได้แก่ เงนิเดอืนและค่าตอบแทนพนักงานขาย ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนกว่าร้อยละ 80 

ของค่าใชจ้่ายในการขายรวม ค่าใชจ้่ายในการขายอื่น ประกอบดว้ย ค่าโฆษณาและส่งเสรมิการขาย ค่าเดนิทาง และค่า



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้าที ่19 

สนัทนาการ เป็นต้น ในปี 2560 - 2562 บรษิัทฯ มค่ีาใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 83.41 ล้านบาท 87.52 ล้านบาท และ 

90.97 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8.00 รอ้ยละ 7.83 และรอ้ยละ 8.69 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ  

ในขณะทีง่วด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 47.78 ลา้นบาท และ 38.58 

ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8.44 และรอ้ยละ 7.17 ของรายได้รวม โดยค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงมสีาเหตุ

หลกัมาจากลดลงของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 123.17 74.61 125.10 72.87 133.14 73.09 68.61 75.40 68.93 77.25 

ค่าทีป่รกึษา 7.80 4.73 6.83 3.98 9.98 5.48 3.29 3.62 3.72 4.17 

ค่าเสื่อมและค่าตดัจําหน่าย 4.00 2.42 4.16 2.42 4.66 2.56 2.16 2.37 1.61 1.80 

ค่าเช่า 7.49 4.54 8.06 4.69 9.54 5.24 4.83 5.31 2.29 2.57 

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 5.71 3.46 5.83 3.40 9.95 5.46 2.70 2.97 2.82 3.16 

อื่นๆ 16.91 10.25 21.69 12.64 19.38 10.64 9.41 10.34 9.86 11.05 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 165.09 100.00 171.67 100.00 182.16 100.00 91.00 100.00 89.23 100.00 

หมายเหตุ : อื่นๆ เช่น ค่าภาษ ีค่าปรบั คา่ธรรมเนียมธนาคาร ค่าซ่อมแซมบํารงุรกัษา และหน้ีสญูและคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู   

 

 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารปี 2560 – ปี 2562 เท่ากบั 165.09 ล้านบาท 171.67 ล้านบาท และ 182.16 ล้านบาท  

ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15.83 รอ้ยละ 15.36 และรอ้ยละ 17.40 ของรายไดร้วมในปี 2560 – ปี 2562 ตามลําดบั 

โดยมค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารที่สาํคญั คอื ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงาน เช่น เงนิเดอืน โบนัส และสวสัดกิารต่างๆ เป็นต้น 

และค่าทีป่รกึษา ซึ่งประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมการสอบบญัช ีค่าตรวจสอบภายใน และค่าจา้งทีป่รกึษาในการใหบ้รกิาร

งานต่างๆ เช่น งาน Project Cargo เป็นต้น สําหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจํานวน 6.58 ลา้น

บาท สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบรษิทัย่อย (YJCD) ไดแ้ก่ ค่าชดเชย

ทางอุบตัเิหตุแก่พนักงาน ในขณะที่ปี 2562 มค่ีาใชจ้่ายเพิม่ขึน้จํานวน 10.49 ล้านบาท จากค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงาน

เพิม่ขึ้นจํานวน 13.43 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 4.12 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและตดัจําหน่ายเพิม่ขึ้น 

3.21 ลา้นบาท  

 สาํหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 91.00 ลา้นบาท และ 

89.23 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 16.08 และรอ้ยละ 16.58 ของรายไดร้วม โดยค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง

เลก็น้อยจากงวด 6 เดอืนแรกของปี 2562  

• ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

บรษิทัฯ มกํีาไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมในปี 2560 – ปี 2562  เท่ากบั 5.55 ล้านบาท 8.12 ล้าน

บาท และ 15.10 ลา้นบาท ตามลําดบั ทัง้น้ี ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมในปี 2561 เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 

เน่ืองจากบรษิัท ซโินคอร์ เมอร์ชานท์มารนี (ประเทศไทย) มกํีาไรสุทธส่ิวนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบรษิัทใหญ่เพิม่ขึ้นจาก 

13.83 ล้านบาท เป็น 19.37 ล้านบาท สุทธกิบัผลขาดทุนของบรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเพิม่ขึ้นจาก 

(5.25) ล้านบาท เป็น (6.04) ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมเพิม่ขึ้น 

6.98 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทั ซโินคอร ์เมอร์ชานทม์ารนี (ประเทศไทย) และ บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั

มกํีาไรสุทธเิพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 9.45 ลา้นบาท และ 8.68 ลา้นบาท ตามลําดบั  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้าที ่20 

สาํหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2563 และ 2562 บรษิทัฯ มกํีาไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเท่ากบั 8.11 ลา้นบาท 

และ 6.97 ล้านบาท ลดลง 1.14 ล้านบาท จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ตามผลประกอบการของบรษิัทร่วม โดยใน 

งวด 6 เดอืน ปี 2563 บรษิัทฯ ไดร้บัส่วนแบ่งจากผลประกอบการของบรษิัท ซโินคอร์ เมอร์ชานท์มารนี (ประเทศไทย) 

จาํกดั เท่ากบั 6.67 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เท่ากบั 0.31 ลา้นบาท 

 

• ต้นทุนทางการเงิน 

บรษิทัฯ มตี้นทุนทางการเงนิในปี 2560 – 2562 จาํนวน 3.60 ล้านบาท 2.93 ลา้นบาท และ 0.56 ล้านบาท ซึ่ง

คดิเป็นรอ้ยละ 0.34 รอ้ยละ 0.26 และรอ้ยละ 0.05 ของรายไดร้วม ตามลําดบั โดยตน้ทุนทางการเงนิลดลงต่อเน่ืองตาม

การลดลงของหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของบรษิทัฯ  

ในขณะทีง่วด 6 เดอืนแรกปี 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเท่ากบั 0.33 ลา้นบาท และ 2.06 ลา้น

บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 0.06 และรอ้ยละ 0.38 ของรายไดร้วม บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จากการเพิม่ขึน้ของ

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

  

• กาํไรสุทธิ 

ในปี 2560 - ปี 2562 บรษิทัฯ มกํีาไรสุทธเิท่ากบั 17.75 ล้านบาท 26.86 ล้านบาท และ47.03 ล้านบาท ซึ่งคดิ

เป็นรอ้ยละ 1.70 รอ้ยละ 2.55 และรอ้ยละ 4.49 ของรายไดร้วม ตามลําดบั โดยในปี 2561 และ ปี 2562 บรษิทัฯ มกํีาไร

สุทธเิพิม่ขึ้นอย่างมนัียสําคญัคดิเป็นร้อยละ 51.35 และรอ้ยละ 77.80 ตามลําดบั โดยมสีาเหตุมาจากกําไรขัน้ต้นและ

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัค่าใชจ้่ายทางการเงนิลดลงจากสภาพคล่องทีเ่พยีงพอทาํ

ใหไ้ม่มคีวามจาํเป็นในการกูย้มืเงนิเพิม่เตมิ  

บรษิทัฯ มกํีาไรสุทธสิาํหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 เท่ากบั 35.34 ล้านบาท และ 

28.25 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.24 และรอ้ยละ 5.25 ของรายไดร้วม ตามลําดบั โดยกําไรสุทธขิองบรษิทัฯ ลดลง

จากงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 เท่ากบั 7.08 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 20.05 จากงวดเดยีวกนัของปี

ก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและกําไรขัน้ต้นจากธุรกจิการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทางทะเลและทางอากาศ  

 

16.3  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินในปี 2560 – ปี 2562  

• สินทรพัย ์

บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ สิน้ปี 2560 – ปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากบั 409.64 ล้านบาท และ 

480.42 ลา้นบาท 476.96 ลา้นบาท และ 636.97 ล้านบาท ตามลําดบั ณ สิน้ปี 2561 สนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้ 70.78 ลา้น

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.28 ณ สิน้ปี 2562 สนิทรพัย์รวมลดลง 3.46 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.72 ในขณะที ่ณ สิน้ไตร

มาส 2 ปี 2563 สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ 160.01 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 33.55 

ณ สิน้ปี 2560 – ปี 2562 บรษิทัฯ มสีดัส่วนสนิทรพัย์หมุนเวยีนต่อสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน เท่ากบั รอ้ยละ 56:44 

รอ้ยละ 60:40 และรอ้ยละ 57:43 ตามลําดบั โดยสนิทรพัย์ทีส่ําคญัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น และ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

ในขณะที่ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 สดัส่วนสนิทรพัย์หมุนเวยีนต่อสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับร้อยละ 

57:43 โดยมรีายการทีส่ําคญัไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้

และสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้าที ่21 

สินทรพัยห์มุนเวยีน  

สนิทรพัย์หมุนเวยีนของบรษิัทฯ ณ สิ้นปี 2560 – สิ้นปี 2562 และสิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากบั 231.43 ล้าน

บาท 286.01 ล้านบาท 272.30 ล้านบาท และ 360.90 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 56.49 รอ้ยละ 59.53 

รอ้ยละ 57.09 และรอ้ยละ 56.66 ของสนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2560 – สิน้ปี 2562 และสิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2563 ตามลําดบั 

 

1. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

ณ สิ้นปี 2560 – สิ้นปี 2562 และสิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากบั 48.94 ล้านบาท 62.34 ล้านบาท 89.73 

ลา้นบาท และ 85.44 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 11.95 รอ้ยละ 12.97 รอ้ยละ 18.81 และรอ้ยละ 

13.41 ของสนิทรพัย์รวมตามลําดบั ทัง้น้ี ณ สิน้ปี 2561 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้ 13.40 ล้าน

บาท เน่ืองจากผลการดําเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ และ ณ สิน้ปี 2562 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 27.39 

ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะที่ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 4.29 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีการค้า การจ่ายเพื่อซื้อ

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน และการจ่ายเงนิปันผล สุทธกิบัการเพิม่ขึน้ของ

เจา้หน้ีการคา้และเงนิสดรบัจากการกูย้มืสถาบนัการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

 

2. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น ณ สิน้ปี 2560 – 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากบั 180.51 ล้านบาท 

221.41 ล้านบาท 180.14 ลา้นบาท และ 242.98 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 44.06 รอ้ยละ 46.09 

รอ้ยละ 37.77 และรอ้ยละ 38.15 ของสนิทรพัยร์วมตามลําดบั 

รายละเอียดลูกหน้ี 

ปี 2560 ปี 2561 2562 ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 

ล้านบาท 

ร้อยละของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท 

ร้อยละของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท 

ร้อยละของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท 

ร้อยละของ

สินทรพัย์

รวม 

ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั  144.34 35.24 171.40 35.68 158.01 33.13 229.50 36.03 

ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั(1) 1.54 0.38 1.39 0.29 1.38 0.29 1.47 0.23 
รวมลูกหน้ีการค้า 145.88 35.61 172.79 35.97 159.39 33.42 230.97 36.26 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (7.59) (1.85) (8.75) (1.82) (8.59) (1.80) (9.50) (1.49) 

ลูกหน้ีการค้า – สุทธิ 138.30 33.76 164.04 34.15 150.81 31.62 221.47 34.77 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ 180.51 44.07 221.41 46.09 180.14 37.77 242.98 38.15 

หมายเหตุ : (1) กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัไดแ้ก่ รายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัรว่ม 

 

ลูกหน้ีการค้า 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 57.24 39.24 64.61 37.39 98.52 61.81 122.58  53.07 

คา้งชําระไม่เกนิ 3 เดอืน 76.74 52.60 95.99 55.55 47.46 29.7 93.92  40.66 

เกนิกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 6 เดอืน 1.73 1.19 3.47 2.01 4.22 2.65 1.66  0.72 

เกนิกว่า 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน 2.14 1.47 0.29 0.17 0.46 0.29 3.73  1.62 

เกนิกว่า 12 เดอืน 8.03 5.50 8.43 4.88 8.73 5.48 9.08  3.93 

รวม 145.88 100.00 172.79 100.00 159.39 100.00 230.97  100.00 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (7.59) (5.20) (8.75) (5.06) (8.59) (5.39) (9.50) (4.11) 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้าที ่22 

บรษิทัฯ มนีโยบายการใหเ้ครดติเทอมลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และประวตัิ

การชําระเงนิของลูกคา้เป็นหลกั ซึง่โดยส่วนใหญ่ระยะเวลาชําระหน้ีของลูกคา้จะมรีะยะเวลาประมาณ 30 - 60 วนั 

อย่างไรกด็ใีนการดาํเนินการของบรษิทัฯ ในการวางใบแจง้หน้ี (invoice) และนโยบายกําหนดวนัจ่ายเชค็ของลูกคา้

อาจมรีะยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกนัจงึอาจส่งผลให้ระยะเวลาการชําระหน้ีแตกต่างจากเครดติเทอมได ้ทัง้น้ีลูกหน้ี

การคา้ของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหน้ีการคา้ที่ยงัไม่ถงึกําหนดชําระและทีค่า้งชําระไม่เกนิ 6 เดอืน โดยที่ ณ 

สิน้ปี 2560 – สิน้ปี 2562 และสิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2563 บรษิทัฯ มลูีกหน้ีการคา้ทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระและคา้งชาํระ

ไม่เกนิ 6 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 93.03 รอ้ยละ 94.95 รอ้ยละ 94.23 และรอ้ยละ 94.45 ตามลําดบั ซึ่งแสดงใหเ้ห็น

ถงึคุณภาพของลูกหน้ีและการตดิตามชาํระหน้ีของบรษิทัฯ ค่อนขา้งด ีสาํหรบัลูกหน้ีการคา้ทีม่กํีาหนดชาํระเกนิกวา่ 

12 เดอืน บรษิทัฯ มนีโยบายในการตัง้ค่าเผื่อสํารองหน้ีสงสยัจะสูญเท่ากบัผลเสยีหายโดยประมาณที่อาจเกดิขึ้น

จากการเรยีกเกบ็เงนิจากลูกหน้ีการคา้ไม่ไดท้ัง้จาํนวน ยกเวน้ในกรณีทีลู่กหน้ีทีม่กีารตกลงประนอมหน้ีแลว้ โดยใน

ปี 2560 - ปี 2562 บริษัทฯ ตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากับ 7.59 ล้านบาท 8.75 ล้านบาท 8.59 ล้านบาท 

ตามลําดบั และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเท่ากับ 9.50 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิัทฯ นํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ มาถอืปฏบิตัจิงึรบัรูก้ารวดัมลูค่าผลขาดทุน

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และไดเ้ลอืกใชข้อ้ยกเวน้ตามประกาศของสภาวชิาชพีบญัช ีฉบบัวนัที ่22 เมษายน 

2563 เกี่ยวกับข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 โดยการไม่นําขอ้มูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวดั

มลูค่าของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยบรษิทัฯ ใชข้อ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี (Historical 

credit loss) หรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ลลพัธใ์กลเ้คยีงกนั ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนที่

คาดว่าจะเกดิขึน้จากขอ้มลูทีม่แีละหาไดโ้ดยไม่ใชค้วามพยายามหรอืตน้ทุนทีส่งูเกนิไปมาใชใ้นการตัง้สาํรอง 

  ทัง้น้ี ในปี 2560 – ปี 2562 และสิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มอีตัราหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้เท่ากบั 6.11 เท่า 

6.61เท่า 6.29 เท่า และ 5.51 เท่า ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นระยะเวลาการเกบ็หน้ีเฉลี่ยที ่58.91 วนั 54.49 วนั 57.27 

วนั และ 65.38 วนั ตามลําดบั  

 

3. สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน คอื กองทุนรวมตราสารหน้ี โดย 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 

จาํนวน 30.00 ลา้นบาท  

 

  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้าที ่23 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2560 – ปี 2562 และสิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2563  เท่ากบั 178.21 ลา้น

บาท 194.40 ลา้นบาท 204.66 ลา้นบาท และ 276.07 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 43.51 รอ้ยละ 40.47  

รอ้ยละ 42.91 และรอ้ยละ 43.34 ของสนิทรพัยร์วมตามลําดบั ประกอบดว้ยสนิทรพัยท์ีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

 

1. สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ช่ือบริษทั 

 
ราคาทุน (ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรม  

(ล้านบาท) 

ณ 31  

ธนัวาคม  

2560 

สดัส่วน

ลงทุน 

ร้อยละ 

ณ 31  

ธนัวาคม  

2561 

สดัส่วน

ลงทุน 

ร้อยละ 

ณ 31  

ธนัวาคม  

2562 

สดัส่วน

ลงทุน 

ร้อยละ 

ณ 30  

มิถนุายน  

2563 

สดัส่วน

ลงทุน 

ร้อยละ 

ณ 31  

มกราคม 

2563 

ณ 30  

มิถนุายน  

2563 

Kyung Pyung Logistics 

Co., Ltd 
29.51  30.00  29.51  30.00  29.51  30.00  29.51  30.00 31.64  31.64  

บรษิทั รอยลัเทนเนอร ์คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั 
0.95  19.00  0.95  19.00  0.95  19.00  0.95  19.00 2.57  2.57  

บรษิทั ออล โลจสิตกิส ์เซน็

เตอร ์จํากดั 
1.00  10.00  1.00  10.00  1.00  10.00  1.00  10.00 1.00  1.00  

บรษิทั ทฟิฟ่า จํากดั 3.50  5.00  3.50  5.00  3.50  5.00  3.50  5.00 12.41  12.41  

บรษิทั ทฟิฟ่า โลจสิตกิส ์

(2008) จํากดั  
0.10  2.00  0.10  2.00  0.10  2.00  0.10  2.00 0.10  0.10  

บรษิทั ทาฟ่า คอนซอรเ์ทีย่ม 

จํากดั 
- - 0.22  4.43  0.28  4.73  1.08  5.83 0.28  1.08  

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุน (1.00)   (1.00)   (1.00)   (1.00)   (1.00) (1.00) 

รวม 34.06    34.28    34.34    35.14    47.00  47.80  

 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563  

เท่ากบั 47.80 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.50 ของสนิทรพัย์รวม สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมูลค่า

ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เป็นรายการทีเ่กดิขึน้จากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) ทัง้น้ี รายการที่ถูกจดัประเภทและวดัมูลค่าใหม่ตามวิธี

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คอื เงนิลงทุนทัว่ไป ซึ่งเดมิ ณ สิ้นปี 2562 ถูกบนัทึกมูลค่าด้วยวธิี

ราคาทุน จํานวน 34.34 ล้านบาท และรบัรูร้ายการปรบัปรุงสะสมในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ จํานวน 

12.66 ลา้นบาท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ เลอืกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพือ่ลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดย

สภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2563 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สาํหรบัการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วนั

สิน้รอบระยะเวลาบญัช ีดว้ยมูลค่าเดยีวกบัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันัน้

เงนิลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 

จํานวน 47.80 ล้านบาทจงึวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 วนัทีเ่ริม่

นํา TFRS 9 มาถอืปฏบิตั ิ 
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ส่วนที ่2.4.16 หน้าที ่24 

ภายใตว้ธิรีาคาทุน เงนิลงทุนทัว่ไปของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2560 – สิน้ปี 2562  เท่ากบั 34.06 ลา้นบาท 34.28 

ลา้นบาท และ 34.34 ล้านบาท โดยคดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 8.31 รอ้ยละ 7.14 รอ้ยละ 7.20 ของสนิทรพัยร์วม และ 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนทัว่ไปเท่ากบั 35.14 ล้านบาท จากการลงทุนเพิม่ในบรษิัท ทาฟ่า 

คอนซอร์เที่ยม จํากดั จํานวน 8,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท รวมเป็นเงนิ 0.80 ลา้นบาท ส่งผลให้สดัส่วน

การถือหุ้นเพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 4.73 และร้อยละ 5.83 ตามลําดบั เน่ืองจาก บรษิทั ทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม จํากดั มี

การเรยีกเพิม่ทุนจากผูถ้อืหุน้เดมิ ทัง้น้ี บรษิทัฯ มคี่าเผื่อดอ้ยค่าเงนิลงทุน 1.00 ลา้นบาท เป็นการตัง้ค่าเผื่อดอ้ยค่า

สาํหรบัเงนิลงทุนในบรษิทั ออล โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์จาํกดั 

 

2. สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 63.12 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

9.91 ของสนิทรพัย์รวม สนิทรพัย์สทิธกิารใชเ้ป็นรายการทีเ่กิดขึน้จากการปรบัใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิเกีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) ซึง่เดมิเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานและถูกจดัประเภทใหม่เป็น

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัย์สทิธกิารใชใ้นงบแสดงฐานะทางการเงนิ สนิทรพัย์สทิธกิารใชท้ีร่บัรูเ้ป็นการเช่า

สนิทรพัยป์ระกอบดว้ยการเช่าทีด่นิ 50.90 ลา้นบาท และการเช่ายานพาหนะ 12.22 ลา้นบาท  

 

3. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ สิ้นปี 2560 – ปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563  เท่ากับ 48.99 

ล้านบาท 42.89 ล้านบาท 46.63 ล้านบาท และ 33.01 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.96 รอ้ยละ 

8.93 รอ้ยละ 9.78 และรอ้ยละ 5.18 ของสนิทรพัย์รวมตามลําดบั ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ณ สิ้นปี 2561 ลดลง 

6.10 ลา้นบาท เน่ืองจากการจาํหน่ายสนิทรพัยป์ระเภทยานพาหนะ จาํนวน 1.62 ลา้นบาท และรายการตดัค่าเสื่อม

ราคาจาํนวน 5.64 ล้านบาท และ ณ สิน้ปี 2562 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิม่ขึน้ 3.74 ล้านบาท จากการเช่าซื้อ

ยานพาหนะซึ่งเป็นสญัญาเช่าการเงนิ และ ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลง 13.62 ล้านบาท จาการนํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) มาถอืปฎิบตั ิโดยยานพาหนะทีเ่คยบนัทกึเป็นส่วนหน่ึง

ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ถูกบนัทกึเป็นส่วนหน่ึงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 

 

4. เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

ช่ือบริษทั 

มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท) 

ณ 31 

ธนัวาคม 

2560 

สดัส่วน

ลงทุน 

ร้อยละ 

ณ 31 

ธนัวาคม 

2561 

สดัส่วน

ลงทุน 

ร้อยละ 

ณ 31 

ธนัวาคม 

2562 

สดัส่วน

ลงทุน 

ร้อยละ 

ณ 30  

มิถนุายน  

2563 

สดัส่วน

ลงทุน 

ร้อยละ 

บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั 2.08 26.00 2.20 26.00 2.89 26.00 3.19 26.00 

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี 

(ประเทศไทย) จํากดั 
18.92 50.00 28.59 50.00 42.07 50.00 48.74 50.00 

รวม 21.00   30.79  44.96  51.93  

 

เงนิลงทุนในบรษิัทร่วม ณ สิ้นปี 2560 – สิ้นปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563  เท่ากบั 21.00 ล้านบาท 

30.79 ล้านบาท 44.96 ล้านบาท และ 51.93 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.13 และรอ้ยละ 6.41 

รอ้ยละ 9.42 และรอ้ยละ 8.15 ของสนิทรพัยร์วมตามลําดบั ในปี 2560 - 2561 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่เงนิลงทุนในบรษิทั อา

ราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั จาํนวน 1.82 ลา้นบาท และ 1.69 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยสดัส่วนการถอืหุน้ไม่มกีาร

เปลีย่นแปลงจากเดมิคอื รอ้ยละ 26.00 ทัง้น้ี ในปี 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ 14.17 ล้านบาท จากการรบัรู้
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ส่วนแบ่งกําไรจากทัง้บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านท์มารนี (ประเทศไทย) และ บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ในขณะที่ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2563 เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมเพิ่มขึ้น 6.97 ล้านบาท จากการรบัรู้ส่วนแบ่งกําไรที่

เพิม่ขึน้จากทัง้ 2 บรษิทั 

 

5. อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

ณ สิ้นปี 2560 – สิ้นปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563  บรษิัทฯ มมีูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน

เท่ากบั 15.71 ล้านบาท 14.78 ล้านบาท 14.28 ล้านบาท และ 25.25 ล้านบาท โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.84 

และรอ้ยละ 3.08 รอ้ยละ 2.99 และรอ้ยละ 3.96 ของสนิทรพัย์รวมตามลําดบั โดยอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนที่

เพิม่ขึน้ในไตรมาส 2 ปี 2563 จํานวน 12.09 ล้านบาท มาจากการรายการปรบัปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บญัชรีายการสนิทรพัย์สทิธกิารใชท้ีเ่กดิขึน้จากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัสญัญา

เช่า (TFRS 16) ซึ่งเดมิได้บนัทกึเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานตามมารตรฐานการบญัชเีดมิ ฉบบัที ่17 เรื่องสญัญา

เช่า  

 

6. ลูกหน้ีอื่น –กรมสรรพากร 

ลูกหน้ีอื่น –กรมสรรพากร ณ สิ้นปี 2560 – ปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากบั 20.76 ล้านบาท 

19.61 ล้านบาท 6.15 ล้านบาท และ 6.15 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.07 รอ้ยละ 4.08 ร้อยละ 

1.29 และรอ้ยละ 0.97 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดยลูกหน้ีกรมสรรพากรเกดิจากทีบ่รษิทัฯ ไดช้าํระภาษหีกั ณ 

ทีจ่่าย มากกว่าจาํนวนภาษทีีบ่รษิทัฯ ตอ้งจ่ายจรงิ โดยลูกหน้ีขา้งตน้สะทอ้นมลูค่าภาษทีีอ่ยู่ระหว่างการรอคนืชาํระ

ภาษีจากกรมสรรพากร ทัง้น้ี ในปี 2562 บรษิัทฯ ได้รบัเงนิภาษีคืนจากกรมสรรพากร ทําให้จํานวนลูกหน้ีอื่น-

กรมสรรพากร ลดลง 13.46 ลา้นบาท 

 

7. สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน – สุทธ ิ

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน – สุทธ ิณ สิ้นปี 2560 – ปี 2562 และสิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากบั 0.21 ล้านบาท 

0.66 ล้านบาท 3.67 ล้านบาท และ 3.86 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.05 รอ้ยละ 0.14 ร้อยละ 

0.77 และรอ้ยละ 0.61 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทัง้จาํนวนเป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

บรษิทัฯ มนีโยบายการตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์ภายใน

ระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี ทัง้น้ี ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดล้งทุนซื้อโปรแกรมบญัชรีะบบใหม่ จํานวน 3.33 ล้านบาท และ

งวด 6 เดอืน ปี 2563 มลูค่า 0.38 ลา้นบาท 

 

8. สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น ณ สิ้นปี 2560 – ปี 2562 และสิ้นไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 13.32 ล้านบาท 

25.68 ลา้นบาท 29.33 ลา้นบาท และ 20.89 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.25 รอ้ยละ 5.34 รอ้ยละ 

6.15 และรอ้ยละ 3.28 ของสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั โดยสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นประกอบดว้ย สทิธกิารใชท้ีด่นิ 

และเงนิมดัจําเป็นหลกั ทัง้น้ี ในปี 2561 YJCD ได้ต่อสญัญาเช่าที่ดนิเป็นระยะเวลา 12 ปี เป็นจํานวนทัง้สิ้น 15 

ล้านบาท โดยสทิธกิารใชท้ี่ดนิเป็นค่าตอบแทนเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสทิธกิารใช้ที่ดนิดงักล่าว และจะถูกทยอยรบัรูเ้ป็น

ส่วนหน่ึงของค่าเช่าแบบเสน้ตรงตลอดระยะเวลา 12 ปี ในขณะที ่ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

อื่น ลดลง 8.81 ล้านบาท เน่ืองจาก ค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหน้าของ YJCD ไดถู้กปรบัรายการไปรวมกบัสนิทรพัยส์ทิธิ

การใช ้
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• หน้ีสิน 

ณ สิน้ปี 2560 – สิน้ปี 2562 และสิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2563 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจาํนวนเท่ากบั 264.39 ลา้นบาท 

308.91 ลา้นบาท 266.81 ล้านบาท และ 402.37 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 64.54 รอ้ยละ 64.30 รอ้ย

ละ 55.94 และรอ้ยละ 63.17 ของหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของรวมตามลําดบั ในปี 2561 หน้ีสนิรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

หน้า 44.52 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 16.84 ในขณะทีปี่ 2562 หน้ีสนิรวมลดลงจากปีก่อนหน้า 42.10 ล้านบาท หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 13.63 และสิ้นไตรมาสที ่2 ปี 2563 บรษิัทฯ มหีน้ีสนิเพิม่ขึ้น 135.56 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 43.88 

เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้จํานวน 62.56 ล้านบาท หน้ีสนิตามสญัญาเช่ารวมเพิม่ขึน้ 58.05 ล้านบาท จาก

การปรบัปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) และเงนิกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิ 20.00 ลา้นบาท สุทธกิบัหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่นทีล่ดลง 5.63 ลา้นบาท 

ณ สิ้นปี 2560 – สิ้นปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อหน้ีสินไม่

หมุนเวยีน รอ้ยละ 56:44 รอ้ยละ 55:45 รอ้ยละ 44:56 และรอ้ยละ 68:32 ตามลําดบั โดยหน้ีสนิส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ 

ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น หน้ีสนิตามสญัญาเช่า และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

หน้ีสินหมุนเวียน 

หน้ีสินหมุนเวยีน ณ สิ้นปี 2560 – สิ้นปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มมีูลค่าเท่ากบั 228.31 ล้านบาท 

265.94 ล้านบาท 210.57 ล้านบาท และ 274.38 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 55.73 ร้อยละ 55.36 ร้อยละ 

44.15 และรอ้ยละ 43.08 ของหน้ีสนิรวม ตามลําดบั 

 

1. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ณ สิน้ปี 2560 - สิน้ปี 2562 และสิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 134.33 ล้านบาท 

219.48 ล้านบาท 177.09 ล้านบาท และ 239.66 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 32.79 รอ้ยละ 45.69 

รอ้ยละ 37.13 และรอ้ยละ 37.62 ของหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของตามลําดบั โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

รายละเอียดเจ้าหน้ี 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2563 

ล้านบาท 

ร้อยละ

ของ

สินทรพัย ์

ล้านบาท 

ร้อยละ

ของ

สินทรพัย ์

ล้านบาท 

ร้อยละ

ของ

สินทรพัย ์

ล้านบาท 

ร้อยละ

ของ

สินทรพัย ์

เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกนั 
106.04  25.89  180.64  37.60  143.71  30.13  214.08 33.61 

เจา้หนี้การคา้ – กจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั 
1.99  0.48 0.18  0.04 0.23  0.05  0.03 0.00 

รวมเจ้าหน้ีการค้า 108.03  26.37  180.82  37.64  143.94  30.18  214.10 33.61 

เจา้หนี้อืน่ 0.11  0.03  0.08  0.02  0.08  0.02  0.03 0.00 

เงนิรบัล่วงหน้า 2.01  0.49  3.35  0.70  4.06  0.85  3.69 0.58 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 24.18  5.90  35.23  7.33  29.01  6.08  21.83 3.43 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 134.33  32.79  219.48  45.69  177.09  37.13  239.66 37.62 

 

เจา้หน้ีการคา้ทีส่ําคญัของบรษิทั ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้รกิารสายเดนิเรอื สายการบนิ ผูใ้หบ้รกิารจดัขนส่งสนิคา้ระหว่าง

ประเทศเช่นเดยีวกบับรษิทั บรษิทัฯ มรีะยะเวลาในการชาํระหน้ีเฉลี่ย ณ สิน้ปี 2560 - สิน้ปี 2562 และสิน้ไตรมาสที ่2 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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ปี 2563 เท่ากบั 64 วนั 68 วนั 80 วนั และ 81 วนั ตามลําดบั โดยทัว่ไปบรษิทัฯ ไดร้บัเครดติเทอมจากเจา้หน้ีประมาณ 

60 วนั  

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2560 - สิน้ปี 2562 และสิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2563 เท่ากบั 24.18 ล้าน

บาท 35.23 ล้านบาท 29.01 ล้านบาท และ 21.83 ล้านบาท ตามลําดบั โดยองค์ประกอบหลกัของค่าใชจ้่ายค้าง

จ่ายเช่น ค่าระวาง โบนัสคา้งจ่าย ค่าตอบแทนในการขายคา้งจ่าย เป็นตน้ ทัง้น้ี การลดลงของค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ณ 

สิ้นปี 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของโบนัสค้างจ่ายและค่าตอบแทนพนักงานขายค้างจ่ายจากปี 2561 

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลงเน่ืองจากการลดลงของโบนัสค้างจ่ายและค่าตอบแทน

พนักงานขายคา้งจ่าย 

 

2. หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่ 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2560 - สิ้นปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 22.90 ล้านบาท 

28.74 ล้านบาท 27.31 ลา้นบาท และ 26.59 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.59 รอ้ยละ 5.98 รอ้ยละ 5.73 และ

ร้อยละ 4.18 ของหน้ีสินและส่วนของเจ้าของรวม ตามลําดบั หน้ีสนิหมุนเวียนอื่นมีส่วนประกอบหลกั คือ เงิน

ประกนั โดยในปี 2561 เงนิประกนัเพิม่ขึน้เป็น 19.54 ลา้นบาท จาก 12.55 ลา้นบาท ในปี 2560 ในขณะที ่ณ สิน้ปี 

2562 หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่นลดลงจากการลดลงของเงนิประกนัและภาษีมลูค่าเพิม่คา้งจ่าย และ ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 

2563 หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่นลดลง 0.71 ลา้นบาท  

 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน ณ สิ้นปี 2560 - สิ้นปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากบั 36.07 ล้านบาท 42.97 

ลา้นบาท 56.24 ลา้นบาท และ 127.99 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8.81 รอ้ยละ 8.94 รอ้ยละ 11.79 

และรอ้ยละ 20.09 ของหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของรวมตามลําดบั ประกอบดว้ยส่วนทีส่าํคญัดงัน้ี 

 

1. หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ สิน้ปี 2560 – สิน้ปี 2562 และสิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2563 เท่ากบั 4.83 ลา้นบาท 3.08 

ลา้นบาท 11.02 ลา้นบาท และ 69.07 ลา้นบาท ตามลําดบั ในปี 2562 หน้ีสนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้ 7.94 ลา้นบาท 

เน่ืองจาก บรษิทัฯ เขา้ทําสญัญาเช่าการเงนิเพื่อเช่ารถยนต์ และ ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

เพิม่ขึน้ 58.05 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) 

มาถือปฎิบตัิ โดยรบัรู้หน้ีสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าที่เดมิเคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน 

(Operating Lease) อาท ิสญัญาเช่าทีด่นิอาคารสํานักงาน โดยหน้ีสนิตามสญัญาเช่าภายใต้ TFRS 16 จะถูกรบัรู้

ดว้ยจาํนวนทีเ่ท่ากบัสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้สาํหรบัสญัญาเช่าทีเ่ดมิรบัรูเ้ป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ ไดแ้ก่ สญัญาเช่า

ยานพาหนะ จะรบัรู้ดว้ยมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิและหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่นํา 

TFRS 16 มาถอืปฎบิตั ิทัง้น้ี ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิทัฯ ไม่มกีารทาํสญัญาเช่าอื่นทีม่นัียสาํคญัเพิม่เตมิ 

 

2. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานเป็นการประมาณการค่าชดเชยผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษยีณอายุ และ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสทิธแิละอายุงาน ตามมาตรฐานบญัชฉีบบัที ่19 โดย ณ สิ้นปี 2560 – 

สิน้ปี 2562 และสิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2563 เท่ากบั 27.14 ลา้นบาท 32.77 ลา้นบาท 42.40 ลา้นบาท และ 44.14 ลา้น

บาท ตามลําดบั ทัง้น้ี ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที่เพิม่ขึ้นในปี 2562 จํานวน 9.64 ล้านบาท จากปีก่อน



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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หน้า เป็นผลกระทบมาจากเปลี่ยนแปลงค่าชดเชยสําหรบัพนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือ

เทยีบเท่ากบั 20 ปี โดยเปลี่ยนจากจํานวน 300 วนัของค่าจา้งอตัราสุดท้าย เป็น 400 วนัของค่าจา้งสุดท้าย ตาม

พระราชบญัญตัคุิม้ครองแรงงานซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2562 

 

3. เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

เงนิกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ สิน้ปี 2560 - สิน้ปี 2561 เท่ากบั 5.85 ล้านบาท และ 0.82 ล้านบาท 

และ ณ สิ้นปี 2562 ไม่มยีอดเงนิกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคงเหลอื ในขณะที่ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเงินกู้ยืมเงนิจํานวน 20.00 ล้านบาท ภายใต้มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการที่ได้รบัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19 กบัสถาบนัการเงนิใน

ประเทศแห่งหน่ึง สญัญาดงักล่าวกําหนดใหบ้รษิทัฯ ชาํระเงนิต้นครัง้แรกในอกี 25 เดอืนหลงัจากเบกิเงนิกู้ ส่งผล

ให ้ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิทัฯ มเีงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิคงเหลอื 20.00 ลา้นบาท 

 

• ส่วนของเจา้ของ 

ส่วนของเจา้ของ ณ สิน้ปี 2560 - สิน้ปี 2562 เท่ากบั 145.26 ลา้นบาท 171.51 ล้านบาทและ 210.15 ลา้นบาท 

ตามลําดบั ณ สิน้ปี 2561 ส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้ 26.25 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 18.07 เน่ืองจาก บรษิทัฯ มกํีาไรสะสม

จากผลการดําเนินงานทีด่ขี ึน้ ต่อเน่ืองมายงั ณ สิ้นปี 2562 ส่วนของเจา้ของยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง จํานวน 38.64 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 22.53 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของกําไรสะสมและการชาํระ

ค่าหุน้เพิม่ทุนซึ่งเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิเพื่อรองรบัการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial 

Public Offering หรอื IPO) โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

(1) เมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2562 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ประจาํปี 2562 มมีตอินุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีน 

จํานวน 25.00 ล้านบาท (จากทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท ลดลงเหลือ 75.00 ล้านบาท) ก่อนที่จะมีมติ

อนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 65.00 ลา้นบาท (จากทุนจดทะเบยีน 75.00 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เป็น 

140.00 ลา้นบาท) โดยมรีายละเอยีดการเพิม่ทุนดงัน้ี 

- 25.00 ล้านบาท จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering) (จาํนวนไม่เกนิ 50.00 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) ในอตัราการจดัสรร 3 หุน้เดมิ

ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละไม่เกนิ 0.50 บาท 

- 40.00 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering หรอื IPO) 

(จาํนวน 80 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 

(2) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจําปี 2562 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจด

ทะเบยีนส่วนทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกแต่ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 40.00 

ลา้นบาท (จากทุนจดทะเบยีน 140.00 ลา้นบาท ลดลงเหลอื 100.00 ล้านบาท) ก่อนทีจ่ะมมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 60.00 ลา้นบาท (จากทุนจดทะเบยีน 100.00 ล้านบาท เพิม่ขึน้เป็น 160.00 ล้าน

บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 120.00 หุ้นล้าน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขาย

ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering หรอื IPO) 

ในขณะที่ส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2563 มีจํานวน 234.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.46 ล้านบาท 

เน่ืองจาก องค์ประกอบส่วนอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 10.15 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการนํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) มาถอืปฎิบตัิ บรษิัทฯ จงึรบัรู้รายการ



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้าที ่29 

ปรบัปรุงสะสมในองคป์ระกอบองค์ประกอบอื่นของผูถ้อืหุน้จากการจดัประเภทและวดัมูลค่าเงนิลงทุนทัว่ไปใหม่ตามวธิี

มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสุทธ ิประกอบกบับรษิทัฯ มกํีาไรสะสมเพิม่ขึน้ 16.63 ล้านบาท ทัง้น้ี เมื่อ

วนัที ่31 มนีาคม 2563 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผล จํานวน 10.00 ล้านบาท และ

บริษัทฯ ได้จดัสรรกําไรสุทธิจํานวน 1.70 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย โดยบรษิัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวครบถว้นแลว้ในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 

ในปี 2560 - ปี 2562 และงวด 6 เดอืน ปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

(1) เมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดําเนินปี 2559 

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในอตัราหุน้ละ 7 บาท สาํหรบัหุน้จาํนวน 750,000 หุน้ รวมเป็นเงนิ 5.25 ลา้นบาท  

(2) เมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม 2560 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่

ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ในอตัราหุ้นละ 0.066 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิ้น 9.90 ล้านบาท และเมื่อวนัที่ 21 

มนีาคม 2561 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดม้มีตริบัทราบการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

ในอตัราหุน้ละ 0.066 บาท รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 9.90 ลา้นบาท 

(3) เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในอตัราหุน้ละ 0.19 บาท รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 28.50 ล้านบาท ตามทีท่ีป่ระชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดม้อบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั มอํีานาจดําเนินการ

ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมในปี 2562 

(4) เมื่อวนัที ่26 มนีาคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิัท วายเจซดีโีปท์ เซอรว์สิเซส จํากดั ไดม้มีติ

ใหจ้า่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จาํนวน 40.00 บาทต่อหุน้ จาํนวนทัง้หมด 300,000 หุน้ คดิเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 

6.00 ล้านบาท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ายให้บรษิัทจํานวน 3.00 ล้านบาท และจ่ายให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอํานาจ

ควบคุม 3.00 ลา้นบาท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลแลว้เมื่อวนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2562 

(5) เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดําเนินปี 2563 

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท สําหรบัหุ้นจํานวน 200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงนิ 10.00 

ลา้นบาท บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลครบถว้นแลว้ในวนัที ่30 เมษายน 2563 

(6) เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั วายเจซดีโีปท ์เซอร์วสิเซส จํากดั ไดม้ี

มติให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจํานวน 33.33 บาทต่อหุ้น จํานวนทัง้หมด 150,000 หุ้น คดิเป็นจํานวนเงนิ

ทัง้สิ้น 5.00 ล้านบาท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ายให้บรษิัทจํานวน 2.50 ล้านบาท และจ่ายให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มี

อํานาจควบคุม 2.50 ลา้นบาท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลแลว้เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

(7) เมื่อวนัที ่15 กนัยายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิ้น 30.00 ล้านบาท โดยมี

กําหนดการจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดอืนนับจากวนัที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล

ดงักล่าว 

 

 ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว จะทําให้บรษิัทฯ มีรายการเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง 30.00  

ล้านบาท  และกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรลดลง 30.00 ล้านบาท โดยหากพจิารณาเปรยีบเทียบจากงบแสดงฐานะ

การเงนิ ณ 30 ม.ิย. 63 บรษิัทฯ จะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดจาก 85.44 ล้านบาท เหลอื 55.44 

ลา้นบาท สนิทรพัยร์วมลดจาก 636.97 ลา้นบาท เหลอื 606.97 ลา้นบาท และกําไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรลดจาก 77.43 

ล้านบาท เหลือ 47.43 ล้านบาท ซึ่งทําให้ส่วนของเจ้าของลดจาก 234.61 ล้านบาท เหลือ 204.61 ล้านบาท โดย

รายการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะแสดงในขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล (ยงั

ไม่ไดต้รวจสอบ) วนัที ่30 กนัยายน 2563 ต่อไป  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้าที ่30 

• ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจา้ของ ณ สิ้นปี 2560 - สิ้นปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 

1.82 เท่า 1.80 เท่า 1.27 เท่า และ 1.72 เท่า ตามลําดบั โดยในช่วงปี 2560 – ปี 2562 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของ

เจา้ของลดลงอย่างต่อเน่ืองจากจากการลดลงของเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ และการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ในขณะ

ที ่ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2563 อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้ เน่ืองจากการในการนํา TFRS 16 มาใช้

ปฏิบตัิ บรษิัทฯ มรีายการหน้ีสนิเพิม่จากการรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็น

สญัญาเช่าดาํเนินงานตามมาตรฐานการบญัชเีดมิ ฉบบัที ่17 เรื่องสญัญาเช่า โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมของการเริม่

ใชม้าตรฐานใหม่ในวนัที ่1  มกราคม พ.ศ. 2563   

 

• สภาพคล่อง 

1. สภาพคล่องกระแสเงนิสด 

กระแสเงินสดสุทธไิด้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดําเนินงานสําหรบัปี 2560 - ปี 2562 และงวด 6  เดอืน ปี 

2563 เท่ากับ (50.22) ล้านบาท 76.85 ล้านบาท 49.45 ล้านบาท และ 30.76 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2560 

กระแสเงนิสดสุทธ ิใชไ้ป (50.22) ล้านบาท มสีาเหตุหลกัมาจากกําไรก่อนภาษีเท่ากบั 24.08 ล้านบาท สุทธกิบัเจา้หน้ี

การคา้และเจา้หน้ีอื่นรวมทัง้หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่นทีล่ดลง 62.57 ล้านบาท และการลดลงของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

(13.41) ล้านบาท ในขณะทีก่ระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมการดําเนินงานในปี 2561 จํานวน 76.85 ล้านบาท มี

ปัจจยัหลกัมาจากการที่บรษิัทฯ มกํีาไรก่อนภาษีเงนิได้จํานวน 31.96 ล้านบาท และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นที่

เพิม่ขึน้ 64.20 ล้านบาท สุทธกิบัการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นจํานวน 26.42 ล้านบาท ในขณะที่กระแส

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานในปี 2562 จํานวน 49.45 ล้านบาทมปัีจจยัหลกัมาจากการที่บรษิัทฯ มี

กําไรก่อนภาษีเงนิไดจ้าํนวน 54.31 ล้านบาท ลูกหน้ีการคา้ทีล่ดลง 41.21 ล้านบาท สุทธเิจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นที่

เพิม่ขึ้น 42.59 ล้านบาท รวมทัง้สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น เช่น เงนิมดัจํา ที่เพิ่มขึ้น 3.66 ล้านบาท ขณะที่ในงวด 6  

เดอืน ปี 2563 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ดม้าจากผลการดาํเนินงานจาํนวน 32.60 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของ

เจา้หน้ีการคา้จาํนวน 62.26 ลา้นบาท สุทธกิบัการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้จาํนวน 63.86 ลา้นบาท ในช่วงเดยีวกนั 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทุนสาํหรบัปี 2560 - ปี 2562 และงวด 6  เดอืน ปี 2563 เท่ากบั 

(14.02) ล้านบาท (1.36) ล้านบาท 0.98 ล้านบาท และ (32.44) ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2560 กระแสเงนิสดจาก

กิจกรรมลงทุนหลกัของบรษิัทฯ ใช้ในการจ่ายลงทุนในพื้นที่โครงการ Leo Self Storage จํานวน 9.45 ล้านบาท เงนิ

ฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพนัลดลงจํานวน 9.45 ล้านบาท และซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 4.88 ล้านบาท สุทธกิบัเงนิ

สดรบัจากเงนิปันผลจํานวน 11.58 ล้านบาท ทัง้น้ี ในปี 2561 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนหลกัของบรษิทัใชใ้นการ

จ่ายเพื่อลงทุนในบรษิทัร่วมจํานวน 1.69 ล้านบาท และใชใ้นการจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 1.22 ล้านบาท 

สุทธิกับเงินสดรบัจากเงินปันผลจํานวน 1.93 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก

กจิกรรมลงทุนจากเงนิสดรบัจากการลดลงของเงนิฝากธนาคารที่มภีาระผูกพนั จํานวน 3.06 ล้านบาท เงนิสดรบัจาก

การจําหน่ายสนิทรพัย์จํานวน 2.14 ล้านบาท และเงนิสดรบัจากเงนิปันผล 1.23 ล้านบาท สุทธกิบัเงนิสดจ่ายเพื่อซื้อ

สนิทรพัย์ไม่มีตัวตนจํานวน 3.33 ล้านบาท และเงนิสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 2.04 ล้านบาท 

ขณะทีง่วด 6  เดอืน ปี 2563 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธจิากกิจกรรมลงทุนใช้ไปเพื่อซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดั

ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน จาํนวน 30.00 ล้านบาท จ่ายซื้ออุปกรณ์ และจ่ายซื้อเงนิลงทุนในตราสารทุน

จาํนวน 1.49 ลา้นบาท และ 0.80 ลา้นบาท ตามลําดบั 

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงนิสําหรบัปี 2560 - ปี 2562 และงวด 6  เดอืน ปี 2563 

เท่ากบั 43.95 ล้านบาท (61.69) ล้านบาท (22.99) ลา้นบาท และ (2.76) ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2560 มสีาเหตุ
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หลกัมาจากเงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 63.63 ลา้นบาท สุทธกิบัการ

จ่ายเงนิปันผลจํานวน 15.15 ล้านบาท และในปี 2561 กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ มสีาเหตุหลกัมา

จากการจ่ายคนืเงนิสดสุทธจิากเงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 57.23 ล้าน

บาท ตลอดจนการจ่ายชําระดอกเบี้ยจํานวน 2.71 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปจากกจิกรรม

จดัหาเงนิ มสีาเหตุหลกัมาจากการจ่ายคนืเงนิสดสุทธจิากเงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกู้ยมืระยะสัน้ และเงนิกู้กู้ยมืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิจํานวน 14.38 ล้านบาท เงนิปันผลจ่าย 31.50 ล้านบาท สุทธกิบัเงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนจํานวน 

25.00 ลา้นบาท ขณะทีง่วด 6  เดอืน ปี 2563 บรษิทัฯ มกีารจ่ายปันผลจํานวน 12.50 ล้านบาท จ่ายเงนิสดชําระหน้ีสนิ

ตามสญัญาเช่าจํานวน 8.95 ล้านบาท และจ่ายชําระคนืเงนิเบกิเกนิบญัชจีํานวน 1.23 ล้านบาท สุทธกิบัเงนิสดรบัจาก

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20.00 ลา้นบาท  

 

2. อตัราส่วนสภาพคล่องและวงจรเงนิสด 

ปี 2560 - ปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บรษิัทฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.01 เท่า 1.08 เท่า 

1.29 เท่า และ 1.26 เท่าตามลําดบั โดยในปี 2560 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2559 จากปรมิาณเงนิ

สดที่ลดลงโดยหากพิจารณาจากวงจรเงนิสดในปี 2560 - ปี 2562 และสิ้นไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิัทฯ มวีงจรเงนิสด

เท่ากบั (4.70) วนั (13.03) วนั (22.63) วนั และ (11.65) วนั ตามลําดบั  

นอกจากน้ี หากพิจารณาจากอัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจะพบว่าบริษัทฯ มีอัตราส่วน

ความสามารถในการชําระดอกเบี้ย ในปี 2560 - ปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 6.90 เท่า 10.46 เท่า 

83.24 เท่า และ 12.92 เท่า ตามลําดบั โดยในปี 2560 อตัราส่วนดงักล่าวตดิลบ เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจาก

การดําเนินงานติดลบจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้ อย่างไรกต็าม ในปี 2561 และปี 2562 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสด

เป็นบวกและมดีอกเบี้ยจ่ายลดลงตามภาระหน้ีสนิทีล่ดลง โดยในปี 2562 บรษิทัฯ จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินครบหมดแล้ว แต่ในเดือนเมษายน 2563 บริษัทได้ทําสญัญาเงินกู้ยืมเงนิจํานวน 20.00 ล้านบาท ภายใต้

มาตรการสนิเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ 

COVID-19 กบัสถาบนัการเงนิในประเทศแห่งหน่ึง 

 

รายการ หน่วย 

งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 
ไตรมาส 2  

ปี 2563 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 1.01 1.08 1.29 1.32 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่1) วนั 58.91 54.49 57.27 65.38 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่1) วนั 63.61 67.52 79.90 81.08 
วงจรเงนิสด1) วนั (4.70) (13.03) (22.63) (15.70) 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้2) เท่า 6.90 10.46 83.24 15.72 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 85.37 - 66.98 0.44 

หมายเหตุ : 1) รายการลูกหนี้การคา้และเจา้หนี้การคา้คาํนวณจากค่าเฉลีย่ตน้งวดและปลายงวดของปีงบการเงนิ  
2) กําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย / ดอกเบีย้จ่าย 
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16.4  ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการดาํเนินงานในอนาคต 

16.4.1 ความผนัผวนของตน้ทุนค่าระวาง 

ต้นทุนค่าระวางเรอืเป็นต้นทุนหลกัในการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ และของบรษิัทอื่นที่ประกอบธุรกิจแบบ

เดยีวกันในอุตสาหกรรม โดยการขนส่งทางทะเลของบรษิัทฯ มีต้นทุนค่าระวางเรอืในปี 2560 - ปี 2562 และงวด 6 

เดือนแรกปี 2563 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 54.86 ร้อยละ 53.50 ร้อยละ 48.61 และร้อยละ 48.15 ของการให้บรกิาร

จดัการขนส่งสนิค้าทางเรอื ตามลําดบั โดยต้นทุนค่าระวางเรอือาจส่งผลกระทบต่อกําไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ ได ้ดงันัน้

ความผนัผวนของค่าระวางทีเ่ปลีย่นแปลงตามอุปสงค์ และอุปทานของตลาดโลกนัน้ อาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานของ

บรษิทัฯ ในอนาคต บรษิทัฯ มกีารคาดการณ์ถงึความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงของค่าระวาง โดยมกีารทําสญัญาบรกิาร

กบัสายเรอืเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว โดยในการทําสญัญาเพื่อช่วยในการต่อรองราคาค่าระวางตามจํานวนการขนส่ง 

นอกจากน้ี บรษิัทฯ มีบุคลากรที่ดูแลข้อมูลค่าระวางอยู่สมํ่าเสมอเพื่อให้บรษิัทฯ สามารถปรบัเปลี่ยนค่าบรกิารเพื่อ

สะทอ้นการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของค่าระวางไดท้นัท ี 

 

16.4.2 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

 ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอืการรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทัง้ทางทะเลและทางอากาศ ซึง่มรีายไดแ้ละ

ต้นทุนบางส่วนเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ โดยสกุลเงนิต่างประเทศหลกัทีเ่กี่ยวขอ้งในการดําเนินงานของบรษิทั คอื 

สกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ซึ่งมสีดัส่วนประมาณกว่ารอ้ยละ 90 ของสกุลเงนิต่างประเทศทัง้หมด โดยในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

(2560 – 2562) และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายรบัเป็นสกุลเงนิต่างประเทศคดิเป็นสดัส่วน

ประมาณรอ้ยละ 54.36 รอ้ยละ 53.23 รอ้ยละ 60.57 และรอ้ยละ 59.91 ของรายไดร้วม ตามลําดบั ซึ่งในกรณีทีค่่าเงนิ

บาทแขง็ค่า จะทําให้บรษิทัฯ มรีายไดท้ีล่ดลง เช่นเดยีวกบัต้นทุนขายทีล่ดลงในทศิทางเดยีวกนั ในขณะทีต่้นทุนหลกั

ของบรษิัท ได้แก่ค่าระวางทัง้ทางเรอื และทางอากาศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะกําหนดเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ โดย

ตน้ทุนทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศของบรษิทัฯ ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา (2560 – 2562) และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563  และ

มีรายจ่ายเป็นสกุลเงนิต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 54.37 ร้อยละ 51.82 ร้อยละ 60.81 และร้อยละ 

53.99 ของต้นทุนการให้บรกิาร ตามลําดบั โดยในกรณีที่ค่าเงนิบาทอ่อนตวั จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนที่เพิม่สูงขึ้น

เช่นเดยีวกบัการเพิม่ขึน้ของรายไดเ้ช่นกนั    

 ทัง้น้ี เน่ืองจากบรษิทัฯ มทีัง้รายไดแ้ละต้นทุนทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ ดงันัน้ จงึถอืเป็นการป้องกนัความ

เสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาต ิ(Natural Hedge) ไดใ้นระดบัหน่ึง นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดต้ระหนักถงึความ

เสีย่งในเรื่องดงักล่าวเป็นอย่างด ีจงึไดม้กีารตดิตามดูแลการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิอย่างใกล้ชดิ และได้

มมีาตรการในการกํากบัดูแล คอื การซื้อสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนั

การเงนิ ทัง้น้ี ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในปี 2560 – 2562 และไตรมาส 2 ปี 2563 เป็น

มลูค่า 0.40 ลา้นบาท 0.76 ลา้นบาท (2.73) ลา้นบาท และ (0.35) ลา้นบาท ตามลําดบั   

 

16.4.3 ผลประกอบการของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และเงนิลงทุนทัว่ไป 

 ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิัทฯ มเีงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 2 บรษิัท รวมมูลค่าเงนิลงทุน 10.23 ล้านบาท มี

บรษิทัร่วม 2 บรษิัท เงนิลงทุนรวมตามวธิรีาคาทุนเท่ากบั 12.89 ล้านบาท หรอืคิดตามวธิส่ีวนได้เสยีเท่ากบั 51.93 

ลา้นบาท และมเีงนิลงทุนทัว่ไป 6 บรษิทั ตามวธิรีาคาทุนมูลค่ารวม 35.14 ลา้นบาท หรอืคดิตามมูลค่ายุตธิรรมเท่ากบั 

47.80 ล้านบาท โดยเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและเงนิลงทุนทัว่ไป คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 8.15 และ ร้อยละ 7.50 ของ

สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563  
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 ในปี 2560 – 2562 และไตรมาส 2 ของปี 2563 บรษิัทฯ มส่ีวนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมมจีํานวน 

5.55 ล้านบาท 8.12 ล้านบาท 15.10 ล้านบาท และ 6.97 ล้านบาท และรายไดจ้ากเงนิปันผลจํานวน 11.58 ล้านบาท 

1.93 ล้านบาท 1.23 ล้านบาท และ 0.18 ล้านบาท ตามลําดบั โดยบรษิทัฯ มกํีาไรสุทธเิท่ากบั 17.75 ล้านบาท 26.86 

ลา้นบาท 47.03 ลา้นบาท และ 28.25 ลา้นบาท ตามลําดบั 

 ทัง้น้ี ในกรณีที่ผลประกอบการและเงนิปันผลของบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และเงนิลงทุนทัว่ไป ไม่เป็นไปตาม

แผนการดําเนินงานที่วางไว้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรอืเงื่อนไขในการดําเนินธุรกิจ จะส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการของบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดม้นีโยบายในการลงทุน รวมถงึมาตรการในการกํากบัดแูลเงนิลงทุน ซึง่

จะทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถตดิตามเงนิลงทุนไดอ้ย่างใกลช้ดิและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 

16.4.4 การเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนครัง้น้ี จาํนวน 120.00 ลา้นหุน้ จะส่งผลใหจ้าํนวนหุน้ทีอ่อกและชาํระแล้ว

ของบรษิัทฯ จากเดมิ 200.00 ล้านหุ้น เป็น 320.00 ล้านหุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 37.50 ของทุนชําระแล้วภายหลงัการ

เสนอขายหุน้ดงักล่าว ซึ่งจะมผีลทําใหอ้ตัราส่วนต่างๆ ที่เปรยีบเทยีบกบัส่วนของเจ้าของหรอืจํานวนหุ้นของบรษิัทฯ 

ลดลงเน่ืองจากส่วนของเจา้ของและจํานวนหุน้ที่ใชเ้ป็นฐานการคํานวณนัน้เพิม่ขึน้ (Dilution Effect) เช่น กําไรสุทธติ่อ

หุน้ และอตัราผลตอบแทนส่วนของเจา้ของ เป็นต้น อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ คาดว่าจะนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายหุน้ใหแ้ก่

ประชาชนไปลงทุนเพื่อขยายกิจการของบรษิทัฯ ซึ่งจะส่งผลให้บรษิัทฯ มรีายไดแ้ละกําไรสุทธทิี่เพิม่สูงขึน้ ชดเชยกบั

ผลกระทบจากจาํนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวได ้
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ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 

1. รายละเอียดของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

1.1 ลกัษณะสาํคญัของหุ้นสามญัท่ีเสนอขาย 

การเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนในครัง้น้ี เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัของบรษิัท ลโีอ โกลบอล โลจสิติกส ์

จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “LEO”) จํานวน 120,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 

ของจํานวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชําระแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้น้ี โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

Leo Global Logistics Public Company Limited 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

จาํนวนหุน้ออกใหม่ทีเ่สนอขาย : จํานวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจํานวนหุ้น

สามญัทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายครัง้น้ี 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ : 0.50 บาท 

ราคาเสนอขาย : 3.42 บาทต่อหุน้ 

มลูค่ารวมของหุน้ใหมท่ีเ่สนอขาย : 410,400,000 บาท 

ระยะเวลาเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 

 

: ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ของวนัที ่28-30 ตุลาคม 2563 

1.2 สดัส่วนการเสนอขายหุ้นสามญั 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 120,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ในครัง้น้ี เป็นการเสนอขายผ่านผู้จ ัด

จําหน่ายหลกัทรพัย์  ตามทีร่ะบุไว้ในขอ้ 6.2 และไม่มีการเสนอขายให้กบัผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการ

ทัว่ไป เน่ืองจากจํานวนหุน้ทีเ่สนอขายในครัง้น้ีมจีํานวนจํากดั ไม่เพยีงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปในวงกวา้ง 

ทัง้น้ี สดัส่วนการเสนอขายหุน้สามญัในเบือ้งตน้เป็นดงัน้ี 

เสนอขายต่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

(ก) บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ 90,000,000 85 

(ข) ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ 18,000,000 15 

(ค) กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ 12,000,000 10 

รวม 120,000,000 100 

 

 ทัง้น้ี ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธใิน

การใชดุ้ลยพนิิจในการเปลี่ยนแปลงจาํนวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนแต่ละประเภทขา้งต้น โดยพจิารณาจากปัจจยั

ต่างๆ เช่น ปรมิาณความตอ้งการซื้อหุน้ของนักลงทนุแตล่ะประเภท เป็นตน้ เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัในครัง้น้ีประสบ

ความสําเรจ็ในการขายสูงสุด ทัง้น้ี สดัส่วนในการเสนอขายใหก้บับุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว และ/หรอืนิตบิุคคลทีจ่ด

ทะเบยีนในต่างประเทศจะเป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
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สดัส่วนทีจ่ดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนของบรษิทัฯ ตามขอ้ (ข) และ (ค) รวมแล้วจะไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ที่

เสนอขายทัง้หมด หากมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้มอุีปการคุณของบรษิัทฯ และกรรมการ ผู้บรหิาร 

และพนักงานของบรษิทัฯ ตามขอ้ (ข) และ (ค) ดงักล่าวขา้งต้น ใหนํ้าหุน้ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดไปรวมกบัหุน้ทีเ่สนอขายต่อ

บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ (ก) 

อน่ึง การเสนอขายหุ้นในครัง้น้ีมไิดเ้ป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยหรอืประชาชนเป็นการทัว่ไปเน่ืองจาก

ความต้องการของบุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ นักลงทุนสถาบนั และผู้มอุีปการคุณของบรษิัทฯ มี

เพยีงพอต่อมลูค่ารวมของหุน้ทีเ่สนอขายในครัง้น้ี และสามารถกระจายหุน้ในวงกวา้งไดอ้ย่างเพยีงพอแลว้ 

 

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามท่ีกาํหนด ดงัต่อไปน้ี  

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิติบุคคล ซึ่งคอืผู้มอุีป

การคุณที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย หรอืผู้จดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจดัจาํหน่าย ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม ไดแ้ก่ ลูกคา้ทีซ่ื้อขายหลกัทรพัย ์และ/หรอื ผูท้ีค่าดว่าจะเป็นลูกคา้ที่

เปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ ลูกคา้ด้านวาณิชธนกิจ บรษิัทคู่คา้ ผูใ้ห้คําปรกึษาทางธุรกจิ ผูท้ีใ่ห้การสนับสนุนดา้นขอ้มูล

ทางธุรกจิ และผูแ้นะนําธุรกจิดา้นการซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งดา้นวาณิชธนกจิ หรอืผูท้ีค่าดว่าจะเป็นลูกคา้ 

ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ทัง้ทีต่ดิต่อปัจจุบนั เคยตดิต่อ และ/หรอื ผูท้ีค่าดว่าจะไดต้ดิต่อใน

อนาคต หรอืบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ และ/หรอื ธุรกจิอื่นๆ ในเครอืของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จดัจาํหน่าย หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย และบรษิทัในเครอืของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนั

การจดัจําหน่าย หรอืผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย รวมถงึผูท้ี่ไดเ้ขา้ร่วมฟังการนําเสนอขอ้มูลของบรษิทัฯ 

ทัง้น้ี ไม่รวมถึงผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนทัว่ไป และ/หรอื นักลงทุนสถาบนั และ/หรอืผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ 

ตามคาํจาํกดัความขา้งล่าง และไม่รวมถงึการจดัสรรใหแ้ก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม 

บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จ ัดจําหน่ายหลักทรพัย์ตามที่กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทธ.27/2559 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์บงัคบัใช้

ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2559 (รวมถงึทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) เวน้แต่เป็นการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซื้อทัง้หมด หรอื

เป็นการจดัสรรหุน้ตามกรณีที่กําหนดไวใ้นประกาศดงักล่าว และไม่รวมถงึการจดัสรรหุน้สามญัทีเ่สนอขายใหแ้ก่บุคคลที่

บรษิัทฯ ถูกห้ามมิให้จดัสรรหุ้นหรอืเกินกว่าอตัราที่ประกาศกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 

40/2557 เรื่องการจําหน่ายหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ประเภทหุน้และใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ของบรษิทัที่ออกตราสาร

ทุน มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2557 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

นักลงทุนประเภทบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์สามารถจองซื้อหุน้ผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 และจะจดัสรรตามดุลยพินิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจดัจาํหน่าย หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.1 

สําหรบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์จะ

รวมถงึนักลงทุนสถาบนัทีเ่คยเป็น หรอืเป็นลูกคา้ของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย หรอืทีผู่จ้ดัการ

การจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จดัการการจัด

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ดว้ย 

นักลงทุนสถาบนั หมายถงึ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) ธนาคารพาณิชย ์ 

(2) บรษิทัเงนิทุน  
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(3) บรษิทัหลกัทรพัย์เพื่อเป็นสนิทรพัย์ของตนเอง หรอืเพื่อการบรหิารกองทุนส่วนบุคคล หรอืเพื่อการจดัการ

โครงการลงทุนที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ

เครดติฟองซเิอร ์ 

(4) บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ 

(5) บรษิทัประกนัภยั  

(6) ส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณหรอืนิติบุคคลอื่นที่มกีฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้  

(7) ธนาคารแห่งประเทศไทย  

(8) สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ  

(9) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ  

(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

(11) กองทุนสาํรองเลีย้งชพี   

(12) กองทุนรวม  

(13) ผูล้งทุนต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (12) โดยอนุโลม  

นักลงทุนสถาบนัสามารถจองซื้อหุน้ผ่านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 เท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบนัสามารถซื้อหุน้ไดต้ามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.7.1 และในการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่นักลงทุน

สถาบนัจะอยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.1 

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิติบุคคล ที่สร้างประโยชน์อย่างชดัเจนให้กับ

บรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ทัง้ในอดตีและปัจจุบนั 

1) ผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย เช่น ลูกคา้ ผู้จดัหา/จําหน่ายวตัถุดบิ  

ผูร้บัจา้งผลติ ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ผูจ้ดัหา/จาํหน่ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เจา้หน้ีการคา้ คู่สญัญาทาง

ธุรกจิ หุน้ส่วนทางธุรกจิ เป็นตน้  

2) ผู้มีความสมัพันธ์ด้านการจดัหาแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เช่น สถาบัน

การเงนิ ผูใ้หส้นิเชื่อ เป็นตน้  

3) ผูใ้หก้ารสนับสนุน ช่วยเหลอื สรา้งประโยชน์ ใหค้ําปรกึษาแนะนํา แก่บรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย 

ในการดําเนินธุรกจิดา้นต่างๆ เช่น การลงทุน การจดัหาแหล่งเงนิทุน การพฒันาโครงการ การผลติ 

การจดัหาวตัถุดบิ การจดัหาแรงงาน การขนส่ง การดาํเนินงาน การบรหิารงาน การวจิยัและพฒันา 

การตลาด การขาย การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้น

ชุมชนสมัพนัธ ์ดา้นบญัชกีารเงนิ ดา้นกฎหมายและภาษ ี 

ทัง้น้ี ให้รวมถึงบุคคลที่นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอุีปการคุณ กําหนดให้ใช้สทิธจิองซื้อหุ้นแทนได้ โดยบุคคลดงักล่าว

จะต้องเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบันิตบิุคคลซึ่งเป็นผูม้อุีปการคุณ และเป็นบุคคลทีม่ส่ีวนร่วมในการสรา้งประโยชน์แก่

บรษิทั เช่น เจา้ของ ผูบ้รหิาร และพนักงานของนิตบิุคคล (รวมถงึบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว ไดแ้ก่ 

คู่สมรส และบุตรของบุคคลดงักล่าว) 

  

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่5/2563  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2563  ได้มีมติอนุมตัิการ

กําหนดลกัษณะผู้มอุีปการคุณของบรษิัทฯ  ตามรายละเอียดขา้งต้น และได้มอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของ

บรษิทัฯ เป็นผูม้อํีานาจในการพจิารณากําหนดรายชื่อผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้ตามหลกัเกณฑท์ี่

คณะกรรมการกําหนด และมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลติดตามการจดัสรรหุ้นในส่วนของผู้มี



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที ่3.1 หน้าที ่4  

อุปการะคุณของบรษิทั เพื่อให้มัน่ใจว่ารายชื่อของผูท้ี่ได้รบัจดัสรรในส่วนน้ีเขา้ข่ายเป็นผูม้อุีปการะคุณตามหลกัเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัขิา้งตน้ 

 

ผูม้อุีปการคุณของบรษิัทฯ สามารถจองซื้อหุ้นผ่านผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายตามที่

ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 เท่านัน้ โดยผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ สามารถซื้อหุน้ไดต้ามวธิกีารที่ระบุไว้ในขอ้ 6.7.3 และในการ

จดัสรรหุน้ให้แก่ผู้มอุีปการคุณของบรษิัทฯ จะอยู่ในดุลยพนิิจของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นผู้ทีไ่ดร้บั

มอบหมายตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2563  ตามวธิกีารที่ระบุไว้ในขอ้ 

6.6.2 ทัง้น้ี ไม่รวมถงึการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผู้มอํีานาจควบคุม 

บรษิทัใหญ่ และบรษิทัย่อยของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์รวมทัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีกํ่าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทธ.27/2559 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์

บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2559 เวน้แต่เป็นการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซื้อทัง้หมด หรอืเป็นการจดัสรรหุน้ตาม

กรณีทีกํ่าหนดไวใ้นประกาศดงักล่าว และไม่รวมถงึการจดัสรรหุน้สามญัทีเ่สนอขายใหแ้ก่บุคคลทีบ่รษิทัถูกหา้มมใิหจ้ดัสรร

หุ้นหรอืเกินกว่าอตัราที่ประกาศกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 40/2557 เรื่องการจําหน่าย

หลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ประเภทหุน้และใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้ของบรษิทัทีอ่อกตราสารทุน บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่16 

ธนัวาคม 2557 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หมายถึง กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอื

พนักงานของบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สามารถจองซื้อหุน้ผ่านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจดัจําหน่ายตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 เท่านัน้ โดยกรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิัทฯ 

และบรษิทัย่อย สามารถซื้อหุน้ไดต้ามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.7.3 และในการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื

พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะอยู่ในดุลยพนิิจของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอื

บุคคลทีค่ณะผูบ้รหิารมอบหมาย ซึง่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่

13 สงิหาคม 2563  ตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.3 ทัง้น้ี ไม่รวมถงึการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลทีบ่รษิัทฯ ถูกหา้มมใิห้จดัสรร

หุ้น หรอืเกินกว่าอตัราที่ประกาศกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจําหน่าย

หลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นของบรษิัทที่ออกตราสารทุน บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 7 

พฤศจกิายน 2557 (รวมทัง้มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเง่ือนไขอ่ืน 

หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ จํานวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่เสนอขายในครัง้น้ี มี

สทิธแิละผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทยีมกบัหุน้สามญัทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ของบรษิทัฯ ทุกประการ 

 

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเสนอขาย  

บรษิัทฯ มคีวามประสงค์ที่จะนําหุ้นสามญัที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ทัง้น้ี บรษิัทฯ ไดย้ื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ เมื่อ

วนัที ่22 พฤษภาคม 2563 ให้พจิารณารบัหุน้สามญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน และบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีีตี ้

จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงนิ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าบรษิัทฯ มีคุณสมบตัิครบถ้วนตาม

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน การเปิดเผยสารสนเทศ 

การรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ และการเพกิถอนหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ” 2560 ลงวนัที ่



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที ่3.1 หน้าที ่5  

11 กรกฏาคม 2560 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) เวน้แต่คุณสมบตัติามขอ้ 4(3) เรื่องการกระจายการถอืหุน้ใหแ้ก่นักลงทุน

รายย่อย ซึ่งบรษิทัฯ จะต้องมผีูถ้อืหุน้สามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของทุน

จดทะเบยีนที่ชําระแล้ว และผู้ถือหุ้นดงักล่าวแต่ละรายจะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขายที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

กําหนดให้ใช้ในการซื้อขายหุ้นสามญั ซึ่งเมื่อบรษิัทฯ ได้จําหน่ายหุ้นสามญัในครัง้น้ีแล้ว จะทําให้ บรษิัทฯ มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบรษิัทฯ จะดําเนินการให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ รบัหุ้นของ บริษัทฯ เป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ต่อไป    

 

1.5 ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่องการรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ.2558 

หมวด 5 การหา้มผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งขายหุน้และหลกัทรพัย์ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดบงัคบัใชต้ัง้แต่

วนัที ่16 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) กําหนดหา้มผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ก่อนวนัทีบ่รษิทัฯ เสนอขายหุน้ต่อ

ประชาชนนําหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีอ่าจเป็นหุน้จาํนวนรวมกนัเท่ากบัรอ้ยละ 55 ของทุนทีช่าํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายใน

ครัง้น้ี ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัที่หุ้นของบรษิัทฯ เริม่ทําการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดย

ภายหลงัจากวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ ทาํการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบ 6 เดอืน ใหบุ้คคลทีถู่กสัง่หา้มขายสามารถขาย

หุน้หรอืหลกัทรพัย์ที่ถูกสัง่หา้มขายไดใ้นจํานวนรอ้ยละ 25 และเมื่อครบกําหนด 1 ปี ให้บุคคลทีถู่กสัง่ห้ามขายสามารถ

ขายหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีถู่กสัง่หา้มขายจาํนวนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 75 ได ้ 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่3.2 หน้าที ่1  

2. ข้อจาํกดัการโอนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

หุน้สามญัของบรษิัทฯ สามารถโอนกนัไดโ้ดยเสรโีดยไม่มขีอ้จํากดัการโอน เวน้แต่การโอนหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

จะกระทํามไิดห้ากว่าการโอนหุน้ดงักล่าวจะมผีลทําใหส้ดัส่วนการถอืหุ้นของบุคคลทีม่ใิช่บุคคลสญัชาตไิทยในบรษิทัฯ มี

จาํนวนเกนิกว่ารอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ การโอนหุน้รายใดทีจ่ะทาํใหอ้ตัราส่วนการ

ถอืหุน้ของบุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว และ/หรอืนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ เกนิอตัราส่วนดงักล่าว บรษิทัฯ 

มสีทิธปิฏเิสธการโอนหุน้บรษิทัฯ รายนัน้ได ้

การโอนหุน้ของบรษิทัฯ จะสมบูรณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลายมอืชื่อของผูโ้อนกบั

ผูร้บัโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผูร้บัโอน การโอนหุ้นจะใชย้นักบับรษิัทฯ ไดเ้มื่อบรษิัทฯ ได้รบัคํารอ้งขอใหล้งทะเบยีน

การโอนหุน้แล้ว และจะใชย้นับุคคลภายนอกไดเ้มื่อบรษิทัฯ ไดล้งทะเบยีนการโอนหุน้ดงักล่าวไวใ้นสมุดทะเบยีนหุ้นแล้ว

เท่านัน้ บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนการโอนหุน้ดงักล่าวภายใน 14 วนันับแต่วนัได้รบัการรอ้งขอนัน้ หรอืหากบรษิทัฯ เหน็ว่า

การโอนหุน้นัน้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์บรษิทัฯ จะแจง้แก่ผูย้ื่นคาํรอ้งขอภายใน 7 วนันับแต่วนัไดร้บัการรอ้งขอนัน้ การโอนหุน้ที่

ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยกํ์าหนด 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 ส่วนที ่3.3 หน้าที ่1  

3. ท่ีมาของการกาํหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

การกําหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ทีเ่สนอขายในครัง้น้ี พจิารณาจากอตัราส่วนราคาหุ้น

ต่อกําไรสุทธติ่อหุน้ของบรษิทัฯ (Price to Earning Ratio : P/E) ทัง้น้ี ราคาหุน้สามญัทีเ่สนอขายหุน้ละ 3.42 บาท คดิ

เป็น อตัราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธติ่อหุ้นเท่ากับ 27.40 เท่า โดยคํานวณกําไรสุทธติ่อหุ้นจากผลกําไรสุทธขิองงบ

การเงนิรวมในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2563 ซึง่เท่ากบั 39.95 ลา้น

บาท หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทัฯ หลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้น้ี (Fully Diluted) ซึง่

เท่ากบั 320,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จะไดกํ้าไรสุทธติ่อหุน้เท่ากบั 0.1248 บาท  

ทัง้น้ี  อตัราส่วนราคาหุน้ต่อกําไรสุทธติ่อหุน้ดงักล่าวคาํนวณจากผลประกอบการในอดตี โดยทีย่งัมไิดพ้จิารณา

ถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต ซึง่เป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหน่ึงทีนั่กลงทุนควรพจิารณาประกอบการตดัสนิใจการลงทุน  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่3.4 หน้าที ่1  

4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 

ในการพจิารณาขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการประเมนิราคาหุน้ทีเ่สนอขาย 

บรษิัทจดทะเบียนที่มลีกัษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลงึหรอืใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบรษิัท ซึ่งจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ ไดแ้ก่   

1) บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จาํกดั (มหาชน) (“SONIC”) 

2) บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) (“WICE”) 

3) บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) (“III”) 

4) บรษิทั เอน็ซแีอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) (“NCL”) 
 

ตารางสรุปขอ้มูลทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบเป็นอตัราส่วนราคาหุน้ต่อกําไรสุทธติ่อหุน้ (Price to Earnings Ratio: 

“P/E”) ในช่วงระยะเวลา 3 เดอืนย้อนหลงั ตัง้แต่วนัที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 15 ตุลาคม 2563 ของบรษิทัจด

ทะเบยีนทีด่าํเนินธุรกจิคลา้ยคลงึกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ตลาดรองท่ี

จดทะเบียน/

หมวดธรุกิจ 

ราคาเฉล่ีย 

(บาทต่อหุ้น)1/ 

P/E เฉล่ีย

(เท่า)2/ 

ราคาพาร์

(บาท) 

1) บรษิทั โซนิค 

อนิเตอรเ์ฟรท จาํกดั 

(มหาชน) 

(“SONIC”) 

ให้บรกิารจดัการระบบโลจิสติกส์

ระหว่างประเทศแบบครบวงจร 

(International Logistics 

Services Provider) ให้บริการทัง้

การนําเขา้และส่งออกทัง้ทางทะเล 

และทางอากาศ ให้บรกิารดา้นพธิี

การกรมศุลกากร การขนส่งใน

ประเท ศ  การขน ส่งข้ามแดน 

(cross border) รวมถึงให้บริการ

ศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ 

mai 1.06 13.35 0.50 

2) บรษิทั ไวส ์  

โลจสิตกิส ์จาํกดั 

(มหาชน) (“WICE”) 

ให้ บ ริก ารโลจิสติ ก ส์ ระห ว่ า ง

ประเทศทั ้งทางทะเลและทาง

อ า ก า ศ แ บ บ ค ร บ ว ง จ ร 

(International Logistics 

Services and Solutions 

Provider) ทั ้ ง ก า ร นํ า เข้ า แ ล ะ

ส่งออก และการให้บรกิารด้านพธิี

SET 4.41 25.74 0.50 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่3.4 หน้าที ่2  

บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ตลาดรองท่ี

จดทะเบียน/

หมวดธรุกิจ 

ราคาเฉล่ีย 

(บาทต่อหุ้น)1/ 

P/E เฉล่ีย

(เท่า)2/ 

ราคาพาร์

(บาท) 

การศุลกากร และการขนส่งใน

ประเทศ โดยสามารถให้บริการ

ขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู 

(Door to Door) คอืการให้บรกิาร

รบัจัดการขนส่งตัง้แต่หน้าประตู

โรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบ

ไปยังห น้าประตู โรงงานลูกค้า

ปลายทาง และแบบ Exwork คือ

การให้บริการรับจัดการขนส่งที่

ผู้นําเข้ารบัผดิชอบภาระค่าขนส่ง

ตัง้แต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออก

ไปจนถงึผูร้บัปลายทาง 

3) บรษิทั ทรพิเพลิ 

ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั 

(มหาชน) (“III”) 

ใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสอ์ย่างครบ

วงจร โดยรบับรหิารโลจสิตกิสแ์ละ

ห่วงโซ่อุปทาน ตัง้แต่ต้นน้ําถึง

ปลายน้ํา และใหบ้รกิารทัง้ในฐานะ

ผู้ขนส่งและผู้ร ับบริหารจัดการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและ

ภายในประเทศ ทัง้ทางอากาศ 

ทางทะเล และทางบกและทางบก 

การใหบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากร 

และการบริหารจัดการห่ วงโซ่

อุปทานตัง้แต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา 

( Supply Chain Management) 

การให้บริการด้านโลจิสติกส์ของ

ก ลุ่ ม บ ริษั ท  ค รอ บ ค ลุ ม ก า ร

ใหบ้รกิารทัง้กลุ่มสนิคา้ทัว่ไป และ

สินค้าที่ต้องการความชํานาญ

เฉพาะด้าน เช่น เคมีภัณฑ์และ

สนิคา้อนัตราย เป็นตน้ 

SET 4.40 19.95 0.50 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่3.4 หน้าที ่3  

บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ตลาดรองท่ี

จดทะเบียน/

หมวดธรุกิจ 

ราคาเฉล่ีย 

(บาทต่อหุ้น)1/ 

P/E เฉล่ีย

(เท่า)2/ 

ราคาพาร์

(บาท) 

4) บรษิทั เอน็ซแีอล 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

โลจสิตกิส ์จาํกดั 

(มหาชน) (“NCL”) 

ให้บรกิารจดัการระบบโลจิสติกส์

ครบวงจร 

mai 0.71 19.44 0.25 

ทีม่า: www.set.or.th, www.setsmart.com 

หมายเหตุ: 1)  ราคาเฉลีย่ คอื ราคาหุน้ถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนักซึง่คาํนวณโดยใชม้ลูค่าการซื้อขายหารดว้ยปรมิาณการซื้อขายยอ้นหลงั 12 

เดอืน ตัง้แต่วนัที ่16 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่15 ตุลาคม 2563 

              2)  P/E ratio เฉลีย่ คอื P/E ratio เฉลีย่คาํนวณจากขอ้มลูการซื้อขายยอ้นหลงั 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่16 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่

15 ตุลาคม 2563 โดยราคาหุน้ (P) เป็นราคาซื้อขายของหุน้ในชว่งเวลานัน้ๆ และกําไรสุทธติอ่หุน้ (E) เป็นกําไรสุทธิ

ยอ้นหลงั 12 เดอืน ณ ชว่งเวลานัน้ๆ 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่3 หน้าที ่8  

5. ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง 

- ไม่ม ี- 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 ส่วนที ่3.6 หน้าที ่1  

6.  การจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร 

ผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนลิขสิทธิในการเปลี่ยนแปลง

รายละเอยีดวธิกีารขอรบัหนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อ  วธิกีารจองซื้อหุน้และการชําระเงนิค่าจองซื้อ และวธิกีารจดัสรร

หุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับน้ีตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการ

ดําเนินการ  ทัง้น้ี เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้น้ีประสบ

ความสําเร็จ โดยการกระทําดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายและ

กฎเกณฑต์่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้น้ี จะเสนอขายผ่านผู้จดัการการจัดจําหน่ายและรบัประกันการจัดจําหน่าย

หลกัทรพัย ์และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 

 

6.2 ผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

6.2.1 ผู้จดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย 

บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 

179 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 25-26 และชัน้ 29  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์ 0-2343-9500, 0-2801-9100 

โทรสาร  0-2801-9399 

www.trinityquicktrade .com 

 

6.2.2 ผู้จดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

999/9 อาคารด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ชัน้ 18, 25  

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์ 0-2658-9000 

โทรสาร 0-2646-9993 

www.fnsyrus.com 

 

 

บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

25 อาคารกรุงเทพ ประกนัภยั ชัน้ 15 - 17  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์ 0-2638-5000, 0-2081-2000 

โทรสาร  0-2081-2001 

www.nomuradirect.com 
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บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

อาคารเอเชยี เซน็เตอร ์ชัน้ 8 - 11  

เลขที ่173 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์ 0-2658-8888 

โทรสาร  0-2658-8654 

www.kgiworld.co.th 

 

 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

849 อาคารวรวฒัน์ ชัน้ 11 ห้อง 1101, 1102, 1104 ชัน้ 14 หอ้ง 1404 ชัน้ 15 ชัน้ 21 ห้อง 2101 และ

ชัน้ 22 หอ้ง 2202 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์ 0-2635-1700 

โทรสาร  0-2635-1662 

www.poems.in.th 

 

6.3 เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

6.3.1 เง่ือนไขในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

บรษิัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 เป็นผูด้ําเนินการจดัจําหน่ายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งการเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 

120,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.42 บาท ตามราคาที่ปรากฏในขอ้ 1 โดยผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ตามข้อ 6.2 มี

ข้อตกลงยอมรับประกันการจัดจําหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจัดจําหน่ายอย่างแน่นอนทัง้จํานวน (Firm 

Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายหุ้น (Underwriting 

Agreement) 

อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายมสีทิธยิกเลกิการจดัจําหน่ายหุน้สามญัใน

ครัง้น้ี เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้จ ัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย 

(Underwriting Agreement) ซึง่รวมถงึเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เมื่อบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขใดๆ ทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนั

การจดัจาํหน่าย (Underwriting Agreement) หรอื 

(ข) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมนัียสําคญัทางด้านการเงนิ เศรษฐกิจ ภาวะการซื้อขายหลกัทรพัย์ใน

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืการเมอืง ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรอืการเปลีย่นแปลงอย่างมนัียสาํคญัใน

ธุรกจิหรอืการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัจาํหน่ายในครัง้น้ี หรอื 

(ค) เมื่อมเีหตุทีท่ําใหส้าํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืหน่วยงานราชการ

สัง่ระงบั หรอืหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย์ หรอืมเีหตุการณ์ใดทีท่ําใหไ้ม่สามารถส่งมอบหลกัทรพัย์ที่

เสนอขายไดห้รอื  

(ง) เมื่อมกีารยกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย (Underwriting Agreement) 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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ทัง้น้ี รายละเอยีดและเงือ่นไขในการยกเลกิการเสนอขายหุน้สามญัและการจดัจาํหน่ายหุน้สามญัดงักล่าวขา้งต้น

จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้จ ัดจําหน่ายและรบัประกันการจัดจําหน่าย 

(Underwriting Agreement) 

ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายยกเลกิการเสนอขายหรอืการจดัจําหน่ายหุ้น

สามญัในครัง้น้ีจากเหตุในขอ้ (ก) – (ง) ขา้งต้น หรอืเหตุอื่นทีร่ะบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดั

จําหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจดัจําหน่ายและผู้จดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจดัจาํหน่าย จะดําเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อทัง้จํานวนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อแต่ละรายทีจ่องซื้อหุน้สามญัในส่วน

ของตน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.9 

 

6.3.2 ค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯ ตกลงจ่ายเงนิค่าตอบแทนการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย (ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่) ใหแ้ก่

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย ตามทีร่ะบุไว ้ใน

ขอ้ 6.2 เป็นจาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 12,312,000 บาท โดยการชาํระเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจดัจาํหน่าย (Underwriting Agreement) 

 

6.3.3 ประมาณการจาํนวนเงินค่าหุ้นท่ีบริษทัฯ จะได้รบั (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

หุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 120,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 3.42 บาท   410,400,000 บาท 

หกั ค่าใชจ้า่ยในการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 21,172,037      บาท 

จาํนวนเงนิค่าหุน้ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั  389,227,963  บาท 

จาํนวนเงนิค่าหุน้ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัต่อหุน้     3.24 บาท 

   

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย ์(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

ค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่ 300,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้  205,200 บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน 60,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใหร้บัหลกัทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน* 25,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน* 50,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยโ์ดยประมาณ 12,312,000 บาท 

ค่าพมิพห์นังสอืชีช้วน ใบจองซื้อหุน้ และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ 60,000 บาท 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ** โดยประมาณ 8,159,837 บาท 

รวมค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ โดยประมาณ 21,172,037 บาท 

หมายเหตุ:   *      ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี 

**  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 

ค่าตอบแทนนายทะเบยีนหุน้ ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

เสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้น้ี เป็นตน้ 
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6.5 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวน และใบจองซื้อหลกัทรพัย ์

6.5.1 สาํหรบับุคคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

สามารถติดต่อขอรบัหนังสือชี้ชวนแและใบจองซื้อหุ้นสามญัได้ที่สํานักงานของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์และ

รบัประกันการจดัจําหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2 ได้ตัง้แต่วนัที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 

16.00 น. ในวนัทาํการ ตัง้แต่วนัทีห่นังสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัจนถงึวนัสิน้สุดระยะเวลาจองซื้อ 

6.5.2 สาํหรบัผู้มีอปุการคณุของบริษทัฯ 

สามารถติดต่อขอรบัหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สํานักงานของผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกนัการจดัจําหน่ายตามที่ระบุในขอ้ 6.2.1 ไดต้ัง้แต่วนัที ่28 – 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึเวลา 

16.00 น. ในวนัทาํการ ตัง้แต่วนัทีห่นังสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัจนถงึวนัสิน้สุดระยะเวลาจองซื้อ 

 

6.5.3 สาํหรบักรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษทัย่อย 

สามารถติดต่อขอรบัหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สํานักงานของผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกนัการจดัจําหน่ายตามที่ระบุในขอ้ 6.2.1 ไดต้ัง้แต่วนัที ่28 – 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึเวลา 

16.00 น. ในวนัทาํการ ตัง้แต่วนัทีห่นังสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัจนถงึวนัสิน้สุดระยะเวลาจองซื้อ 

ทัง้น้ี บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์ ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ และกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/

หรอืพนักงานของบรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อยสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชี้ชวนซึ่งมขีอ้มูลไม่แตกต่าง

จากหนังสอืชี้ชวนทีย่ื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศกึษา

รายละเอยีดการเสนอขายหุน้สามญัครัง้น้ีไดก่้อนทาํการจองซื้อหุน้ของบรษิทัฯ 

 

6.6 วิธีการจดัสรรหลกัทรพัย ์

การจดัสรรหุน้สามญัที่เสนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย และผู้จดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจดัจําหน่ายในครัง้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคอื จดัสรรให้แก่ (1) บุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จดั

จําหน่ายหลกัทรพัย์ จํานวนประมาณ 90,000,000 หุ้น  (2)  ผูม้อุีปการคุณของบรษิัทฯ จํานวนประมาณ 18,000,000 

หุน้ และ (3) กรรมการ ผูบ้รหิารและ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ จาํนวนประมาณ 12,000,000 หุน้ 

นอกจากน้ี การจดัสรรหุ้นสามญัโดยผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย และผูจ้ดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจดัจาํหน่ายจะอยู่ภายใตเ้กณฑด์งัน้ี 

 

(ก) ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย และผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย 

จะไม่จดัสรรหุน้สามญัทีเ่สนอขายใหแ้ก่ตนเอง ผูจ้ดัจาํหน่ายหุน้ทีร่่วมจดัจําหน่าย กรรมการ ผูบ้รหิาร ผู้

ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอํีานาจควบคุม บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อยของตนเอง หรอืของผูจ้ดัจําหน่ายที่ร่วมจดั

จําหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องของตนเอง หรือของผู้จ ัดจําหน่ายที่ร่วมจัดจําหน่าย ทัง้น้ี เป็นไปตาม

รายละเอียดที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่องหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไขและวธิกีารในการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2559 (รวมทัง้ทีม่กีาร

แก้ไขเพิ่มเติม) และจะจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลที่มีความสมัพันธ์กับบรษิัทฯ ซึ่งได้แก่ กรรมการ 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม บรษิัทใหญ่ของบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถึงกองทุน



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 ส่วนที ่3.6 หน้าที ่5  

ส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว ในจํานวนไม่เกินกว่าอตัราที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนที ่ทจ. 40/2557 เรื่องการจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้และใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ

ซื้อหุ้นของบรษิัทที่ออกตราสารทุน บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 16 ธนัวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มกีาร

แกไ้ขเพิม่เตมิ) เวน้แต่เป็นการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซื้อของผูจ้องซื้อทัง้หมด 

(ข) ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหุน้สามญัทีเ่สนอขายใหผู้จ้องซื้อรายใดรายหน่ีงหาก

การจดัสรรดงักล่าวทําให ้หรอือาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระทาํการทีข่ดัต่อกฏหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบั

ตา่งๆ หรอืจะเป็นผลใหต้้องดาํเนินการใดๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่้องดําเนินการตามกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ หรอืบทบญัญตัอิื่นภายใต้กฏหมายไทย หรอืไม่เป็นไปตามวธิกีาร

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีกํ่าหนดในส่วนที ่3 น้ี 

(ค) ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจเปลีย่นแปลงจาํนวน

หุน้สามญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพจิารณาจดัสรรใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพนิิจ

ของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์เพิม่เติม ในส่วนของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย

เพิม่เตมิ หากพจิารณาแลว้เหน็ว่ามหีุน้สามญัเหลอืจากการจดัสรรในส่วนของผูล้งทุนประเภทใดประเภท

หน่ึง หรอืในกรณีกลบักนั อาจพจิารณาจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนประเภทนัน้เพิม่เตมิ หากพจิารณาแล้วเห็น

ว่ามหีุ้นเหลอืจากการจดัสรรในส่วนของบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ ในส่วนของ

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย  เป็นต้น ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัครัง้น้ี

ประสบความสาํเรจ็สงูสุด 

(ง) การจดัสรรหุน้สามญัในครัง้น้ี เป็นการปฏบิตัเิพื่อใหส้อดคล้องกบัคุณสมบตัทิีกํ่าหนดตามขอ้ 4(3) เรื่อง 

การกระจายการถอืหุน้รายย่อยภายใต้ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง การรบัหลกัทรพัย์จดทะเบยีน 

การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ” พ.ศ. 

2560 ลงวนัที ่11 กรกฏาคม 2560 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 

6.6.1 วิธีจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

การจดัสรรสทิธใินการจองซื้อหุน้ใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายแต่ละรายตามที่

ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 โดยจะจดัสรรใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณ ผูท้ีเ่ป็นลูกคา้ หรอืคาดว่าจะเป็นลูกคา้ของผูจ้ดัการการจดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจดัจาํหน่าย หรอืผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย หรอืผูม้คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิก่อนจงึ

จดัสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจดัสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรอื  ในจํานวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการ

จดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ทัง้น้ี จาํนวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยจ์ะมี

จาํนวนขัน้ตํ่า 1,000 หุน้ และเพิม่เป็นจาํนวนทวคีณูของ 100 หุน้  

หากยอดจองซื้อหุน้ของบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยค์รบตามจาํนวนทีกํ่าหนดแล้ว ผูจ้ดัการ

การจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายแต่ละราย ตามทีร่ะบุไว้

ในขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2 ขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซื้อหุน้ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

 

6.6.2 วิธีจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอปุการคณุของบริษทัฯ 

การจดัสรรสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของประธานเจา้หน้าที่

บรหิารของบรษิทัฯ โดยผูท้ี่จะไดร้บัการจดัสรรจะต้องเป็นไปตามลกัษณะผู้มอุีปการคุณของบรษิทั ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2563 โดยจะทําการจดัสรรหุน้ใหก้บับุคคล



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 ส่วนที ่3.6 หน้าที ่6  

ใด และ/หรอื ในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรอืจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้กบับุคคลใดก็ได้ โดยจํานวนหุ้นที่จดัสรร

ใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ จะมจีาํนวนขัน้ตํ่า 1,000 หุน้ และเพิม่เป็นทวคีณูของ 100 หุน้  

หากยอดจองซื้อหุน้ของผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ ครบตามจํานวนทีกํ่าหนดแล้ว ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจดัจาํหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซื้อหุน้ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการ

จองซื้อ 

 

6.6.3  วิธีจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

การจดัสรรสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะผูบ้รหิารของบรษิทัและ/หรอืบุคคลทีค่ณะผูบ้รหิารมอบหมาย ซึ่ง

เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 

กนัยายน 2563 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร คณะผู้บรหิารของบรษิัท และ/หรอืบุคคลที่คณะผู้บรหิาร

มอบหมาย มอํีานาจพจิารณากําหนดรายนามกรรมการ พนักงาน และพนักงานทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั

ย่อย ผูม้สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั และจาํนวนหุน้สามญัทีผู่ม้สีทิธไิดร้บัการจดัสรรแต่ละรายดงักล่าวจะไดร้บั โดย

จาํนวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ จะมจีาํนวนขัน้ตํ่า 1,000 หุน้ และเพิม่เป็นทวคีูณของ 100 หุน้ และ

จะเป็นราคาเสนอขายเดยีวกนักบัราคาเสนอขายหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯ จดัสรรต่อประชาชนทัว่ไป   และหากปรากฏว่ายงั

มจีาํนวนหุน้สามญัคงเหลอืภายหลงัการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทั ขา้งต้น ผูจ้ดัการ

การจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย อาจพจิารณาจดัสรรจํานวนหุน้สามญัคงเหลอืดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลตามดุลย

พนิิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย 

หากยอดจองซื้อหุน้สามญัของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครบตามจํานวนที่

กําหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธิใ์นการปิดรบัจอง

ซือ้หุน้สามญัก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

ทัง้น้ี รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการจดัสรรและจองซื้อหุน้สามญัในครัง้น้ี  มดีงัน้ี 

ช่ือ - สกลุ ดาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้น

ท่ีได้รบัการ

จดัสรร

สูงสุด ไม่

เกิน (หุ้น) 

ร้อยละของหุ้นท่ีเสนอขาย

ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานต่อจาํนวน

หุ้นท่ีเสนอขายในครัง้น้ี 

คุณเสนีย ์แดงวงั ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ  / ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการบรษิทั  

500,000 0.42% 

คุณววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ  / ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการตรวจสอบ 

400,000 0.33% 

 

คุณวรกานต ์ชโูต ก ร ร ม ก า รอิ ส ร ะ  / ก ร รม ก า ร

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

400,000 0.33% 

 

คุณธรีะชยั เชมนะสริ ิ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ  / ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน /  กรรมการตรวจสอบ 

500,000 0.42% 
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ช่ือ - สกลุ ดาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้น

ท่ีได้รบัการ

จดัสรร

สูงสุด ไม่

เกิน (หุ้น) 

ร้อยละของหุ้นท่ีเสนอขาย

ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานต่อจาํนวน

หุ้นท่ีเสนอขายในครัง้น้ี 

คุณอภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน 

300,000 0.25% 

 

คุณไพบูลย ์สาํราญภูต ิ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน 

300,000 0.25% 

 

คุณเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิัท/ 

ประธานคณะผู้บริหาร / ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

400,000 0.33% 

 

คุณสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปฏบิตักิาร 

300,000 0.25% 

 

คุณศรไีพร เอกวจิติร ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปฏบิตักิาร 

300,000 0.25% 

คุณวเิศษ สทิธสุินทรวงศ ์ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 300,000 0.25% 

คุณมานพ ปัจวทิย ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / 

เลขานุการบรษิทั 

300,000 0.25% 

 

คุณนิตยา พฤฒพิบิูลธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 115,000 0.10% 

คุณกูเ้กยีรต ิภทัรโสทร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี 110,000 0.09% 

 

ทัง้น้ี หากปรากฏว่ายงัมจีํานวนหุ้นคงเหลอืภายหลงัการจดัสรรให้แก่ บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดัจําหน่าย

หลกัทรพัย์ ผูม้อุีปการคุณของบรษิัทฯ และกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิัท ขา้งต้น ผู้จดัการการจดั

จําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 อาจพจิารณาจดัสรรจํานวนหุ้นคงเหลอืดงักล่าวตาม

ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย 

 

6.7 วนัและวิธีการจอง และการชาํระเงินค่าจองหลกัทรพัย ์

6.7.1 สาํหรบัผู้จองซื้อประเภทบุคคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

เวน้แต่จะไดร้บัแจง้การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซื้อจะทําการจองซือ้ ผูจ้อง

ซื้อประเภทบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูจ้องซื้อจะตอ้งจองซื้อหุน้ข ัน้ตํ่าจาํนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิม่เป็นจาํนวนทวคีณูของ 100 หุน้ โดยผู้

จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลง

ลายมอืชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้

และประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี ทัง้น้ี ผูจ้องซื้อจะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดงัน้ี  

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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- ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีเ่ป็น 

บตัรประจําตวัประชาชนตลอดชพีใหแ้นบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนดงักล่าวและสาํเนาทะเบยีน

บ้านที่มเีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั หรอืในกรณีที่ไม่มบีตัรประจําตวัประชาชนใหแ้นบสําเนา

ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว

ประชาชน พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจําตัว

ประชาชน จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บดิา/มารดา 

หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และสาํเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้ง และ/หรอื กรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาวท์ีม่บีตัรประจําตวัประชาชน จะตอ้งแนบสําเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูเ้ยาวแ์ละของผูป้กครอง (บดิา/มารดา) และสาํเนาทะเบยีน

บ้านทีผู่เ้ยาว์อาศยัอยู่พรอ้มใหผู้้ปกครองลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง และคํายนิยอมของผูป้กครอง 

(บดิา/มารดา หรอื ผู้แทนโดยชอบธรรม) รวมทัง้หลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นสามญัได้

ถูกต้องตามกฎหมาย)) นอกจากน้ี ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ

ทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) 

และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนาม

รบัทราบผลการประเมนิโดยผู้จองซื้อกบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์แล้ว หรอืหากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อ

ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้

และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence: KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability 

Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 แลว้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปี ก่อนวนั

จองซื้อ รวมทัง้ ไดจ้ดัทาํแบบสอบถามเกีย่วกบักฎหมายว่าดว้ยการจดัเกบ็ภาษบีุคคลอเมรกินั (U.S. 

Person) ทีอ่ยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผู้

จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ที่จะทําการจองซื้อแล้ว ผู้จองซื้อไม่จําเป็นต้องแนบ 

KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผูจ้องซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าไดผ้่าน

ขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถงึไดจ้ดัทาํแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability 

Test) แลว้  

ทัง้น้ี หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวขา้งตน้ หรอื หากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิด

บญัชีอื่นๆ กับบรษิัทหลกัทรพัย์อื่น ผูจ้องซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 

และแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการจดัเกบ็ภาษีบุคคลอเมรกินั (U.S Person) ทีอ่ยู่นอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่กรอกรายละเอียด

ถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อ ใหแ้ก่ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์เพื่อเป็น

เอกสารประกอบจองซื้อหุ้น ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้

บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 ผูจ้องซื้อจะต้องกรอกขอ้มูลพรอ้มลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสาร

เพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก

หลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิสําหรบัการดําเนินการตาม Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA)” สําหรบัผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยแนบเอกสาร

ดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุน้ดว้ย ทัง้น้ี หากปรากฏขอ้
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บ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อยนิยอมที่จะรบัการจดัสรรหุ้น

สามญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทราบเงือ่นไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

- ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว  

สาํเนาใบต่างดา้วหรอืหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้อง

ซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) 

นอกจากน้ี ผูจ้องซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับ

ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทํา

แบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ซึง่ลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผู้

จองซื้อกบัผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัยแ์ล้ว หรอืหากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจําหน่าย

หลักทรพัย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2  และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้

ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จ ัดจําหน่าย

หลกัทรพัย์ ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวนัจองซื้อ รวมทัง้ ได้จดัทํา

แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมรกิัน (U.S. Person) ที่อยู่นอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จ ัดจําหน่าย

หลกัทรพัย์ ตามที่ระบุในข้อ 6.2  ที่จะทําการจองซื้อแล้ว ผู้จองซื้อไม่จําเป็นต้องแนบ KYC/CDD 

และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขัน้ตอน 

KYC และ CDD รวมถึงได้จดัทําแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) 

แลว้  

ทัง้น้ี หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวขา้งตน้ หรอื หากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิด

บญัชีอื่นๆ กับบรษิัทหลกัทรพัย์อื่น ผูจ้องซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 

และแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  

ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่กรอก

รายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ ใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์

เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุน้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะ

ใช้บรกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์โดยผูจ้องซื้อประสงค์ที่จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิัทผูอ้อก

หลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 ผูจ้องซื้อจะต้องกรอกขอ้มูลพรอ้มลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสาร

เพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก

หลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิสําหรบัการดําเนินการตาม Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA)” สําหรบัผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยแนบเอกสาร

ดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุน้ดว้ย  

- ผูจ้องซื้อประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย  

สาํเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลงนาม

รบัรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้อํีานาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถ้า

ม)ี พรอ้มแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สาํเนาใบต่างด้าว หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่

หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อํีานาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และ

กรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารจะต้องผ่านขัน้ตอนการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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ดําเนินการจดัทําแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรบัทราบผล

การประเมนิโดยผูจ้องซือ้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ลว้ หรอืหากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์

กบัผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบ

เพื่ อท ราบ ข้อ เท็ จจ ริง เกี่ ย วกับ ลูกค้า  (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 

KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทําแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบั

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนวนัจองซื้อ รวมทัง้ 

ไดจ้ดัทําแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการจดัเกบ็ภาษีบุคคลอเมรกินั (U.S. Person) ที่อยู่

นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จดัจําหน่าย

หลกัทรพัย์  ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ที่จะทําการจองซื้อแล้ว ผู้จองซื้อไม่จําเป็นต้องแนบ KYC/CDD 

และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขัน้ตอน 

KYC และ CDD รวมถึงได้จดัทําแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) 

แลว้  

ทัง้น้ี หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวขา้งตน้ หรอื หากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิด

บญัชีอื่นๆ กับบรษิัทหลกัทรพัย์อื่น ผูจ้องซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 

และแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  

ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่กรอก

รายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ ใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์

เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อ หุน้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะ

ใช้บรกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์โดยผูจ้องซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิทัผู้ออก

หลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 ผูจ้องซื้อจะต้องกรอกขอ้มูลพรอ้มลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสาร

เพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก

หลกัทรพัย์ (Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มูลใน  “แบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ 

FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ ผู้จ ัดจําหน่าย

หลกัทรพัย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุน้ดว้ย ทัง้น้ี หากปรากฏขอ้บ่งชี้ว่า ผูจ้องซื้อเป็นบุคคล

อเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นใบหุ้น และ 

ไดร้บัทราบเงือ่นไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

- ผูจ้องซื้อประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ  

สําเนาหนังสอืสําคญัการจดัตัง้บรษิัท (Certificate of Incorporation) หรอืสําเนาหนังสอืแสดงความ

เป็นนิตบิุคคล (Affidavit) และสําเนาเอกสารรบัรองรายชื่อผูม้อํีานาจลงนาม ทีอ่อกไม่เกนิ 1 ปี ก่อน

วนัจองซื้อ พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน้ และ

ประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาใบต่างดา้ว 

หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้อํีานาจลงนามผกูพนัของนิตบิุคคล

ดงักล่าว พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารจะต้องผ่าน

ขัน้ตอนการรูจ้กัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & 

Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดด้ําเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถรบัความ

เสีย่ง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผูจ้องซื้อกบัผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์

แล้ว หรอืหากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์กบัผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 

และไดผ้่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดํ า เนินการจัดทํ าแบ บ ประเมิน

ความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 

ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนวนัจองซื้อ รวมทัง้ ไดจ้ดัทาํแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ย

การจดัเก็บภาษีบุคคลอเมรกินั (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account 

Tax Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2 ทีจ่ะทําการจอง

ซื้อแลว้  ผูจ้องซื้อไม่จาํเป็นตอ้งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผูจ้อง

ซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทําแบบประเมิน

ความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) แลว้  

ทัง้น้ี หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวขา้งตน้ หรอื หากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิด

บญัชีอื่นๆ กับบรษิัทหลกัทรพัย์อื่น ผูจ้องซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 

และแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  

ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่กรอก

รายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ ใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์

เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุน้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะ

ใช้บรกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์โดยผูจ้องซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิทัผู้ออก

หลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 ผูจ้องซื้อจะต้องกรอกขอ้มูลพรอ้มลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสาร

เพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก

หลกัทรพัย์ (Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มูลใน  “แบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ 

FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จ ัดจําหน่าย

หลกัทรพัย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุน้ดว้ย ทัง้น้ี หากปรากฏขอ้บ่งชี้ว่า ผูจ้องซื้อเป็นบุคคล

อเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นใบหุ้น และ 

ไดร้บัทราบเงือ่นไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ไม่เป็นผู้ที่มีบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย ์

หรอืเปิดบญัชกีบัผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ ตามทีร่ะบุไว้ใน 6.2 หรอืกบับรษิัทหลกัทรพัยอ์ื่น สําเนา

เอกสารประกอบขา้งต้นทัง้หมดทีล่งลายมอืชื่อรบัรองสําเนาถูกต้องแล้วตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอื

ชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้

จดัทําหรอืรบัรองความถูกตอ้ง ทําการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัทํา หรอืผูใ้หค้ํารบัรองความถูกต้อง

ของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารไดจ้ดัทาํหรอื

รบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ

หน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ําเนินการขา้งต้น ซึ่งต้องมอีายุไม่เกนิ 1 ปี นับจนถงึวนัยื่นใบจองซื้อและแนบ

สําเนาใบต่างด้าว หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอํีานาจลงนาม

ของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

- การจองซื้อโดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)  

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยและต่างด้าว หรอืนิติบุคคลที่จดทะเบยีนในประเทศ

ไทยหรอืต่างประเทศ ผูจ้องซื้อสามารถทาํการจองซื้อตามวธิกีารจองในขอ้ 6.7.1 (ก) ได ้
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- การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)  

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ที่สามารถ

ใหบ้รกิารจองซื้อผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ได ้ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) 

บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) บรษิัทหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จํากดั 

(มหาชน)  โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืบญัชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั

จําหน่ายหลกัทรพัย์ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 ได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC / CDD) และ

ไดด้ําเนินการจดัทําแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดัการ

การจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย หรอืผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามทีร่ะบุ

ไว้ในข้อ 6.2 ที่จะทําการจองซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ รวมทัง้ ได้จัดทํา

แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จ ัดการการจัด

จาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย หรอืผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2 ทีจ่ะทาํการจองซื้อแลว้ โดยผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายและผูจ้ดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ดงักล่าวจะทําการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่าน

ระบบออนไลน์เพื่อให้รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช ้

(Username) และรหสัผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยนืยนัว่าไดศ้กึษาและเขา้ใจขอ้มูล

เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรพัย ์

(Executive Summary) ยอมรบัความเสี่ยงในการลงทุน และยนิยอมผูกพนัตามหนังสือชี้ชวนหรอื

เอกสารสรุปขอ้มูลสําคญัของหลกัทรพัย์ (Executive Summary) ดงักล่าวเป็นที่เรยีบร้อยแล้วก่อน

การส่งคําสัง่จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกขอ้มูลและลงนามในใบ

จองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้น้ี ผู้จดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2 ดังกล่าวจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive 

Summary) ในเวบ็ไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่ายดงักล่าว 

ในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผูจ้องซื้อจะตอ้งดําเนินการจองซื้อดว้ยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อผูใ้ช ้

(User Name) และรหสัผ่าน (Password Login) ใหแ้ก่ผูใ้ดเพื่อดาํเนินการจองซื้อแทนผูจ้องซื้อ และผู้

จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ไม่มหีน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องสําหรบัการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์

ของผูจ้องซื้อดงักล่าว 

- การจองซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป  

ผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผูแ้นะนําการลงทุนหรอื Investment Consultant (IC) ของผู้

จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์โดยยนืยนัการจองซื้อผ่านโทรศพัท์บนัทึกเทปได้ ได้แก่ บรษิัทหลกัทรพัย ์

ทรนีีตี ้จาํกดั บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์หรอืบญัชี

ประเภทอื่นๆ กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกค้า

และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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Diligence : KYC / CDD) และได้ดําเนินการจดัทําประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability 

Test) กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวนัจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์

บนัทกึเทป รวมทัง้ได้จดัทําแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมรกิัน 

(U.S.Person) ทีอ่ยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 

กับผู้จ ัดจําหน่ายหลักทรพัย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่จะทําการจองซื้อแล้ว โดยผู้จ ัดจําหน่าย

หลกัทรพัยจ์ะตอ้งมกีารควบคุมการจองซื้อผา่นทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปทีร่ดักุมเพยีงพอ และสามารถ

ตรวจสอบความมตีวัตนของผูจ้องซื้อได ้และผูจ้องซื้อต้องยนืยนัว่าไดศ้กึษาขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน หรอืเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลกัทรพัย์ (Executive 

Summary) เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว และยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืชี้ชวนของหลกัทรพัย์ดงักล่าว ก่อน

การส่งคําสัง่จองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกขอ้มูลและลงนามในใบ

จองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้น้ี ผู้จ ัดจําหน่าย

หลักทรัพย์ต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive 

Summary) ในเวบ็ไซต์ (Website) ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์ โดยผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์จะต้อง

ปฏบิตัติามเกณฑ ์ดงัน้ี 

- ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ตอ้งตดิต่อผูจ้องซื้อในการดําเนินการการจอง

ซื้อหลกัทรพัย์ผ่านโทรศพัท์บนัทกึเทป เพื่อเป็นหลกัฐานการจองซื้อ โดยระบุ จํานวนหุ้นที่

จดัสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงนิที่ต้องชําระ การฝากหุน้ วธิกีารและวนัทีต่้องชําระราคา 

และแจง้ให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นในหนังสอืชี้ชวน

หรอืเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ผ่านเวบ็ไซต ์(Website) 

ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์หรอืผ่าน www.sec.or.th  

- ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้จองซื้อผ่านทาง

โทรศพัท์บนัทกึเทป เช่น การสอบถามเลขที่บญัชทีี่ผู้จองซื้อมกีับผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์

หรอืเลขบตัรประจําตวัประชาชน หรอืวนัเดอืนปี เกดิ หรอืธนาคารทีใ่ชช้าํระราคา โดยวธิกีาร

โอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผู้จ ัด

จาํหน่ายหลกัทรพัย ์หรอืชื่อผูแ้นะนําการลงทุน เป็นตน้  

- ผูจ้องซื้อต้องยนืยนัทางวาจาว่าไดศ้กึษาและเขา้ใจขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่

ทุนในหนังสอืชี้ชวนหรอืเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย์ (Executive Summary) เป็น

ที่เรยีบรอ้ยแล้ว ยอมรบัความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพนัตามหนังสือชี้ชวนของ

หลกัทรพัยด์งักล่าว 

- ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์เมื่อรบัคาํยนืยนัพรอ้มรายละเอยีดการจองซื้อ

ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ตอ้งบนัทกึคาํสัง่การจองซื้อผ่านระบบทีผู่จ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์

จดัเตรยีมให้ โดยระบบจะแสดงขอ้มูลการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ชื่อผูแ้นะนํา

การลงทุน วนัและเวลาบนัทกึการจองซื้อผ่านระบบ  

ในกรณีที่ผูจ้องซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์โดยผู้

จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้อง

กรอกขอ้มูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที่

ประสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มูล

ใน  “แบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบ

เอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุน้ดว้ย 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 ส่วนที ่3.6 หน้าที ่14  

(ข) ผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อไดท้ีส่ํานักงาน สาขา และเวบ็ไซต์ (Website) ของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจดัจําหน่าย หรอืผู้จดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 

หรอื 6.2.2 

- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตัง้แต่เวลา 9.00 

น. ถงึเวลา 16.00 น. ของวนัที ่28 - 30 ตุลาคม 2563 (หรอืภายในเวลาทําการของผูจ้ดัจาํหน่าย

หลกัทรพัยแ์ต่ละราย)   

- กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตัง้แต่เวลา 

9.00 น. ถงึเวลา 16.00 น. ของวนัที ่28 - 30 ตุลาคม 2563   

- กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตัง้แต่เวลา 

9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 28 - 30 ตุลาคม 2563  (หรอืภายในเวลาทําการของผู้จดั

จาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละราย) 

รายช่ือ 

ผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

วิธีการจองซื้อหุ้นสามญั 

การจองซื้อโดย

กรอกใบจองซื้อ 

การจองซื้อผ่าน

ระบบออนไลน์ 

การจองซื้อผ่าน

ทางโทรศพัท์

บนัทึกเทป 

ผู้จดัการการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จํากดั     

ผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั 

(มหาชน) 

   

บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั 

(มหาชน) 

   

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

   

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

   

 

(ค) ผูจ้องซื้อตอ้งชาํระเงนิค่าจองซื้อครัง้เดยีวเตม็จาํนวนทีจ่องซื้อ ทีร่าคา 3.42 บาทต่อหุน้ โดยวธิชีาํระเงนิมี

ดงัน้ี  

- หากทําการจองซื้อในวนัที ่28 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจ้องซื้อสามารถ

ชําระเงนิค่าจองซื้อโดยชําระเป็น (1) การโอนเงนิ (2) การโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ

(Automatic Transfer System หรอื ATS) (3) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่า “เชค็ธนาคาร”) 

หรอื ดรา้ฟท ์และต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสาํนักงานหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครภายใน 

1 วนัทําการนับแต่วนัทีจ่องซื้อเท่านัน้ โดยหากชาํระเป็นเชค็ใหล้งวนัที ่28 ตุลาคม 2563 เท่านัน้ 

และช่ือเจ้าของเชค็ต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซื้อเท่านัน้ และหากชาํระเป็นแคชเชยีร์เชค็ หรื

อดร๊าฟท์ให้ลงวนัที่ภายหลงัหนังสอืชี้ชวนมผีลใช้บงัคบั แต่ไม่เกินวนัที ่28 ตุลาคม 2563 ทัง้น้ี 

การชําระเงนิค่าจองซื้อเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊าฟท ์ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารที่

ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 กําหนด พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ นามสกุล ที่

อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังหรือ (4) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขาย

หลกัทรพัยข์องผูจ้องซื้อ  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 ส่วนที ่3.6 หน้าที ่15  

- หากทําการจองซื้อในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563  เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.ผู้จองซื้อ

จะต้องชําระค่าจองซื้อดว้ยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic 

Transfer System หรอื ATS) หรอืการหกัเงนิฝากในบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซื้อเท่านัน้ 

ทัง้น้ี การชาํระเงนิค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื 

ATS) และการหกัเงนิฝากในบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ของผูจ้องซื้อ จะกระทําไดเ้ฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิด

บญัชเีพื่อซื้อขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ทีไ่ดด้าํเนินการ

แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอตัโนมัติ

ดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซื้อ  

(ง) ผู้จองซื้อที่ชําระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic 

Transfer System หรอื ATS) เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหโ้อนเงนิค่าจองซื้อ หรอืขดีคร่อมและสัง่

จ่ายเชค็เขา้บญัชจีองซื้อหุน้ทีผู่จ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละราย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 กําหนด ซึง่ผูจ้อง

ซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขทีบ่ญัชจีองซื้อไดจ้ากผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซื้อประสงค์จะจอง

ซื้อ โดยผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย หรอืผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดั

จําหน่ายแต่ละรายจะเป็นผูท้ําการโอนเงนิของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเขา้บญัชจีองซื้อหุน้สามญั

เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการจองซื้อต่อไป  

(จ) ผูจ้องซื้อตอ้งนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารชาํระ

ค่าจองซื้อหุ้นในขอ้ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุน้และชําระเงนิได้ทีส่ํานักงานของผู้จดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย หรอืผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้น

ขอ้ 6.2.1 หรอื 6.2.2 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถงึเวลา 16.00 น. (ภายในเวลาทําการของแต่ละสาํนักงานนัน้)  

ของวนัที ่28 - 30 ตุลาคม 2563 โดยในการจองซื้อเจา้หน้าทีท่ีร่บัจองซื้อจะลงลายมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็น

หลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ ยกเวน้ผูจ้องซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และ

ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่ชําระค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer 

System หรอื ATS) หรอืโดยหกัจากเงนิฝากอยู่กบัผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ ซึ่งผูจ้องซื้อไม่ต้องนําส่งใบ

จองซื้อหรอืเอกสารประกอบการจองซือ้  

(ฉ) ผูจ้องซื้อซึ่งเป็นบุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ จะต้องกรอกใบจองซื้อแยกต่างหาก

จากบุคคลทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัในฐานะผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ 

(ช) ผูท้ี่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดช้ําระค่าจองซื้อไวแ้ล้ว จะยกเลกิการจองซื้อและขอเงนิคนืไม่ได ้

ทัง้น้ี ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย มี

สทิธยิกเลกิการจองซื้อของผูจ้องซื้อทีด่าํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้ 

(ซ) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงค์จะรบัเงนิคนืค่าจองซื้อโดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร ผูจ้องซื้อจะตอ้งแนบ

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกทีม่ชีื่อ เลขทีบ่ญัช ีประเภทบญัช ีชื่อสาขา และเลขทีส่าขา ซึ่ง

ไดล้งนามรบัรองสําเนาถูกต้อง โดยชื่อของเจา้ของบญัชตี้องเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อเท่านัน้ (ในกรณีที่

ใบจองซื้อกําหนดใหผู้จ้องซื้อสามารถระบุการรบัเงนิคนืค่าจองซื้อโดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารได)้ 

(ฌ) หากผูจ้องซื้อไม่ชาํระเงนิค่าจองซื้อ หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย ไม่สามารถเรยีกเกบ็

เงนิค่าจองซื้อได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ หรอืผูจ้องซื้อไม่ปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขวธิกีารจองซื้อ และวธิกีารชําระเงนิค่าจองซื้อตามที่ระบุไว ้ผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการ

จดัจําหน่ายมีสิทธิปฏิเสธ หรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อรายดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในการ

จดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแก่บุคคลอื่นต่อไป 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 ส่วนที ่3.6 หน้าที ่16  

(ญ) ขอ้กําหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามญัให้เป็นไปตามรายละเอียด หรอืขัน้ตอน หรือเงื่อนไข  

ที่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 หรอืผู้จดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.2  แต่ละรายอาจกําหนดเพิม่เตมิสาํหรบัลูกคา้ของตน 

 

6.7.2 สาํหรบัผู้จองซื้อประเภทผูม้ีอปุการคณุของบริษทัฯ 

เวน้แต่จะไดร้บัแจง้การเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นจากผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามที่

ระบุในขอ้ 6.2.1 ผูจ้องซื้อประเภทผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูจ้องซื้อจะตอ้งจองซื้อหุน้ข ัน้ตํ่าจาํนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิม่เป็นจาํนวนทวคีณูของ 100 หุน้ โดยผู้

จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลง

ลายมอืชื่อ หากผูจ้องซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้

และประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี ทัง้น้ี ผูจ้องซื้อจะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดงัน้ี  

- ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง หรอืในกรณีทีเ่ป็น

บตัรประจําตวัประชาชนตลอดชพีใหแ้นบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนดงักล่าวและสําเนาทะเบยีน

บ้านที่มเีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั หรอืในกรณีที่ไม่มบีตัรประจําตวัประชาชนให้แนบสําเนา

ทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั หรอืสาํเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจาํตวั

ประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตร

ประจาํตวัประชาชน จะตอ้งแนบสาเนาบตัรประจาํตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูป้กครอง (บดิา/

มารดา หรอืผู้แทนโดยชอบธรรม) และสําเนาทะเบยีนบ้านที่ผู้เยาว์อาศยัอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลง

นามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และ/หรอื กรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาวท์ีม่บีตัรประจาํตวัประชาชน จะตอ้งแนบ

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูเ้ยาวแ์ละของผูป้กครอง(บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทน

โดยชอบธรรม) และสําเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศยัอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรบัรองสําเนา

ถูกต้อง และคํายนิยอมของผู้ปกครอง (บดิา/มารดา หรอื ผู้แทนโดยชอบธรรม) รวมทัง้หลกัฐานที่

แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นสามญัไดถู้กต้องตามกฎหมาย) นอกจากน้ี ผูจ้องซื้อจะตอ้งผ่านขัน้ตอน

การรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & 

Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถรบัความ

เสีย่ง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผูจ้องซื้อกบัผู้จดัการการจดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจดัจําหน่ายแล้ว หรอืหากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์กบัผู้จดัการการจดั

จําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกค้า

และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence: KYC/CDD) และไดด้ําเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability 

Test) กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวนัจองซื้อ รวมทัง้ ได้จดัทําแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการ

จดัเก็บภาษีบุคคลอเมรกินั (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax 

Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย ตามทีร่ะบุไว้

ในขอ้ 6.2.1 แล้ว ผู้จองซื้อไม่จําเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ 

โดยผูจ้องซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าไดผ้่านขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถงึไดจ้ดัทาํแบบประเมนิ

ความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) แลว้  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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ทัง้น้ี หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวขา้งตน้ หรอื หากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิด

บญัชีอื่นๆ กบับรษิัทหลกัทรพัย์อื่น ผูจ้องซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 

และแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  

ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่กรอก

รายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกันการจดัจําหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้น ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่

ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงค์จะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูจ้องซื้อประสงค์ทีจ่ะ

ฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกขอ้มลูพรอ้มลง

ลายมอืชื่อผูจ้องซื้อใน “เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผูท้ีป่ระสงคนํ์าหลกัทรพัย์

ฝากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มลูเพิม่เตมิสําหรบัการ

ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) สําหรบัผู้จองซื้อที่เป็นบุคคล

ธรรมดา โดยแนบเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายเพื่อ

เป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้นด้วย ทัง้น้ี หากปรากฏขอ้บ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมรกินัตาม

กฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อยนิยอมที่จะรบัการจดัสรรหุ้นสามญัเป็นใบหุ้น และได้รบัทราบเงื่อนไข

การรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

- ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว  

สาํเนาใบต่างดา้วหรอืหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้อง

ซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) 

นอกจากน้ี ผูจ้องซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั

ลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดด้ําเนินการจดัทํา

แบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ซึง่ลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผู้

จองซื้อกบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายแล้ว หรอืหากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อ

ขายหลกัทรพัย์กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 

และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดํ า เนินการจัดทํ าแบบประเมิน

ความสามารถรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดั

จําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ รวมทัง้ ได้จดัทํา

แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมรกิัน (U.S. Person) ที่อยู่นอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จ ัดการการจัด

จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 แล้ว ผู้จองซื้อไม่จําเป็นต้องแนบ 

KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผูจ้องซื้อจะตอ้งระบุในใบจองซื้อว่าไดผ้่าน

ขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถงึไดจ้ดัทาํแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability 

Test) แลว้  

ทัง้น้ี หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวขา้งตน้ หรอื หากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิด

บญัชอีื่นๆ กบับรษิัทหลกัทรพัย์อื่น ผูจ้องซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 

และแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  

ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่กรอก

รายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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และรบัประกันการจัดจําหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้น ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่

ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูจ้องซื้อประสงคท์ีจ่ะ

ฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซื้อจะตอ้งกรอกขอ้มลูพรอ้มลง

ลายมอืชื่อผูจ้องซื้อใน “เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงค์นําหลกัทรพัย์

ฝากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัการ

ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) สําหรบัผู้จองซื้อที่เป็นบุคคล

ธรรมดา โดยแนบเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายเพื่อ

เป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้นด้วย ทัง้น้ี หากปรากฏขอ้บ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมรกินัตาม

ก ฎ ห ม าย  FATCA ผู้ จ อ งซื้ อ ยิ น ย อ ม ที่ จ ะ รับ ก า รจัด ส ร รหุ้ น ส ามัญ เป็ น ใบ หุ้ น  แ ล ะ 

ไดร้บัทราบเงือ่นไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

- ผูจ้องซื้อประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

สาํเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถ้า

ม)ี พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาใบต่างดา้ว หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่

หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อํีานาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และ

กรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารจะต้องผ่านขัน้ตอนการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ

ได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรบัทราบ

ผลการประเมนิโดยผูจ้องซื้อกบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายแลว้ หรอืหาก

ผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามที่

ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับ

ลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดด้ําเนินการจดัทํา

แบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกันการจดัจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวนัจองซื้อ 

รวมทัง้ ได้จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. 

Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับ

ผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 แล้ว ผู้จองซื้อไม่

จาํเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผูจ้องซื้อจะต้องระบุในใบ

จองซื้อว่าไดผ้่านขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถงึไดจ้ดัทาํแบบประเมนิความสามารถในการรบัความ

เสีย่ง (Suitability Test) แลว้  

ทัง้น้ี หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวขา้งตน้ หรอื หากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิด

บญัชอีื่นๆ กบับรษิัทหลกัทรพัย์อื่น ผูจ้องซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 

และ แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  

ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่กรอก

รายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกันการจัดจําหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้น ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่

ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูจ้องซื้อประสงคท์ีจ่ะ

ฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกขอ้มลูพรอ้มลง



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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ลายมอืชื่อผูจ้องซื้อใน “เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงค์นําหลกัทรพัย์

ฝากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มลูใน  “แบบสอบถาม

สําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบเอกสารดงักล่าว

ให้แก่  ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้น

ด้วย ทัง้น้ี หากปรากฏข้อบ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อ

ยนิยอมทีจ่ะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทราบเงือ่นไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งต้น

แลว้ 

- ผูจ้องซื้อประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ  

สาํเนาหนังสอืสําคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงความเป็นนิติ

บุคคล (Affidavit) และสําเนาเอกสารรบัรองรายชื่อผูม้อํีานาจลงนาม ทีอ่อกไม่เกนิ 1 ปี ก่อนวนัจอง

ซื้อ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง โดยผูม้อํีานาจลงนามผกูพนัของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรา

สาํคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนา

หนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอํีานาจลงนามผูกพนัของนิตบิุคคลดงักล่าว 

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และกรรมการทีเ่ป็นผูล้งนามในเอกสารจะตอ้งผา่นขัน้ตอนการรูจ้กั

ลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence: KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability 

Test) ซึ่งลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผูจ้องซื้อกบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จัดจําหน่ายแล้ว หรือหากผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบ

เพื่ อท ราบ ข้อ เท็ จจ ริง เกี่ ย วกับ ลูกค้า  (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 

KYC/CDD) และไดด้ําเนินการจดัทําแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบั

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในระยะเวลาไม่

เกิน 2 ปีก่อนวนัจองซื้อ รวมทัง้ ได้จดัทําแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษี

บุคคลอเมรกินั (U.S. Person) ทีอ่ยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance 

Act : FATCA) กบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 แล้ว ผู้

จองซื้อไม่จําเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผูจ้องซื้อจะตอ้ง

ระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จดัทําแบบประเมนิความสามารถใน

การรบัความเสีย่ง (Suitability Test) แลว้  

ทัง้น้ี หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวขา้งตน้ หรอื หากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิด

บญัชีอื่นๆ กับบรษิัทหลกัทรพัย์อื่น ผูจ้องซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 

และแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  

ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่กรอก

รายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจดัจาํหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุน้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงค์

จะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงค์จะใชบ้รกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์โดยผูจ้องซื้อประสงคท์ีจ่ะฝากหุน้

ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซื้อจะตอ้งกรอกขอ้มลูพรอ้มลงลายมอื

ชื่อผูจ้องซื้อใน “เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้

บญัชบีรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มูลใน “แบบสอบถามสําหรบั
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ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบเอกสารดงักล่าวให้แก่

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุน้ดว้ย ทัง้น้ี 

หากปรากฏขอ้บ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซื้อยนิยอมที่จะรบั

การจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทราบเงือ่นไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ไม่เป็นผู้ที่มีบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย ์

หรอืเปิดบญัชกีบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้น 6.2.1 สาํเนา

เอกสารประกอบขา้งต้นทัง้หมดทีล่งลายมอืชื่อรบัรองสําเนาถูกต้องแล้วตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอื

ชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้

จดัทําหรอืรบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัทําหรอืผู้ใหค้ํารบัรองความถูกต้อง

ของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารไดจ้ดัทาํหรอื

รบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ

หน่วยงานอื่นใดที่ไดด้ําเนินการขา้งต้น ซึ่งต้องมอีายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถงึวนัยื่นใบจองซื้อและแนบ

สําเนาใบต่างด้าว หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอํีานาจลงนาม

ของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

ทัง้น้ี การจองซื้อหุน้ของผู้จองซื้อประเภทผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ ตามขอ้ 6.7.2 น้ีไม่เป็นการตดั

สทิธผิูจ้องซื้อประเภทผูม้อุีปการคุณในการจองซื้อหุน้เพิม่เตมิตามขอ้ 6.7.1  

- การจองซื้อโดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)  

กรณีผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยและต่างดา้ว หรอืนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ

ไทยหรอืต่างประเทศ ผูจ้องซื้อสามารถทาํการจองซื้อตามวธิกีารจองในขอ้ 6.7.2 (ก) ได ้

- การจองซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป  

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนําการลงทุนหรือ Investment Consultant (IC) ของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายโดยยนืยนัการจองซื้อผ่านโทรศพัทบ์นัทกึเทป

ได ้ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จํากดั โดยผูจ้องซื้อจะต้องเป็นผูท้ีม่บีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์หรอื

บญัชีประเภทอื่นๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 

6.2.1 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้า (Know 

Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดําเนินการจัดทําประเมิน

ความสามารถรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจดั

จําหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนวนัจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป รวมทัง้ ได้จดัทํา

แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมรกิัน (U.S. Person) ที่อยู่นอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จ ัดการการจัด

จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 แล้ว โดยผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกันการจดัจําหน่ายจะต้องมีการควบคุมการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บันทึกเทปที่รดักุม

เพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมตีวัตนของผู้จองซื้อได้ และผู้จองซื้อต้องยนืยนัว่าได้ศกึษา

ขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในหนังสอืชี้ชวน หรอืเอกสารสรุปขอ้มูลสําคญัของ

หลกัทรพัย์ (Executive Summary) เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว และยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืชี้ชวนของ

หลกัทรพัย์ดงักล่าว ก่อนการส่งคําสัง่จองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป โดยผูจ้องซื้อไม่ตอ้งกรอก

ขอ้มูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ 
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ทัง้น้ี ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายต้องจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนและเอกสาร

สรุปขอ้มูลสําคญัของหลกัทรพัย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้ผู้จดัการการ

จดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย โดยผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย

จะตอ้งปฏบิตัติามเกณฑ ์ดงัน้ี 

- ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายตอ้งตดิต่อผูจ้อง

ซื้อในการดาํเนินการการจองซื้อหลกัทรพัยผ์่านโทรศพัทบ์นัทกึเทป เพื่อเป็นหลกัฐานการจอง

ซื้อ โดยระบุ จํานวนหุ้นที่จ ัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ต้องชําระ การฝากหุ้น 

ช่องทางและวนัที่ต้องชําระราคา และแจง้ให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบั

การเสนอขายหุ้นในหนังสอืชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจดัจาํหน่าย หรอืผ่าน www.sec.or.th  

- ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายต้องตรวจสอบ

ตวัตนของผูจ้องซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป เช่น การสอบถามเลขทีบ่ญัชทีีผู่จ้องซื้อมกีบั

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย หรอืบตัรประจําตวัประชาชน หรอืวนั

เดือนปี เกิด หรือธนาคารที่ใช้ชําระราคา โดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมัต ิ

(Automatic Transfer System หรอื ATS) กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดั

จาํหน่าย หรอืชื่อผูแ้นะนําการลงทุน เป็นตน้  

- ผูจ้องซื้อต้องยนืยนัทางวาจาว่าได้ได้ศกึษาและเขา้ใจขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญั

เพิม่ทุนในหนังสอืชีช้วนหรอืเอกสารสรุปขอ้มูลสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) 

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และยนิยอมผกูพนัตามหนังสอืชีช้วนของหลกัทรพัยด์งักล่าว 

- ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรบัประกันการจัดจําหน่าย เมื่อรับ

คาํยนืยนัพรอ้มรายละเอยีดการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ตอ้งบนัทกึคําสัง่การจอง

ซื้อผ่านระบบทีผู่จ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายจดัเตรยีมให ้โดยระบบ

จะแสดงขอ้มูลการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ชื่อผู้แนะนําการลงทุน วนัและเวลา

บนัทกึการจองซื้อผ่านระบบ  

ในกรณีที่ผูจ้องซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใชบ้รกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์โดยผู้

จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้อง

กรอกขอ้มูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที่

ประสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มูล

ใน  “แบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบ

เอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบ

จองซื้อหุน้ดว้ย ทัง้น้ี หากปรากฏขอ้บ่งชีว้่า ผูจ้องซื้อเป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซื้อ

ยนิยอมที่จะรบัการจดัสรรหุ้นสามญัเป็นใบหุน้ และได้รบัทราบเงื่อนไขการรบัใบหุ้นตามที่ระบุขา้งต้น

แลว้ 

(ข) ผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อไดท้ีผู่จ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1  

- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตัง้แต่เวลา 9.00 

น. ถงึเวลา 16.00 น. ระหว่างวนัที ่28 – 30 ตุลาคม 2563 
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- กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตัง้แต่เวลา 

9.00 น. ถงึเวลา 16.00 น. ระหว่างวนัที ่28 – 30 ตุลาคม 2563 

(ค) ผูจ้องซื้อตอ้งชาํระเงนิค่าจองซื้อครัง้เดยีวเตม็จาํนวนทีจ่องซื้อ ทีร่าคา 3.42 บาทต่อหุน้ โดยวธิชีาํระเงนิมี

ดงัน้ี  

- หากทําการจองซื้อในวนัที ่28  ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถงึเวลา 16.00 น.ผูจ้องซื้อสามารถ

ชําระเงนิค่าจองซื้อโดยชําระเป็น (1) การโอนเงนิ (2) การโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ

(Automatic Transfer System หรอื ATS) (3) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่า “เชค็ธนาคาร”) 

หรอื ดร๊าฟท์ โดยเชค็ แคชเชยีร์เชค็ ดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสํานักงานหกั

บญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทาํการนับแต่วนัจองซื้อเท่านัน้ โดยหากชาํระเป็นเชค็ให้

ลงวนัที ่28  ตุลาคม 2563 เท่านัน้ และช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซื้อเท่านัน้ 

และหากชําระเป็นแคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ ใหล้งวนัทีภ่ายหลงัหนังสอืชี้ชวนมผีลใชบ้งัคบั แต่

ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ทัง้น้ี การชําระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรื

อดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรบัประกันการจัด

จําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กําหนด พร้อมทัง้เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดไ้วด้า้นหลงั (4) การหกัเงนิฝากในบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซื้อ  

- หากทําการจองซื้อในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.  ผู้จองซื้อ

จะต้องชําระค่าจองซื้อดว้ยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic 

Transfer System หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ 

เท่านัน้  

ทัง้น้ี การชาํระเงนิค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื 

ATS) และการหกัเงนิฝากในบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ของผูจ้องซื้อ จะกระทําไดเ้ฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิด

บญัชเีพื่อซื้อขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 ทีไ่ดด้ําเนินการแจง้ความประสงค์ใหโ้อนเงนิเพื่อชําระค่าภาระผกูพนัโดยอตัโนมตั ิและระบบการ

โอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซื้อ 

(ง) ผู้จองซื้อที่ชําระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic 

Transfer System หรอื ATS) เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหโ้อนเงนิค่าจองซื้อ หรอืขดีคร่อมและสัง่ 

จ่ายเชค็ เขา้บญัชจีองซื้อหุน้ทีผู่จ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 กําหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อ และเลขที่บญัชจีองซื้อได้จากผู้จดัการการจดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจดัจาํหน่าย โดยผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายจะเป็นผูท้าํการ

โอนเงนิของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเขา้บญัชจีองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ภายหลงัจาก

การจองซื้อต่อไป  

(จ) ผูจ้องซื้อตอ้งนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารชาํระ

ค่าจองซื้อหุ้นสามญัตามขอ้ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงนิได้ที่ผูจ้ดัการการจดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถงึเวลา 16.00 น. ของวนัที ่

28 – 30 ตุลาคม 2563 หรอืภายในเวลาทําการของแต่ละสาํนักงานนัน้ โดยในการจองซื้อเจา้หน้าทีท่ีร่บั

จองซือ้จะลงลายมอืชื่อ รบัจองเพือ่เป็นหลกัฐานในการรบัจองซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ 
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(ฉ) ผูท้ี่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและได้ชําระค่าจองซื้อไวแ้ล้ว จะยกเลกิการจองซื้อและขอเงนิคนืไม่ได้

ทัง้น้ี ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 มสีทิธยิกเลกิการ

จองซือ้ของผูจ้องซื้อทีด่าํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้ 

(ช) ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 จะนําเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ 

หรอื ดร๊าฟท์ของผูจ้องซื้อทุกรายเขา้บญัชขีองผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายเพื่อ

เรยีกเกบ็เงนิ และจะตดัสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัของผูจ้องซื้อรายทีธ่นาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิตาม

เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟทท์ีไ่ดเ้รยีกเกบ็เงนิครัง้แรก และผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่ายจะดาํเนินการโอนเงนิของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนใหแ้ก่บรษิทัฯ ต่อไป 

(ซ) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงค์จะรบัเงนิคนืค่าจองซื้อโดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร ผูจ้องซื้อจะตอ้งแนบ

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกทีม่ชีื่อ เลขทีบ่ญัช ีประเภทบญัช ีชื่อสาขา และเลขทีส่าขา ซึ่ง

ไดล้งนามรบัรองสําเนาถูกต้อง โดยชื่อของเจา้ของบญัชตี้องเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อเท่านัน้ (ในกรณีที่

ใบจองซื้อกําหนดใหผู้จ้องซื้อสามารถระบุการรบัเงนิคนืค่าจองซื้อโดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารได)้ 

(ฌ) ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 อาจพจิารณาเปลีย่นแปลงการ

จดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซื้อเน่ืองจากไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซื้อหรอืผูจ้องซื้อรายใดรายหน่ึง

ไม่ดําเนินการชําระเงนิภายในเวลาที่กําหนด ทัง้น้ี การดําเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 แต่เพยีงผูเ้ดยีว  

(ญ) ขอ้กําหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามญัให้เป็นไปตามรายละเอียด หรอืขัน้ตอน หรือเงื่อนไข  

ที่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 [หรอืผู้จดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.2] อาจกําหนดเพิม่เตมิสาํหรบัลูกคา้ของตน 

 

6.7.3  สาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

เว้นแต่จะได้รบัแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่าย

ตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 ผูจ้องซื้อทีเ่ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะตอ้งปฏบิตัิ

ตามวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูจ้องซื้อจะตอ้งจองซื้อหุน้ข ัน้ตํ่าจาํนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิม่เป็นจาํนวนทวคีณูของ 100 หุน้ โดยผู้

จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลง

ลายมอืชื่อ ทัง้น้ี ผูจ้องซื้อจะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดงัน้ี  

- ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง หรอืในกรณีทีเ่ป็น

บตัรประจําตวัประชาชนตลอดชพีใหแ้นบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนดงักล่าวและสําเนาทะเบยีน

บ้านที่มเีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั หรอืในกรณีที่ไม่มบีตัรประจําตวัประชาชนให้แนบสําเนา

ทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั หรอืสาํเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจาํตวั

ประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง นอกจากน้ี ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการ

รูจ้กัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your Customer & Customer 

Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง 

(Suitability Test) ซึ่งลงนามรบัทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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รบัประกันการจัดจําหน่ายแล้ว หรือหากผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์กับผู้จ ัดการการจัด

จําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกค้า

และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence: KYC/CDD) และไดด้ําเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability 

Test) กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวนัจองซื้อ รวมทัง้ ได้จดัทําแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการ

จดัเก็บภาษีบุคคลอเมรกินั (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax 

Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้น

ขอ้ 6.2.1 แล้ว ผู้จองซื้อไม่จําเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ 

โดยผูจ้องซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าไดผ้่านขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถงึไดจ้ดัทาํแบบประเมนิ

ความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) แลว้  

ทัง้น้ี หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวขา้งตน้ หรอื หากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิด

บญัชอีื่นๆ กบับรษิทัหลกัทรพัย์อื่น ผูจ้องซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่

กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อ ใหแ้ก่ผู้จดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุน้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่จ้องซื้อ

ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงค์จะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์โดยผูจ้องซื้อประสงค์ที่

จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซื้อจะตอ้งกรอกขอ้มลูพรอ้ม

ลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นํา

หลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิ

สําหรบัการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) สําหรบัผู้จองซื้อที่

เป็นบุคคลธรรมดา โดยแนบเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจดั

จําหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้นดว้ย ทัง้น้ี หากปรากฏขอ้บ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคล

อเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรบัการจดัสรรหุ้นสามัญเป็นใบหุ้น และได้

รบัทราบเงือ่นไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

- ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว  

สําเนาใบต่างด้าวหรอืหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง  และได้

ดาํเนินการจดัทําแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรบัทราบผล

การประเมนิโดยผูจ้องซื้อกบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายแล้ว หรอืหากผู้

จองซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามที่

ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับ

ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทํา

แบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ  

รวมทัง้ ได้จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. 

Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับ

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 แล้ว   ผู้จองซื้อไม่

จาํเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผูจ้องซื้อจะต้องระบุในใบ



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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จองซือ้ว่าไดผ้่านขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถงึไดจ้ดัทาํแบบประเมนิความสามารถในการรบัความ

เสีย่ง (Suitability Test) แลว้  

ทัง้น้ี หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวขา้งตน้ หรอื หากผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิด

บญัชอีื่นๆ กบับรษิัทหลกัทรพัย์อื่น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 

และแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  

ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่กรอก

รายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกันการจัดจําหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้น ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่

ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูจ้องซื้อประสงคท์ีจ่ะ

ฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซื้อจะตอ้งกรอกขอ้มลูพรอ้มลง

ลายมอืชื่อผูจ้องซื้อใน “เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงค์นําหลกัทรพัย์

ฝากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัการ

ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) สําหรบัผู้จองซื้อที่เป็นบุคคล

ธรรมดา โดยแนบเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายเพื่อ

เป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้นด้วย ทัง้น้ี หากปรากฏขอ้บ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมรกินัตาม

กฎหมาย FATCA  ผูจ้องซื้อยนิยอมทีจ่ะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทราบเงื่อนไข

การรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

- การจองซื้อโดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)  

กรณีผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยและต่างดา้ว ผู้จองซื้อสามารถทําการจองซื้อตาม

วธิกีารจองในขอ้ 6.7.3 (ก) ได ้

- การจองซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป  

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนําการลงทุนหรือ Investment Consultant (IC) ของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายโดยยนืยนัการจองซื้อผ่านโทรศพัทบ์นัทกึเทป

ได ้ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จํากดั โดยผูจ้องซื้อจะต้องเป็นผูท้ีม่บีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์หรอื

บญัชีประเภทอื่นๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามทีร่ะบุไว้ในข้อ 

6.2.1 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้า (Know 

Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดําเนินการจัดทําประเมิน

ความสามารถรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจดั

จําหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวนัจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป รวมทัง้ไดจ้ดัทํา

แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S.Person) ที่อยู่นอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จ ัดการการจัด

จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ที่จะทําการจองซื้อแล้ว โดยผู้จดัการ

การจดัจําหน่ายและรบัประกันการจดัจําหน่ายจะต้องมีการควบคุมการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์

บนัทึกเทปที่รดักุมเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าได้ และผู้จองซื้อต้อง

ยนืยนัว่าไดศ้กึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในหนังสอืชี้ชวน หรอืเอกสารสรุป

ข้อมูลสําคัญของหลกัทรพัย์ (Executive Summary) เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว และยินยอมผูกพนัตาม

หนังสอืชี้ชวนของหลกัทรพัย์ดงักล่าว ก่อนการส่งคําสัง่จองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป โดยผู้

จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ 
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ประกอบการจองซื้อ ทัง้น้ี ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายตอ้งจดัใหม้หีนังสอื

ชี้ชวนและเอกสารสรุปขอ้มูลสําคญัของหลกัทรพัย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) 

ของผู้ผู้จดัการการจัดจําหน่ายและรบัประกันการจัดจําหน่าย โดยผู้จดัการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกนัการจดัจาํหน่ายจะตอ้งปฏบิตัติามเกณฑ ์ดงัน้ี 

- ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายตอ้งตดิต่อผูจ้อง

ซื้อในการดาํเนินการการจองซื้อหลกัทรพัยผ์่านโทรศพัทบ์นัทกึเทป เพื่อเป็นหลกัฐานการจอง

ซื้อ โดยระบุ จํานวนหุ้นที่จ ัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ต้องชําระ การฝากหุ้น 

ช่องทางและวนัที่ต้องชําระราคา และแจง้ให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบั

การเสนอขายหุ้นในหนังสอืชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจดัจาํหน่าย หรอืผ่าน www.sec.or.th  

- ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายต้องตรวจสอบ

ตวัตนของผูจ้องซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป เช่น การสอบถามเลขทีบ่ญัชทีีผู่จ้องซื้อมกีบั

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย หรอืบตัรประจําตวัประชาชน หรอืวนั

เดือนปี เกิด หรือธนาคารที่ใช้ชําระราคา โดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมัต ิ

(Automatic Transfer System หรอื ATS) กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดั

จาํหน่าย หรอืชื่อผูแ้นะนําการลงทุน เป็นตน้  

- ผูจ้องซื้อต้องยนืยนัทางวาจาว่าได้ได้ศกึษาและเขา้ใจขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญั

เพิม่ทุนในหนังสอืชีช้วนหรอืเอกสารสรุปขอ้มูลสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) 

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ยอมรบัความเสีย่งในการลงทุน  และยนิยอมผกูพนัตามหนังสอืชีช้วนของ

หลกัทรพัยด์งักล่าว 

- ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรบัประกันการจัดจําหน่าย เมื่อรับ

คาํยนืยนัพรอ้มรายละเอยีดการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ตอ้งบนัทกึคําสัง่การจอง

ซื้อผ่านระบบทีผู่จ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายจดัเตรยีมให ้โดยระบบ

จะแสดงขอ้มูลการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ชื่อผู้แนะนําการลงทุน วนัและเวลา

บนัทกึการจองซื้อผ่านระบบ  

ในกรณีที่ผูจ้องซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์โดยผู้

จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้อง

กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที่

ประสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มูล

ใน  “แบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบ

เอกสารดงักล่าวให้แก่ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบ

จองซื้อหุน้ดว้ย 

(ข) ผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อไดท้ีผู่จ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1  

- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตัง้แต่เวลา 9.00 

น. ถงึเวลา 16.00 น. ของวนัที ่28 - 30 ตุลาคม 2563 

- กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตัง้แต่เวลา 

9.00 น. ถงึเวลา 16.00 น. ของวนัที ่28 - 30 ตุลาคม 2563 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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(ค) ผูจ้องซื้อตอ้งชาํระเงนิค่าจองซื้อครัง้เดยีวเตม็จาํนวนทีจ่องซื้อ ทีร่าคา 3.42  บาทต่อหุน้ โดยวธิชีาํระเงนิ

มดีงัน้ี  

- หากทําการจองซื้อในวนัที ่28 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถงึเวลา 16.00 น.  ผูจ้องซื้อสามารถ

ชําระเงนิค่าจองซื้อโดยชําระเป็น (1) การโอนเงนิ (2) การโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ

(Automatic Transfer System หรอื ATS) (3) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่า “เชค็ธนาคาร”) 

หรอื ดร๊าฟท์ โดยเชค็ แคชเชยีร์เชค็ ดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสํานักงานหกั

บญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทาํการนับแต่วนัจองซื้อเท่านัน้ โดยหากชาํระเป็นเชค็ให้

ลงวนัที ่28 ตุลาคม 2563 เท่านัน้ และช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซื้อเท่านัน้ 

และหากชําระเป็นแคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ ใหล้งวนัทีภ่ายหลงัหนังสอืชี้ชวนมผีลใชบ้งัคบั แต่

ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ทัง้น้ี การชําระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรื

อดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรบัประกันการจัด

จําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กําหนด พร้อมทัง้เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดไ้วด้า้นหลงั (4) การหกัเงนิฝากในบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซื้อ  

- หากทําการจองซื้อในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อ

จะต้องชําระค่าจองซื้อดว้ยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic 

Transfer System หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ 

เท่านัน้  

ทัง้น้ี การชาํระเงนิค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื 

ATS) และการหกัเงนิฝากในบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ของผูจ้องซื้อ จะกระทําไดเ้ฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิด

บญัชเีพื่อซื้อขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 ทีไ่ดด้ําเนินการแจง้ความประสงค์ใหโ้อนเงนิเพื่อชําระค่าภาระผกูพนัโดยอตัโนมตั ิและระบบการ

โอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซื้อ 

(ง) ผู้จองซื้อที่ชําระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic 

Transfer System หรอื ATS) เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหโ้อนเงนิค่าจองซื้อ หรอืขดีคร่อมและสัง่ 

จ่ายเชค็ เขา้บญัชจีองซื้อหุน้ทีผู่จ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 กําหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อ และเลขที่บญัชจีองซื้อได้จากผู้จดัการการจดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจดัจาํหน่าย โดยผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายจะเป็นผูท้าํการ

โอนเงนิของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเขา้บญัชจีองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ภายหลงัจาก

การจองซื้อต่อไป  

(จ) ผูจ้องซื้อตอ้งนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารชาํระ

ค่าจองซื้อหุ้นสามญัตามขอ้ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงนิได้ที่ผูจ้ดัการการจดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถงึเวลา 16.00 น. ของวนัที ่

28 – 30  ตุลาคม 2563  โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่ร ับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รบัจองเพื่อเป็น

หลกัฐานในการรบัจองซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ 

(ฉ) ผูท้ี่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและได้ชําระค่าจองซื้อไวแ้ล้ว จะยกเลกิการจองซื้อและขอเงนิคนืไม่ได้

ทัง้น้ี ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 มสีทิธยิกเลกิการ

จองซื้อของผูจ้องซื้อทีด่ําเนินการไม่ครบถ้วนตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้รวมถงึมสีทิธยิกเลกิการจองซื้อ หาก



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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ตรวจสอบพบรายชื่อของผูจ้องซื้อตรงกบัรายชื่อบุคคลทีถู่กกําหนดตามกฎหมายป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(ช) ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 จะนําเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ 

หรอื ดร๊าฟท์ของผูจ้องซื้อทุกรายเขา้บญัชขีองผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายเพื่อ

เรยีกเกบ็เงนิ และจะตดัสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัของผูจ้องซื้อรายทีธ่นาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิตาม

เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟทท์ีไ่ดเ้รยีกเกบ็เงนิครัง้แรก และผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่ายจะดาํเนินการโอนเงนิของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนใหแ้ก่บรษิทัฯ ต่อไป 

(ซ) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงค์จะรบัเงนิคนืค่าจองซื้อโดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร ผูจ้องซื้อจะตอ้งแนบ

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกทีม่ชีื่อ เลขทีบ่ญัช ีประเภทบญัช ีชื่อสาขา และเลขทีส่าขา ซึ่ง

ไดล้งนามรบัรองสําเนาถูกต้อง โดยชื่อของเจา้ของบญัชตี้องเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อเท่านัน้ (ในกรณีที่

ใบจองซื้อกําหนดใหผู้จ้องซื้อสามารถระบุการรบัเงนิคนืค่าจองซื้อโดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารได)้ 

(ฌ) ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 อาจพจิารณาเปลีย่นแปลงการ

จดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซื้อเน่ืองจากไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซื้อหรอืผูจ้องซื้อรายใดรายหน่ึง

ไม่ดําเนินการชําระเงนิภายในเวลาที่กําหนด ทัง้น้ี การดําเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 แต่เพยีงผูเ้ดยีว  

(ญ) ขอ้กําหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามญัให้เป็นไปตามรายละเอียด หรอืขัน้ตอน หรือเงื่อนไข  

ทีผู่จ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามทีร่ะบใุนขอ้ 6.2.1 อาจกําหนดเพิม่เตมิสาํหรบั

ลูกคา้ของตน 

(ฎ)  

 ทัง้น้ี ให้เป็นไปตามรายละเอยีดหรอืขัน้ตอนหรอืเงื่อนไขทีผู่้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย

ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 อาจกําหนดเพิม่เตมิสาํหรบัลูกคา้ของตนภายหลงั 

 

6.8  การจดัสรรในกรณีท่ีมีผู้จองซื้อหลกัทรพัยเ์กินกว่าจาํนวนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

6.8.1  สาํหรบับุคคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

ในกรณีทีม่กีารจองซื้อหุน้สามญัเกินกว่าจํานวนหุ้นสามญัที่เสนอขายแก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจําหน่าย

หลกัทรพัย์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2 ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายในส่วนของตนตามทีร่ะบุไว้

ในขอ้ 6.2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัสรรหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6.6 สาํหรบัผูจ้องซื้อทีไ่ม่ได้

รบัการจดัสรร หรอืไดร้บัการจดัสรรน้อยกว่าจาํนวนทีจ่องซื้อ จะไดร้บัคนืเงนิค่าจองซื้อตามรายละเอยีดในขอ้ 6.9  

  

6.8.2 สาํหรบัผู้มีอปุการคณุของบริษทัฯ 

ในกรณีที่การจองซื้อหุน้สามญัเกนิกว่าจํานวนหุน้สามญัทีเ่สนอขายแก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิัทฯ ตามทีร่ะบุไว้

ในขอ้ 1.2 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตาม

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัสรรหลกัทรพัย์ทีเ่สนอขายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6 สําหรบัผูจ้องซื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร 

หรอืไดร้บัการจดัสรรน้อยกวา่จาํนวนทีจ่องซื้อ จะไดร้บัคนืเงนิค่าจองซื้อตามรายละเอยีดในขอ้ 6.9  

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 ส่วนที ่3.6 หน้าที ่29  

6.8.3 สาํหรบักรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ในกรณีที่การจองซื้อหุ้นสามญัเกนิกว่าจํานวนหุ้นสามญัที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงาน

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2 ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดั

จาํหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัสรรหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6 

สําหรบัผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบัการจดัสรร หรอืได้รบัการจดัสรรน้อยกว่าจํานวนที่จองซื้อ จะได้รบัคนืเงนิค่าจองซื้อตาม

รายละเอยีดในขอ้ 6.9  

 

6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัย ์

ผู้จ ัดจําหน่ายหลักทรพัย์จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามแต่ละกรณีที่ระบุด้านล่าง เว้นแต่

บทบญัญตัขิองกฎหมายจะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

6.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญั 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่เป็นผูร้บัจองซื้อหุน้สามญัจากผูจ้อง

ซื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัรายนัน้ๆ จะดําเนินการใหม้กีารคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัผ่านตนโดยไม่มดีอกเบี้ย 

และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซื้อผ่านตนและทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ตามทีผู่จ้องซื้อระบุไวใ้น

ใบจองซื้อภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

ประเภทผู้จองซื้อ ช่องทางการคืนเงิน 
ระยะเวลาคืนเงิน นับจากวนั

ส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ 

ผูจ้องซื้อเป็นผูใ้ชบ้รกิารของ 

ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์

 นําเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของลูกคา้  

ผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS) หรอื 

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ 

ภายใน 5 วนัทําการ 

ผูจ้องซื้อไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิารของผู้

จดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ 

หรอื 

ภายใน 7 วนัทําการ 

 เชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญัตามชื่อทีร่ะบุไว้

ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ที่

ระบุไวใ้นใบจองซื้อ 

ภายใน 10 วนัทําการ 

 

ในกรณีทีผู่จ้องซื้อเลอืกรบัคนืเงนิค่าจองซื้อโดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจําหน่าย หรอืผู้จดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายรายที่มหีน้าทีค่นืเงนิค่าจองซื้อ จะคนืเงนิค่าจองซื้อโดยวธิี

โอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย์ หรอืบญัชกีระแสรายวนัทีเ่ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

ไทยของผูจ้องซื้อโดยชื่อผูจ้องซื้อจะต้องเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อเจา้ของบญัชเีงนิฝากเท่านัน้  ในกรณีทีผู่จ้องซื้อรายใดมไิด้

แนบสําเนาสมุดเงนิฝากหน้าที่มชีื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัชเีงนิฝาก หรอืสําเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการ

บญัช ี(Bank Statement) พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องมากบัใบจองซื้อ หรอืในกรณีทีผู่จ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์

ไม่สามารถดาํเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อ โดยวธิกีาร 

โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์ หรอืบญัชกีระแสรายวนัที่เปิดไวก้บัธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทยของผูจ้องซื้อได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย หรอืผูจ้ดั

จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายรายที่มหีน้าที่คนืเงนิค่าจองซื้อ จะดําเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อเป็น

เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซื้อ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุใน

ใบจองซื้อ  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 ส่วนที ่3.6 หน้าที ่30  

 ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกรับคืนเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือในกรณีที่ผู้จ ัดจําหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถ

ดําเนินการคืนเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก และดําเนินการคืนเงินค่าจองซื้อเป็นเช็คแทน ผู้จองซื้อจะต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างสาํนักหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนื

เงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดดงักล่าว นับจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายรายทีม่หีน้าทีต่้องคนื

เงนิค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจดัส่งคนืไดโ้ดยถูกต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว จะต้องชําระดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 7.5 

ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคํานวณจากจํานวนเงนิ ค่าจองซื้อหุ้นสามญัที่ไม่ได้รบัการจดัสรรนับจากวนัที่พ้นกําหนด

ระยะเวลาดงักล่าว จนถงึวนัทีผู่จ้องซื้อไดร้บัคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้แลว้ อย่างไรกด็ ีไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้กีารส่งเชค็

คนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุใน ใบจองซื้อโดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซื้อไดร้บั

คนืเงนิค่าจองซื้อแลว้โดยชอบ และผูจ้องซื้อจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป 

ทัง้น้ี หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อหรอืการสูญหายในการจดัส่งเชค็ ซึ่ง

ไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์ เช่น ขอ้มูล ชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซื้อไม่ชดัเจน หรอืไม่ครบถ้วนตามไดร้ะบุไว้

ในใบจองซื้อ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

6.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัน้อยกว่าจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจองซื้อ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่เป็นผูร้บัจองซื้อหุน้สามญัจากผูจ้อง

ซื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้รายนัน้ๆ จะดาํเนินการใหม้กีารคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่

ผูจ้องซื้อหุน้ทุกรายผ่านตน โดยไม่มดีอกเบี้ย และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั

ครบตามจาํนวนทีจ่องซือ้ ตามทีผู่จ้องซื้อระบุไวใ้นใบจองซื้อภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

ประเภทผู้จองซื้อ ช่องทางการคืนเงิน 
ระยะเวลาคืนเงิน นับจากวนั

ส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ 

ผูจ้องซื้อเป็นผูใ้ชบ้รกิารของผู้

จดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์

 นําเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของลูกคา้ ผ่านระบบการโอนเงนิ

อตัโนมตั ิ(ATS) หรอื 

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ 

ภายใน 5 วนัทําการ 

ผูจ้องซื้อไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิาร

ของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ หรอื ภายใน 7 วนัทําการ 

 เชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญัตามชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบ

จองซื้อ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบ

จองซื้อ 

ภายใน 10 วนัทําการ 

 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกรบัคืนเงนิค่าจองซื้อโดยการโอนเงนิผ่านบญัชีธนาคาร ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่าย หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายรายทีม่หีน้าทีค่นืเงนิค่าจองซื้อ จะคนืเงนิค่าจองซื้อ

ในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรโดยวธิโีอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนัทีเ่ปิด

ไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อ โดยชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อเจ้าของบญัชเีงนิฝาก

เท่านัน้  ในกรณีทีผู่จ้องซื้อ 

รายใดมิได้แนบสําเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการ

เคลื่อนไหวของรายการบญัช ี(Bank Statement) พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้งมากบัใบจองซื้อ หรอืในกรณีทีผู่้

จดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์ไม่สามารถดาํเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร โดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชี

เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนัทีเ่ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซื้อได ้
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ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดกต็าม ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย หรอืผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่ายรายทีม่หีน้าทีค่นืเงนิค่าจองซื้อ จะดาํเนินการคนืเงนิ 

ค่าจองซื้อในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย

ในนามผูจ้องซื้อ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบจองซื้อ  

 ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกรับคืนเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือในกรณีที่ผู้จ ัดจําหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถ

ดาํเนินการคนืเงนิโดยโอนเขา้บญัชเีงนิฝาก และดาํเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรเป็นเชค็แทน ผู้

จองซื้อจะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เช็คต่างสํานักหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถ้าม)ี ทัง้น้ี ใน

กรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัในส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อไดภ้ายในระยะเวลาที่กําหนด

ดงักล่าว นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย หรอืผูจ้ดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจําหน่ายรายทีม่หีน้าทีค่นืเงนิค่าจองซื้อจะต้องชําระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ 

โดยคาํนวณจากจาํนวนเงนิค่าจองซื้อ 

หุน้สามญัทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรนับจากวนัทีพ่น้กําหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถงึวนัทีผู่จ้องซื้อหุน้ไดร้บัคนืเงนิค่า

จองซื้อหุ้นสามญัในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร อย่างไรก็ด ีไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้กีารส่งเช็คคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้น

สามญัในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบจองซื้อโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้อง

ซื้อได้รบัคนืเงนิค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มสีิทธิเรยีกรอ้งดอกเบี้ยหรอื

ค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป  

ทัง้น้ี หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อ หรอืการสูญหายในการจดัส่งเชค็ ซึ่ง

ไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ของผูจ้องซื้อไม่ชดัเจน หรอืไม่ครบถ้วนตามทีไ่ดร้ะบุไว้

ในใบจองซื้อ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

6.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นเน่ืองมาจากการท่ีไม่สามารถเรียกเกบ็เงินค่าจองซื้อหุ้นตามเชค็ท่ี

จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเน่ืองจากการปฏิบติัผิดเง่ือนไขการจองซื้อ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่เป็นผูร้บัจองซื้อหุน้สามญัจากผูจ้อง

ซื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้รายนัน้ๆ จะดาํเนินการใหม้กีารคนืเชค็ค่าจองซื้อหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้

สามญั อนัเน่ืองมาจากการถูกตดัสทิธกิารจองซื้อเพราะไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซื้อตามเชค็ทีส่ ัง่จ่ายค่าจองซื้อหุน้

ได้ โดยผูจ้องซื้อต้องตดิต่อขอรบัเชค็ฉบบัดงักล่าวคนืจากผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รบั

จองซื้อภายใน 10 วนัทําการนับจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่ทําการติดต่อขอรบัเช็คภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6.2 รายทีเ่ป็นผูร้บัจองซื้อหุน้สามญัจากผูจ้องซื้อทีไ่ม่ได้

รบัจดัสรรรายนัน้ ๆ จะจดัส่งเชค็คนืใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบจองซื้อ 

ทัง้น้ี หากผู้จองซื้อไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู้จดัจําหน่าย

หลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 รายทีเ่ป็นผูร้บัจองซื้อจากผูจ้องซื้อทีไ่ม่ไดร้บัจดัสรรหุน้รายนัน้ๆ จะดาํเนินการคนืเงนิ

ค่าจองซื้อโดยการโอนเงนิค่าจองซื้อเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer 

System หรอื ATS) ภายใน 5 วนัทําการนับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย

ผูจ้องซื้อตามชื่อที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อภายใน 10 วนัทํา

การนับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจ้องซื้อจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียม

การเรยีกเกบ็เชค็ต่างสาํนักหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี  
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ประเภทผู้จองซื้อ ช่องทางการคืนเงิน 
ระยะเวลาคืนเงิน นับจากวนั

ส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ 

ผูจ้องซื้อเป็นผูใ้ชบ้รกิารของผู้

จดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์

 นําเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของลูกคา้ ผ่านระบบการโอนเงนิ

อตัโนมตั ิ(ATS) หรอื 

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ 

ภายใน 5 วนัทําการ 

ผูจ้องซื้อไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิาร

ของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ หรอื ภายใน 7 วนัทําการ 

 เชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญัตามชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบ

จองซื้อ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบ

จองซื้อ 

ภายใน 10 วนัทําการ 

 

6.9.4 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น 

(ก) ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.3 เงือ่นไขในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์ บรษิทัฯ และ/หรอื

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายใชส้ทิธยิกเลกิเสนอขายหุน้สามญั และจดัจาํหน่าย

หุน้สามญั ใหถ้อืว่าผูจ้องซื้อไดใ้ชส้ทิธยิกเลกิการจองซือ้หุน้สามญัทนัท ี

(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทําให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงบั และ/หรือหยุดการเสนอขาย

หลกัทรพัย์ หรอืไม่สามารถส่งมอบหลกัทรพัย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธทิี่จะยกเลิกการจองซื้อ

หลกัทรพัย์ โดยผูจ้องซื้อจะต้องแจง้ความประสงค์ต่อผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นผูร้บัจองซื้อตามที่

ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภายใน 5 วนัทาํการ นับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าว 

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรพัย์ ผู้จ ัดจําหน่าย

หลกัทรพัย์ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 รายที่รบัจองซื้อหุ้นสามญัจากผู้จองซื้อที่ยกเลกิการจองซื้อหลกัทรพัย์ดงักล่าว จะ

ดาํเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อ โดยไม่มดีอกเบี้ย และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อรายนัน้ๆ ตามชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบ

จองซื้อ โดยผูจ้องซื้อจะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างสํานักหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถ้า

ม)ี ตามช่องทางการคนืเงนิดงัน้ี 

ประเภทผู้จองซื้อ ช่องทางการคืนเงิน 

ระยะเวลาคืนเงิน นับจากวนั

ยกเลิกการเสนอขายหรือวนัท่ีผู้

จดัจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ด้รบัแจ้ง

ยกเลิกการจองซื้อจากผู้จองซื้อ 

ผูจ้องซื้อเป็นผูใ้ชบ้รกิารของผู้

จดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์

 นําเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของลูกคา้ ผ่านระบบการโอน

เงนิอตัโนมตั ิ(ATS) หรอื 

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ 

ภายใน 5 วนัทําการ 

ผูจ้องซื้อไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิาร

ของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ หรอื ภายใน 7 วนัทําการ 

 เชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญัตามชื่อทีร่ะบุไวใ้น

ใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุ

ไวใ้นใบจองซื้อ 

ภายใน 10 วนัทําการ 

 

โดยการโอนเงนิค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซื้อกรณีผูจ้องซื้อชาํระดว้ยวธิโีอน

เงินอตัโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วนัทําการนับจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ 

(หรอืนับแต่วนัทีเ่กิดเหตุการณ์ตาม (ข) หรอืจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซื้อตามชื่อทีร่ะบุไว้ในใบจองซื้อ 

และส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อภายใน 10 วนัทําการนับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจอง

ซื้อ (หรอืนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม (ข) โดยผูจ้องซื้อจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียม
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การเรยีกเกบ็เชค็ต่างสํานักหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถ้าม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซื้อใหแ้ก่ผูจ้อง

ซื้อภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์รายทีม่หีน้าที่รบัผดิชอบในการส่งคนืเงนิดงักล่าว จะต้องชําระ

ดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงนิค่าจองซื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั

คนืนับจากวนัทีพ่น้กําหนดเวลาดงักล่าวจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัทีไ่ดม้กีารชาํระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรกด็ ี

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้กีารโอนเงนิค่าจองซื้อเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic 

Transfer System หรอื ATS) หรอืส่งเช็คคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อ

โดยถกูตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซื้อไดร้บัเงนิจองซื้อคนืแลว้โดยชอบ และผูจ้องซื้อจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื 

ค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป  

ทัง้น้ี หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อ หรอืการสญูหายในการจดัส่ง ซึง่ไม่ใช่

ความผดิของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ เช่น ขอ้มลูชื่อ ทีอ่ยู่ของผูจ้องซื้อ ขอ้มลูบญัชธีนาคาร หรอืขอ้มลูอื่น ๆ ไม่ชดัเจน

หรอืไม่ครบถว้นตามไดร้ะบุไวใ้นใบจองซื้อ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

 

6.10 วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

ปัจจุบนั บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์”) ไดต้กลงรบัหน้าทีเ่ป็น

นายทะเบียนหุ้นสามญัให้กบับรษิัทฯ และให้บรกิารรบัฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครัง้น้ี กล่าวคือ ผู้จองซื้อ

สามารถใชบ้รกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์เพื่อขอให้นําหุน้สามญัที่ตนไดร้บัการจดัสรรเขา้สู่ระบบซื้อขายแบบไรใ้บ

หุ้น (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้น้ี เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ทนัททีี่ตลาด

หลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้สามญัของบรษิทัฯ เริม่ทาํการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่แตกต่างกบักรณีทีผู่จ้องซื้อ

ประสงค์จะขอรบัใบหุน้ ซึ่งผูจ้องซื้อจะไม่สามารถขายหุน้สามญัไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์ฯ จนกว่าจะไดร้บัใบหุ้น ในการ

เสนอขายหุน้สามญัในครัง้น้ี ผูจ้องซื้อสามารถเลอืกใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ีคอื 

(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (Scripless 

System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์ ซึ่งผู้จองซื้อมบีญัชซีื้อขาย

หลกัทรพัย์อยู่ในกรณีน้ี บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุ้นสามัญที่ได้รบัจดัสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย์(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์ฝากหลกัทรพัย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัที่

บรษิทัหลกัทรพัยนั์น้ฝากหุน้สามญัอยู่และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภายใน 7 วนัทาํการ นับจากวนัที่

สิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัย์นัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจีํานวนหุน้สามญัทีผู่จ้อง

ซื้อฝากไว ้ในกรณีน้ี ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้

ทนัททีี่ตลาดหลกัทรพัย์อนุญาตใหหุ้น้สามญัของบรษิทัฯ ทําการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์ฯในกรณีทีผู่จ้อง

ซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการตามข้อ 6.10 (1) น้ี ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขาย

หลกัทรพัย์ทีผู่จ้องซื้อประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าว มฉิะนัน้แลว้ บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธใินการฝากหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ตามขอ้ 6.10 (2) ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อแทน  

(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (Scripless 

System) โดยผูจ้องซื้อประสงคท์ีจ่ะฝากหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 กรณีน้ีบรษิทัฯ 

จะดาํเนินการนําหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึ

ยอดบญัชจีาํนวนหุน้สามญัตามจํานวนทีผู่จ้องซื้อไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิ

เลขที ่600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภายใน 7 วนัทาํการ นับจากวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ 

ในกรณีน้ี ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหุน้สามญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ไดแ้ละหากผูจ้อง

ซื้อตอ้งการถอนหุน้สามญัออกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซื้อสามารถตดิต่อได้
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ที่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัตามอตัราที่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์กําหนด 

ทัง้น้ี การถอนหุ้นสามญัที่ฝากไวใ้นบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการ

ดําเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซื้อที่นําฝากในบญัชดีงักล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามญัได้ทนัภายในวนัที่หุ้น

สามญัของบรษิทัฯ เริม่ทาํการซื้อขายไดใ้นวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(3) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงค์จะขอรบัใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูจ้องซื้อโดยศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่ง

มอบใบหุน้ตามจํานวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามชื่อทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจอง

ซื้อหุน้ ภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีน้ี ผูจ้องซื้อทีไ่ดร้บัการจดัสรรจะ

ไม่สามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ฯได้จนกว่าจะได้รบัใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รบั

ภายหลงัจากทีหุ่น้สามญัของบรษิทัไดเ้ริม่ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ทัง้น้ี หากผูจ้องซื้อไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซื้อ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการฝากหุน้ในบญัชขีอง

บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ตามขอ้ 6.10 (2) ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั
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เอกสารแนบ 1 หน้าที ่1 

1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

1. นายเสนีย ์แดงวงั 

เลขประจําตวัประชาชน : 

3 1017 00239 70 1 

 

ตําแหน่ง : ประธาน

คณะกรรมการบรษิทั / 

กรรมการอสิระ 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่

13 กุมภาพนัธ ์2558 
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- ปรญิญาโทดา้นบรหิาร

การตลาดและการขาย 

มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส ์

สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท คณะรฐัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีคณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัช ีสาขาการบญัชี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่215/2559 

- หลกัสตูร Role of the  

Chairman Program 

(RCP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่37/2558 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี 2558 - ปัจจุบนั 

 

ประธานคณะกรรมการ

บรษิทั  

บรษิทั ลโีอ  

โกลบอล โลจสิตกิส ์

จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่

ครอบคลุมทัว่โลก 

และลงทุนในบรษิทั

อื่น 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั เอช อาร ์

เซน็เตอร ์จํากดั 

ธุรกจิงานสมัมนา

และฝึกอบรม 

2526 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการผูอ้ํานวยการ บรษิทั ไอ.เอม็.ไอ 

(ประเทศไทย) 

จํากดั 

งานใหค้าํปรกึษา

ทางธุรกจิ 

2561 – 20 ม.ีค. 

2563 

ประธานกรรมการ บรษิทั ไมโครลซิซิง่ 

จํากดั 

ใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่า

ซื้อ ลซิซิง่ 

2537 - 2559 กรรมการ บรษิทั ไทยเน็ท

เวอรค์ อตุสาหกรรม

พลาสตกิ จํากดั 

กจิการจําหน่ายมุง้

พลาสตกิและใหเ้ช่า

ทรพัยส์นิ 



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่2 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

 

 

 

 

 

(DAP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่72/2551 

2. นายววิฒัน์ ลิม้ศกัดา

กุล 

เลขประจําตวัประชาชน : 

3 5099 00400 88 7 

 

ตําแหน่ง 

กรรมการอสิระ / ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่

13 กุมภาพนัธ ์2558 

64 - MBA, Oklahoma State 

University, USA 

- ปรญิญาตร ีคณะ

บรหิารธุรกจิ สาขา

การตลาด

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

- ปรญิญาตร ีคณะ

บรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ

และการธนาคาร 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Role of 

Compensation 

Committee Program 

(RCC) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่21/2559 

- หลกัสตูร Director 

Certification Program 

Update (DCPU) จาก

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

ไม่ม ี ไม่ม ี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

บรษิทั ลโีอ  

โกลบอล โลจสิตกิส ์

จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่

ครอบคลุมทัว่โลก 

และลงทุนในบรษิทั

อื่น 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั คอรน์ซบิสั 

จํากดั 

โรงงานสกดั

สารอาหารจากพชื 

2555 - ปัจจุบนั ผูก้่อตัง้ / ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร  

บรษิทั โนบสิ จํากดั  ทีป่รกึษาธุรกจิเพื่อ

ผูบ้รหิาร / ทีป่รกึษา

การเงนิ และพฒันา

องคก์ร 

2541 - 2555 กรรมการ / กรรมการ

ผูจ้ดัการ / ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร  

บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์

จํากดั (มหาชน) 

ผลติและจําหน่าย

สบัปะรดกระป๋อง 

น้ําสบัปะรดเขม้ขน้ 

น้ําผลไมร้วมและ

เครื่องดื่มบรรจุ

พรอ้มดื่ม 



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่3 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

รุ่นที ่4/2558 
- หลกัสตูร Role of the 

Chairman Program 

(RCP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่23/2553 

- หลกัสตูร Refresher 

Course DCP (DCP RE) 

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย รุ่นที ่

2/2549 

- หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่7/2544 

- หลกัสตูร Strategic Board 

Master Class (SBM) จาก

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

รุ่นที ่8/2563 



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่4 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

3. นายวรกานต์ ชูโต 

เลขประจําตวัประชาชน : 

3 1022 01693 70 0 
 

ตําแหน่ง 

กรรมการอสิระ / 

กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 
 

ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่

13 กุมภาพนัธ ์2558 

67 - ปรญิญาตร ีคณะ

เศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

- หลกัสตูร Director 

Certification Program 

Update (DCPU) จาก

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย รุ่นที ่

4/2558 

- หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่99/2551 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการอสิระ /

กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

บรษิทั ลโีอ  

โกลบอล โลจสิตกิส ์

จํากดั (มหาชน) 

 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่

ครอบคลุมทัว่โลก 

และลงทุนในบรษิทั

อื่น 

2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษิทั โอเชยีน 

กลาส จํากดั 

(มหาชน) 

ผลติและจําหน่าย

ภาชนะเครือ่งแกว้ 

 

4. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ

เลขประจําตวัประชาชน : 

3 1009 01486 43 8 

 

ตําแหน่ง 

กรรมการอสิระ / 

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

 

74 - ปรญิญาเอก (ดุษฎบีณัฑติ

กติตมิศกัดิ)์ คณะ

บรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

- ปรญิญาโท คณะ

บรหิารธุรกจิ Asian 

Institute of Management 

(AIM) 

- ปรญิญาตร ีคณะรฐัศาสตร ์

สาขารฐัศาสตรก์ารคลงั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2559 - ปัจจุบนั 

 

 

 

กรรมการอสิระ/

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

 

บรษิทั ลโีอ  

โกลบอล โลจสิตกิส ์

จํากดั (มหาชน) 

 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่

ครอบคลุมทัว่โลก 

และลงทุนในบรษิทั

อื่น 

2537 - ปัจจุบนั 

 

ประธานกรรมการ 

 

บรษิทั กรดิบสิซเินส

โซลูชัน่ส ์จํากดั 

ฝึกอบรมและพฒันา

ผูบ้รหิาร 

2531 - ปัจจุบนั 

 

ประธานกรรมการ บรษิทั ธราพร 

จํากดั 

ถอืครอง

อสงัหารมิทรพัย ์

และลงทุนในกจิการ



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่5 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่

13 ธนัวาคม 2559 

 

- หลกัสตูรพฒันาการบรหิาร 

(MDP) ศศนิทรแ์ละ

มหาวทิยาลยันอรธ์เวส

เทริน์ สหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูร Boards that 

make a difference (BMD) 

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

รุ่นที ่7/2561 

- หลกัสตูร Role of the 

Compensation 

Committee (RCC) จาก

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

รุ่นที ่19/2557 
- หลกัสตูร Role of 

Nomination and 

Governance Committee 

(RNG) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่2/2555 

- หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

อื่น 

2546 - 2563 ประธานกรรมการ 

 

บรษิทั เอสอารไ์อ 

คอนซลัแตนท ์

จํากดั 

ทีป่รกึษาดา้นการ

บรหิาร 

2532 - 2563 

 

ประธานกรรมการ 

 

บรษิทั แมนเนเจอ

เรยีลเอก็เซลเลน้ซ์ 

จํากดั 

ฝึกอบรมและพฒันา

พนักงาน 

 

2557 - 2561 

 

กรรมการ 

 

บรษิทั เคแอร ์ 

โฮลดิง้ จํากดั 

ลงทุนในกจิการอื่น 

เช่น สายการบนิ

พาณิชย ์



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่6 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

(IOD) รุ่น 115/2552 

- หลกัสตูรวทิยาการตลาดทุน 

(วตท. 23) สถาบนั

วทิยาการตลาดทุน ปี 2559 

5. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุ

กูล 

เลขประจําตวัประชาชน : 

3 1012 01790 64 0 

 

ตําแหน่ง 

กรรมการอสิระ / 

กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่

13 ธนัวาคม 2559 

 

57 - ปรญิญาเอก (ดุษฎบีณัฑติ

กติตมิศกัดิ)์ คณะ

วศิวกรรมศาสตร ์สาขา 

อุตสาหการ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

- MBA, Oklahoma City 

University, USA 

- ปรญิญาตร ีคณะ

บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย 

- หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่8/2544 

- หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงู

ดา้นการพฒันาธุรกจิ

อุตสาหกรรมและการลงทุน 

รุ่นที ่1 จากสถาบนั

วทิยาการธุรกจิและ

อุตสาหกรรม (วธอ) 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2559 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการอสิระ / 

กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

บรษิทั ลโีอ  

โกลบอล โลจสิตกิส ์

จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่

ครอบคลุมทัว่โลก 

และลงทุนในบรษิทั

อื่น 

2562 – ปัจจุบนั อุปนายก สมาคมสโมสรนัก

ลงทุน 

สมาคม 

2562 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษา ชมรมความร่วมมอื

โตโยตา้ 

ชมรม 

2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ ชมรมความร่วมมอื

ผูผ้ลติชิน้สว่น

รถยนต์มติซูบชิิ

มอเตอรส์ไทย 

ชมรม 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แปซฟิิค ออ

โตพ้ารท์ (ไทย

แลนด)์ จํากดั 

ชิน้สว่นยานยนต ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ ชมรมความร่วมมอื

ผูผ้ลติชิน้สว่น

รถยนต์มติซูบชิิ

มอเตอรส์ไทย 

ชมรม 



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่7 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 

2556 

 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยสแตน

เลยก์ารไฟฟ้า จํากดั 

(มหาชน) 

ชิน้สว่นยานยนต ์

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั  โททาล 

ออยล ์(ประเทศ

ไทย) จํากดั 

น้ํามนัเครื่องยาน

ยนต์ 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ 

 

PT Indonesia 

Stanley Electric 

ชิน้สว่นยานยนต ์

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั วงัจุฬา 

จํากดั 

ชิน้สว่นยาง 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมสโมสรนัก

ลงทุน 

สมาคม 

2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เวยีตนาม 

สแตนเลย ์อเิลคทรคิ 

จํากดั 

ชิน้สว่นยานยนต ์

2542 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ลาวสแตน

เลย ์จํากดั 

ชิน้สว่นยานยนต ์

2540 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการ 

 

บรษิทั ไดโดสทิธผิล 

จํากดั 

ชิน้สว่นยานยนต ์

2540 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

 

บรษิทั ศริวิทิย์

สแตนเลย ์จํากดั 

ชิน้สว่นยานยนต์ 

อเิลคทรอนิคส ์

2539 - ปัจจุบนั 

 

รองประธาน

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั เอเชีย่น 

สแตนเลย ์อนิเตอร์

เนชัน่แนล จํากดั 

อเิลคทรอนิคส ์



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่8 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

2538 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ บรษิทั ซนัโกลด ์ 

โฮลดิง้ จํากดั 

ลงทุนในกจิการอื่น 

 

2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บุศยพรรณ 

จํากดั 

อสงัหารมิทรพัย(์ให้

เช่าอาคารและ

เฟอรน์ิเจอร)์ 

 2536 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการ 

 

 

บรษิทั แปซฟิิค 

อนิดสัตรยีส ์

(ประเทศไทย) 

จํากดั 

ชิน้สว่นยานยนต ์

 2536 - ปัจจุบนั 

 

รองประธาน มลูนิธสิแตนเลย์

ประเทศไทย 

มลูนิธ ิองคก์รไม่

แสวงหากําไร 

2535 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

 

บรษิทั โสภา-กนก 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จํากดั 

ลงทุนในกจิการอื่น 

2534 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อโีนเวรบั

เบอร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

ชิน้สว่นยาง 

2547 – 2562 กรรมการบรหิาร สมาคมสโมสรนัก

ลงทุน 

สมาคม 

6. นายไพบูลย์  สาํราญภูต ิ 

 

เลขประจําตวัประชาชน : 

3 1006 00179 62 5 

 

ตําแหน่ง 

78 - ปรญิญาโท คณะรฐั

ประศาสนศาสตร ์สถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

(NIDA) 

- ปรญิญาตร ีการศกึษา

บณัฑติ มหาวทิยาลยั 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการอสิระ / 

กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

บรษิทั ลโีอ  

โกลบอล โลจสิตกิส ์

จํากดั (มหาชน) 

 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่

ครอบคลุมทัว่โลก 

และลงทุนในบรษิทั

อื่น 

 



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่9 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

กรรมการอสิระ / 

กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่

26 มกราคม 2560 

ศรนีครนิทรวโิรฒปทุมวนั 

- หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่239/2560 

- Risk Management 

Program for Corporate 

Leaders (RCL) จาก

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

รุ่นที ่20/2563 

 

 

2559 – ปัจจุบนั 

 

ทีป่รกึษา 

 

บรษิทั มคิเซล 

จํากดั 

ผลติฉนวนกนัความ

รอ้น 

2545 – ปัจจุบนั 

 

 

 

ทีป่รกึษา 

 

 

 

บรษิทั ไพบูลย ์

แอนด ์ซนัส ์คอนซลั

แตนท ์จํากดั 

 

ประกอบกจิการ

ใหบ้รกิารทีป่รกึษา

ทางธุรกจิและดา้น

การตลาด 

2545 – ปัจจุบนั 

 

วทิยากร โรงเรยีนธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัย ์

ฝึกอบรมดา้นธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัย ์

2545 – ปัจจุบนั 

 

 

คอลมันิสต ์

 

 

บรษิทั ณ ด ีจํากดั 

 

 

สื่อสิง่พมิพ ์

(หนังสอืพมิพ ์ The 

Power Network) 

2530 – ปัจจุบนั 

 

 

ทีป่รกึษา บรษิทั TACK 

International 

Training Thailand 

จํากดั 

ฝึกอบรม 

 

2558 – 2559 

 

ทีป่รกึษา บรษิทั เอส.พ.ีอเีลค็

ตรคิ อนิดสัตร ี

จํากดั 

ผลติหมอ้แปลง

ไฟฟ้า 

7. นายเกตตวิทิย ์ สทิธิ

สุนทรวงศ ์

เลขประจําตวัประชาชน : 

3 1012 02474 74 1 
 

ตําแหน่ง   

รองประธาน

56 

 

- ปรญิญาตร ีคณะ

บรหิารธุรกจิ สาขา

การตลาด 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร CGE (Corporate 

Governance for 

Executive) จากสมาคม

36.24 เป็นน้องชายของนาย

วเิศษ สทิธสิุนทรวงศ ์

2534 - ปัจจุบนั รองประธาน

คณะกรรมการ /

ประธานคณะผูบ้รหิาร 

/ ประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

บรษิทั ลโีอ 

โกลบอล โลจสิตกิส ์

จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่

ครอบคลุมทัว่โลก 

และลงทุนในบรษิทั

อื่น 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ลโีอ เมยีน

มาร ์ โลจสิตกิส ์

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่10 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

คณะกรรมการ / ประธาน

คณะผูบ้รหิาร /ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่

11 ต.ค. 2534 

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) รุ่นที ่

4/2558 

- หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่212/2558 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่72/2551 

- Intelligent Entrepreneur 

Program (IEP) ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์ปี 2554  

- โครงการส่งเสรมิการจดัการ

ทีย่ ัง่ยนืของผูป้ระกอบการ 

SMEs จากธนาคารกสกิร

ไทย และจุฬาลงกรณ์

จํากดั ประเทศเมยีนมาร ์

2552 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

กรรมการ บรษิทั วายเจซ ีดี

โปท ์เซอรว์สิเซส 

จํากดั 

ใหบ้รกิารรบัฝากตู้

สนิคา้คอนเทนเนอร ์

ระยะสัน้และระยะ

ยาว และซอ่มตูค้อน

เทนเนอร ์

2560 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการ  บรษิทั ซโินคอร ์

เมอรช์านทม์ารนี 

(ประเทศไทย) 

จํากดั 

ตวัแทนสายเดนิเรอื

ของประเทศเกาหลี

ใต ้ 

2557 - ปัจจุบนั คณะกรรมการที่

ปรกึษา 

GOAL Network 

(Global Ocean 

Agency Lines) 

International 

Freight Forwarding 

Network 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อาราเมก็ซ์ 

(ประเทศไทย) 

จํากดั 

ใหบ้รกิารขนส่งพสัดุ

และเอกสารเร่งด่วน

ระหว่างประเทศ 

2556 - ปัจจุบนั คณะกรรมการที่

ปรกึษา 

FPS GROUP-

HONG KONG 

International 

Freight Forwarding 

Network 



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่11 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

มหาวทิยาลยั ปี 2550 

- หลกัสตูร The Leadership 

Grid 4.0 จากสถาบนักรดิ

บสิซเินสโซลชูัน่ 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร

ชัน้สงูการบรหิารเศรษฐกจิ

สาธารณะสาํหรบันักบรหิาร

ระดบัสงู รุ่นที ่18  จาก

สถาบนัพระปกเกลา้ 

 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บรษิทั ทฟิฟ่า  

โลจสิตกิส ์(2008) 

จํากดั 

ใหบ้รกิารขนส่งใน

ลกัษณะ Backhaul 

ร่วมกบัทางไปรษณีย์

ไทย และสมาคมที่

เกีย่วขอ้งกบัการ

ขนส่งทางบก 

2542 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

 

บรษิทั ทฟิฟ่า อดีไีอ 

เซอรว์สิเซส จํากดั 

ใหบ้รกิารเกีย่วกบั

คอมพวิเตอรแ์ละ 

ซอฟต์แวรท์ีใ่ชใ้น

ระบบเชื่อมโยง 

2540 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ บรษิทั ทฟิฟ่า ไอซดี ี

จํากดั 

โรงพกัสนิคา้หรอื

สถานทีบ่รรจุจดัทํา

หบีห่อเพื่อการ

ส่งออกและนําเขา้ 

2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ทฟิฟ่า จํากดั - ลงทุนในกจิการ

โรงพกัสนิคา้และ

ธุรกจิทีใ่หบ้รกิาร

เกีย่วกบั

คอมพวิเตอรแ์ละ

ซอฟต์แวร ์

- สถาบนัการศกึษา

วชิาชพีรบัจดัการ

ขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศ 



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่12 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

2557 - 2560 กรรมการ FP SHIPPING-

SINGAPORE 

Service orientated, 

integrated freight 

company 

2553 – 2558 กรรมการ / ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เวลิด ์คอน

เนคท ์โลจสิตกิส ์

จํากดั 

ดําเนินพธิกีาร

ศุลกากรและตวัแทน

ออกของ 

2544 – 2558 

(ปัจจุบนั เลกิกจิการ

และเสรจ็การชําระ

บญัชแีลว้) 

กรรมการ / ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เอฟพเีอส โล

จสิตกิส ์(ประเทศ

ไทย) จํากดั 

ผูใ้หบ้รกิาร 

โลจสิตกิสแ์บบครบ

วงจร 

2562 - ปัจจุบนั 

 

2556 - 2562 

ประธานกติตมิศกัดิ ์

 

นายกสมาคม 

สมาคมผูร้บัจดัการ

ขนส่งสนิคา้ระหว่าง

ประเทศ (TIFFA) 
- 

2559 - 2562 

2554 - 2559 

-  เลขาธกิารสมาพนัธ ์

-  รองประธาน

สมาพนัธฯ์ 

สมาพนัธผ์ู้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

ไทย 
- 

2558 – 2562 

- คณะกรรมการ

สมาคมการคา้กลุ่ม

การคา้บรกิารและโล

จสิตกิส ์

- คณะกรรมการ

สภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย - 



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่13 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

พฒันาระบบโลจสิ 

ตกิส ์

2558 - 2562 

 

 

2560 - 2562 

 

 

 

- คณะกรรมการจดั

งาน TILOG-

LOGISTIX 2559, 

2560, 2561, 2562 

- คณะทํางานและ

เลขานุการ 

คณะทํางานย่อย

ดา้นการพฒันา

ธุรกจิโลจสิตกิส์

ระหว่างประเทศ ใน

ชุดคณะทํางาน D4 

โครงการประชารฐั 

กรมส่งเสรมิการคา้

ระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย ์
- 

2560 - 2562 

2556 - 2559 

-  เหรญัญกิกติตมิศกัดิ ์

-  กรรมการบรหิาร 

สมาพนัธส์มาคม

ผูร้บัจดัการขนส่ง

สนิคา้ระหว่าง

ประเทศแห่ง

อาเซยีน (AFFA) 

- 

2562 - ปัจจุบนั อนุกรรมาธกิาร 
คณะอนุกรรมาธกิาร

การพาณิชย ์ใน

คณะกรรมาธกิาร

- 



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่14 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

การพาณิชยแ์ละการ

อุตสาหกรรม 

วุฒสิภา 

2560 - 2561 

 

อนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ

มาตรฐานอาชพี และ

คุณวุฒวิชิาชพี กลุ่ม

สาขาวชิาชพีโลจสิตกิส ์

สถาบนัคุณวุฒิ

วชิาชพี (องคก์าร

มหาชน) 
- 

2557 - 2558 

 

ทีป่รกึษาประจําคณะ

อนุกรรมาธกิารปฏริปู

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และโลจสิตกิสใ์น

คณะกรรมาธกิาร

ปฏริปูการเกษตร 

อุตสาหกรรม พาณิชย ์

การท่องเทีย่วแห่ง

ประเทศไทย 

สภาปฏริปูแห่งชาต ิ
- 

8. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิ ์

เสร ี

เลขประจําตวัประชาชน : 

3 1004 00808 360 

55 - ปรญิญาตร ีคณะ

บรหิารธุรกจิ สาขา

การตลาด

5.00 

 

 

ไม่ม ี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน

เจา้หน้าทีด่า้น

ปฏบิตักิาร(1) 

บรษิทั ลโีอ  

โกลบอล โลจสิตกิส ์

จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่

ครอบคลุมทัว่โลก 

และลงทุนในบรษิทั



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่15 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

 

ตําแหน่ง   

กรรมการ / ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น

ปฏบิตักิาร(1) 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่

1 กุมภาพนัธ ์2551 

 
(1) ณ วนัที ่1 เมษายน 

2563 เปลีย่นชื่อตําแหน่ง

เป็นประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายปฏบิตักิาร 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่213/2558 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่77/2552 

- หลกัสตูร The Leadership 

Grid 4.0 จากสถาบนักรดิ

บสิซเินสโซลชูัน่ 

อื่น 

2561- ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซโินคอร ์

เมอรช์านทม์ารนี 

(ประเทศไทย) 

จํากดั 

ตวัแทนสายเดนิเรอื

ของประเทศเกาหลใีต ้

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ลโีอ เมยีน

มาร ์ โลจสิตกิส ์

จํากดั 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่

ประเทศเมยีนมาร ์

2551 - 2558 

(ปัจจุบนั เลกิกจิการ

และเสรจ็การชําระ

บญัชแีลว้) 

กรรมการ / ประธาน

เจา้หน้าทีด่า้น

ปฏบิตักิาร 

บรษิทั เอฟพเีอส  

โลจสิตกิส ์(ประเทศ

ไทย) จํากดั 

ผูใ้หบ้รกิาร 

โลจสิตกิสแ์บบครบ

วงจร 

9. นางสาวศรไีพร  เอก

วจิติร ์

เลขประจําตวัประชาชน : 

3 1009 02271 90 7 

 

ตําแหน่ง 

กรรมการ / ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น

ปฏบิตักิาร(1) 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่

58 

 

- ปรญิญาตร ีคณะ

บรหิารธุรกจิ สาขา

การตลาด มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

- หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่213/2558 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

5.00 ไม่ม ี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน

เจา้หน้าทีด่า้น

ปฏบิตักิาร(1) 

บรษิทั ลโีอ  

โกลบอล โลจสิตกิส ์

จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่

ครอบคลุมทัว่โลก 

และลงทุนในบรษิทั

อื่น 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ลโีอ เมยีน

มาร ์ โลจสิตกิส ์

จํากดั 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่

ประเทศเมยีนมาร ์

2551 - 2558 

(ปัจจุบนั เลกิกจิการ

และเสรจ็การชําระ

กรรมการ / ประธาน

เจา้หน้าทีด่า้น

ปฏบิตักิาร 

บรษิทั เอฟพเีอส  

โลจสิตกิส ์(ประเทศ

ไทย) จํากดั 

ผูใ้หบ้รกิาร 

โลจสิตกิสแ์บบครบ

วงจร 



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่16 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

1 กุมภาพนัธ ์2551 

 
(1) ณ วนัที ่1 เมษายน 

2563 เปลีย่นชื่อตําแหน่ง

เป็นประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายปฏบิตักิาร 

(DAP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่77/2552 

บญัชแีลว้) 

10. นายวเิศษ สทิธสิุนทร

วงศ ์

เลขประจําตวัประชาชน : 

3 1012 02474 73 3 

 

ตําแหน่ง 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ดา้นปฏบิตักิาร(1) 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่

1 ก.พ. 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 -  ปรญิญาตร ีคณะ

บรหิารธุรกจิ

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่212/2558 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รุ่นที ่79/2552 

8.10 เป็นพีช่ายของนายเกตติ

วทิย ์สทิธสิุนทรวงศ ์

2551 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารดา้น 

ปฏบิตักิาร(1) 

บรษิทั ลโีอ  

โกลบอล โลจสิตกิส ์

จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่

ครอบคลุมทัว่โลก 

และลงทุนในบรษิทั

อื่น 

2552 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

กรรมการ / กรรมการ

ผูจ้ดัการร่วม 

บรษิทั วายเจซ ีดี

โปท ์เซอรว์สิเซส 

จํากดั 

ใหบ้รกิารรบัฝากตู้

สนิคา้คอนเทนเนอร ์

ระยะสัน้และระยะ

ยาว และซอ่มตูค้อน

เทนเนอร ์

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บรษิทั เจ๊งอ้ พลสั 

จํากดั 

ภตัตาคาร 

2551 - 2561 

 

 

 

กรรมการ / กรรมการ

ผูจ้ดัการร่วม 

 

บรษิทั วายเจซ ี

(ประเทศไทย) 

จํากดั 

 

 

ใหบ้รกิารรบัฝากตู้

สนิคา้คอนเทนเนอร ์

ระยะสัน้และระยะ

ยาว และซอ่มตูค้อน

เทนเนอร ์ทีแ่หลม

ฉบงั 

2551 - 2552 กรรมการภายนอก คณะบณัฑติ การศกึษา 



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่17 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) ณ วนัที ่1 เมษายน 

2563 เปลีย่นชื่อตําแหน่ง

เป็นประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายปฏบิตักิาร 

มหาวทิยาลยั 

(วทิยาศาสตร์

มหาบณัฑติ สหสาขา 

วชิาภาษาองักฤษ 

และสหสาขาวชิาการ

จดัการดา้น โลจสิตกิส)์ 

วทิยาลยั  

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

2549 - 2561 

 

กรรมการ / กรรมการ

ผูจ้ดัการร่วม 

บรษิทั ไลน์ เน็ท

เวอรค์ ทรานสปอรต์ 

จํากดั 

บรกิารขนส่งสนิคา้

ภายในประเทศ 

2545 - 2561 

 

 

กรรมการ / กรรมการ

ผูจ้ดัการร่วม 

บรษิทั ซโินคอร ์

เมอรช์านทม์ารนี 

(ประเทศไทย) 

จํากดั 

ตวัแทนสายเดนิเรอื

ของประเทศเกาหลี

ใต ้ 

11. นายมานพ ปัจวทิย์ 

เลขประจําตวัประชาชน : 

3 6601 00065 324 

 

ตําแหน่ง 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ดา้นการเงนิ(1) / 

เลขานุการบรษิทั 

 

59 - ปรญิญาโท คณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัช ีสาขาการเงนิ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีคณะรฐัศาสตร์

สาขาการเมอืงการปกครอง 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาตร ีคณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการ

ไม่ม ี ไม่ม ี 2559 - ปัจจุบนั 

 

ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารดา้นการเงนิ(1) / 

เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั ลโีอ  

โกลบอล โลจสิตกิส ์

จํากดั (มหาชน) 

 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่

ครอบคลุมทัว่โลก 

และลงทุนในบรษิทั

อื่น 

2560 - 2561 กรรมการ บรษิทั เอือ้งไทย 

จํากดั 

จําหน่ายผลติภณัฑ์

จากกลว้ยไม ้

2554 - 2559 

 

ผูอ้ํานวยการสายงาน

บญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั อนิเทคค ์ฟีด 

จํากดั 

ผลติและจําหน่าย

อาหารสตัว ์



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่18 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่

25 พฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 
(1) ณ วนัที ่1 เมษายน 

2563 เปลีย่นชื่อตําแหน่ง

เป็นประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายการเงนิ 

บญัช ีสาขาบญัชตีน้ทุน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูร Company 

Secretary Program (CSP) 

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

รุ่นที ่79/2560 

- หลกัสตูร CFO’s 

Orientation Course for 

New IPOs จากศูนย์

ส่งเสรมิการพฒันาความรู้

ตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยปี 2561 

2552 - 2553 

 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โอซวี ี

(ประเทศไทย) 

จํากดั 

จําหน่ายเสน้ใยแกว้

เสรมิแรง 

12. นายกูเ้กยีรต ิภทัร

โสทร 

เลขประจําตวัประชาชน : 

3 1009 04521 73 1 

 

ตําแหน่ง 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่

1 สงิหาคม 2551 

46 - ปรญิญาโท คณะ

บรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาตร ีคณะ

บรหิารธุรกจิ สาขาการ

บญัช ีมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2551 - ปัจจุบนั 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

 

บรษิทั ลโีอ  

โกลบอล โลจสิตกิส ์

จํากดั (มหาชน) 

 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่

ครอบคลุมทัว่โลก 

และลงทุนในบรษิทั

อื่น 

13. นางนิตยา พฤฒพิบูิล

ธรรม 

54 - ปรญิญาตร ีคณะบญัช ี

สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยั

ไม่ม ี ไม่ม ี 2550 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

 

บรษิทั ลโีอ  

โกลบอล โลจสิตกิส ์

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจรที่



 บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่19 

ชื่อ- สกลุ/ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ ณ 

(31 ธ.ค. 2562) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

เลขประจําตวัประชาชน : 

3 1021 00384 62 1 

 

 

ตําแหน่ง 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่

25 ธนัวาคม 2550 

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

ครอบคลุมทัว่โลก 

และลงทุนในบรษิทั

อื่น 

 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ 

และผู้บริหารของบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 
 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ท่ี 1 

รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

ช่ือ-สกลุ 

 

 

 

 

บริษทั น
าย

เส
นี

ย ์
แด

งว
งั 

น
าย

วิว
ฒั

น์
 ลิ้

ม
ศ

กัด
าก

ลุ 

น
าย

วร
กา

น
ต์

 ชู
โต

 

น
าย

ธีร
ะช

ยั 
เช

ม
น

ะสิ
ริ 

น
าย

อภิ
ชา

ต
 ลี้

อิส
สร

ะนุ
กลู

 

น
าย

ไพ
บู

ลย
 ์ ส

าํร
าญ

ภตูิ
 

น
าย

เก
ต

ติ
วิท

ย ์
 สิ

ท
ธิสุ

น
ท

รว
งศ
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น
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สุร
สิท

ธิ์  
อศั

วศ
กัดิ์

เส
รี 

น
าง

สา
วศ

รีไ
พ

ร 
 เอ

กวิ
จิต

ร ์

น
าย

วิเ
ศษ

 สิ
ท

ธิสุ
น

ท
รว

งศ
 ์

น
าย

ม
าน

พ
 ปั

จวิ
ท

ย ์

น
าย

ก
ู้เกี

ยร
ติ

 ภ
ทั

รโ
สท

ร 

น
าง

นิ
ต

ยา
 พ

ฤฒิ
พิ

บู
ลธ

รร
ม

 

น
าย

ชว
ลิต

 ป
ระ

สง
ค

ว์ิว
ฒั

น์
 

น
าง

สา
วนั

ท
ธ์ช

นั
น

 จ
นุ

เจ
ือจ

าน
 

M
R.

 U
  T

HA
N 

AU
NG

 

บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์ จํากดั 

(มหาชน) 
ID, 

C 

ID, 

CAC 

ID, 

AC, 

NR 

ID, 

AC, 

CNR 

ID, 

NR 

ID, 

NR 

D, 

CM, 

CEO, 

D, M D, M M M M M    

บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จํากดั  
      D   

D, 

MD 
   

D, 

MD 
  

บรษิทั ลโีอ เมยีนมาร ์โลจสิตกิส ์จํากดั        D D D      D D 

บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั       D          

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี (ประเทศ

ไทย) จํากดั 
      D D         

บรษิทั ทฟิฟ่า จํากดั       D          

บรษิทั ทฟิฟ่า โลจสิตกิส ์(2008) จํากดั       D          

บรษิทั ทฟิฟ่า ไอซดี ีจํากดั       D          

บรษิทั ทฟิฟ่า อดีไีอ เซอรว์สิเซส จํากดั       D          

 

 

 

 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ท่ี 2 

 

   ตวัย่อ 

 C = ประธานกรรมการ    D = กรรมการบริษทั 

 ID = กรรมการอิสระ     CAC = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 AC = กรรมการตรวจสอบ    CM = ประธานคณะผูบ้ริหาร 

 CEO = ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร    MD = กรรมการผู้จดัการ / กรรมการผู้จดัการ ใหญ ่

 M = ผู้บริหาร / สมาชิกคณะผูบ้ริหาร   CNR = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 NR = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

 

 

 

  



  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที ่1 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง อายุ 
คณุวฒิุการศึกษา / 

ประกาศนียบตัร 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ช่วงเวลา 
ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/  

องคก์ร /  

ประเภทการ

ดาํเนินธรุกิจ 

1. นายวรีะพงษ์  

กฤษดาวฒัน์ 

(หุน้สว่น) 

58 - ปรญิญาโท ดา้น 

Management Sciences 

University of Southampton 

in UK 

- ปรญิญาตร ีดา้น Statistics 

with Management Science 

Techniques, University of 

Wales Institute of Science 

and Technology in UK 

- Certified Information 

Systems Auditor (CISA) 

- Certified Information 

Security Manager (CISM) 

- Diploma Certification 

Program (DCP), Thai 

Institute of Directors 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2549 - ปัจจุบนั บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จํากดั 

หวัหน้าโครงการงานตรวจสอบภายใน  

ทีป่รกึษา 

 

 



          บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หน้าที ่1 

 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั(มหาชน) 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินน้ีจดัทาํโดยคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเป็นความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกบัความ

เพียงพอของระบบควบคมุภายใน



          บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หน้าที ่2 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง และมีการ

ปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณใน

การดาํเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํวนั และการตดัสินใจใน

เร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

  คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองดงักล่าว โดยระบุ

รายละเอียดไวใ้นนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) และนโยบายความ

รับผิดชอบต่อสังคม  อีกทั้งไดร้ะบุในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้พึง

ปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย 

• นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• นโยบายการรักษา และการใชท้รัพยสิ์น และขอ้มูล/ความลบัของบริษทัฯ 

• นโยบายการให ้หรือรับของขวญั หรือส่ิงบนัเทิง 

• นโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และการใชข้อ้มูลภายใน 

• นโยบายเก่ียวกบัระบบควบคุม และตรวจสอบภายใน และการรายงานทาง

บญัชี และการเงิน 

• นโยบายความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

• นโยบายการปฏิบติัต่อผูบ้ริหารหรือพนกังาน 

• นโยบายการปฏิบติัของผูบ้ริหาร หรือพนกังาน 

โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบายดงักล่าวผา่นทาง Intranet ของบริษทัฯ  เพื่อใหผู้บ้ริหาร 

และพนกังานของบริษทัฯ สามารถเขา้ถึงนโยบายดงักล่าวไดส้ะดวก รวดเร็ว 



          บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หน้าที ่3 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

1.2  มีขอ้กาํหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและ

พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ 

ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) 

สาํหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้กาํหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตน

ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั

กิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้ม 

คอร์รัปชนัอนัทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร0

1 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนด

ขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการ

ปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้พนกังานลงนามรับทราบ

ขอ้กาํหนดและบทลงโทษเป็นประจาํทุกปี  รวมทั้งมีการ

เผยแพร่ Code of Conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอก

ไดรั้บทราบ 

  คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดมี้ขอ้กาํหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุ

ไวใ้นนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  

และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ   (อา้งอิงขอ้ 1.1)  เพื่อใหผู้บ้ริหาร และพนกังานของ

บริษทัฯ ทุกคนไดรั้บทราบและถือปฏิบติั เป็นวินยัการทาํงาน โดยใหบุ้คลากรทุกระดบั

ของบริษทัฯ รับทราบและเขา้ใจ เพี่อถือเป็นแนวทางประกอบการปฏิบติัตามนโยบาย

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฯ ซ่ีงบริษทัฯไดก้าํหนดระเบียบ และขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการ

บริหารงานบุคคล เพีอ่มีบทลงโทษตามความเหมาะสม หากมีผูท่ี้ละเวน้  ไม่ปฏิบติัตาม

หลกัปฏิบติัดงักล่าว 

 
1 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 



          บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หน้าที ่4 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม 

Code of Conduct 

      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยผูต้รวจสอบภายใน

หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติั (Compliance Unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอก

องคก์ร 

  บริษทัฯ มีผูต้รวจสอบภายใน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทาํหนา้ท่ี ตรวจสอบประเมิน และ

ติดตามกระบวนการปฏิบติังานของบริษทัฯ ตามแผนการตรวจสอบท่ีกาํหนดไว ้เพื่อหา

แนวทาง แกไ้ข และป้องกนั ขอ้สังเกตท่ีตรวจพบ และมีคณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

และควบคุมภายในเพือ่เขา้มาตรวจสอบ กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของพนกังานให้

เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

บริษทัฯไดก้าํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้นในทุกหน่วยงาน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ

กาํกบัดูแลและส่งเสริมใหพ้นกังานในบงัคบับญัชา ปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษทัฯอยา่งทัว่ถึง 

และไดก้าํหนดแนวทางในการประเมินตนเองของผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การตดัสินใจ หรือปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ  

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีทาํให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืน

ไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  

        1.4.2 มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการ

กบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  

 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระทาํท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรง

และการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนั

ควร 

  บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้นในทุกหน่วยงานมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ

กาํกบัดูแล และสอบทานใหพ้นกังานในบงัคบับญัชาปฏิบติัตาม ขอ้กาํหนดของบริษทัฯ 

อยา่งทัว่ถึง และสนบัสนุนใหผู้บ้ริหาร และพนกังาน มีการสอบถามกรณีมีขอ้สงสัย 

เก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ไดท่ี้ฝ่ายบริหารขององคก์ร  รวมทั้งเปิดโอกาส

ให ้ผูบ้ริหาร และ พนกังานทุกคนร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หรือขดัต่อ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ  

นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดระเบียบ และขอ้กาํหนดว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล 

เพื่อมีบทลงโทษตามความเหมาะสม หากมีผูท่ี้ละเวน้ไม่ปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัดงักล่าว 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการกาํหนดช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน / การแจง้เบาะแส 



          บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หน้าที ่5 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

(Whistleblower) ไวใ้นนโยบายการคุม้ครอง และใหค้วามเป็นธรรมแก่พนกังานท่ีแจง้

ขอ้มูล หรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบัการทุจริต หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ขอ้บงัคบับริษทั และหลกัจรรณยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ย 
 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทําหน้าท่ีกาํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการดําเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

2.1  มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

แยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอาํนาจเฉพาะ

ของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  บริษทัฯมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผูบ้ริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงผา่นการอนุมติัของท่ี 

ประชุมคณะกรรมการบริษทัแลว้  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดอาํนาจอนุมติัในการดาํเนินงานและการเขา้ทาํธุรกรรมต่างๆ 

ของบริษทัฯ  (Delegation of Authority) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงผา่นการอนุมติัของท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริษทัดว้ย 

2.2  คณะกรรมการกาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนด

เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและ

พนกังาน 

  คณะผูบ้ริหาร ไดม้อบหมายใหท่ี้ประชุม MCOM (Management Committee) จดัทาํ เป้าหมาย และ

แผนงานประจาํปีของบริษทัฯ เพื่อขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ   รวมทั้งการกาํหนด

เป้าหมาย และแผนงาน (Business Plan) ของแต่ละแผนก และกาํหนดใหร้ายงานผลการดาํเนินงาน

ในท่ีประชุม Performance Review ในแต่ละไตรมาส 

2.3  คณะกรรมการกาํกบัดูแลใหบ้ริษทักาํหนด

บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และผูบ้ริหารให้

ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาท

ท่ีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผู ้

  บริษทัฯ มีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผูบ้ริหาร เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงมีการกาํหนด  

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผา่นการอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยการ

กาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ



          บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หน้าที ่6 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

ตรวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทาง

การเงิน 

ตรวจสอบ อีกทั้งคณะผูบ้ริหาร ไดมี้การพิจารณาและคาํนึงถึงกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พรบ. หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์และพรบ. บริษทั

มหาชนจาํกดั 

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของ

บริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

บริษทั หรือสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญใน

เร่ืองนั้นๆได ้

 

  คณะกรรมการของบริษทั เป็นผูมี้คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายกาํหนด 

ตลอดจนมีความความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนิน 

ธุรกิจของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการของบริษทั สามารถว่าจา้งท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญในดา้น 

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงในการดาํเนินการแต่งตั้งท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญใน

ดา้นต่างๆ ตอ้งผา่นการพิจารณาและอนุมติัตามขั้นตอน 

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมี

ความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็น

อิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างแทจ้ริง เช่น ไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์

อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและ

ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจาํนวนท่ีเหมาะสม

เพียงพอ 

  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 5 ท่าน โดยกรรมการ 3 ท่านทาํหนา้ท่ี

กรรมการตรวจสอบดว้ย กรรมการอิสระทุกท่านเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และความน่าเช่ือถือ 

รวมถึงมีคณุสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของสํานกังาน ก.ล.ต.   และ ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ

สามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของบการเงินของบริษทัฯไดด้ว้ย 

 

2.6 คณะกรรมการกาํกบัดูแลการพฒันาและปฏิบติั

เร่ืองการควบคุมภายในในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้ง

การสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมิน

ความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการ

ส่ือสาร และการติดตาม 

  คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํนาจหนา้ท่ี และความ

รับผิดชอบ เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ตาม

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ะบุอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และการสอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจง้เบาะแส และการรับขอ้

ร้องเรียน และใหบ้ริษทัฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล และกาํกบั



          บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หน้าที ่7 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

ใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมีการรายงานการตรวจ

ติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัทาํ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงจะ

ครอบคลุมถึงความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี คณะทาํงานบริหารความเส่ียงไดมี้การสอบทานใหมี้ระบบบริหารความเส่ียง และ 

มาตรการในการจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส่ังการ และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การ

กาํกบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดโครงสร้างองคก์รท่ี

สนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจ และ

กฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การควบคุมภายในอยา่ง

มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ี

สาํคญั ซ่ึงทาํใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  

มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึ้นตรงกบักรรมการ

ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

และ เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สาํนกังาน ก.ล.ต.)  โดยโครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ 

ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทาํงานบริหารความเส่ียง โดยมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจ 

หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ี 

บริษทัฯไดก้าํหนดโครงสร้างองคก์รโดยแบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีสาํคญั และไดแ้ต่งตั้งผูต้รวจ

สอบภายใน ซ่ึงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดสายการรายงานใน

บริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั

อาํนาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสาร

ขอ้มูล 

  ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดก้าํหนดใหมี้การรายงานตามสายการบงัคบับญัชาตามโครงสร้างการจดัการท่ี

ชดัเจน รวมถึงไดร้ะบุสายการรายงานไวใ้นเอกสาร Job Description ของแต่ละตาํแหน่งงาน 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การกาํหนดอาํนาจอนุมติัในการดาํเนินงาน และการเขา้ทาํธุรกรรมต่างๆ ของ

บริษทัฯ  (Delegation of Authority) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซ่ึงผา่นการอนุมติัของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั รวมถึงมีการทบทวนอาํนาจอนุมติัดงักล่าว เม่ือมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 

3.3  มีการกาํหนด มอบหมาย และจาํกดัอาํนาจ

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร 

และพนกังาน  

  บริษทัฯ มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผูบ้ริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงผา่นการอนุมติัของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัแลว้ อีกทั้ง บริษทัฯไดมี้การกาํหนดอาํนาจอนุมติัในการดาํเนินงาน และการเขา้

ทาํธุรกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ  (Delegation of Authority) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงผา่นการอนุมติั

ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   นอกจากน้ี บริษทัฯมีการจดัทาํ Job Description ของแต่ละ

ตาํแหน่ง เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา 

พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความ 

สามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทาน 

นโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 

บริษทัฯไดก้าํหนดแผน ในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ โดยการคดัสรร และ 

สร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤติกรรมในการทาํงานอยา่งมืออาชีพ และพฒันาความรู้ความสามารถใหมี้ 

ประสิทธิภาพในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งบริษทัฯไดม้อบหมายใหผู้บ้งัคบับญัชามี 

หนา้ท่ี วางแผนติดตาม ประเมินผล ใหข้อ้มูลป้อนกลบั และสนบัสนุนการพฒันาพนกังานอยา่ง 

เสมอภาค 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัทาํแผนพฒันาบุคลากร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน 

ความตอ้งการของบริษทัฯ สายบงัคบับญัชา โดยมีการกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาบุคลากรท่ี

ชดัเจน มีมาตรฐาน และทนัเหตุการณ์ 

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน 

การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผลการ

ปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงาน

ไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการ

เหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

 

 

บริษทัฯไดก้าํหนดแผน และกระบวนการบริหารงานบุคคล ในการใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่างๆ โดยสอดคลอ้งกบัคุณภาพ ผลสาํเร็จ

ของงาน ทศันคติ และศกัยภาพของพนกังาน รวมถึงการใหร้างวลั และการลงโทษพนกังานดว้ย

ความเสมอภาค ซ่ึงผลการประเมินจะใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา การเล่ือนตาํแหน่ง การ

ปรับเงินเดือน และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) พร้อมทั้งส่ือสารขอ้มูล ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง

ใหพ้นกังานไดรั้บรู้และเกิดความเขา้ใจท่ีดีต่อองคก์ร 

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือ

เตรียมพร้อมสาํหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

 
 

บริษทัฯ มีกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในตาํแหน่งงานท่ีมีความสาํคญัใหม้าทาํงานใหแ้ก่บริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

 

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษา

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบท่ี

ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

 

 

บริษทัฯ มีการกระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร และพนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยการกาํหนดแผนการ 

อบรมประจาํปี เพื่อใหผู้บ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ มีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดบั 

ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการอบรม  ท่ีจดัขึ้นภายในองคก์ร และ โดย 

หน่วยงานภายนอก นอกจากน้ี บริษทัฯให้โอกาส ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ไดแ้สดง 

ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีโดยใหมี้ผลตอบแทนการทาํงานท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ในการ 

ทาํงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน และโบนสั ตามความเหมาะสม 

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอด

ตาํแหน่ง (succession plan) ท่ีสาํคญั 

 
 

บริษทัฯ มีแผน และกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่งท่ีสาํคญั โดยการจดัใหมี้แผน Succession  

Plan เพื่อเป็นการเตรียมองคก์รใหพ้ร้อมสาํหรับอนาคต งานในตาํแหน่งสาํคญัๆ ทั้งหมดจะตอ้งมี 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

การพฒันาผูสื้บทอดตาํแหน่ง และมีการวางแผนพฒันาไวอ้ยา่งเหมาะสม 

5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและ

การส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมีความ

รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหมี้การ

ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจาํเป็น 

  บริษทัฯไดก้าํหนดใหผู้บ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งศึกษานโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯโดยละเอียดถ่ีถว้น และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ถือเป็นวินยั

ในการปฏิบติังาน ผูท่ี้ละเวน้จะถูกสอบสวน และลงโทษทางวินยั ตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีแนวทางในการวางรากฐานใหบุ้คลากรของบริษทัฯมีความรู้ความเขา้ใจ และใหค้วาม 

ร่วมมือในระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน  

นอกจากน้ี บริษทัฯไดก้าํหนดโครงสร้างองคก์รใหมี้ผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยผูต้รวจสอบภายในไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจาํ

ทุกไตรมาส เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และผูต้รวจสอบภายในมีแผนการติดตามผล

กบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดตวัช้ีวดัผล

การปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการใหร้างวลั 

ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม 

Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้น และ

ระยะยาวของบริษทั 

  บริษทัฯมีการกาํหนดแผนงานโดยรวม และแผนงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนงานประจาํปี   ซ่ึง

ผา่นการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะผูบ้ริหารโดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณา ประเมินผล การ

ปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจากดชันีวดัผลงานหลกั  (KPI) ท่ีชดัเจน ซ่ึงในการกาํหนดหลกัเกณฑด์งักล่าว 

ไดค้าํนึงถึงแผนงาน และเป้าหมายโดยรวม  ผลงาน ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นในงาน 

รวมถึงการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจ

และการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้ใหส้ามารถ

  บริษทัฯสนบัสนุนใหบุ้คลากรของบริษทัฯทุกคนแสดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี ตามหลกัเกณฑก์าร 

พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจากดชันีวดัผลงานหลกั  (KPI) ท่ี ชดัเจน รวมถึงการ 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

เช่ือมโยงกบัความสาํเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติั

ตามการควบคุมภายในดว้ย 

ปฏิบติัตาม  Code of Conduct  โดยใหมี้ผลตอบแทนการทาํงานท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ใน

การทาํงาน 

5.4 คณะกรรมการ และผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้

การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป ในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  บริษทัฯไดมี้การกาํหนด  Job Description ของแต่ละตาํแหน่งงาน และหลกัเกณฑก์ารพิจารณา 

ประเมินผลการปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจากดชันีวดัผลงานหลกั (KPI)  ท่ีชดัเจน และเหมาะสม เพื่อให ้

ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฯ รับทราบถึงเป้าหมาย และความคาดหวงัของบริษทัฯ  โดย

บริษทัฯ มีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานไตรมาสละ  1 คร้ัง ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะแจง้ผล

การประเมิน และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงใหพ้นกังานรับทราบ เพื่อท่ีจะพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑก์าร 

พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจากดชันีวดัผลงานหลกั  (KPI) ใหมี้ความเหมาะสม 

และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ รวมถึงศกัยภาพของบุคลากร 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกาํหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุ และประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน

ขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการ

เงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึงสิทธิหรือภาระ

ผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และ

เปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

  งบการเงิน และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจาก PwC 

และไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดย 

ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นสาํหรับงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ วา่ งบการเงินของบริษทัฯ 

แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูตอ้ง สมควรในสาระสําคญัตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

6.2 บริษทักาํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการ

เงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีสาํคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงาน

ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  บริษทัไดก้าํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยคาํนึงถึงปัจจยัสาํคญัต่างๆ และความเส่ียง

ซ่ึงคณะทาํงานบริหารความเส่ียง  ไดก้าํหนดกรอบการบริหารความเส่ียง ท่ีครอบคลุมถึงการ 

กาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาความเส่ียงดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นการเงินท่ีมีการกาํหนดจากช่วงของ 

ความเสียหายทางการเงินในแต่ละระดบั รวมถึงในดา้นต่างๆ ซ่ึงบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาจากปัจจยัเส่ียงท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม   

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึง

กิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 

 

 

  งบการเงินของบริษทัฯ สามารถสะทอ้นถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้โดยมีการกาํหนด

ช่ือ ผงับญัชีตามกิจกรรมการดาํเนินงาน  

นอกจากนั้น ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไดแ้สดงรายละเอียดขอ้มูลท่ีแสดงรายละเอียดของ

กิจกรรม เช่น การกาํหนดนโยบายการบนัทึกมูลค่าของลูกหน้ี เป็นตน้ 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย การบริหารความ

เส่ียงใหผู้บ้ริหาร และพนกังานทุกคนรับทราบและ

ถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของ

องคก์ร 

  บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียง เพื่อทาํหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงขององคก์ร  

(Enterprise Risk Management)  โดยการส่ือสาร กบัหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ มีการวิเคราะห์ 

ความเส่ียง และระดบัความเส่ียงต่างๆ มีการประเมินผลกระทบ กาํหนดผูรั้บผิดชอบ และผลกัดนัให้

มีการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร  การปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ร การปรับปรุงอยา่ง 

ต่อเน่ือง  เพื่อใหพ้นกังานทุกระดบัตระหนกัถึงความเส่ียง และมีแนวทางการควบคุม หรือป้องกนั

ความเส่ียงของทุกหน่วยงาน 

 

7. องค์กรระบุ และวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร  

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร 

หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

 

 

คณะทาํงานบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไดมี้การประชุม ประสานงานกบัผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการของ 

บริษทัฯ ในการระบุความเส่ียงประจาํปี และจดัทาํรายงานความเส่ียงระดบัองคก์ร ท่ีเช่ือมโยงกบั 

แผนกลยทุธ ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และ KPI ขององคก์ร เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

หรือส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ โอกาสในการเกิดความเส่ียง  และประเมินผลกระทบหากความเส่ียง

ดงักล่าวเกิดขึ้น โดยกาํหนดผูรั้บผิดชอบของแต่ละความเส่ียง และรายงานใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั

รับทราบ และดาํเนินการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิด

จากทั้งปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกองคก์ร ซ่ึง

รวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การดาํเนินงาน การ

รายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้น

 

 

คณะทาํงานบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไดติ้ดตามรายงานความเส่ียงขององคก์ร โดยไดมี้การ 

วิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัฯ ทั้งจากท่ีเกิดขึ้นจากปัจจยัภายใน และ 

ภายนอกองคก์ร โดยกาํหนดใหมี้การพิจารณาความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ดา้นกลยทุธ ์

ดา้นปฏิบติัการ ดา้นการเงิน และดา้นการกาํกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหาร

ความเส่ียง 

 

 

ในการจดัทาํรายงานคณะทาํงานบริหารความเส่ียง คณะทาํงานบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ได้

ร่วมกบัผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงาน ในการระบุ และวิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้น โดย

ประเมินทั้งโอกาสในการเกิดความเส่ียง และประเมินผลกระทบ หากความเส่ียงดงักลา่วเกิดขึ้นใน

ระดบัองคก์ร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียง ไดมี้การติดตามกบั

ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใหมี้การดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงดงักล่าวอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความสาํคญัของความเส่ียง 

โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้การประเมินระดบัความเส่ียง โดยวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีระบุขึ้น ทั้งในดา้น 

โอกาสในการเกิดความเส่ียง และผลกระทบ เพื่อใหไ้ดร้ะดบัความสาํคญัของความเส่ียง ท่ีระบุไวใ้น

แต่ละความเส่ียง 

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อ

จดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ

เส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง 

(reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  

หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

 

 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการจดัการความเส่ียง ไวใ้นกรอบการบริหารความเส่ียง  

โดยกาํหนดแนวทางไว ้ 4 แนวทาง ไดแ้ก่ Take (ยอมรับ) Treat (ลด)  Transfer (ถ่ายโอน) และ 

Terminate  (หยดุ)  ซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกนักบั COSO ERM Framework 
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8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสท่ีจะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้น โดย

ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัทาํ

รายงานทางการเงินเท็จ  การทาํใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  

การคอร์รัปชนั   

การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 

(management override of internal controls)  การ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีสาํคญั  การไดม้า

หรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตในรูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุมหน่วยงาน

หลกัๆ ของบริษทัฯ ตามลกัษณะงานของแต่ละสายงาน และรายงานผลการประเมินดงักล่าวต่อ 

คณะกรรมการบริษทั  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาหนา้ท่ีการปฏิบติังานท่ีอาจเอ้ือต่อการทุจริตไว ้โดยกาํหนดใหมี้การ

แบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมไวใ้นหลายขั้นตอน  

 

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่ง

รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมาย

ท่ีกาํหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความ

สมเหตุสมผล ของการใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทน

แก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้

พนกังานกระทาํไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย

ยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  

จนทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย 

เป็นตน้ 

  บริษทัฯมีการกาํหนดแผนงานโดยรวม และแผนงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนงานประจาํปี 

โดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจากดชันีวดัผลงาน

หลกั (KPI) ท่ีชดัเจน ซ่ึงในการกาํหนดหลกัเกณฑด์งักล่าว ไดค้าํนึงถึงแผนงาน และเป้าหมายโดยรวม  

ผลงาน ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นในงาน โดยใหมี้ผลตอบแทนการทาํงานท่ีเหมาะสม

และสร้างแรงกระตุน้ในการทาํงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน และโบนสั ตามความเหมาะสม 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและ

สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หากเกิดเหตุการณ์ทุจริตในหน่วยงาน และมีคาํแนะนาํในการดาํเนินการ เพื่อป้องกนั หรือ
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

ในการเกิดทจุริต และมาตรการท่ีบริษทัดาํเนินการ

เพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

แกไ้ขการทุจริตดงักล่าว 

 

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและ

ปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั  ท่ีกาํหนดไว ้

  บริษทัฯไดก้าํหนดใหผู้บ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ตอ้งศึกษา นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ และนโยบาย

ต่างๆ โดยละเอียดถ่ีถว้น และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ถือเป็นวินยัในการปฏิบติังาน โดยบริษทัฯ ได้

เผยแพร่นโยบายดงักล่าวผา่นทาง  Intranet ของบริษทัฯ เพื่อท่ีจะใหผู้บ้ริหาร และพนกังาน 

ของบริษทัฯ สามารถเขา้ถึงนโยบายดงักล่าวไดส้ะดวก รวดเร็ว 

 
 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่  

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอก

องคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้

กาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น

อยา่งเพียงพอแลว้  

  บริษทัฯไดมี้การประเมินความเส่ียงขององคก์ร ทั้งจากปัจจยัภายใน และภายนอกองคก์ร ซ่ึงอาจมี 

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยไดด้าํเนินการการระบุความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น จากนั้น 

ประเมินโอกาส และความเส่ียง มีการประเมินผลกระทบ หากความเส่ียงดงักลา่วเกิดขึ้นในระดบั 

องคก์ร และส่วนงานต่างๆ    

นอกจากน้ี คณะทาํงานบริหารความเส่ียง จะมีการติดตาม และประเมินปัจจยัต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์ร ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อวิเคราะห์ และกาํหนด

แนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ข หรือลดผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจยัดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํ

ธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การ

  อา้งอิงขอ้ 9.1 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่  

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้

กาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น

อยา่งเพียงพอแลว้ 

 

 

 

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้าํองคก์ร ท่ี

อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การควบคุม

ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนด

มาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่ง

เพียงพอแลว้ 

  บริษทัฯไดมี้การกาํหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน สามารถ

ดาํเนินการไดโ้ดยฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกระดบั ตามเป้าหมาย และนโยบายท่ีกาํหนดไว ้
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การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความ

เส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม 

ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดาํเนินงาน 

รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  บริษทัฯไดก้าํหนดกระบวนการควบคุมภายใน ระดบัองคก์ร และกระบวนการย่อยท่ีสาํคญั

ต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และสภาพแวดลอ้มการควบคุมของบริษทัฯ 

โดยบริษทัฯ มีการวา่จา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก เพื่อประเมินกระบวนการควบคุม

ภายในทั้งในระดบัองคก์ร และกระบวนการทางธุรกิจ  (Business Cycle) ของหน่วยงาน

ต่างๆ ท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และเม่ือไดรั้บผลการประเมินและสอบทาน บริษทัฯ ได้

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะทนัที 

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  

มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้น

การเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกาํหนด

ขอบเขต  อาํนาจหนา้ท่ี  และลาํดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหาร

ในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกุม  เพื่อใหส้ามารถป้องกนั

การทุจริตได ้ เช่น  มีการกาํหนดขนาดวงเงินและอาํนาจอนุมติั

ของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการ

ลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึก

ขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจ่าย

  บริษทัฯไดด้าํเนินการใหมี้กระบวนการดาํเนินงานทางธุรกิจต่างๆ ท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณ์

อกัษร  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดอาํนาจอนุมติัในการดาํเนินงาน และการเขา้ทาํ

ธุรกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ  (Delegation of Authority) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย  ซ่ึง

ผา่นการอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  นอกจากน้ี บริษทัฯไดก้าํหนดให้

กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทุกราย เปิดเผย และรับรองความถูกตอ้ง ครบถว้น 

ของขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการ และผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบุคคลดงักลา่ว 

ไวใ้นนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

วสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยได้

จดัใหมี้กระบวนการสาํหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้ง

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบ

ทานการทาํรายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็น

ปัจจุบนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือทาํสัญญากบัผูท่ี้

เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ 

เช่น การทาํสัญญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื  การคํ้าประกนั  

บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น 

ติดตามการชาํระคืนหน้ีตามกาํหนด หรือมีการทบทวนความ

เหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

10.3 บริษทักาํหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลาย

อยา่งเหมาะสม เช่น  การควบคุมแบบ manual และ automated 

หรือการควบคุมแบบป้องกนั และติดตาม 

  บริษทัฯ มีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงใน

ขั้นตอนการปฏิบติังานในระดบัองคก์ร และกระบวนการทางธุรกิจ  (Business Cycle) ของ

หน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเหมาะสม กบัการดาํเนินธุรกิจ และสภาพแวดลอ้มของการควบคุมของ

บริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีการวา่จา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก มาประเมินกระบวนการ

ควบคุมภายในทั้งในระดบัองคก์ร และระดบักิจกรรม โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแกไ้ข
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

ปรับปรุง ระบบการควบคุมภายในตามขอ้เสนอแนะทนัที 

10.4 บริษทักาํหนดใหมี้การควบคมุภายในในทุกระดบัของ

องคก์ร เช่น ทั้งระดบั กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่าย

งาน แผนก หรือกระบวนการ 

  บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้การวางระบบ และกระบวนการควบคุมภายในระดบัองคก์ร และ

กระบวนการท่ีสาํคญัต่างๆ โดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในขั้นตอนการปฏิบติังาน ของ

แต่ละหน่วยงาน นอกจากนั้น บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การจดัทาํการประเมินความเส่ียง และ

การควบคุมขึ้น โดยใหห้น่วยงานเจา้ของกระบวนการประเมินความเส่ียง และการควบคุม

ภายในหน่วยงานของตนเองจากนั้น รวบรวมขอ้มูลใหแ้ก่คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

เพื่อประเมินความเพียงพอ และเหมาะสม  ซ่ึงขอ้มูลการประเมินดงักล่าว สามารถใชเ้ป็น

ขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงได ้

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 

ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบ

ซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  

(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ 

และ  

(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น     

   

  บริษทัฯ มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบทั้ง 3 ดา้น ออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยก่อน

การอนุมติัรายการทุกคร้ัง จะตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง และครบถว้นโดย

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนส่งใหผู้อ้นุมติั ไดมี้การกาํหนดอาํนาจอนุมติัในการดาํเนินงาน 

และการเขา้ทาํธุรกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ  (Delegation of Authority) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร  ซ่ึงผา่นการอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สาํหรับการ บนัทึกรายการ

บญัชี บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงทาํหนา้ท่ี บนัทึกรายการบญัชีในแต่ละรายการ 

จะตอ้งไม่ทาํหนา้ท่ีตรวจทาน และอนุมติัรายการ 
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11. องค์กรเลือก และพฒันากจิกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

11.1 บริษทัควรกาํหนดความเก่ียวขอ้งกนั

ระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   ใน

กระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไป

ของระบบสารสนเทศ 

  บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังาน และบุคลากรของบริษทัฯ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบติังาน 

ใหเ้กิดประโยชน์ อยา่งรอบคอบ และระมดัระวงั โดยตอ้งคาํนึงถึงการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ลิขสิทธ์ิ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา  ซ่ึงตามนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ไดร้ะบุการควบคุมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ

พนกังาน อาทิ การเก็บรักษาขอ้มูลทางการคา้ท่ีเป็นความลบัไมใ่หเ้ปิดเผยออกไปสู่บุคคลภายนอก การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง การเก็บรักษารหัสผา่นของตนใหเ้ป็นความลบั และการควบคุม

การใชง้านระบบสารสนเทศของผูป้ฏิบติังานภายนอก เป็นตน้ อีกทั้งบริษทัฯ ไดมี้นโยบาย IT ดา้นการรักษา

ความมัน่คง ปลอดภยั ดา้นสารสนเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คง ปลอดภยั  

11.2 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมของ

โครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้

ความเหมาะสม 

  บริษทัฯ มอบหมายใหห้น่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ รับผดิชอบเร่ืองดงักล่าว โดยการจดัหา การติดตั้ง

ระบบงานต่างๆ การดูแลระบบเครือข่าย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูป และอุปกรณ์ 

ต่อพ่วงอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

11.3 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมดา้นความ

ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความ

เหมาะสม 

  บริษทัฯ มีการประกาศนโยบาย IT การรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และประกาศ 

ใหพ้นกังานรับทราบผา่นทาง Intranet ของบริษทัฯ  

11.4  บริษทัควรกาํหนดการควบคุม

กระบวนการไดม้า การพฒันา และการ

บาํรุงรักษาระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  บริษทัฯ มอบหมายใหห้น่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ รับผิดชอบเร่ืองดงักลา่ว โดยระบุขอบเขต หนา้ท่ี 

และความรับผิดชอบ อีกทั้งบริษทัฯ มีการมอบหมายใหมี้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบในการใหค้าํปรึกษา หรือ

แกไ้ขปัญหาท่ีไดรั้บแจง้จากผูใ้ชง้าน พร้อมทั้งจดัทาํสรุปความตอ้งการจากผูใ้ชง้านทั้งหมด และรายงาน

ความคืบหนา้อยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการจดัทาํตารางการปฏิบติังานบาํรุงรักษาระบบต่างๆ ประจาํปี 
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12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้กาํหนดส่ิงท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายท่ีกาํหนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่การ

ปฏิบัติได้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหก้ารทาํธุรกรรม

ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบั

บุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีกาํหนด เช่น 

ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  เกณฑข์องสาํนกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรื

อนาํผลประโยชน์ของบริษทั ไปใชส่้วนตวั   

  บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และคาํนึงถึงผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และรายการระหวา่งกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั ตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรม

กระทาํโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น 

  บริษทัฯ มีการจดัทาํนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในภาพรวม  

 

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรม

คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั และพิจารณา

โดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทาํกบับุคคลภายนอก   (at 

arms’ length basis) 

 

  ในกรณีท่ีมีการทาํรายการระหวา่งกนั คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาถึงความ

สมเหตุสมผลในการกาํหนดราคา หรือเง่ือนไขของธุรกรรม โดยการกาํหนดราคา และ

เง่ือนไขทางการคา้ต่างๆ จะตอ้งมีหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคา และเง่ือนไข ใหเ้ป็นไป

ในแนวทางเดียวกนักบัลูกคา้ทุกราย ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกนั และไม่เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ 

(Arm’s length basis) และจะตอ้งไม่ทาํใหบ้ริษทัฯ เสียประโยชน์ 

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินงานของ

บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทั้งกาํหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ี

บริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย หรือ

ร่วมนั้น ถือปฏิบติั  

 (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วมไม่

  บริษทัไดแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯ เขา้ไปเป็นกรรมการ และ/หรือ ไปเป็น

ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม โดยบุคคลผูเ้ป็นตวัแทนของบริษทัฯ จะไปทาํ

หนา้ท่ีใหบ้ริษทัฯ บริหารจดัการใหบ้ริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมนั้นมีความมัน่คง และ

เจริญเติบโต พร้อมทั้งดูแลผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

ต้องตอบข้อนี)้ 

12.5  บริษทักาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการนาํ

นโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหาร และ

พนกังาน 

  บริษทัฯ ไดร้ะบุหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของพนกังานในการปฏิบติัตามนโยบายของ

บริษทัฯไวใ้นคู่มือการปฏิบติังานของทุกฝ่าย โดยจะมีการประกาศนโยบายใหพ้นกังาน

ทุกคนรับทราบในระบบ Intranet ของบริษทัฯ 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการ

นาํไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ 

รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการ

ปฏิบติังาน 

  บริษทัฯ จะส่ือสารนโยบายใหทุ้กฝ่ายรับทราบ เม่ือนโยบายต่างๆ ของบริษทัฯ มีผลบงัคบั

ใช ้โดยมีคณะผูบ้ริหารเป็นผูค้วบคุมดูแลการปฏิบติัตามนโยบายของพนกังานทุกระดบั 

ทั้งน้ี หากผลการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีวางไว ้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้ง

ร่วมกนัพิจารณา วิเคราะห์ และดาํเนินการแกไ้ขเพื่อใหผ้ลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

นโยบายท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีผูต้รวจสอบภายใน ท่ีทาํหนา้ท่ี 

ประเ มิน และตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

12.7 บริษทัทบทวนนโยบาย และกระบวนการปฏิบติัใหมี้

ความเหมาะสมอยูเ่สมอ 
  บริษทัฯ จดัใหมี้การทบทวนนโยบาย และกระบวนการปฏิบติังานใหมี้ความเหมาะสมทุก

ปี โดยในกรณีท่ีผลการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามนโยบาย หรือแผนการท่ีบริษทัฯตั้งไว ้

บริษทัฯจะจดัใหมี้การทบทวนการดาํเนินงาน หรือปรับปรุงกระบวนการทาํงาน เพื่อให้

บริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามท่ีกาํหนดไว้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

13.1 บริษทักาํหนดขอ้มลูท่ีตอ้งการใชใ้นการดาํเนินงาน ทั้ง

ขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและ

เก่ียวขอ้งต่องาน 

  ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯจะรวบรวมและพิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งขอ้มูล

จากภายในและขอ้มูลจากองคก์รภายนอก เพื่อประกอบการวิเคราะห์ และตดัสินใจในเร่ือง

ต่างๆ โดยหากเป็นขอ้มูลภายในท่ีสาํคญัของบริษทัฯ เช่น ขอ้มูลทางบญัชี บริษทัฯ จะมีการ

กาํหนดการส่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม ตรวจสอบขอ้มูล และมีการอนุมติัขอ้มูลท่ีเป็นระบบ 

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล  

  บริษทัฯ มีการพิจารณาเร่ืองตน้ทุน และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในดา้นการลงทุนในระบบ

สารสนเทศ โดยมีการพฒันาและติดตั้งระบบสารสนเทศท่ีตอ้งการความน่าเช่ือถือ และ

ถูกตอ้งของขอ้มลูในกระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะในกระบวนการหลกัของบริษทัฯ  

นอกจากนั้น ยงัมีระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการติดตั้งเพือ่ใหม้ัน่ใจในความมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของขอ้มูล และการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

13.3 บริษทัดาํเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีสาํคญั

อยา่งเพียงพอสาํหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่ง

ขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ ใหพ้ิจารณา 

เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  เลขานุการบริษทั และสาํนกัผูบ้ริหาร เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการจดัเตรียมขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ี

เพียงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการ และผูบ้ริหารใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจในการพิจารณา

อนุมติัเร่ืองต่างๆ โดยสาํนกัผูบ้ริหาร จะทาํหนา้ท่ีจดัทาํหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ

บริษทั หนงัสือเชิญประชุม รายงานการประชุม รายงานประจาํปี และเอกสาร/แบบฟอร์ม

ต่างๆ ตามท่ีกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งไดก้าํหนดไว ้โดยในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งใช้

ขอ้มูลจากภายนอก บริษทัฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง อาทิ ท่ีปรึกษา

กฎหมาย และท่ีปรึกษาในการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นตน้ เพือ่จดัทาํขอ้มูลท่ีมี
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

ความสาํคญั และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

13.4 บริษทัดาํเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือ

นดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ี

จาํเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้

อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

  สาํนกัผูบ้ริหาร/เลขานุการบริษทั จะจดัทาํหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั และ

เอกสารประกอบการประชุม ท่ีประกอบไปดว้ยเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา และขอ้มูลประกอบการ

พิจารณาใหแ้ก่กรรมการทุกท่าน ก่อนการประชุมล่วงหนา้ ซ่ึงเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎ

บตัรกาํหนด 

13.5 บริษทัดาํเนินการเพื่อให้รายงานการประชุม

คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร    เพื่อใหส้ามารถ

ตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถาม

ของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ือง

ท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 

ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

  ภายหลงัการประชุม คณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทัร่วมกบัสาํนกัผูบ้ริหาร จะทาํ

หนา้ท่ี จดัทาํรายงานการประชุม โดยเลขานุการบริษทั รวมถึงสาํนกัผูบ้ริหาร  จะทาํหนา้ท่ี 

เก็บรายงานดงักล่าวเป็นหมวดหมู่อยา่งเป็นระเบียบ เพื่อใหง้่ายต่อการอา้งอิงขอ้มูลใน

อนาคต โดยรายงานการประชุมจะประกอบดว้ยรายละเอียดเร่ืองท่ีพิจารณา ขอ้ซกัถาม และ

ความเห็นของกรรมการ รวมถึงผลการอนุมติั/พิจารณาวาระการประชุมนั้นๆ 

13.6 บริษทัมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสําคญั ไวอ้ยา่งครบถว้น

เป็นหมวดหมู่ 

 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผู ้

ตรวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง ในการควบคุมภายใน 

บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

  บริษทัฯ มอบหมายใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบจดัทาํเอกสาร และจดัเก็บเอกสารท่ีสาํคญัให้

เป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการอา้งอิงในอนาคต โดยหากผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษาในการ

ประเมินระบบการควบคุมภายในมีขอ้เสนอแนะ ขอ้ควรแกไ้ข หรือคาํแนะนาํเพื่อปรับปรุง

ระบบการจดัเก็บ และตรวจสอบเอกสารของบริษทัฯ  บริษทัฯ จะมอบหมายใหห้น่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุงประเด็นท่ีตรวจพบ เพื่อกาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแล

กิจการตลอดจนการควบคุมภายในดา้นต่างๆ ใหมี้ความเพียงพอและเหมาะสมกบัการ

ดาํเนินธุรกิจ 
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14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในท่ีจําเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ

ดําเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีหมาะสม เพื่อ

สนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  บริษทัฯ มีกระบวนการ และช่องทางในการส่ือสารขอ้มูลภายในท่ีเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ เช่น  

การใชร้ะบบ Intranet, ส่ือสังคมออนไลน์ (Line) ในการส่ือสารภายใน  และการใชร้ะบบ 

E-mail ท่ีเป็นความลบัในกรณีท่ีพนกังานมีเร่ืองท่ีตอ้งการร้องเรียน โดยกระบวนการ

ดงักล่าวครอบคลุมถึงพนกังานทุกระดบัชั้น 

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีสาํคญัถึงคณะกรรมการ

บริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ และ             คณะกรรมการบริษทั

สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน 

หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การกาํหนด

บุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อใหส้ามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืน

นอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม

ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุม

ระหวา่งคณะกรรมการ และผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้อง

ขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ และ

ผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้   

 

 

 

  เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้ายงานขอ้มลูท่ีสาํคญัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่ง

สมํ่าเสมอ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ สามารถเรียกดูขอ้มูลท่ีสาํคญัเพิ่มเติม เพื่อ

ประกอบการพิจารณาได ้ 

โดยสามารถติดต่อขอขอ้มูลจากเลขานุการบริษทั 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบั

เพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูล หรือ

เบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-

blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  บริษทัฯ มีช่องทางการส่ือสารหลายช่องทาง และไดม้อบหมายใหมี้ผูรั้บขอ้ร้องเรียน ซ่ึง

รับผิดชอบในการรับขอ้คิดเห็น และเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากพนกังาน อีกทั้งบริษทัฯ ได้

จดัทาํแนวนโยบาย และวิธีปฏิบติัต่อขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อ่ืนๆ อยา่งชดัเจน ซ่ึงขอ้มูลความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้มูลสาํคญัดงักล่าว จะไดรั้บ

การคุม้ครอง และเก็บไวเ้ป็นความลบั โดยกาํหนดช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน 3 ช่องทาง 

ดงัน้ี 

• ช่องทางท่ี 1 การร้องเรียนดว้ยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร 

• ช่องทางท่ี 2 การร้องเรียนผา่น E-mail Address ของเลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั หรือ กรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึง 

• ช่องทางท่ี 3 การร้องเรียนโดยทาํเป็นจดหมาย ถึงเลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั หรือ กรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึง   

บริษทัฯ มีการกาํหนดการรับขอ้ร้องเรียน / การแจง้เบาะแส ( Whistleblower) ไวใ้น

นโยบายการคุม้ครอง และให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานท่ีแจง้ขอ้มูล หรือให้เบาะแส

เก่ียวกบัการทุจริต หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และหลกั

จรรณยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 

• ขั้นตอนการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

• การคุม้ครองปกป้องผูท่ี้แจง้ขอ้มูล หรือใหเ้บาะแส 
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15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ

ส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคมุภายใน เช่น จดั

ใหมี้เจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ือง

ร้องเรียน เป็นตน้ 

  บริษทัฯ จะมอบหมายใหก้ลุม่ลูกคา้สัมพนัธ์เป็นหน่วยงานหลกัในการติดต่อประสานงาน 

และส่ือสารขอ้มูลกบับุคคลภายนอก ซ่ึงปฏิบติังานภายใตส้าํนกัผูบ้ริหาร นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัจดัช่องทางใหบุ้คคลภายนอกติดต่อบริษทัฯโดยการติดต่อ/ร้องเรียนผา่น

ทางเวป็ไซตข์องบริษทัฯ ไดด้ว้ย 

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษ หรือช่องทางลบั 

เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือ

เบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-blower 

hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  อา้งอิงขอ้ 14.3 และขอ้ 15.1 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติั

ตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบริหาร

และพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น กาํหนดใหแ้ต่

ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน

ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหผู้ต้รวจสอบ

ภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยไดก้าํหนดใหบุ้คลากรของบริษทัฯ ยดึถือคู่ 

มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ของ

บริษทัฯ เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบั และระเบียบของบริษทัฯ เช่น การ

กาํหนดอาํนาจอนุมติัในการดาํเนินงานและการเขา้ทาํธุรกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ (Delegation of 

Authority) โดยพนกังานของบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติั และรายงานตามสายบงัคบับญัชา  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหบุ้คลากรลงนามรับทราบในแบบการเปิดเผยรายการขดัแยง้ทาง 

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ  หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีบริษทัฯ กาํหนด เพื่อรายงานรายการและ

ลกัษณะของรายการท่ีอาจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ จะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการ

ดาํเนินการติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย และขอ้กาํหนดต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ โดยจะรายงานผล 

การติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ รับทราบดว้ยเช่นกนั 

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตาม

ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้  โดยการประเมิน

ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบ

ภายใน 

  ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ  ซ่ึงรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการดาํเนินการ 

ตรวจสอบ และประเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ  โดยจะนาํ

ขอ้บกพร่อง หรือ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ รายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินการติดตามปรับปรุงแกไ้ขโดยเร็ว  

นอกจากน้ี ผูต้รวจสอบภายใน จะประเมินกระบวนการควบคุมภายในทั้งในระดบัองคก์รและ
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

กระบวนการทางธุรกิจ  (Business Cycle) ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ดว้ย 

16.3 ความถ่ีในการติดตาม และประเมินผลมีความ

เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั 
  บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง หรือคณะกรรมการท่ีกาํหนดไว ้ตามแผนการตรวจสอบภายในอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

16.4 ดาํเนินการติดตาม และประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ 
  บริษทัฯ จะวา่จา้งผูต้รวจสอบภายใน ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางดา้นงาน

ตรวจสอบภายใน โดยผูต้รวจสอบภายในตอ้งไดรั้บการเขา้อบรมหลกัสูตรท่ี เก่ียวขอ้ง เช่น หลกัสูตร  

CIA (Certified Internal Auditor) Fraud Audit และ การบริหารความเส่ียงตามแนวทาง COSO เป็นตน้ 

16.5 บริษทักาํหนดแนวทางการรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

  ตามโครงสร้างผงัองคก์ร กาํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ขึ้นตรงและรายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติั

หนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน (International Standards for 

the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

  บริษทัฯไดก้าํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายใน ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน 

 

 

 
 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตามความ

เหมาะสม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการ

ควบคุมภายใน และดาํเนินการเพื่อติดตามแกไ้ขอยา่ง
  ผูต้รวจสอบภายใน จะนาํขอ้บกพร่อง หรือส่ิงท่ีควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทัฯ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินการ
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดผลการประเมิน 

ทนัท่วงที หากผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้นแตกต่างจาก

เป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

เพื่อติดตามปรับปรุง  แกไ้ขโดยเร็ว ซ่ึงรวมถึงการติดตาม และรายงานสถานะของการ

ปรับปรุงแกไ้ขดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 

 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

โดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์

ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการ

กระทาํท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะ

การเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั พร้อม

แนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะไดเ้ร่ิมดาํเนินการจดัการ

แลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุง

ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อคณะกรรมการบริษทั/

คณะกรรมการตรวจสอบ 

  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายวา่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่ง

ร้ายแรง  มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย   หรือมีการกระทาํท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อ

ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั   คณะผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้

คณะกรรมการบริษทัรับทราบทนัที   เพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม  

ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ท่ีในการรายงาน ขอ้บกพร่อง หรือ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินการเพื่อติดตามปรับปรุง

แกไ้ขโดยเร็ว ซ่ึงรวมถึงการติดตามและรายงานสถานะของการปรับปรุงแกไ้ขดงักลา่วต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

 

เสนอ  กรรมการของบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) 

 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ลีโอ โกลบอล โลจสิติกส์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 

เฉพาะกจิการสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของ

กิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตาม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบในการใหข้้อสรุปเกี่ยวกบั

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ 

ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 4.2 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการนํา

ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้น้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตน้ี 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

สุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 

กรุงเทพมหานคร 

13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 85,444,120 89,732,441 65,220,405 68,406,686

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 30,002,824 - 30,002,824 -

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 10 242,979,008 180,135,078 243,926,806 178,118,870

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,475,323 2,427,914 1,780,057 1,692,725

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 360,901,275 272,295,433 340,930,092 248,218,281

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระผกูพนั 15,277,308 15,105,275 15,277,308 15,105,275

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 11.1 - - 10,232,600 10,232,600

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม - สทุธิ 11.2 51,931,486 44,958,427 12,885,614 12,885,614

เงนิลงทนุทัว่ไป - สทุธิ 11.3 - 34,344,000 - 34,344,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 11.3 47,801,000 - 47,801,000 -

ลกูหนี้อื่น - กรมสรรพากร 6,149,184 6,149,184 6,149,184 6,149,183

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 12 33,009,462 46,633,822 27,754,751 40,694,108

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ - สทุธิ 13 25,248,008 14,283,958 25,248,008 14,283,958

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 14 63,121,846 - 12,223,806 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 3,856,561 3,673,315 3,648,309 3,439,110

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 8,787,039 10,187,287 7,978,855 10,008,518

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 20,890,689 29,329,706 19,683,387 17,956,018

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 276,072,583 204,664,974 188,882,822 165,098,384

รวมสินทรพัย์ 636,973,858 476,960,407 529,812,914 413,316,665

กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

3



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 16.1 1,723,222 2,957,949 1,723,222 2,957,949

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 15 239,655,110 177,094,812 234,852,515 172,341,020

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี - 2,810,920 - 2,810,920

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 17 5,225,632 - 3,669,293 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,180,419 403,584 818,040 -

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 26,593,769 27,306,954 26,309,702 26,281,777

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 274,378,152 210,574,219 267,372,772 204,391,666

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16.2 20,000,000 - 20,000,000 -

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - 8,208,273 - 8,208,273

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 17 63,843,981 - 17,937,954 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 44,144,878 42,402,607 43,144,496 41,508,765

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 5,625,000 - -

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 127,988,859 56,235,880 81,082,450 49,717,038

รวมหน้ีสิน 402,367,011 266,810,099 348,455,222 254,108,704

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จ านวน 320,000,000 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 200,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 28,875,000 28,875,000 28,875,000 28,875,000

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 77,431,105 60,797,773 34,757,092 22,732,961

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 9,075,755 (1,073,285) 10,125,600 -

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 222,981,860 196,199,488 181,357,692 159,207,961

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 11,624,987 13,950,820 - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 234,606,847 210,150,308 181,357,692 159,207,961

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 636,973,858 476,960,407 529,812,914 413,316,665

 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 309,728,164 285,326,487 301,658,425 277,115,933

รายไดอ้ืน่ 278,457 1,049,572 2,690,885 979,152

รวมรำยได้ 310,006,621 286,376,059 304,349,310 278,095,085

ค่ำใช้จำ่ย

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (224,576,826) (192,507,924) (221,062,164) (188,488,267)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (20,163,093) (25,899,744) (20,163,093) (25,899,744)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (45,436,598) (47,567,343) (42,315,221) (43,873,963)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 721,504 - 690,375 -

ก าไร(ขาดทุน)อืน่ - สทุธิ 400,786 1,275,704 616,596 1,347,467

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,440,669) (117,938) (225,148) (117,938)

รวมค่ำใช้จำ่ย (290,494,896) (264,817,245) (282,458,655) (257,032,445)

ก ำไรก่อนส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม 19,511,725 21,558,814 21,890,655 21,062,640

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11.2 3,317,548 3,453,474 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 22,829,273 25,012,288 21,890,655 21,062,640

ภาษเีงนิได้ 18 (3,877,331) (4,208,823) (3,829,825) (4,062,864)

ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด 18,951,942 20,803,465 18,060,830 16,999,776

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัออกจากงาน - 7,528,694 - 7,617,338

สว่นแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่

ของบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี - 292,559 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (1,505,739) - (1,523,468)

รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 6,315,514 - 6,093,870

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 23,515 (103,483) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 23,515 (103,483) - -

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สุทธิจำกภำษี 23,515 6,212,031 - 6,093,870

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 18,975,457 27,015,496 18,060,830 23,093,646

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบง่ปันก ำไรสุทธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 18,783,546 20,600,471 18,060,830 16,999,776

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 168,396 202,994 - -

18,951,942 20,803,465 18,060,830 16,999,776

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 18,802,358 26,868,657 18,060,830 23,093,646

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 173,099 146,839 - -

18,975,457 27,015,496 18,060,830 23,093,646

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 20 0.094 0.129 0.090 0.106

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 537,362,974 564,540,346 521,138,256 546,226,546

รายไดอ้ืน่ 777,963 1,462,106 3,110,247 4,349,920

รวมรำยได้ 538,140,937 566,002,452 524,248,503 550,576,466

ค่ำใช้จำ่ย

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (382,100,603) (394,569,177) (373,882,991) (384,419,230)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (38,578,938) (47,779,929) (38,578,938) (47,779,929)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (89,232,982) (91,004,305) (82,796,120) (83,061,249)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (188,176) - (316,884) -

ก าไร(ขาดทุน)อืน่ - สทุธิ (348,925) 1,771,605 (473,384) 1,485,029

ตน้ทุนทางการเงนิ (2,061,313) (331,162) (382,175) (370,717)

รวมค่ำใช้จำ่ย (512,510,937) (531,912,968) (496,430,492) (514,146,096)

ก ำไรก่อนส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม 25,630,000 34,089,484 27,818,011 36,430,370

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11.2 6,973,059 8,111,914 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 32,603,059 42,201,398 27,818,011 36,430,370

ภาษเีงนิได้ 18 (4,350,793) (6,864,851) (4,447,088) (6,749,692)

ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด 28,252,266 35,336,547 23,370,923 29,680,678

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัออกจากงาน - 7,528,694 - 7,617,338

สว่นแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่

ของบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี - 292,559 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (1,505,739) - (1,523,468)

รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 6,315,514 - 6,093,870

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 29,300 (103,533) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 29,300 (103,533) - -

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สุทธิจำกภำษี 29,300 6,211,981 - 6,093,870

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 28,281,566 41,548,528 23,370,923 35,774,548

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบง่ปันก ำไรสุทธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 28,083,959 35,125,239 23,370,923 29,680,678

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 168,307 211,308 - -

28,252,266 35,336,547 23,370,923 29,680,678

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 28,107,399 41,393,385 23,370,923 35,774,548

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 174,167 155,143 - -

28,281,566 41,548,528 23,370,923 35,774,548

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 20 0.140 0.226 0.117 0.191

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

9



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

กำรวดัมลูค่ำ

เงินลงทุนใน รวม

จดัสรรแล้ว - ผลต่ำงของอตัรำ ตรำสำรทุน องคป์ระกอบอ่ืน รวม

 ทุนท่ีออก ส่วนเกินมลูค่ำ ทุนส ำรอง ยงัไม่ได้ แลกเปล่ียนจำกกำร ผำ่นก ำไรขำดทุน ของส่วนของ ส่วนของผูเ้ป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวม

และช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย จดัสรร แปลงค่ำงบกำรเงิน เบด็เสรจ็อ่ืน เจ้ำของ ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 75,000,000 28,875,000 5,900,000 46,911,888 (1,024,157) - (1,024,157) 155,662,731 15,846,987 171,509,718

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 41,476,212 (82,827) - (82,827) 41,393,385 155,143 41,548,528

การเพิม่ทุน 25,000,000 - - - - - - 25,000,000 - 25,000,000

เงนิปันผลจ่าย - - - (28,500,000) - - - (28,500,000) (3,000,000) (31,500,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 100,000,000 28,875,000 5,900,000 59,888,100 (1,106,984) - (1,106,984) 193,556,116 13,002,130 206,558,246

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 100,000,000 28,875,000 7,600,000 60,797,773 (1,073,285) - (1,073,285) 196,199,488 13,950,820 210,150,308

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 6.3 - - - (1,450,627) - 10,125,600 10,125,600 8,674,973 - 8,674,973

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 100,000,000 28,875,000 7,600,000 59,347,146 (1,073,285) 10,125,600 9,052,315 204,874,461 13,950,820 218,825,281

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 28,083,959 23,440 - 23,440 28,107,399 174,167 28,281,566

เงนิปันผลจ่าย 19 - - - (10,000,000) - - - (10,000,000) (2,500,000) (12,500,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 100,000,000 28,875,000 7,600,000 77,431,105 (1,049,845) 10,125,600 9,075,755 222,981,860 11,624,987 234,606,847

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนก ำไรสะสม
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไรขำดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน

กำรวดัมลูค่ำ

เงินลงทนุใน

ตรำสำรทนุ

 ทนุท่ีออก ส่วนเกินมลูค่ำ จดัสรรแล้ว - ผำ่นก ำไรขำดทนุ รวม

และช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ทนุส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร เบด็เสรจ็อ่ืน ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 75,000,000 28,875,000 5,900,000 21,202,620 - 130,977,620

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 35,774,548 - 35,774,548

การเพิม่ทนุ 25,000,000 - - - - 25,000,000

เงนิปันผลจ่าย - - -  (28,500,000) -  (28,500,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 100,000,000 28,875,000 5,900,000 28,477,168 - 163,252,168

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 100,000,000 28,875,000 7,600,000 22,732,961 - 159,207,961

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 6.3 - - -  (1,346,792) 10,125,600 8,778,808

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 100,000,000 28,875,000 7,600,000 21,386,169 10,125,600 167,986,769

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 23,370,923 - 23,370,923

เงนิปันผลจ่าย 19 - - -  (10,000,000) -  (10,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 100,000,000 28,875,000 7,600,000 34,757,092 10,125,600 181,357,692

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 32,603,059 42,201,398 27,818,011 36,430,370

รายการปรบัปรุงเพื่อกระทบยอดก าไรก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดสุทธจิากการด าเนนิงาน

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (6,973,059) (8,111,914) - -

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6,777,160 3,489,674 3,544,401 2,533,620

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 283,014 - 316,884 -

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ 1,285 (331,233) 1,285 (340,156)

หนี้สงสยัจะสญู (กลบัรายการ) - 69,984 - 69,983

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,742,271 6,892,331 1,635,731 6,718,713

รายไดเ้งนิปันผล (175,000) (525,000) (2,675,000) (3,525,000)

(ก าไร)ขาดทนุจากมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ทางการเงนิ (724,083) - (724,083) -

(ก าไร)ขาดทนุจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ (2,779) - (2,779) -

รายไดด้อกเบี้ย (182,056) (232,632) (152,863) (150,692)

ตน้ทนุทางการเงนิ 1,604,062 331,162 382,175 370,717

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงใน

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 34,953,874 43,783,770 30,143,762 42,107,555

สนิทรพัยด์ าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึน้)

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ (63,857,858) (924,725) (66,846,936) (4,956,516)

ลกูหนี้อืน่ - กรมสรรพากร - 6,292,326 - 6,292,326

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (14,951) (204,395) (87,332) (285,082)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 8,463,377 (6,474,061) (1,727,369) (8,528,714)

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 62,259,002 104,065,173 62,511,495 107,665,523

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (713,921) 678,132 27,925 423,280

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (5,625,000) (1,125,000) - -

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 35,464,523 146,091,220 24,021,545 142,718,372

จ่ายภาษเีงนิได้ (4,705,111) (5,218,876) (4,130,786) (5,014,538)

เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 30,759,412 140,872,344 19,890,759 137,703,834

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกระแสเงินสด
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั (172,033) (185,917) (172,033) (169,938)

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ (30,000,045) - (30,000,045) -

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้เงนิลงทนุในตราสารทนุ (800,000) - (800,000) -

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้อุปกรณ์ (1,486,156) (1,453,278) (1,476,627) (1,425,366)

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ (54,266) - (54,266) -

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร - 1,443,458 - 1,443,458

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (381,000) (1,733,250) (381,000) (1,733,250)

เงนิสดรบัจากดอกเบี้ย 283,340 137,060 252,270 88,300

เงนิสดรบัจากเงนิปันผล 175,000 525,000 2,675,000 3,525,000

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ  (32,435,160)  (1,266,927)  (29,956,701) 1,728,204

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชี (1,234,727) (11,336,878) (1,234,727) (11,336,878)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 10,000,000 - 10,000,000

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - (10,000,000) - (10,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20,000,000 - 20,000,000 -

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - (6,000,360) - (6,000,360)

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - (592,658) - (592,658)

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (8,947,619) - (1,807,227) -

เงนิสดจ่ายดอกเบี้ย (78,385) (282,518) (78,385) (282,518)

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (12,500,000) (31,500,000) (10,000,000) (28,500,000)

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน  (2,760,731)  (49,712,414) 6,879,661  (46,712,414)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (4,436,479) 89,893,003 (3,186,281) 92,719,624

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

และรายการเทยีบเทา่เงนิสด 148,158 (92,356) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 89,732,441 62,342,142 68,406,686 51,982,169

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 85,444,120 152,142,789 65,220,405 144,701,793

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจากสญัญาเชา่ 65,472,362 - 12,091,491 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิัท ลโีอ โกลบอล โลจสิติกส์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2534 บรษิัท 

ไดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั เมื่อวนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2560 ทีต่ัง้ของสาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขาดงัน้ี 
 

สาํนักงานใหญ่ : เลขที ่251 - 251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

สาํนักงานสาขา 1 : เลขที ่53 ชัน้ 11 อาคารทะเลทองทาวเวอร ์ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรรีาชา ชลบุร ีประเทศไทย 
 

สาํนักงานสาขา 2 : เลขที ่259/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

สาํนักงานสาขา 3 : เลขที ่294/18-19 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

สาํนักงานสาขา 4 : เลขที ่571/1-571/6 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

การดําเนินงานธุรกิจหลกัของบรษิัทและบรษิทัย่อยคอืการเป็นผู้รบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศให้บรกิารโลจสิติกส์ครบวงจร 

และใหบ้รกิารพืน้ทีร่บัฝากและซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า กลุ่มกจิการ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลจดัทําขึน้โดยรวมบรษิทัย่อยดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

   30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

  จดัตัง้ข้ึน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จํากดั ใหบ้รกิารพืน้ทีร่บัฝากและซอ่มตูค้อนเทนเนอร ์ ไทย 50.00 50.00 

Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. เป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ  

   และใหบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจร 

เมยีนมาร ์ 80.00 80.00 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการระบาดของ COVID-19 ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวไดส้่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ โดย 

ในเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 การนําเข้าและส่งออกจากประเทศจนีเริม่ชะลอตวั และได้รบัผลกระทบอย่างมากในเดอืนมนีาคม 

พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม บรษิัทได้รบังานพิเศษเป็นการขนส่งไปตะวนัออกกลางในช่วงไตรมาสที่ 1 ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการ

ระบาดของ COVID-19 และในช่วงไตรมาสที ่2 กลุ่มกจิการมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้โดยเฉพาะจากงานขนส่งทางอากาศ ส่งผลใหก้ลุ่ม

กจิการมรีายได้รวมและกําไรสุทธิเพิม่ขึ้น เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างไตรมาสที ่1 กบัไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 36 

และรอ้ยละ 103 ตามลําดบั และสาํหรบังวด 6 เดอืน เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ กลุ่มกจิการมรีายไดล้ดลงเพยีง

เล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 5 และอัตรากําไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 6.24 เป็นร้อยละ 5.25 กลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับ

เหตกุารณ์การระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่อธุรกจิ จงึไดว้างแผนเพื่อรองรบัและแกไ้ขกบัเหตุการณ์ดงักล่าว  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยเป็นหลกั 

 

4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบัญชทีี่ใช้ในการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ท่ีเก่ียวข้องกบับริษทั 

 

4.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS 16) 

 

4.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32  เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16  เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ

   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19  เรื่อง การชาํระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 

บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงนิมาใช้และปรบัปรุงย้อนหลังโดยรบัรู้ผลกระทบสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

นโยบายการบัญชใีหม่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 5 และรายการปรบัปรุง 

จากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 6 
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4.2 ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 

สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศเมื่อวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกบัข้อยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สําหรับกิจการที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที ่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้สําหรบัเรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

1. การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นโดยวธิอีย่างง่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง 

เครื่องมอืทางการเงนิ  

 

กลุ่มกิจการเลือกทีจ่ะไม่ต้องนําข้อมูลที่มกีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชใ้นการวดัมูลค่า

ของผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ กลุ่มกจิการสามารถใชข้้อมูลผลขาดทุนด้านเครดติในอดตี (Historical credit loss) 

หรอืวธิอีื่นทีใ่ห้ผลลพัธ์ใกลเ้คยีงกนั ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จาก

ข้อมูลที่มีและหาได้โดยไม่ใช้ความพยายามหรอืต้นทุนที่สูงเกินไปมาใช้ในการตัง้สํารอง ทัง้น้ี กลุ่มกิจการยงัต้องปฏิบัต ิ

ในเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

 

2. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ  

 

กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมเงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่  

1 มกราคม 2563 (ใช้มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละรอบ) 

ทัง้น้ี กลุ่มกิจการยงัต้องปฏิบตัิในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมือทาง

การเงนิ  

 

3. การกลบัรายการสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้ 

 

กลุ่มกจิการเลอืกที่จะไม่นําขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 ทีม่คีวามไม่แน่นอนซึ่งอาจกระทบต่อการประมาณการ

กําไรทางภาษทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตมาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพยีงพอของกําไรทางภาษีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีแต่กลุ่มกิจการยงัต้องทบทวนมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และกลุ่มกจิการต้องลดมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้

รอการตดับญัชีลง เมื่อเห็นว่าไม่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย ์

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีทัง้น้ี กลุ่มกิจการยงัต้องปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 12 เรื่อง ภาษีเงนิได ้ในเรื่องอื่น 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

4. การประเมนิขอ้บ่งชีก้ารดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 

 

สถานการณ์ COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นําสถานการณ์ COVID-19  

มาถอืเป็นขอ้บ่งชี้การดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ ทัง้น้ี กลุ่มกจิการยงัต้องปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ ในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึกลุ่มกจิการยงัตอ้งพจิารณา

ขอ้บ่งชีก้ารดอ้ยค่า และการทดสอบดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสถานการณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากสถานการณ์ COVID-19 
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5 นโยบายการบญัชีใหม่ 

 

สญัญาเช่า (TFRS 16) 

 

กลุ่มกจิการไดเ้ปลีย่นนโยบายการบญัชใีหม่สําหรบัสญัญาเช่าซึ่งกลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภท

สญัญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าการเงิน หรือสัญญาเช่าดําเนินงาน แต่ตัง้แต่วันที ่         

1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจะรบัรูส้ญัญาเช่าเป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เมื่อสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า

พรอ้มใชง้าน  

 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนั 

 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่ารวมมลูค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าทีย่งัไม่ไดจ่้ายชําระ ณ วนันัน้ ซึง่ประกอบไปดว้ย 

• ค่าเช่าคงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 

 

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าใหร้วมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีผู่เ้ช่า

จะใชส้ทิธเิลอืกนัน้ 

 

ค่าเช่าที่ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนตลอด

ระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู ่

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้อ้งวดัมลูค่าโดยใชร้าคาทุน ซึง่ประกอบไปดว้ย 

• จํานวนเงนิของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจากการวดัมลูค่าเริม่แรก 

• การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าใด ๆ ทีจ่่ายชําระ ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเริม่มผีลหกัสิง่จูงใจตามสญัญาเช่า

ทีไ่ดร้บัใด ๆ  

• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้ช่า และ 

• ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสําหรบัผู้เช่าในการรื้อและการขนย้ายสนิทรพัย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตัง้ของสินทรพัย์

อา้งองิหรอืการบูรณะสนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยู่ในสภาพตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสญัญาเช่า 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะถูกคดิค่าเสื่อมราคาตามวธิเีสน้ตรงจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึวนัสิ้นสุดของอายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์

สทิธกิารใช้หรอืวนัสิ้นสุดอายุสญัญาเช่าแล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัย์อ้างองิให้แก่ผูเ้ช่า

เมื่อสิ้นสุดอายุสญัญาเช่าหรอืหากราคาทุนของสินทรพัย์สิทธิการใช้ สะท้อนว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกซื้อ ผู้เช่าต้องคดิค่าเสื่อมราคา

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึวนัสิ้นสุดอายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยอ์า้งองิ  

 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คอืสญัญาเช่า

ทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าตํ่าประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์สาํนักงานขนาดเลก็ 
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เคร่ืองมือทางการเงิน  

 

เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 

 

การจดัประเภทรายการ 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงัน้ี 

 

• สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย (Amortised cost) 

 

การจดัประเภทสินทรพัย์ทางการเงนิขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มกิจการและตามลักษณะของกระแสเงินสด 

ตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมกําไรขาดทุนจะถูกบนัทกึผ่านกําไรหรอื

ขาดทุน (FVPL) หรอืผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) สําหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อขาย การจดัประเภท

ขึน้อยู่กบัการเลอืกของบรษิทั ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกว่าบรษิทัเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืไม่ 

ทัง้น้ีเมื่อเลอืกแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 

การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

การซื้อหรอืขายสนิทรพัยท์างการเงนิตามปกต ิตอ้งรบัรูร้ายการหรอืตดัรายการในวนัทีท่ํารายการ ซึง่เป็นวนัทีก่ลุ่มกจิการมกีารซื้อหรอื

ขายเกิดขึ้น สนิทรพัย์ทางการเงนิจะถูกตดัรายการเมื่อสิทธิตามสญัญาที่จะได้รบักระแสเงนิสดจากสินทรพัย์ทางการเงินสิ้นสุดลง  

หรอืเมื่อกลุ่มกจิการไดโ้อนสทิธ ิภาระผกูพนั ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของของสนิทรพัยท์างการเงนิออกไป  

 

การวดัมลูค่า 

 

การวดัมลูค่าเมือ่เริม่แรกกลุ่มกจิการวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูร้ายการผ่านกําไร

ขาดทุน (FVPL)) บวกหรอืหกัดว้ยต้นทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาหรอืการออกสนิทรพัย์ทางการเงนิ ต้นทุน

ทางตรงของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) จะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุน  
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ตราสารหน้ี 
 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีจะพิจารณาจากโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและจาก

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงัน้ี 

- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย 

(SPPI) จะรบัรูด้ว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย รายไดด้อกเบี้ยจะรบัรูต้ามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู่ในรายไดท้าง

การเงนิ กําไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการและกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจะรบัรู้ในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่น 

ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

- มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พือ่รบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ี

ลักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขาย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิกลุ่มน้ีจะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รายการขาดทุน

จากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรูใ้นส่วนของรายไดท้างการเงนิ และกําไรขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนอื่น กําไรหรือขาดทุนที่รบัรู้สะสมอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูก 

จดัประเภทใหม่มายงักําไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดง้กล่าว  

- มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวท้ีไ่ม่เขา้เงื่อนไขการวดัมูลค่าแบบราคาทุนตดัจําหน่าย 

และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน โดยกําไรหรอืขาดทุนจาก

การวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในกําไรหรอืขาดทุนอื่น 
 

ตราสารทุน 
 

กลุ่มกจิการวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารทุนทุกประเภทดว้ยมลูค่ายุตธิรรม โดยจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนเป็น 2 ประเภท

ตามการวดัมูลค่า (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได)้ คอื ก) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สามารถรบัรูไ้ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั โดยกลุ่มกจิการพจิารณาการวดัมูลค่าดงักล่าวในแต่ละตราสารทุน

แยกต่างหากจากกนั สาํหรบัเงนิปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายไดอ้ื่น 
 

การเปลี่ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) จะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนอื่นในงบกําไรขาดทุน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

และการกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุนในตราสารทุนตามการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(FVOCI) จะไม่ถูกแสดงแยกต่างหากจากการเปลี่ยนแปลงอื่นของมลูค่ายุตธิรรม 
 

การดอ้ยค่า 
 

กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward 

looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย และด้วยวิธีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ซึ่งวธิกีารวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านัน้ ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์

หรือไม่ สําหรบัการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า กลุ่มกิจการเลือกใช้วธิีการอย่างง่ายในการพิจารณารบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า  

ซึง่ทําใหต้อ้งรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุนับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก 
 

อนุพนัธท์างการเงนิ  
 

อนุพันธ์ทางการเงนิรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจการเข้าทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า

ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ไปยงักําไรหรอืขาดทุน 
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6 รายการปรบัปรงุจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

รายการปรบัปรุงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชมีดีงัต่อไปน้ี 

 

6.1 รายการปรบัปรงุจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  

 

ในการนํา TFRS 16 มาใชป้ฏบิตั ิกลุ่มกจิการรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเช่าสาํหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า

ดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีเดิม ฉบับที่ 17 เรื่อง สญัญาเช่า กลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติโดยใช้วิธีรบัรู้

ผลกระทบสะสมของการเริม่ใชม้าตรฐานใหม่ในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

การวดัมลูค่าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

 

สนิทรพัย์สทิธิการใช้ถูกวดัมูลค่ายอ้นหลงัโดยการรบัรู้ผลกระทบสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้

จะถูกรบัรูด้ว้ยจํานวนทีเ่ท่ากบัหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

สําหรบัสญัญาเช่าที่เดมิกลุ่มกิจการไดร้บัรู้เป็นสญัญาเช่าการเงนินัน้ จะรบัรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า

การเงนิและหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธิการใช้และ

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า   

 

วธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้

 

ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนัน้กับสัญญาเช่าที่กิจการมีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ 

ไดเ้ลอืกใชว้ธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงัน้ี 

 

• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสาํหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 

• พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ

• ถอืว่าสญัญาเช่าดําเนินงานที่มอีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเช่า

ระยะสัน้ 

• ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิ

สญัญาเช่า 
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การกระทบยอดของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 71,844,517 18,278,960 

หกั: ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า  

             ณ วนัทีนํ่าใชเ้ป็นครัง้แรก (21,339,485) (3,926,260) 

บวก:  หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 11,019,194 11,019,194 

(หกั): สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง  (1,674,680) (1,674,680) 

(หกั): สญัญาทีไ่ดม้กีารประเมนิใหม่และรบัรูเ้ป็นสญัญาบรกิาร  (161,280) (161,280) 

บวก/(หกั): รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอตัราหรอืดชันีที ่

                    กระทบต่อจํานวนเงนิผนัแปรตามสญัญา 3,793,113 - 

บวก:  หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่นเกีย่วกบัสญัญาเช่า 5,625,000 - 

บวก: หน้ีสนิสญัญาเช่าทีด่นิทีบ่นัทกึตํ่าไป ณ วนัสิ้นปี 1,875,000 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 70,981,379 23,535,934 
   

   หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน 5,522,025 3,769,875 

   หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 65,459,354 19,766,059 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูนั้น้ เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ทีด่นิ 52,697,955 - 

ยานพาหนะ 13,086,732 13,086,732 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 12,091,491 12,091,491 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 77,876,178 25,178,223 
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6.2 รายการปรบัปรงุจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มกจิการไดนํ้ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาใชป้ฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับน้ีเป็นรายการปรบัปรุงกับกําไรสะสม 

ตน้งวด (modified retrospective)  

 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาใชม้ดีงัน้ี  

 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน (เดิมจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป) 

 

เงนิลงทุนในตราสารทุนที่กลุ่มกจิการถอื จะต้องจดักลุ่มเป็น 2 ประเภทตามการวดัมูลค่า (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได)้ คอื 

จดัเป็นประเภท ก) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สามารถ

จดัประเภทใหม่ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

 

ปัจจุบนักลุ่มกจิการมเีงนิลงทุนในตราสารทุนทีแ่สดงดว้ยวธิรีาคาทุนจํานวน 34,344,000 บาท โดยเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าว

จะถูกจดัประเภทและวดัมูลค่าใหม่ตามวธิีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรบัรู้รายการปรบัปรุงสะสมเป็นกําไร

จํานวน 12,657,000 บาท ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

ขอ้กําหนดทางบญัชใีหม่เกี่ยวกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ทําใหก้ลุ่มกจิการตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้น

เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณา

รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ และรบัรูร้ายการปรบัปรุงสะสมเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าจํานวน 726,544 บาท 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกําไรสะสมตน้งวด 

 

อนุพนัธท์างการเงิน  

 

อนุพนัธ์ทางการเงนิรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจการเข้าทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ไปยงักําไรหรอืขาดทุน   

กลุ่มกจิการมอีนุพนัธ์ทางการเงนิทีต่้องวดัมูลค่าใหม่ตามวธิีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน และรบัรูร้ายการปรบัปรุงสะสมเป็น

ขาดทุนจํานวน 724,083 บาท ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกําไรสะสมตน้งวด 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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6.3 ผลกระทบต่องบการเงินจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 
 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชม้าตรฐานเรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) และกลุ่ม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิเป็นครัง้แรกมดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัย ์     

     
สินทรพัยห์มุนเวียน     

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 180,135,078 (726,544) (1,371,753) 178,036,781 

     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 
   เบด็เสรจ็อื่น 

 

 
- 

 

 
47,001,000 

 

 
- 

 

 
47,001,000 

เงนิลงทุนทัว่ไป - สุทธ ิ 34,344,000 (34,344,000) - - 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 46,633,822 - (13,086,732) 33,547,090 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - สุทธ ิ 14,283,958 - 12,091,491 26,375,449 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - - 65,784,687 65,784,687 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 10,187,287 (2,531,400) - 7,655,887 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 29,329,706 - (10,190,747) 19,138,959 

     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 177,094,812 - (425,250) 176,669,562 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

   ทีถ่งึกําหนดชําระในหนึ่งปี 

 

2,810,920 

 

- 

 

(2,810,920) 

 

- 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าที ่
   ถงึกําหนดชําระในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
5,522,025 

 
5,522,025 

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 724,083 - 724,083 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 27,306,954 - (684,990) 26,621,964 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 8,208,273 - (8,208,273) - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 65,459,354 65,459,354 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 5,625,000 - (5,625,000) - 

     
ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 60,797,773 (1,450,627) - 59,347,146 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (1,073,285) 10,125,600 - 9,052,315 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัย ์     

     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 178,118,870 (622,709) - 177,496,161 

     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 

   เบด็เสรจ็อื่น 

 

 

- 

 

 

47,001,000 

 

 

- 

 

 

47,001,000 
เงนิลงทุนทัว่ไป - สุทธ ิ 34,344,000 (34,344,000) - - 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 40,694,108 - (13,086,732) 27,607,376 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - สุทธ ิ 14,283,958 - 12,091,491 26,375,449 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - - 13,086,732 13,086,732 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 10,008,518 (2,531,400) - 7,477,118 

     
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     

     

หน้ีสินหมุนเวยีน     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 172,341,020 - (425,250) 171,915,770 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

   ทีถ่งึกําหนดชําระในหนึ่งปี 

 

2,810,920 

 

- 

 

(2,810,920) 

 

- 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 

   ทีถ่งึกําหนดชําระในหนึ่งปี 

 

- 

 

- 

 

3,769,875 

 

3,769,875 

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 724,083 - 724,083 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 8,208,273 - (8,208,273) - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 19,766,059 19,766,059 

     

ส่วนของเจ้าของ     
กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22,732,961 (1,346,792) - 21,386,169 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ - 10,125,600 - 10,125,600 
 

7 ประมาณการทางบญัชี 

 

การจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบายการบญัชี

มาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
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8 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอได้รบัการสอบทานโดยผู้มอีํานาจตัดสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน โดยรวมส่วนงานที่มีลกัษณะ 

ที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน ผูม้ีอํานาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานวดัผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใช้กําไรขัน้ต้น  

ส่วนงานทีนํ่าเสนอประกอบไปดว้ยค่าระวางทางเรอื ค่าระวางทางอากาศ และค่าบรกิารโลจสิตกิส์ครบวงจร (ประกอบดว้ยบรกิารขนส่ง

ทางบกและลานเกบ็ตูค้อนเทนเนอร)์ และธุรกจิใหบ้รกิารพืน้ทีส่าํหรบัเกบ็ของ  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สาํหรบังวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

   ค่าบริการโลจิสติกส ์ ธุรกิจให้บริการพื้นท่ี  

 ค่าระวางทางเรือ ค่าระวางทางอากาศ ครบวงจร สาํหรบัเกบ็ของ รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

           

รายได ้           

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 345,620,096 376,582,956 102,265,058 98,743,279 85,862,695 86,628,690 3,615,125 2,585,421 537,362,974 564,540,346 

           

ต้นทุน           

ต้นทุนการใหบ้รกิาร (268,465,538) (290,624,790) (53,473,839) (41,321,906) (58,177,977) (60,824,272) (1,983,249) (1,798,209) (382,100,603) (394,569,177) 

           

กาํไรขัน้ต้น 77,154,558 85,958,166 48,791,219 57,421,373 27,684,718 25,804,418 1,631,876 787,212 155,262,371 169,971,169 

           

รายไดอ้ื่น         777,963 1,462,106 

ค่าใชจ้่ายในการขาย         (38,578,938) (47,779,929) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         (89,232,982) (91,004,305) 

ผลขาดทุนดา้นเครดติ           

   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้         (188,176) - 

กําไร(ขาดทุน)อื่น           

    - สุทธ ิ         (348,925) 1,771,605 

ต้นทนุทางการเงนิ         (2,061,313) (331,162) 

ส่วนแบ่งกําไรจาก           

   เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม         6,973,059 8,111,914 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้         32,603,059 42,201,398 

ภาษเีงนิได ้         (4,350,793) (6,864,851) 

กําไรสุทธสิําหรบังวด         28,252,266 35,336,547 

           

จงัหวะเวลาของ 

   การรบัรูร้ายได ้           

    - เมื่อปฏบิตัิตามภาระ 

        ทีต้่องปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

          (point of time) 108,331,293 118,058,772 102,265,058 98,743,279 28,875,328 26,517,405 55,925 40,652 239,527,604 243,360,108 

    - ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตั ิ

        ตามภาระทีต้่องปฏบิตั ิ

        (over time) 237,288,803 258,524,184 - - 56,987,367 60,111,285 3,559,200 2,544,769 297,835,370 321,180,238 

 345,620,096 376,582,956 102,265,058 98,743,279 85,862,695 86,628,690 3,615,125 2,585,421 537,362,974 564,540,346 

 

กลุ่มกิจการมีรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศจาก Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. จํานวน 1.90 ล้านบาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 : 

3.42 ลา้นบาท) 

 

กลุ่มกจิการไม่มลีูกคา้รายใดรายหน่ึงทีม่รีายไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม 
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9 มูลค่ายุติธรรม 

 

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 

 

- ขอ้มลูระดบัที ่1 มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอา้งองิจาก ตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอย่างเดยีวกนั 

- ขอ้มูลระดบัที ่2 มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใชข้้อมูลทีส่ามารถสงัเกตได้

อย่างมนัียสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

- ข้อมูลระดบัที ่3 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลทีส่งัเกตได ้

ในตลาด 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการที่มลูค่ายุติธรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

         

สินทรพัย ์         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 

   มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุน         

ตราสารหน้ี 30,002,824 - - - - - 30,002,824 - 

         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 

   มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็         

ตราสารทุน - - - - 47,801,000 - 47,801,000 - 

         

หน้ีสิน         

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า 

   ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุน         

สญัญาแลกเปลีย่น 

   เงนิตราต่างประเทศ - - - 724,083 - - - 724,083 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2562 

ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2562 

ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2562 

ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2562 

         

สินทรพัย ์         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 

   มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุน         

ตราสารหน้ี 30,002,824 - - - - - 30,002,824 - 

         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 

   มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็         

ตราสารทุน - - - - 47,801,000 - 47,801,000 - 

         

หน้ีสิน         

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า 

   ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุน         

สญัญาแลกเปลีย่น 

   เงนิตราต่างประเทศ - - - 724,083 - - - 724,083 

 

ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มกิจการ  

 

ข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตไดท้ี่สําคญัของลําดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 คืออตัราคดิลดที่ปรบัปรุงความเสี่ยง อ้างอิงจากต้นทุนทาง

การเงนิถวัเฉลี่ยของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งกลุ่มกจิการพจิารณาว่า 

มสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคูส่ญัญาทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารนัน้ กลุ่มกจิการใชข้อ้มลูจากรายงานการประเมนิมูลค่าซึ่งจดัทําโดย 

ผูป้ระเมนิอสิระ 
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10 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 229,500,769 158,015,021  229,210,392 157,444,178  

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

      (หมายเหตุ 22.3) 1,468,314 1,377,876  205,896 535,431  

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (9,503,745) (8,586,459) (9,433,781) (8,494,187) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 221,465,338 150,806,438  219,982,507 149,485,422  

รายไดค้า้งรบั - กจิการอื่น 12,310,355 19,830,253  12,310,355 19,826,927  

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

      (หมายเหตุ 22.3) 770,490 944,998  - - 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 1,264,650 1,386,564  1,237,137 1,363,261  

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

      (หมายเหตุ 22.3) 225 10,123  225 10,123  

เงนิทดรองจ่าย - กจิการอื่น 2,085,457 984,552  2,070,487 958,114  

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

      (หมายเหตุ 22.3)  - - 3,305,650 1,765,650  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 5,082,493 6,072,743  5,020,445 4,609,966  

อืน่ๆ - 99,407  - 99,407  

รวม 242,979,008 180,135,078  243,926,806 178,118,870  
 

ลูกหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชําระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 122,575,700 98,519,673  122,293,863 98,661,192 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกนิ 3 เดอืน 93,918,174 47,459,528  92,786,215 46,105,763 

   3 - 6 เดอืน 1,658,969 4,226,169  1,634,371 4,126,695 

   6 - 12 เดอืน 3,733,980 460,011  3,639,578 450,715 

   เกนิกว่า 12 เดอืน 9,082,260 8,727,516  9,062,261 8,635,244 

รวม 230,969,083 159,392,897  229,416,288 157,979,609 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (9,503,745) (8,586,459) (9,433,781) (8,494,187) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 221,465,338 150,806,438  219,982,507 149,485,422 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมดีงัต่อไปน้ี 

 
   อตัราร้อยละของการถือหุ้น ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

   

30 มิถนุายน 

 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

  จดัตัง้ขึ้น พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 

       

บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์ ใหบ้รกิารพืน้ทีร่บัฝากและ      

   เซอรว์สิเซส จํากดั     ซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์ ไทย 50.00 50.00 7,500,000 7,500,000 

Leo Myanmar Logistics เป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้      

   Co., Ltd. ระหว่างประเทศและ      

    ใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์      

    ครบวงจร เมยีนมาร ์ 80.00 80.00 2,732,600 2,732,600 

รวม        10,232,600 10,232,600 

 

11.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงัต่อไปน้ี 

 

   อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

 

  

จดัตัง้ข้ึน 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

     

บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั บรหิารจดัการดา้นการขนส่งและ 

   สถานทีเ่กบ็สนิคา้ 

ไทย 26.00 26.00 

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี  

   (ประเทศไทย) จํากดั 

ตวัแทนสายเดนิเรอืของบรษิทัใน 

   ประเทศเกาหลใีตส้าํหรบัการใหบ้รกิาร 

   ตูค้อนเทนเนอร ์

ไทย 50.00 50.00 

 

บริษัทจดัประเภทเงนิลงทุนใน บรษิัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์มารนี (ประเทศไทย) จํากัด (SKRT) ที่บรษิัทมีสดัส่วนการถือหุ้น    

ร้อยละ 50 เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เน่ืองจากบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

เกีย่วกบันโยบายการเงนิและการดําเนินงานของ SKRT แต่ไม่ไดม้อีํานาจควบคุม SKRT 
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การลงทุนใน SKRT เป็นการลงทุนร่วมกับ Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. (SKR) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นบริษัท

เจา้ของเรอืเดนิทะเลที ่SKRT เป็นตวัแทนสายการเดนิเรอืในประเทศไทย การบรหิารงานของ SKRT กระทําโดยมกีารกําหนด

นโยบายการดําเนินธุรกจิและการบรหิารร่วมกนั บรษิทัมตีวัแทนในคณะกรรมการ SKRT 2 ท่าน จากทัง้หมด 6 ทา่น ผูล้งทุน 

มกีารตดัสนิใจในการบรหิารงานร่วมกนั ทัง้น้ีไม่มสีญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

วิธีส่วนได้เสีย 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

วิธีราคาทุน 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั บาท บาท บาท บาท 

     

บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย)     

   จํากดั 3,190,816 2,885,295 10,140,000 10,140,000 

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี     

   (ประเทศไทย) จํากดั 48,740,670 42,073,132 9,745,614 9,745,614 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุน - - (7,000,000) (7,000,000) 

รวม 51,931,486 44,958,427 12,885,614 12,885,614 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมแสดงไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
   (ตรวจสอบแล้ว) 44,958,427 12,885,614 

ส่วนแบ่งกําไร 6,973,059 - 

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 51,931,486 12,885,614 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11.3 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (เดิมแสดงเป็น เงินลงทนุทัว่ไป - สุทธิ) 

 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 
   

อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน ราคาทุน 

    (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

 

(ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 1 มกราคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
  

 
 

    

Kyung Pyung Logistics  

   Co., Ltd. 

ดําเนินธุรกจิดา้นขนส่ง

และโลจสิตกิสใ์นประเทศ

เกาหล ี 30.00 

 

30.00 31,642,000 

 

31,642,000 29,510,000 

 

29,510,000 

บรษิทั รอยลัเทนเนอร ์ 

   คอรป์อเรชัน่ จํากดั 

เป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ 

   ระหว่างประเทศ   19.00 

 

19.00 2,570,000 

 

2,570,000 950,000 

 

950,000 

บรษิทั ออล โลจสิตกิส์  

   เซน็เตอร ์จํากดั 

บรหิารจดัการดา้นการขนส่ง 

   และสถานทีเ่กบ็สนิคา้ 10.00 

 

10.00 1,000,000 

 

1,000,000 1,000,000 

 

1,000,000 

บรษิทั ทฟิฟ่า จํากดั ใหบ้รกิารฝึกอบรมสมัมนา 5.00 5.00 12,405,000 12,405,000 3,500,000 3,500,000 

บรษิทั ทฟิฟ่า โลจสิตกิส์  

   (2008) จํากดั 

ประกอบกจิการให้โรงพกัสนิค้า 

พรอ้มการบรรจุสนิคา้ 2.00 

 

2.00 100,000 

 

100,000 100,000 

 

100,000 

บรษิทั ทาฟ่า คอนซอรเ์ที่ยม 

   จํากดั 

ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

5.83 

 

4.73 1,084,000 

 

284,000 1,084,000 

 

284,000 

หกั  คา่เผือ่การดอ้ยค่า 

          เงนิลงทุน 

 

  (1,000,000) 

 

(1,000,000) (1,000,000) 

 

(1,000,000) 

รวม    47,801,000 47,001,000 35,144,000 34,344,000 

 

เมื่อวนัที ่20 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะผูบ้รหิารครัง้ที ่1/2563 มมีตใิหล้งทุนเพิม่ในหุน้สามญัของบรษิทั ทาฟ่า คอนซอรเ์ทีย่ม จํากดั 

จํานวน 8,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิ 800,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัิเมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ในการประชุมครัง้ที่ 6/2562 โดยสดัส่วนการถอืหุน้มกีารเปลี่ยนแปลงจากเดมิรอ้ยละ 4.73 เป็นรอ้ยละ 9.34 บรษิัทไดช้ําระเงนิลงทุน 

ดงักลา่วในวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 

ในระหว่างเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2563 บรษิทั ทาฟ่า คอนซอรเ์ทีย่ม จํากดั ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจํานวน 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

รวมเป็นเงิน 7,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนจึงเพิ่มขึ้นจากจํานวน 11,600,000 บาท เป็น 18,600,000 บาท เน่ืองจากบริษัท 

ไม่ไดล้งทุนเพิม่ จงึทําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ปลีย่นแปลงจากเดมิรอ้ยละ 9.34 เป็นรอ้ยละ 5.83 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 มกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

สาํหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชตี้นงวด - สุทธ ิ 46,633,822 40,694,108 

รายการปรบัปรุงจากการเปลีย่นนโยบายบญัช ี(หมายเหตุ 6.1) (13,086,732) (13,086,732) 

ราคาตามบญัชตี้นงวดหลงัปรบัปรุง - สุทธ ิ 33,547,090 27,607,376 

ซื้อสนิทรพัย์ 1,486,337 1,476,627 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ - สุทธ ิ (218) (218) 

ค่าเสื่อมราคา (2,052,668) (1,329,034) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 28,921 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 33,009,462 27,754,751 

 

ทีด่นิทัง้หมด และอาคารบางส่วนของบรษิทั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

13 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน - สทุธิ 

 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - สุทธ ิสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 มกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตี้นงวด - สุทธ ิ 14,283,958 14,283,958 

รายการปรบัปรุงจากการเปลี่ยนนโยบายบญัช ี(หมายเหต ุ6.1) 12,091,491 12,091,491 

ราคาตามบญัชตี้นงวดหลงัปรบัปรุง - สุทธ ิ 26,375,449 26,375,449 

ซื้อสนิทรพัย์ 54,266 54,266 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์ (1,067) (1,067) 

ค่าเสือ่มราคา (1,180,640) (1,180,640) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 25,248,008 25,248,008 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูจํ้าแนกตามประเภทของสนิทรพัยอ์า้งองิ มดีงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

บาท 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

บาท 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2563 

บาท 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

บาท 
     
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้     

ทีด่นิ 50,898,040 52,697,955 - - 

ยานพาหนะ 12,223,806 13,086,732 12,223,806 13,086,732 

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ 63,121,846 65,784,687 12,223,806 13,086,732 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 มกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตี้นงวด - สุทธ ิ - - 

รายการปรบัปรุงจากการเปลี่ยนนโยบายบญัช ี(หมายเหตุ 6.1) 52,697,955 -  

การจดัประเภทรายการใหม่จากการเปลีย่นนโยบายบญัช ี(หมายเหตุ 6.1) 13,086,732  13,086,732  

ราคาตามบญัชตี้นงวดหลงัปรบัปรุง - สุทธ ิ 65,784,687  13,086,732  

ค่าเสือ่มราคา (2,662,841) (862,926) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 63,121,846 12,223,806 
 

จํานวนทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มดีงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 
     
ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้     

ทีด่นิ 1,799,915 - - - 

ยานพาหนะ 862,926 - 862,926 - 

 2,662,841 - 862,926 - 

     

ดอกเบีย้จ่ายจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 1,525,677 - 303,790 - 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 1,593,920 - 873,920 - 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าตํ่า 91,827 - 91,827 - 
 

กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่ามจํีานวน 5.87 ล้านบาท และจํานวน 2.13 ล้านบาท ในขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทาง

การเงนิเฉพาะกจิการตามลําดบั 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัอื่น 200,249,712 123,816,796 197,089,298 120,321,504 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 22.3) 29,724 108,468 395,017 271,112 

ตน้ทุนค่าบรกิารคา้งจา่ย - บรษิทัอืน่ 13,825,482 19,895,859 13,799,684 20,272,710 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

      (หมายเหตุ 22.3)  - 

 

119,231 25,798 

 

119,839 

เจา้หน้ีอื่น 25,881 78,622 14,287 25,039 

เงนิรบัล่วงหน้า 3,693,671 4,066,963 3,816,960 4,137,716 

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย - บรษิทัอื่น 21,830,107 29,008,873 19,710,938 27,193,100 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 22.3) 533 - 533 - 

รวม 239,655,110 177,094,812 234,852,515 172,341,020 

 

16 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

16.1 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 1,723,222 2,957,949 1,723,222 2,957,949 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - - 

 1,723,222 2,957,949 1,723,222 2,957,949 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงนิเบกิเกนิบญัช ีมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MOR ต่อปี 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563   

   (ตรวจสอบแลว้) 2,957,949 2,957,949 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 908,300,849 908,300,849 

ชาํระในระหว่างงวด (909,535,576) (909,535,576) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563    

   (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 1,723,222 1,723,222 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 บรษิทัมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีส่ามารถเบกิออกมาใชไ้ดเ้ป็นจํานวน 184 ลา้นบาท 

 

16.2 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ มดีงัน้ี  

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563   

   (ตรวจสอบแลว้) - - 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 20,000,000 20,000,000 

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563    

   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 20,000,000 20,000,000 

 

ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดท้ําสญัญาเงนิกู้ยมืเงนิจํานวน 20 ลา้นบาท ภายใตม้าตรการสนิเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อช่วยเหลอื

ผู้ประกอบการที่ได้รบัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19 กับสถาบันการเงนิในประเทศแห่งหน่ึง 

สญัญาดังกล่าวกําหนดให้บริษัทชําระเงินต้นครัง้แรกในอีก 25 เดือนหลังจากเบิกเงินกู้ และชําระคืนเป็นรายงวดทุก ๆ เดือน  

รวม 24 งวด ณ วนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดเ้บกิเงนิกู้ครบวงเงนิจํานวน 20 ลา้นบาทแลว้ 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวของบรษิัทน้ีถูกคํ้าประกนัโดยกรรมการบรษิัท และบรษิัทต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงนิต่าง ๆ รวมถงึการ

ดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ 2 เท่าและการดํารงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่ตํ่ากว่า 1.2 เท่า เป็นตน้ 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

จํานวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าในอนาคต มดีงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

บาท 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

บาท 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

บาท 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

บาท 
     

จํานวนเงนิทีจ่ะตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่า 90,332,491 93,767,692 26,371,022 28,909,022 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคต (21,262,878) (22,786,313) (4,763,775) (5,373,088) 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 69,069,613 70,981,379 21,607,247 23,535,934 

หกั ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (5,225,632) (5,522,025) (3,669,293) (3,769,875) 

ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระมากกว่าหน่ึงปี 63,843,981 65,459,354 17,937,954 19,766,059 

 

18 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลไดต้ัง้ค้างจ่ายจากการประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีเดยีวกบัที่ใช้กบัอตัราของกําไร

รวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้สําหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวมคอื อตัรารอ้ยละ 13.34 ต่อปี (30 มถุินายน พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 16.26 ต่อปี) 

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกิจการคอื อตัรารอ้ยละ 15.99 ต่อปี (30 มถุินายน พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 18.53 ต่อปี) ประมาณการ

อตัราภาษีเงนิไดเ้ปลี่ยนแปลงจากงวดก่อนเน่ืองจากรายไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษแีละค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษไีดเ้กดิขึน้ไม่สมํ่าเสมอ 

และมจํีานวนทีม่สีาระสาํคญั 

 

19 เงินปันผลจ่าย 

 

บริษทั 

 

เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ผูถ้ือหุ้นไดอ้นุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธิสําหรบัปี

สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 10 ล้านบาท และบรษิัทได้จดัสรรกําไรสุทธิ

จํานวน 1.70 ลา้นบาท ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย บรษิทัไดจ่้ายเงนิปันผลดงักล่าวครบถ้วนแลว้ในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

บริษทัย่อย 

 

เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั วายเจซดีโีปท ์เซอร์วสิเซส จํากดั ไดม้มีตใิหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาล

จํานวน 33.33 บาทต่อหุน้ จํานวนทัง้หมด 150,000 หุน้ คดิเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 5.00 ล้านบาท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ายให้บรษิทัจํานวน 

2.50 ลา้นบาท และจ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 2.50 ลา้นบาท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลแลว้เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบังวดส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ดว้ยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามจํานวนหุน้ 

ทีอ่อกอยู่ในระหว่างงวด  

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน     
     

กําไรสาํหรบังวดทีเ่ป็นของ     

   ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ ่(บาท) 18,783,546 20,600,471 18,060,830 16,999,776 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีถ่อืโดย     

   ผูถ้อืหุน้ (หุน้) 200,000,000 160,242,648 200,000,000 160,242,648 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.094 0.129 0.090 0.106 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

สาํหรบังวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน       
     

กําไรสาํหรบังวดทีเ่ป็นของ     

   ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ ่(บาท) 28,083,959 35,125,239 23,370,923 29,680,678 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีถ่อืโดย     

   ผูถ้อืหุน้ (หุน้) 200,000,000 155,149,619 200,000,000 155,149,619 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.140 0.226 0.117 0.191 

 

21 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

หนังสือคํา้ประกนั 

 

กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร ดงัตอ่ไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน    31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน    31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หนังสอืคํ้าประกนั 44,455,679 45,353,298 44,455,679 45,353,298 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท ได้แก่ นายเกตติวทิย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายสมศกัดิ ์ศรสีุทศัน์กุล และ

บรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮลดิง้ จํากดั ซึง่ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 36.24 รอ้ยละ 14.68 และรอ้ยละ 13.82 ตามลําดบั 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

22.1 รายได้จากการให้บริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร     

- บรษิทัย่อย - - - 1,203,609 

- บรษิทัร่วม 3,962,878 2,323,664 694,440 487 

รวม 3,962,878 2,323,664 694,440 1,204,096 

     

รายไดค่้าทีป่รกึษา     

- บรษิทัร่วม - 45,000 - 45,000 

รวม - 45,000 - 45,000 

     

รายไดส้าธารณูปโภค     

- บรษิทัร่วม 300 299 300 299 

รวม 300 299 300 299 

     

รายไดเ้งนิปันผล      

- บรษิทัย่อย - - 2,500,000 - 

รวม - - 2,500,000 - 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร     

- บรษิทัย่อย - - 13,933 1,453,951 

- บรษิทัร่วม 7,029,668 4,434,815 694,440 2,580 

รวม 7,029,668 4,434,815 708,373 1,456,531 
     

รายไดค่้าทีป่รกึษา     

- บรษิทัร่วม 15,000 90,000 15,000 90,000 

รวม 15,000 90,000 15,000 90,000 
     

รายไดส้าธารณูปโภค     

- บรษิทัร่วม 585 454 585 454 

รวม 585 454 585 454 
     

รายไดเ้งนิปันผล      

- บรษิทัย่อย - - 2,500,000 3,000,000 

รวม - - 2,500,000 3,000,000 

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารใชร้าคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

 

รายไดค่้าเช่าและบรหิารจดัการ รายไดค่้าทีป่รกึษา และรายไดส้าธารณูปโภคใชร้าคาทีกํ่าหนดตามสญัญา 

 

22.2 ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่าย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร     

- บรษิทัย่อย - - 135,309 1,537,423 

- บรษิทัร่วม 1,280,891 1,277,778 1,280,891 1,277,778 

รวม 1,280,891 1,277,778 1,416,200 2,815,201 
     

ดอกเบีย้จ่าย     

- บรษิทัย่อย - - - - 

รวม - - - - 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร     

- บรษิทัย่อย - - 187,512 2,566,080 

- บรษิทัร่วม 2,709,745 2,639,434 2,709,745 2,639,434 

รวม 2,709,745 2,639,434 2,897,257 5,205,514 

     

ดอกเบีย้จ่าย 

- บรษิทัย่อย - - - 39,555 

รวม - - - 39,555 

 

22.3 ยอดคงเหลือ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีการคา้     

- บรษิทัย่อย - - - 535,431 

- บรษิทัร่วม 1,468,314 1,377,876 205,896 - 

รวม 1,468,314 1,377,876 205,896 535,431 

     

รายไดค้า้งรบั     

- บรษิทัร่วม 770,490 944,998 - - 

รวม 770,490 944,998 - - 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีอื่น     

- บรษิทัร่วม 225 10,123 225 10,123 

รวม 225 10,123 225 10,123 

     

เงนิทดรองจ่าย     

- บรษิทัย่อย - - 3,305,650 1,765,650 

รวม - - 3,305,650 1,765,650 

     

เจา้หน้ีการคา้     

- บรษิทัย่อย - - 365,293 162,644 

- บรษิทัร่วม 29,724 108,468 29,724 108,468 

รวม 29,724 108,468 395,017 271,112 

     

ตน้ทุนค่าบรกิารคา้งจ่าย     

- บรษิทัย่อย - - 25,798 608 

- บรษิทัร่วม - 119,231 - 119,231 

รวม - 119,231 25,798 119,839 

     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

- บรษิทัร่วม 533 - 533 - 

รวม 533 - 533 - 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 5,391,670 5,108,640 5,181,670 4,898,640 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 235,515 1,884,428 213,996 1,884,428 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 865 916 865 916 

รวม 5,628,050 6,993,984 5,396,531 6,783,984 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 11,384,970 11,208,330 10,964,970 10,788,330 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 471,030 2,084,085 427,992 2,084,085 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ 1,731 1,831 1,731 1,831 

รวม 11,857,731 13,294,246 11,394,693 12,874,246 

 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

 

เสนอ  กรรมการของบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) 

 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ลีโอ โกลบอล โลจสิติกส์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 

เฉพาะกจิการสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของ

กิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตาม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบในการใหข้้อสรุปเกี่ยวกบั

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ 

ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 4.2 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการนํา

ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้น้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตน้ี 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

สุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 

กรุงเทพมหานคร 

13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 85,444,120 89,732,441 65,220,405 68,406,686

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 30,002,824 - 30,002,824 -

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 10 242,979,008 180,135,078 243,926,806 178,118,870

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,475,323 2,427,914 1,780,057 1,692,725

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 360,901,275 272,295,433 340,930,092 248,218,281

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระผกูพนั 15,277,308 15,105,275 15,277,308 15,105,275

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 11.1 - - 10,232,600 10,232,600

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม - สทุธิ 11.2 51,931,486 44,958,427 12,885,614 12,885,614

เงนิลงทนุทัว่ไป - สทุธิ 11.3 - 34,344,000 - 34,344,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 11.3 47,801,000 - 47,801,000 -

ลกูหนี้อื่น - กรมสรรพากร 6,149,184 6,149,184 6,149,184 6,149,183

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 12 33,009,462 46,633,822 27,754,751 40,694,108

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ - สทุธิ 13 25,248,008 14,283,958 25,248,008 14,283,958

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 14 63,121,846 - 12,223,806 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 3,856,561 3,673,315 3,648,309 3,439,110

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 8,787,039 10,187,287 7,978,855 10,008,518

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 20,890,689 29,329,706 19,683,387 17,956,018

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 276,072,583 204,664,974 188,882,822 165,098,384

รวมสินทรพัย์ 636,973,858 476,960,407 529,812,914 413,316,665

กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

3



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 16.1 1,723,222 2,957,949 1,723,222 2,957,949

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 15 239,655,110 177,094,812 234,852,515 172,341,020

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี - 2,810,920 - 2,810,920

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 17 5,225,632 - 3,669,293 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,180,419 403,584 818,040 -

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 26,593,769 27,306,954 26,309,702 26,281,777

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 274,378,152 210,574,219 267,372,772 204,391,666

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16.2 20,000,000 - 20,000,000 -

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - 8,208,273 - 8,208,273

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 17 63,843,981 - 17,937,954 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 44,144,878 42,402,607 43,144,496 41,508,765

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 5,625,000 - -

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 127,988,859 56,235,880 81,082,450 49,717,038

รวมหน้ีสิน 402,367,011 266,810,099 348,455,222 254,108,704

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จ านวน 320,000,000 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 200,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 28,875,000 28,875,000 28,875,000 28,875,000

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 77,431,105 60,797,773 34,757,092 22,732,961

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 9,075,755 (1,073,285) 10,125,600 -

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 222,981,860 196,199,488 181,357,692 159,207,961

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 11,624,987 13,950,820 - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 234,606,847 210,150,308 181,357,692 159,207,961

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 636,973,858 476,960,407 529,812,914 413,316,665

 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 309,728,164 285,326,487 301,658,425 277,115,933

รายไดอ้ืน่ 278,457 1,049,572 2,690,885 979,152

รวมรำยได้ 310,006,621 286,376,059 304,349,310 278,095,085

ค่ำใช้จำ่ย

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (224,576,826) (192,507,924) (221,062,164) (188,488,267)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (20,163,093) (25,899,744) (20,163,093) (25,899,744)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (45,436,598) (47,567,343) (42,315,221) (43,873,963)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 721,504 - 690,375 -

ก าไร(ขาดทุน)อืน่ - สทุธิ 400,786 1,275,704 616,596 1,347,467

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,440,669) (117,938) (225,148) (117,938)

รวมค่ำใช้จำ่ย (290,494,896) (264,817,245) (282,458,655) (257,032,445)

ก ำไรก่อนส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม 19,511,725 21,558,814 21,890,655 21,062,640

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11.2 3,317,548 3,453,474 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 22,829,273 25,012,288 21,890,655 21,062,640

ภาษเีงนิได้ 18 (3,877,331) (4,208,823) (3,829,825) (4,062,864)

ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด 18,951,942 20,803,465 18,060,830 16,999,776

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัออกจากงาน - 7,528,694 - 7,617,338

สว่นแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่

ของบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี - 292,559 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (1,505,739) - (1,523,468)

รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 6,315,514 - 6,093,870

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 23,515 (103,483) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 23,515 (103,483) - -

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สุทธิจำกภำษี 23,515 6,212,031 - 6,093,870

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 18,975,457 27,015,496 18,060,830 23,093,646

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบง่ปันก ำไรสุทธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 18,783,546 20,600,471 18,060,830 16,999,776

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 168,396 202,994 - -

18,951,942 20,803,465 18,060,830 16,999,776

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 18,802,358 26,868,657 18,060,830 23,093,646

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 173,099 146,839 - -

18,975,457 27,015,496 18,060,830 23,093,646

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 20 0.094 0.129 0.090 0.106

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 537,362,974 564,540,346 521,138,256 546,226,546

รายไดอ้ืน่ 777,963 1,462,106 3,110,247 4,349,920

รวมรำยได้ 538,140,937 566,002,452 524,248,503 550,576,466

ค่ำใช้จำ่ย

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (382,100,603) (394,569,177) (373,882,991) (384,419,230)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (38,578,938) (47,779,929) (38,578,938) (47,779,929)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (89,232,982) (91,004,305) (82,796,120) (83,061,249)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (188,176) - (316,884) -

ก าไร(ขาดทุน)อืน่ - สทุธิ (348,925) 1,771,605 (473,384) 1,485,029

ตน้ทุนทางการเงนิ (2,061,313) (331,162) (382,175) (370,717)

รวมค่ำใช้จำ่ย (512,510,937) (531,912,968) (496,430,492) (514,146,096)

ก ำไรก่อนส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม 25,630,000 34,089,484 27,818,011 36,430,370

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11.2 6,973,059 8,111,914 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 32,603,059 42,201,398 27,818,011 36,430,370

ภาษเีงนิได้ 18 (4,350,793) (6,864,851) (4,447,088) (6,749,692)

ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด 28,252,266 35,336,547 23,370,923 29,680,678

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัออกจากงาน - 7,528,694 - 7,617,338

สว่นแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่

ของบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี - 292,559 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (1,505,739) - (1,523,468)

รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 6,315,514 - 6,093,870

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 29,300 (103,533) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 29,300 (103,533) - -

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สุทธิจำกภำษี 29,300 6,211,981 - 6,093,870

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 28,281,566 41,548,528 23,370,923 35,774,548

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบง่ปันก ำไรสุทธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 28,083,959 35,125,239 23,370,923 29,680,678

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 168,307 211,308 - -

28,252,266 35,336,547 23,370,923 29,680,678

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 28,107,399 41,393,385 23,370,923 35,774,548

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 174,167 155,143 - -

28,281,566 41,548,528 23,370,923 35,774,548

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 20 0.140 0.226 0.117 0.191

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

9



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

กำรวดัมลูค่ำ

เงินลงทุนใน รวม

จดัสรรแล้ว - ผลต่ำงของอตัรำ ตรำสำรทุน องคป์ระกอบอ่ืน รวม

 ทุนท่ีออก ส่วนเกินมลูค่ำ ทุนส ำรอง ยงัไม่ได้ แลกเปล่ียนจำกกำร ผำ่นก ำไรขำดทุน ของส่วนของ ส่วนของผูเ้ป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวม

และช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย จดัสรร แปลงค่ำงบกำรเงิน เบด็เสรจ็อ่ืน เจ้ำของ ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 75,000,000 28,875,000 5,900,000 46,911,888 (1,024,157) - (1,024,157) 155,662,731 15,846,987 171,509,718

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 41,476,212 (82,827) - (82,827) 41,393,385 155,143 41,548,528

การเพิม่ทุน 25,000,000 - - - - - - 25,000,000 - 25,000,000

เงนิปันผลจ่าย - - - (28,500,000) - - - (28,500,000) (3,000,000) (31,500,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 100,000,000 28,875,000 5,900,000 59,888,100 (1,106,984) - (1,106,984) 193,556,116 13,002,130 206,558,246

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 100,000,000 28,875,000 7,600,000 60,797,773 (1,073,285) - (1,073,285) 196,199,488 13,950,820 210,150,308

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 6.3 - - - (1,450,627) - 10,125,600 10,125,600 8,674,973 - 8,674,973

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 100,000,000 28,875,000 7,600,000 59,347,146 (1,073,285) 10,125,600 9,052,315 204,874,461 13,950,820 218,825,281

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 28,083,959 23,440 - 23,440 28,107,399 174,167 28,281,566

เงนิปันผลจ่าย 19 - - - (10,000,000) - - - (10,000,000) (2,500,000) (12,500,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 100,000,000 28,875,000 7,600,000 77,431,105 (1,049,845) 10,125,600 9,075,755 222,981,860 11,624,987 234,606,847

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนก ำไรสะสม
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไรขำดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน

กำรวดัมลูค่ำ

เงินลงทนุใน

ตรำสำรทนุ

 ทนุท่ีออก ส่วนเกินมลูค่ำ จดัสรรแล้ว - ผำ่นก ำไรขำดทนุ รวม

และช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ทนุส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร เบด็เสรจ็อ่ืน ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 75,000,000 28,875,000 5,900,000 21,202,620 - 130,977,620

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 35,774,548 - 35,774,548

การเพิม่ทนุ 25,000,000 - - - - 25,000,000

เงนิปันผลจ่าย - - -  (28,500,000) -  (28,500,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 100,000,000 28,875,000 5,900,000 28,477,168 - 163,252,168

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 100,000,000 28,875,000 7,600,000 22,732,961 - 159,207,961

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 6.3 - - -  (1,346,792) 10,125,600 8,778,808

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 100,000,000 28,875,000 7,600,000 21,386,169 10,125,600 167,986,769

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 23,370,923 - 23,370,923

เงนิปันผลจ่าย 19 - - -  (10,000,000) -  (10,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 100,000,000 28,875,000 7,600,000 34,757,092 10,125,600 181,357,692

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 32,603,059 42,201,398 27,818,011 36,430,370

รายการปรบัปรุงเพื่อกระทบยอดก าไรก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดสุทธจิากการด าเนนิงาน

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (6,973,059) (8,111,914) - -

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6,777,160 3,489,674 3,544,401 2,533,620

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 283,014 - 316,884 -

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ 1,285 (331,233) 1,285 (340,156)

หนี้สงสยัจะสญู (กลบัรายการ) - 69,984 - 69,983

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,742,271 6,892,331 1,635,731 6,718,713

รายไดเ้งนิปันผล (175,000) (525,000) (2,675,000) (3,525,000)

(ก าไร)ขาดทนุจากมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ทางการเงนิ (724,083) - (724,083) -

(ก าไร)ขาดทนุจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ (2,779) - (2,779) -

รายไดด้อกเบี้ย (182,056) (232,632) (152,863) (150,692)

ตน้ทนุทางการเงนิ 1,604,062 331,162 382,175 370,717

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงใน

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 34,953,874 43,783,770 30,143,762 42,107,555

สนิทรพัยด์ าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึน้)

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ (63,857,858) (924,725) (66,846,936) (4,956,516)

ลกูหนี้อืน่ - กรมสรรพากร - 6,292,326 - 6,292,326

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (14,951) (204,395) (87,332) (285,082)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 8,463,377 (6,474,061) (1,727,369) (8,528,714)

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 62,259,002 104,065,173 62,511,495 107,665,523

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (713,921) 678,132 27,925 423,280

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (5,625,000) (1,125,000) - -

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 35,464,523 146,091,220 24,021,545 142,718,372

จ่ายภาษเีงนิได้ (4,705,111) (5,218,876) (4,130,786) (5,014,538)

เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 30,759,412 140,872,344 19,890,759 137,703,834

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกระแสเงินสด
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั (172,033) (185,917) (172,033) (169,938)

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ (30,000,045) - (30,000,045) -

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้เงนิลงทนุในตราสารทนุ (800,000) - (800,000) -

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้อุปกรณ์ (1,486,156) (1,453,278) (1,476,627) (1,425,366)

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ (54,266) - (54,266) -

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร - 1,443,458 - 1,443,458

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (381,000) (1,733,250) (381,000) (1,733,250)

เงนิสดรบัจากดอกเบี้ย 283,340 137,060 252,270 88,300

เงนิสดรบัจากเงนิปันผล 175,000 525,000 2,675,000 3,525,000

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ  (32,435,160)  (1,266,927)  (29,956,701) 1,728,204

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชี (1,234,727) (11,336,878) (1,234,727) (11,336,878)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 10,000,000 - 10,000,000

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - (10,000,000) - (10,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20,000,000 - 20,000,000 -

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - (6,000,360) - (6,000,360)

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - (592,658) - (592,658)

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (8,947,619) - (1,807,227) -

เงนิสดจ่ายดอกเบี้ย (78,385) (282,518) (78,385) (282,518)

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (12,500,000) (31,500,000) (10,000,000) (28,500,000)

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน  (2,760,731)  (49,712,414) 6,879,661  (46,712,414)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (4,436,479) 89,893,003 (3,186,281) 92,719,624

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

และรายการเทยีบเทา่เงนิสด 148,158 (92,356) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 89,732,441 62,342,142 68,406,686 51,982,169

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 85,444,120 152,142,789 65,220,405 144,701,793

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจากสญัญาเชา่ 65,472,362 - 12,091,491 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิัท ลโีอ โกลบอล โลจสิติกส์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2534 บรษิัท 

ไดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั เมื่อวนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2560 ทีต่ัง้ของสาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขาดงัน้ี 
 

สาํนักงานใหญ่ : เลขที ่251 - 251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

สาํนักงานสาขา 1 : เลขที ่53 ชัน้ 11 อาคารทะเลทองทาวเวอร ์ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรรีาชา ชลบุร ีประเทศไทย 
 

สาํนักงานสาขา 2 : เลขที ่259/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

สาํนักงานสาขา 3 : เลขที ่294/18-19 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

สาํนักงานสาขา 4 : เลขที ่571/1-571/6 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

การดําเนินงานธุรกิจหลกัของบรษิัทและบรษิทัย่อยคอืการเป็นผู้รบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศให้บรกิารโลจสิติกส์ครบวงจร 

และใหบ้รกิารพืน้ทีร่บัฝากและซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า กลุ่มกจิการ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลจดัทําขึน้โดยรวมบรษิทัย่อยดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

   30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

  จดัตัง้ข้ึน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จํากดั ใหบ้รกิารพืน้ทีร่บัฝากและซอ่มตูค้อนเทนเนอร ์ ไทย 50.00 50.00 

Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. เป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ  

   และใหบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจร 

เมยีนมาร ์ 80.00 80.00 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการระบาดของ COVID-19 ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวไดส้่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ โดย 

ในเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 การนําเข้าและส่งออกจากประเทศจนีเริม่ชะลอตวั และได้รบัผลกระทบอย่างมากในเดอืนมนีาคม 

พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม บรษิัทได้รบังานพิเศษเป็นการขนส่งไปตะวนัออกกลางในช่วงไตรมาสที่ 1 ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการ

ระบาดของ COVID-19 และในช่วงไตรมาสที ่2 กลุ่มกจิการมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้โดยเฉพาะจากงานขนส่งทางอากาศ ส่งผลใหก้ลุ่ม

กจิการมรีายได้รวมและกําไรสุทธิเพิม่ขึ้น เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างไตรมาสที ่1 กบัไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 36 

และรอ้ยละ 103 ตามลําดบั และสาํหรบังวด 6 เดอืน เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ กลุ่มกจิการมรีายไดล้ดลงเพยีง

เล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 5 และอัตรากําไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 6.24 เป็นร้อยละ 5.25 กลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับ

เหตกุารณ์การระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่อธุรกจิ จงึไดว้างแผนเพื่อรองรบัและแกไ้ขกบัเหตุการณ์ดงักล่าว  
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3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยเป็นหลกั 

 

4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบัญชทีี่ใช้ในการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ท่ีเก่ียวข้องกบับริษทั 

 

4.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS 16) 

 

4.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32  เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16  เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ

   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19  เรื่อง การชาํระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 

บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงนิมาใช้และปรบัปรุงย้อนหลังโดยรบัรู้ผลกระทบสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

นโยบายการบัญชใีหม่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 5 และรายการปรบัปรุง 

จากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 6 
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4.2 ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 

สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศเมื่อวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกบัข้อยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สําหรับกิจการที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที ่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้สําหรบัเรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

1. การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นโดยวธิอีย่างง่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง 

เครื่องมอืทางการเงนิ  

 

กลุ่มกิจการเลือกทีจ่ะไม่ต้องนําข้อมูลที่มกีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชใ้นการวดัมูลค่า

ของผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ กลุ่มกจิการสามารถใชข้้อมูลผลขาดทุนด้านเครดติในอดตี (Historical credit loss) 

หรอืวธิอีื่นทีใ่ห้ผลลพัธ์ใกลเ้คยีงกนั ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จาก

ข้อมูลที่มีและหาได้โดยไม่ใช้ความพยายามหรอืต้นทุนที่สูงเกินไปมาใช้ในการตัง้สํารอง ทัง้น้ี กลุ่มกิจการยงัต้องปฏิบัต ิ

ในเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

 

2. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ  

 

กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมเงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่  

1 มกราคม 2563 (ใช้มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละรอบ) 

ทัง้น้ี กลุ่มกิจการยงัต้องปฏิบตัิในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมือทาง

การเงนิ  

 

3. การกลบัรายการสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้ 

 

กลุ่มกจิการเลอืกที่จะไม่นําขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 ทีม่คีวามไม่แน่นอนซึ่งอาจกระทบต่อการประมาณการ

กําไรทางภาษทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตมาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพยีงพอของกําไรทางภาษีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีแต่กลุ่มกิจการยงัต้องทบทวนมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และกลุ่มกจิการต้องลดมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้

รอการตดับญัชีลง เมื่อเห็นว่าไม่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย ์

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีทัง้น้ี กลุ่มกิจการยงัต้องปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 12 เรื่อง ภาษีเงนิได ้ในเรื่องอื่น 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

4. การประเมนิขอ้บ่งชีก้ารดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 

 

สถานการณ์ COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นําสถานการณ์ COVID-19  

มาถอืเป็นขอ้บ่งชี้การดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ ทัง้น้ี กลุ่มกจิการยงัต้องปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ ในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึกลุ่มกจิการยงัตอ้งพจิารณา

ขอ้บ่งชีก้ารดอ้ยค่า และการทดสอบดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสถานการณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากสถานการณ์ COVID-19 
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5 นโยบายการบญัชีใหม่ 

 

สญัญาเช่า (TFRS 16) 

 

กลุ่มกจิการไดเ้ปลีย่นนโยบายการบญัชใีหม่สําหรบัสญัญาเช่าซึ่งกลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภท

สญัญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าการเงิน หรือสัญญาเช่าดําเนินงาน แต่ตัง้แต่วันที ่         

1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจะรบัรูส้ญัญาเช่าเป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เมื่อสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า

พรอ้มใชง้าน  

 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนั 

 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่ารวมมลูค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าทีย่งัไม่ไดจ่้ายชําระ ณ วนันัน้ ซึง่ประกอบไปดว้ย 

• ค่าเช่าคงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 

 

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าใหร้วมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีผู่เ้ช่า

จะใชส้ทิธเิลอืกนัน้ 

 

ค่าเช่าที่ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนตลอด

ระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู ่

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้อ้งวดัมลูค่าโดยใชร้าคาทุน ซึง่ประกอบไปดว้ย 

• จํานวนเงนิของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจากการวดัมลูค่าเริม่แรก 

• การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าใด ๆ ทีจ่่ายชําระ ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเริม่มผีลหกัสิง่จูงใจตามสญัญาเช่า

ทีไ่ดร้บัใด ๆ  

• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้ช่า และ 

• ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสําหรบัผู้เช่าในการรื้อและการขนย้ายสนิทรพัย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตัง้ของสินทรพัย์

อา้งองิหรอืการบูรณะสนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยู่ในสภาพตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสญัญาเช่า 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะถูกคดิค่าเสื่อมราคาตามวธิเีสน้ตรงจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึวนัสิ้นสุดของอายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์

สทิธกิารใช้หรอืวนัสิ้นสุดอายุสญัญาเช่าแล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัย์อ้างองิให้แก่ผูเ้ช่า

เมื่อสิ้นสุดอายุสญัญาเช่าหรอืหากราคาทุนของสินทรพัย์สิทธิการใช้ สะท้อนว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกซื้อ ผู้เช่าต้องคดิค่าเสื่อมราคา

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึวนัสิ้นสุดอายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยอ์า้งองิ  

 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คอืสญัญาเช่า

ทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าตํ่าประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์สาํนักงานขนาดเลก็ 
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เคร่ืองมือทางการเงิน  

 

เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 

 

การจดัประเภทรายการ 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงัน้ี 

 

• สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย (Amortised cost) 

 

การจดัประเภทสินทรพัย์ทางการเงนิขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มกิจการและตามลักษณะของกระแสเงินสด 

ตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมกําไรขาดทุนจะถูกบนัทกึผ่านกําไรหรอื

ขาดทุน (FVPL) หรอืผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) สําหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อขาย การจดัประเภท

ขึน้อยู่กบัการเลอืกของบรษิทั ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกว่าบรษิทัเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืไม่ 

ทัง้น้ีเมื่อเลอืกแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 

การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

การซื้อหรอืขายสนิทรพัยท์างการเงนิตามปกต ิตอ้งรบัรูร้ายการหรอืตดัรายการในวนัทีท่ํารายการ ซึง่เป็นวนัทีก่ลุ่มกจิการมกีารซื้อหรอื

ขายเกิดขึ้น สนิทรพัย์ทางการเงนิจะถูกตดัรายการเมื่อสิทธิตามสญัญาที่จะได้รบักระแสเงนิสดจากสินทรพัย์ทางการเงินสิ้นสุดลง  

หรอืเมื่อกลุ่มกจิการไดโ้อนสทิธ ิภาระผกูพนั ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของของสนิทรพัยท์างการเงนิออกไป  

 

การวดัมลูค่า 

 

การวดัมลูค่าเมือ่เริม่แรกกลุ่มกจิการวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูร้ายการผ่านกําไร

ขาดทุน (FVPL)) บวกหรอืหกัดว้ยต้นทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาหรอืการออกสนิทรพัย์ทางการเงนิ ต้นทุน

ทางตรงของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) จะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุน  

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

19 

 

ตราสารหน้ี 
 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีจะพิจารณาจากโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและจาก

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงัน้ี 

- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย 

(SPPI) จะรบัรูด้ว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย รายไดด้อกเบี้ยจะรบัรูต้ามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู่ในรายไดท้าง

การเงนิ กําไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการและกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจะรบัรู้ในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่น 

ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

- มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พือ่รบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ี

ลักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขาย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิกลุ่มน้ีจะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รายการขาดทุน

จากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรูใ้นส่วนของรายไดท้างการเงนิ และกําไรขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนอื่น กําไรหรือขาดทุนที่รบัรู้สะสมอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูก 

จดัประเภทใหม่มายงักําไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดง้กล่าว  

- มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวท้ีไ่ม่เขา้เงื่อนไขการวดัมูลค่าแบบราคาทุนตดัจําหน่าย 

และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน โดยกําไรหรอืขาดทุนจาก

การวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในกําไรหรอืขาดทุนอื่น 
 

ตราสารทุน 
 

กลุ่มกจิการวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารทุนทุกประเภทดว้ยมลูค่ายุตธิรรม โดยจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนเป็น 2 ประเภท

ตามการวดัมูลค่า (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได)้ คอื ก) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สามารถรบัรูไ้ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั โดยกลุ่มกจิการพจิารณาการวดัมูลค่าดงักล่าวในแต่ละตราสารทุน

แยกต่างหากจากกนั สาํหรบัเงนิปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายไดอ้ื่น 
 

การเปลี่ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) จะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนอื่นในงบกําไรขาดทุน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

และการกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุนในตราสารทุนตามการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(FVOCI) จะไม่ถูกแสดงแยกต่างหากจากการเปลี่ยนแปลงอื่นของมลูค่ายุตธิรรม 
 

การดอ้ยค่า 
 

กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward 

looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย และด้วยวิธีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ซึ่งวธิกีารวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านัน้ ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์

หรือไม่ สําหรบัการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า กลุ่มกิจการเลือกใช้วธิีการอย่างง่ายในการพิจารณารบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า  

ซึง่ทําใหต้อ้งรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุนับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก 
 

อนุพนัธท์างการเงนิ  
 

อนุพันธ์ทางการเงนิรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจการเข้าทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า

ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ไปยงักําไรหรอืขาดทุน 
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6 รายการปรบัปรงุจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

รายการปรบัปรุงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชมีดีงัต่อไปน้ี 

 

6.1 รายการปรบัปรงุจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  

 

ในการนํา TFRS 16 มาใชป้ฏบิตั ิกลุ่มกจิการรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเช่าสาํหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า

ดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีเดิม ฉบับที่ 17 เรื่อง สญัญาเช่า กลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติโดยใช้วิธีรบัรู้

ผลกระทบสะสมของการเริม่ใชม้าตรฐานใหม่ในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

การวดัมลูค่าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

 

สนิทรพัย์สทิธิการใช้ถูกวดัมูลค่ายอ้นหลงัโดยการรบัรู้ผลกระทบสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้

จะถูกรบัรูด้ว้ยจํานวนทีเ่ท่ากบัหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

สําหรบัสญัญาเช่าที่เดมิกลุ่มกิจการไดร้บัรู้เป็นสญัญาเช่าการเงนินัน้ จะรบัรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า

การเงนิและหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธิการใช้และ

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า   

 

วธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้

 

ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนัน้กับสัญญาเช่าที่กิจการมีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ 

ไดเ้ลอืกใชว้ธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงัน้ี 

 

• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสาํหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 

• พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ

• ถอืว่าสญัญาเช่าดําเนินงานที่มอีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเช่า

ระยะสัน้ 

• ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิ

สญัญาเช่า 
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การกระทบยอดของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 71,844,517 18,278,960 

หกั: ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า  

             ณ วนัทีนํ่าใชเ้ป็นครัง้แรก (21,339,485) (3,926,260) 

บวก:  หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 11,019,194 11,019,194 

(หกั): สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง  (1,674,680) (1,674,680) 

(หกั): สญัญาทีไ่ดม้กีารประเมนิใหม่และรบัรูเ้ป็นสญัญาบรกิาร  (161,280) (161,280) 

บวก/(หกั): รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอตัราหรอืดชันีที ่

                    กระทบต่อจํานวนเงนิผนัแปรตามสญัญา 3,793,113 - 

บวก:  หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่นเกีย่วกบัสญัญาเช่า 5,625,000 - 

บวก: หน้ีสนิสญัญาเช่าทีด่นิทีบ่นัทกึตํ่าไป ณ วนัสิ้นปี 1,875,000 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 70,981,379 23,535,934 
   

   หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน 5,522,025 3,769,875 

   หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 65,459,354 19,766,059 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูนั้น้ เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ทีด่นิ 52,697,955 - 

ยานพาหนะ 13,086,732 13,086,732 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 12,091,491 12,091,491 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 77,876,178 25,178,223 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

22 

 

6.2 รายการปรบัปรงุจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มกจิการไดนํ้ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาใชป้ฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับน้ีเป็นรายการปรบัปรุงกับกําไรสะสม 

ตน้งวด (modified retrospective)  

 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาใชม้ดีงัน้ี  

 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน (เดิมจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป) 

 

เงนิลงทุนในตราสารทุนที่กลุ่มกจิการถอื จะต้องจดักลุ่มเป็น 2 ประเภทตามการวดัมูลค่า (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได)้ คอื 

จดัเป็นประเภท ก) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สามารถ

จดัประเภทใหม่ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

 

ปัจจุบนักลุ่มกจิการมเีงนิลงทุนในตราสารทุนทีแ่สดงดว้ยวธิรีาคาทุนจํานวน 34,344,000 บาท โดยเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าว

จะถูกจดัประเภทและวดัมูลค่าใหม่ตามวธิีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรบัรู้รายการปรบัปรุงสะสมเป็นกําไร

จํานวน 12,657,000 บาท ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

ขอ้กําหนดทางบญัชใีหม่เกี่ยวกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ทําใหก้ลุ่มกจิการตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้น

เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณา

รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ และรบัรูร้ายการปรบัปรุงสะสมเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าจํานวน 726,544 บาท 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกําไรสะสมตน้งวด 

 

อนุพนัธท์างการเงิน  

 

อนุพนัธ์ทางการเงนิรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจการเข้าทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ไปยงักําไรหรอืขาดทุน   

กลุ่มกจิการมอีนุพนัธ์ทางการเงนิทีต่้องวดัมูลค่าใหม่ตามวธิีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน และรบัรูร้ายการปรบัปรุงสะสมเป็น

ขาดทุนจํานวน 724,083 บาท ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกําไรสะสมตน้งวด 
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6.3 ผลกระทบต่องบการเงินจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 
 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชม้าตรฐานเรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) และกลุ่ม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิเป็นครัง้แรกมดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัย ์     

     
สินทรพัยห์มุนเวียน     

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 180,135,078 (726,544) (1,371,753) 178,036,781 

     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 
   เบด็เสรจ็อื่น 

 

 
- 

 

 
47,001,000 

 

 
- 

 

 
47,001,000 

เงนิลงทุนทัว่ไป - สุทธ ิ 34,344,000 (34,344,000) - - 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 46,633,822 - (13,086,732) 33,547,090 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - สุทธ ิ 14,283,958 - 12,091,491 26,375,449 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - - 65,784,687 65,784,687 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 10,187,287 (2,531,400) - 7,655,887 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 29,329,706 - (10,190,747) 19,138,959 

     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 177,094,812 - (425,250) 176,669,562 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

   ทีถ่งึกําหนดชําระในหนึ่งปี 

 

2,810,920 

 

- 

 

(2,810,920) 

 

- 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าที ่
   ถงึกําหนดชําระในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
5,522,025 

 
5,522,025 

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 724,083 - 724,083 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 27,306,954 - (684,990) 26,621,964 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 8,208,273 - (8,208,273) - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 65,459,354 65,459,354 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 5,625,000 - (5,625,000) - 

     
ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 60,797,773 (1,450,627) - 59,347,146 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (1,073,285) 10,125,600 - 9,052,315 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัย ์     

     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 178,118,870 (622,709) - 177,496,161 

     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 

   เบด็เสรจ็อื่น 

 

 

- 

 

 

47,001,000 

 

 

- 

 

 

47,001,000 
เงนิลงทุนทัว่ไป - สุทธ ิ 34,344,000 (34,344,000) - - 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 40,694,108 - (13,086,732) 27,607,376 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - สุทธ ิ 14,283,958 - 12,091,491 26,375,449 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - - 13,086,732 13,086,732 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 10,008,518 (2,531,400) - 7,477,118 

     
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     

     

หน้ีสินหมุนเวยีน     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 172,341,020 - (425,250) 171,915,770 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

   ทีถ่งึกําหนดชําระในหนึ่งปี 

 

2,810,920 

 

- 

 

(2,810,920) 

 

- 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 

   ทีถ่งึกําหนดชําระในหนึ่งปี 

 

- 

 

- 

 

3,769,875 

 

3,769,875 

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 724,083 - 724,083 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 8,208,273 - (8,208,273) - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 19,766,059 19,766,059 

     

ส่วนของเจ้าของ     
กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22,732,961 (1,346,792) - 21,386,169 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ - 10,125,600 - 10,125,600 
 

7 ประมาณการทางบญัชี 

 

การจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบายการบญัชี

มาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
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8 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอได้รบัการสอบทานโดยผู้มอีํานาจตัดสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน โดยรวมส่วนงานที่มีลกัษณะ 

ที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน ผูม้ีอํานาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานวดัผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใช้กําไรขัน้ต้น  

ส่วนงานทีนํ่าเสนอประกอบไปดว้ยค่าระวางทางเรอื ค่าระวางทางอากาศ และค่าบรกิารโลจสิตกิส์ครบวงจร (ประกอบดว้ยบรกิารขนส่ง

ทางบกและลานเกบ็ตูค้อนเทนเนอร)์ และธุรกจิใหบ้รกิารพืน้ทีส่าํหรบัเกบ็ของ  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สาํหรบังวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

   ค่าบริการโลจิสติกส ์ ธุรกิจให้บริการพื้นท่ี  

 ค่าระวางทางเรือ ค่าระวางทางอากาศ ครบวงจร สาํหรบัเกบ็ของ รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

           

รายได ้           

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 345,620,096 376,582,956 102,265,058 98,743,279 85,862,695 86,628,690 3,615,125 2,585,421 537,362,974 564,540,346 

           

ต้นทุน           

ต้นทุนการใหบ้รกิาร (268,465,538) (290,624,790) (53,473,839) (41,321,906) (58,177,977) (60,824,272) (1,983,249) (1,798,209) (382,100,603) (394,569,177) 

           

กาํไรขัน้ต้น 77,154,558 85,958,166 48,791,219 57,421,373 27,684,718 25,804,418 1,631,876 787,212 155,262,371 169,971,169 

           

รายไดอ้ื่น         777,963 1,462,106 

ค่าใชจ้่ายในการขาย         (38,578,938) (47,779,929) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         (89,232,982) (91,004,305) 

ผลขาดทุนดา้นเครดติ           

   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้         (188,176) - 

กําไร(ขาดทุน)อื่น           

    - สุทธ ิ         (348,925) 1,771,605 

ต้นทนุทางการเงนิ         (2,061,313) (331,162) 

ส่วนแบ่งกําไรจาก           

   เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม         6,973,059 8,111,914 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้         32,603,059 42,201,398 

ภาษเีงนิได ้         (4,350,793) (6,864,851) 

กําไรสุทธสิําหรบังวด         28,252,266 35,336,547 

           

จงัหวะเวลาของ 

   การรบัรูร้ายได ้           

    - เมื่อปฏบิตัิตามภาระ 

        ทีต้่องปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

          (point of time) 108,331,293 118,058,772 102,265,058 98,743,279 28,875,328 26,517,405 55,925 40,652 239,527,604 243,360,108 

    - ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตั ิ

        ตามภาระทีต้่องปฏบิตั ิ

        (over time) 237,288,803 258,524,184 - - 56,987,367 60,111,285 3,559,200 2,544,769 297,835,370 321,180,238 

 345,620,096 376,582,956 102,265,058 98,743,279 85,862,695 86,628,690 3,615,125 2,585,421 537,362,974 564,540,346 

 

กลุ่มกิจการมีรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศจาก Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. จํานวน 1.90 ล้านบาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 : 

3.42 ลา้นบาท) 

 

กลุ่มกจิการไม่มลีูกคา้รายใดรายหน่ึงทีม่รีายไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม 
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9 มูลค่ายุติธรรม 

 

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 

 

- ขอ้มลูระดบัที ่1 มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอา้งองิจาก ตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอย่างเดยีวกนั 

- ขอ้มูลระดบัที ่2 มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใชข้้อมูลทีส่ามารถสงัเกตได้

อย่างมนัียสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

- ข้อมูลระดบัที ่3 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลทีส่งัเกตได ้

ในตลาด 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการที่มลูค่ายุติธรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

         

สินทรพัย ์         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 

   มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุน         

ตราสารหน้ี 30,002,824 - - - - - 30,002,824 - 

         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 

   มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็         

ตราสารทุน - - - - 47,801,000 - 47,801,000 - 

         

หน้ีสิน         

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า 

   ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุน         

สญัญาแลกเปลีย่น 

   เงนิตราต่างประเทศ - - - 724,083 - - - 724,083 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

27 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2562 

ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2562 

ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2562 

ณ วนัท่ี 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2562 

         

สินทรพัย ์         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 

   มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุน         

ตราสารหน้ี 30,002,824 - - - - - 30,002,824 - 

         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 

   มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็         

ตราสารทุน - - - - 47,801,000 - 47,801,000 - 

         

หน้ีสิน         

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า 

   ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุน         

สญัญาแลกเปลีย่น 

   เงนิตราต่างประเทศ - - - 724,083 - - - 724,083 

 

ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มกิจการ  

 

ข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตไดท้ี่สําคญัของลําดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 คืออตัราคดิลดที่ปรบัปรุงความเสี่ยง อ้างอิงจากต้นทุนทาง

การเงนิถวัเฉลี่ยของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งกลุ่มกจิการพจิารณาว่า 

มสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคูส่ญัญาทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารนัน้ กลุ่มกจิการใชข้อ้มลูจากรายงานการประเมนิมูลค่าซึ่งจดัทําโดย 

ผูป้ระเมนิอสิระ 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 229,500,769 158,015,021  229,210,392 157,444,178  

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

      (หมายเหตุ 22.3) 1,468,314 1,377,876  205,896 535,431  

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (9,503,745) (8,586,459) (9,433,781) (8,494,187) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 221,465,338 150,806,438  219,982,507 149,485,422  

รายไดค้า้งรบั - กจิการอื่น 12,310,355 19,830,253  12,310,355 19,826,927  

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

      (หมายเหตุ 22.3) 770,490 944,998  - - 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 1,264,650 1,386,564  1,237,137 1,363,261  

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

      (หมายเหตุ 22.3) 225 10,123  225 10,123  

เงนิทดรองจ่าย - กจิการอื่น 2,085,457 984,552  2,070,487 958,114  

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

      (หมายเหตุ 22.3)  - - 3,305,650 1,765,650  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 5,082,493 6,072,743  5,020,445 4,609,966  

อืน่ๆ - 99,407  - 99,407  

รวม 242,979,008 180,135,078  243,926,806 178,118,870  
 

ลูกหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชําระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 122,575,700 98,519,673  122,293,863 98,661,192 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกนิ 3 เดอืน 93,918,174 47,459,528  92,786,215 46,105,763 

   3 - 6 เดอืน 1,658,969 4,226,169  1,634,371 4,126,695 

   6 - 12 เดอืน 3,733,980 460,011  3,639,578 450,715 

   เกนิกว่า 12 เดอืน 9,082,260 8,727,516  9,062,261 8,635,244 

รวม 230,969,083 159,392,897  229,416,288 157,979,609 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (9,503,745) (8,586,459) (9,433,781) (8,494,187) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 221,465,338 150,806,438  219,982,507 149,485,422 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมดีงัต่อไปน้ี 

 
   อตัราร้อยละของการถือหุ้น ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

   

30 มิถนุายน 

 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

  จดัตัง้ขึ้น พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 

       

บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์ ใหบ้รกิารพืน้ทีร่บัฝากและ      

   เซอรว์สิเซส จํากดั     ซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์ ไทย 50.00 50.00 7,500,000 7,500,000 

Leo Myanmar Logistics เป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้      

   Co., Ltd. ระหว่างประเทศและ      

    ใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์      

    ครบวงจร เมยีนมาร ์ 80.00 80.00 2,732,600 2,732,600 

รวม        10,232,600 10,232,600 

 

11.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงัต่อไปน้ี 

 

   อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

 

  

จดัตัง้ข้ึน 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

     

บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั บรหิารจดัการดา้นการขนส่งและ 

   สถานทีเ่กบ็สนิคา้ 

ไทย 26.00 26.00 

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี  

   (ประเทศไทย) จํากดั 

ตวัแทนสายเดนิเรอืของบรษิทัใน 

   ประเทศเกาหลใีตส้าํหรบัการใหบ้รกิาร 

   ตูค้อนเทนเนอร ์

ไทย 50.00 50.00 

 

บริษัทจดัประเภทเงนิลงทุนใน บรษิัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์มารนี (ประเทศไทย) จํากัด (SKRT) ที่บรษิัทมีสดัส่วนการถือหุ้น    

ร้อยละ 50 เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เน่ืองจากบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

เกีย่วกบันโยบายการเงนิและการดําเนินงานของ SKRT แต่ไม่ไดม้อีํานาจควบคุม SKRT 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การลงทุนใน SKRT เป็นการลงทุนร่วมกับ Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. (SKR) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นบริษัท

เจา้ของเรอืเดนิทะเลที ่SKRT เป็นตวัแทนสายการเดนิเรอืในประเทศไทย การบรหิารงานของ SKRT กระทําโดยมกีารกําหนด

นโยบายการดําเนินธุรกจิและการบรหิารร่วมกนั บรษิทัมตีวัแทนในคณะกรรมการ SKRT 2 ท่าน จากทัง้หมด 6 ทา่น ผูล้งทุน 

มกีารตดัสนิใจในการบรหิารงานร่วมกนั ทัง้น้ีไม่มสีญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

วิธีส่วนได้เสีย 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

วิธีราคาทุน 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั บาท บาท บาท บาท 

     

บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย)     

   จํากดั 3,190,816 2,885,295 10,140,000 10,140,000 

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี     

   (ประเทศไทย) จํากดั 48,740,670 42,073,132 9,745,614 9,745,614 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุน - - (7,000,000) (7,000,000) 

รวม 51,931,486 44,958,427 12,885,614 12,885,614 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมแสดงไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
   (ตรวจสอบแล้ว) 44,958,427 12,885,614 

ส่วนแบ่งกําไร 6,973,059 - 

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 51,931,486 12,885,614 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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11.3 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (เดิมแสดงเป็น เงินลงทนุทัว่ไป - สุทธิ) 

 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 
   

อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน ราคาทุน 

    (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

 

(ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 1 มกราคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
  

 
 

    

Kyung Pyung Logistics  

   Co., Ltd. 

ดําเนินธุรกจิดา้นขนส่ง

และโลจสิตกิสใ์นประเทศ

เกาหล ี 30.00 

 

30.00 31,642,000 

 

31,642,000 29,510,000 

 

29,510,000 

บรษิทั รอยลัเทนเนอร ์ 

   คอรป์อเรชัน่ จํากดั 

เป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ 

   ระหว่างประเทศ   19.00 

 

19.00 2,570,000 

 

2,570,000 950,000 

 

950,000 

บรษิทั ออล โลจสิตกิส์  

   เซน็เตอร ์จํากดั 

บรหิารจดัการดา้นการขนส่ง 

   และสถานทีเ่กบ็สนิคา้ 10.00 

 

10.00 1,000,000 

 

1,000,000 1,000,000 

 

1,000,000 

บรษิทั ทฟิฟ่า จํากดั ใหบ้รกิารฝึกอบรมสมัมนา 5.00 5.00 12,405,000 12,405,000 3,500,000 3,500,000 

บรษิทั ทฟิฟ่า โลจสิตกิส์  

   (2008) จํากดั 

ประกอบกจิการให้โรงพกัสนิค้า 

พรอ้มการบรรจุสนิคา้ 2.00 

 

2.00 100,000 

 

100,000 100,000 

 

100,000 

บรษิทั ทาฟ่า คอนซอรเ์ที่ยม 

   จํากดั 

ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

5.83 

 

4.73 1,084,000 

 

284,000 1,084,000 

 

284,000 

หกั  คา่เผือ่การดอ้ยค่า 

          เงนิลงทุน 

 

  (1,000,000) 

 

(1,000,000) (1,000,000) 

 

(1,000,000) 

รวม    47,801,000 47,001,000 35,144,000 34,344,000 

 

เมื่อวนัที ่20 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะผูบ้รหิารครัง้ที ่1/2563 มมีตใิหล้งทุนเพิม่ในหุน้สามญัของบรษิทั ทาฟ่า คอนซอรเ์ทีย่ม จํากดั 

จํานวน 8,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิ 800,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัิเมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ในการประชุมครัง้ที่ 6/2562 โดยสดัส่วนการถอืหุน้มกีารเปลี่ยนแปลงจากเดมิรอ้ยละ 4.73 เป็นรอ้ยละ 9.34 บรษิัทไดช้ําระเงนิลงทุน 

ดงักลา่วในวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 

ในระหว่างเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2563 บรษิทั ทาฟ่า คอนซอรเ์ทีย่ม จํากดั ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจํานวน 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

รวมเป็นเงิน 7,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนจึงเพิ่มขึ้นจากจํานวน 11,600,000 บาท เป็น 18,600,000 บาท เน่ืองจากบริษัท 

ไม่ไดล้งทุนเพิม่ จงึทําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ปลีย่นแปลงจากเดมิรอ้ยละ 9.34 เป็นรอ้ยละ 5.83 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 มกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

สาํหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชตี้นงวด - สุทธ ิ 46,633,822 40,694,108 

รายการปรบัปรุงจากการเปลีย่นนโยบายบญัช ี(หมายเหตุ 6.1) (13,086,732) (13,086,732) 

ราคาตามบญัชตี้นงวดหลงัปรบัปรุง - สุทธ ิ 33,547,090 27,607,376 

ซื้อสนิทรพัย์ 1,486,337 1,476,627 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ - สุทธ ิ (218) (218) 

ค่าเสื่อมราคา (2,052,668) (1,329,034) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 28,921 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 33,009,462 27,754,751 

 

ทีด่นิทัง้หมด และอาคารบางส่วนของบรษิทั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

13 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน - สทุธิ 

 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - สุทธ ิสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 มกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตี้นงวด - สุทธ ิ 14,283,958 14,283,958 

รายการปรบัปรุงจากการเปลี่ยนนโยบายบญัช ี(หมายเหต ุ6.1) 12,091,491 12,091,491 

ราคาตามบญัชตี้นงวดหลงัปรบัปรุง - สุทธ ิ 26,375,449 26,375,449 

ซื้อสนิทรพัย์ 54,266 54,266 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์ (1,067) (1,067) 

ค่าเสือ่มราคา (1,180,640) (1,180,640) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 25,248,008 25,248,008 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูจํ้าแนกตามประเภทของสนิทรพัยอ์า้งองิ มดีงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

บาท 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

บาท 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2563 

บาท 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

บาท 
     
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้     

ทีด่นิ 50,898,040 52,697,955 - - 

ยานพาหนะ 12,223,806 13,086,732 12,223,806 13,086,732 

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ 63,121,846 65,784,687 12,223,806 13,086,732 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 มกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตี้นงวด - สุทธ ิ - - 

รายการปรบัปรุงจากการเปลี่ยนนโยบายบญัช ี(หมายเหตุ 6.1) 52,697,955 -  

การจดัประเภทรายการใหม่จากการเปลีย่นนโยบายบญัช ี(หมายเหตุ 6.1) 13,086,732  13,086,732  

ราคาตามบญัชตี้นงวดหลงัปรบัปรุง - สุทธ ิ 65,784,687  13,086,732  

ค่าเสือ่มราคา (2,662,841) (862,926) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 63,121,846 12,223,806 
 

จํานวนทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มดีงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 
     
ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้     

ทีด่นิ 1,799,915 - - - 

ยานพาหนะ 862,926 - 862,926 - 

 2,662,841 - 862,926 - 

     

ดอกเบีย้จ่ายจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 1,525,677 - 303,790 - 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 1,593,920 - 873,920 - 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าตํ่า 91,827 - 91,827 - 
 

กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่ามจํีานวน 5.87 ล้านบาท และจํานวน 2.13 ล้านบาท ในขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทาง

การเงนิเฉพาะกจิการตามลําดบั 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัอื่น 200,249,712 123,816,796 197,089,298 120,321,504 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 22.3) 29,724 108,468 395,017 271,112 

ตน้ทุนค่าบรกิารคา้งจา่ย - บรษิทัอืน่ 13,825,482 19,895,859 13,799,684 20,272,710 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

      (หมายเหตุ 22.3)  - 

 

119,231 25,798 

 

119,839 

เจา้หน้ีอื่น 25,881 78,622 14,287 25,039 

เงนิรบัล่วงหน้า 3,693,671 4,066,963 3,816,960 4,137,716 

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย - บรษิทัอื่น 21,830,107 29,008,873 19,710,938 27,193,100 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 22.3) 533 - 533 - 

รวม 239,655,110 177,094,812 234,852,515 172,341,020 

 

16 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

16.1 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 1,723,222 2,957,949 1,723,222 2,957,949 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - - 

 1,723,222 2,957,949 1,723,222 2,957,949 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงนิเบกิเกนิบญัช ีมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MOR ต่อปี 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563   

   (ตรวจสอบแลว้) 2,957,949 2,957,949 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 908,300,849 908,300,849 

ชาํระในระหว่างงวด (909,535,576) (909,535,576) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563    

   (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 1,723,222 1,723,222 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 บรษิทัมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีส่ามารถเบกิออกมาใชไ้ดเ้ป็นจํานวน 184 ลา้นบาท 

 

16.2 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ มดีงัน้ี  

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563   

   (ตรวจสอบแลว้) - - 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 20,000,000 20,000,000 

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563    

   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 20,000,000 20,000,000 

 

ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดท้ําสญัญาเงนิกู้ยมืเงนิจํานวน 20 ลา้นบาท ภายใตม้าตรการสนิเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อช่วยเหลอื

ผู้ประกอบการที่ได้รบัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19 กับสถาบันการเงนิในประเทศแห่งหน่ึง 

สญัญาดังกล่าวกําหนดให้บริษัทชําระเงินต้นครัง้แรกในอีก 25 เดือนหลังจากเบิกเงินกู้ และชําระคืนเป็นรายงวดทุก ๆ เดือน  

รวม 24 งวด ณ วนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดเ้บกิเงนิกู้ครบวงเงนิจํานวน 20 ลา้นบาทแลว้ 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวของบรษิัทน้ีถูกคํ้าประกนัโดยกรรมการบรษิัท และบรษิัทต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงนิต่าง ๆ รวมถงึการ

ดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ 2 เท่าและการดํารงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่ตํ่ากว่า 1.2 เท่า เป็นตน้ 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

จํานวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าในอนาคต มดีงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

บาท 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

บาท 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

บาท 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

บาท 
     

จํานวนเงนิทีจ่ะตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่า 90,332,491 93,767,692 26,371,022 28,909,022 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคต (21,262,878) (22,786,313) (4,763,775) (5,373,088) 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 69,069,613 70,981,379 21,607,247 23,535,934 

หกั ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (5,225,632) (5,522,025) (3,669,293) (3,769,875) 

ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระมากกว่าหน่ึงปี 63,843,981 65,459,354 17,937,954 19,766,059 

 

18 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลไดต้ัง้ค้างจ่ายจากการประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีเดยีวกบัที่ใช้กบัอตัราของกําไร

รวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้สําหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวมคอื อตัรารอ้ยละ 13.34 ต่อปี (30 มถุินายน พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 16.26 ต่อปี) 

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกิจการคอื อตัรารอ้ยละ 15.99 ต่อปี (30 มถุินายน พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 18.53 ต่อปี) ประมาณการ

อตัราภาษีเงนิไดเ้ปลี่ยนแปลงจากงวดก่อนเน่ืองจากรายไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษแีละค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษไีดเ้กดิขึน้ไม่สมํ่าเสมอ 

และมจํีานวนทีม่สีาระสาํคญั 

 

19 เงินปันผลจ่าย 

 

บริษทั 

 

เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ผูถ้ือหุ้นไดอ้นุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธิสําหรบัปี

สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 10 ล้านบาท และบรษิัทได้จดัสรรกําไรสุทธิ

จํานวน 1.70 ลา้นบาท ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย บรษิทัไดจ่้ายเงนิปันผลดงักล่าวครบถ้วนแลว้ในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

บริษทัย่อย 

 

เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั วายเจซดีโีปท ์เซอร์วสิเซส จํากดั ไดม้มีตใิหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาล

จํานวน 33.33 บาทต่อหุน้ จํานวนทัง้หมด 150,000 หุน้ คดิเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 5.00 ล้านบาท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ายให้บรษิทัจํานวน 

2.50 ลา้นบาท และจ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 2.50 ลา้นบาท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลแลว้เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบังวดส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ดว้ยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามจํานวนหุน้ 

ทีอ่อกอยู่ในระหว่างงวด  

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน     
     

กําไรสาํหรบังวดทีเ่ป็นของ     

   ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ ่(บาท) 18,783,546 20,600,471 18,060,830 16,999,776 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีถ่อืโดย     

   ผูถ้อืหุน้ (หุน้) 200,000,000 160,242,648 200,000,000 160,242,648 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.094 0.129 0.090 0.106 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

สาํหรบังวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน       
     

กําไรสาํหรบังวดทีเ่ป็นของ     

   ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ ่(บาท) 28,083,959 35,125,239 23,370,923 29,680,678 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีถ่อืโดย     

   ผูถ้อืหุน้ (หุน้) 200,000,000 155,149,619 200,000,000 155,149,619 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.140 0.226 0.117 0.191 

 

21 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

หนังสือคํา้ประกนั 

 

กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร ดงัตอ่ไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน    31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน    31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หนังสอืคํ้าประกนั 44,455,679 45,353,298 44,455,679 45,353,298 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท ได้แก่ นายเกตติวทิย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายสมศกัดิ ์ศรสีุทศัน์กุล และ

บรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮลดิง้ จํากดั ซึง่ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 36.24 รอ้ยละ 14.68 และรอ้ยละ 13.82 ตามลําดบั 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

22.1 รายได้จากการให้บริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร     

- บรษิทัย่อย - - - 1,203,609 

- บรษิทัร่วม 3,962,878 2,323,664 694,440 487 

รวม 3,962,878 2,323,664 694,440 1,204,096 

     

รายไดค่้าทีป่รกึษา     

- บรษิทัร่วม - 45,000 - 45,000 

รวม - 45,000 - 45,000 

     

รายไดส้าธารณูปโภค     

- บรษิทัร่วม 300 299 300 299 

รวม 300 299 300 299 

     

รายไดเ้งนิปันผล      

- บรษิทัย่อย - - 2,500,000 - 

รวม - - 2,500,000 - 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร     

- บรษิทัย่อย - - 13,933 1,453,951 

- บรษิทัร่วม 7,029,668 4,434,815 694,440 2,580 

รวม 7,029,668 4,434,815 708,373 1,456,531 
     

รายไดค่้าทีป่รกึษา     

- บรษิทัร่วม 15,000 90,000 15,000 90,000 

รวม 15,000 90,000 15,000 90,000 
     

รายไดส้าธารณูปโภค     

- บรษิทัร่วม 585 454 585 454 

รวม 585 454 585 454 
     

รายไดเ้งนิปันผล      

- บรษิทัย่อย - - 2,500,000 3,000,000 

รวม - - 2,500,000 3,000,000 

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารใชร้าคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

 

รายไดค่้าเช่าและบรหิารจดัการ รายไดค่้าทีป่รกึษา และรายไดส้าธารณูปโภคใชร้าคาทีกํ่าหนดตามสญัญา 

 

22.2 ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่าย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร     

- บรษิทัย่อย - - 135,309 1,537,423 

- บรษิทัร่วม 1,280,891 1,277,778 1,280,891 1,277,778 

รวม 1,280,891 1,277,778 1,416,200 2,815,201 
     

ดอกเบีย้จ่าย     

- บรษิทัย่อย - - - - 

รวม - - - - 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร     

- บรษิทัย่อย - - 187,512 2,566,080 

- บรษิทัร่วม 2,709,745 2,639,434 2,709,745 2,639,434 

รวม 2,709,745 2,639,434 2,897,257 5,205,514 

     

ดอกเบีย้จ่าย 

- บรษิทัย่อย - - - 39,555 

รวม - - - 39,555 

 

22.3 ยอดคงเหลือ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีการคา้     

- บรษิทัย่อย - - - 535,431 

- บรษิทัร่วม 1,468,314 1,377,876 205,896 - 

รวม 1,468,314 1,377,876 205,896 535,431 

     

รายไดค้า้งรบั     

- บรษิทัร่วม 770,490 944,998 - - 

รวม 770,490 944,998 - - 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

41 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีอื่น     

- บรษิทัร่วม 225 10,123 225 10,123 

รวม 225 10,123 225 10,123 

     

เงนิทดรองจ่าย     

- บรษิทัย่อย - - 3,305,650 1,765,650 

รวม - - 3,305,650 1,765,650 

     

เจา้หน้ีการคา้     

- บรษิทัย่อย - - 365,293 162,644 

- บรษิทัร่วม 29,724 108,468 29,724 108,468 

รวม 29,724 108,468 395,017 271,112 

     

ตน้ทุนค่าบรกิารคา้งจ่าย     

- บรษิทัย่อย - - 25,798 608 

- บรษิทัร่วม - 119,231 - 119,231 

รวม - 119,231 25,798 119,839 

     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

- บรษิทัร่วม 533 - 533 - 

รวม 533 - 533 - 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 5,391,670 5,108,640 5,181,670 4,898,640 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 235,515 1,884,428 213,996 1,884,428 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 865 916 865 916 

รวม 5,628,050 6,993,984 5,396,531 6,783,984 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 11,384,970 11,208,330 10,964,970 10,788,330 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 471,030 2,084,085 427,992 2,084,085 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ 1,731 1,831 1,731 1,831 

รวม 11,857,731 13,294,246 11,394,693 12,874,246 

 

 



 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 



 

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมของบรษิัท ลีโอ โกลบอล โลจสิติกส์ จํากดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

• งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก

กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการที่กําหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบ 

ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

 



 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการออกงบการเงินใหม่สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2562 โดยไดม้กีารแก้ไขตวัเลขเปรยีบเทยีบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะ

กิจการของปี พ.ศ. 2561 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฉบับน้ีได้ออกแทนรายงานต่องบการเงินฉบับเดิมลงวันที่ 17 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563  ทัง้น้ี ความเหน็ของขา้พเจา้มไิดเ้ปลีย่นแปลงไปเน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตน้ี 
 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผู้บรหิารมหีน้าที่รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัทํา 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่กจิการและบรษิทั 

ในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบั 

การดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผู้บรหิารมคีวามตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถดําเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยผูบ้รหิารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการและ

บรษิทั 
 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน

ของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้เป็นการ

รบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัที่มี

อยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระสําคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล

ไดว่้ารายการทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั 

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ

เสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก

ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดง

ขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  



 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ

และบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 

การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐาน 

การสอบบญัชทีี่ไดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้เกิด 

ข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได ้

ข้อสรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่

เกี่ยวขอ้งในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้าจะ

เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้า 

อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการดําเนินงานต่อเน่ือง  
• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่า 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ําใหม้กีารนําเสนอขอ้มูลโดยถูกต้อง 

ตามทีค่วร  

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรมทาง

ธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล

และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้ซึ่งรวมถึง

ประเดน็ทีม่นัียสําคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นัียสําคญัในระบบการควบคุมภายใน ถา้หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระและ

ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจ

พจิารณาว่ากระทบตอ่ความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

สุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 

กรุงเทพมหานคร 

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8 89,732,441 62,342,142 68,406,686 51,982,169

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 9 180,135,078 221,410,667 178,118,870 217,389,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 2,427,914 2,262,914 1,692,725 1,501,507

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 272,295,433 286,015,723 248,218,281 270,872,676

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระผกูพนั 10 15,105,275 18,166,281 15,105,275 14,933,423

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 11.1 - - 10,232,600 10,232,600

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม - สทุธิ 11.2 44,958,427 30,791,521 12,885,614 12,885,614

เงนิลงทนุทัว่ไป - สทุธิ 12 34,344,000 34,281,500 34,344,000 34,281,500

ลกูหนี้อืน่ - กรมสรรพากร 6,149,184 19,612,993 6,149,183 19,612,993

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 13 46,633,822 42,890,891 40,694,108 35,046,497

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ - สทุธิ 14 14,283,958 14,781,348 14,283,958 14,781,348

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 15 3,673,315 660,396 3,439,110 600,169

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 16 10,187,287 7,541,449 10,008,518 7,977,250

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 17 29,329,706 25,681,088 17,956,018 11,053,338

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 204,664,974 194,407,467 165,098,384 161,404,732

รวมสินทรพัย์ 476,960,407 480,423,190 413,316,665 432,277,408

กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 13 ถงึ 55 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 19.1 2,957,949 11,336,878 2,957,949 11,336,878

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 18 177,094,812 219,478,413 172,341,020 212,710,359

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย 31.4 - - - 7,500,000

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 19.2 - 5,184,627 - 5,184,627

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 19.3 2,810,920 1,203,178 2,810,920 1,203,178

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 403,584 3,550 - -

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 21 27,306,954 28,736,666 26,281,777 28,313,650

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 210,574,219 265,943,312 204,391,666 266,248,692

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

19.2 - 815,733 - 815,733

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 19.3 8,208,273 1,880,310 8,208,273 1,880,310

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 42,402,607 32,774,117 41,508,765 32,355,053

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 5,625,000 7,500,000 - -

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 56,235,880 42,970,160 49,717,038 35,051,096

รวมหน้ีสิน 266,810,099 308,913,472 254,108,704 301,299,788

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 13 ถงึ 55 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทนุเรอืนหุน้ 23

ทนุจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จ านวน 320,000,000 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2561 : หุน้สามญั จ านวน 200,000,000 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 160,000,000 100,000,000 160,000,000 100,000,000

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 200,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2561 : หุน้สามญั จ านวน 150,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 100,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 28,875,000 28,875,000 28,875,000 28,875,000

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 25 7,600,000 5,900,000 7,600,000 5,900,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 60,797,773 46,911,888 22,732,961 21,202,620

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ (1,073,285) (1,024,157) - -

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 196,199,488 155,662,731 159,207,961 130,977,620

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 13,950,820 15,846,987 - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 210,150,308 171,509,718 159,207,961 130,977,620

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 476,960,407 480,423,190 413,316,665 432,277,408

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 13 ถงึ 55 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

6



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,044,014,342 1,052,680,776 1,008,326,187 1,019,681,918

รายไดอ้ืน่ 26 3,193,385 2,503,823 5,938,331 2,315,016

รวมรำยได้ 1,047,207,727 1,055,184,599 1,014,264,518 1,021,996,934

ค่ำใช้จำ่ย

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (731,575,572) (769,980,087) (713,245,861) (755,634,348)

คา่ใชจ่้ายในการขาย (90,970,486) (87,522,018) (90,857,215) (87,509,665)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (182,160,460) (171,674,000) (167,026,215) (161,764,093)

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธิ (2,727,956) 764,996 (2,934,761) 797,974

ตน้ทุนทางการเงนิ 27 (559,615) (2,932,583) (599,170) (3,080,670)

รวมค่ำใช้จำ่ย (1,007,994,089) (1,031,343,692) (974,663,222) (1,007,190,802)

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 39,213,638 23,840,907 39,601,296 14,806,132

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 11.2 15,098,319 8,116,796 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 54,311,957 31,957,703 39,601,296 14,806,132

ภาษเีงนิได้ 29 (7,282,350) (5,098,146) (7,046,213) (4,186,033)

ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 47,029,607 26,859,557 32,555,083 10,620,099

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 22.1 (1,120,244) (122,225) (1,030,927) -

สว่นแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 11.2 (931,413) (16,954) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 16 224,049 24,445 206,185 -

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

   ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,827,608) (114,734) (824,742) -

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (61,409) (491,702) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (61,409) (491,702) - -

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี - สทุธิจำกภำษี (1,889,017) (606,436) (824,742) -

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 45,140,590 26,253,121 31,730,341 10,620,099

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 13 ถงึ 55 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบ่งปันก ำไรสทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 45,877,766 26,503,980 32,555,083 10,620,099

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,151,841 355,577 - -

47,029,607 26,859,557 32,555,083 10,620,099

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 44,036,757 26,044,774 31,730,341 10,620,099

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,103,833 208,347 - -

45,140,590 26,253,121 31,730,341 10,620,099

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน 30 0.2581 0.1767 0.1831 0.0708

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 13 ถงึ 55 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

ก ำไรขำดทนุ
เบด็เสรจ็อ่ืน

รวม

จดัสรรแล้ว ผลต่ำงของอตัรำ องคป์ระกอบอ่ืน รวม

 ทนุท่ีออก ส่วนเกินมลูค่ำ ทนุส ำรอง แลกเปล่ียนจำกกำร ของส่วนของ ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวม

และช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่ำงบกำรเงิน เจ้ำของ ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 75,000,000 28,875,000 4,400,000 21,973,752 (630,795) (630,795) 129,617,957 15,638,640 145,256,597

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 26,438,136 (393,362) (393,362) 26,044,774 208,347 26,253,121

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 25 - - 1,500,000 (1,500,000) - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 75,000,000 28,875,000 5,900,000 46,911,888 (1,024,157) (1,024,157) 155,662,731 15,846,987 171,509,718

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 75,000,000 28,875,000 5,900,000 46,911,888 (1,024,157) (1,024,157) 155,662,731 15,846,987 171,509,718

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 44,085,885 (49,128) (49,128) 44,036,757 1,103,833 45,140,590

การเพิม่ทุน 23 25,000,000 - - - - - 25,000,000 - 25,000,000

เงนิปันผลจ่าย 24 - - - (28,500,000) - - (28,500,000) (3,000,000) (31,500,000)

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 25 - - 1,700,000 (1,700,000) - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 100,000,000 28,875,000 7,600,000 60,797,773 (1,073,285) (1,073,285) 196,199,488 13,950,820 210,150,308

งบกำรเงินรวม

ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 13 ถงึ 55 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

 ทุนท่ีออก ส่วนเกินมลูค่ำ จดัสรรแล้ว รวม

และช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ทุนส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 75,000,000 28,875,000 4,400,000 12,082,521 120,357,521

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 10,620,099 10,620,099

จดัสรรทุนส ารองตามกฏหมาย 25 - - 1,500,000  (1,500,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 75,000,000 28,875,000 5,900,000 21,202,620 130,977,620

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 75,000,000 28,875,000 5,900,000 21,202,620 130,977,620

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 31,730,341 31,730,341

การเพิม่ทุน 23 25,000,000 - - - 25,000,000

เงนิปันผลจ่าย 24 - - -  (28,500,000)  (28,500,000)

จดัสรรทุนส ารองตามกฏหมาย 25 - - 1,700,000  (1,700,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 100,000,000 28,875,000 7,600,000 22,732,961 159,207,961

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 13 ถงึ 55 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 54,311,957 31,957,703 39,601,296 14,806,132

รายการปรบัปรงุเพือ่กระทบยอดก าไรก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดสุทธจิากการด าเนินงาน

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 11.2  (15,098,319)  (8,116,796) - -

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 13, 14 และ 15 7,365,403 6,841,714 5,429,048 4,927,508

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร  (200,412) 371,548  (210,949) 371,548

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 11.2 - - - 7,000,000

หนี้สงสยัจะสญู 21,692 1,167,983 21,692 1,167,983

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 9,320,546 5,936,859 8,935,085 5,839,226

รายไดเ้งนิปันผล 26  (1,225,000)  (1,925,000)  (4,225,000)  (1,925,000)

รายไดด้อกเบีย้  (436,618)  (524,913)  (350,344)  (261,236)

ตน้ทุนทางการเงนิ 559,615 2,932,583 599,170 3,080,670

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงใน

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 54,618,864 38,641,681 49,799,998 35,006,831

สนิทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 41,205,728  (26,416,493) 39,244,872  (22,772,953)

ลกูหนี้อืน่ - กรมสรรพากร - 1,148,557 - 1,148,558

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่  (174,783)  (494,753)  (191,218)  (173,857)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่  (3,655,926) 3,151,716  (6,902,680) 3,151,716

หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่  (42,589,161) 64,200,101  (40,586,212) 67,047,066

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่  (1,429,501) 4,058,766  (2,031,873) 3,863,804

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่  (1,875,000) - - -

จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  (812,300)  (425,000)  (812,300)  (425,000)

กระแสเงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 45,287,921 83,864,575 38,520,587 86,846,165

รบัภาษเีงนิได้ 14,614,210 6,147,341 14,614,210 6,147,341

จ่ายภาษเีงนิได้  (10,454,505)  (13,160,473)  (10,021,696)  (11,636,652)

เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 49,447,626 76,851,443 43,113,101 81,356,854

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 13 ถงึ 55 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั 3,061,006  (212,082)  (171,852)  (180,274)

เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบรษิทัรว่ม 11.2 -  (1,690,000) -  (1,690,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในเงนิลงทุนทัว่ไป 12  (62,500)  (221,500)  (62,500)  (221,500)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร  (2,035,862)  (1,222,963)  (2,007,951)  (998,187)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 2,143,458 441,121 2,143,458 441,121

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน  (463,847)  (40,388)  (463,847)  (40,388)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  (3,331,702)  (707,400)  (3,132,700)  (644,800)

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 440,154 368,708 353,910 191,721

เงนิสดรบัจากเงนิปันผล 1,225,000 1,925,000 4,225,000 1,925,000

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 975,707  (1,359,504) 883,518  (1,217,307)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดจ่ายช าระเงนิเบกิเกนิบญัชี 20  (8,378,929)  (7,297,103)  (8,378,929)  (7,297,103)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - - - 15,000,000

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - -  (7,500,000)  (7,500,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20 10,000,000 120,000,000 10,000,000 120,000,000

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20  (10,000,000)  (165,000,000)  (10,000,000)  (165,000,000)

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19.2  (6,000,360)  (4,934,784)  (6,000,360)  (4,934,784)

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 20  (1,810,516)  (1,754,220)  (1,810,516)  (1,134,150)

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้  (295,482)  (2,705,021)  (382,297)  (2,853,108)

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 23 25,000,000 - 25,000,000 -

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล 24  (31,500,000) -  (28,500,000) -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน  (22,985,287)  (61,691,128)  (27,572,102)  (53,719,145)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ สทุธิ 27,438,046 13,800,811 16,424,517 26,420,402

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  (47,747)  (393,827) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 62,342,142 48,935,158 51,982,169 25,561,767

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 89,732,441 62,342,142 68,406,686 51,982,169

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีม่ใิช่เงนิสด

การซือ้สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 9,746,221 - 9,746,221 -

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

13 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทซึ่งจัดตัง้ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2534 บรษิัท 

ไดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชนจํากดัเมือ่วนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2560 ทีต่ ัง้ของสาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขา มดีงันี้ 
 

สาํนักงานใหญ่ : เลขที ่251 - 251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

สาํนักงานสาขา 1 : เลขที ่53 ชัน้ 11 อาคารทะเลทองทาวเวอร ์ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรรีาชา ชลบุร ีประเทศไทย 
 

สาํนักงานสาขา 2 : เลขที ่259/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

สาํนักงานสาขา 3 : เลขที ่294/18-19 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

สาํนักงานสาขา 4 : เลขที ่571/1-571/6 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บรษิทัดําเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการเป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ และใหบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจร 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ากลุ่มกจิการ 
 

งบการเงนิรวมจดัทําขึน้โดยรวมบรษิทัย่อยดงัต่อไปนี้ 
 

   อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

  จดัตัง้ขึ้น  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ  ร้อยละ  ร้อยละ 

     

บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จํากดั ใหพ้ืน้ทีบ่รกิารรบัฝากและซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์ ไทย 50.00 50.00 

Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. เป็นผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ 

และใหบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจร 

เมยีนมาร ์ 80.00 80.00 

 

งบการเงนินี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีส่าํคญัซึง่ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปนี้ 
 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ  
 

การจัดทํางบการเงนิให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สําคญัและ 

การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยประมาณการ 

ทางบญัชทีีส่าํคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่5 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่เีนื้อความ

ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรงุ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2562 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสาํคญัและเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ  
 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2  

   (ปรบัปรุง 2561) 

เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 22 เรื่อง รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนจ่ายล่วงหน้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเหล่านี้ไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการ

ไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 

2.2.2.1 เครื่องมอืทางการเงนิ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 
 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32  เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16  เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ

   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 19  เรื่อง การชําระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน  
 

มาตรฐานเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิกลุ่มนี้กล่าวถงึการจดัประเภทรายการ การวดัมลูค่าและการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและ

หนี้สนิทางการเงนิ การด้อยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง และการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เครื่องมอืทางการเงนิ 
 

2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการในฐานะผู้เช่ารบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทัง้หมดในงบ

แสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิการต้องรบัรูส้นิทรพัย์

สทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ่า  
 

2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ฉบบัอื่นๆ 
 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้
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การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ได้อธิบายว่าการรับรู้ผลกระทบทางภาษี เงินได้ของ 

เงนิปันผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษีเงนิได้โดยใหส้อดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์ในอดตีที่ทําใหเ้กดิกําไรที่นํามา

จดัสรรเงนิปันผล  

 

การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอื

การจ่ายชําระผลประโยชน์) ได้อธบิายเกีย่วกบัวธิกีารบญัชสีําหรบักรณีทีม่กีารแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่าย

ชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ทีก่ําหนดไว ้โดยเมื่อการเปลีย่นแปลงโครงการไดเ้กดิขึน้ กจิการจะตอ้งใชข้อ้สมมตทิี่

เป็นปัจจุบนั ณ วนัทีท่ีม่กีารแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการคํานวณต้นทุนบรกิารใน

ปัจจุบนัและดอกเบีย้สุทธสิาํหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม ได้อธบิายว่าหากสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไขทีเ่กดิจากเงนิที่กูม้า

โดยเฉพาะนัน้อยู่ในสภาพพรอ้มใช้ได้ตามประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขาย ยอดคงเหลอืของเงนิทีกู่้มาโดยเฉพาะดงักล่าว กจิการตอ้ง

นํามารวมเป็นส่วนหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 

 

การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ส่วนไดเ้สยีระยะยาวในบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้) ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนยิง่ขึน้เกีย่วกบัส่วนได้เสยีระยะยาวในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ซึง่โดยเนื้อหาแลว้ถอืเป็นส่วน

หนึ่งของเงนิลงทุนสุทธิในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านัน้ แต่ไม่ได้นําวธิีส่วนได้เสยีมาถือปฏิบัติ กิจการจะต้องถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงนิ ก่อนรบัรู้การปันส่วนผลขาดทุนและการด้อยค่าตาม

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้ ได้อธิบาย

วธิีการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีและสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิได้ในงวด

ปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

 

- กจิการต้องสมมติว่าหน่วยงานจดัเก็บภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษีที่มคีวามไม่แน่นอน และมคีวามรูเ้กี่ยวกบัข้อมูลที่

เกีย่วขอ้งทัง้หมดอย่างครบถว้น โดยไม่นําเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ในการพจิารณา 

- หากกิจการสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจดัเก็บภาษีจะยอมรบัวธิีการทางภาษีที่มคีวามไม่แน่นอน 

กจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคาํนวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กจิการต้องประเมนิการใช้ดุลยพนิิจหรอืประมาณการใหม่ เมื่อข้อเทจ็จรงิและสถานการณ์ที่เคยอา้งองิในการใช ้ดุลยพนิิจ

หรอืประมาณการมกีารเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการ 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเหล่านี้ 

 

2.3 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม   

 

ก) บรษิทัย่อย 

 

บรษิัทย่อยหมายถึงกจิการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิการรบัหรอืมสีทิธใิน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนั

แปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกจิการมอีํานาจในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถึง

วนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยบนัทกึด้วยวธิรีาคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกบัการซื้อเงนิลงทุนจะถูก

รบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน เงนิปันผลรบัจะรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นกําไรหรอืขาดทุน  
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ข)  บรษิทัร่วม 

 

บรษิทัร่วมเป็นกจิการที่กลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถงึกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม เงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบัจะรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

ค) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซื้อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูมู้ลค่าภายหลงัวนัที่ได้มาของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของผูไ้ด้รบัการลงทุนตาม

สดัส่วนที่ผู้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลงัการได้มา

ดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมมมีลูค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามลูค่าส่วนได้เสยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมนัน้ซึ่ง

รวมถงึส่วนได้เสยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนที่เกนิกว่าส่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมนัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิการมี

ภาระผกูพนัหรอืไดจ่้ายเงนิเพื่อชําระภาระผกูพนัแทนบรษิทัร่วม 

 

ง) การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 

 

ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังคงมีอํานาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนใน

บรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมที่ลดลงหรอืเพิม่ขึ้นตามสดัส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรบัรูใ้น

ส่วนของเจา้ของ 

 

ถา้สดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนีัยสาํคญั กําไรหรอืขาดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทั

ร่วมจะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 

 

เมื่อกลุ่มกจิการสูญเสยีอํานาจควบคุมหรอืการมอีทิธพิลอย่างมนีัยสาํคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุนที่เหลอือยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่

ดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ส่วนต่างทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็นมลูค่าเริม่แรกในการ

บนัทึกบญัชีเงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม การร่วมค้า หรอื

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

จ) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

 

รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก กําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิในรายการ

ระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิการมสี่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการ

ดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 

งบการเงนินําเสนอในสกุลเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานของกจิการ 

 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 

รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราตา่งประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนนิงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ  

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสนิทรพัย์

และหนี้สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

เมื่อมีการรบัรู้รายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอตัรา

แลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นด้วย ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ําไรหรอืขาดทุน

ของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้น

กําไรขาดทุนดว้ย 

 

ค) กลุ่มกจิการ 

 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ที่มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิที่มภีาวะเงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมี

สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิดงันี้ 

 

 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนินัน้ 

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 

 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม  และเงนิลงทุนระยะสัน้อื่นที่มสีภาพคล่องสูง

ซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ด้มา  

 

2.6 ลูกหน้ีการค้า 

 

ลูกหนี้การคา้แสดงถงึจํานวนเงนิทีลู่กคา้จะตอ้งชําระสาํหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธุิรกจิ  

 

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหนี้การคา้เมื่อเริม่แรกด้วยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบัชําระ ในกรณีที่มสี่วนประกอบ

ดา้นการจดัหาเงนิทีม่นีัยสาํคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
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2.7 เงินลงทุนทัว่ไป 

 

เงนิลงทุนทัว่ไป คอื เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่มตีลาดซื้อขายคล่องรองรบั 

 

เงนิลงทุนทัว่ไป รบัรูมู้ลค่าเริม่แรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงนิลงทุน รวมทัง้

ค่าใชจ่้ายในการทํารายการ 

 

เงนิลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 

บรษิทัจะทดสอบการด้อยค่าของเงนิลงทุนเมื่อมขีอ้บ่งชี้ว่าเงนิลงทุนนัน้อาจเกดิการด้อยค่า หากราคาตามบญัชีของเงนิลงทุนสูงกว่ามูล

ค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื บรษิทัจะบนัทกึรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไวใ้นกําไรขาดทุน 

 

ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุตธิรรมของผลตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจากการจําหน่ายเมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคาตามบญัชขีอง 

เงนิลงทุนนัน้จะบนัทึกรวมอยู่ในกําไรหรอืขาดทุน กรณีที่จําหน่ายเงนิลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรอืตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไป

บางส่วน ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจํ่าหน่ายจะกําหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักดว้ยราคาตามบญัชจีากจํานวนทัง้หมดทีถ่อืไว ้

 

2.8 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

 

ทีด่นิวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี อาคารและอุปกรณ์วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี 

 

ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อสนิทรพัยน์ัน้  

 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 

 

ที่ดินไม่มีการคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์อื่นคํานวณโดยใช้วธิีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่

ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 

 

อาคาร 20 ปี 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร   5 ปี 

เครื่องตกแต่งตดิตัง้และเครือ่งใชส้าํนกังาน   5 ปี 

ยานพาหนะ   5 ปี 

 

กลุ่มกิจการได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลา

รายงาน 

 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทียบจากสิง่ตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการ

จําหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  
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2.9 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
 

อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองโดยกลุ่มกจิการเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรอืจากการเพิม่ขึน้ของมลูค่าของสนิทรพัยห์รอืทัง้สองอย่าง 

และไม่ได้มไีวใ้ช้งานโดยกจิการในกลุ่มกจิการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน รวมถงึอสงัหารมิทรพัย์ที่อยู่ระหว่าง

ก่อสรา้งหรอืพฒันาเพื่อเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของดว้ยราคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการทํารายการ 
 

หลงัจากการรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจะบนัทกึด้วยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

(ถา้ม)ี 
 

กลุ่มกจิการรวมรายจ่ายในภายหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ก็ต่อเมื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีก่ลุ่มกจิการจะ

ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนัน้ เมื่อมกีารเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน กลุ่มกจิการจะตดั

มลูค่าตามบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 

ค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจะคํานวณตามวธิเีสน้ตรง เพื่อปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์

ดงันี้ 
 

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า              12 ปี 
 

2.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยทีซ่ื้อมามลีกัษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและการดําเนินการ 

ใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจําหน่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์

ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี 
 

2.11 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิการไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทราบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจําทุกปี และ

เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว้่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมี

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรพัย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรพัยส์ูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึจํานวนทีสู่งกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการ

จําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้
 

เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่าสาเหตุที่ทําใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีได้หมดไป กลุ่มกจิการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบัสนิทรพัย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 

ค่าความนิยม 
 

2.12 สญัญาเช่าระยะยาว  
 

กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

เงนิทีต่อ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรง

ตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 
 

การรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึด้วยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองจํานวนเงนิทีต่้องจ่าย

ตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า จํานวนเงนิทีต่้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สนิและค่าใช้จ่ายทางการเงนิเพื่อใหไ้ด้อตัรา

ดอกเบีย้คงทีต่่อหนี้สนิคงคา้ง โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าจะบนัทกึหกัจากค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ค่าใช้จ่าย

ทางการเงนิจะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า 
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กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 

 

สนิทรพัย์ที่ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าการเงนิบนัทึกเป็นลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที่จ่ายตามสญัญาเช่า 

ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่าปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างการเงนิโดยใช้วธิเีงนิลงทุนสทุธิ

ซึ่งสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรู้

โดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 

 

รายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดชว่งเวลาการใหเ้ช่า 

 

2.13 เงินกู้ยืม 

 

เงนิกู้ยมืรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัทํารายการที่เกดิขึน้เงนิกู้ยมืวดัมูลค่าในเวลาต่อมา

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 

 

กลุ่มกจิการจะตดัรายการเงนิกู้ยมืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผูกพนัตามสญัญานัน้ได้มกีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืได้ถูกยกเลกิ

ไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหนี้สนิทางการเงนิที่สิ้นสุดลงหรอืที่ได้โอนให้กบักจิการอื่นและสิง่ตอบแทนที่จ่าย 

ซึง่รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมาจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนทางการเงนิ 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนชําระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน 

นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

2.14 ต้นทุนการกู้ยืม 

 

ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มาทัว่ไปและที่กู้มาโดยเฉพาะที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้มา การก่อสรา้ง หรอืการผลติสนิทรพัย์ที่เข้า

เงื่อนไข (สนิทรพัย์ทีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการทําใหพ้รอ้มใชห้รอืพรอ้มขายไดต้ามประสงค)์ ต้องนํามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ

สนิทรพัย์ หกัด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนําเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ต้อง

สิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการ ที่จําเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพรอ้มที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรอืพรอ้มที่จะขายได้

เสรจ็สิน้ลง 

 

ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 

 

2.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสัน้ 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ี 

เช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน โบนัส ลาประจําปีที่มกีารจ่ายค่าแรงของพนักงาน ซึง่รบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึ

วนัสิน้สุดรอบระยะเวลารายงาน กลุม่กจิการจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจํานวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

 

(ข) โครงการสมทบเงนิ 

 

กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสํารองเลีย้งชพีตามเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายชําระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึกําหนดชําระ 
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(ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุ

 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอายุ โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยั

หลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้ซึ่งมูลค่า

ปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของ

พนัธบตัรรฐับาลซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของพนัธบตัรรฐับาลใกล้เคยีงกบั

ระยะเวลาทีต่อ้งชําระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ และรวมอยู่ในกําไร

สะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

 

(ง) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

 

กลุ่มกจิการจดัใหม้ผีลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานเมื่อมอีายุงานครบตามทีก่ําหนดในนโยบายของบรษิทั โดยจะรบัรูห้นี้สนิ

สําหรบัผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัทีส่ ิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ภาระผกูพนันี้คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ 

 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ และตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

 

2.16 ประมาณการหน้ีสิน 

 

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่จดัทําไว ้อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชําระ

ภาระผกูพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจํานวนทีต่อ้งจ่ายได ้

 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้สนิโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน  

การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 

 

2.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี ภาษีเงนิได้จะรบัรูใ้นงบกําไร

ขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  

 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน

สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การนํากฎหมายภาษีไป

ปฏบิตัขิึ้นอยู่กบัการตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษทีี่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระแก่หน่วยงาน

จดัเกบ็ภาษ ี

 

  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

22 

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีรบัรู้เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบ

การเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 

- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อกําไรหรอืขาดทุน 

ทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนได้เสยีในการร่วมคา้ที่กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการ 

กลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ 

ไดใ้นอนาคต 
 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีาํนวณจากอตัราภาษทีี่มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบระยะเวลาที่

รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชทีี่เกี่ยวขอ้งได้ใชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษีเงนิ

ไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชําระ 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกีําไรทางภาษีเพยีงพอที่จะนําจํานวน

ผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกจิการมสีทิธติามกฎหมายที่จะนํา

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี้สนิ

ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัซึ่งตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

2.18 การบญัชีสาํหรบัอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มกิจการเป็นคู่สญัญาในอนุพนัธ์ที่เป็นเครื่องมอืทางการเงนิซึ่งส่วนมากจะประกอบด้วยสญัญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าและสญัญา

แลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ เครื่องมอืดงักล่าวไม่รบัรูใ้นงบการเงนิในวนัเริม่แรก 
 

กลุ่มกจิการไดท้ําสญัญาเพื่อกําหนดอตัราแลกเปลีย่นทีจ่ะรบัชําระสนิทรพัย ์หรอืจ่ายชําระหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศในอนาคต โดย

รายการกําไร(ขาดทุน)ทีเ่กดิขึน้จรงิจากการรบัชําระหรอืจ่ายชําระสญัญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจะแสดงรวมอยู่ในบญัช ี“กําไร(ขาดทุน) 

จากอตัราแลกเปลีย่น” ในกําไรหรอืขาดทุน ค่าธรรมเนียมในการทําสญัญาแต่ละฉบบัจะตดัจําหน่ายตามอายุของแต่ละสญัญา 
 

ส่วนต่างที่จะต้องจ่ายหรอืที่จะได้รบัจากสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยรบัรูเ้ป็นส่วนประกอบของรายได้ดอกเบี้ยหรอืดอกเบี้ยจ่ายเมื่อครบ

กําหนด รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการเลกิสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยก่อนกําหนดหรอืจากการจ่ายชําระเงนิกู้ยมืจะรบัรูใ้นกําไร

หรอืขาดทุน 
 

2.19 การรบัรู้รายได้ 
 

รายได้หลกัเป็นรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจการได้รบัจากการให้บรกิารในกิจกรรม

ตามปกตธุิรกจิ 
 

รายได้รบัรูเ้มื่อกลุ่มกจิการปฏบิตัติามภาระที่ตอ้งปฏบิตัแิล้วเสรจ็ โดยการส่งมอบบรกิารที่สญัญาว่าจะใหแ้ก่ลูกคา้ การส่งมอบเกดิขึน้กต็่อเมื่อ

ลูกค้ามอีํานาจควบคุมบรกิารนัน้ สําหรบัภาระที่ต้องปฏิบตัิแต่ละรายการ กลุ่มกิจการจะมกีารกําหนดว่าเป็นภาระที่ต้องปฏิบตัิให้แล้วเสร็จ

ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง หรอืเป็นภาระทีต่้องปฏบิตัซิึ่งเสรจ็สิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ลูกหนี้จะถูกบนัทกึเมื่อบรกิารไดส้่งมอบ ในกรณีที่บรกิารได้ส่ง

มอบแลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ใหลู้กคา้ รายการดงักล่าวจะแสดงเป็นรายไดค้า้งรบั 
 

กลุ่มกจิการจะเป็นตวัการ ถ้ากลุ่มกจิการควบคุมบรกิารที่ระบุก่อนที่บรกิารจะโอนไปใหลู้กคา้ กลุ่มกจิการจะสามารถควบคุมบรกิารที่ระบุก่อน

โอนไปยงัลูกค้า เมื่อกลุ่มกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการปฏิบตัิตามข้อตกลงที่จะจดัหาบรกิารที่ระบุ กลุ่มกิจการมคีวามเสี่ยงจากสนิค้า

คงเหลอื รวมถงึกลุ่มกจิการเป็นผูม้สีทิธใินการกําหนดราคาบรกิารที่ระบุ กลุ่มกจิการจะเป็นตวัแทนเมือ่กลุ่มกจิการมภีาระที่ตอ้งปฏบิตัคิอืการ

จดัการใหม้กีารจดัหาบรกิารทีร่ะบุแทนบุคคลอื่น โดยทีต่วัแทนจะไม่ไดค้วบคุมบรกิารทีร่ะบุทีจ่ดัหาโดยบุคคลอื่นก่อนทีจ่ะโอนใหก้บัลูกคา้ 
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รายไดจ้ะรบัรูด้ว้ยจํานวนที่ระบุไวใ้นสญัญาสุทธจิากภาษีขาย เงนิคนืและส่วนลด กลุ่มกจิการใช้ประสบการณ์ในอดตีในการประมาณการ

ส่วนลดและเงนิคนื จํานวนของสิง่ตอบแทนที่ผนัแปรจะรวมเป็นรายได้เฉพาะในกรณีที่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มี

การกลบัรายการทีม่นีัยสาํคญั 
 

สําหรบัสญัญาที่มหีลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบบรกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการต้องแยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏบิตัิที่

แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสดัส่วนของราคาขายแบบ

เอกเทศ หรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการ

ไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 

 

2.20 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปันผลที่จ่ายไปยงัผูถ้ือหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

2.21 ข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน 

 

ส่วนงานดําเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่นําเสนอใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดด้านการดําเนินงาน ผูม้อีํานาจ

ตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถงึบุคคลที่มหีน้าที่ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานดําเนินงาน 

ซึง่พจิารณาว่าคอื กรรมการผูจ้ดัการ ทีท่ําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์ 

 

3 การจดัการความเส่ียง 

 

3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงนิที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ความเสีย่งดา้นมลูค่ายตุธิรรมอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสดอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงอตัรา

ดอกเบี้ย และความเสีย่งดา้นราคา) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่งโดยรวมของ

กลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบทีท่ําใหเ้สยีหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงนิของ

กลุ่มกจิการใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

 

3.1.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเกดิขึน้จากรายการธุรกรรมใน

อนาคต การรบัรูร้ายการของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 

 

3.1.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

 

รายได้และกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบัการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกจิการ 

มคีวามเสีย่งด้านอตัราดอกเบี้ยที่เกดิจากเงนิกู้ยมืซึ่งมทีัง้อตัราดอกเบี้ยลอยตวัและคงที่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มกจิการไม่ได้ทําสญัญา

แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย เนื่องจากฝ่ายบรหิารเชื่อว่าผลกระทบจากการผนัผวนของ

อตัราดอกเบีย้ดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่อกลุ่มกจิการอย่างมนีัยสาํคญั 
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3.1.3 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

 

กลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกตวัอย่างมนีัยสําคญัของความเสีย่งทางดา้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิการมนีโยบายที่เหมาะสมเพื่อทําใหเ้ชื่อมัน่ได้

ว่าได้ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัที่เหมาะสม กลุ่มกจิการมนีโยบายจํากดัวงเงนิธุรกรรมการใหส้นิเชื่อกบัลูกคา้

แต่ละรายอย่างเหมาะสม 

 

3.1.4 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

 

กลุ่มกจิการมกีารควบคุมความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดใหเ้พยีงพอ

ต่อการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ และเพื่อทําใหค้วามผนัผวนของกระแสเงนิสดลดลง 

 

4 มูลค่ายุติธรรม 

 

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลาํดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 

 

- ขอ้มลูระดบัที ่1  มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอา้งองิจาก ตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั 

- ขอ้มลูระดบัที ่2  มลูค่ายุตธิรรมของของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใช้ขอ้มูลที่สามารถสงัเกตได้อย่างมี

นัยสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

- ขอ้มลูระดบัที ่3  มลูค่ายุตธิรรมของของของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิวดัมลูค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ไม่ได้มาจากขอ้มลูทีส่งัเกตได้ในตลาด 

 

กลุ่มกจิการไดเ้ปิดเผยวธิกีารประมาณมลูค่ายุตธิรรมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงมลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนุพนัธท์ีไ่ม่ไดร้บัรูร้ายการในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     

   สญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า - - - - 
     

หน้ีสิน     

   สญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า 724,083 222,289 724,083 222,289 

 

สญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกจิการจากความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นดว้ยการกําหนดอตัราทีจ่ะใชร้บัรูส้นิทรพัยท์ีเ่ป็น

สกุลเงนิต่างประเทศซึง่จะได้รบัจรงิ หรอืที่จะใช้รบัรูห้นี้สนิที่เป็นสกุลเงนิต่างประเทศซึง่จะต้องจ่ายชําระ มลูค่ายุตธิรรมกําหนดโดยขอ้มลูระดบั 2 

อา้งองิจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเทยีบบาท ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ และคดิลดมลูคา่ทีไ่ด้กลบัมาเป็นมลูค่าปัจจุบนั

ดว้ยอตัราผลตอบแทนสกุลเงนิบาท 
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5 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและ 

ปัจจยัอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ กลุ่มกิจการมีประมาณการทางบัญชีที่สําคญั  

ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดแ้ก่  

 

1) การดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ 

 

กลุ่มกจิการได้กําหนดค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเพื่อใหส้ะท้อนถงึการด้อยค่าของลูกหนี้การคา้ซึง่เกี่ยวพนักบัประมาณการผลขาดทุนอนัเป็น

ผลมาจากการที่ลูกคา้ไม่มคีวามสามารถในการชําระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญนัน้เป็นผลมาจากการทีก่ลุ่มกจิการไดป้ระเมนิกระแสเงนิสด

ไหลเขา้ในอนาคต ซึง่การประเมนินัน้อยู่บนพื้นฐานเกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตีของการตดิตามทวงถาม ความมชีื่อเสยีง และการผดินัด

ชําระหนี้และการพจิารณาแนวโน้มของตลาด 

 

2) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน  

 

มลูค่าปัจจุบนัของการประมาณการหนี้สนิค่าตอบแทนพนักงานเกษยีณอายุขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัทีใ่ช้ในการคํานวณตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัโดยมขี้อสมมติฐานหลายตวั รวมถึงข้อสมมตฐิานเกี่ยวกบัอตัราคดิลด การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานต่างๆ จะมผีลต่อยอด

ประมาณการหนี้สนิ ค่าตอบแทนพนักงานเกษยีณอายุ 

 

กลุ่มกจิการได้กําหนดอตัราคดิลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อตัราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ

กระแสเงนิสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ในการพจิารณาอตัราคดิลดทีเ่หมาะสม กลุ่มกจิการพจิารณาใชอ้ตัรา

ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิที่ต้องจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมอีายุครบ

กําหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายชําระภาระผกูผนัผลประโยชน์พนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอ้สมมตฐิานอื่นๆ สาํหรบัภาระผกูผนัผลประโยชน์พนักงานอา้งองิกบัสถานการณ์สภาวะปัจจุบนัในตลาดไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงนิขอ้ 22 

 

6 การจดัการเงินทุน 

 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกจิการในการบรหิารทุนของบรษิทันัน้เพื่อดํารงไวซ้ึง่ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกจิการเพือ่สรา้ง

ผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อดํารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนของเงนิทุน 

 

ในการดํารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กลุ่มกจิการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ หรอืการออกหุน้ใหม่

หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้สนิ 
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7 ข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ขอ้มูลตามส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอได้รบัการสอบทานโดยผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานโดยรวมส่วนงานที่มลีกัษณะที่คล้ายคลงึกนัเขา้ด้วยกนั ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน 

วดัผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใช้กําไรขัน้ต้น ส่วนงานที่นําเสนอประกอบไปดว้ยค่าระวางทางเรอื ค่าระวางทางอากาศ ค่าบรกิารดา้นโลจสิตกิส์ครบวงจร (ประกอบด้วยบรกิารขนส่งทางบกและลานเก็บ 

ตูค้อนเทนเนอร)์ และธุรกจิใหบ้รกิารพืน้ทีส่าํหรบัเกบ็ของ 
 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   ค่าบริการโลจิสติกส ์ ธรุกิจให้บริการพื้นท่ี  

 ค่าระวางทางเรือ ค่าระวางทางอากาศ ครบวงจร สาํหรบัเกบ็ของ รวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

รายได้           
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 723,675,599 767,418,980 137,694,489 92,480,040 176,528,347  189,079,567 6,115,907  3,702,189 1,044,014,342  1,052,680,776 
ต้นทุน           
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (555,419,056) (612,921,225) (51,711,373) (26,327,536) (120,825,085) (127,501,494) (3,620,058) (3,229,832) (731,575,572) (769,980,087) 
กาํไรขัน้ต้น 168,256,543 154,497,755 85,983,116 66,152,504 55,703,262  61,578,073 2,495,849  472,357 312,438,770   282,700,689 
           

รายไดอ้ื่น         3,193,385  2,503,823 
ค่าใชจ้่ายในการขาย         (90,970,486) (87,522,018) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         (182,160,460) (171,674,000) 
กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น         (2,727,956) 764,996 
ตน้ทุนทางการเงนิ         (559,615) (2,932,583) 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม         15,098,319 8,116,796 
กําไรก่อนภาษเีงนิได ้         54,311,957 31,957,703 
ภาษเีงนิได ้         (7,282,350) (5,098,146) 
กําไรสุทธสิาํหรบัปี         47,029,607 26,859,557 
จงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้           
   - ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 245,503,035  240,577,311 137,694,489  92,480,040  57,262,208  54,111,842  80,361  91,247  440,540,093  387,260,440  
   - ตลอดช่วงระยะเวลา (over time) 478,172,564 526,841,669 - - 119,266,139     134,967,725  6,035,546  3,610,942  603,474,249  665,420,336  
 723,675,599  767,418,980  137,694,489  92,480,040  176,528,347 189,079,567  6,115,907  3,702,189  1,044,014,342  1,052,680,776  
 

กลุ่มกจิการมรีายไดจ้ากส่วนงานในต่างประเทศจาก Leo Myanmar Logistics Co., Ltd.จํานวน 5.64 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 3.07 ลา้นบาท)  
 

กลุ่มกจิการไม่มลีูกคา้รายใดรายหนึ่งทีม่รีายไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิสดในมอื 1,945,961              2,665,350 1,629,403 2,370,405 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ - ประเภทกระแสรายวนั 2,540,912 4,646,186 1,458,446 2,344,222 

 - ประเภทออมทรพัย ์ 85,245,568 55,030,606 65,318,837 47,267,542 

รวม 89,732,441 62,342,142 68,406,686 51,982,169 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิฝากสถาบนัการเงนิประเภทออมทรพัยม์อีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.22 - 0.30 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.25 - 

0.375 ต่อปี) 

 

9 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น 158,015,021  171,397,079 157,444,178  170,938,293 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 1,377,876  1,393,925 535,431  230,928 

หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (8,586,459) (8,750,159) (8,494,187) (8,570,078) 

ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 150,806,438  164,040,845 149,485,422  162,599,143 

รายไดค้า้งรบั - กจิการอื่น 19,830,253  48,750,105 19,826,927  48,571,298 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 944,998  911,629 - - 

ลูกหนี้อืน่ - กจิการอื่น 1,386,564  1,248,095 1,363,261  1,248,095 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 10,123  79 10,123  79 

เงนิทดรองจ่าย - กจิการอื่น 984,552  1,342,436 958,114  1,018,795 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) - - 1,765,650  167,150 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 6,072,743  5,014,505 4,609,966  3,681,467 

อื่น ๆ 99,407  102,973 99,407  102,973 

รวม 180,135,078  221,410,667 178,118,870  217,389,000 
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ลูกหนี้การคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายหุนี้ทีค่า้งชําระไดด้งันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 98,519,673  64,611,744 98,661,192 64,476,486 

คา้งชําระ     

   ไม่เกนิ 3 เดอืน 47,459,528  95,990,526 46,105,763 94,788,967 

   3 - 6 เดอืน 4,226,169  3,469,331 4,126,695 3,385,431 

   6 - 12 เดอืน 460,011  292,995 450,715 239,685 

   เกนิกว่า 12 เดอืน 8,727,516  8,426,408 8,635,244 8,278,652 

รวม 159,392,897  172,791,004 157,979,609 171,169,221 

หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (8,586,459) (8,750,159) (8,494,187) (8,570,078) 

ลูกหนี้การคา้หลงัหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 150,806,438  164,040,845 149,485,422 162,599,143 

 

10 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระผกูพนั 

 

กลุ่มกจิการได้นําเงนิฝากประจํากบัสถาบนัการเงนิ จํานวน 15.11 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นหลกัทรพัย์สําหรบัหนังสอืคํ้าประกนัที่ออกโดยสถาบนั

การเงนิและเป็นหลกัประกนัของเงนิเบกิเกนิบญัช ี(พ.ศ. 2561 จํานวน 18.17 ลา้นบาท) 

 

11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี้ 

 

   อตัราร้อยละของการถือหุ้น งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตัง้ขึ้น พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2560 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 

       

บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์ 

   เซอรว์สิเซส จํากดั 

ใหพ้ืน้ทีบ่รกิารรบัฝากและ 

ซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์ ไทย 50.00 50.00 7,500,000 7,500,000 

Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. เป็นผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้ 

   ระหว่างประเทศ และ 

   ใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์

   ครบวงจร เมยีนมาร ์ 80.00 80.00 2,732,600 2,732,600 

รวม     10,232,600 10,232,600 

 

บรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนใน บรษิทั วายเจซ ีดโีปท์ เซอรว์สิเซส จํากดั (YJCD) ทีบ่รษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 50 เป็นเงนิลงทุนใน

บรษิทัย่อย เนื่องจากบรษิทัมอีํานาจในการควบคุมและการสัง่การกจิกรรมที่เกีย่วขอ้งของ YJCD รวมทัง้บรษิทัมสีทิธใินการออกเสยีงใน

คณะกรรมการมากกว่ารอ้ยละ 50 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเป็นของบรษิัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วสิเซส จํากัด และ Leo Myanmar 

Logistics Co., Ltd. โดยบรษิทั วายเจซ ีดโีปท์ เซอร์วสิเซส จํากดั มรีายได้รวม 27.35 ล้านบาท สนิทรพัย์รวม 41.18 ล้านบาท และหนี้สนิรวม 

12.68 ลา้นบาท Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. มรีายไดร้วม 9.42 ลา้นบาท สนิทรพัยร์วม 3.28 ลา้นบาท และหนี้สนิรวม 2.80 ลา้นบาท 
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11.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม มดีงัต่อไปนี ้

 

   อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
  จดัตัง้ข้ึนใน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั บรหิารจดัการดา้นการขนส่งและ 
สถานทีเ่กบ็สนิคา้ 

ไทย 26.00 26.00 

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี (ประเทศไทย) จํากดั ตวัแทนสายเดนิเรอืของบรษิทัใน 
ประเทศเกาหลใีตส้าํหรบัการ
ใหบ้รกิารตูค้อนเทนเนอร ์

ไทย 50.00 50.00 

 

บรษิัทจดัประเภทเงนิลงทุนใน บรษิัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์มารนี (ประเทศไทย) จํากดั (SKRT) ที่บรษิัทมสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50  

เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม เนื่องจากบรษิทัมอีทิธพิลอย่างมนีัยสําคญัในการเขา้ไปมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบายการเงนิและ

การดําเนินงานของ SKRT แต่ไม่ไดม้อีํานาจควบคุม SKRT  

 

การลงทุนใน SKRT เป็นการลงทุนร่วมกบั Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. (SKR) ประเทศเกาหลใีต ้ซึ่งเป็นบรษิทัเจ้าของเรอืเดิน

ทะเลที่ SKRT เป็นตวัแทนสายการเดนิเรอืในประเทศไทย การบรหิารงานของ SKRT กระทําโดยมกีารกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกจิ

และการบรหิารร่วมกนั บรษิัทมตีัวแทนในคณะกรรมการ SKRT 2 ท่าน จากทัง้หมด 6 ท่าน ผู้ลงทุนมกีารตดัสนิใจในการบรหิารงาน

ร่วมกนั ทัง้นี้ไม่มสีญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 

 

 วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษทั บาท บาท บาท บาท 
     

บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั 2,885,295 2,198,073 10,140,000 10,140,000 

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี      

   (ประเทศไทย) จํากดั 42,073,132 28,593,448 9,745,614 9,745,614 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุน - - (7,000,000) (7,000,000) 

รวม 44,958,427 30,791,521 12,885,614 12,885,614 

 

ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทับนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน 7.0 ล้านบาท เนื่องจาก

บรษิทัดงักล่าวมผีลขาดทุนสะสมต่อเนื่องมาหลายปี 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม แสดงไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้ปี 30,791,521 21,001,679 12,885,614 18,195,614 

ลงทุนเพิม่ - 1,690,000 - 1,690,000 

ส่วนแบ่งกําไร 15,098,319 8,116,796 - - 

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (931,413) (16,954) - - 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุน - - - (7,000,000) 

ราคาตามบญัชปีลายปี 44,958,427 30,791,521 12,885,614 12,885,614 
 

กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูข้าดทุนเกนิจํานวนเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
 

เมื่อวนัที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 บรษิทัได้ลงทุนเพิม่ในบรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน 1.69 ล้านบาท โดยสดัส่วนการ

ถอืหุน้ไม่มกีารเปลีย่นแปลงจากเดมิคอืรอ้ยละ 26 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุสาํหรบับริษทัร่วมท่ีเป็นสาระสาํคญั 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงขอ้มลูทางการเงนิแบบสรุปสาํหรบับรษิทัร่วมทีม่สีาระสาํคญัต่อกลุม่กจิการ ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นจํานวนทีแ่สดงอยู่ในงบ

การเงนิของบรษิัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมดงักล่าว) ซึ่งได้ปรบัปรุงด้วยรายการปรบัปรุงที่จําเป็น

สาํหรบัการปฏบิตัติามวธิสี่วนไดเ้สยี รวมถงึการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมและการปรบัปรุงเกีย่วกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีอง

กลุ่มกจิการและบรษิทัร่วม 
 

ขอ้มลูทางการเงนิสาํหรบับรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่ปฏบิตัติามวธิสี่วนไดเ้สยี แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรปุ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 80,649,945 53,442,343 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 51,623,436 55,295,862 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 100,982,181 112,925,364 

สินทรพัยร์วม 233,255,562 221,663,569 
   

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 79,101,905 90,253,842 

หนี้สนิทางการเงนิ 13,920,566 33,232,649 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 16,513,340 11,624,500 

หน้ีสินรวม 109,535,811 135,110,991 
   

สินทรพัยสุ์ทธิ 123,719,751 86,552,578 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 

 สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

รายได ้ 185,967,659 167,337,245 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (71,981,205) (57,336,756) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (60,477,659) (75,410,186) 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ (2,854,480) (2,157,775) 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 50,654,315 32,432,528 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (614,597) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 50,654,315 31,817,931 

ภาษเีงนิได ้ (11,536,844) (9,635,226) 

กาํไรสุทธิ 39,117,471 22,182,705 

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (1,950,298) 31,502 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 37,167,173 22,214,207 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัร่วม 

 

 สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัที ่1 มกราคม 86,552,578 64,338,371 

กําไรสุทธสิาํหรบัปี 39,117,471 22,182,705 

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี (1,950,298) 31,502 

สินทรพัยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินปี 123,719,751 86,552,578 

หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม  (39,573,487) (29,365,681) 

สนิทรพัยส์ทุธสิาํหรบัปันสว่นไดเ้สยี 84,146,264 57,186,897 

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) 50.00% 50.00% 

มูลค่าตามบญัชี 42,073,132 28,593,448 

 

บริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระสาํคญั 

 

นอกเหนือจากส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมดงักล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยงัมสี่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมที่ไม่มสีาระสําคญัคอืบรษิัท อาราเม็กซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

มลูค่าตามบญัชโีดยรวมของสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มซึง่กจิการบนัทกึบญัช ี   

   ตามวธิสี่วนไดเ้สยีทีแ่ต่ละรายไม่มสีาระสาํคญั 2,885,295 2,198,073 

จํานวนรวมของส่วนแบ่งในบรษิทัร่วม   

   กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 687,222 (1,570,011) 
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12 เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 

 

เงนิลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี ้

 

   

อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
    

  

Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. ดําเนินธุรกจิดา้นขนส่งทางเรอืในประเทศเกาหล ี 30.00 30.00 29,510,000 29,510,000 

บรษิทั รอยลัเทนเนอร์ คอรป์อเรชัน่ จํากดั เป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหวา่งประเทศ   19.00 19.00 950,000 950,000 

บรษิทั ออล โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์จํากดั บรหิารจดัการดา้นการขนส่งและสถานทีเ่กบ็สนิคา้ 10.00 10.00 1,000,000 1,000,000 

บรษิทั ทฟิฟ่า จํากดั ใหบ้รกิารฝึกอบรมสมัมนา 5.00 5.00 3,500,000 3,500,000 

บรษิทั ทฟิฟ่า โลจสิตกิส ์(2008) จํากดั ประกอบกจิการใหโ้รงพกัสนิคา้พรอ้มการบรรจุสนิคา้ 2.00 2.00 100,000 100,000 

บรษิทั ทาฟ่า คอนซอรเ์ทีย่ม จํากดั ขนส่งทางอากาศต่อเนื่องหลายรูปแบบ 4.73 4.43 284,000 221,500 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุน    (1,000,000) (1,000,000) 

รวม    34,344,000 34,281,500 

 

ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทั ทฟิฟ่า จํากดั จํานวน 1.23 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 1.93 ลา้นบาท)  

 

เมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2562 มมีติให้ลงทุนเพิม่ในหุ้นสามญัของบรษิัท ทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม จํากัด 

จํานวน 625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงนิ 62,500 บาท และมมีติอนุมตัิให้ลงทุนในหุ้นสามญัเพิม่ ในกรณีที่จะมกีารเรยีกทุนเพิ่มเติม

ภายหลงัในวงเงนิไม่เกนิ 1 ลา้นบาท 

 

บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนใน Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. (KPL) เป็นเงินลงทุนทัว่ไป แม้ว่าบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 

เนื่องจากบรษิัทไม่มีอํานาจในการเข้าไปมสี่วนร่วมในการตดัสินใจเกี่ยวกบันโยบายทางการเงนิและการดําเนินงานของ KPL และบรษิัทไม่มี

ตวัแทนในคณะกรรมการของ KPL  

 

การลงทุนใน KPL เกดิจากการชกัชวนจากกลุ่ม Sinokor ในประเทศเกาหลใีต้ทีเ่ป็นพนัธมติรทางการคา้เพื่อให ้KPL ไดม้าซึง่สทิธปิระโยชน์ในการ

ดําเนินธุรกิจซึ่งจะต้องมผีู้ร่วมทุนเป็นชาวต่างชาติ ดงันัน้เพื่อความสมัพนัธ์ทางการค้า  บรษิัทจึงได้เข้าร่วมลงทุนตามสดัส่วนที่กลุ่ม Sinokor 

กําหนด การบรหิารงานของ KPL กระทําโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบรษิัทในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นผูม้คีวามเชี่ยวชาญในธุรกจิดงักล่าวและ 

การร่วมลงทุนมวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างกนั บรษิทัไม่มตีวัแทนเขา้บรหิารงานที่ KPL บรษิทัเหน็ว่าการจดัประเภท

ของเงนิลงทุนใน KPL เป็นเงนิลงทุนทัว่ไปมคีวามถูกตอ้งและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการทีบ่รษิทัไม่ไดม้อีทิธพิลอย่างมนีัยสาํคญัใน KPL 

  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

33 

 
13 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตัง้และ 

เคร่ืองใช้

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

สินทรพัย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561       

ราคาทุน 10,215,811 36,256,485 39,313,747 14,777,278 54,000 100,617,321 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (22,462,817) (23,693,203) (5,467,742) - (51,623,762) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 10,215,811 13,793,668 15,620,544 9,309,536 54,000 48,993,559 

       

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561       

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,215,811 13,793,668 15,620,544 9,309,536 54,000 48,993,559 

ซื้อสนิทรพัย ์ - 364,118 830,779 22,100 - 1,216,997 

จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (11,382) (1,616,685) - (1,628,067) 

ค่าเสื่อมราคา - (1,199,339) (3,394,932) (1,048,673) - (5,642,944) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น - - (48,654) - - (48,654) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 10,215,811 12,958,447 12,996,355 6,666,278 54,000 42,890,891 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561       

ราคาทุน 10,215,811 36,620,603 39,998,537 12,172,377 54,000 99,061,328 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (23,662,156) (27,002,182) (5,506,099) - (56,170,437) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ  10,215,811 12,958,447 12,996,355 6,666,278 54,000 42,890,891 

       

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,215,811 12,958,447 12,996,355 6,666,278 54,000 42,890,891 

ซื้อสนิทรพัย ์ - 379,188 1,286,972 9,746,221 369,703 11,782,084 

จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (8,974) (5,952) (1,926,558) - (1,941,484) 

ค่าเสื่อมราคา - (1,293,367) (3,523,194) (1,268,935) - (6,085,496) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น - (6,155) (6,018) - - (12,173) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 10,215,811 12,029,139 10,748,163 13,217,006 423,703 46,633,822 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาทุน 10,215,811 36,989,388 40,994,173 16,934,598 423,703 105,557,673 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (24,960,249) (30,246,010) (3,717,592) - (58,923,851) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 10,215,811 12,029,139 10,748,163 13,217,006 423,703 46,633,822 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง

อาคาร 

เคร่ือง

ตกแต่ง 

ติดตัง้และ 

เคร่ืองใช้

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

สินทรพัย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561       

ราคาทุน 10,215,811 36,009,631 18,052,942 14,777,278 54,000 79,109,662 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (22,438,375) (11,794,675) (5,467,743) - (39,700,793) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 10,215,811 13,571,256 6,258,267 9,309,535 54,000 39,408,869 

       

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561       

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,215,811 13,571,256 6,258,267 9,309,535 54,000 39,408,869 

ซื้อสนิทรพัย ์ - 353,406 622,680 22,101 - 998,187 

จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (8,549) (1,616,685) - (1,625,234) 

ค่าเสื่อมราคา  - (1,151,326) (1,535,326) (1,048,673) - (3,735,325) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 10,215,811 12,773,336 5,337,072 6,666,278 54,000 35,046,497 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561       

ราคาทุน 10,215,811 36,363,037 18,636,947 12,172,377 54,000 77,442,172 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (23,589,701) (13,299,875) (5,506,099) - (42,395,675) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 10,215,811 12,773,336 5,337,072 6,666,278 54,000 35,046,497 

       

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,215,811 12,773,336 5,337,072 6,666,278 54,000 35,046,497 

ซื้อสนิทรพัย ์ - 379,188 1,259,061 9,746,221 369,703 11,754,173 

จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (5,952) (1,926,558) - (1,932,510) 

ค่าเสื่อมราคา  - (1,252,264) (1,652,853) (1,268,935) - (4,174,052) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 10,215,811 11,900,260 4,937,328 13,217,006 423,703 40,694,108 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาทุน 10,215,811 36,742,225 19,604,671 16,934,598 423,703 83,921,008 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (24,841,965) (14,667,343) (3,717,592) - (43,226,900) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 10,215,811 11,900,260 4,937,328 13,217,006 423,703 40,694,108 

 

รายการการซื้อในตารางขา้งตน้ไดร้วมการได้มาซึง่สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิที่กลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่าจํานวน 9,746,221 บาท (พ.ศ. 2561 : ไม่ม)ี  
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ทีด่นิทัง้หมด และอาคารบางส่วนของบรษิทั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 

สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิของกลุ่มกจิการเป็นยานพาหนะ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 14,910,389 12,088,544 14,910,389 6,549,168 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,823,656) (4,368,106) (1,823,656) (1,426,800) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 13,086,733 7,720,438 13,086,733 5,122,368 
 

14 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 

 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า 

 บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  

ราคาทุน 16,285,626 

หกั  ค่าเสื่อมราคมสะสม (574,647) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 15,710,979 
  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 15,710,979 

ซื้อสนิทรพัย ์ 40,388 

จําหน่ายและตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (24,820) 

ค่าเสื่อมราคา (945,199) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 14,781,348 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562  

ราคาทุน 16,294,946 

หกั  ค่าเสื่อมราคมสะสม (1,513,598) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 14,781,348 
  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 14,781,348 

ซื้อสนิทรพัย ์ 463,847 

ค่าเสื่อมราคา (961,237) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 14,283,958 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

ราคาทุน 16,758,793 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,474,835) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 14,283,958 
  

มูลค่ายุติธรรม 18,309,121 
 

มูลค่ายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัย์พื่อการลงทุนประเมนิโดยใช้วธิีรายได้ ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบั 3 ของลําดบัชัน้มูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิข้อ 4) เนื่องจากใช้ขอ้สมมตฐิานที่สําคญัจากขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ เช่น ค่าเช่าต่อตารางเมตร และประมาณการกําไรในอนาคต 

เป็นตน้  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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จํานวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก่ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค้่าเช่า 6,115,907 3,702,189 6,115,907 3,702,189 

ค่าใชจ่้ายในการดําเนนิงานโดยตรงทีเ่กดิจาก     

   อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนซึง่กอ่ใหเ้กดิ     

   รายไดค้่าเช่า (3,620,058) (3,229,832) (3,620,058) (3,229,832) 

 2,495,849 472,357 2,495,849 472,357 
 

15 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561   

ราคาทุน 2,459,604 2,434,703 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,252,037) (2,232,350) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 207,567 202,353 
   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 207,567 202,353 

ซื้อสนิทรพัย ์ 707,400 644,800 

ค่าตดัจําหน่าย (253,956) (246,984) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น (615) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 660,396 600,169 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561   

ราคาทุน 3,166,260 3,079,503 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,505,864) (2,479,334) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 660,396 600,169 
   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 660,396 600,169 

ซื้อสนิทรพัย ์ 3,331,700 3,132,700 

ค่าตดัจําหน่าย (318,670) (293,759) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น (111) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,673,315 3,439,110 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   

ราคาทุน 6,497,811 6,212,203 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,824,496) (2,773,093) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,673,315 3,439,110 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 

 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     

   ภายใน 12 เดอืน 562,184 240,636 562,184 240,636 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     

   เกนิกว่า 12 เดอืน 9,819,268 8,228,203 9,640,499 8,144,390 

รวม 10,381,452 8,468,839 10,202,683 8,385,026 

     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายชําระ     

   เกนิกว่า 12 เดอืน (194,165) (927,390) (194,165) (407,776) 

รวม (194,165) (927,390) (194,165) (407,776) 

     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 10,187,287 7,541,449 10,008,518 7,977,250 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นดงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม  7,541,449 6,207,425 7,977,250 6,673,971 

เพิม่/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 29) 2,421,789 1,309,579 1,825,083 1,303,279 

เพิม่/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 224,049 24,445 206,185 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  10,187,287 7,541,449 10,008,518 7,977,250 

 

  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 

 

 งบการเงินรวม 

   ภาระผกูพนั  

 ค่าเผ่ือหน้ี ค่าเผ่ือการด้อยค่า ผลประโยชน์  

 สงสยัจะสูญ ในเงินลงทุน พนักงาน  

 บาท บาท บาท รวม 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,517,523 200,000 5,428,007 7,145,530 

รายการทีบ่นัทกึในกําไรขาดทุน 196,492 - 1,102,372 1,298,864 

รายการทีบ่นัทกึในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 24,445 24,445 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 1,714,015 200,000 6,554,824 8,468,839 

รายการทีบ่นัทกึในกําไรขาดทุน (13,084) - 1,701,648 1,688,564 

รายการทีบ่นัทกึในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 224,049 224,049 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,700,931 200,000 8,480,521 10,381,452 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ภาระผกูพนั  

 ค่าเผ่ือหน้ี ค่าเผ่ือการด้อยค่า ผลประโยชน์  

 สงสยัจะสูญ ในเงินลงทุน พนักงาน  

 บาท บาท บาท รวม 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,517,523 200,000 5,388,165 7,105,688 

รายการทีบ่นัทกึในกําไรขาดทุน 196,492 - 1,082,846 1,279,338 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 1,714,015 200,000 6,471,011 8,385,026 

รายการทีบ่นัทกึในกําไรขาดทุน (13,084) - 1,624,556 1,611,472 

รายการทีบ่นัทกึในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 206,185 206,185 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,700,931 200,000 8,301,752 10,202,683 

 

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงิน 

 บาท บาท 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 938,105 431,717 

รายการทีบ่นัทกึในกําไรขาดทุน (10,715) (23,941) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 927,390 407,776 

รายการทีบ่นัทกึในกําไรขาดทุน (733,225) (213,611) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 194,165 194,165 

 

  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สทิธกิารใชท้ีด่นิ 10,190,747 13,437,500 - - 

เงนิมดัจํา 13,680,297 8,505,295 12,497,356 7,315,045 

อื่นๆ 5,458,662 3,738,293 5,458,662 3,738,293 

รวม 29,329,706 25,681,088 17,956,018 11,053,338 

 

สทิธกิารใช้ที่ดนิ เป็นค่าตอบแทนเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสทิธกิารใช้ที่ดินระยะเวลา 12 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2573 

จํานวนทัง้สิ้น 15 ล้านบาท โดยมกีารแบ่งชําระเป็น 2 งวด งวดแรกเมื่อเริม่ต้นสญัญาจํานวน 7.5 ล้านบาท งวดที่ 2 ในปีที่ 5 จํานวน 7.5 ล้านบาท 

สทิธนิี้จะถูกทยอยบนัทกึเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลา 12 ปี 

 

18 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอืน่ 123,816,796 133,739,048 120,321,504 130,300,628 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 108,468 168,238 271,112 181,509 

ตน้ทุนค่าบรกิารคา้งจ่าย - บรษิทัอืน่ 19,895,859 46,903,561 20,272,710 46,903,561 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

      (หมายเหตุ 31.3)  119,231 

 

- 119,839 

 

1,013,236 

เจา้หนี้อืน่ 78,622 81,481 25,039 71,930 

เงนิรบัล่วงหน้า 4,066,963 3,351,422 4,137,716 3,030,804 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บรษิทัอืน่ 29,008,873 35,231,645 27,193,100 31,205,673 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) - 3,018 - 3,018 

รวม 177,094,812 219,478,413 172,341,020 212,710,359 

 

  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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19 เงินกู้ยืม 

 

19.1 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 2,957,949 11,336,878 2,957,949 11,336,878 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - - 

 2,957,949 11,336,878 2,957,949 11,336,878 

 

เงนิเบกิเกนิบญัช ีมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MOR-1 ถงึ MOR ต่อปี  

 

เมื่อวนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดกู้เ้งนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ โดยออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ จํานวน 10 ล้านบาท มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 

MLR-1 ต่อปี โดยมกีําหนดชําระในวนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดช้ําระเงนิคนืทัง้จํานวนแลว้เมือ่วนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงันี ้

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 11,336,878 63,633,981 11,336,878 63,633,981 

เพิม่ขึน้ระหว่างปี 1,822,769,567 2,182,949,045 1,822,769,567 2,182,949,045 

จ่ายชําระระหว่างปี  (1,831,148,496) (2,235,246,148) (1,831,148,496) (2,235,246,148) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2,957,949 11,336,878 2,957,949 11,336,878 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีส่ามารถเบกิออกมาใชไ้ดเ้ป็นจํานวน 184 ลา้นบาท 

 

  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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19.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี ้

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     

   ทีถ่งึกําหนดชําระภายใน 1 ปี - 5,184,627 - 5,184,627 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     

   ทีถ่งึกําหนดชําระเกนิกว่า 1 ปี - 815,733 - 815,733 

รวม - 6,000,360 - 6,000,360 

 

 การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ มดีงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 6,000,360  10,935,144 6,000,360  10,935,144 

จ่ายชําระระหว่างปี (6,000,360) (4,934,784) (6,000,360) (4,934,784) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม - 6,000,360 - 6,000,360 

 

  ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม    การชาํระเงินกู้ 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561     จาํนวน 

 วงเงิน บาท บาท อตัราดอกเบ้ีย ช่วงร้อยละ ชาํระ งวด บาท 

         

วงเงนิที ่1 11,500,000 - 1,880,360 

ปีที1่ - 2 

MLR - 0.5 ต่อปี 

หลงัจากนัน้ MLR 

6.525-6.750 

เงนิตน้และดอกเบี้ย

จํานวน 105 งวด ชําระ

งวดสุดทา้ยในเดอืน 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

รายเดอืน 145,000 

         

วงเงนิที ่2 10,000,000 - 4,120,000 MLR - 1 ต่อปี 6.025-6.275 

เงนิตน้และดอกเบี้ย

จํานวน 36 งวด ชําระ

งวดสุดทา้ยในเดอืน 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

รายเดอืน 280,000 

  - 6,000,360      

 

เมื่อวนัที ่27 มถิุนายน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดช้ําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทัง้จํานวนก่อนครบกําหนดตามสญัญา 

  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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19.3 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

 

จํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายซึง่บนัทกึเป็นหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 3,380,799 1,361,712 3,380,799 1,361,712 

ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 9,085,223 1,990,289 9,085,223 1,990,289 

หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคต     

    ของสญัญาเช่าการเงนิ (1,446,829) (268,513) (1,446,829) (268,513) 

มลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 11,019,193 3,083,488 11,019,193 3,083,488 

     

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ     

   - ส่วนทีห่มุนเวยีน 2,810,920 1,203,178 2,810,920 1,203,178 

   - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 8,208,273 1,880,310 8,208,273 1,880,310 

รวม 11,019,193 3,083,488 11,019,193 3,083,488 

 

มลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 2,810,920 1,203,178 2,810,920 1,203,178 

ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 8,208,273 1,880,310 8,208,273 1,880,310 

รวม 11,019,193 3,083,488 11,019,193 3,083,488 
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20 การกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 

    รายการ  

 1 มกราคม กระแสเงินสด เปล่ียนแปลง 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 รบั จ่าย ท่ีไม่ใช่เงินสด พ.ศ. 2562 

      

งบการเงินรวม      

      

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 11,336,878 - (8,378,929) - 2,957,949 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 10,000,000 (10,000,000) - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 6,000,360 - (6,000,360) - - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3,083,488 - (1,810,516) 9,746,221 11,019,193 

      

งบการเงินเฉพาะกิจการ      

      

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 11,336,878 - (8,378,929) - 2,957,949 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 10,000,000 (10,000,000) - - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 7,500,000 - (7,500,000) - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 6,000,360 - (6,000,360) - - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3,083,488 - (1,810,516) 9,746,221 11,019,193 

 

    รายการ  

 1 มกราคม กระแสเงินสด เปล่ียนแปลง 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2561 รบั จ่าย ท่ีไม่ใช่เงินสด พ.ศ. 2561 

      

งบการเงินรวม      

      

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 18,633,981 - (7,297,103) - 11,336,878 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 45,000,000 120,000,000 (165,000,000) - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10,935,144 - (4,934,784) - 6,000,360 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 4,837,708 - (1,754,220) - 3,083,488 

      

งบการเงินเฉพาะกิจการ      

      

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 18,633,981 - (7,297,103) - 11,336,878 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 45,000,000 120,000,000 (165,000,000) - - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - 15,000,000 (7,500,000) - 7,500,000 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10,935,144 - (4,934,784) - 6,000,360 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 4,217,638 - (1,134,150) - 3,083,488 

 

  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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21 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิประกนั 18,457,141 19,542,105 18,457,141 19,542,104 

ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 1,463,574 1,412,588 1,416,973 1,334,821 

ภาษมีลูค่าเพิม่คา้งจ่าย 2,898,416 3,217,083 2,774,239 3,176,296 

ภาษขีายยงัไม่ถงึกําหนด 3,406,807 4,036,242 3,247,608 3,878,989 

เงนิประกนัสงัคมคา้งจ่าย 396,026 391,650 385,816 381,440 

อื่นๆ 684,990 136,998 - - 

รวม 27,306,954 28,736,666 26,281,777 28,313,650 

 

22 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

งบแสดงฐานะการเงนิ     

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 39,564,909 30,300,831 38,671,067 29,881,767 

   ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 2,837,698 2,473,286 2,837,698 2,473,286 

หนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 42,402,607 32,774,117 41,508,765 32,355,053 

     

กําไรหรอืขาดทุน     

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8,806,134 5,288,664 8,420,673 5,191,031 

   ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 514,412 648,195 514,412 648,195 

รวม 9,320,546 5,936,859 8,935,085 5,839,226 

     

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น     

การวดัมลูค่าใหม่สาํหรบั:     

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,120,244 122,225 1,030,927 - 

รวม 1,120,244 122,225 1,030,927 - 

 

  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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22.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 

จํานวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์     

   หลงัออกจากงาน 39,564,909 30,300,831 38,671,067 29,881,767 

หนี้สนิสุทธทิีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 39,564,909 30,300,831 38,671,067 29,881,767 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ําหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 30,300,831 24,889,942 29,881,767 24,690,736 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 3,911,729 4,575,524 3,657,896 4,484,863 

ตน้ทุนบรกิารในอดตี 4,091,357 - 3,975,710 - 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 803,048 713,140 787,067 706,168 

 8,806,134 5,288,664 8,420,673 5,191,031 

การวดัมลูค่าใหม่     

   (กําไร) ขาดทุนทีเ่กดิจากการ 

     เปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ 4,660,826 - 4,660,568 - 

   (กําไร) ขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการ 

     เปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ 2,779,214 - 2,664,009 - 

   (กําไร) ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ (6,319,796) 122,225 (6,293,650) - 

 1,120,244 122,225 1,030,927 - 

จ่ายชําระผลประโยชน์ (662,300) - (662,300) - 

     

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 39,564,909 30,300,831 38,671,067 29,881,767 

 

เมื่อวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานฉบบัแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกจิจานุเบกษา และมผีลบงัคบัใช้วนัที ่ 

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัไดแ้ก่ ค่าชดเชยสาํหรบัพนักงานทีเ่กษยีณอายุและมอีายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 

จะเปลี่ยนจากจํานวน 300 วนัของค่าจา้งอตัราสุดท้าย เป็น 400 วนัของค่าจ้างสุดท้าย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้ต่องบ

การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการมจํีานวน 4.09 ล้านบาทและ 3.98 ล้านบาท ตามลําดบั ได้บนัทึกในกําไรขาดทุนในไตรมาสทีสองปี 

พ.ศ. 2562 ทัง้จํานวน 

 

  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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ขอ้สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 1.61 - 1.90 2.86 - 4.00 1.61 2.86 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 4.00 - 5.00 5.00 4.00 5.00 

 

 
 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึน/(ลดลง) ของภาระผกูพนั (บาท) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

อตัราคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (3,026,342) (2,443,212) 

 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 3,475,947  2,782,792 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 3,339,983  3,306,676 

 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 (2,973,446) (2,928,066) 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติตามที่ระบุ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัตินัน้

สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกดิขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั อนึ่ง การคํานวณความอ่อนไหวของภาระ

ผูกพนัผลประโยชน์เป็นวธิเีดียวกบัการคํานวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที่รบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิ นัน่คอืวธิคีดิลดแต่ละ

หน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 

 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 11.47 ปี (พ.ศ. 2561 : 10.46 ปี) 

 

22.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

 

จํานวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ 2,837,698 2,473,286 2,837,698 2,473,286 

หนี้สนิสุทธทิีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 2,837,698 2,473,286 2,837,698 2,473,286 
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ําหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2,473,286 2,250,091 2,473,286 2,250,091 

     

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 457,479 589,673 457,479 589,673 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 56,933 58,522 56,933 58,522 

 514,412 648,195 514,412 648,195 

     

จ่ายชําระผลประโยชน์  (150,000) (425,000) (150,000) (425,000) 

     

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2,837,698 2,473,286 2,837,698 2,473,286 

 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 1.36 2.86 1.36 2.86 
 

23 ทุนเรือนหุ้น 

 

   ส่วนเกิน  

 

จาํนวนหุ้น 

หุ้น 

หุ้นสามญั 

บาท 

มูลค่าหุ้น 

บาท 

รวม 

บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 150,000,000 75,000,000 28,875,000 103,875,000 

การออกหุน้ - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 150,000,000 75,000,000 28,875,000 103,875,000 

การออกหุน้ 50,000,000 25,000,000 - 25,000,000 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 200,000,000 100,000,000 28,875,000 128,875,000 

 

เมื่อวนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 

 

1) ลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท โดยการลดหุ้นสามญัที่เคยยื่นคําขออนุญาตเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ จํานวน 50 ล้านหุ้น  

มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมทัง้สิน้ 25 ลา้นบาท  

 

2) เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมทัง้สิ้น 65 ล้านบาท เพื่อเสนอขาย

ให้กบัผู้ถอืหุ้นเดิม จํานวนไม่เกิน 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมทัง้สิ้น 25 ล้านบาท และเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก

จํานวนไม่เกนิ 80 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมทัง้สิน้ 40 ลา้นบาท  
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บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเปลีย่นแปลงขา้งตน้นี้กบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่26 มนีาคม พ.ศ. 2562 

 

เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัได้เรยีกชําระค่าหุน้เพิม่ทุนในส่วนที่เสนอขายใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิจํานวน 50 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

รวมทัง้สิ้น 25 ล้านบาท และได้รบัเงนิในดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 บรษิัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย ์

เมื่อวนัที ่27 มถิุนายน พ.ศ. 2562 

 

เมื่อวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ไดม้มีตอินุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 

 

1) ลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท โดยการลดหุ้นสามญัที่เคยยื่นคําขออนุญาตเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ จํานวน 80 ล้านหุ้น  

มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมทัง้สิน้ 40 ลา้นบาท 

 

2)  เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมทัง้สิ้น 60 ล้านบาท เพื่อเสนอขาย

ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

 

บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเปลีย่นแปลงขา้งตน้นี้กบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 

24 เงินปันผล 

 

บริษทั 

 

เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 2/2562 คณะกรรมการบรษิัทได้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

จากกําไรสุทธใินปี พ.ศ. 2561 และไตรมาสที ่1/2562 จํานวน 0.19 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 28.50 ล้านบาท บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลดงักล่าววนัที ่4 มถิุนายน พ.ศ. 2562 

 

บริษทัย่อย 

 

เมื่อวนัที่ 26 มนีาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท วายเจซีดีโปท์ เซอร์วสิเซส จํากดั ได้มมีติให้จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จํานวน 40.00 บาทต่อหุ้น จํานวนทัง้หมด 300,000 หุ้น คดิเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 6,000,000 บาท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ายให้บรษิัทจํานวน 

3,000,000 บาท และจ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 3,000,000 ลา้นบาท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลแลว้เมื่อวนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2562 

 

25 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจากหกัส่วนของขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าสาํรองนี้จะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองนี้ไม่สามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้
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26 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดเ้งนิปันผล 1,225,000 1,925,000 4,225,000 1,925,000 

รายไดค้่าเช่าและบรหิารสาํนักงาน 259,600 249,600 259,600 249,600 

รายไดค้่าทีป่รกึษาและบรหิารจดัการ 180,000 180,000 180,000 180,000 

รายไดค้่าสาธารณูปโภค 1,195 1,210 1,195 1,210 

ดอกเบีย้รบั 436,618 358,475 350,345 261,236 

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายสนิทรพัย ์ 210,948 (371,548) 210,948 (371,549) 

อื่นๆ  880,024 161,086 711,243 69,519 

รวม 3,193,385 2,503,823 5,938,331 2,315,016 

 

27 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ดอกเบีย้จ่าย - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 295,482 2,686,669 335,037 2,853,108 

 - สญัญาเช่าการเงนิ 264,133 245,914 264,133 227,562 

รวม 559,615 2,932,583 599,170 3,080,670 

 

28 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ค่าระวางเรอืและอากาศ 607,130,429 702,217,253 605,280,177 707,291,916 

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 138,532,308 125,099,737 134,047,996 120,012,168 

ค่าทีป่รกึษา 6,184,100 6,833,559 5,683,868 6,214,901 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 7,365,403 6,841,714 5,429,048 4,927,508 

ค่าเช่า 9,536,364 7,918,742 3,015,256 3,064,473 

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 9,946,432 10,273,809 9,151,470 9,466,266 

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 7,308,172 7,434,706 7,194,701 7,422,152 
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29 ภาษีเงินได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั:     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 9,704,139 6,407,725 8,871,296 5,489,312 

 9,704,139 6,407,725 8,871,296 5,489,312 

     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:     

รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 16) (2,421,789) (1,309,579) (1,825,083) (1,303,279) 

 (2,421,789) (1,309,579) (1,825,083) (1,303,279) 

     

รวม 7,282,350 5,098,146 7,046,213 4,186,033 

 

ภาษีเงนิได้สําหรบักําไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงินที่แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศที ่

บรษิทัใหญ่ตัง้อยู่โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 54,311,957 31,957,703 39,601,295 14,806,132 

     

ภาษคีํานวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) 10,862,391 6,391,541 7,920,259 2,961,227 

     

ผลกระทบ:     

   รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษ ี (432,253) (863,205) (1,157,215) (564,711) 

   ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วม (3,019,664) (1,623,359) - - 

   ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษไีด ้ (128,124) 837,048 283,169 1,789,517 

   ขาดทุนทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์     

      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - 356,121 - - 

ภาษเีงนิได ้ 7,282,350 5,098,146 7,046,213 4,186,033 

 

อตัราภาษีเงนิได้ที่แท้จรงิของงบการเงนิรวมคอืรอ้ยละ 13.41 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 15.95) และอตัราภาษีเงนิได้ที่แท้จรงิของงบการเงนิเฉพาะ

กจิการคอืรอ้ยละ 17.79 (พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 28.27) อตัราภาษีเงนิไดเ้ปลีย่นแปลงจากงวดก่อนเนื่องจากรายไดท้ี่ไดร้บัยกเวน้ภาษ ีและค่าใช้จ่าย

ทีไ่ม่สามารถหกัภาษไีดเ้กดิขึน้ไม่สมํ่าเสมอ และมจํีานวนทีม่สีาระสาํคญั 
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30 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 

 

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกําไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ส่วนแบ่งกําไรสาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     

   ของบรษิทัใหญ่ (บาท) 45,877,766 26,503,980 32,555,083          10,620,099 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก (หุน้) 177,759,126        150,000,000 177,759,126        150,000,000 

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.2581                 0.1767 0.1831                 0.0708 

 

31 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั ได้แก่ นายเกตติวทิย์ สทิธสิุนทรวงศ์ นายสมศกัดิ ์ศรสีุทศัน์กุล และบรษิทั ท ีเอส ซ ี 

โฮลดิง้ จํากดั ซึง่ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ  36.24 รอ้ยละ 14.68 และรอ้ยละ 13.82 ตามลําดบั 

 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

31.1 รายได้จากการให้บริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

รายได้จากการใหบ้รกิาร     

   - บรษิทัย่อย - - 1,509,310  478,169 

   - บรษิทัร่วม 10,180,839  13,774,141 13,785  244,817 

รวม 10,180,839  13,774,141 1,523,095  722,986 
     

รายไดค้่าทีป่รกึษา     

   - บรษิทัร่วม 180,000  180,000 180,000  180,000 

รวม 180,000  180,000 180,000  180,000 
     

รายไดส้าธารณูปโภค     

   - บรษิทัร่วม 1,195  1,210 1,195  1,210 

รวม 1,195  1,210 1,195  1,210 
     

รายไดเ้งนิปันผล     

   - บรษิทัย่อย - - 3,000,000  - 

รวม - - 3,000,000  - 
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31.2 ต้นทุนการให้บริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร     

   - บรษิทัย่อย - - 3,892,582  16,597,249 

   - บรษิทัร่วม 5,458,689  8,340,830 5,458,689  8,340,830 

รวม 5,458,689  8,340,830 9,351,271 24,938,079 

 

31.3 ยอดคงเหลือ  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การคา้     

   - บรษิทัย่อย - - 535,431  215,611 
   - บรษิทัร่วม 1,377,876  1,393,925 - 15,317 

รวม 1,377,876  1,393,925 535,431  230,928 
     

รายไดค้า้งรบั     

   - บรษิทัร่วม 944,998  911,629 - - 

รวม 944,998  911,629 - - 
     

ลูกหนี้อืน่     

   - บรษิทัร่วม 10,123  79 10,123 79 

รวม 10,123  79 10,123  79 
     

เงนิทดรองจ่าย     

   - บรษิทัย่อย - - 1,765,650  167,150 

รวม - - 1,765,650  167,150 
     

เจา้หนี้การคา้     

   - บรษิทัย่อย - - 162,644  13,271 

   - บรษิทัร่วม 108,468  168,238 108,468  168,238 

รวม 108,468  168,238 271,112  181,509 
     

ตน้ทุนค่าบรกิารคา้งจ่าย     

   - บรษิทัย่อย - - 608  1,013,236 

   - บรษิทัร่วม 119,231 - 119,231 - 

รวม 119,231  - 119,839 1,013,236 
     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

   - บรษิทัร่วม - 3,018 - 3,018 

รวม - 3,018 - 3,018 
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31.4 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 

 บาท 

  

ณ วนัที ่1 มกราคม 7,500,000 

ชําระระหว่างปี  (7,500,000) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม - 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิัทย่อยเป็นเงนิกู้ยมืจากบรษิัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วสิเซส จํากดั โดยเป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิ มอีตัราดอกเบี้ย 

รอ้ยละ 2.5 ต่อปี ครบกําหนดชําระคนืเมื่อทวงถาม 

 

บรษิทัไดช้ําระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยทัง้จํานวน เมื่อวนัที ่19 มนีาคม พ.ศ. 2562 

 

31.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั มดีงันี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อืน่ 21,603,610  18,092,138 20,763,610  17,252,138 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,523,294  1,161,691 2,449,643  1,161,691 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ 6,866  7,250 6,866  7,250 

รวม 24,133,770  19,261,079 23,220,119  18,421,079 

 

32 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

32.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

กลุ่มกิจการมยีอดรวมของจํานวนเงนิขัน้ตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัการเช่าที่ดินและเช่าสํานักงาน  

ทีไ่ม่สามารถยกเลกิไดด้งันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภายใน 1 ปี 7,571,435 8,719,184  3,455,960 4,513,320  

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 25,100,332  26,032,407  6,763,500  8,197,380  

เกนิกว่า 5 ปี 39,172,750  45,730,212  8,059,500  9,841,500  

รวม 71,844,517 80,481,803  18,278,960 22,552,200  
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32.2 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 

กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัออกโดยธนาคาร สาํหรบัค่าระวาง ค่าไฟฟ้า และอื่นๆ ดงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หนังสอืคํ้าประกนัธนาคาร  45,353,298  36,756,453 45,353,298  36,756,453 

 

33 การออกงบการเงินใหม่ 

 

บรษิัทได้ออกงบการเงนิใหม่สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 โดยมกีารแก้ไขตวัเลขเปรยีบเทียบปี พ.ศ. 2561 ของงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ เนื่องจากรายได้จากการใหบ้รกิารและตน้ทุนการใหบ้รกิารของการขนส่งทาง

อากาศทีแ่สดงสงูไปในจํานวนทีเ่ท่ากนั การแกไ้ขดงักล่าวมผีลกระทบ ดงันี้  

 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

 งบการเงินรวม 

 
ตามงบการเงินท่ี

เคยนําเสนอ 

 

รายการปรบัปรงุ 

ตามงบการเงินท่ี

ออกใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี พ.ศ. 2561    

    

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,115,649,268 (62,968,492) 1,052,680,776 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (832,948,579) 62,968,492 (769,980,087) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามงบการเงินท่ี

เคยนําเสนอ 

 

รายการปรบัปรงุ 

ตามงบการเงินท่ี

ออกใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี พ.ศ. 2561    

    

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (1,082,650,410) (62,968,492) 1,019,681,918 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (818,602,840) 62,968,492 (755,634,348) 
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ขอ้มลูตามส่วนงานดําเนนิงานสาํหรบัปี พ.ศ. 2561 - ค่าระวางทางอากาศ  

 

 งบการเงินรวม 

 
ตามงบการเงินท่ี

เคยนําเสนอ 

 

รายการปรบัปรงุ 

ตามงบการเงินท่ี

ออกใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

    

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 155,448,532 (62,968,492) 92,480,040 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (89,296,028) 62,968,492 (26,327,536) 
 

การแกไ้ขดงักล่าวไม่มผีลต่อกําไรสุทธแิละกําไรต่อหุน้ทีเ่คยนําเสนอ 

 

 

34 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

1. เมื่อวนัที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะผูบ้รหิารครัง้ที่ 1/2563 มมีตใิหล้งทุนเพิม่ในหุน้สามญัของบรษิทั ทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม 

จํากดั จํานวน 8,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิ 800,000 บาท ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัเิมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 ในการประชุมครัง้ที ่6/2562 โดยสดัส่วนการถอืหุน้มกีารเปลีย่นแปลงจากเดมิรอ้ยละ 4.73 เป็นรอ้ยละ 9.34 

 

2. เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2563 คณะกรรมการบรษิัทได้มมีติเสนอจ่ายเงนิปันผล

ประจําปี จากกําไรสุทธใินปี พ.ศ. 2562 จํานวน 0.05 บาทต่อหุน้ จํานวน 200 ลา้นหุน้ รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 10 ลา้นบาท โดยจะมี

การนําเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัติ่อไป 

 

3. เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ผู้ถือหุ้นได้อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธิสําหรบัปี

สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 10 ล้านบาท และบรษิทัได้จดัสรรกําไรสุทธิ

จํานวน 1.70 ลา้นบาท ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย บรษิทัไดจ่้ายเงนิปันผลดงักล่าวครบถว้นแลว้ในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

4. เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั วายเจซดีโีปท ์เซอรว์สิเซส จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ไดม้มีตใิห้

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจํานวน 33.33 บาทต่อหุน้ จํานวนทัง้หมด 150,000 หุ้น คดิเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 5.00 ล้านบาท โดยเป็น

เงนิปันผลทีจ่่ายใหบ้รษิทัจํานวน 2.50 ลา้นบาท และจ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 2.50 ลา้นบาท 

 

 

 

 



 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

เสนอ ผูถื้อหุ้นของบริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

• งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  

• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ

และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ  

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 



 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 

ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ 

การดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุม่กิจการและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง

ต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยผูบ้ริหารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่า

การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว่้ารายการท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง 

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 

และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก 

การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี 

ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ

บัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย 

อย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ 

ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณห์รือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  



 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกต้อง 

ตามท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 

การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็น 

ท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 

ได้ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขา้พเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

สุขุมาภรณ์  วงศ์อริยาพร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 

กรุงเทพมหานคร 

22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 62,342,142 48,935,158 51,982,169 25,561,767

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 10 221,410,667 180,513,783 217,389,000 176,124,727

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,262,914 1,979,480 1,501,507 1,327,650

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 286,015,723 231,428,421 270,872,676 203,014,144

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระผกูพนั 11 18,166,281 17,954,199 14,933,423 14,753,149

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.1 - - 10,232,600 10,232,600

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 12.2 30,791,521 21,001,679 12,885,614 18,195,614

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 13 34,281,500 34,060,000 34,281,500 34,060,000

ลูกหน้ีอ่ืน - กรมสรรพากร 19,612,993 20,761,551 19,612,993 20,761,551

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 14 42,890,891 48,993,559 35,046,497 39,408,869

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 15 14,781,348 15,710,979 14,781,348 15,710,979

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 660,396 207,567 600,169 202,353

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 17 7,541,449 6,207,425 7,977,250 6,673,971

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 25,681,088 13,319,244 11,053,338 12,305,054

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 194,407,467 178,216,203 161,404,732 172,304,140

รวมสินทรัพย์ 480,423,190 409,644,624 432,277,408 375,318,284

กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 66 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 20.1 11,336,878 63,633,981 11,336,878 63,633,981

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 219,478,413 134,331,557 212,710,359 126,683,327

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 31.3 - - 7,500,000 -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 20.2 5,184,627 5,085,426 5,184,627 5,085,426

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 20.3 1,203,178 1,754,220 1,203,178 1,134,150

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,550 608,957 - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22 28,736,666 22,900,647 28,313,650 22,549,846

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 265,943,312 228,314,788 266,248,692 219,086,730

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

20.2 815,733 5,849,718 815,733 5,849,718

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 20.3 1,880,310 3,083,488 1,880,310 3,083,488

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 32,774,117 27,140,033 32,355,053 26,940,827

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,500,000 - - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 42,970,160 36,073,239 35,051,096 35,874,033

รวมหนีสิ้น 308,913,472 264,388,027 301,299,788 254,960,763

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 66 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุ้น 24

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามญั จ  านวน 200,000,000 หุ้น

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั จ  านวน 150,000,000 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 28,875,000 28,875,000 28,875,000 28,875,000

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 25 5,900,000 4,400,000 5,900,000 4,400,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 46,911,888 21,973,752 21,202,620 12,082,521

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (1,024,157) (630,795) - -

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 155,662,731 129,617,957 130,977,620 120,357,521

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 15,846,987 15,638,640 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 171,509,718 145,256,597 130,977,620 120,357,521

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 480,423,190 409,644,624 432,277,408 375,318,284

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 66 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

6



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 1,115,649,268 1,040,628,445 1,082,650,410 997,380,913

รายไดอ่ื้น 26 2,503,823 2,163,003 2,315,016 16,150,499

รวมรำยได้ 1,118,153,091 1,042,791,448 1,084,965,426 1,013,531,412

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนการให้บริการ (832,948,579) (772,564,717) (818,602,840) (752,626,790)

คา่ใชจ่้ายในการขาย (87,522,018) (83,413,155) (87,509,665) (83,409,722)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (171,674,000) (165,088,224) (161,764,093) (153,443,661)

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 764,996 399,092 797,974 645,258

ตน้ทุนทางการเงิน 27 (2,932,583) (3,598,406) (3,080,670) (3,509,708)

รวมค่ำใช้จ่ำย (1,094,312,184) (1,024,265,410) (1,070,159,294) (992,344,623)

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 23,840,907 18,526,038 14,806,132 21,186,789

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.2 8,116,796 5,552,149 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 31,957,703 24,078,187 14,806,132 21,186,789

ภาษีเงินได้ 29 (5,098,146) (6,331,624) (4,186,033) (4,654,940)

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 26,859,557 17,746,563 10,620,099 16,531,849

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 23.1 (122,225) (379) - -

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12.2 (16,954) (110,902) - -

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 17 24,445 76 - -

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

   ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (114,734) (111,205) - -

รายการท่ีจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (491,702) (204,175) - -

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (491,702) (204,175) - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (606,436) (315,380) - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 26,253,121 17,431,183 10,620,099 16,531,849

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 66 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบ่งปันก ำไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 26,503,980 13,761,858 10,620,099 16,531,849

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 355,577 3,984,705 - -

26,859,557 17,746,563 10,620,099 16,531,849

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 26,044,774 13,487,465 10,620,099 16,531,849

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 208,347 3,943,719 - -

26,253,121 17,431,184 10,620,099 16,531,849

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 30 0.1767 0.0917 0.0708 0.1102

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 66 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รวม

จัดสรรแล้ว ผลต่ำงของอตัรำ องค์ประกอบอ่ืน รวม

 ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิมูลค่ำ ทุนส ำรอง แลกเปลีย่นจำกกำร ของส่วนของ ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวม

และช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร แปลงค่ำงบกำรเงิน เจ้ำของ ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคุม ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 75,000,000 28,875,000 2,500,000 25,372,947 (467,455) (467,455) 131,280,492 11,694,921 142,975,413

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 13,650,805 (163,340) (163,340) 13,487,465 3,943,719 17,431,184

เงินปันผลจ่าย - - - (15,150,000) - - (15,150,000) - (15,150,000)

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 25 - - 1,900,000 (1,900,000) - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 75,000,000 28,875,000 4,400,000 21,973,752 (630,795) (630,795) 129,617,957 15,638,640 145,256,597

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 75,000,000 28,875,000 4,400,000 21,973,752 (630,795) (630,795) 129,617,957 15,638,640 145,256,597

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 26,438,136 (393,362) (393,362) 26,044,774 208,347 26,253,121

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 25 - - 1,500,000 (1,500,000) - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 75,000,000 28,875,000 5,900,000 46,911,888 (1,024,157) (1,024,157) 155,662,731 15,846,987 171,509,718

-

งบกำรเงินรวม

ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 66 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

 ทุนที่ออก ส่วนเกนิมูลค่ำ จัดสรรแล้ว รวม

และช ำระแล้ว หุ้นสำมัญ ทุนส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 75,000,000 28,875,000 2,500,000 12,600,672 118,975,672

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 16,531,849 16,531,849

เงินปันผลจ่าย - - -  (15,150,000)  (15,150,000)

จดัสรรทุนส ารองตามกฏหมาย 25 - - 1,900,000  (1,900,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 75,000,000 28,875,000 4,400,000 12,082,521 120,357,521

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 75,000,000 28,875,000 4,400,000 12,082,521 120,357,521

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 10,620,099 10,620,099

จดัสรรทุนส ารองตามกฏหมาย 25 - - 1,500,000  (1,500,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 75,000,000 28,875,000 5,900,000 21,202,620 130,977,620

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 66 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 31,957,703 24,078,187 14,806,132 21,186,789

รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.2 (8,116,796) (5,552,148) - -

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 14, 15 และ 16 6,841,714 6,305,139 4,927,508 4,485,067

ขาดทุนจากการจ าหน่ายและการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 371,548 50,338 371,548 50,613

ขาดทุน (ก าไร) จากการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน - 673,363 - (3,440,470)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.2 - - 7,000,000 -

หน้ีสงสัยจะสูญ 1,167,983 130,919 1,167,983 3,593,103

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,634,084 5,261,771 5,414,226 5,211,307

รายไดเ้งินปันผล 26 (1,925,000) (1,575,000) (1,925,000) (11,575,000)

ดอกเบ้ียรับ (524,913) (285,815) (261,236) (197,943)

ตน้ทุนทางการเงิน 3,099,021 3,598,406 3,080,670 3,509,708

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงใน

สินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน 38,505,344 32,685,160 34,581,831 22,823,174

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (26,416,493) (9,063,059) (22,772,953) (10,856,809)

ลูกหน้ีอ่ืน - กรมสรรพากร 1,148,557 (4,347,622) 1,148,558 (3,674,259)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (494,753) 280,919 (173,857) 550,387

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,151,716 (1,831,841) 3,151,716 (1,806,941)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 64,200,101 (54,182,680) 67,047,066 (54,469,924)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,936,541 (8,393,944) 3,863,804 (8,407,381)

เงินสดจ่ายช าระภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน - (450,000) - (450,000)

กระแสเงนิสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 84,031,013 (45,303,067) 86,846,165 (56,291,753)

รับภาษีเงินได้ 6,147,341 4,647,625 6,147,341 4,647,625

จ่ายภาษีเงินได้ (13,160,473) (4,647,625) (11,636,652) (7,749,955)

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 77,017,881 (45,303,067) 81,356,854 (59,394,083)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 13 ถึง 66 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั (212,082) (9,453,579) (180,274) (9,424,036)

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม 12.2 (1,690,000) (1,820,000) (1,690,000) (1,820,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนทัว่ไป (221,500) - (221,500) -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,222,963) (4,884,909) (998,187) (4,352,253)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 441,121 3,515 441,121 3,514

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (40,388) (9,451,093) (40,388) (9,451,093)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (707,400) (166,000) (644,800) (166,000)

เงินสดรับจากการช าระบญัชีบริษทัยอ่ยท่ีแสดงเป็น

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือจ าหน่าย - - - 281,045

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 368,708 176,397 191,721 88,524

เงินสดรับจากเงินปันผล 1,925,000 11,575,000 1,925,000 11,575,000

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (1,359,504)  (14,020,669)  (1,217,307)  (13,265,299)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชี 21 (7,297,103) 18,633,981 (7,297,103) 18,633,981

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 21 - - 15,000,000 -

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 21 - - (7,500,000) -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 120,000,000 45,000,000 120,000,000 45,000,000

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 (165,000,000) - (165,000,000) -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 - 10,000,000 - 10,000,000

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 (4,934,784) (8,595,362) (4,934,784) (8,595,362)

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 21 (1,754,220) (2,342,898) (1,134,150) (1,473,962)

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (2,871,459) (3,592,652) (2,853,108) (3,503,954)

เงินสดจ่ายเงินปันผล - (15,150,000) - (15,150,000)

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ  (61,857,566) 43,953,069  (53,719,145) 44,910,703

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 13,800,811 (15,370,667) 26,420,402 (27,748,679)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (393,827) (425,480) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 48,935,158 69,646,101 25,561,767 53,310,446

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 62,342,142 53,849,954 51,982,169 25,561,767

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากสัญญาเช่าการเงิน - 3,084,752 - 3,084,752

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 13 ถึง 66 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) เป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2534 บริษทัไดจ้ดทะเบียน

เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 

 

สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 251 - 251/1 ซอยภกัดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

สาํนกังานสาขา 1 : เลขท่ี 53 ชั้น 11 อาคารทะเลทองทาวเวอร์ ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย 

 

สาํนกังานสาขา 2 : เลขท่ี 259/1 ซอยภกัดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

สาํนกังานสาขา 3 : เลขท่ี 294/18-19 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

สาํนกังานสาขา 4 : เลขท่ี 571/1-571/6 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ และให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่ากลุ่มกิจการ 

 

งบการเงินรวมจดัทาํขึ้นโดยรวมบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 

   อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

  จัดต้ังขึน้  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ  ร้อยละ  ร้อยละ 
     

บริษทั วายเจซี ดีโปท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั ให้พื้นท่ีบริการรับฝากและซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ ไทย 50.00  50.00 

Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. เป็นผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 

และให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร 

เมียนมาร์ 80.00  80.00 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ้นตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน  

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีสําคญัและ 

การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํขึ้นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั ประมาณการทางบญัชี 

ท่ีสาํคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาํขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมต้นในหรือหลัง 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ มีดังนี้ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดม้ีการปรับปรุงโดยกาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลง

ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมต้นในหรือหลัง 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ มีดังนี้ (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดม้ีการอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสาํหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชีกรณี

มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี

เกิดขึ้น 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กลุ่มกิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าท่ี

สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได ้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้ง

นาํไปประเมนิรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว

ท่ีใชห้กัภาษีนั้น 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามข้อกําหนดของ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย

ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ

การดาํเนินงานท่ียกเลิก ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป สําหรับบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมท่ีถูกจดั

ประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

 

มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทน

จ่ายล่วงหนา้ 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนว่ากิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต ์และกิจการ

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัท่ีสามารถเลือกวิธีการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน การเลือกวิธีการน้ีสามารถทาํไดใ้นแต่ละเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ ณ วนัท่ีรับรู้รายการคร้ังแรกของ

บริษทัร่วมและการร่วมคา้  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปยงั

บญัชีอ่ืนๆ หรือโอนจากบญัชีอ่ืนๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะทาํได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของ

อสังหาริมทรัพยน์ั้นโดยมีหลกัฐานสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงในการใช้งานจะเกิดขึ้นเมื่ออสังหาริมทรัพยเ์ขา้เง่ือนไข หรือ

ส้ินสุดการเข้าเง่ือนไขของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน การเปลี่ยนแปลงในความตั้ งใจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอท่ีจะ

สนบัสนุนว่าเกิดการโอนเปลี่ยนประเภทของสินทรัพยน์ั้น 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) ไดม้ีการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั 

 

- การวดัมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชําระด้วยเงินสด กิจการต้องไม่นําเง่ือนไขการได้รับสิทธิ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือเง่ือนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระดว้ยเงินสด 

ณ วนัท่ีวดัมูลค่า แต่ตอ้งนาํมาปรับปรุงจาํนวนผลตอบแทนท่ีรวมอยู่ในจาํนวนท่ีวดัมูลค่าของหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากรายการ

ดงักล่าว 

 

- เมื่อกิจการตอ้งหักจาํนวนภาระผูกพนัภาษีเงินไดข้องพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์และนาํส่งภาษีท่ี

หักไวด้งักล่าวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจการตอ้งจดัประเภทรายการดงักล่าวเป็นรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระ

ดว้ยตราสารทุนทั้งหมด เสมือนว่าไม่มีลกัษณะของการชาํระดว้ยยอดสุทธิ 

 

- การบญัชีสําหรับการปรับปรุงเง่ือนไขของรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีเปลี่ยนการจดัประเภทจากการจ่ายชาํระดว้ย

เงินสดเป็นการจ่ายชาํระดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เก่ียวกับการรับรู้รายได้ โดยจะนํามาใช้

แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 สําหรับการขายสินค้าและให้บริการ และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 สําหรับสัญญา

ก่อสร้าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีมีหลกัการว่ารายไดจ้ะรับรู้เมื่อการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไป

ยงัลูกคา้ มาตรฐานมีทางเลือกในการปรับใช้โดยการปรับยอ้นหลงั หรือการปรับยอ้นหลงัแบบประยุกต์ ซ่ึงจะรับรู้ผลกระทบ

ยอ้นหลงักบักาํไรสะสมตน้งวด  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ) 

 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 ไดใ้ห้หลกัเกณฑ์ว่าควรใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัใดมาใชส้ําหรับการ

รับรู้มูลค่าเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย ์ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับการจ่ายชาํระหรือรับชาํระส่ิงตอบแทนล่วงหน้าท่ีเป็น

สกุลเงินต่างประเทศ โดยกาํหนดให้ใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีกิจการรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินจ่ายล่วงหนา้ หรือ

หน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น รายไดรั้บล่วงหน้า ท่ีเกิดจากการจ่ายหรือรับชาํระส่ิงตอบแทนล่วงหน้านั้น กรณีท่ีมีการจ่ายส่ิงตอบ

แทนล่วงหนา้หลายงวดให้ใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดการรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินหรือหน้ีสินท่ีไมเ่ป็นตวัเงินในแต่ละ

งวดของการจ่ายส่ิงตอบแทนล่วงหนา้ 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการประเมินว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

นี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 16  

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 

   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 19  

เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะนาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของ 

   ธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผย 

   ขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

นี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน กําหนดหลักการเก่ียวกับการแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหักกลบสินทรัพยท์างการเงินกบัหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐาน

การบญัชีฉบบัน้ีใชก้บัการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน 

หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลกําไรและขาดทุนท่ีเก่ียวข้อง และ

สถานการณ์ท่ีทาํให้สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดให้กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

เพ่ือให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินเก่ียวกับความมีนัยสําคัญของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินของกิจการ และลักษณะและระดับของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่า การตดั

รายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การคาํนวณการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกัน

ความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

- สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีถูกจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าเป็นสามประเภทได้แก่ ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ

ของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 

- สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนถูกจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 

- หน้ีสินทางการเงินถูกจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ีตอ้งวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

เมื่อเขา้เง่ือนไขท่ีกาํหนด 

 

- ตราสารอนุพนัธ์ถูกจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

นี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

 

- ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกนั

ทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตขึ้นก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพ

เครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นสามระดบั ในแต่ละระดบัจะกาํหนดวิธีการวดัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าและการคาํนวณวิธี

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใตม้าตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยสําคญั และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  

จะใชวิ้ธีการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 

 

- การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเส่ียง

ของกิจการท่ีใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดขึ้นจากความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไร

หรือขาดทุน (หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลง

มูลค่ายติุธรรมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีการดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั

ความเส่ียงภายใตก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเก่ียวกับวิธีการทางบัญชีท่ีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเส่ียงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข ให้แนวทางเก่ียวกบั

เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการ

ใดๆภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียงบริษทัใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

จากส่วนของเจา้ของไปยงักาํไรหรือขาดทุนสาํหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน ให้ขอ้กาํหนดทางบญัชี

สําหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหน้ีเพ่ือชําระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการตอ้งวดัมูลค่า 

ตราสารทุนท่ีออกให้แก่เจา้หน้ีด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการตอ้งตดัรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเป็นไป

ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน  

(หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) ท่ีชาํระและมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินฉบบัเหล่าน้ีมาใช้

เป็นคร้ังแรก 
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2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 

(1) บริษทัยอ่ย  

 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการ

เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่

วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม

นบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สําหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อขึ้นเพ่ือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียใน

ส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุ

ไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการ

รวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของ

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่

โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงั

ไวใ้นส่วนของเจา้ของ 

 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ

ของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของ

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อน

การรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 

 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกาํไรท่ียงัไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ียงั 

ไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกันเกิดการดอ้ยค่า 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถ้กูปรับปรุงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ 

สําหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ

ของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ย และการขายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีกาํไรหรือขาดทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 

 

(3) การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 

 

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ตอ้งหยุดรวมริษทัย่อยในการจดัทาํงบการเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจการท่ีเหลืออยู่จะ 

วดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่า

ตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพ่ือวตัถุประสงค์ในการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของ

บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนท่ีเคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 

 

(4) บริษทัร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือการท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้น 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย

ในการแสดงในงบการเงินรวม 

 

(5) การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง

ในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุน

ในบริษทัร่วม รวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน  

 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง กาํไรและขาดทุนจากการ

ลดสัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมท่ีเกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไวใ้นกําไรหรือขาดทุน และ 

ส่วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดขึ้ นภายหลังการได้มาจะรวมไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของ 

การเปลี่ยนแปลงภายหลงัการได้มาดังกล่าวขา้งต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของ 

กลุ่มกิจการในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมนั้น ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สีย

ระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้

ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

(5) การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่าหรือไม่  

หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดขึ้นกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนกบัมูลค่าตามบญัชี

ของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการกําไรท่ียงัไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีตามสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย 

ในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทาํนองเดียวกัน เวน้แต่รายการนั้นมีหลักฐานว่า

สินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า บริษทัร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบาย

การบญัชีของกลุ่มกิจการ 

 

(6) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะ

มีการปรับเพ่ือสะทอ้นการเปลี่ยนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าตอ้งจ่าย 

ตน้ทุนของเงินลงทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

2.4.1 สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัท่ี

บริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและ

สกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 

 

2.4.2 รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  

 

เมื่อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของ

อตัราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้รายการ

กาํไรหรือรายการขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาํไร

หรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 

 

2.4.3 กลุ่มกิจการ 

 

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) 

ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้นําเสนอ 

งบการเงินดงัน้ี 

 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดง

ฐานะการเงินนั้น 

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี่ย และ 

 ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  และเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่อง

สูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีไดม้า  

 

2.6 ลูกหนี้การค้า 

 

ลูกหน้ีการค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้

เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นจะรับรู้ไว ้โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

2.7 เงินลงทุนทั่วไป 

 

เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 

 

เงินลงทุนทัว่ไป รับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุน รวมทั้ง

ค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 

 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 

 

บริษทัจะทดสอบค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าไวใ้นกาํไรขาดทุน 

 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนั 

ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชวิ้ธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมด

ท่ีถือไว ้
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2.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่

บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก 

สาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชวิ้ธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์

ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

อาคาร 20 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร   5 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน   5 ปี 

ยานพาหนะ   5 ปี 
 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการไดมี้การทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์มูลค่าคงเหลือและวิธีการคิดค่า

เส่ือมราคาให้เหมาะสม 
 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทนัที  
 

ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก 

การจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 
 

2.9 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลคา่ของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่าง 

และไม่ได้มีไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่ี 

อยูร่ะหว่างก่อสร้างหรือพฒันาเพ่ือเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคต 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการ 
 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทั้งหมด 

จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ี 

ถูกเปลี่ยนแทนออก 
 

หลงัจากการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าสะสม 
 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะคาํนวณตามวิธีเส้นตรง เพ่ือปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์

ดงัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า                12 ปี 
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2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ 

การดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจาํหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

ประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

 

2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัดซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมี 

การตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่า

ระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้

เพ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุน

จากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.12 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น 

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในกาํไร

หรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น  

 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 

แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วน

ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือ

ของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของ

สัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกว่า 

 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 

 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่า 

ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาว

รับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยู่ในการ 

วดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.13 เงินกู้ยืม 
 

เงินกูยื้มรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดขึ้นเงินกูยื้มวดัมูลค่าในเวลาต่อมา

ด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่างเงินท่ีได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทาํรายการท่ีเกิดขึ้น)  

เมื่อเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูยื้ม 
 

เงินกูยื้มจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เลื่อนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมท่ีกู้มาทั่วไปและท่ีกู้มาโดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ี 

เขา้เง่ือนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูยื้มเป็นราคาทุนของ

สินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเมื่อการดาํเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้าม

ประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 
 

รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการนาํเงินกูยื้มท่ีกูม้าโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ไดน้าํไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุนเป็นการ

ชัว่คราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูยื้มท่ีสามารถตั้งขึ้นเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 

ตน้ทุนการกูยื้มอ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดขึ้น 
 

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น 
 

กลุ่มกิจการรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกิดรายการ 
 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 

บริษทัไดก้าํหนดโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 
 

โครงการสมทบเงิน คือ กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ บริษทัจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน

ภายนอกตามเกณฑ์และขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมอีก

เมื่อไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเมื่อถึงกาํหนดชาํระ  
 

โครงการผลประโยชน์คือ โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ โดยบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและ

นโยบายการจา้งงานของกลุ่มกิจการ หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

ของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดย 

นักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์ 

จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงเป็นสกุลเงิน

เดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และมีวนัครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผูกพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญ 
 

การวดัมูลค่าใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติฐานจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของ

ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดขึ้น และไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

(ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 

กลุ่มกิจการจดัให้มีผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนักงานเมือ่มีอายงุานครบตามท่ีกาํหนดในนโยบายของบริษทั โดยจะรับรู้หน้ีสิน

สําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดย นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปีดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
 

การวดัมูลค่าใหม่ และตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
 

2.15 ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไปและ 

ตามประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
 

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายชาํระ 

ภาระผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งหมด แมว่้าความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะ

สูญเสียทรัพยากรเพ่ือชาํระภาระผูกพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า 
 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั  

โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของ

หน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพ่ิมขึ้นของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้

ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัย่อย ดาํเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พ่ือเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน

สถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการนาํกฎหมายภาษี ไปปฏิบติัขึ้นอยูก่บัการตีความ จะตั้ง

ประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจาํนวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชีท่ี

แสดงอยูใ่นงบการเงิน  
 

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจาก

รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี  

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้

ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้มื่อสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ช้

ประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดม้ีการจ่ายชาํระ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนําจาํนวน

ผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทั

ร่วม และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั่วคราวและการกลบั

รายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ

นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ

เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

2.17 การบัญชีสําหรับอนุพันธ์ทีเ่ป็นเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

บริษทัเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เคร่ืองมือดงักล่าวไม่รับรู้ใน

งบการเงินในวนัเร่ิมแรก โดยรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนเมื่อมีการจ่ายชาํระ 

 

2.18 การรับรู้รายได้ 

 

รายไดว้ดัค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของจาํนวนเงินท่ีได้รับหรือคา้งรับ รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแลว้ โดยพิจารณาตาม

ขั้นความสาํเร็จของงาน 

 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจและขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.19 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถ้ือหุ้นจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัได้

อนุมติัการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหว่างกาลจะรับรู้เมื่อไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ 

 

2.20 ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน 

 

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผูม้ีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน  

ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

ส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ ์ 
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3 การจัดการความเส่ียง 

 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 

 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงด้านราคา) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียง

โดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทําให้ เสียหายต่อผล 

การดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้

 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 

กลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมใน

อนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 

รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด  

กลุ่มกิจการมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยื้มซ่ึงมีทั้งอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและคงท่ี อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการ

ไม่ไดท้าํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากฝ่ายบริหารเช่ือว่าผลกระทบจาก

การผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอยา่งมีนยัสําคญั 

 

3.1.3 ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

 

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยสําคญัของความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพ่ือทาํให้

เช่ือมัน่ได้ว่าไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม กลุ่มกิจการมีนโยบายจาํกดัวงเงินธุรกรรมการ 

ให้สินเช่ือกบัลูกคา้แต่ละรายอยา่งเหมาะสม 

 

3.1.4 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

 

กลุ่มกิจการมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้

เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ และเพ่ือทาํให้ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

4 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรมสามารถจาํแนกตามวิธีประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 

• ขอ้มูลระดบั 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

• ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด  

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

30 

4 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดรั้บรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์     

   สัญญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า - - - - 
     

หนี้สิน     

   สัญญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 222,289 15,220 222,289 15,220 

 

สัญญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนดว้ยการกาํหนดอตัราท่ีจะใชรั้บรู้สินทรัพย ์

ท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศซ่ึงจะได้รับจริง หรือท่ีจะใช้รับรู้หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศซ่ึงจะต้องจ่ายชําระ มูลค่ายุติธรรมกําหนด 

โดยขอ้มูลระดบั 2 อา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเทียบบาท ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าท่ีไดก้ลบัมา

เป็นมูลค่าปัจจุบนัดว้ยอตัราผลตอบแทนสกุลเงินบาท 

 

5 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ไดม้ีการประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและ

ปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น กลุ่มกิจการมีประมาณการทางบญัชีท่ีสําคญั  

ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดแ้ก่  

 

1) การดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ 

 

กลุ่มกิจการไดก้าํหนดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเก่ียวพนักบัประมาณการผลขาดทุนอนั

เป็นผลมาจากการท่ีลูกคา้ไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มกิจการได้ประเมิน

กระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซ่ึงการประเมินนั้นอยู่บนพ้ืนฐานเก่ียวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมี

ช่ือเสียง และการผิดนดัชาํระหน้ีและการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 

 

2) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน  

 

มูลค่าปัจจุบันของการประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุขึ้ นอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกับอตัราคิดลด การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานต่างๆ  

จะมีผลต่อยอดประมาณการหน้ีสิน ค่าตอบแทนพนกังานเกษียณอาย ุ

 

กลุ่มกิจการไดก้าํหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มกิจการพิจารณาใช้

อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุ

ครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผูกผนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ สําหรับภาระผูกผนัผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์สภาวะปัจจุบันในตลาดเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 23  
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6 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการ 

เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุน 

ของเงินทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้น หรือการออกหุ้นใหม่  

 

7 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

กลุ่มกิจการมีการจดัประเภทรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน ตวัเลขเปรียบเทียบได้มีการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการนําเสนอในปี

ปัจจุบนัดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ตามที่รายงานไว้เดิม การจัดประเภทรายการใหม่ ตามที่รายงานใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 199,493,749 (18,979,966) 180,513,783 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,219,244 (1,900,000) 13,319,244 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 153,311,523 (18,979,966) 134,331,557 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24,800,647 (1,900,000) 22,900,647 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที่รายงานไว้เดิม การจัดประเภทรายการใหม่ ตามที่รายงานใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 195,104,693 (18,979,966) 176,124,727 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,205,054 (1,900,000) 12,305,054 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 145,663,293 (18,979,966) 126,683,327 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24,449,846 (1,900,000) 22,549,846 

 

การจดัประเภทรายการใหม่ดงักล่าวไม่มีผลต่อกาํไรสุทธิและกาํไรต่อหุ้น และไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 

บริษทัจึงไม่ไดแ้สดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม 
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8 ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน 

 

ขอ้มูลตามส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอได้รับการสอบทานโดยผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานโดยรวมส่วนงานท่ีมีลกัษณะท่ี

คลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกัน ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานวดัผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชก้าํไรขั้นตน้ ส่วนงานท่ี

นาํเสนอประกอบไปดว้ยค่าระวางทางเรือ ค่าระวางทางอากาศ ค่าบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร และธุรกิจให้บริการพ้ืนท่ีสําหรับเก็บของ 

สาํหรับบริการดา้นโลจิสติกส์ครบวงจร ประกอบดว้ยบริการขนส่งทางบกและลานเก็บตูค้อนเทนเนอร์  

 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   ค่าบริการโลจิสตกิส์   

 ค่าระวางทางเรือ ค่าระวางทางอากาศ ครบวงจร ธุรกิจให้บริการพ้ืนที ่ รวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

รายได้           

รายไดจ้ากการให้บริการ 767,418,980 786,973,561 155,448,532 67,425,289 189,079,567 185,103,301 3,702,189 1,126,294 1,115,649,268 1,040,628,445 

ต้นทนุ           

ตน้ทุนการให้บริการ (612,921,225) (632,665,783) (89,296,028) (15,067,880) (127,501,494) (122,806,577) (3,229,832) (2,024,477) (832,948,579) (772,564,717) 

กําไรขั้นต้น 154,497,755 154,307,778 66,152,504 52,357,409 61,578,073 62,296,724 472,357 (898,183) 282,700,689 268,063,728 

           

รายไดอ่ื้น         2,503,823 2,163,003 

ค่าใชจ้่ายในการขาย         (87,522,018) (83,413,155) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (171,674,000) (165,088,224) 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน         764,996 399,093 

ตน้ทุนทางการเงิน         (2,932,583) (3,598,406) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน           

   ในบริษทัร่วม         8,116,796 5,552,148 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้         31,957,703 24,078,187 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (5,098,146) (6,331,624) 

กาํไรสุทธิสําหรับปี         26,859,557 17,746,563 

 

กลุ่มกิจการมีรายไดจ้ากส่วนงานในต่างประเทศจาก Leo Myanmar Logistics Co., Ltd.จาํนวน 3.07 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 15.11 ลา้นบาท)  

 

กลุ่มกิจการไม่มีลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มกิจการ 

 

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 2,665,350 3,215,519 2,370,405 3,053,825 

เงินฝากสถาบนัการเงิน - ประเภทกระแสรายวนั 4,646,186 3,454,597 2,344,222 1,011,212 

 - ประเภทออมทรัพย ์ 55,030,606 42,265,042 47,267,542 21,496,730 

รวม 62,342,142 48,935,158 51,982,169 25,561,767 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพยม์ีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.370 ต่อปี) 
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10 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 171,397,079 144,340,309 170,938,293 142,829,512 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 1,393,925 1,543,473 230,928 156,214 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (8,750,159) (7,587,616) (8,570,078) (7,587,616) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 164,040,845 138,296,166 162,599,143 135,398,110 

รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน 48,750,105 37,882,574 48,571,298 37,787,519 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 911,629 1,218,923 - 27,402 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 1,248,095 250,404 1,248,095 250,404 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 79 16,050 79 16,050 

เงินทดรองจ่าย - กิจการอ่ืน 1,342,436 608,779 1,018,795 438,915 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) - - 167,150 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 5,014,505 2,124,365 3,681,467 2,096,909 

อ่ืน ๆ 102,973 116,522 102,973 109,418 

รวม 221,410,667 180,513,783 217,389,000 176,124,727 

 

ลูกหน้ีการคา้สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 64,611,744 57,239,633 64,476,486 57,024,453 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 95,990,526 76,737,104 94,788,967 75,038,868 

   3 - 6  เดือน 3,469,331 1,734,509 3,385,431 1,706,993 

   6 - 12 เดือน 292,995 2,144,110 239,685 1,323,995 

   เกินกว่า 12 เดือน 8,426,408 8,028,426 8,278,652 7,891,417 

รวม 172,791,004 145,883,782 171,169,221 142,985,726 
     

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (8,750,159) (7,587,616) (8,570,078) (7,587,616) 

ลูกหน้ีการคา้หลงัหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 164,040,845 138,296,166 162,599,143 135,398,110 
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11 เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระผูกพัน 

 

กลุ่มกิจการไดน้าํเงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงิน จาํนวน 18.17 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นหลกัทรัพยส์ําหรับหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนั

การเงินและเป็นหลกัประกนัของเงินเบิกเกินบญัชี (พ.ศ. 2560 จาํนวน 17.95 ลา้นบาท) 

 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

   อัตราร้อยละของการถือหุ้น ราคาทุน 

  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ.2560 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 

       

บริษทั วายเจซี ดีโปท ์ 

   เซอร์วิสเซส จาํกดั 

ให้พื้นท่ีบริการรับฝากและ 

ซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ 

 

ไทย 50.00 50.00 7,500,000 7,500,000 

Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. เป็นผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง 

   ประเทศ และให้บริการโลจิสติกส์ 

   ครบวงจร 

 

 

เมียนมาร์ 80.00 80.00 2,732,600 2,732,600 

รวม     10,232,600 10,232,600 

 

บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนใน บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จาํกัด (YJCD) ท่ีบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 เป็น 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย เน่ืองจากบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมและการสั่งการกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของ YJCD รวมทั้งบริษทัมีสิทธิ 

ในการออกเสียงในคณะกรรมการมากกว่าร้อยละ 50 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเป็นของบริษทั วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั และ Leo Myanmar 

Logistics Co., Ltd. บริษทั วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จาํกัด มีรายได้รวม 29.79 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม 28.86 ลา้นบาท และหน้ีสินรวม 

2.89 ลา้นบาท Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. มีรายไดร้วม 19.38 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม 3.81 ลา้นบาท และหน้ีสินรวม 2.03 ลา้นบาท 

 

12.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม มีดงัต่อไปน้ี 

   อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

  จัดตั้งขึน้ใน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

บริษทั อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริหารจดัการดา้นการขนส่งและ 

สถานท่ีเก็บสินคา้ 

ไทย 26.00 26.00 

บริษทั ซิโนคอร์ เมอร์ชานทม์ารีน (ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนสายเดินเรือของบริษทัใน 

ประเทศเกาหลีใตส้าํหรับการให้บริการ 

ตูค้อนเทนเนอร์ 

ไทย 50.00 50.00 

 

บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนใน บริษทั ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์มารีน (ประเทศไทย) จาํกดั (SKRT) ท่ีบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 

เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายการเงิน

และการดาํเนินงานของ SKRT แต่ไม่ไดม้ีอาํนาจควบคุม SKRT  
  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

35 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

การลงทุนใน SKRT เป็นการลงทุนร่วมกบั Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. (SKR) ประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นบริษทัเจา้ของเรือเดินทะเล

ท่ี SKRT เป็นตวัแทนสายการเดินเรือในประเทศไทย การบริหารงานของ SKRT กระทาํโดยมีการกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจและ

การบริหารร่วมกัน บริษทัมีตวัแทนในคณะกรรมการ SKRT 2 ท่าน จากทั้งหมด 6 ท่าน ผูล้งทุนมีการตดัสินใจในการบริหารงาน

ร่วมกนั ทั้งน้ีไม่มีสัญญาระหว่างผูถ้ือหุ้น 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

 วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทั อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,198,073 2,078,084 10,140,000 8,450,000 

บริษทั ซิโนคอร์ เมอร์ชานทม์ารีน      

   (ประเทศไทย) จาํกดั 28,593,448 18,923,595 9,745,614 9,745,614 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน - - (7,000,000) - 

รวม 30,791,521 21,001,679 12,885,614 18,195,614 

 

ในปี พ.ศ. 2561 บริษทับนัทึกค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 7.0 ลา้นบาท เน่ืองจาก

บริษทัดงักล่าวมีผลขาดทุนสะสมต่อเน่ืองมาหลายปี ราคาตามบญัชีท่ีเหลืออยูข่องวิธีราคาทุนอา้งอิงจากราคาตามบญัชีของวิธีส่วนได้

เสีย 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม แสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 21,001,679 23,740,433 18,195,614 16,375,614 

ลงทุนเพ่ิม 1,690,000 1,820,000 1,690,000 1,820,000 

ส่วนแบ่งกาํไร 8,116,796 5,552,148 - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (16,954) (110,902) - - 

เงินปันผลรับ - (10,000,000) - - 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน - - (7,000,000) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 30,791,521 21,001,679 12,885,614 18,195,614 

 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ขาดทุนเกินจาํนวนเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 1.82 ลา้นบาท และในวนัท่ี 10 

เมษายน พ.ศ. 2561 จาํนวน 1.69 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือร้อยละ 26 

 

เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ซิโนคอร์ เมอร์ชานทม์ารีน (ประเทศไทย) จาํกดั ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลจาํนวน 20 ลา้นบาท 

โดยเป็นสัดส่วนของบริษทั จาํนวน 10 ลา้นบาท บริษทัแสดงเงินปันผลดงักล่าวในรายไดอ่ื้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วมที่เป็นสาระสําคัญ 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลทางการเงินแบบสรุปสําหรับบริษทัร่วมท่ีมีสาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นจาํนวนท่ีแสดงอยู่

ในงบการเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมดงักล่าว) ซ่ึงไดป้รับปรุงดว้ยรายการปรับปรุงท่ี

จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมและการปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการ

บญัชีของกลุ่มกิจการและบริษทัร่วม 

 

ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับบริษทั ซิโนคอร์ เมอร์ชานทม์ารีน (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,442,343 144,314,599 

สินทรัพยห์มุนเวียน 55,295,862 49,573,026 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 112,925,364 135,353,665 

สินทรัพย์รวม 221,663,569 329,241,290 
   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 90,253,842 199,651,766 

หน้ีสินทางการเงิน 33,232,649 55,012,841 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11,624,500 10,238,312 

หนี้สินรวม 135,110,991 264,902,919 
   

สินทรัพย์สุทธิ 86,552,578 64,338,371 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

รายได ้ 167,337,245 171,094,929 

ตน้ทุนการให้บริการ (57,336,756) (60,568,589) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (75,410,186) (81,345,131) 

รายไดด้อกเบ้ีย - 595,827 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (2,157,775) (3,246,572) 

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 32,432,528 26,530,464 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (614,597) (2,458,876) 

กําไรก่อนภาษี 31,817,931 24,071,588 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (9,635,226) (8,050,459) 

กําไรสุทธิ 22,182,705 16,021,129 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 31,502 (224,225) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 22,214,207 15,796,904 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 

 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 64,338,371 68,541,467 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 22,182,705 16,021,129 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี 31,502 (224,225) 

เงินปันผลจ่าย - (20,000,000) 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันส้ินปี 86,552,578 64,338,371 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (29,365,681) (26,491,181) 

สินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปันส่วนไดเ้สีย 57,186,897 37,847,190 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ) 50.00% 50.00% 

มูลค่าตามบัญชี 28,593,448 18,923,595 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสําคัญ 

 

นอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มกิจการยงัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระสาํคญัคือบริษทั อาราเม็กซ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมซ่ึงกิจการบนัทึกบญัชี   

   ตามวิธีส่วนไดเ้สียท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 2,198,073 2,078,084 

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษทัร่วม   

   ขาดทุนสุทธิ (1,570,011) (1,364,134) 

 

13 เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ  

 

เงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

  อัตราร้อยละของการถือหุ้น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
    

  
  

Kyung Pyung Logistics  

   Co., Ltd. 

ดาํเนินธุรกิจดา้นขนส่ง    

ทางเรือในประเทศเกาหลี 

30.00 30.00 29,510,000 29,510,000 29,510,000 29,510,000 

บริษทั รอยลัเทนเนอร์  

   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

เป็นผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้

ระหว่างประเทศ   

19.00 19.00 950,000 950,000 950,000 950,000 

บริษทั ออล โลจิสติกส์  

   เซ็นเตอร์ จาํกดั 

บริหารจดัการดา้นการ

ขนส่งและสถานท่ีเก็บ

สินคา้ 

10.00 10.00 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

บริษทั ทิฟฟ่า จาํกดั ให้บริการฝึกอบรมสัมมนา 5.00 5.00 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

บริษทั ทิฟฟ่า โลจิสติกส์  

    (2008) จาํกดั 

ประกอบกิจการให้โรงพกั

สินคา้พร้อมการบรรจุ

สินคา้ 

2.00 2.00 100,000 100,000 100,000 100,000 

บริษทั ทาฟ่า คอนซอร์เท่ียม  

   จาํกดั 

ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 4.43 - 221,500 - 221,500 - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน   (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) 

รวม    34,281,500 34,060,000 34,281,500 34,060,000 

 

ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั ทิฟฟ่า จาํกดั จาํนวน 1.93 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 1.58 ลา้นบาท)  

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

39 

13 เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ (ต่อ) 

 

เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2561 มีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ทาฟ่า คอนซอร์เท่ียม 

จาํกดั จาํนวน 2,215 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 221,500 บาท บริษทัไดช้าํระเงินลงทุนดงักล่าวในวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

บริษัทจดัประเภทเงินลงทุนใน Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. (KPL) เป็นเงินลงทุนทั่วไป แมว่้าบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 

เน่ืองจากบริษทัไม่มีอาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ KPL และบริษทัไม่มี

ตวัแทนในคณะกรรมการของ KPL  

 

การลงทุนใน KPL เกิดจากการชกัชวนจากกลุ่ม Sinokor ในประเทศเกาหลีใตท่ี้เป็นพนัธมิตรทางการคา้เพ่ือให้ KPL ไดม้าซ่ึงสิทธิประโยชน ์

ในการดําเนินธุรกิจซ่ึงจะต้องมีผูร่้วมทุนเป็นชาวต่างชาติ   ดังนั้นเพ่ือความสัมพนัธ์ทางการค้า  บริษัทจึงได้เข้าร่วมลงทุนตามสัดส่วนท่ี 

กลุ่ม Sinokor กาํหนด การบริหารงานของ KPL กระทาํโดยผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ท่ีเป็นบริษทัในประเทศเกาหลีใตซ่ึ้งเป็นผูม้ีความเช่ียวชาญในธุรกิจ

ดงักล่าวและการร่วมลงทุนมีวตัถุประสงค์เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหว่างกนั บริษทัเห็นว่าการจดัประเภทของเงินลงทุนใน KPL 

เป็นเงินลงทุนทัว่ไปมีความถูกตอ้งและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการท่ีบริษทัไม่ไดม้ีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัใน KPL 

 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและ 

เคร่ืองใช้

สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560       

ราคาทุน 10,215,811 34,203,892 37,979,320 11,001,110 6,888,533 100,288,666 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (21,324,868) (21,217,795) (4,395,332) - (46,937,995) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 10,215,811 12,879,024 16,761,525 6,605,778 6,888,533 53,350,671 

       

สําหรับปีส้ินสุด        

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 10,215,811 12,879,024 16,761,525 6,605,778 6,888,533 53,350,671 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 2,052,593 2,125,255 3,776,168 - 7,954,016 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (55,602) - - (55,602) 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - - - (6,834,533) (6,834,533) 

ค่าเส่ือมราคา - (1,137,949) (3,202,029) (1,072,410) - (5,412,388) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน - - (8,605) - - (8,605) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 10,215,811 13,793,668 15,620,544 9,309,536 54,000 48,993,559 

       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาทุน 10,215,811 36,256,485 39,313,747 14,777,278 54,000 100,617,321 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (22,462,817) (23,693,203) (5,467,742) - (51,623,762) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ  10,215,811 13,793,668 15,620,544 9,309,536 54,000 48,993,559 

       

สําหรับปีส้ินสุด  

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
    

 
 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 10,215,811 13,793,668 15,620,544 9,309,536 54,000 48,993,559 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 364,118 830,779 22,100 - 1,216,997 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (11,382) (1,616,685) - (1,628,067) 

ค่าเส่ือมราคา - (1,199,339) (3,394,932) (1,048,673) - (5,642,944) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน - - (48,654) - - (48,654) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 10,215,811 12,958,447 12,996,355 6,666,278 54,000 42,890,891 

       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561       

ราคาทุน 10,215,811 36,620,603 39,998,537 12,172,377 54,000 99,061,328 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (23,662,156) (27,002,182) (5,506,099) - (56,170,437) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 10,215,811 12,958,447 12,996,355 6,666,278 54,000 42,890,891 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ที่ดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและ 

เคร่ืองใช้

สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560       

ราคาทุน 10,215,811 34,203,892 16,976,866 11,001,110 6,888,533 79,286,212 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (21,324,868) (11,113,171) (4,395,333) - (36,833,372) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 10,215,811 12,879,024 5,863,695 6,605,777 6,888,533 42,452,840 

       

สําหรับปีส้ินสุด        

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 10,215,811 12,879,024 5,863,695 6,605,777 6,888,533 42,452,840 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,805,739 1,855,099 3,776,168 - 7,437,006 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (54,128) - - (54,128) 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - - - (6,834,533) (6,834,533) 

ค่าเส่ือมราคา  - (1,113,507) (1,406,399) (1,072,410) - (3,592,316) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 10,215,811 13,571,256 6,258,267 9,309,535 54,000 39,408,869 

       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาทุน 10,215,811 36,009,631 18,052,942 14,777,278 54,000 79,109,662 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (22,438,375) (11,794,675) (5,467,743) - (39,700,793) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 10,215,811 13,571,256 6,258,267 9,309,535 54,000 39,408,869 

       

สําหรับปีส้ินสุด        

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 10,215,811 13,571,256 6,258,267 9,309,535 54,000 39,408,869 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 353,406 622,680 22,101 - 998,187 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (8,549) (1,616,685) - (1,625,234) 

ค่าเส่ือมราคา  - (1,151,326) (1,535,326) (1,048,673) - (3,735,325) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 10,215,811 12,773,336 5,337,072 6,666,278 54,000 35,046,497 

       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561       

ราคาทุน 10,215,811 36,363,037 18,636,947 12,172,377 54,000 77,442,172 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (23,589,701) (13,299,875) (5,506,099) - (42,395,675) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 10,215,811 12,773,336 5,337,072 6,666,278 54,000 35,046,497 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

บริษทันาํท่ีดินจาํนวน 10.22 ลา้นบาท และอาคารจาํนวน 8.85 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 

 

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินของกลุ่มกิจการเป็นยานพาหนะและไดร้วมแสดงในรายการขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 12,088,544 13,148,070 6,549,168 7,608,694 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,368,106) (3,619,835) (1,426,800) (1,232,467) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 7,720,438 9,528,235 5,122,368 6,376,227 

 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 

 บาท 
  

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  

ราคาทุน - 

หกั  ค่าเส่ือมราคมสะสม - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 
  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 

โอนมาจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 6,834,533 

ซ้ือสินทรัพย ์ 9,451,093 

ค่าเส่ือมราคา (574,647) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 15,710,979 

  

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  

ราคาทุน 16,285,626 

หกั  ค่าเส่ือมราคมสะสม (574,647) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 15,710,979 
  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 15,710,979 

ซ้ือสินทรัพย ์ 40,388 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ (24,820) 

ค่าเส่ือมราคา (945,199) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 14,781,348 
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

ราคาทุน 16,294,946 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,513,598) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 14,781,348 
  

มูลค่ายุติธรรม 22,535,195 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 

 บาท 
  

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  

ราคาทุน - 

หกั  ค่าเส่ือมราคมสะสม - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 
  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 

โอนมาจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 6,834,533 

ซ้ือสินทรัพย ์ 9,451,093 

ค่าเส่ือมราคา (574,647) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 15,710,979 
  

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  

ราคาทุน 16,285,626 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (574,647) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 15,710,979 

  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 15,710,979 

ซ้ือสินทรัพย ์ 40,388 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ (24,820) 

ค่าเส่ือมราคา (945,199) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 14,781,348 

  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ราคาทุน 16,294,946 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,513,598) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 14,781,348 
  

มูลค่ายุติธรรม 22,535,195 

 

ค่าเส่ือมราคาจาํนวน 1.51 ลา้นบาท ไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนค่าบริการ 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์พ่ือการลงทุนประเมินโดยใช้วิธีรายได้ ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 3 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม  

(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4) เน่ืองจากใช้ขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัจากขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ค่าเช่าต่อตารางเมตร และประมาณการ

กาํไรในอนาคต เป็นตน้ 

 

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค้่าเช่า 3,702,189 1,126,294 3,702,189 1,126,294 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจาก     

   อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงก่อให้เกิดรายไดค้่าเช่า (3,229,832) (2,024,477) (3,229,832) (2,024,477) 

 472,357 (898,183) 472,357 (898,183) 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 บาท บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560   

ราคาทุน 2,294,175 2,268,703 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,933,355) (1,914,246) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 360,820 354,457 
   

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 360,820 354,457 

ซ้ือสินทรัพย ์ 166,000 166,000 

ค่าตดัจาํหน่าย (319,253) (318,104) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 207,567 202,353 
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

ราคาทุน 2,459,604 2,434,703 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,252,037) (2,232,350) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 207,567 202,353 
   

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 207,567 202,353 

ซ้ือสินทรัพย ์ 707,400 644,800 

ค่าตดัจาํหน่าย (254,571) (246,984) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 660,396 600,169 
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   

ราคาทุน 3,166,260 3,079,503 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,505,864) (2,479,334) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 660,396 600,169 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน ์     

   ภายใน 12 เดือน 240,636 350,844 240,636 226,830 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน ์     

   เกินกว่า 12 เดือน 8,228,203 6,794,686 8,144,390 6,878,858 

รวม 8,468,839 7,145,530 8,385,026 7,105,688 

     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระ     

   เกินกว่า 12 เดือน (927,390) (938,105) (407,776) (431,717) 

รวม (927,390) (938,105) (407,776) (431,717) 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ 7,541,449 6,207,425 7,977,250 6,673,971 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  6,207,425 7,812,941 6,673,972 8,226,581 

เพ่ิม/(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน 1,334,024 (1,605,516) 1,303,278 (1,552,610) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  7,541,449 6,207,425 7,977,250 6,673,971 

 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

   ประมาณการ  

 ค่าเผ่ือหนี้ ค่าเผ่ือการด้อยค่า ผลประโยชน์  

 สงสัยจะสูญ ในเงินลงทุน พนักงาน  

 บาท บาท บาท รวม 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,737,130 2,800,000 4,465,652 9,002,782 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน (219,607) (2,600,000) 962,279 (1,857,328) 

รายการท่ีบนัทึกใน     

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 76 76 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,517,523 200,000 5,428,007 7,145,530 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน 196,492 - 1,126,817 1,323,309 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,714,015 200,000 6,554,824 8,468,839 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ประมาณการ  

 ค่าเผ่ือหนี้ ค่าเผ่ือการด้อยค่า ผลประโยชน์  

 สงสัยจะสูญ ในเงินลงทุน พนักงาน  

 บาท บาท บาท รวม 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,737,130 2,800,000 4,435,904 8,973,034 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน (219,607) (2,600,000) 952,185 (1,867,422) 

รายการท่ีบนัทึกใน     

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 76 76 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,517,523 200,000 5,388,165 7,105,688 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน 196,492 - 1,082,846 1,279,338 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,714,015 200,000 6,471,011 8,385,026 

 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงิน 

 บาท บาท 
   

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,189,841 746,453 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน (251,736) (314,736) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 938,105 431,717 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน (10,715) (23,941) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 927,390 407,776 

 

18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สิทธิการใชท่ี้ดิน 13,437,500 - - - 

เงินมดัจาํ 8,505,295 9,580,951 7,315,045 8,566,761 

อ่ืนๆ 3,738,293 3,738,293 3,738,293 3,738,293 

รวม 25,681,088 13,319,244 11,053,338 12,305,054 

 

สิทธิการใช้ท่ีดิน  เป็นค่าตอบแทนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิทธิการใช้ท่ีดินระยะเวลา 12 ปี ตั้ งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน  

พ.ศ. 2573 จาํนวนทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท โดยมีการแบ่งชาํระเป็น 2 งวด งวดแรกเมื่อเร่ิมตน้สัญญาจาํนวน 7.5 ลา้นบาท งวดท่ี 2 ในปีท่ี 5 จาํนวน 

7.5 ลา้นบาท สิทธิน้ีจะถูกบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 12 ปี 

 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 133,739,048 79,684,738 130,300,628 73,993,343 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 168,238 156,335 181,509 300,714 

ตน้ทุนค่าบริการคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน 46,903,561 26,356,499 46,903,561 29,223,146 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

       (หมายเหตุ 31.3)  

 

- 

 

1,833,162 

 

1,013,236 

 

1,833,162 

เจา้หน้ีอ่ืน 81,481 105,967 71,930 32,852 

เงินรับล่วงหนา้ 3,351,422 2,014,506 3,030,804 2,014,506 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน 35,231,645 24,173,930 31,205,673 19,279,184 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 3,018 6,420 3,018 6,420 

รวม 219,478,413 134,331,557 212,710,359 126,683,327 

 

20 เงินกู้ยืม 

 

20.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี 11,336,878 18,633,981 11,336,878 18,633,981 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 45,000,000 - 45,000,000 

 11,336,878 63,633,981 11,336,878 63,633,981  

 

เงินเบิกเกินบญัชี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR-1 ถึง MOR ต่อปี  

 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1ถึง MLR-0.5 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระภายใน 75 

วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีธนาคารจ่ายเงินตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

20.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 63,633,981 - 63,633,981 - 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 2,182,949,045 4,396,919,301 2,182,949,045 4,396,919,301 

ลดลงระหว่างปี  (2,235,246,148) (4,333,285,320) (2,235,246,148) (4,333,285,320) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 11,336,878 63,633,981 11,336,878 63,633,981 

 

20.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 5,184,627 5,085,426 5,184,627 5,085,426 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 1 ปี 815,733 5,849,718 815,733 5,849,718 

รวม 6,000,360 10,935,144 6,000,360 10,935,144 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

20.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,935,144 9,530,506 10,935,144 9,530,506 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี - 10,000,000 - 10,000,000 

ลดลงระหว่างปี (4,934,784) (8,595,362) (4,934,784) (8,595,362) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 6,000,360 10,935,144 6,000,360 10,935,144 

 

  ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม    การชําระเงินกู้ 

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560     จํานวน 

 วงเงิน บาท บาท อัตราดอกเบีย้ ช่วงร้อยละ ชําระ งวด บาท 
         

วงเงินท่ี 1 11,500,000 1,880,360 3,455,144 

ปีท่ี1-2 

MLR – 0.5 ต่อปี 

หลงัจากนั้น MLR 

6.525-6.750 

เงินตน้และดอกเบ้ีย

จาํนวน 105 งวด ชาํระ

งวดสุดทา้ยในเดือน 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

รายเดือน 145,000 

         

วงเงินท่ี 2 10,000,000 4,120,000 7,480,000 MLR - 1 ต่อปี 6.025-6.275 

เงินตน้และดอกเบ้ีย

จาํนวน 36 งวด ชาํระ

งวดสุดทา้ยในเดือน 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

รายเดือน 280,000 

  6,000,360 10,935,144      

 

ตามขอ้กาํหนดของสัญญากู้ยืม บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินต่างๆ คือการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 2.5 เท่า และ

ดาํรงอตัราส่วน Debt Service Coverage Ratio ไม่ตํ่ากว่า 1.2 เท่า 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี  

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

20.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 1,361,712 2,000,134 1,361,712 1,361,712 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,990,289 3,352,001 1,990,289 3,352,001 

หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต     

    ของสัญญาเช่าทางการเงิน (268,513) (514,427) (268,513) (496,075) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 3,083,488 4,837,708 3,083,488 4,217,638 
     

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน     

   - ส่วนท่ีหมุนเวียน 1,203,178 1,754,220 1,203,178 1,134,150 

   - ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 1,880,310 3,083,488 1,880,310 3,083,488 

รวม 3,083,488 4,837,708 3,083,488 4,217,638 

 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 1,203,178 1,754,220 1,203,178 1,134,150 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,880,310 3,083,488 1,880,310 3,083,488 

รวม 3,083,488 4,837,708 3,083,488 4,217,638 

 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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21 การกระทบยอดหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

    รายการ  

 1 มกราคม กระแสเงินสด เปล่ียนแปลง 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 รับ จ่าย ที่ไม่ใช่เงินสด พ.ศ. 2561 
      

งบการเงินรวม      
      

เงินเบิกเกินบญัชี  18,633,981 - (7,297,103) - 11,336,878 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,000,000 120,000,000 (165,000,000) - - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10,935,144 - (4,934,784) - 6,000,360 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4,837,708 - (1,754,220) - 3,083,488 

      

งบการเงินเฉพาะกิจการ      
      

เงินเบิกเกินบญัชี  18,633,981 - (7,297,103) - 11,336,878 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,000,000 120,000,000 (165,000,000) - - 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัย่อย - 15,000,000 (7,500,000) - 7,500,000 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10,935,144 - (4,934,784) - 6,000,360 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4,217,638 - (1,134,150) - 3,083,488 

 

    รายการ  

 1 มกราคม กระแสเงินสด เปล่ียนแปลง 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 รับ จ่าย ที่ไม่ใช่เงินสด พ.ศ. 2560 
      

งบการเงินรวม      
      

เงินเบิกเกินบญัชี  - 18,633,981 - - 18,633,981 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 45,000,000 - - 45,000,000 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9,530,506 10,000,000 (8,595,362) - 10,935,144 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4,095,854 - (2,342,898) 3,084,752 4,837,708 

      

งบการเงินเฉพาะกิจการ      
      

เงินเบิกเกินบญัชี  - 18,633,981 - - 18,633,981 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 45,000,000 - - 45,000,000 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9,530,506 10,000,000 (8,595,362) - 10,935,144 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,606,848 - (1,473,962) 3,084,752 4,217,638 

 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

55 

22 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินประกนั 19,542,105 12,545,563 19,542,104 12,545,564 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,412,588 1,494,690 1,334,821 1,455,108 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 3,217,083 4,617,072 3,176,296 4,496,806 

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนด 4,036,242 3,851,444 3,878,989 3,671,820 

เงินประกนัสังคมคา้งจ่าย 391,650 391,878 381,440 380,548 

อ่ืนๆ 136,998 - - - 

รวม 28,736,666 22,900,647 28,313,650 22,549,846 

 

23 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

งบแสดงฐานะการเงิน     

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 30,300,831 24,889,942 29,881,767 24,690,736 

   ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 2,473,286 2,250,091 2,473,286 2,250,091 

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 32,774,117 27,140,033 32,355,053 26,940,827 

     

กาํไรหรือขาดทุน     

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,288,664 4,641,471 5,191,031 4,591,383 

   ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 648,195 619,924 648,195 619,924 

รวม 5,936,859 5,261,395 5,839,226 5,211,307 

     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

การวดัมูลค่าใหม่สาํหรับ:     

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 122,225 379 - -    

รวม 122,225 379 - - 

 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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23 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

23.1 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์     

   หลงัออกจากงาน     

หน้ีสินสุทธิท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 30,300,831 24,889,942 29,881,767 24,690,736 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวร้ะหว่างปีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 24,889,942 20,248,092 24,690,736 20,099,353 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,575,524 4,060,673 4,484,863 4,016,535 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 713,140 580,798 706,168 574,848 

 5,288,664 4,641,471 5,191,031 4,591,383 

การวดัมูลค่าใหม ่     

    ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากประสบการณ์ 122,225 379 - -    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 30,300,831 24,889,942 29,881,767 24,690,736 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 2.86 - 4.00% 2.86 - 4.00% 2.86 - 4.00% 2.86% 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน (ร้อยละ) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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23 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

23.1 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ต่อ) 

 

 
 

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงาน 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมต ิ การเพ่ิมขึน้/(ลดลง) ของภาระผูกพัน (บาท) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

อตัราคิดลด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (2,443,212) (2,184,269) 

 ลดลงร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 2,782,792 2,494,129 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 3,306,676 2,664,828 

 ลดลงร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 (2,928,066) (2,368,615) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติตามท่ีระบุ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติันั้น

สถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กัน อน่ึง การคาํนวณความอ่อนไหวของ

ภาระผูกพนัผลประโยชนเ์ป็นวิธีเดียวกบัการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน นัน่คือวิธีคิดลด

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

 

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงจากปีก่อน 

 

ระยะเวลาถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 9.46 ปี (พ.ศ. 2560 : 10.46 ปี) 

 

23.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั     

   ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน     

   หน้ีสินสุทธิท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 2,473,286 2,250,091 2,473,286 2,250,091 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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23 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

23.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวร้ะหว่างปีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,250,091 2,080,167 2,250,091 2,080,167 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 589,673 565,818 589,673 565,818 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 58,522 54,106 58,522 54,106 

 648,195 619,924 648,195 619,924 

จ่ายชาํระผลประโยชน์  (425,000) (450,000) (425,000) (450,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,473,286 2,250,091 2,473,286 2,250,091 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 

 

24 ทุนเรือนหุ้น 

   ส่วนเกิน  

 

จํานวนหุ้น 

หุ้น 

หุ้นสามัญ 

บาท 

มูลค่าหุ้น 

บาท 

รวม 

บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 750,000 75,000,000 28,875,000 103,875,000 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ 149,250,000 - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 150,000,000 75,000,000 28,875,000 103,875,000 

การออกหุ้น - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 150,000,000 75,000,000 28,875,000 103,875,000 

 

ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น เมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ไดม้ีมติอนุมติัเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่า

หุ้นละ 0.50 บาท ทาํให้จาํนวนหุ้นของบริษทัเพ่ิมขึ้นจากเดิม 750,000 หุ้น เป็น 150,000,000 หุ้น และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 

25.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 75.00 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 100.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

จาํนวน 50.00 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์

เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  
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25 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักส่วนของ

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  สาํรองน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 

26 รายได้อ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดเ้งินปันผล 1,925,000 1,575,000 1,925,000 11,575,000 

รายไดค้่าเช่าและบริหารสาํนกังาน 249,600 536,403 249,600 536,403 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารจดัการ 180,000 180,000 180,000 180,000 

รายไดค้่าสาธารณูปโภค 1,210 90,568 1,210 90,568 

ดอกเบ้ียรับ 358,475 285,815 261,236 197,943 

กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ (371,548) (687,898) (371,549) 3,389,857 

อ่ืนๆ  161,086 183,115 69,519 180,728 

รวม 2,503,823 2,163,003 2,315,016 16,150,499 

 

27 ต้นทุนทางการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบ้ียจ่าย - เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 2,686,669 3,311,648 2,853,108 3,311,648 

 - สัญญาเช่าทางการเงิน 245,914 286,758 227,562 198,060 

รวม 2,932,583 3,598,406 3,080,670 3,509,708 

 

28 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าระวางเรือและอากาศ 702,217,253 647,700,070 707,291,916 656,830,510 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 125,099,737 123,165,032 120,012,168 118,474,694 

ค่าท่ีปรึกษา 6,833,559 7,804,313 6,214,901 6,890,789 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,160,977 3,997,931 3,982,309 3,910,420 

ค่าเช่า 7,918,742 7,493,035 3,064,473 3,453,743 

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 10,273,809 9,819,820 9,466,266 9,009,735 

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 7,434,706 6,377,171 7,422,152 6,373,550 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

60 

29 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 6,432,169 4,726,032 5,489,310 3,102,254 

 6,432,169 4,726,032 5,489,310 3,102,254 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 17) (1,334,023) 1,605,529 (1,303,277) 1,552,686 

 (1,344,023) 1,605,529 (1,303,277) 1,552,686 
     

รวม 5,098,146 6,331,624 4,186,033 4,654,940 

 

ภาษีเงินได้สําหรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศท่ี 

บริษทัใหญ่ตั้งอยูโ่ดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 31,957,703 24,078,187 14,806,132 21,186,790 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) 6,391,541 4,815,637 2,961,227 4,237,358 
     

ผลกระทบ:     

   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (863,205) (123,939) (564,711) (2,157,500) 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม (1,623,359) (1,110,430) - - 

   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 837,048 2,750,356 389,517 2,575,082 

   ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์ 356,121 - 1,400,000 - 

 5,098,146 6,331,624 4,186,033 4,654,940 

 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของงบการเงินรวมคือร้อยละ 15.95 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 26.30) และอตัราภาษีเงินได้ท่ีแทจ้ริงของงบการเงินเฉพาะ

กิจการคือร้อยละ 28.27 (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 21.97) ประมาณการอตัราภาษีเงินไดเ้ปลี่ยนแปลงจากงวดก่อนเน่ืองจากรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี

เกิดขึ้นไม่สมํ่าเสมอ และมีจาํนวนท่ีมีสาระสาํคญั 
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30 กําไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ส่วนแบ่งกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้น     

   ของบริษทัใหญ่ (บาท) 26,503,980 13,761,858 10,620,099 16,531,850 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.1767 0.0917 0.0708 0.1102 

 

31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือ

กิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน 

บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียง

ของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู ้บริหารสําคัญรวมทั้ งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิก 

ในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีขึ้นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบ

ความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ นายเกตติวิทย ์สิทธิสุนทรวงศ์ นายสมศกัด์ิ ศรีสุทศัน์กุล และบริษทั ที เอส ซี 

โฮลดิ้ง จาํกดั ซ่ึงถือหุ้นในอตัราร้อยละ 36.23 ร้อยละ 14.67 และร้อยละ 13.81 ตามลาํดบั 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

31.1 รายได้จากการให้บริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจ้ากการให้บริการ     

   - บริษทัย่อย - - 478,169 - 

   - บริษทัร่วม 13,774,141 13,813,780 244,817 27,625 

รวม 13,774,141 13,813,780 722,986 27,625 
     

รายไดค้่าเช่าและบริหารจดัการ     

   - บริษทัร่วม - 376,803 - 376,803 

รวม - 376,803 - 376,803 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

31.1 รายได้จากการให้บริการ (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค้่าท่ีปรึกษา     

   - บริษทัร่วม 180,000 180,000 180,000 180,000 

รวม 180,000 180,000 180,000 180,000 

     

รายไดส้าธารณูปโภค     

   - บริษทัร่วม 1,210 88,077 1,210 88,077 

รวม 1,210 88,077 1,210 88,077 

     

รายไดอ่ื้น     

   - บริษทัร่วม - 28,380 - 28,380 

รวม - 28,380 - 28,380 

 

รายไดจ้ากการให้บริการใชร้าคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

 

รายไดค้่าเช่าและบริหารจดัการ รายไดค้่าท่ีปรึกษา และรายไดส้าธารณูปโภคใชร้าคาท่ีกาํหนดตามสัญญา 

 

31.2 ต้นทุนการให้บริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนการให้บริการ     

   - บริษทัยอ่ย - - 16,597,249 17,762,006 

   - บริษทัร่วม 8,340,830 7,305,740 8,340,830 7,305,740 

รวม 8,340,830 7,305,740 24,938,079 25,067,746 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

31.3 ยอดคงเหลือ  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้     

   - บริษทัยอ่ย - - 215,611 147,482 

   - บริษทัร่วม 1,393,925 1,543,473 15,317 8,732 

รวม 1,393,925 1,543,473 230,928 156,214 

     

รายไดค้า้งรับ     

   - บริษทัร่วม 911,629 1,218,923 - 27,402 

รวม 911,629 1,218,923 - 27,402 

     

ลูกหน้ีอ่ืน     

   - บริษทัร่วม 79 16,050 79 16,050 

รวม 79 16,050 79 16,050 

     

เงินทดรองจ่าย     

   - บริษทัยอ่ย - - 167,150 - 

รวม - - 167,150 - 

     

เจา้หน้ีการคา้     

   - บริษทัยอ่ย - - 13,271 144,379 

   - บริษทัร่วม 168,238 156,335 168,238 156,335 

รวม 168,238 156,335 181,509 300,714 

     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

   - บริษทัร่วม 3,018 6,420 3,018 6,420 

รวม 3,018 6,420 3,018 6,420 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

31.3 ยอดคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนค่าบริการคา้งจ่าย     

   - บริษทัร่วม - 1,833,162 1,013,236 1,833,162 

รวม - 1,833,162 1,013,236 1,833,162 

 

31.4 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    พ.ศ. 2560 

    บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    - 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี    15,000,000 

ลดลงระหว่างปี     (7,500,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    7,500,000 

 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัย่อยเป็นเงินกูยื้มจากบริษทั วายเจซี ดีโปท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั โดยเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีอตัราดอกเบ้ียร้อย

ละ 2.5 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระคืนเมื่อทวงถาม 

 

31.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 

 

ผูบ้ริหารสาํคญัของบริษทั รวมถึงกรรมการ คณะผูบ้ริหารระดบัสูง ค่าตอบแทนสาํหรับผูบ้ริหารสาํคญั มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 17,252,138 22,689,151 17,252,138 22,689,151 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,161,691 1,044,410 1,161,691 1,044,410 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 7,250 6,425 7,250 6,425 

รวม 18,421,079 23,739,986 18,421,079 23,739,986 

 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้ 

 

32.1 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

กลุ่มกิจการมียอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและเช่าสํานกังาน 

ท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 14,670,579 7,303,286 4,513,320 4,536,720 

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 32,075,329 12,647,960 6,860,880 12,647,960 

เกินกว่า 5 ปี 33,991,682 8,505,000 11,178,000 8,505,000 

รวม 80,737,590 28,456,246 22,552,200 25,689,680 

 

32.2 หนังสือคํ้าประกันธนาคาร 

 

กลุ่มกิจการมีหนงัสือคํ้าประกนัออกโดยธนาคาร สาํหรับค่าระวาง ค่าไฟฟ้า และอ่ืนๆ ดงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร  36,756,453 29,068,505 36,756,453 29,068,505 

 

33 ผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 

 

ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ตามท่ีประกาศในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการเพ่ิมอตัราค่าชดเชยกรณีนายจา้ง

เลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งท่ีทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป จากเดิมกาํหนดไวค้่าจา้งอตัราสุดทา้ย 300 วนัเป็น 400 วนั 

 

ฝ่ายบริหารจะบนัทึกผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินเมื่อร่าง พรบ. ดงักล่าวไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฝ่ายบริหารไดป้ระเมิณผลกระทบ

เบ้ืองตน้ โดยคาดว่าจะมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึ้นจาํนวนประมาณ 7.18 ลา้นบาท ซ่ึงจะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนทั้งจาํนวนใน

งวดท่ี พรบ. ดงักล่าวมีการประกาศบงัคบัใชใ้นราชกิจจานุเบกษา 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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34 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

เมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดหุ้นสามญัท่ีเคยย่ืนคาํขออนุญาตเพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ จาํนวน 50 ลา้นหุ้น มูลค่า 

    หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งส้ิน 25 ลา้นบาท  

 

2) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 130 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งส้ิน 65 ลา้นบาท เพ่ือเสนอขาย

ให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิม จาํนวนไม่เกิน 50 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งส้ิน 25 ลา้นบาท และเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ัง

แรกจาํนวนไม่เกิน 80 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งส้ิน 40 ลา้นบาท 

 

3) ลงทุนเพ่ิมในบริษทั อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 33,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมทั้งส้ิน 3.38 ลา้นบาท 

 



 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

เสนอ ผูถื้อหุ้นของบริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

• งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  

• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ

และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ  

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 



 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 

ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ 

การดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุม่กิจการและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง

ต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยผูบ้ริหารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่า

การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว่้ารายการท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง 

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 

และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก 

การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี 

ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ

บัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย 

อยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ 

ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณห์รือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  



 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกต้อง 

ตามท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 

การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็น 

ท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 

ได้ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขา้พเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

สุขุมาภรณ์  วงศ์อริยาพร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 

กรุงเทพมหานคร 
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 48,935,158 69,646,101 25,561,767 53,310,446

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 10 199,493,749 186,903,754 195,104,693 187,731,568

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,979,480 2,183,046 1,327,650 1,878,038

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือจ าหน่าย 11 - 1,471,615 - 4,999,970

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 250,408,387 260,204,516 221,994,110 247,920,022

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระผกูพนั 12 17,954,199 8,500,620 14,753,149 5,329,113

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13.1 - - 10,232,600 10,232,600

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 21,001,679 23,740,433 18,195,614 16,375,614

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 14 34,060,000 34,060,000 34,060,000 34,060,000

ลูกหน้ีอ่ืน - กรมสรรพากร 20,761,551 17,087,292 20,761,551 17,087,292

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 15 15,710,979 - 15,710,979 -

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 16 48,993,559 53,350,671 39,408,869 42,452,840

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 207,567 360,820 202,353 354,457

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 18 6,207,425 7,812,941 6,673,971 8,226,581

เงินประกนั 15,219,244 13,097,503 14,205,054 12,398,113

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 180,116,203 158,010,280 174,204,140 146,516,610

รวมสินทรัพย์ 430,524,590 418,214,796 396,198,250 394,436,632

กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 20.1 63,633,981 - 63,633,981 -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 153,311,523 205,288,952 145,663,293 208,286,859

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 20.2 5,085,426 2,507,589 5,085,426 2,507,589

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 20.3 1,754,220 1,964,224 1,134,150 1,095,289

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 608,957 797,721 - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21 24,800,647 33,198,091 24,449,846 32,857,227

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 249,194,754 243,756,577 239,966,696 244,746,964

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

20.2 5,849,718 7,022,917 5,849,718 7,022,917

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 20.3 3,083,488 2,131,630 3,083,488 1,511,559

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 27,140,033 22,328,259 26,940,827 22,179,520

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 36,073,239 31,482,806 35,874,033 30,713,996

รวมหนีสิ้น 285,267,993 275,239,383 275,840,729 275,460,960

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุ้น 23

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามญั จ  านวน 200,000,000 หุ้น

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2559: หุ้นสามญั จ  านวน 750,000 หุ้น

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) 100,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั จ  านวน 150,000,000 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2559: หุ้นสามญั จ  านวน 750,000 หุ้น

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 28,875,000 28,875,000 28,875,000 28,875,000

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 24 4,400,000 2,500,000 4,400,000 2,500,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21,973,752 25,372,947 12,082,521 12,600,672

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (630,795) (467,455) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 129,617,957 131,280,492 120,357,521 118,975,672

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 15,638,640 11,694,921 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 145,256,597 142,975,413 120,357,521 118,975,672

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 430,524,590 418,214,796 396,198,250 394,436,632

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,040,628,445 1,056,773,914 997,380,913 1,019,146,445

รายไดอ่ื้น 26 2,163,003 5,627,013 16,150,499 9,902,756

รวมรำยได้ 1,042,791,448 1,062,400,927 1,013,531,412 1,029,049,201

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุการใหบ้ริการ (772,564,717) (767,151,466) (752,626,790) (748,694,764)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (83,413,155) (90,720,286) (83,409,722) (90,694,205)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (165,088,224) (171,728,865) (153,443,661) (152,213,878)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 399,093 (326,322) 645,259 (528,499)

ตน้ทนุทางการเงิน 27 (3,598,406) (2,944,296) (3,509,708) (2,809,177)

รวมค่ำใช้จ่ำย (1,024,265,409) (1,032,871,235) (992,344,622) (994,940,523)

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18,526,039 29,529,692 21,186,790 34,108,678

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 13.2 5,552,148 10,423,871 - -

ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 24,078,187 39,953,563 21,186,790 34,108,678

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29 (6,331,624) (8,831,977) (4,654,940) (6,271,916)

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 17,746,563 31,121,586 16,531,850 27,836,762

ก ำไรสุทธิขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 22.1 (379) 23,931 - 24,147

ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม 13.2 (110,902) (104,142) - -

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 18 76 (4,786) - (4,829)

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (111,205) (84,997) - 19,318

รายการท่ีจะจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (204,174) (220,241) -

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (204,174) (220,241) - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (315,379) (305,238) - 19,318

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 17,431,184 30,816,348 16,531,850 27,856,080

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

7



บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบ่งปันก ำไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 13,761,858 27,523,411 16,531,850 27,836,762

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,984,705 3,598,175 - -

17,746,563 31,121,586 16,531,850 27,836,762

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 13,487,465 27,255,516 16,531,850 27,856,080

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,943,719 3,560,832 - -

17,431,184 30,816,348 16,531,850 27,856,080

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 31 0.0917 0.3901 0.1102 0.3946

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

8



บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รวม

จัดสรรแล้ว ผลต่ำงอตัรำ องค์ประกอบอ่ืน รวม

 ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิมูลค่ำ ทุนส ำรอง แลกเปลีย่นจำกกำร ของส่วนของ ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวม

และช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร แปลงค่ำงบกำรเงิน เจ้ำของ ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคุม ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2559 25,000,000 28,875,000 2,500,000 67,208,920 (291,996) (291,996) 123,291,924 12,867,141 136,159,065

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 27,438,329 (182,813) (182,813) 27,255,516 3,560,832 30,816,348

เงินปันผลจ่าย 25 - - - (69,000,000) - - (69,000,000) (5,000,000) (74,000,000)

การเพ่ิมทนุ 23 50,000,000 - - - - - 50,000,000 - 50,000,000

การเพ่ิมสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัใหญ่

ในบริษทัยอ่ย 13 - - - (274,302) 7,354 7,354 (266,948) 266,948 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 75,000,000 28,875,000 2,500,000 25,372,947 (467,455) (467,455) 131,280,492 11,694,921 142,975,413

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 75,000,000 28,875,000 2,500,000 25,372,947 (467,455) (467,455) 131,280,492 11,694,921 142,975,413

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 13,650,805 (163,340) (163,340) 13,487,465 3,943,719 17,431,184

เงินปันผลจ่าย 25 - - - (15,150,000) - - (15,150,000) - (15,150,000)

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 24 - - 1,900,000 (1,900,000) - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 75,000,000 28,875,000 4,400,000 21,973,752 (630,795) (630,795) 129,617,957 15,638,640 145,256,597

งบกำรเงินรวม

ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

9



บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

 ทุนที่ออก ส่วนเกนิมูลค่ำ จัดสรรแล้ว รวม

และช ำระแล้ว หุ้นสำมัญ ทุนส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 25,000,000 28,875,000 2,500,000 53,744,592 110,119,592

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 27,856,080 27,856,080

เงินปันผลจ่าย 25 - - -  (69,000,000)  (69,000,000)

การเพ่ิมทุน 23 50,000,000 - - - 50,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 75,000,000 28,875,000 2,500,000 12,600,672 118,975,672

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 75,000,000 28,875,000 2,500,000 12,600,672 118,975,672

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 16,531,849 16,531,849

เงินปันผลจ่าย 25 - - -  (15,150,000)  (15,150,000)

จดัสรรทุนส ารองตามกฏหมาย 24 - 1,900,000  (1,900,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 75,000,000 28,875,000 4,400,000 12,082,521 120,357,521

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 24,078,187 39,953,563 21,186,790 34,108,679

รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 (5,552,148) (10,423,871) - -

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 15,16,17 6,305,139 5,494,711 4,485,067 3,696,021

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 16 35,803 33,737 35,803 31,293

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 16 14,535 123,081 14,810 123,070

ขาดทุน (ก าไร) จากการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน 673,363 - (3,440,470) -

หน้ีสงสยัจะสูญ 130,919 1,732,804 3,593,103 1,579,190

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,261,771 3,652,266 5,211,307 3,605,871

รายไดเ้งินปันผล 26 (1,575,000) (1,575,000) (11,575,000) (6,575,000)

ดอกเบ้ียรับ (285,815) (404,767) (197,943) (308,987)

ดอกเบ้ียจ่าย 3,598,406 2,944,296 3,509,708 2,809,177

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงใน

สินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน 32,685,160 41,530,820 22,823,175 39,069,314

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 936,941 (27,134,477) (10,856,810) (31,046,638)

ลูกหน้ีอ่ืน - กรมสรรพากร (4,347,622) (5,185,269) (3,674,259) (3,660,248)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 280,919 (172,243) 550,387 (551,673)

เงินประกนั (1,831,841) (11,615,018) (1,806,941) (11,615,018)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (54,182,680) 88,042,157 (54,469,924) 85,521,635

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,393,944) 21,176,972 (8,407,381) 21,367,723

จ่ายช าระภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (450,000) (500,000) (450,000) (500,000)

กระแสเงนิสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน (35,303,067) 106,142,942 (56,291,753) 98,585,095

รับภาษีเงินได้ 6,841,897 17,087,292 8,321,885 17,087,291

จ่ายภาษีเงินได้ (11,756,693) (11,745,702) (11,424,215) (11,018,897)

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (40,217,863) 111,484,532 (59,394,083) 104,653,489

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั (9,453,579) 1,205,838 (9,424,036) 1,233,238
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย 13.1 - - - (1,746,500)
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 (1,820,000) - (1,820,000) -
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 533,660
เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (533,660)
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน - 3,187,500 - 3,187,500
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กรรมการ - 1,660,500 - 1,660,500
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (9,451,093) - (9,451,093) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (4,884,909) (11,486,491) (4,352,253) (11,373,642)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (166,000) - (166,000) -
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 3,515 368,696 3,514 368,707
เงินสดรับจากการช าระบญัชีบริษทัยอ่ยท่ีแสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ท่ีถือไวเ้พ่ือจ าหน่าย - - 281,045 -

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 176,397 476,774 88,524 380,993
เงินสดรับจากเงินปันผล 1,575,000 7,012,500 11,575,000 12,012,500

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน  (24,020,669) 2,425,317  (13,265,299) 5,723,296

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 63,633,981 (41,268,074) 63,633,981 (41,268,074)

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (3,000,000)
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากพนกังาน - (3,090,000) - (3,090,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.2 10,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.2 (8,595,362) (4,726,558) (8,595,362) (3,987,440)
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากกรรมการ - (1,016,000) - (1,016,000)
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (2,342,898) (2,909,074) (1,473,962) (1,951,441)
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (3,592,652) (2,674,181) (3,503,954) (2,701,163)
เงินปันผลจ่าย (15,150,000) (74,225,012) (15,150,000) (69,225,012)
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 23 - 50,000,000 - 50,000,000

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ 43,953,069  (74,908,899) 44,910,703  (71,239,130)

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (20,285,463) 39,000,950 (27,748,679) 39,137,655
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (425,480) (524,525) - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 69,646,101 31,169,676 53,310,446 14,172,791

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 48,935,158 69,646,101 25,561,767 53,310,446

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการท่ีมิใช่กระแสเงินสด
สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากสญัญาเช่าทางการเงิน 3,577,248 2,371,236 3,577,248 2,371,236

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 13 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) เป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2534 บริษทัไดจ้ดทะเบียน

เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 

 

เลขท่ี 251 - 251/1 ซอยภกัดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ และให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่ากลุ่มกิจการ 

 

งบการเงินรวมจดัทาํขึ้นโดยรวมบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

   อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

  จัดต้ังขึน้  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ  ร้อยละ  ร้อยละ 
     

บริษทั วายเจซี ดีโปท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั ให้พื้นท่ีบริการรับฝากและซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ ไทย 50.00  50.00 

Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. เป็นผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 

และให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร 

เมียนมาร์ 80.00  80.00 

บริษทั เอฟพีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 

และให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร 

ไทย -  99.99 

บริษทั เวิลด ์คอนเนคท ์โลจิสติกส์ จาํกดั เป็นตวัแทนในการดาํเนินพิธีการศุลกากร  

     และจดัการขนส่งให้ผูน้าํเขา้และผูส่้งออก 

ไทย -  99.99 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ้นตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน  

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีสําคญัและ 

การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํขึ้นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั ประมาณการทางบญัชี 

ท่ีสาํคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 6 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาํขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

2.2.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 

มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดม้ีการแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพ่ิมในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อย การ

ร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) 

เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีให้ใชวิ้ธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีการเลือกใช้นโยบายบญัชีสําหรับเงิน

ลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปลี่ยนมาใชวิ้ธีส่วน

ไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั  

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัคือ ให้ทางเลือกเพ่ิมสําหรับกิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ี

ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนได้เสียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 

โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการ

ลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆด้วยวิธีมูลค่า

ยติุธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆใชอ้ยู ่เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีตอ้งถอดการวดัมูลค่ายุติธรรมออกและแทนดว้ยการจดัทาํ

งบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจาํหน่ายของสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่

มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นั่นคือรายได้เป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ 

หรือสามารถแสดงไดว่้ารายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพยม์ีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนมากขึ้นสําหรับ 1) การซ้ือส่วนได้

เสียในการดาํเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัขึ้นเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อนาํหลกัการบญัชีของ

การรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมดาํเนินงานมีการซ้ือส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัเพ่ิมขึ้นนั้น ส่วนได้

เสียเดิมท่ีมีอยูใ่นการดาํเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากผูร่้วมดาํเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่ 

 

มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเก่ียวขอ้งกับกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดน้ํา

มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

   (ปรับปรุง 2560)  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดม้ีการปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงในหน้ีสิน

ของกิจการท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดม้ีการอธิบายให้ชัดเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได้รอตดับญัชี

กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่า

มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดขึ้น 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าท่ีสูง

กว่ามูลค่าตามบญัชีได ้

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะได้ใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้ง

นาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว

ท่ีใชห้กัภาษีนั้น 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ตามขอบเขต

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมท่ีถูกจัด

ประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยสําคญั

ต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 

(1) บริษทัยอ่ย  

 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการ

เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่

วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม

นบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สําหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อขึ้นเพ่ือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียใน

ส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุ

ไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการ

รวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของ

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่

โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของส่ิง

ตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบ

แทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้น

ส่วนของเจา้ของ 

 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ

ของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของ

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อน

การรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 

 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกาํไรท่ียงัไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ียงั 

ไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกันเกิดการดอ้ยค่า 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ 

สําหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ

ของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ย และการขายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีกาํไรหรือขาดทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 

 

(3) การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 

 

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ตอ้งหยุดรวมริษทัย่อยในการจดัทาํงบการเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจการท่ีเหลืออยู่จะ 

วดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่า

ตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพ่ือวตัถุประสงค์ในการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของ

บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนท่ีเคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 

 

(4) บริษทัร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือการท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้น 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย

ในการแสดงในงบการเงินรวม 

 

(5) การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง

ในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุน

ในบริษทัร่วม รวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน  

 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง กาํไรและขาดทุนจากการ

ลดสัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมท่ีเกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไวใ้นกําไรหรือขาดทุน และ 

ส่วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดขึ้ นภายหลังการได้มาจะรวมไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของ 

การเปลี่ยนแปลงภายหลงัการได้มาดังกล่าวขา้งต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของ 

กลุ่มกิจการในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมนั้น ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สีย

ระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้

ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

(5) การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่าหรือไม่  

หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดขึ้นกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนกบัมูลค่าตามบญัชี

ของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการกําไรท่ียงัไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีตามสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย 

ในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทาํนองเดียวกัน เวน้แต่รายการนั้นมีหลักฐานว่า

สินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า บริษทัร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบาย

การบญัชีของกลุ่มกิจการ 

 

(6) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะ

มีการปรับเพ่ือสะทอ้นการเปลี่ยนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าตอ้งจ่าย 

ตน้ทุนของเงินลงทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

2.4.1 สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัท่ี

บริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและ

สกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 

 

2.4.2 รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  

 

เมื่อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของ

อตัราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้รายการ

กาํไรหรือรายการขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาํไร

หรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 

 

2.4.3 กลุ่มกิจการ 

 

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) 

ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้นําเสนอ 

งบการเงินดงัน้ี 

 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดง

ฐานะการเงินนั้น 

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี่ย และ 

 ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูง

ซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีไดม้า  

 

2.6 ลูกหนี้การค้า 

 

ลูกหน้ีการค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้

เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นจะรับรู้ไว ้โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

2.7 เงินลงทุนทั่วไป 

 

เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 

 

เงินลงทุนทัว่ไป รับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุน รวมทั้ง

ค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 

 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 

 

บริษทัจะทดสอบค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าไวใ้นกาํไรขาดทุน 

 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนั 

ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชวิ้ธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมด

ท่ีถือไว ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.8 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลคา่ของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่าง 

และไม่ได้มีไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่ี 

อยูร่ะหว่างก่อสร้างหรือพฒันาเพ่ือเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคต 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการ 
 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทั้งหมด 

จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ี 

ถูกเปลี่ยนแทนออก 
 

หลงัจากการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะบนัทึกด้วยวิธีราคาทุน หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยคา่  
 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะคาํนวณตามวิธีเส้นตรง เพ่ือปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์

ดงัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า                12 ปี 
 

2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม  
 

ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่

บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก 

สาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชวิ้ธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์

ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

อาคาร 20 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร   5 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน   5 ปี 

ยานพาหนะ   5 ปี 
 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการไดม้ีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์มูลค่าคงเหลือและวิธีการคิดค่า

เส่ือมราคาให้เหมาะสม 
 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทนัที  
 

ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก 

การจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 
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2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ 

การดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจาํหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

ประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

 

2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัดซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมี 

การตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่า

ระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้

เพ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุน

จากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.12 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น 

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในกาํไร

หรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น  

 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 

แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วน

ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือ

ของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของ

สัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกว่า 

 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 

 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่า 

ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาว

รับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยู่ในการ 

วดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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2.13 เงินกู้ยืม 
 

เงินกูยื้มรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดขึ้นเงินกูยื้มวดัมูลค่าในเวลาต่อมา

ด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่างเงินท่ีได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทาํรายการท่ีเกิดขึ้น)  

เมื่อเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูยื้ม 
 

เงินกูยื้มจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เลื่อนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมท่ีกู้มาทั่วไปและท่ีกู้มาโดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ี 

เขา้เง่ือนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูยื้มเป็นราคาทุนของ

สินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเมื่อการดาํเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้าม

ประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 
 

รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการนาํเงินกูยื้มท่ีกูม้าโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ไดน้าํไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุนเป็นการ

ชัว่คราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูยื้มท่ีสามารถตั้งขึ้นเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 

ตน้ทุนการกูยื้มอ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดขึ้น 
 

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น 
 

กลุ่มกิจการรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกิดรายการ 
 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 

บริษทัไดก้าํหนดโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 
 

โครงการสมทบเงิน คือ กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ บริษทัจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน

ภายนอกตามเกณฑ์และขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมอีก

เมื่อไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเมื่อถึงกาํหนดชาํระ  
 

โครงการผลประโยชน์คือ โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ โดยบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและ

นโยบายการจา้งงานของกลุ่มกิจการ หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

ของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดย 

นักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์ 

จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงเป็นสกุลเงิน

เดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และมีวนัครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผูกพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญ 
 

การวดัมูลค่าใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติฐานจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของ

ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดขึ้น และไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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2.14 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

(ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 

กลุ่มกิจการจดัให้มีผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนักงานเมือ่มีอายงุานครบตามท่ีกาํหนดในนโยบายของบริษทั โดยจะรับรู้หน้ีสิน

สําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดย นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปีดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
 

การวดัมูลค่าใหม่ และตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
 

2.15 ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไปและ 

ตามประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
 

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายชาํระ 

ภาระผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว่้าความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการ

จะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือชาํระภาระผูกพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า 
 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั  

โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของ

หน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพ่ิมขึ้นของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้

ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัย่อย ดาํเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พ่ือเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน

สถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการนาํกฎหมายภาษี ไปปฏิบติัขึ้นอยูก่บัการตีความ จะตั้ง

ประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจาํนวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชีท่ี

แสดงอยูใ่นงบการเงิน  
 

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจาก

รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ ท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผล

บงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้มื่อสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งได้

ใชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดม้ีการจ่ายชาํระ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํจาํนวนผลต่าง

ชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และ

ส่วนได้เสียในการร่วมคา้เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั่วคราวและการกลบัรายการ

ผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ

นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ

เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

2.17 การบัญชีสําหรับอนุพันธ์ทีเ่ป็นเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

บริษทัเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เคร่ืองมือดงักล่าวไม่รับรู้ใน

งบการเงินในวนัเร่ิมแรก โดยรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนเมื่อมีการจ่ายชาํระ 

 

2.18 การรับรู้รายได้ 

 

รายไดว้ดัค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของจาํนวนเงินท่ีได้รับหรือคา้งรับ รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแลว้ โดยพิจารณาตาม

ขั้นความสาํเร็จของงาน 

 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจและขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.19 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถ้ือหุ้นจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัได้

อนุมติัการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหว่างกาลจะรับรู้เมื่อไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ 

 

2.20 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผูม้ีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน  

ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

ส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ ์ 

 

2.21 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือจําหน่าย 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือจาํหน่ายเมื่อมูลค่าตามบัญชีท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการ

จาํหน่าย และการจาํหน่ายนั้นตอ้งมีความเป็นไปได้สูงมาก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้นจะวดัมูลค่าด้วยจาํนวนท่ีตํ่ากว่าระหว่างมูลค่า

ตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่าย 
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3 การจัดการความเส่ียง 

 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 

 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงด้านราคา) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียง

โดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทําให้ เสียหายต่อผล 

การดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้

 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 

กลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมใน

อนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 

รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด  

กลุ่มกิจการมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยื้มซ่ึงมีทั้งอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและคงท่ี อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการ

ไม่ไดท้าํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากฝ่ายบริหารเช่ือว่าผลกระทบจาก

การผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอยา่งมีนยัสําคญั 

 

3.1.3 ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

 

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยสําคญัของความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพ่ือทาํให้

เช่ือมัน่ได้ว่าไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม กลุ่มกิจการมีนโยบายจาํกดัวงเงินธุรกรรมการ 

ให้สินเช่ือกบัลูกคา้แต่ละรายอยา่งเหมาะสม 

 

3.1.4 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

 

กลุ่มกิจการมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้

เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ และเพ่ือทาํให้ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

4 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรมสามารถจาํแนกตามวิธีประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 

• ขอ้มูลระดบั 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

• ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 
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4 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดรั้บรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์     

   สัญญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า - 21 - 21 
     

หนี้สิน     

   สัญญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 15,220 49,016 15,220 49,016 

 

สัญญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนดว้ยการกาํหนดอตัราท่ีจะใชรั้บรู้สินทรัพย ์

ท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศซ่ึงจะได้รับจริง หรือท่ีจะใช้รับรู้หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศซ่ึงจะต้องจ่ายชําระ มูลค่ายุติธรรมกําหนด 

โดยขอ้มูลระดบั 2 อา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเทียบบาท ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าท่ีไดก้ลบัมา

เป็นมูลค่าปัจจุบนัดว้ยเส้นอตัราผลตอบแทนสกุลเงินบาท 

 

5 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

บริษทัไดเ้ปลี่ยนแปลงการนาํเสนอค่าใชจ่้ายในการขายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จึงมี

การปรับปรุงใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตวัเลขในปีปัจจุบนั 

 

ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 
 

ตามที่รายงานไว้เดิม 

การจัดประเภท

รายการใหม่ 

 

ตามที่จัดประเภทใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

ตน้ทุนการให้บริการ (852,717,100) 85,565,634 (767,151,466) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย - (90,720,286) (90,720,286) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (176,883,517) 5,154,652 (171,728,865) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ตามที่รายงานไว้เดิม 

การจัดประเภท

รายการใหม่ 

 

ตามที่จัดประเภทใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

ตน้ทุนการให้บริการ (834,260,398) 85,565,634 (748,694,764) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย - (90,694,205) (90,694,205) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (157,342,449) 5,128,571 (152,213,878) 
 

การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไม่มีผลต่อกาํไรสุทธิและกาํไรต่อหุ้น 
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6 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ไดม้ีการประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและ

ปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น กลุ่มกิจการมีประมาณการทางบญัชีท่ีสําคญั  

ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดแ้ก่  

 

1) การดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ 

 

กลุ่มกิจการไดก้าํหนดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเก่ียวพนักบัประมาณการผลขาดทุนอนั

เป็นผลมาจากการท่ีลูกคา้ไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มกิจการได้ประเมิน

กระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซ่ึงการประเมินนั้นอยู่บนพ้ืนฐานเก่ียวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมี

ช่ือเสียง และการผิดนดัชาํระหน้ีและการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 

 

2) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน  

 

มูลค่าปัจจุบันของการประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุขึ้ นอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานต่างๆ จะมี

ผลต่อยอดประมาณการหน้ีสิน ค่าตอบแทนพนกังานเกษียณอาย ุ

 

กลุ่มกิจการไดก้าํหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มกิจการพิจารณาใช้

อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุ

ครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผูกผนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ สาํหรับภาระผูกผนัผลประโยชน์พนกังานอา้งอิงกบัสถานการณ์สภาวะปัจจุบนัในตลาดเปิดเผยในหมายเหตุ 22 

 

7 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการ 

เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุน 

ของเงินทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้น หรือการออกหุ้นใหม่  
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8 ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน 

 

ขอ้มูลตามส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอได้รับการสอบทานโดยผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานโดยรวมส่วนงานท่ีมีลกัษณะท่ี

คลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนั ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน วดัผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใช้กาํไรขั้นตน้ ส่วนงานท่ี

นาํเสนอประกอบไปดว้ยค่าระวางทางเรือ ค่าระวางทางอากาศ และค่าบริการดา้นโลจิสติกส์ครบวงจร ซ่ึงประกอบไปดว้ยบริการขนส่งทางบก

และลานเก็บตูค้อนเทนเนอร์ และธุรกิจให้บริการพ้ืนท่ีสาํหรับเก็บของ  

 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 

 

ค่าระวางทางเรือ 

 

ค่าระวางทางอากาศ 

ค่าบริการโลจิสติกส์ 

ครบวงจร 

 

ธุรกิจให้บริการพ้ืนที่ 

 

รวม 

 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 

รายได้           

รายไดจ้ากการให้ 

   บริการ 

 

786,973,561 

 

791,092,212 

 

67,425,289 

 

116,588,554 

 

185,103,301 

 

149,093,148 1,126,294 - 

 

1,040,628,445 

 

1,056,773,914 

ต้นทุน           

ตน้ทุนการให้ 

   บริการ 

 

(632,665,783) 

 

(620,929,218) 

 

(15,067,880) 

 

(49,297,341) (122,806,577) (96,924,907) (2,024,477) - 

 

(772,564,717) 

 

(767,151,466) 

กําไรข้ันต้น 154,307,778 170,162,994 52,357,409 67,291,213 62,296,724 52,168,241 (898,183) - 268,063,728 289,622,448 

           

รายไดอ้ื่น         2,163,003 5,627,013 

ค่าใชจ้่ายในการขาย         (83,413,155) (90,720,286) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร        (165,088,224) (171,728,865) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น        399,093 (326,322) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (3,598,406) (2,944,296) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม        5,552,148 10,423,871 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้         24,078,187 39,953,563 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (6,331,624) (8,831,977) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี         17,746,563 31,121,586 

 

กลุ่มกิจการมีรายไดจ้ากส่วนงานในต่างประเทศจาก Leo Myanmar Logistics Co., Ltd.จาํนวน 15.11 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 6.85 ลา้นบาท) 

 

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 3,215,519 2,251,368 3,053,825 2,116,838 

เงินฝากสถาบนัการเงิน - ประเภทกระแสรายวนั 3,454,597 9,574,338 1,011,212 5,976,872 

 - ประเภทออมทรัพย ์ 42,265,042 57,820,395 21,496,730 45,216,736 

รวม 48,935,158 69,646,101 25,561,767 53,310,446 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพยม์ีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.370 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.370 - 

0.375 ต่อปี) 
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10 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 163,320,275 176,233,713 161,809,478 175,538,995 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 1,543,473 1,088,795 156,214 2,675,323 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (7,587,616) (11,049,800) (7,587,616) (10,896,186) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 157,276,132 166,272,708 154,378,076 167,318,132 

รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน 37,882,574 16,401,540 37,787,519 16,401,540 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 1,218,923 983,327 27,402 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 250,404 294,831 250,404 294,831 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 16,050 16,660 16,050 922,358 

เงินทดรองจ่าย 608,779 415,257 438,915 316,268 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 2,124,365 2,513,272 2,096,909 2,478,439 

อ่ืน ๆ 116,522 6,159 109,418 - 

รวม 199,493,749 186,903,754 195,104,693 187,731,568 

 

ลูกหน้ีการคา้สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 66,130,284 74,912,576 65,915,104 74,796,382 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 86,794,461 89,000,552 85,096,225 88,369,733 

   3 - 6  เดือน 1,740,768 2,117,237 1,713,252 3,256,594 

   6 - 12 เดือน 2,169,809 290,263 1,349,694 237,690 

   เกินกว่า 12 เดือน 8,028,426 11,001,880 7,891,417 11,553,919 

รวม 164,863,748 177,322,508 161,965,692 178,214,318 
     

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (7,587,616) (11,049,800) (7,587,616) (10,896,186) 

ลูกหน้ีการคา้หลงัหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 157,276,132 166,272,708 154,378,076 167,318,132 
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11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือจําหน่าย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือจาํหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

บริษทั เอฟพีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 4,999,970 

บริษทั เวิลด ์คอนเนคท ์โลจิสติกส์ จาํกดั - 13,000,000 

รวม - 17,999,970 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - (13,000,000) 

เงินลงทุนหลงัหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - 4,999,970 

 

บริษทั เอฟพีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดัและบริษทั เวิลด์ คอนเนคท์ โลจิสติกส์ จาํกดั ได้ชาํระบญัชีเสร็จส้ินเมื่อวนัท่ี 12 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตามลาํดบั 

 

ประเภทของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีสําคัญ ซ่ึงถูกจัดประเภทเป็นถือไวเ้พ่ือจาํหน่ายในงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นรายการของบริษัทข้างต้น  

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือจําหน่าย   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - 500,610 

ลูกหน้ีอ่ืน-กรมสรรพากร - 971,005 

รวม - 1,471,615 

 

กระแสเงินสดของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือจาํหน่ายมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน - 2,019,155 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน - 443,064 

รวมกระแสเงินสด - 2,462,219 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 
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12 เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระผูกพัน 

 

กลุ่มกิจการไดน้าํเงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงิน จาํนวน 17.95 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นหลกัทรัพยส์ําหรับหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนั

การเงินและเป็นหลกัประกนัของเงินเบิกเกินบญัชี (พ.ศ. 2559 จาํนวน 8.50 ลา้นบาท) 

 

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

   อัตราร้อยละของหุ้นท่ีถือ ราคาทุน 

  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ.2558 

ช่ือบริษัท ชนิดของธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 

       

บริษทั วายเจซี ดีโปท ์ 

   เซอร์วิสเซส จาํกดั 

ให้พื้นท่ีบริการรับฝากและ 

ซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ 

 

ไทย 50.00 

 

50.00 7,500,000 

 

7,500,000 

Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. เป็นผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง 

   ประเทศ และให้บริการโลจิสติกส์ 

   ครบวงจร 

 

 

เมียนมาร์ 80.00 

 

 

80.00 2,732,600 

 

 

2,732,600 

รวม     10,232,600 10,232,600 

 

บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนใน บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จาํกัด (YJCD) ท่ีบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 เป็น 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย เน่ืองจากบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมและการสั่งการกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของ YJCD รวมทั้งบริษทัมีสิทธิ 

ในการออกเสียงในคณะกรรมการมากกว่าร้อยละ 50 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,232,600 8,486,100 

การลงทุนเพ่ิมขึ้น - 1,746,500 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 10,232,600 10,232,600 

 

เมื่อวัน ท่ี  29 ก รกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ลงทุน เพ่ิมใน  Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. จํากัด  จําน วน 50,000 เห รียญ

สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 1,746,500 บาท) ทําให้บริษัทมีเงินลงทุนเพ่ิมขึ้ นจาก 30,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 80,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา และมีสัดส่วนการลงทุนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 80 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนดงักล่าว

ทาํให้ส่วนไดเ้สียไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมขึ้น 266,948 บาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเป็นของบริษทั วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั และ Leo Myanmar 

Logistics Co., Ltd. บริษทั วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จาํกัด มีรายได้รวม 29.67 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม 37.02 ลา้นบาท และหน้ีสินรวม 

6.78 ลา้นบาท Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. มีรายไดร้วม 13.74 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม 8.95 ลา้นบาท และหน้ีสินรวม 5.36 ลา้นบาท 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม มีดงัต่อไปน้ี 

   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

 ประเทศท่ี  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษัท จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ 
     

บริษทั อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย บริหารจดัการดา้นการขนส่งและ 

สถานท่ีเก็บสินคา้ 

26.00 26.00 

บริษทั ซิโนคอร์ เมอร์ชานทม์ารีน (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย ตวัแทนสายเดินเรือของบริษทัใน 

ประเทศเกาหลีใตส้าํหรับการให้บริการ 

ตูค้อนเทนเนอร์ 

50.00 50.00 

 

บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนใน บริษทั ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์มารีน (ประเทศไทย) จาํกดั (SKRT) ท่ีบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 

เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายการเงิน

และการดาํเนินงานของ SKRT แต่ไม่ไดม้ีอาํนาจควบคุม SKRT  
 

การลงทุนใน SKRT เป็นการลงทุนร่วมกบั Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. (SKR) ประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นบริษทัเจา้ของเรือเดินทะเล

ท่ี SKRT เป็นตวัแทนสายการเดินเรือในประเทศไทย การบริหารงานของ SKRT กระทาํโดยมีการกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจและ

การบริหารร่วมกนั โดยมีกรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) เป็นตวัแทนจากบริษทั และ SKR บริษทัมีตวัแทนในคณะกรรมการ 

SKRT 2 ท่าน จากทั้งหมด 6 ท่าน ผูล้งทุนมีการตดัสินใจในการบริหารงานร่วมกนั ทั้งน้ีไม่มีสัญญาระหว่างผูถ้ือหุ้น 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

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

ช่ือบริษัท บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทั อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,078,084 1,622,218 8,450,000 6,630,000 

บริษทั ซิโนคอร์ เมอร์ชานทม์ารีน      

   (ประเทศไทย) จาํกดั 18,923,595 22,118,215 9,745,614 9,745,614 

รวม 21,001,679 23,740,433 18,195,614 16,375,614 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 23,740,433 13,420,704 16,375,614 16,375,614 

ลงทุนเพ่ิม 1,820,000 - 1,820,000 - 

ส่วนแบ่งกาํไร 5,552,148 10,423,871 - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (110,902) (104,142) - - 

เงินปันผลรับ (10,000,000) - - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 21,001,679 23,740,433 18,195,614 16,375,614 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

13.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ขาดทุนเกินจาํนวนเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัได้ลงทุนเพ่ิมในบริษทั อาราเม็กซ็ (ประเทศไทย) จาํกัด จาํนวน 1.82 ลา้นบาท โดยสัดส่วน 

การถือหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือร้อยละ 26 

 

เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ซิโนคอร์ เมอร์ชานทม์ารีน (ประเทศไทย) จาํกดั ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลจาํนวน 20 ลา้นบาท 

โดยเป็นสัดส่วนของบริษทั จาํนวน 10 ลา้นบาท บริษทัแสดงเงินปันผลดงักล่าวในรายไดอ่ื้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดรั้บ

เงินปันผลดงักล่าวแลว้ในเดือนมีนาคมและกนัยายน พ.ศ.2560 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วมที่เป็นสาระสําคัญ 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลทางการเงินแบบสรุปสําหรับบริษทัร่วมท่ีมีสาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นจาํนวนท่ีแสดงอยู่

ในงบการเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมดงักล่าว) ซ่ึงไดป้รับปรุงดว้ยรายการปรับปรุงท่ี

จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมและการปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการ

บญัชีของกลุ่มกิจการและบริษทัร่วม 

 

ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับบริษทั ซิโนคอร์ เมอร์ชานทม์ารีน (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 144,314,599 88,189,568 

สินทรัพยห์มุนเวียน 49,573,026 49,004,252 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 135,353,665 150,114,790 

สินทรัพย์รวม 329,241,290 287,308,610 
   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 199,651,766 158,519,272 

หน้ีสินทางการเงิน 55,012,841 49,692,046 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,238,312 10,555,825 

หนี้สินรวม 264,902,919 218,767,143 
   

สินทรัพย์สุทธิ 64,338,371 68,541,467 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

13.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

รายได ้ 171,094,929 159,216,521 

ตน้ทุนการให้บริการ (60,568,589) (56,042,808) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (81,345,131) (62,082,899) 

รายไดด้อกเบ้ีย 595,827 425,166 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (3,246,572) (4,102,119) 

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 26,530,464 37,413,861 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (2,458,876) - 

กําไรก่อนภาษี 24,071,588 37,413,861 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (8,050,459) (7,483,441) 

กําไรสุทธิ 16,021,129 29,930,420 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (224,225) (210,057) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 15,796,904 29,720,363 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 

 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 68,541,467 38,821,104 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 16,021,129 29,930,420 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี (224,225) (210,057) 

เงินปันผลจ่าย (20,000,000) - 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันส้ินปี 64,338,371 68,541,467 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (26,491,181) (24,305,037) 

สินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปันส่วนไดเ้สีย 37,847,190 44,236,430 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ) 50.00% 50.00% 

มูลค่าตามบัญชี 18,923,595 22,118,215 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

13.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสําคัญ 

 

นอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มกิจการยงัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระสาํคญัคือบริษทั อาราเม็กซ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมซ่ึงกิจการบนัทึกบญัชี   

   ตามวิธีส่วนไดเ้สียท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 2,078,084 1,622,218 

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษทัร่วม   

   ขาดทุนสุทธิ (1,364,134) (835,255) 

 

14 เงินลงทุนทั่วไป  

 

เงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

  อัตราร้อยละของการถือหุ้น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

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

ช่ือบริษัท ธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
    

  
  

Kyung Pyung Logistics  

   Co., Ltd. 

ดาํเนินธุรกิจดา้นขนส่ง    

ทางเรือในประเทศเกาหลี 

30.00 30.00 29,510,000 29,510,000 29,510,000 29,510,000 

บริษทั รอยลัเทนเนอร์  

   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

เป็นผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้

ระหว่างประเทศ   

19.00 19.00 950,000 950,000 950,000 950,000 

บริษทั ออล โลจิสติกส์  

   เซ็นเตอร์ จาํกดั 

บริหารจดัการดา้นการ

ขนส่งและสถานท่ีเก็บ

สินคา้ 

10.00 10.00 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

บริษทั ทิฟฟ่า จาํกดั ให้บริการฝึกอบรมสัมมนา 5.00 5.00 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

บริษทั ทิฟฟ่า โลจิสติกส์  

    (2008) จาํกดั 

ประกอบกิจการให้โรงพกั

สินคา้พร้อมการบรรจุ

สินคา้ 

2.00 2.00 100,000 100,000 100,000 100,000 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน   (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) 

รวม    34,060,000 34,060,000 34,060,000 34,060,000 

 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

36 

14 เงินลงทุนทั่วไป (ต่อ) 

 

บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนใน Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. (KPL) เป็นเงินลงทุนทัว่ไป แมว่้าบริษทัมีสัดส่วนเงินการถือหุ้นร้อยละ 30 

เน่ืองจากบริษทัไม่มีอาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ KPL และบริษทัไม่มี

ตวัแทนในคณะกรรมการของ KPL  

 

การลงทุนใน KPL เกิดจากการชกัชวนจากกลุ่ม Sinokor ในประเทศเกาหลีใตท่ี้เป็นพนัธมิตรทางการคา้เพ่ือให้ KPL ไดม้าซ่ึงสิทธิประโยชน ์

ในการดําเนินธุรกิจซ่ึงจะต้องมีผูร่้วมทุนเป็นชาวต่างชาติ   ดังนั้นเพ่ือความสัมพนัธ์ทางการค้า  บริษัทจึงได้เข้าร่วมลงทุนตามสัดส่วนท่ี 

กลุ่ม Sinokor กาํหนด ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัเห็นว่า การบริหารงานของ KPL กระทาํโดยผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ท่ีเป็นบริษทัในประเทศเกาหลีใต ้

ซ่ึงเป็นผูม้ีความเช่ียวชาญในธุรกิจดงักล่าวและการร่วมลงทุนมีวตัถุประสงค์เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหว่างกนั บริษทัจึงไม่ไดส่้ง

ตวัแทนเขา้บริหารงานท่ี KPL และบริษัทเห็นว่าการจดัประเภทของเงินลงทุนใน KPL เป็นเงินลงทุนทั่วไปมีความถูกต้องและเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัการท่ีบริษทัไม่ไดม้ีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัใน KPL 

 

15 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 

 บาท 
  

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  

ราคาทุน - 

หกั  ค่าเส่ือมราคมสะสม - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 
  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 

โอนมาจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 6,834,533 

ซ้ือสินทรัพย ์ 9,451,093 

ค่าเส่ือมราคา (574,647) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 15,710,979 
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

ราคาทุน 16,285,626 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (574,647) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 15,710,979 

มูลค่ายุติธรรม 32,518,838 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ (ต่อ)ฃ 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารให้เช่า 

 บาท 
  

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  

ราคาทุน - 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 

  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 

โอนมาจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 6,834,533 

ซ้ือสินทรัพย ์ 9,451,093 

ค่าเส่ือมราคา (574,647) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 15,710,979 
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

ราคาทุน 16,285,626 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (574,647) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 15,710,979 

มูลค่ายุติธรรม 32,518,838 

 

ค่าเส่ือมราคาจาํนวน 0.57 ลา้นบาท  ไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนค่าบริการ 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์พ่ือการลงทุนประเมินโดยใช้วิธีรายได้ ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 3 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม  

(หมายเหตุ 4) เน่ืองจากใชข้อ้สมมติฐานท่ีสาํคญัจากขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ค่าเช่าต่อตารางเมตร และประมาณการกาํไรในอนาคต เป็นตน้ 

 

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค้่าเช่า 1,126,294 - 1,126,294 - 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจาก     

   อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงก่อให้เกิดรายไดค้่าเช่า (2,024,477) - (2,024,477) - 

 (898,183) - (898,183) - 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและ 

เคร่ืองใช้

สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559       

ราคาทุน 10,215,811 33,955,628 35,299,161 8,228,110 - 87,698,710 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (20,198,310) (18,677,872) (3,206,244) - (42,082,426) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 10,215,811 13,757,318 16,621,289 5,021,866 - 45,616,284 
       

สําหรับปีส้ินสุด        

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 10,215,811 13,757,318 16,621,289 5,021,866 - 45,616,284 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 248,264 3,570,932 2,773,000 6,888,533 13,480,729 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (523,079) - - (523,079) 

ค่าเส่ือมราคา - (1,126,558) (2,908,686) (1,189,088) - (5,224,332) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน - - 1,069 - - 1,069 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 10,215,811 12,879,024 16,761,525 6,605,778 6,888,533 53,350,671 

       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       

ราคาทุน 10,215,811 34,203,892 37,979,320 11,001,110 6,888,533 100,288,666 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (21,324,868) (21,217,795) (4,395,332) - (46,937,995) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ  10,215,811 12,879,024 16,761,525 6,605,778 6,888,533 53,350,671 

       

สําหรับปีส้ินสุด  

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
    

 
 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 10,215,811 12,879,024 16,761,525 6,605,778 6,888,533 53,350,671 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 2,052,593 2,125,255 3,776,168 - 7,954,016 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (55,602) - - (55,602) 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - - - (6,834,533) (6,834,533) 

ค่าเส่ือมราคา - (1,137,949) (3,202,029) (1,072,410) - (5,412,388) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน - - (8,605) - - (8,605) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 10,215,811 13,793,668 15,620,544 9,309,536 54,000 48,993,559 

       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาทุน 10,215,811 36,256,485 39,313,747 14,777,278 54,000 100,617,321 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (22,462,817) (23,693,203) (5,467,742) - (51,623,762) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 10,215,811 13,793,668 15,620,544 9,309,536 54,000 48,993,559 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ที่ดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและ 

เคร่ืองใช้

สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559       

ราคาทุน 10,215,811 33,955,628 14,339,290 8,228,110 - 66,738,839 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (20,198,310) (10,308,245) (3,206,245) - (33,712,800) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 10,215,811 13,757,318 4,031,045 5,021,865 - 33,026,039 
       

สําหรับปีส้ินสุด        

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 10,215,811 13,757,318 4,031,045 5,021,865 - 33,026,039 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 248,264 3,465,825 2,773,000 6,888,533 13,375,622 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (523,069) - - (523,069) 

ค่าเส่ือมราคา  - (1,126,558) (1,110,106) (1,189,088) - (3,425,752) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 10,215,811 12,879,024 5,863,695 6,605,777 6,888,533 42,452,840 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       

ราคาทุน 10,215,811 34,203,892 16,976,866 11,001,110 6,888,533 79,286,212 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (21,324,868) (11,113,171) (4,395,333) - (36,833,372) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 10,215,811 12,879,024 5,863,695 6,605,777 6,888,533 42,452,840 
       

สําหรับปีส้ินสุด        

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 10,215,811 12,879,024 5,863,695 6,605,777 6,888,533 42,452,840 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,805,739 1,855,099 3,776,168 - 7,437,006 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (54,128) - - (54,128) 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - - - (6,834,533) (6,834,533) 

ค่าเส่ือมราคา  - (1,113,507) (1,406,399) (1,072,410) - (3,592,316) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 10,215,811 13,571,256 6,258,267 9,309,535 54,000 39,408,869 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาทุน 10,215,811 36,009,631 18,052,942 14,777,278 54,000 79,109,662 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (22,438,375) (11,794,675) (5,467,743) - (39,700,793) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 10,215,811 13,571,256 6,258,267 9,309,535 54,000 39,408,869 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

40 

16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

ท่ีดินจาํนวน 10.22 ลา้นบาท และอาคารจาํนวน 8.85 ลา้นบาท ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี 
 

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินของกลุ่มกิจการเป็นยานพาหนะและไดร้วมแสดงในรายการขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 13,148,070 14,339,902 7,608,694 8,800,525 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,619,835) (5,137,760) (1,232,467) (3,304,330) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,528,235 9,202,142 6,376,227 5,496,195 

 

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 บาท บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559   

ราคาทุน 2,126,003 2,107,003 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,662,977) (1,643,977) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 463,026 463,026 
   

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 463,026 463,026 

ซ้ือสินทรัพย ์ 168,173 161,700 

ค่าตดัจาํหน่าย (270,379) (270,269) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 360,820 354,457 
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

ราคาทุน 2,294,175 2,268,703 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,933,355) (1,914,246) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 360,820 354,457 
   

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 360,820 354,457 

ซ้ือสินทรัพย ์ 166,000 166,000 

ค่าตดัจาํหน่าย (319,253) (318,104) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 207,567 202,353 
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

ราคาทุน 2,459,604 2,434,703 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,252,037) (2,232,350) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 207,567 202,353 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     

   ภายใน 12 เดือน 350,844 392,845 226,830 219,058 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     

   เกินกว่า 12 เดือน 7,762,227 9,429,108 7,722,386 9,275,346 

รวม 8,113,071 9,821,953 7,949,216 9,494,404 

     

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระ     

   เกินกว่า 12 เดือน (1,905,646) (2,009,012) (1,275,245) (1,267,823) 

รวม (1,905,646) (2,009,012) (1,275,245) (1,267,823) 
     

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 6,207,425 7,812,941 6,673,971 8,226,581 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  7,812,941 9,610,741 8,226,581 9,644,145 

เพ่ิม/(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน (1,605,516) (1,793,014) (1,552,610) (1,412,735) 

เพ่ิม/(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - (4,786) - (4,829) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  6,207,425 7,812,941 6,673,971 8,226,581 

 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

    ประมาณการ  

 ค่าเผ่ือหนี้ ค่าเผ่ือการด้อยค่า หนี้สินตาม ผลประโยชน์  

 สงสัยจะสูญ ในเงินลงทุน สัญญาเช่าการเงิน พนักงาน  

 บาท บาท บาท บาท รวม 
      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี      

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,247,679 4,399,900 897,513 3,839,985 11,385,077 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน (510,549) (1,599,900) (78,342) 630,453 (1,558,338) 

รายการท่ีบนัทึกใน      

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - (4,786) (4,786) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,737,130 2,800,000 819,171 4,465,652 9,821,953 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน (219,607) (2,600,000) 148,371 962,279 (1,708,957) 

รายการท่ีบนัทึกใน      

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - 76 76 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,517,523 200,000 967,542 5,428,007 8,113,072 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ประมาณการ  

 ค่าเผ่ือหนี้ ค่าเผ่ือการด้อยค่า หนี้สินตาม ผลประโยชน์  

 สงสัยจะสูญ ในเงินลงทุน สัญญาเช่าการเงิน พนักงาน  

 บาท บาท บาท บาท รวม 
      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี      

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,247,679 4,399,900 474,018 3,819,559 10,941,156 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน (510,549) (1,599,900) 47,352 621,174 (1,441,923) 

รายการท่ีบนัทึกใน      

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - (4,829) (4,829) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,737,130 2,800,000 521,370 4,435,904 9,494,404 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน (219,607) (2,600,000) 322,158 952,185 (1,545,264) 

รายการท่ีบนัทึกใน      

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - 76 76 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,517,523 200,000 843,528 5,388,165 7,949,216 

 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย์ สินทรัพย์ 

 ตามสัญญาเช่าการเงิน ตามสัญญาเช่าการเงิน 

 บาท บาท 
   

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,774,336 1,297,011 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน 234,676 (29,188) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 2,009,012 1,267,823 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน (103,365) 7,422 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,905,647 1,275,245 

 

19 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 79,684,738 124,792,217 73,993,343 121,713,916 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 156,335 282,099 300,714 1,207,761 

ตน้ทุนค่าบริการคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน 26,356,499 39,334,176 29,223,146 39,334,176 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

       (หมายเหตุ 31.3) 

 

1,833,162 

 

594,703 

 

1,833,162 

 

352,273 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 105,967 - 32,852 - 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) - - - 8,142,799 

เงินรับล่วงหนา้ 20,994,472 1,635,656 20,994,472 1,635,656 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน 24,173,930 38,633,335 19,279,184 35,883,512 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 6,420 16,766 6,420 16,766 

รวม 153,311,523 205,288,952 145,663,293 208,286,859 
  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 เงินกู้ยืม 

 

20.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี 18,633,981 - 18,633,981 - 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,000,000 - 45,000,000 - 

 63,633,981 - 63,633,981  - 

 

เงินเบิกเกินบญัชี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR-1 ถึง MOR ต่อปี เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ MLR-1ถึง MLR-0.5 ต่อปี 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มรยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 41,268,074 - 41,268,074 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 4,396,919,301 13,868,900 4,396,919,301 13,868,900 

ลดลงระหว่างปี  (4,333,285,320) (55,136,974) (4,333,285,320) (55,136,974) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 63,633,981 - 63,633,981 - 

 

20.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 5,085,426 2,507,589 5,085,426 2,507,589 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 1 ปี 5,849,718 7,022,917 5,849,718 7,022,917 

รวม 10,935,144 9,530,506 10,935,144 9,530,506 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

20.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,530,506 9,257,064 9,530,506 8,517,946 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 10,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 

ลดลงระหว่างปี (8,595,362) (4,726,558) (8,595,362) (3,987,440) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 10,935,144 9,530,506 10,935,144 9,530,506 

 

  ยอดค้างชําระ ณ 31 ธันวาคม    การชําระเงินกู้ 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559     จํานวน 

 วงเงิน บาท บาท อัตราดอกเบีย้ ช่วงร้อยละ ชําระ งวด บาท 
         

วงเงินท่ี 1 11,500,000 3,455,144 4,934,349 MLR 6.525-6.750  เงินตน้และดอกเบ้ีย รายเดือน 145,000 

    คงท่ี 3 ปี     

วงเงินท่ี 2 5,000,000 - 4,596,157 หลงัจากนั้น   4.00 เงินตน้และดอกเบ้ีย รายเดือน 97,000 

    MLR     

วงเงินท่ี 3 10,000,000 7,480,000 - MLR 6.025-6.275 เงินตน้และดอกเบ้ีย รายเดือน 280,000 

  10,935,144 9,530,506      

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี  
 

20.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 2,000,134 2,141,629 1,361,712 1,183,996 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,352,001 2,244,313 3,352,001 1,605,891 

หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต     

    ของสัญญาเช่าทางการเงิน (514,427) (290,088) (496,075) (183,039) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 4,837,708 4,095,854 4,217,638 2,606,848 
     

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน     

   - ส่วนท่ีหมุนเวียน 1,754,220 1,964,224 1,134,150 1,095,289 

   - ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,083,488 2,131,630 3,083,488 1,511,559 

รวม 4,837,708 4,095,854 4,217,638 2,606,848 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

20.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (ต่อ) 
 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 1,754,220 1,964,224 1,134,150 1,095,289 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,083,488 2,131,630 3,083,488 1,511,559 

รวม 4,837,708 4,095,854 4,217,638 2,606,848 

 

21 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินประกนั 12,545,564 15,599,073 12,545,564 15,595,573 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,494,690 8,106,316 1,455,108 8,060,539 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 4,617,072 3,926,658 4,496,806 3,814,324 

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนด 3,851,444 5,176,758 3,671,820 5,008,665 

อ่ืนๆ  2,291,877 389,286 2,280,548 378,126 

รวม 24,800,647 33,198,091 24,449,846 32,857,227 

 

22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

งบแสดงฐานะการเงิน     

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 24,889,942 20,248,092 24,690,736 20,099,353 

   ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 2,250,091 2,080,167 2,250,091 2,080,167 

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 27,140,033 22,328,259 26,940,827 22,179,520 
     

กาํไรหรือขาดทุน     

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,641,471 3,857,009 4,591,383 3,810,614 

   ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 619,924 (204,743) 619,924 (204,743) 

รวม 5,261,395 3,652,266 5,211,307 3,605,871 
     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

การวดัมูลค่าใหม่สาํหรับ:     

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 379 (23,931) -    (24,147) 

รวม 379 (23,931) - (24,147) 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

22.1 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์     

   หลงัออกจากงาน     

หน้ีสินสุทธิท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 24,889,942 20,248,092 24,690,736 20,099,353 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวร้ะหว่างปีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 20,248,092 16,415,014 20,099,353 16,312,886 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,060,673 3,387,056 4,016,535 3,344,746 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 580,798 469,953 574,848 465,868 

 4,641,471 3,857,009 4,591,383 3,810,614 

การวดัมูลค่าใหม ่     

     ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากประสบการณ์ 379 (23,931) -    (24,147) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 24,889,942 20,248,092 24,690,736 20,099,353 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 2.86 - 4.00% 2.86 - 4.00% 2.86% 2.86% 

อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

22.1 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ต่อ) 

 

 
 

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงาน 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมต ิ การเพ่ิมขึน้/(ลดลง) ของภาระผูกพัน (บาท) 

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

อตัราคิดลด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (2,184,269) (1,912,767) 

 ลดลงร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 2,494,129 2,191,103 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 2,664,828 2,115,787 

 ลดลงร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 (2,368,615) (1,887,841) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติตามท่ีระบุ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติันั้น

สถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กัน อน่ึง การคาํนวณความอ่อนไหวของ

ภาระผูกพนัผลประโยชนเ์ป็นวิธีเดียวกบัการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน นัน่คือวิธีคิดลด

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

 

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงจากปีก่อน 

 

ระยะเวลาถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 10.46 ปี  

 

22.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั     

   ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน     

   หน้ีสินสุทธิท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 2,250,091 2,080,167 2,250,091 2,080,167 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

22.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวร้ะหว่างปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,080,167 2,784,910 2,080,167 2,784,910 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 565,818 508,406 565,818 508,406 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 54,106 49,668 54,106 49,668 

ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากประสบการณ์ - (762,817) - (762,817) 

 619,924 (204,743) 619,924 (204,743) 

จ่ายชาํระผลประโยชน์  (450,000) (500,000) (450,000) (500,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,250,091 2,080,167 2,250,091 2,080,167 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 
 

23 ทุนเรือนหุ้น 

   ส่วนเกิน  

 

จํานวนหุ้น 

หุ้น 

หุ้นสามัญ 

บาท 

มูลค่าหุ้น 

บาท 

รวม 

บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 250,000 25,000,000 28,875,000 53,875,000 

การออกหุ้น 500,000  50,000,000      - 50,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 750,000 75,000,000 28,875,000 103,875,000 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ 149,250,000 - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 150,000,000 75,000,000 28,875,000 103,875,000 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นเมื่อวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ไดม้ีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 50.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 25.00 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 75.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยหุ้นทั้งหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น เมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ไดม้ีมติอนุมติัเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่า

หุ้นละ 0.50 บาท ทาํให้จาํนวนหุ้นของบริษทัเพ่ิมขึ้นจากเดิม 750,000 หุ้น เป็น 150,000,000 หุ้น และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 

25.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 75.00 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 100.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

จาํนวน 50.00 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์

เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  
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24 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทย บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของผลกาํไรซ่ึงบริษทัทาํมาหาไดทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสาํรองนั้นจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้  

 

25 เงินปันผลจ่าย 

 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหว่างปี มีดงัน้ี 

 

บริษัท 

 

ปี พ.ศ. 2560 

ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม  พ.ศ. 2560 ผูถ้ือหุ้นไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 

7 บาท สาํหรับหุ้นจาํนวน 750,000 หุ้น รวมเป็นเงินจาํนวน 5.25 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักลา่วแลว้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.066 บาท 

สาํหรับหุ้นจาํนวน 150,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจาํนวน 9.9 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 

 

ปี พ.ศ. 2559 

ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ผูถ้ือหุ้นไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 

16 บาท สาํหรับหุ้นจาํนวน 250,000 หุ้น รวมเป็นเงินจาํนวน 4.00 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักลา่วแลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมไดม้ีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 260 บาท สําหรับ

หุ้นจาํนวน 250,000 หุ้น รวมเป็นเงินจาํนวน 65.00 ลา้นบาท 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทั วายเจซี ดีโปท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 

 

ปี พ.ศ. 2559 

ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2559 ผูถ้ือหุ้นไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 

66.66 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 10 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2559 โดยเป็นส่วนของบริษทัจาํนวน 

5 ลา้นบาท 

 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

51 

26 รายได้อ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดเ้งินปันผล 1,575,000 1,575,000 11,575,000 6,575,000 

รายไดค้่าเช่าและบริหารสาํนกังาน 536,403 987,206 536,403 987,206 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารจดัการ 180,000 180,000 180,000 180,000 

รายไดค้่าสาธารณูปโภค 90,568 147,318 90,568 147,318 

ดอกเบ้ียรับ 285,815 404,768 197,943 308,987 

กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ (687,898) (123,081) 3,389,857 281,858 

อ่ืนๆ  183,115 2,455,802 180,728 1,422,387 

รวม 2,163,003 5,627,013 16,150,499 9,902,756 

 

27 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบ้ียจ่าย - เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 3,311,648 2,628,524 3,311,648 2,655,507 

 - สัญญาเช่าทางการเงิน 286,758 315,772 198,060 153,670 

รวม 3,598,406 2,944,296 3,509,708 2,809,177 

 

28 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าระวางเรือและอากาศ 647,700,070 662,235,422 656,830,510 661,862,722 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 123,165,032 145,419,971 118,474,694 141,230,300 

ค่าท่ีปรึกษา 7,804,313 9,632,542 6,890,789 9,269,350 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,997,931 5,494,711 3,910,420 3,696,021 

ค่าเช่า 7,493,035 7,751,510 3,453,743 3,791,831 

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 9,819,820 5,430,652 9,009,735 4,650,599 

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 6,377,171 7,120,036 6,373,550 7,093,721 
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29 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 4,726,032 7,038,963 3,102,254 4,859,181 

 4,726,032 7,038,963 3,102,254 4,859,181 
     

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:     

รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 18) 1,605,592 1,793,014 1,552,686 1,412,735 

 1,605,592 1,793,014 1,552,686 1,412,735 
     

รวม 6,331,624 8,831,977 4,654,940 6,271,916 

 

ภาษีเงินได้สําหรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศท่ี 

บริษทัใหญ่ตั้งอยูโ่ดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 24,078,187 39,953,563 21,186,790 34,108,678 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) 4,815,637 7,990,713 4,237,358 6,821,736 
     

ผลกระทบ:     

   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (123,939) (171,694) (2,157,500) (2,757,400) 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม (1,110,430) (2,084,775) - - 

   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 2,750,356 2,649,886 2,575,082 2,207,580 

   ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้     

      รอการตดับญัชี - 447,847 - - 

 6,331,624 8,831,977 4,654,940 6,271,916 

 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงถวัเฉลี่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นร้อยละ 14.64 (พ.ศ. 2559: ร้อยละ 14.25)  
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30 กําไรต่อหุ้น 
 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ส่วนแบ่งกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้น     

   ของบริษทัใหญ่ (บาท) 13,761,858 27,523,411 16,531,850 27,836,762 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 150,000,000 70,547,945 150,000,000 70,547,945 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.0917 0.3901 0.1102 0.3946 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษทัมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาทเป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท 

บริษทัจึงไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้นของปี พ.ศ. 2559 เสมือนว่าเหตุการณ์ดงักล่าวไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่ปีก่อน กาํไรต่อหุ้น

จึงมีการปรับใหม่ 
 

31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือ

กิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน 

บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียง

ของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู ้บริหารสําคัญรวมทั้ งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิก 

ในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีขึ้นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบ

ความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ นายเกตติวิทย ์สิทธิสุนทรวงศ์ นายสมศกัด์ิ ศรีสุทศัน์กุล และบริษทั ที เอส ซี 

โฮลดิ้ง จาํกดั ซ่ึงถือหุ้นในอตัราร้อยละ 36.23 ร้อยละ 14.67 และร้อยละ 13.81 ตามลาํดบั 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

31.1 รายได้จากการให้บริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจ้ากการให้บริการ     

   - บริษทัย่อย - - - 135,920 

   - บริษทัร่วม 13,813,780 14,591,947 27,625 65,319 

รวม 13,813,780 14,591,947 27,625 201,239 
     

รายไดค้่าเช่าและบริหารการจดัการ     

   - บริษทัร่วม 376,803 610,606 376,803 610,606 

รวม 376,803 610,606 376,803 610,606 
  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

31.1 รายได้จากการให้บริการ (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค้่าท่ีปรึกษา     

   - บริษทัร่วม 180,000 180,000 180,000 180,000 

รวม 180,000 180,000 180,000 180,000 

     

รายไดส้าธารณูปโภค     

   - บริษทัร่วม 88,077 147,318 88,077 147,318 

รวม 88,077 147,318 88,077 147,318 

     

รายไดเ้งินปันผล     

   - บริษทัยอ่ย - - - 5,000,000 

   - บริษทัร่วม 10,000,000 - 10,000,000 - 

รวม 10,000,000 - 10,000,000 5,000,000 

     

รายไดอ่ื้น     

   - บริษทัร่วม 28,380 30,425 28,380 30,425 

รวม 28,380 30,425 28,380 30,425 

 

รายไดจ้ากการให้บริการใชร้าคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

 

รายไดค้่าเช่าและบริหารจดัการ ดอกเบ้ียรับ รายไดค้่าท่ีปรึกษา และรายไดส้าธารณูปโภคใชร้าคาท่ีกาํหนดตามสัญญา 

 

31.2 การรับบริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

การรับบริการ - บริษทัยอ่ย - - 17,762,006 694,470 

 - บริษทัร่วม 7,305,740 9,491,802 7,305,740 9,491,802 

รวม 7,305,740 9,491,802 25,067,746 10,186,272 

 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

31.3 ยอดคงค้าง ณ ส้ินปี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้     

   - บริษทัยอ่ย - - 147,482 2,675,323 

   - บริษทัร่วม 1,543,473 1,088,795 8,732 - 

รวม 1,543,473 1,088,795 156,214 2,675,323 

     

ลูกหน้ีอ่ืน     

   - บริษทัยอ่ย - - - 905,698 

   - บริษทัร่วม 16,050 16,660 16,050 16,660 

รวม 16,050 16,660 16,050 922,358 

     

รายไดค้า้งรับ     

   - บริษทัร่วม 1,218,923 983,327 27,402 - 

รวม 1,218,923 983,327 27,402 - 

     

เงินประกนั     

   - บริษทัร่วม - 139,548 - 139,548 

รวม - 139,548 - 139,548 

     

เจา้หน้ีการคา้     

   - บริษทัยอ่ย - - 144,379 1,207,761 

   - บริษทัร่วม 156,335 282,099 156,335 - 

รวม 156,335 282,099 300,714 1,207,761 

     

เจา้หน้ีอ่ืน     

   - บริษทัยอ่ย - - - 8,142,799 

รวม - - - 8,142,799 

     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

   - บริษทัร่วม 6,420 16,766 6,420 16,766 

รวม 6,420 16,766 6,420 16,766 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

31.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 

 

ผูบ้ริหารสาํคญัของบริษทั รวมถึงกรรมการ คณะผูบ้ริหารระดบัสูง ค่าตอบแทนสาํหรับผูบ้ริหารสาํคญั มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 22,689,151 23,253,553 22,689,151 23,253,553 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,044,410 722,531 1,044,410 722,531 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 6,425 5,894 6,425 5,894 

รวม 23,739,986 23,981,978 23,739,986 23,981,978 

 

32 ภาระผูกพัน 

 

32.1 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

กลุ่มกิจการมียอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและเช่าสํานกังาน 

ท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 7,303,286 8,234,613 4,536,720 4,425,480 

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 12,647,960 13,607,810 12,647,960 10,750,960 

เกินกว่า 5 ปี 8,505,000 10,287,000 8,505,000 10,287,000 

รวม 28,456,246 32,129,423 25,689,680 25,463,440 

 

32.2 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัท่ีเป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 3,393,000 - 3,393,000 

รวม - 3,393,000 - 3,393,000 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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33 หนังสือคํ้าประกันธนาคาร 

 

กลุ่มกิจการมีหนงัสือคํ้าประกนัออกโดยธนาคาร สาํหรับค่าระวาง ค่าไฟฟ้า และอ่ืนๆ ดงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร  29,068,505 29,469,400 29,068,505 26,469,400 
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