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(สร้ำงศักยภำพในกำรท�ำงำนเป็นทีม
ด้วยใจบริกำร)

(เปิดกว้ำงในกำรเรียนรู้ 
และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง)

Excellence teamwork 
with service mind

Open for continuous 
learning and improvement

LEO Core Values

“บริษัทฯ จะเปน็ผูใ้หบ้รกิำรโลจสิติกสแ์บบครบวงจรชัน้น�ำของไทย 
ท่ีมีเครอืขำ่ยครอบคลุมทัว่โลก โดยมกีำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยนื  

และเปน็บรษัิทอนัดบัหนึง่ในใจของลกูค้ำและพนกังำน”
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
เรียน ผู้ถือหุ้น

ปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ต้นปี ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโลกทุกภาคส่วน รวมถึงประเทศไทยด้วย แม้ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เริ่มคลี่คลาย 
และท�าให้ภาคการส่งออกของประเทศไทยขยายตัวและพลิกกลับมาเป็นบวกในช่วงปลายปี แต่กต้็องเผชิญกบัปัญหาการขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์ และค่าระวางทั้งทางเรือและทางอากาศท่ีสูงขึ้น รวมถึงแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาทซ่ึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ี
กระทบกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยตรง

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด และ
ปรับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนและลดความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการวาง
กลยุทธ์ขยายธุรกิจการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น มีการวางแผน
งานในการให้บริการลูกค้ารายหลักของบริษัทฯ และขยายการให้บริการไปยังผู้ประกอบการใหม่ๆ ในกลุ่มผู้ส่งออกและน�าเข้าที่
มศีกัยภาพ สรรหาพันธมติรทางธรุกจิรายใหม่ทัง้ในและต่างประเทศเพิม่ขึน้ และการขยายแผนธรุกจิตามแผนการใช้เงนิ IPO ตาม
ที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน 

แม้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการด�าเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นในปี 2563 แต่บริษัทฯ ยังสามารถสร้าง
การเติบโตของผลการด�าเนินงานให้เติบโตขึ้นได้ โดยมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 57.8 ล้านบาท เติบโตขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปี 2562 และ
เป็นสถิติการท�าก�าไรสูงสุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทฯ มา

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ขอยืนยันเจตนารมณ์
ในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมุ่งมั่นท�างานให้บรรลุเป้า
หมายเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�าทางด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรของไทยและอาเซียนต่อไป

นายเสนีย์ แดงวัง
ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
LEO ครบรอบปีที่ 30 ของการด�าเนินกิจการในเดือนมกราคม
ปี 2564 และได้ก้าวสูก่ารเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกหนึ่งความ
ส�าเร็จในการเติบโตของ LEO

ตลอดระยะเวลา 30 ปีทีผ่่านมา ทางบรษิทัฯ ได้มคีวาม
มุง่มัน่ในการพฒันาและขยายการให้บรกิารมาอย่างต่อเนือ่ง จน
ในปัจจบุนัทางบรษิทัฯ ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นผูใ้ห้บริการโลจิ
สตกิส์ได้อย่างครบวงจรท่ีครอบคลุมทัว่โลก (End – to - End 
Global Logistics Services) และมพัีนธมติรทางธุรกิจทีม่คีวาม
สามารถในการให้บรกิารโลจสิตกิส์ทีค่รบวงจรและขนส่งสนิค้า
ทางทะเลและทางอากาศใน 190 ประเทศ นอกจากน้ี LEO ยงั
เป็นบริษัทผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์แบบครบวงจรรายเดยีวทีไ่ด้รบั
รางวัล Prime Minister Export (PM) Award ในสาขา Best 
Service Enterprise-Logistics และรางวลั Excellent Logistics 
Management Award (ELMA) ในสาขาผูใ้ห้บรกิารโลจิสตกิส์
แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services : 3PL) และ
ในสาขาผูใ้ห้บริการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ (International 
Freight Forwarding ) นบัตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา

ในปี 2563 ทีผ่่านมา เป็นปีทีท้่าทายการด�าเนนิธรุกจิ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเผชิญวิกฤติท้ังสถานการณ์การแพร่
กระจายของเช้ือไวรสั COVID-19 ทีส่่งกระทบให้บางธรุกจิหยดุ
ชะงกั รวมถงึการปรบัค่าระวางเรอืและค่าระวางสายการบนิทีสู่ง
ขึน้อย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน อนัเนือ่งมากจากปรมิาณเรอืและ
เทีย่วบนิมจี�ากดั รวมถงึปรมิาณตูค้อนเทนเนอร์ทีใ่ช้ในการขนส่ง
สนิค้าขาดแคลน ทัง้หมดนีส่้งผลกระทบต่อผูน้�าเข้าและส่งออก
ของไทยโดยตรง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2563 
และอาจส่งผลกระทบต่อเนือ่งมาในไตรมาส 1-2 ของปี 2564 นี้ 

แต่ LEO ไม่ได้มองว่าผลกระทบนีเ้ป็นอปุสรรคในการ
ด�าเนินธุรกิจ แต่กลับมองเป็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจและการ
บรกิารของเรา เนือ่งจากความต้องการส่งออกและน�าเข้าสนิค้า
ของลูกค้าในประเทศไทยยังมอีย่างต่อเนือ่ง และด้วยจุดแขง็ขอ
งบรษัิทฯ ทีม่คีวามสมัพนัธ์ท่ีดกีบัสายเรอืและสายการบนิ ท�าให้
บริษัทฯ สามารถต่อรองกับพันธมิตรทางธุรกิจจนท�าให้เราได้
พืน้ทีใ่นการขนส่งสนิค้ามาให้บรกิารกบัลกูค้า อกีทัง้ในช่วงทีผ่่าน
มา ทางบรษัิทฯ ได้ลกูค้าใหม่จากช่วงเวลานี ้เพิม่มากขึน้กว่าเดมิ
ถงึ 10% เนือ่งจากผูส่้งออกไม่ได้รบัพืน้ทีใ่นการจดัส่งสนิค้าจาก

ผูใ้ห้บรกิารรายเดมิ แต่ LEO สามารถน�าเสนอบรกิารและโซลชูนั
ต่างๆ ทีท่�าให้ลกูค้าสามารถส่งออกและน�าเข้าได้อย่างต่อเนือ่ง 
ทางบรษิทัฯ จงึได้รบัความไว้วางใจจากลูกค้าและใช้บรกิารกบั
ทางบรษิทัฯ เพิม่มากขึน้ และท�าให้ผลประกอบการของบรษิทัฯ 
ในปี 2563 มกี�าไรสงูสดุนับตัง้แต่มีการก่อต้ังบรษิทัฯ มา 

ส�าหรับในปี 2564 นี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบ
ในเชงิบวก เนือ่งจากปรมิาณการขนส่งสนิค้าของผูส่้งออกและ
น�าเข้ายังมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศ
ในโซนเอเชีย อเมริกา และยุโรป ซึ่งเป็น Tradelane ที่ทางบ
ริษัทฯ มีความแข็งแกร่งในการให้บริการ คาดว่าจะยังคงมี
ปริมาณสินค้าที่น�าเข้าส่งออกสูงขึ้นจนถึงปลายปี 2564 

ในปี 2564 นี้ เป็นปีที่ทางผู้บริหารและพนักงาน LEO 
ทุกคน ยังคงมีความมุ่งมั่นและรู้สึกท้าทายในการท�าธุรกิจ ทา
งบริษทัฯ มกีารวางแผนงานและกลยทุธ์ในการขายและการให้
บรกิาร รวมถงึการประเมนิความเส่ียงต่างๆ เพือ่ให้ด�าเนนิธรุกจิ
ได้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้ยงัยดึถอืและด�าเนนิธุรกจิตามหลกั
ธรรมาภบิาล มกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีให้ความส�าคญักบัผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสยี ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั และมคีวามรบัผดิ
ชอบต่อสังคม

สดุท้ายนี ้กระผมในนามบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส์ 
จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบพระคณุท่านผูถื้อหุน้ ลกูค้า พันธมติร
ทางธรุกจิ และผูม้อุีปการคณุทกุท่าน ทีใ่ห้ความไว้วางใจและเชือ่
มัน่ใน LEO มาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บรหิารและพนกังาน
ลีโอทุกคนที่ร่วมกันฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาจน
ผ่านพ้นไปได้ด้วยด ี และช่วยกนัน�าพาลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส์ 
ให้เตบิโตขึน้ในทกุๆ ปี ทางบรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นองค์กร
ชั้นน�าในธุรกิจโลจิสติกส์ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า 
LEO จะเป็นผูใ้ห้บริการโลจสิตกิส์แบบครบวงจรช้ันน�าของไทย 
ทีม่เีครอืข่ายครอบคลุมทัว่โลก โดยมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื และ
เป็นบรษิทัอนัดับหนึง่ในใจของลกูค้าและพนกังานตลอดไป 

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระท่ีจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท
ในการปฏบิตัหิน้าทีก่�ากบัดแูลเกีย่วกับความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ ประสทิธภิาพระบบการควบคมุภายใน และการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งที่จัดประชุม

1. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6

2. นายวรกานต์ ชูโต กรรมการตรวจสอบ 5/6

3. นายธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการตรวจสอบ 6/6

รายละเอียดการด�าเนินงานที่ส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
ในการสอบทานงบการเงินประจ�าปี 2562 และงบการเงินรายไตรมาส ส�าหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นที่เชื่อถือได้ และเห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพการสอบบัญชี

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในอย่างเพยีงพอทีช่่วยป้องกนัและลดความ

เสี่ยงที่มีสาระส�าคัญ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก�าหนดไว้
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2563 ซึ่งสอดคล้อง

ตามการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ เพื่อรับฟังค�าชี้แจง ซักถาม และ
ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และมีการติดตามการด�าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ
ในประเด็นที่มีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

3. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ

บังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระส�าคัญ

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่ก่ียวโยงกนั หรือรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มคีวาม

เหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผลเป็นไปตามการด�าเนนิธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ เพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ รวมท้ัง
การเปิดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนปี 2564
 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจโลจิสติกส์ ความเป็นอิสระและความโปร่งใสของบริษัท คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และค่าบริการ โดยในปี 2564 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

 เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง “บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด”
 1) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 และ/หรือ 
 2) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 และ/หรือ
 3) นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509 และ/หรือ
 4) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10996

 เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 1,475,000.- บาท 

6. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทกุปี และจดัให้มกีารประเมนิผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ โดยผลการประเมินแสดงได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยึดมั่นบนหลักการของความถูกต้อง ตลอดจนได้ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

โดยสรปุ คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่โดยใช้ความรู ้ความสามารถ ด้วยความรอบคอบ และให้ความ
เหน็อย่างอสิระ เพือ่ประโยชน์สงูสดุขององค์กรโดยไม่มข้ีอจ�ากดัใดๆ ในการได้รบัข้อมลูของบรษิทัฯ ได้ปฏิบตัหิน้าทีค่รบถ้วนตาม
ที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ด�าเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ�าทุกปี เพื่อการปรับปรุงและ
พฒันาการปฏบิติัหน้าทีอ่ย่างต่อเนือ่งอย่างมปีระสทิธผิล และประสทิธภิาพ เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้อง และ
เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มี
การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง และมีการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพดีขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จัดตัง้เพือ่สนบัสนนุการท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั ในการก�าหนด
หลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร (Chairman of 
Executive Committee) กรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร (CEO) และเลขานกุารบรษิทั เพือ่ให้มคีวามชดัเจน โปร่งใส
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายธีระชัย เชมนะสิริ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวรกานต์ ชูโต  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายไพบูลย์ ส�าราญภูติ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ ซึ่ง
ได้พจิารณาสรรหาจากบคุคลทีมี่คณุสมบตัทิีเ่หมาะสมครบถ้วน ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก�าหนด โดยค�านึงถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
3. ทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ และรายบุคคล
4. ก�าหนดหลักเกณฑ์และจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม ส�าหรับ

ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. น�าเสนอผลการประเมินประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น

ชอบ ในเรื่องการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี และ การจ่ายเงินพิเศษประจ�าปี
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

นายธีระชัย เชมนะสิริ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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รายงานคณะผู้บริหาร
เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะผูบ้รหิาร จดัตัง้เพือ่สนบัสนนุการท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั ในการบรหิารจัดการกจิการของบรษิทัฯ ให้เป็น
ไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบงัคบั และค�าสัง่ใดๆ รวมทัง้เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ภายใต้กรอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
1. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานคณะผู้บริหาร
2. นายวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์  สมาชิกคณะผู้บริหาร
3. นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี  สมาชิกคณะผู้บริหาร
4. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์  สมาชิกคณะผู้บริหาร
5. นายมานพ ปัจวิทย์  สมาชิกคณะผู้บริหาร

ในปี 2563 คณะผู้บริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยรายละเอียดการด�าเนินงานที่ส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ด�าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบข้อก�าหนด ค�าสั่ง และมติ

ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. พิจารณาก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก�าหนดแผนการเงินงบประมาณ การ

บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
และควบคุมก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของคณะท�างานที่แต่งตั้ง บรรลุตามเป้าหมาย

3. ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และ
ก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

4. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าท�าสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

5. พจิารณาอนมุตัค่ิาใช้จ่ายในการด�าเนนิการตามปกตธิรุกิจของบรษิทัฯ ตามงบประมาณทีร่บัอนมุตัจิากคณะกรรมการ
บริษัท และเป็นไปตามตารางอ�านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
ประธานคณะผู้บริหาร
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รายงานคณะท�างานบริหารความเสี่ยง
คณะท�างานบรหิารความเสีย่ง จดัตัง้เพือ่สนบัสนนุการท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทั ในการก�าหนดนโยบายด้านการ

บริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระ
ทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่และความรับผิด
ชอบของคณะท�างานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะท�างานบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะท�างานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ หัวหน้าคณะท�างานบริหารความเสี่ยง
2. นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี สมาชิกคณะท�างานบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ สมาชิกคณะท�างานบริหารความเสี่ยง
4. นายมานพ ปัจวิทย์ สมาชิกคณะท�างานบริหารความเสี่ยง

ในปี 2563 คณะท�างานบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการด�าเนินงานที่ส�าคัญ สามารถ
สรุปได้ดังนี้

1. ก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ ให้ครอบคลุมถงึความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ พร้อมทั้งก�าหนดแผนการจัดการและการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง

2. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและ
เหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3. ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอโดยการแลกเปลีย่นความรูแ้ละข้อมลูเก่ียวกบัความเสีย่ง
และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ

4. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอ

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
หัวหน้าคณะท�างานบริหารความเสี่ยง

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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1.	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ” หรือ “LEO”) เดิมชื่อ บริษัท ลีโอ กรุ๊ป จ�ากัด ก่อ
ตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 2.50 ล้าน
บาท โดยมีนายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารของบรษิทัฯ เป็นหนึง่ในผูเ้ริม่ก่อตัง้ร่วมกบันายสมศกัดิ์ 
ศรีสุทศัน์กลุ และผูก่้อตัง้ท่านอืน่ๆ ซึง่นายเกตตวิทิย์ สิทธิสนุทร
วงศ์ และนายสมศกัดิ ์ศรสีทุศัน์กลุ ยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่จนถงึ
ปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์แรกที่จัดตั้งคือ เพื่อถือหุ้นในบริษัท
อื่นๆ ในกลุ่ม (“Holding Company”) และ เพื่อรองรับการ
ขยายกจิการทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกิจโลจสิตกิส์ ในขณะนัน้ธรุกรรม
หลักของกลุ ่มบริษัทอยู ่ภายใต้บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (“LEOT”) ซ่ึงด�าเนินธุรกิจให้บริการรับ
จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) ในแบบไม่เต็มตู้ 
(Less than Container Load หรือ “LCL”) ไปยังเมืองท่า
หลักต่างๆ ทั่วโลก และต่อมาได้ขยายบริการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลแบบเต็มตู้ (Full Container Load หรือ “FCL”) ซึ่งใน
ปัจจุบันถือเป็นธุรกิจหลักที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุดของบริษัทฯ 
(ในปี 2551 มกีารเปลีย่นโครงสร้างการถือหุน้ของบรษิทัฯ และ

ในปี 2552 ได้มีการโอนธุรกิจของบริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัดมายังบริษัทฯ)

 จากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจของโลกใน
ช่วงวกิฤตกิารณ์ทางการเงนิปี 2540 เศรษฐกจิในหลายประเทศ
มอีตัราการเตบิโตชะลอตวัและส่งผลกระทบต่อกลุ่มธรุกจิผูร้บั
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ LEOT จึงได้มีการปรับ
กลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางการแข่งขันในการท�าการ
ตลาด โดยหนัมาพฒันาการขนส่งแบบครบวงจรนอกเหนอืจาก
การให้บริการรับจัดการขนส่งทางทะเลเพียงอย่างเดียว โดย
ในปี 2540 บรษิทัฯ เริม่ให้บรกิารจดัการขนส่งสนิค้าทางอากาศ 
(Air Freight) และในปี 2553 บริษทัฯ ได้รบัใบอนญุาตและขึน้
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
(Multimodal Transport Operator หรือ “MTO”) ตามพ
ระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 อัน
เป็นการแสดงถึงศักยภาพและความสามารถในการให้บริการ
ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องครบวงจร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
โอกาสและความพร้อมในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ใน
ระดับภูมิภาคอีกด้วย 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
16



 ในปี 2551 บรษิทัฯ ได้มกีารเปลีย่นชือ่จาก บรษิทั ลีโอ 
กรุ๊ป จ�ากัด มาเป็น บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ากัด เพื่อ
ให้ชือ่ของบรษัิทฯ สามารถสือ่สารถงึขอบเขตธรุกิจของบรษิทัฯ 
ได้อย่างชัดเจน รวมถึงสามารถสะท้อนศักยภาพในการให้
บริการธุรกิจโลจิสติกส์ที่สามารถครอบคลุมทั่วโลกแบบครบ
วงจร (End - to - End Global Logistics Services) 

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยและร่วมลงทุนในบริษัท
ร่วมเพื่อสนับสนุนธุรกรรมหลักของบริษัทฯ โดยมีการลงทุนที่
ส�าคญั ได้แก่ ลงทนุในบรษิทั เอฟพเีอส โลจสิตกิส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั (“FPS”) ในปี 2554 เพือ่ท�าธรุกจิเป็นผูใ้ห้บรกิารโลจสิติ
กส์แบบครบวงจร และผูร้บัจดัการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ
โดยเน้นกลุ่มภูมิภาคเอเชีย ร่วมจัดตั้งบริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชา
นท์มารีน (ประเทศไทย) จ�ากัด (“SKRT”) กับบริษัท ซิโนคอร์ 
เมอร์ชานท์มารีน จ�ากัด ซ่ึงเป็นสายเดินเรือจากประเทศ
เกาหลีใต้ในปี 2545 เพื่อด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนสายเดินเรือ
ของซิโนคอร์ประจ�าประเทศไทย ร่วมจัดตั้งบริษัท วายเจซี ดี
โปท์ เซอร์วสิเซส จ�ากดั (“YJCD”) ในปี 2552 เพือ่ด�าเนนิธรุกจิ
ให้บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระยะสั้นและระยะยาว 
และซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ จัดตั้งบริษัท เวิลด์ คอนเนคท์ โลจิ
สติกส์ จ�ากัด (“WCL”) ในปี 2553 เพื่อด�าเนินธุรกิจเป็นผู้
ด�าเนินพิธีการศุลกากรและตัวแทนออกของ ร่วมจัดตั้งบริษัท 
อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (“ARM”) กับกลุ่มอาราเม็ก
ซ์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าของโลกในธุรกิจขนส่งพัสดุและเอกสาร
เร่งด่วนระหว่างประเทศ (Courier and Express) เพื่อด�าเนิน
ธรุกจิบริการขนส่งพสัดแุละเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศใน
ประเทศไทย (Courier and Small Parcel Express Services) 
และร่วมจดัตัง้ บรษิทั ลโีอ เมยีนมาร์ โลจสิตกิส์ จ�ากัด (“LML”) 
กับบริษัท

 พันธมิตรท้องถ่ินในประเทศเมียนมาร์ ในปี 2557 
ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจเป็นผู ้จัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศในประเทศเมียนมาร์ เป็นต้น

 อย่างไรกด็ ีในช่วงปี 2556-2558 บรษิทัฯ ได้มกีารปรบั
โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมในการ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยในปี 2558 
บริษทัฯ รับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transferred) 
ของ FPS และ WCL โดยทั้งสองบริษัทด�าเนินการช�าระบัญชี
เรยีบร้อยแล้ว ส่งผลให้ในปัจจบุนั บริษัทฯ มบีรษิทัย่อย 2 แห่ง
ที่ยังด�าเนินธุรกรรมอยู่ คือ YJCD และ LML และมีบริษัทร่วม
อีก 2 แห่งคือ SKRT และ ARM นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดให้
บริการ Leo Self-Storage (“LSS”) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่เพื่อให้
เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการแปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 และได้
เปล่ียนชือ่เป็น บรษิทั ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน)

 ตลอดระยะเวลาด�าเนนิการ 29 ปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้
ให้ความส�าคัญกับคุณภาพการให้บริการเสมอมา โดยบริษัทฯ 
ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO ครั้งแรกในปี 2543 และในปี 
2559 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 อีก
ทั้งบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมต่างๆ เช่น 
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai 
International Freight Forwarders Association หรือ 
“TIFFA”) (ในปัจจุบัน นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ด�ารงต�าแหน่งเป็นนายก
กติตมิศกัดิข์องสมาคม TIFFA) สมาพนัธ์ผูร้บัจดัการขนส่งสนิค้า
ระหว่างประเทศ (International Federation of Freight 
Forwarders Associations หรอื “FIATA”) สมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport 
Association หรือ “IATA”) สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทาง
อากาศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association หรือ 
“TAFA”) และสมาคมชปิป้ิงแห่งประเทศไทย (The Customs 
Broker and Transportation Association of Thailand 
หรือ “CTAT”) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิสูจน์ถึงการ
เป็นหนึง่ในผูป้ระกอบการด้านโลจสิตกิส์อย่างครบวงจรช้ันน�า
ของประเทศ โดยได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจ�าปี 2559 (Excellent 
Logistics Management Award หรือ “ELMA”) สาขา 3rd 
Party Logistics Services Provider (3PL) จากกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยรางวัลดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการและการให้
บริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความ
น่าเช่ือถือในกระบวนการจัดการด้านโลจิสติกส์และความเป็น
มืออาชีพในการให้บริการแก่ลูกค้าอีกด้วย

 และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่
มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจ�าปี 
2562 (Excellent Logistics Management Award หรือ 
“ELMA”) สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding) จาก 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ
รางวัลผู ้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2562 (Prime 
Minister’s Award 2019 : PM Award 2019) สาขาธุรกิจ
บรกิารยอดเยีย่ม (Best Service Enterprise Award) นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของระดับ
มาตรฐานเออโีอ (Authorized Economic Operator : AEO) 
จากกรมศุลกากร
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1.1	 	วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมาย	 และกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 
ในภาพรวม

 เป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิด
การยอมรับในการเป็นองค์กรช้ันน�าของคนไทยที่ให้บริการโล
จสิตกิส์อย่างครบวงจร บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิ
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียม
พร้อมสู่การเป็นองค์กรมหาชน

 พันธกิจ

 บริษัทฯ ตระหนักถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Governance) จึงได้ก�าหนดพันธกิจที่จะท�าให้บริษัทฯ เติบโต
อย่างยั่งยืน ได้รับความเช่ือถือจากลูกค้าและคู่ค้า ตลอดจน
พนักงานของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
ตามหลัก Quality Policy ใน 4 หัวข้อดังนี้

01 02

03 04

ความพอใจสูงสุด 
ของลูกค้า	
(HIGH-CUSTOMER 
SATISFACTION : HCS)

ระบบงานที่เป็นเลิศ 
(EXCELLENT WORKING 
SYSTEM : EWS)

พนักงานที่มีคุณภาพ 
(QUALITY HUMAN 
RESOURCE : QHR)

องค์กรที่มีความมั่นคง 
(HEALTHY GROUP OF 
COMPANIES : HGC)

 วิสัยทัศน์

บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้นน�ำของไทย  
ที่มีเครือข่ำยครอบคลุมทั่วโลก โดยมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  

และเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในใจของลูกค้ำและพนักงำน

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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 กลยุทธ์

 วัฒนธรรมองค์กร 

01

01

02

03

04

04

02 05

03 06

สรำ้งกำรเจริญเตบิโตของยอดขำยอยำ่งตอ่เนือ่ง
ด้วยกลยุทธ์ Product Differentiation & 
Innovation Market Concentration และ 
Service Excellence 

ขยำยเครือข่ำยโดยกำรสรรหำพันธมิตรทำง
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงต่อ
เนื่อง

มุง่เน้นในกำรสร้ำงควำมสัมพันธท่ี์ดแีละรกัษำ
ฐำนลูกค้ำหลัก (Key Customers)

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำและดูแลลูกค้ำ
ระดับ Key Accounts ให้ได้รับกำรบริกำรที่ดี 
โดยมีโครงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรให้
บริกำรลูกค้ำและกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำ (CRM) อย่ำงต่อเนื่อง

พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะของ
บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็น Solution 
Provider ให้กับลูกค้ำ

ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำลและควำมรับ
ผิดชอบต่อสังคม (Good Corporate 
Governance with Social responsibility)

ทัศนคติ (Positive Attitude) : สร้างทัศนคติ
ของพนักงาน ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิด
เป็นระบบ มีความเป็นผู ้น�าและมีความคิด
สร้างสรรค์ มีใจรักบริการเพื่อสามารถให้บริการ
ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่ 

องค์ ค ว ำมรู้  ( Know ledge-Based 
Organisation) : เปิดโอกาสให้พนกังานได้เรยีน
รูอ้ยูเ่สมอ มคีวามใฝ่เรยีนรูส้ิง่ใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์ 
และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาความ
สามารถของตนเองและมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ของตนเองให้กับทีมงานได้

ใ ห้ พ ลั ง ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ก ร ะ จ ำ ย อ� ำ น ำ จ 
(Empowerment and Delegation) : สร้าง
แรงจูงใจและสร้างพลังส่งเสริมให้พนักงาน
สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาให้มาก
ทีส่ดุโดยการมอบและกระจายอ�านาจ เพือ่ให้การ
บริหารและการด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร

ทนัสมยั (Modern and Agile Organisation) 
: เป็นองค์กรทีท่นัสมยัและมคีวามคล่องตวัในการ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค

L E O
Leading with ethics  

and integrity

เป็นผู้น�ำอย่ำงมีหลักกำร 
และคุณธรรม

สร้ำงศักยภำพในกำรท�ำงำนเป็นทีม
ด้วยใจบริกำร

เปิดกว้ำงในกำรเรียนรู้และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง

Excellence teamwork with 
service mind

Open for continuous learning 
and improvement

 ค่ำนิยม

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดค่านิยม หรือ LEO Core Values เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีแนวความคิด และหลักการในการท�างาน
เดียวกัน ดังนี้
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1.2	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ	

เดือน/ปี เหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญ

พฤศจิกายน 2533 นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ร่วมจัดตั้ง บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (“LEOT”) กับนายสมศักดิ์ ศรี
สุทัศน์กุล และผู้ก่อตั้งท่านอื่นๆ ซึ่งนายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ และนายสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
จนถึงปัจจุบัน โดยแรกเริ่มบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาทด�าเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ไปยังเมืองท่าหลักๆ ทั่วโลก (ภายหลังบริษัท ลีโอ 
ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ได้โอนกิจการทั้งหมด (EBT) มายังบริษัทฯ ในปี 2551 และได้จดทะเบียนเลิกบริษัท
และช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2559)

ตุลาคม 2534 บริษัท ลีโอ กรุ๊ป จ�ากัด จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 2.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 25,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 100.00 บาท เป็นบริษัท Holding company

กรกฎาคม 2535 บริษัทฯ ร่วมจัดตั้งบริษัท รอยัลเทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (“RYT”) กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ด้วยทุน
จดทะเบยีน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 100.00 บาท เพ่ือด�าเนินธรุกจิให้บริการ
รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล โดยเน้นภูมิภาคยุโรปและอเมริกา โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
40.00 ต่อมาในปี 2555 บริษัทฯ ได้ท�าการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทและได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน RYT เหลือร้อย
ละ 19.00 โดยการขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นของ RYT ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

พฤษภาคม 2537  
ถึงสิงหาคม 2538

บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน 2 ครั้ง โดยครั้งที่หนึ่งเพิ่มทุนจ�านวน 1.50 ล้านบาท จาก 2.50 ล้านบาท เป็น 4.00 
ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจ�านวนทั้งสิ้น 15,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และเพิ่มทุนครั้งที่สองจ�านวน 
1.00 ล้านบาท จาก 4.00 ล้านบาทเป็น 5.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100.00 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ 2 ราย 

กันยายน 2539 บริษัทฯ ร่วมจัดตั้งบริษัท ทิฟฟ่า จ�ากัด กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 12.00 ล้านบาท เพื่อ
ลงทุนในกิจการอื่นเพื่อประกอบกจิการโรงพักสินค้าหรอืสถานที่บรรจุจัดท�าหีบห่อเพือ่การส่งออกและน�าเข้า และธุรกิจ
ที่ให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาวิชาชีพรับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ (International Transport and Business School - ITBS) โดยปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 70.00 
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7.00 ล้านหุ้น มูลค่าสที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.00 

กรกฎาคม 2544 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร่วมจัดตั้ง บริษัท เอฟพีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (“FPS”) ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ท�าธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบ
วงจร และผู้รับจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยเน้นกลุ่มภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทฯ และ บริษัท เอฟพีเอส โลจิสติ
กส์ (ประเทศไทย) แบ่งโซนการขายตามความช�านาญของเครือข่าย (ภายหลังได้จดทะเบียนเลิกบริษัทในปี 2558 และ
ช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในปี 2560)

สิงหาคม 2544 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 10.00 ล้านบาท จาก 5.00 ล้านบาทเป็น 15.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน 
100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

พฤศจิกายน 2545 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร่วมจัดตั้งบริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์มารีน (ประเทศไทย) (“SKRT”) กับ Sinokor Merchant 
Marine Co., Ltd. (“SKR”) ซึ่งเป็นสายเดินเรือจากประเทศเกาหลีใต้ โดยการถือหุ้นร้อยละ 50.00 เพื่อด�าเนินธุรกิจ
เป็นตัวแทนสายเดินเรือซิโนคอร์ (“Sinokor”) ประจ�าประเทศไทย ให้บริการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ภายในภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิก และให้บริการ เช่า เรือเทกอง และเรือคอนเทนเนอร์ และต่อมาในปี 2551 และปี 2556 บริษัทฯ ได้ซื้อ
หุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และร้อยละ 10.00 ตามล�าดับ ท�าให้ ณ 31 มีนาคม 2560 
บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 50.00 โดย SKR ถือหุ้นร้อยละ 40.00 และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 2 รายถือหุ้นรวมกัน
ร้อยละ 10.00

ธันวาคม 2548 บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ขยายสาขาไปยังแหลมฉบังเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

กรกฎาคม 2549 บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ลงทุนในบริษัท Kyungpyung Logistics Company Limited (“KPL”) 
ประเทศเกาหลี ร่วมกับ SKR และนิติบุคคลสัญชาติเกาหลีใต้ เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงพักสินค้า ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์โดย
การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของ KPL 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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สิงหาคม 2550 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท ออล โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (“ALC”) ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ด�าเนินธุรกิจบริการการรับจัดเก็บและกระจายสินค้า (Warehouse & 
Distribution Management) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 85.00 ต่อมา ALC ได้เพิ่มทุน 5.00 ล้านบาท โดยการออก
หุ้น 50,000 หุ้น หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนท�าให้ ALC มีทุนจดทะเบียนทั้ง
สิ้น 10.00 ล้านบาท ต่อมาในปี 2552 บริษัทฯ ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระ
แล้ว โดยการขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ จัดตั้ง บริษัท ลีโอคูลล์ โลจิสติกส์ จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ด�าเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศส�าหรับสินค้าพิเศษ ต่อมาในปี 
2552 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ลีโอ สเปเชียลตี้ โลจิสติกส์ จ�ากัด หลังจากนั้นในปี 2556 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้
แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัท ลีโอ สเปเชียลตี้ โลจิสติกส์ จ�ากัด ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปี 2558 เป็น 
บริษัท ออล สเปเชียลตี้ โลจิสติกส์ จ�ากัด

เมษายน 2551 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ราย ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ และ
บริษัทฯ เข้าถือหุ้นของ บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และ บริษัท เอฟพีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 69.00 และ ร้อยละ 80.00 ตามล�าดับ และต่อมา ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 100.00 
ของทั้ง 2 บริษัทในปี 2552 (ภายหลัง FPS ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทในปี 2558 และช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในปี 2560) 

พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ลีโอ กรุ๊ป จ�ากัด เป็น บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ากัด เพื่อให้ชื่อของบริษัทฯ สื่อสาร
ถึงขอบเขตธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน

สิงหาคม 2551 บรษิทัฯ ก่อตัง้บรษัิท ลีโอ โกลบอล ชปิป้ิง เอเยนซส์ี จ�ากดั ด้วยทนุจดทะเบยีน 3.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 30,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนสายเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศร่วมกับเจ้าของ
สายเรือจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทสายเดินเรือดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่จะท�าธุรกิจด้วย
ตนเองโดยไม่ผ่านตัวแทน บริษัท ลีโอ โกลบอล ชิปปิ้ง เอเยนซีส์ จ�ากัด จึงได้จดทะเบียนเลิกบริษัทในช่วงปลายปี 2557 
และช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2559

พฤษภาคม 2552 บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด โอนกิจการทั้งหมดมายังบริษัทฯ และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทในปลายปี 
2557 และช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2559 

กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ร่วมจัดตั้ง บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.00 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 
15.00 ล้านบาท เดือนธันวาคมในปีเดียวกัน โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 
ด�าเนินธุรกิจให้บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระยะสั้นและระยะยาว และให้บริการรับท�าความสะอาดและซ่อมตู้
คอนเทนเนอร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40.00 (ภายหลัง บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นอีกร้อยละ 10.00 ส่ง
ผลให้ปัจจบัุนสดัส่วนการถอืหุ้นของบริษัทฯ เป็นร้อยละ 50.00 โดยมบีคุคลทีไ่ม่เกีย่วข้องกบับริษัทฯ ถือหุน้ร้อยละ 40.00 
และ นิติบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10.00)

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก SGS (Thailand) Co., Ltd

พฤศจิกายน 2552 บริษัทฯ ขยายสาขาอีกหนึ่งแห่ง คือ สาขาสุวรรณภูมิ โดยเน้นธุรกิจด�าเนินพิธีการศุลกากรและการขนส่งทางอากาศ

กรกฎาคม 2553 บริษัทฯ จัดตั้ง บริษัท ไอ ทู ยู คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (“I2U”) ด้วยทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ด�าเนินธุรกิจให้บริการฐานข้อมูลและบริการท�าการตลาดออนไลน์ ต่อ
มาในปี 2554 I2U ได้เพิ่มทุน 2.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ท�าให้ I2U มีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วทั้งสิ้น 5.00 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ขาย
หุ้นทั้งหมดให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

กันยายน 2553 บรษิทัฯ จัดตัง้บรษัิท เวิลด์ คอนเนคท์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 13.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 130,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ด�าเนินพิธีการศุลกากรและตัวแทนออกของ โดยบริษัทฯ ถือ
หุ้นร้อยละ 100.00 (ภายหลังได้จดทะเบียนเลิกบริษัทในปี 2558 และช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในปี 2560)

ตุลาคม 2555 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 8.125 ล้านบาท เป็น 23.125 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน 81,250 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
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มีนาคม 2556 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1.875 ล้านบาท เป็น 25.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน 18,750 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นใหม่ คือ บริษัท ซิโนคอร์ คัมปนี ลิมิเต็ด (ฮ่องกง) ในราคาหุ้นละ 
1,640.00 บาท ซึ่งต่อมาได้โอนหุ้นให้ บริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์ มารีน คัมปะนี ลิมิเต็ด (เกาหลี) (“SKR”) ในเดือน
เมษายน 2556 ซึ่งเป็นผลให้ SKR ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของบริษัทฯ

มิถุนายน 2557 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (“ARM”) ร่วมกับกลุ่มอาราเม็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าของโลกใน
ธรุกจิขนส่งพสัดแุละเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ (Courier and Express) ด้วยทนุจดทะเบยีน 9.00 ล้านบาท ด�าเนนิ
ธรุกจิบริการขนส่งพสัดแุละเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ ต่อมาในปี 2558 ปี 2560 และปี 2561 ได้เพ่ิมทนุจดทะเบยีน
เป็น 25.50 ล้านบาท 32.50 และ 39.00 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 26.00 บริษัทจากประเทศ
สิงคโปร์ถือหุ้นร้อยละ 49.00 และ ผู้ถือหุ้นอื่นถือหุ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระ
แล้วของ ARM 

กันยายน 2557 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (“LML”) ร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในประเทศเมียนมาร์ ด้วยทุน
จดทะเบียน 50,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ประเทศเมียนมาร์ โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60.00 และ พันธมิตรในประเทศเมียนมาร์ถือหุ้นร้อยละ 40.00 ต่อมาในปี 2559 LML เพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น 100,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ ท�าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน LML ร้อยละ 80.00 และพันธมิตรในประเทศเมีย
นมาร์ถือหุ้นร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของ LML (โดยบริษัทฯ เป็นผู้เพิ่มทุนเพียงฝ่ายเดียว) 

พฤศจิกายน 2558 บริษัท เอฟพีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด โอนกิจการทั้งหมดมายังบริษัทฯ และจดทะเบียนเลิกบริษัท ปัจจุบัน
ช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2560

ธันวาคม 2558 บรษิทั เวิลด์ คอนเนคท์ โลจิสตกิส์ จ�ากดั โอนกจิการทัง้หมดมายงับริษัทฯ และจดทะเบยีนเลกิบริษัท ปัจจบุนัช�าระบญัชี
เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2560

สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจ�าปี 2559 (Excellent 
Logistics Management Award หรือ “ELMA”) สาขา 3rd Party Logistics Services Provider (3PL) จากกรมส่ง
เสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ธันวาคม 2559 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50.00 ล้านบาท เป็น 75.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน 0.50 ล้านหุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

มีนาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ได้มีมติอนุมัติเรื่องส�าคัญต่างๆ ดังนี้ 
1)  มีมติด�าเนินการแปรสภาพจากบริษัทจ�ากัด เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท ลีโอ โกลบอล 

โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)
2)  มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น
3)  มมีตเิพิม่ทนุจดทะเบยีน 25.00 ล้านบาท จากเดมิ 75.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท โดยออกหุน้สามัญจ�านวน 

50.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งแรกต่อประชาชน และน�า
หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดในวันที่ 23 มีนาคม 2560

พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ เปิดให้บริการ Leo Self-Storage (“LSS”) ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 1,280 ตารางเมตร บนถนนพระราม 3 
ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่เพื่อให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ ลูกค้ารายย่อย ซึ่งได้แก่ ผู้อยู่อาศัย
คอนโดมิเนียม หรือผู้ประกอบการ SMEs และ E-Commerce ในละแวกใกล้เคียง 

กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ร่วมจัดตั้งบริษัท ทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ด�าเนินธุรกิจบริหารพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัทฯ ถือ
หุ้นร้อยละ 4.43

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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เดือน/ปี เหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญ

มีนาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ได้มีมติอนุมัติเรื่องส�าคัญต่างๆ ดังนี้ 
1)  มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 25.00 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายของบริษัทฯ
2)  มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 75.00 ล้านบาท เป็น 140.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 130.00 

ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
 -  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวนไม่เกิน 50.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 3 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละไม่เกิน 0.50 บาท

 -  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 80.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 

สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจ�าปี 2562 (Excellent 
Logistics Management Award หรือ “ELMA”) สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
(International Freight Forwarding) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ และรางวลัผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจ�าปี 2562 (Prime Minister' s Export Award 2019) สาขา Best Service 
Enterprise Award 

กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ได้มีมติอนุมัติเรื่องส�าคัญต่างๆ ดังนี้ 
1)  มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 40.00 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายของบริษัทฯ
2)  มมีตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 100.00 ล้านบาท เป็น 160.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 120.00 

ล้านหุน้ มูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุน้ เพ่ือเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุเป็นคร้ังแรกต่อประชาชน และน�าหุน้สามญั
ของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการประกาศอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: 
AEO)

ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท ทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม จ�ากัด (“Tafa Consortium”) จ�านวน 625 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100.00 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 62,500 บาท ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หลังการเพิ่มทุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 4.73 

มกราคม 2563 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท ทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม จ�ากัด จ�านวน 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท 
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 800,000 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับร้อยละ 5.83

พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีทุน
จดทะเบียน 160 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 320 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท 
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1.3	 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ	

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนทั่วไป ดังนี้

บริษัท	ลีโอ	โกลบอล	โลจิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)
(LEO)

บริษัท วำยเจซี ดีโปท์  
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด  

(YJCD)

บริษัท อำรำเม็กซ์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด  

(ARM)

บริษัท ลีโอ เมียนมำร์  
โลจิสติกส์ จ�ำกัด  

(LML)

บริษัท ซีโนคอร์ เมอร์ซำนท์ 
มำรีน (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

(SKRT)

บริษัทย่อย
50.0% 80.0%

26.0%

30.0% 19.0% 10.0% 5.0% 2.0% 5.8%

50.0%
บริษัทร่วม

เงินลงทุนทั่วไป

Kyung Pyung 
Logistics  
Co., Ltd.  
(KPL)

บริษัท รอยัล  
เทนเนอร์ 

คอรป์อเรชัน่ จ�ำกัด  
(RYT)

บริษัท ออล  
โลจิสติกส์ 

เซ็นเตอร์ จ�ำกัด 
(ALC)

บริษัท ทิฟฟำ 
จ�ำกัด  

(TIFFA)

บริษัท ทิฟฟำ  
โลจิสติกส์ (2008) 

จ�ำกัด  
(TIFFAL)

บริษัท ทำฟำ่ คอน
เซอร์เที่ยม จ�ำกัด*

61.0%

 จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
เงินลงทุนทั่วไปเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว เว้นแต่การลงทุนในบจก. อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) ซึ่งมี บจก.
ทรานสปีด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 บจก. ทรานสปีด มีผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ได้แก่ นางสุธาสินี มารุตตมาน ซึ่งเป็นพี่สาวนายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ และนายวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

 บริษัทฯ จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์มารีน (ประเทศไทย) จ�ากัด (“SKRT”) ที่บริษัทฯ มีสัดส่วน
การถอืหุน้ร้อยละ 50 เป็นเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม เนือ่งจากบรษิทัฯ ไม่มอี�านาจควบคมุใน SKRT โดยทีก่ารลงทนุใน SKRT เป็นการ
ลงทุนร่วมกับ Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. (“SKR”) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของเรือเดินทะเลที่ SKRT 
เป็นตวัแทนสายการเดนิเรอืในประเทศไทย การบรหิารงานของ SKRT มกีารก�าหนดนโยบายการด�าเนนิธรุกิจและการบรหิารร่วม
กัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนในคณะกรรมการของ SKRT 2 ท่าน จากทั้งหมด 6 ท่าน และไม่มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยรายชื่อ 
คณะกรรมการของ SKRT มี ดังนี้

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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รำยชื่อคณะกรรมกำร ตัวแทน

1. นายฮยอน ชอล กู ตัวแทนของกลุ่ม Sinokor

2. นายมินกึน ชิน ตัวแทนของกลุ่ม Sinokor

3. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ตัวแทนของบริษัทฯ

4. นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี ตัวแทนของบริษัทฯ

5. นางสาวพรรณนีย์ ตันสถาวีรัฐ* -

6. นายสมบูรณ์ ไพศาลสินสกุล* -

หมายเหตุ : *  คุณพรรณนีย์ ตันสถาวีรัฐ และคุณสมบูรณ์ ไพศาลสินสกุล เป็นผู้บริหารตั้งแต่ช่วงก่อตั้งของ SKRT แล้วต่อมาจึงเข้าเป็นผู้ถือหุ้นและ
กรรมการของ SKRT โดยแต่ละท่านถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของ SKRT โดยก่อนเข้าร่วมงานกับ SKRT 
คุณพรรณนีย์ ตันสถาวีรัฐ มีประสบการณ์ด้านการบริหารในธุรกิจโลจิสติกส์มานานกว่า 15 ปีทั้งในธุรกิจสายเรือ และธุรกิจ Freight 
Forwarder ในขณะที่คุณสมบูรณ์ ไพศาลสินสกุลมีประสบการณ์ในการดูแลงานด้านบริหารการขายในธุรกิจสายเดินเรือและธุรกิจโลจิ
สติกส์มามากกว่า 10 ปี และได้ร่วมบริหารท�าให้ SKRT เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ทั้งสองท่านด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป 
(General Manager) และรองผู้จัดการทั่วไป (Deputy General Manager) ตามล�าดับ

 ขณะทีก่ารจดัประเภทเงนิลงทนุใน Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. (KPL) ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศเกาหลใีต้
เป็นเงินลงทุนทั่วไป แม้ว่าบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีอ�านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของ KPL และบริษัทฯ ไม่มีตัวแทนในคณะกรรมการของ KPL โดยที่
การลงทุนใน KPL เกิดจากการชักชวนจากกลุ่ม SKR ในประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นพันธมิตรทางการค้าเพื่อให้ KPL ได้มาซึ่งสิทธิ
ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจซ่ึงจะต้องมีผู้ร่วมทุนเป็นชาวต่างชาติ ดังนั้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการค้า บริษัทฯ จึงได้เข้า
ร่วมลงทนุใน KPL สดัส่วนร้อยละ 30 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ซึง่เป็นสัดส่วนขัน้ต�า่ตามทีก่�าหนดในกฎหมายของ
ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า การบริหารงานของ KPL กระท�าโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบริษัทในประเทศ
เกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในธุรกิจดังกล่าวและการร่วมลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง
กนั บรษิทัฯ จงึไม่ได้ส่งตวัแทนเข้าบรหิารงานที ่KPL และเหน็ว่าการจดัประเภทของเงนิลงทนุใน KPL เป็นเงนิลงทนุทัว่ไปมคีวาม
ถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับการที่บริษัทฯ ไม่ได้มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญใน KPL 

 ทัง้นี ้บรษิทั ลโีอ เมียนมาร์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (“LML”) และบรษิทั รอยลัเทนเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (“RYT”) มลีกัษณะ
ธุรกิจที่คล้ายคลึงกับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี LML มีธุรกิจหลักในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ประเทศเมียนมาร์ มี
กลุ่มลูกค้าหลักคือกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่อยู่ที่ประเทศเมียนมาร์ และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด ในขณะที่ RYT แม้จะมีการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ แต่ RYT มีรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2560 – 2562) 
เท่ากับ 76.35 ล้านบาท 73.39 ล้านบาท และ 67.80 ล้านบาท ตามล�าดับ ในขณะที่บริษัทฯ มีรายได้ในช่วงเดียวกันเท่ากับ 
1,040.63 ล้านบาท 1,052.68 ล้านบาท และ 1,044.01 ล้านบาท ตามล�าดับ อีกทั้งบริษัทฯ มีเงินลงทุนใน RYT ในสัดส่วนร้อย
ละ 19.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ดังนั้น การลงทุนใน LML จึงเป็นการต่อยอดธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สามารถให้
บริการลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น และการลงทุนใน RYT แม้จะมีธุรกิจที่คล้ายกับบริษัทฯ แต่ด้วยขนาดธุรกิจที่ต่างกัน จึงไม่เข้า
ข่ายลักษณะที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

1.4	 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	

 ไม่มี
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2.	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1	 โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทการบริการ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจดังนี้

ประเภทของรำยได้
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล  
(Sea Freight)

767.42 72.73 723.68 69.11 778.96 68.99

บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ  
(Air Freight)

92.48 8.76 137.69 13.15 174.51 15.46

บริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า
แบบครบวงจร (Integrated Logistics Services หรือ “ILS”)

189.08 17.92 176.53 16.86 165.79 14.68

-  บริการขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุก
และรถบรรทุกหัวลาก

122.58 11.64 110.34 10.57 101.84 9.02

- บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ 31.81 3.02 28.21 2.70 28.72 2.54

- บริการด้านพิธีการศุลกากร 30.32 2.88 32.94 3.16 29.24 2.59

- บริการอื่นๆ (1) 4.38 0.42 5.03 0.48 5.99 0.53

บริการพื้นที่ส�าหรับเก็บของ (Leo Self Stroage หรือ "LSS") 3.70 0.35 6.12 0.59 7.01 0.62

รวมรายได้จากการให้บริการ 1,052.68 99.76 1,044.01 99.70 1,126.27 99.75

รายได้อื่นๆ (2) 2.50 0.24 3.19 0.30 2.86 0.25

รวมรายได้ 1,055.18 100.00 1,047.21 100.00 1,129.13 100.00

หมายเหตุ : (1) บริการอื่นๆ เช่น บริการจัดหาประกันภัย และบริการรับจัดการจัดเก็บและกระจายสินค้า เป็นต้น
  (2) รายได้อื่นๆ เช่น รายได้เงินปันผล รายได้ค่าเช่าและบริหารส�านักงาน ดอกเบี้ยรับ ก�าไร (ขาดทุน) จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ เป็นต้น

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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2.2	 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

2.2.1 ลักษณะกำรให้บริกำร

 บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์สัญชาติไทยที่ให้บริการ
แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก (End - to - End Global Logistics Services) โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการรับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งการน�าเข้าและส่งออก (International Freight Forwarding Import / Export Services) โดย
การขนส่งทางทะเล (Sea freight) ทัง้แบบเตม็ตู ้(Full Container Load หรอื “FCL”) และแบบไม่เตม็ตู ้(Less than Container 
Load หรือ “LCL”) และทางอากาศ (Air freight) โดยบริษัทฯ มีพันธมิตรอยู่ในต่างประเทศมากกว่า 190 ประเทศ จึงสามารถ
ที่จะให้บริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วโลก นอกจากการเป็นผู้รับจัดการขนส่ง
สนิค้าระหว่างประเทศแล้ว บรษิทัฯ ยงัมผีลติภัณฑ์และการบรกิารอืน่ๆ เพือ่สนับสนนุการให้บรกิารโลจสิตกิส์และการขนส่งสินค้า
ของบริษัทฯ ให้ครบวงจร (Integrated Logistics Service) เช่น การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร การรับจัดการขนส่งสินค้า
ทางบกด้วยรถบรรทกุและรถบรรทกุหวัลาก บรกิารจดัหาประกันภยัสนิค้า (Cargo Insurance) บรกิารบรรจหุบีห่อสนิค้า บรกิาร
รับจัดเก็บและกระจายสินค้า การรับขนส่งสินค้าโครงการและสินค้าขนาดใหญ่ (Project&Heavy Lift Cargoes) และการรับ
ขนส่งพัสดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ (Courier and Small Parcell Express Service) เป็นต้น 

 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้รบัใบอนญุาตและขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ (Multimodal Transport 
Operator-“MTO”) ตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ในปี 2553 บริษัทฯ สามารถให้บริการ
ลูกค้าในการขนส่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางได้ทั่วโลกในลักษณะ End - to - End Global Logistics และจากการที่บริษัทฯ มี
พันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น บริษัทสายเดินเรือ บริษัทสายการ
บิน บริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ (Small Parcel) และบริษัทขนส่งภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นสมาชิกในสมาคมและสมาพันธ์ต่างๆ 
ท�าให้บริษัทฯ สามารถให้บริการที่รองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและสามารถให้บริการทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการจากบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด (“YJCD”) ซึ่ง
ท�าธุรกิจให้บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระยะสั้นและระยะยาว และซ่อมตู้คอนเทนเนอร์แก่สายเดินเรือ และบริษัท ลีโอ 
เมียนมาร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (“LML”) ซึ่งท�าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ประเทศเมียนมาร์ เพื่อรองรับการขนส่งที่
มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community หรือ “AEC”)

แผนภำพแสดงลักษณะกำรให้บริกำรโลจิสติกส์แบบครบวงจร
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ลักษณะการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรโดยทั่วไป สามารถสรุปขั้นตอนการให้บริการได้ดังนี้
1.  วางแผนเส้นทาง และวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
2.  บริหารจัดการระวางกับสายเดินเรือ สายการบิน หรือการขนส่งผ่านแดนโดยรถบรรทุก
3.  ด�าเนินพิธีการศุลกากรทั้งในประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง
4.  บริการขนส่งภายในประเทศ ทัง้ในประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง รวมถงึการขนส่งผ่านแดนไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน
5.  บริการรับจัดเก็บ แบ่งแยก และกระจายสินค้า รวมถึงการบรรจุหีบห่อ ทั้งในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง

2.2.2 ประเภทกำรให้บริกำร

 จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สามารถจ�าแนก
ประเภทการให้บริการได้ดังนี้

•  กำรรับจัดกำรขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศ
ทำงทะเล (Sea Freight) 

 บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศทางทะเลทั้งการน�าเข้าและส่งออก ซึ่งการ
ขนส่งในรูปแบบน้ีเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ จากการที่มี
สดัส่วนรายได้สงูทีส่ดุ โดยในปี 2561 ถงึปี 2563 มสีดัส่วนราย
ได้คิดเป็นร้อยละ 72.73 ร้อยละ 69.10 และร้อยละ 68.99 
ของสัดส่วนรายได้รวม ตามล�าดับ 

 ทั้งนี้ ลักษณะการให้บริการ บริษัทฯ จะท�าหน้าที่
เสมือนเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับสายเดินเรือ โดยบริษัทฯ 
จะสอบถามความต้องการของลูกค้าก่อนท่ีจะท�าการจัดหาตู้
คอนเทนเนอร์และจัดหาระวางเรือจากสายเดินเรือพร้อมทั้ง
ก�าหนดเส้นทางเดินเรือและเวลาให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าและตามความเหมาะสมของสินค้า อีกทั้ง บริษัทฯ ยัง
สามารถติดตามสถานะของสินค้าพร้อมท้ังแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ตลอดระยะทางที่ให้บริการ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการด้าน
พิธีการศุลกากรท้ังในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง 
และประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อจัดการสินค้า
ของลกูค้า ในปัจจบุนับรษิทัฯ สามารถให้บรกิารในเส้นทางการ
เดินเรือหลากหลายประเทศ ครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตการ
ค้าที่ส�าคัญทั่วโลก ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความช�านาญในเส้น
ทางในแถบเอเชีย เช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน รวมถึงประเทศที่มีปริมาณสินค้าส่งออกมาก 
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศ
อินเดีย เป็นต้น 

 การขนส่งทางทะเลโดยส่วนใหญ่จะท�าการบรรจุ
สนิค้าในตูค้อนเทนเนอร์เพือ่ความสะดวกในการขนส่งและเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายของสินค้า ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์สามารถ
แบ่งเป็น 2 ขนาดหลักๆ คือ ขนาด 20 ฟุต (Twenty-foot 
Equivalent Unit หรือ “TEU”) และขนาด 40 ฟุต (Forty-
foot Equivalent Unit หรือ “FEU” ) นอกจากนี้ ตู ้
คอนเทนเนอร์ยงัมรีปูแบบต่างๆ เช่น ตูแ้บบธรรมดาหรอืตูแ้ห้ง 
(Dry) ตู้แบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer) ตู้แบบเปิดหลังคา 
(Open top) และ ตู้เปิดข้าง (Flat rack) เป็นต้น การขนส่ง
ทางทะเลสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

 1. การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full 
Container Load หรือ “FCL”) หมายถึง การขนส่งสินค้า
โดยตู้คอนเทนเนอร์ที่สินค้าในตู้จะเป็นสินค้าของลูกค้าเพียง
รายเดยีว ซึง่เหมาะกบัลกูค้าทีม่ปีรมิาณการส่งสนิค้าทีม่ากพอ
ส�าหรับการบรรจุเต็มตู้ ซ่ึงการขนส่งแบบ FCL น้ีจะไม่มีการ
เปิดตู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง โดยลูกค้าสามารถรับตู้
เปล่าจากลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard หรือ 
“CY”) ของสายเดนิเรอืไปบรรจสุนิค้าหน้าโรงงานหรอืโรงเกบ็
สินค้าของลูกค้าแล้วน�าตู้ที่บรรจุสินค้าแล้วไปวางที่ท่าเรือ
บริเวณลานพักตู้สินค้าเพื่อรอการบรรทุกลงเรือ 

 2. การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less 
than Container Load หรือ “LCL”) หมายถึง การขนส่ง
สินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ที่สินค้าในตู้เป็นสินค้าของลูกค้า
หลายราย เนือ่งจากลกูค้าแต่ละรายมปีรมิาณสนิค้าไม่เพยีงพอ
ส�าหรับการบรรจุเต็มตู้คอนเทนเนอร์จึงเกิดการแบ่งการใช้
พื้นท่ีของสินค้า โดยบริษัทฯ จะท�าการจัดสรรพื้นที่ตู้ให้แก่
ลูกค้า LCL แต่ละรายให้เกิดประโยชน์สูงสุด สินค้า LCL จะ
ถกูบรรจลุงตูค้อนเทนเนอร์ทีโ่รงพักสินค้า (Container Freight 
Station หรือ “CFS”) ของบริษัทฯ และเมื่อตู้สินค้าถูกบรรจุ
ตามก�าหนดเรียบร้อย บริษัทฯ จะน�าตู้ไปส่งที่บริเวณลานวาง
พักตู้สินค้าในท่าเรือเพื่อรอการบรรทุกลงเรือ 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
28



รำยได้ (ล้ำนบำท) จำกกำรขนส่งทำงทะเล  
ของบริษัทฯ ปี 2561 – 2563

ประเภท 
กำรให้บริกำร

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

สินค้าขาออก 588.79 560.06 595.73

สินค้าขาเข้า 178.63 163.62 183.22

รวม 767.42 723.68 778.96

หมายเหตุ : ข้อมูลจากการประมาณการของฝ่ายจัดการ

•  กำรรับจัดกำรขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศ
ทำงอำกำศ (Air Freight) 

 บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศทางอากาศท้ังการน�าเข้าและส่งออก ซ่ึงการ
ขนส่งในรูปแบบนี้เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วใน
การขนส่ง หรือเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง อย่างไรก็ดี การขนส่ง
ทางอากาศจะมีต้นทุนที่สูงกว่าการขนส่งทางทะเล ดังนั้น 
สินค้าส่วนใหญ่ที่ขนส่งทางอากาศจะมีปริมาณน้อย และมี
ขนาดไม่ใหญ่มากนัก 

 โดยท่ัวไป ลักษณะการรับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศทางอากาศจะมีความคล้ายคลึงกับการให้
บริการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางทะเล กล่าวคอื บริษทัฯ 
จะท�าหน้าที่เปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างลูกค้ากับสายการ
บนิ โดยบรษิทัฯ จะสอบถามความต้องการของลกูค้าก่อนทีจ่ะ
ท�าการจัดหาพื้นท่ีและเท่ียวบินให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า พร้อมติดตามสถานะของสินค้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ตลอดระยะทางท่ีให้บริการ รวมท้ังยังให้บริการด้านพิธีการ
ศุลกากร และประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศเพื่อจัดการ
สินค้าของลูกค้า 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นสมาชิกในสมาคมต่างๆ ที่
เกีย่วข้องกบัการขนส่งทางอากาศ เช่น เป็นสมาชกิของสมาคม
ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศแห่งประเทศไทย (Thai 
Airfreight Forwarders Association หรือ “TAFA”) และ 
สมาคมขนส่งสนิค้าทางอากาศระหว่างประเทศ (International 
Air Transport Association หรือ “IATA”) เป็นต้น ซึ่งการได้
รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกของสมาคมระดับโลก เช่น IATA นี้ 
ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากสายการบินทั่ว
โลกในระดบัสากล รวมถงึได้รบัความไว้วางใจจากพันธมติรทาง
ธุรกิจในต่างประเทศและลูกค้า และยังได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์จาก IATA อีกด้วย 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการขนส่งจดหมาย
และพัสดุทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก
ได้แก่ ลูกค้าผู้ให้บริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ และลูกค้าผู้ให้
บริการขนส่งสินค้า E-Commerce ซ่ึงต้องการความรวดเร็ว
ในการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภคด้วยราคาที่เหมาะสม 

 ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จากการรับจัดการขนส่งสินค้า
ทางอากาศในปี 2561 - 2563 คิดเป็นร้อยละ 8.76 ร้อยละ 
13.15 และร้อยละ 15.46 ของรายได้รวมตามล�าดับ

ปรมิำณกำรขนส่งสินคำ้ (ตนั) และรำยได ้(ล้ำนบำท) 
จำกกำรขนส่งทำงอำกำศ ปี 2561 – 2563

ประเภท 
กำรให้บริกำร

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

สินค้าขาออก 75.63 116.05 159.27

สินค้าขาเข้า 16.85 21.64 15.24

รวม 92.48 137.69 174.51

หมายเหตุ : ข้อมูลจากการประมาณการของฝ่ายจัดการ

•  บริกำรสนับสนุนกำรให้บริกำรโลจิสติกส์
และกำรขนส่งสินคำ้แบบครบวงจร (Integrated 
Logistics Services หรือ “ILS”)

 เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า บริษทัฯ จงึ
ได้พัฒนาการให้บริการในส่วนต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งแก่ลูกค้าให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

 1. การให้บรกิารด้านพธิกีารศลุกากร (Customs 
Clearance) หมายถึง การให้บริการเป็นตวัแทนของลกูค้าใน
การด�าเนนิการด้านพธิกีารศลุกากรเพือ่การน�าเข้าและส่งออก 
รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้ค�าแนะน�าด้านสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในการน�าเข้า-ส่งออก บริษัทที่ให้บริการดัง
กล่าวจะต้องลงทะเบยีนเป็นตวัแทนออกของจากกรมศลุกากร 
ซ่ึงบริษัทที่จะลงทะเบียนได้จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมที่
เกีย่วข้องกบัการออกของทีก่รมศุลกากรรบัรอง และมพีนกังาน
หรือลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรตัวแทนออกของจากสมาคมหรือสถาบันที่กรม
ศุลกากรรับรองและผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานที่กรม
ศุลกากรก�าหนด หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช�านาญการ
ศุลกากรของกรมศุลกากร อย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้ช�านาญการที่ผ่านการอบรม
หลกัสตูรและผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานทีก่รมศลุกากร
ก�าหนดประจ�าบริษัท 3 คน
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 ตัวแทนออกของ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวแทนออกของทั่วไป และตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ 
(Authorized Economic Operator หรือ “AEO”) ซึ่งตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรได้อนุมัติรับรองให้เป็นตัวแทนออกของ
ระดบัมาตรฐานเออโีอ จะสามารถปฏบิติัพธิกีารศุลกากรด้วยความสะดวกรวดเรว็ และได้รบัสทิธพิเิศษทางศลุกากรมากยิง่ขึน้ ใน
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการประกาศอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งสินค้าและศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับมาตรฐานโลก เมื่อปี 2562

รำยได้ (ล้ำนบำท) และสัดส่วน (ร้อยละ) จำกกำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกรปี 2561 – 2563

ประเภทกำรให้บริกำร
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

บริการขาออก 17.48 57.65 18.75 56.90 17.11 58.52

บริการขาเข้า 12.84 42.35 14.20 43.10 12.13 41.48

รวม 30.32 100.00 32.94 100.00 29.24 100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจากการประมาณการของฝ่ายจัดการ

 2. บริการขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหัวลาก (Domestic and Cross-
Border Trucking) การขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือรถบรรทุกหัวลากทั้งภายในประเทศและผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท หลักๆ ดังนี้ 

  - การขนส่งจากหน้าโรงงานลูกค้าไปยังท่าเรือ/ท่าอากาศยาน หรือ รับสินค้าจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานมายัง
โรงงานลกูค้าเป็นส่วนประกอบหนึง่ในสายการขนส่งแบบ End - to - End ในบางกรณท่ีาเรอื/ท่าอากาศยานอาจอยูค่นละประเทศ
กับโรงงานของผู้น�าเข้า-ส่งออก 

  - การขนส่งจากโรงงานแห่งหนึง่ไปสูโ่รงงานอกีแห่งหนึง่ด้วยรถบรรทกุหรอืรถบรรทกุหวัลากทัง้ในประเทศและ
ผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ในกรณีที่โรงงานของผู้ส่งออก-น�าเข้าทั้งสองแห่งมีระยะทางไม่ไกลนักและระบบโครงสร้างพื้น
ฐานของประเทศที่ส่งออก-น�าเข้าเอื้ออ�านวยต่อการขนส่งภาคพื้นดิน การขนส่งรูปแบบนี้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าการขนส่งทางอากาศ และรวดเร็วกว่าการขนส่งทางทะเล ดังนั้น การที่บริษัทฯ มีพันธมิตรเป็น
ผู้ให้บริการขนส่งทางบกท่ีมีศักยภาพในการขนส่งทั้งในประเทศและผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศเมียนมาร์ และประเทศลาว เป็นต้น ท�าให้บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าที่มีคู่ค้า หรือสาขาที่ประจ�าอยู่ประเทศเพื่อน
บ้านได้อย่างครบวงจร

รำยได้ (ล้ำนบำท) และสัดส่วน (ร้อยละ) จำกกำรให้บริกำรขนส่งภำยในประเทศและกำรขนส่งผ่ำนแดน 
โดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหัวลำกในปี 2561 – 2563

ประเภทกำรให้บริกำร
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

ในประเทศ 104.12 84.94 102.31 92.73 100.29 98.48

ผ่านแดน 18.46 15.06 8.03 7.27 1.54 1.52

รวม 122.58 100.00 110.34 100.00 101.84 100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจากการประมาณการของฝ่ายจัดการ

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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 3. การบริการรับจัดเก็บและกระจายสินค้า 
บรรจหุบีห่อสนิค้า และบรกิารจดัหาประกนัภยัสนิค้า เพือ่ให้
บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการ
ในส่วนอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่งหลัก เช่น การบริการรับจัด
เก็บและกระจายสินค้า (Warehouse & Distribution 
Management) ส�าหรับลกูค้าส่งออกทีม่คีวามต้องการพกัของ
ระหว่างการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือ/สนามบิน และลูกค้าน�า
เข้าที่มีความต้องการพักของระหว่างการขนส่งสินค้าจาก
ท่าเรือ/สนามบินมายังโรงงานลูกค้า เนื่องจากพื้นที่ที่โรงงาน
ของลกูค้าอาจไม่เพยีงพอหรอืไม่สะดวกในการพกัของหรอืถ่าย
ของเข้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทฯ ยังให้บริการบรรจุ
หีบห่อสินค้า (Packing) ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการขนส่งระหว่างทาง เช่น การ
บรรจุใส่ลังไม้ (Wooden Crate) หรือ พาเลตไม้ (Wood 
Pallet) เป็นต้น นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัให้บรกิารจดัหาประกัน
ภัยสินค้า (Cargo Insurance) เพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่า
จะได้รับชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย
จากการขนส่งระหว่างทาง

• กำรให้บริกำรรบัฝำกตูสิ้นค้ำคอนเทนเนอร์ 
 บรษิทั วายเจซ ีดโีปท์ เซอร์วสิเซส จ�ากดั (“YJCD”) 

ซึ่ ง เป ็นบริ ษัทย ่อย ท�าธุรกิจให ้บริการรับฝากตู ้สินค ้า
คอนเทนเนอร์ระยะสัน้และระยะยาว และซ่อมตูค้อนเทนเนอร์
ให้แก่สายเดินเรอื โดยทัว่ไปตูค้อนเทนเนอร์เปล่าซึง่ผู้น�าเข้าได้
ถ่ายสินค้าออกจากตู้แล้ว จะถูกน�ากลับมาวางท่ีลานพักตู้ 
(Container Depot หรือ Container Yard) ประจ�าสายเดิน
เรือนั้นๆ เพื่อพักตู้ และรอผู้ส่งออกน�าตู้ออกไปบรรจุสินค้าต่อ
ไป ดงันัน้ รายได้หลกัของ YJCD มาจากค่าบรกิารยกตูจ้ากลาน
พักตู้ขึ้นรถหัวลาก และจากรถหัวลากลงลานพักตู้ (Lift On 
– Lift Off) อีกทั้ง YJCD ยังให้บริการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์
กับสายเดินเรือในกรณีที่ตู้เกิดความเสียหาย รวมทั้งท�าความ
สะอาดและเตรยีมตูใ้ห้พร้อมตามเงือ่นไขของผูส่้งออก นอกจาก
นี้ YJCD ยังมีรายได้อื่น เช่น ค่าผ่านประตู (Gate Fees) ค่า
ฝากตู้เกินเวลา (Storage Charges) และ ค่าเช่าที่ เป็นต้น

แผนภำพแสดงลักษณะกำรให้บริกำรของ YJCD
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 1. ผู้น�าเข้า หรือ Supplier รถบรรทุกหัวลาก รับ
ตู้สินค้าจากเรือที่ท่าเรือเพื่อขนส่งไปที่โรงงานของผู้น�าเข้า

 2. ผู้น�าเข้า หรือ Supplier รถบรรทุกเม่ือถ่าย
สินค้าเสร็จจะน�าตู้เปล่ามาเก็บไว้ท่ีลานเก็บตู้สินค้าตามที่สาย
เดินเรือระบุ ในที่นี้คือ YJCD

 3. YJCD รับฝากตู้สินค้า ซ่อมแซม ท�าความ
สะอาด และจดัเตรยีมตูใ้ห้อยูใ่นสภาพทีพ่ร้อมส�าหรบัผู้ส่งออก

 4. ผู้ส่งออกน�ารถบรรทุกมารับตู้เปล่าที่ลานเก็บ
ตู้สินค้าประจ�าสายเดินเรือ (YJCD) เพื่อน�าไปบรรจุสินค้าที่
โรงงาน

 5. หลังจากบรรจุสินค้าเรียบร้อย ผู้ส่งออกน�าตู้ที่
บรรจุเสร็จไปยังท่าเรือเพื่อรอบรรทุกลงเรือต่อไป

 ที่ผ่านมา YJCD มีรายได้และจ�านวนตู้ขาเข้าและขา
ออกค่อนข้างทรงตัว โดยในปี 2561 ถึงปี 2563 YJCD มีราย
ได้เท่ากับ 29.87 ล้านบาท 27.01 ล้านบาท และ 27.80 ล้าน
บาท ตามล�าดบั ท�าให้ในปัจจบุนั ธุรกจิของ YJCD เป็นอกีหนึง่
ธุรกิจโลจิสติกส์ที่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท โดยท่ีสัดส่วน
รายได้ของ YJCD คิดเป็นร้อยละ 2.83 ร้อยละ 2.58 และร้อย
ละ 2.46 ของรายได้รวม ตามล�าดับ

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 YJCD มีผู้ถือหุ้น 3 
ราย ได้แก่ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 บุคคลธรรมดาที่ไม่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 และ นิติบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 

•  กำรให้บริกำรโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่
ประเทศเมยีนมำร์

 การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื “AEC” 
เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ท�าให้ปริมาณสินค้าที่ขนส่งระหว่าง
ประเทศในภูมภิาคมแีนวโน้มเตบิโตมากขึน้ ส่งผลให้ธุรกจิโลจิ
สติกส์ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีส่วนช่วย
สนบัสนนุการผลติและการส่งออกให้กบัผูป้ระกอบการทีม่กีาร
ค้าระหว่างประเทศ บรษิทัฯ ได้เหน็ถึงโอกาสในการขยายธรุกจิ
ในประเทศเพือ่นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศทีม่อีตัราการ
เติบโตสูงอย่างประเทศเมียนมาร์ จึงได้จัดตั้งบริษัท ลีโอ เมีย
นมาร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (“Leo Myanmar Logistics หรือ 
“LML”) ร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ท้องถิ่นแห่งหนึ่ง
ในประเทศเมยีนมาร์ เพือ่ท�าธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์แบบครบ
วงจร โดยมีส�านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ 
โดยเน้นให้บริการแก่ลูกค้าคนไทยท่ีขยายธุรกิจไปท่ีประเทศ
เมียนมาร์และตัวแทนต่างประเทศ (Overseas Agent)

 อย่างไรก็ด ีการขนส่งผ่านแดนด้วยรถบรรทกุไปยงั
ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการให้บริการของ LML นั้น 
ปัจจบุนัยงัมข้ีอจ�ากดัด้านการขนส่ง เช่น กฎหมายของประเทศ
เมียนมาร์อนุญาตให้รถบรรทุกของไทยเข้าได้ถึงเมืองเมียวดี
เท่านั้น ดังนั้น สินค้าจะถูกถ่ายจากรถบรรทุกไทยสู่รถบรรทุก
เมียนมาร์เพื่อไปส่งที่ปลายทาง ส่งผลให้สินค้ามีโอกาสได้รับ
ความเสียหาย ดังนั้น ในปี 2559 LML จึงได้เป็นผู้ริเริ่มในการ
ขนส่งผ่านแดนด้วยรถบรรทุกไปยังประเทศเมียนมาร์ด้วย
ระบบตู้คอนเทนเนอร์ เพ่ือลดความเสียหายและสูญหายของ
สินค้า และยังได้น�าระบบ Electronic Seal หรือ e-Seal มา
ใช้ในการบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนของบริษัทฯ ท�าให้ลูกค้า
สามารถติดตามต�าแหน่งและสถานะตู้คอนเทนเนอร์ได้ตลอด
เวลา และเพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าสินค้าจะถึงมือผู้รับ
อย่างปลอดภัย และให้ช่ือบรกิารขนส่งข้ามแดนของบรษิทัฯ ที่
ไปประเทศเมียนมาร์ว่า Secured Containerization Cross 
Border Transport เพราะเป็นการขนส่งผ่านแดนที่ให้ความ
ปลอดภยักับสินค้า และยงัสามารถตรวจสอบสถานะของสนิค้า
ได้ตลอดระยะทางของการขนส่ง

 ทั้งนี้ รายได้ของ LML ในปี 2561 - 2563 เท่ากับ 
2.82 ล้านบาท 9.35 ล้านบาท และ 4.18 ล้านบาท ตามล�าดับ 

•  กำรให้บริกำรพ้ืนที่ส�ำหรับเก็บของ (Leo 
Self Stroage หรือ "LSS")

 บริษัทฯ เริ่มให้บริการห้องจัดเก็บสินค้าแก่บุคคล
ทั่วไปในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยก�าหนดค่าเช่าเป็นราย
เดือน ตามขนาดของห้องเก็บของ เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ตารางเมตร 
ไปจนถึง 30 ตารางเมตร ทั้งนี้ อาคารที่ให้บริการเก็บของตั้ง
อยู่บริเวณถนนพระราม 3 มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 
6 คูหา ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 1,280 ตารางเมตร โดย
บรษิทัฯ ท�าสญัญาเช่าทีด่นิและอาคารเป็นระยะเวลา 12 ปี กบั
บุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้ใช้บริการจะได้รับ
กุญแจห้องเก็บของส่วนตัวและสามารถเข้าออกได้ทุกวัน โดย
มีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
สินค้าที่ผู้ใช้บริการน�ามาเก็บรักษาต้องผ่านการลงนามรับรอง
ว่าไม่เป็นสินค้าต้องห้าม หรอืสินค้าผิดกฎหมาย โดยผู้ใช้บรกิาร
ส่วนใหญ่ คือ ออฟฟิศส�านักงานที่ต้องการพ้ืนที่เก็บเอกสาร 
และผูพ้กัอาคารในคอนโดมเินยีมทีต้่องการพืน้ทีเ่ก็บของส่วนตวั

 ทัง้นี ้รายได้จากการให้บรกิารพืน้ทีส่�าหรบัเก็บของ 
ในปี 2561 - 2563 เท่ากับ 3.70 ล้านบาท 6.12 ล้านบาท และ 
7.01 ล้านบาท ตามล�าดับ 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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2.2.3 กำรบริกำรของบริษัทร่วม

 นอกเหนือจากธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว บริษัทฯ ยังมีบริษัทร่วมอีกสองแห่งคือ บริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์
มารีน (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจของทั้งสองบริษัทโดย
สังเขปเป็นดังนี้

• บริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชำนท์มำรีน (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“SKRT”)
 SKRT ด�าเนนิธรุกจิเป็นตวัแทนสายเดนิเรือ Sinokor ซึง่เป็นสายเรือสัญชาตเิกาหลี ให้บริการขนส่งด้วยตูค้อนเทนเนอร์ 

ภายในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยมีเส้นทางหลัก เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และกลุ่มประเทศ ASEAN 
เป็นต้น และให้บริการเช่าเรือเทกอง ระยะยาว โดย SKRT เป็นตัวแทนขายระวางให้กับสายเรือ Sinokor ประจ�าประเทศไทย ซึ่ง 
SKRT จะท�าหน้าท่ีดูแลการปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย เช่น ประสานงานระหว่างลูกค้ากับสายเรือ บริหารจัดการจอง
ระวางให้ลูกค้า และจัดท�าเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งเช่น ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (“Bill of Lading” หรือ “B/L”) และ
ใบสั่งปล่อยสินค้า (“Delivery Order” หรือ “D/O”) เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�าไรจาก SKRT เป็น
จ�านวน 9.69 ล้านบาท 14.41 ล้านบาท และ 10.19 ล้านบาทตามล�าดับ

แผนภำพแสดงเส้นทำงกำรขนส่งของ SKRT

• บริษัท อำรำเม็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“ARM”)
 ARM ด�าเนินธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ (Courier and Small Parcel Express 

Service) ทั้งขาเข้าและขาออกโดยมีเส้นทางหลักคือ ตะวันออกกลาง เอเชีย และยุโรป ทั้งนี้ ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีส่วน
แบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน ARM เป็นจ�านวน (1.57) ล้านบาท 0.69 ล้านบาท และ 0.61 ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งนี้ 
ในปี 2563 ARM มรีายได้จากการให้บรกิารเพิม่มากขึน้จากปรมิาณการขนส่งทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉพาะจากธรุกจิ E-Commerce ท�าให้
ภาพรวมของธรุกจิเริม่มทีศิทางทีดี่ขึน้และคาดว่าจะสามารถสร้างผลประกอบการทีเ่ป็นบวกให้กบับริษทัได้อย่างต่อเนือ่งในอนาคต 
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2.3	 การตลาดและการแข่งขัน	

2.3.1 กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

•  สร้ำงกำรเจริญเติบโตของยอดขำย 
อย่ำงต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ Product 
Differentiation & Innovation Market 
Concentration และ Service Excellence

 บริษัทฯ มีการก�าหนดกลยุทธ์ในการสร้างรายได้
และเพ่ิมยอดขายของผลติภณัฑ์ โดยท�าการคดัเลอืกผลติภณัฑ์
หลักประจ�าปี (Products Champion) โดยพิจารณาจาก
โอกาสทางธรุกจิและแนวโน้มอตุสาหกรรมทีผู่บ้รหิารและฝ่าย
ขายท่ีเกีย่วข้องวเิคราะห์และวางกลยทุธ์ร่วมกนั ซ่ึงบรษัิทฯ ได้
ให้ความส�าคัญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการ
ขายกบักลุม่ผลติภณัฑ์หลักนี ้เพือ่สร้างยอดขายให้เตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการน�าเทคโนโลยีมาผสม
ผสานกับนวัตกรรมการให้บริการผ่าน Application “Book 
Leoy” ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถท�าการจองค่าระวางการให้
บริการขนส่งสนิค้าทางเรอืในลกัษณะสนิค้าไม่เตม็ตู ้(LCL) การ
ขนส่งเอกสารและพัสดุด่วน (Courier Express) รวมถึงการจ
องรถการขนส่งสนิค้าทางรถบรรทกุได้บนมอืถือ ซึง่ถอืเป็นการ
สร้างความแตกต่าง (Differentiation) และสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) ให้ลูกค้าให้มคีวามสะดวกสบายในการใช้บรกิาร
มากขึน้ อกีทัง้ จากการทีบ่รษิทัฯ เปิดด�าเนนิธรุกจิมาเป็นระยะ
เวลามากกว่า 29 ปี เป็นสมาชิกของ International Freight 
Forwarding Network ชั้นน�าของโลกมากกว่า 10 กลุ่มเครือ
ข่ายและมี Network Agencies ใน 190 ประเทศทั่วโลก ท�า
ให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่สามารถ
ให้บริการได้หลากหลายประเทศครอบคลุมทั่วโลก จึงมีความ
เข้าใจถึงความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า 

•  มุ่งเน้นในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและ
รักษำฐำนลูกค้ำหลัก (Key Customers)

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการสร้างความพงึพอใจ
สูงสุดและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดย
ในทกุๆ ปี ทางบรษิทัฯ ได้ท�าการสอบถามความพงึพอใจในการ
ใช้บริการของลูกค้ารายหลัก และน�าผลการประเมินและข้อ
เสนอแนะของลกูค้ามาปรบัปรงุการให้บรกิารเพือ่ให้มคีณุภาพ
มากยิง่ขึน้ ทางบรษิทัฯ ยงัมกีลยทุธ์ในการบรหิารความสัมพนัธ์
กับลูกค้า (Customer Relationship Management) อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมงานสัมมนาเพื่อแบ่งปันความรู้หรือกฏ
ระเบยีบใหม่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิโลจสิตกิส์ให้ลกูค้าได้ทราบ 
กิจกรรม Corporate Social Responsibility ที่เชิญลูกค้าให้
มีส่วนร่วมในการสร้างอาคารเรียนใหม่ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใน

ถิ่นธุรกันดาร เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บริการของบ
ริษัทฯ เป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี จ�านวน 89 ราย

•  พัฒนำและเสรมิสรำ้งควำมรูแ้ละทกัษะของ
บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เ พ่ือให้ เ ป็น 
Solution Provider ให้กับลูกค้ำ

 บุคลากรของบริษัทฯ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญ
ที่ส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ เสมอมา เนื่องจากบุคลากร
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจโลจิสติ
กส์เป็นอย่างดี สามารถสร้างความพงึพอใจแก่ลูกค้า โดยเฉพาะ
บุคลากรระดับผู้บริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในธุรกิจโลจิ
สติกส์ไม่น้อยกว่า 20 ปี และพนักงานกว่าร้อยละ 31 ของบริ
ษทัฯ มอีายงุานมากกว่า 10 ปี บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัของการ
รักษาทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่ดีเพื่อสร้างรากฐานท่ีม่ันคงให้แก่พนักงานของบริ
ษัทฯ ในระยะยาว

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร
เพือ่ร่วมงานกบับรษิทัฯ โดยปัจจบุนั บคุลากรของบรษิทัฯ กว่า
ร้อยละ 80 มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูง
กว่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงการให้ความส�าคัญในการคัดเลือก
บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาร่วมงานกบับริษทัฯ อกีทัง้ 
บริษัทฯยังมีการปลูกฝังทัศนคติของพนักงานให้มีใจรักบริการ
และการท�างานเป็นทีม เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้
อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนงานพัฒนาบุคลากร
รุน่ใหม่โดยการจดัอบรมและสัมมนาเพือ่เสรมิสร้างองค์ความรู้
ให้แก่พนกังานอย่างต่อเนือ่ง และมกีารจดัตัง้โครงการฝึกอบรม
ของบริษัทฯ คือ “LEO Academy” เพื่อให้ความรู้ด้านโลจิสติ
กส์กับพนักงานและลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มบีคุลากรทีผ่่านการทดสอบสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์จากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่ง
ระหว่างประเทศ ทั้งสิ้น 40 คน 

•  ขยำยเครือข่ำยโดยกำรสรรหำพันธมิตร
ทำงธุรกิจท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ
อย่ำงต่อเนื่อง

 บรษิทัฯ มนีโยบายในการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่กีบั
พันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สาย
เดินเรือ สายการบิน ตัวแทนต่างประเทศ (Overseas Agent) 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุก หรือแม้กระทั่ง ผู้ประกอบการ
ที่ท�าธุรกิจเหมือนกันกับบริษัทฯ แต่ช�านาญการขนส่งในเส้น
ทางทีแ่ตกต่างกนั การมคีวามสมัพนัธ์ทีดี่กบัพนัธมติรทางธุรกจิ
นีส่้งผลให้บริษัทฯ สามารถรบัจดัการขนส่งได้ทัว่โลกอย่างครบ
วงจร อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีโอกาสในการได้ลูกค้ารายใหม่ที่มา
จากแนะน�าโดยพันธมิตรเหล่านี้ด้วย

 บรษิทัฯ มีความมุ่งมัน่ทีจ่ะขยายเครอืข่ายพนัธมิตร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน
เครือข ่ายระดับนานาชาติ ( International Freight 
Forwarding Network) เช่น Famous Pacific Shipping หรือ 
“FPS”, Global Ocean Agency Lines หรอื “GOAL”, WCA 
Inter Global หรือ “WCA”, Worldwide Project 
Consortium หรือ “WWPC” และ CGLI Network เป็นต้น

•  ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำและดูแล
ลูกค้ำระดับ Key Accounts ให้ได้รับกำร
บริกำรทีด่ ีโดยมโีครงกำรพัฒนำปรบัปรุง
ระบบกำรให้บริกำรลูกค้ำและกำรบริหำร
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (CRM) อย่ำงต่อ
เนือ่ง

 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญและสร้างความสัมพันธ์
กับ ลูกค้าระดับ Key Account โดยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้า
เยี่ยมเยียน เพื่อท�าความรู้จักกับผู้บริหารระดับสูงของลูกค้า 
และจัดกิจกรรม CRM อย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์
กับลูกค้า รวมทั้งเพื่อให้กลุ่มลูกค้าปัจจุบันเพิ่มปริมาณการใช้
บริการมากยิ่งขึ้นให้ครอบคลุมทุกด้าน

•  ด�ำเนนิธรุกจิอยำ่งมธีรรมำภิบำลและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (Good Corporate 
Governance with Social responsibility)

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์
และสร้างความรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านการจดัท�ากจิกรรมเพือ่
สังคมต่างๆ เช่น ขยายโอกาสด้านการศึกษา การจัดกิจกรรม
ทีม่ปีระโยชน์และรบัผดิชอบต่อชมุชน การรณรงค์ให้พนกังาน
ช่วยกนัประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดล้อม และมนีโนบาย
ปฏบิตัต่ิอต้านและป้องกนัการทจุรติในองค์กร โดยมีการด�าเนนิ
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่
สนับสนุนให้มีการการสร้างความส�าเร็จของงานด้วยวิธีการ
ทุจริต พร้อมทั้ง สนับสนุนให้พนักงานแสดงออกถึงความคิด
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท�า และสนับสนุนความคิดที่มี
ประโยชน์ของพนักงาน

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ สามารถแบ่งออก
เป็นกลุ่มต่างๆ ตามประเภทการให้บริการของบริษัทฯ ดังนี้

•  ธุรกิจกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำง
ประเทศทำงทะเล 

 - ลูกค้าผู้ประกอบการน�าเข้าส่งออก ในหลาก
หลายประเภทธรุกจิ เช่น ยานพาหนะและชิน้ส่วนยานพาหนะ 
ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก อาหารและสินค้าเกษตร อุปกรณ์
และวสัดกุ่อสร้าง เคมภัีณฑ์ อปุกรณ์และชิน้ส่วนอเิล็กทรอนกิส์ 
อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและ
เครื่องครัว ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง สิ่งทอ ยางพารา ฯลฯ

 - ลูกค้า Co-Loader ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผู้รับ
จัดการขนส่งสินค้าเหมือนกับบริษัทฯ และประกอบการอยู่ใน
ประเทศไทย ซึ่งมีบริการไม่ครบวงจร เส้นทางบริการไม่
ครอบคลุมในทุกพื้นที่บริการ หรือไม่มีตัวแทนในต่างประเทศ 
(Overseas Network) ที่ครอบคลุมทั่วโลกเหมือนบริษัทฯ

 - ลูกค้าจากตัวแทนต่างประเทศ (Overseas 
Agent) ของบริษัทฯ จากการที่ลูกค้าของตัวแทนต่างประเทศ
ของบริษัทฯ มีธุรกรรมกับคู ่ค ้าที่ประกอบกิจการอยู ่ใน
ประเทศไทย ตัวแทนต่างประเทศจึงใช้บริการบริษัทฯ ในการ
ช่วยติดต่อประสานงานกับคู่ค้าของลูกค้า

 - ลูกค้าบุคคลทั่วไป

•  ธุรกิจกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำง
ประเทศทำงอำกำศ

 - ลูกค้าผู้ประกอบการน�าเข้าส่งออก ในหลาก
หลายประเภทธรุกจิ เช่น ยานพาหนะและชิน้ส่วนยานพาหนะ 
ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก อาหารและสินค้าเกษตร อุปกรณ์
และวสัดกุ่อสร้าง เคมภัีณฑ์ อปุกรณ์และชิน้ส่วนอเิล็กทรอนกิส์ 
อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและ
เครื่องครัว ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง สิ่งทอ ยางพารา ฯลฯ

 - ลูกค้าจากตัวแทนต่างประเทศ (Overseas 
Agent / Network) จากการที่ลูกค้าของตัวแทนต่างประเทศ
ของบริษัทฯ มีธุรกรรมกับคู ่ค ้าที่ประกอบกิจการอยู ่ใน
ประเทศไทย ตัวแทนต่างประเทศจึงใช้บริการบริษัทฯ ในการ
ช่วยติดต่อประสานงานกับคู่ค้าของลูกค้าลูกค้าผู้ให้บริการ
ขนส่งไปรษณียภัณฑ์

 - ลูกค้าผู้ให้บริการขนส่งสินค้า E-Commerce
 - ลูกค้าบุคคลทั่วไป 
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•  ธุรกิจบริกำรสนับสนุนโลจิสติกส์และกำร
ขนส่งสินค้ำ

 - ลูกค้าผู้ประกอบการน�าเข้าส่งออก ในหลาก
หลายประเภทธรุกจิ เช่น ยานพาหนะและช้ินส่วนยานพาหนะ 
ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก อาหารและสินค้าเกษตร อุปกรณ์
และวสัดกุ่อสร้าง เคมภีณัฑ์ อปุกรณ์และชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ 
อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและ
เครื่องครัว ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง สิ่งทอ ยางพารา ฯลฯ

 - ลกูค้าจากตวัแทนต่างประเทศ จากการทีล่กูค้า
ของตัวแทนต่างประเทศของบริษัทฯ มีธุรกรรมกับคู ่ค้าที่
ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย ตัวแทนต่างประเทศจึงใช้
บรกิารบรษัิทฯ ในการประสานงานกบัผูใ้ห้บรกิารท้องถิน่อืน่ๆ 
เช่น ผู้ประกอบการรถบรรทุก และตัวแทนออกของ เป็นต้น

 - ลกูค้าผูใ้ห้บรกิารธรุกจิตวัแทนสายเดนิเรอื ซึง่
มาใช้บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์

 - ลูกค้าทีอ่ยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร และ
บริเวณใกล้เคียง

 - ลูกค้าบุคคลทั่วไป

• ธุรกิจให้บริกำรพ้ืนที่ส�ำหรับเก็บของ
 - ลูกค้าออฟฟิศส�านักงาน ตลอดจนผู้ประกอบ

การ SME ที่ต้องการพื้นที่ในการเก็บสินค้า เอกสาร หรือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ

 - ลกูค้าบคุคลทัว่ไป เช่น ผูพ้กัอาศยัคอนโดมเินยีม 
หอพัก หรือบ้านพักที่ต้องการพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้น หรือมีการ
ซ่อมแซมบ้าน

นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

 บรษัิทฯ และบรษิทัย่อย มีนโยบายในการก�าหนดราคาทีเ่หมาะสมแก่ลกูค้า โดยพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ ทีส่อดคล้องกบั
รูปแบบความต้องการของลูกค้า โดยทั่วไปบริษัทฯ จะก�าหนดราคาตามราคาต้นทุนการให้บริการบวกค่าบริหารจัดการที่เหมาะ
สม และเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการแข่งขันในตลาดกับคู่แข่ง ปัจจัย
ส�าคัญที่น�ามาพิจารณาต้นทุนบริการ เช่น ประเภทการให้บริการ เส้นทางการขนส่ง ระยะเวลาการขนส่ง ขนาดและปริมาณของ
สินค้า ประเภทของสินค้า เป็นต้น โดยการคิดราคาการให้บริการนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาตามประเภทการให้บริการดังต่อไปนี้ 

ประเภทกำรให้บริกำร ปัจจัยในกำรก�ำหนดรำคำ

รับจัดการขนส่งทางทะเลแบบเต็มตู้ อัตราค่าระวาง จ�านวนตู้สินค้า ขนาดของตู้ สายเดินเรือ และเส้นทางการเดินเรือ ระยะเวลาในการ
ขนส่ง

รับจัดการขนส่งทางทะเลแบบไม่เต็มตู้ อัตราค่าระวาง ปริมาตร (CBM) หรือ น�้าหนัก (ตัน) แล้วแต่จ�านวนใดมากกว่า เส้นทางการเดินเรือ 
และระยะเวลาในการขนส่ง

รับจัดการขนส่งทางอากาศ อัตราค่าระวาง น�้าหนักรวมที่ชั่งได้ (Actual weight) หรือ ปริมาตรความจุ (Volume weight) แล้ว
แต่จ�านวนใดมากกว่า สายการบิน เส้นทางบิน และระยะเวลาในการขนส่ง

รับจัดการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุก 
หรือ รถหัวลาก

ปริมาณสินค้า น�้าหนักสินค้า เส้นทางการขนส่ง ชนิดพาหนะ

ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร จ�านวนใบขนสินค้า จ�านวนตู้ หรือ ปริมาณสินค้า ประเภทของสินค้า

ให้บริการบรรจุสินค้า ปริมาณสินค้า ขนาดของสินค้า ประเภทของสินค้า วัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ

บริการรับจัดเก็บและกระจายสินค้า ขนาดพื้นที่ที่ใช้ ระยะเวลาในการเก็บสินค้า ปริมาณ ขนาดและประเภทของสินค้า และเส้นทางการ
ขนส่ง

ให้บริการจัดหาประกันภัยสินค้า ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันก�าหนด

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
36



2.3.2 กำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย

 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้
เป็น 2 รูปแบบหลักคือ 

•  ทีมขำยของบริษัทฯ เป็นฝ่ำยติดต่อลูกค้ำ 
(By Sales)

 วิธีนี้ถือเป็นวิธีหลักของบริษัทฯ ในการหาลูกค้า
รายใหม่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้บริการบริษัทฯ และเป็นข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีส�าคัญของบริษัทฯ เนื่องจาก 
บริษัทฯ มีทีมงานขายมากกว่า 40 คน และถือเป็นทีมงานขาย
ที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรม โดยที่
ทีมขายติดต่อลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายท่ีบริษัทฯก�าหนดให้ใน
แต่ละปี โดยบริษัทฯ จะให้ความส�าคัญในการวางแผนเพื่อ
ก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย โดยคัดเลือกตาม
ประเภทอุตสาหกรรมหรือก�าหนดตามประเภทอื่นๆ ตามการ
พิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งทีมขายจะท�าหน้าที่ติดต่อลูกค้าทาง
อีเมล์หรือโทรศัพท์ เพื่อขอเข้าพบลูกค้าและน�าเสนอการให้
บริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า 

 กลุ่มลูกค้าประเภทนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการน�าเข้า
ส่งออกที่ใช้บริการกับบริษัทฯ (Direct Customers) โดยตรง
และไม่ได้ผ่านตัวแทนรายอื่น ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ในแต่ละ
ปีจะมีลูกค้ากลุ่มนี้มากกว่า 1,200 ราย ส่วนมากจะอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รองลงมาคือกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ ในภาคตะวันออก เช่น นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

 ทั้งนี้ ในแต่ละปีบริษัทฯ จะมีการก�าหนดหรือ
วางแผนในการหากลุม่ลกูค้าเป้าหมายโดยจะคดัเลอืกจากกลุม่
ประเภทอุตสาหกรรมหรือก�าหนดตามประเภทของเส้นทาง
ขนส่งหรือบริการใหม่ของบริษัทฯ ตามการพิจารณาของคณะ
ผู้บริหาร และก�าหนดให้เป็น Product Champion ที่บริษัทฯ 
จะให้ความส�าคญัในการก�าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดและการขาย

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมลีกูค้า Co-Loader ซึง่เป็น
ผูป้ระกอบการผูร้บัจดัการขนส่งสนิค้าเหมอืนกบับรษิทัฯ และ
ประกอบการอยูใ่นประเทศไทย แต่ไม่มคีวามเชีย่วชาญในการ
ขนส่งบางประเภท หรอือาจไม่ได้ให้บรกิารการขนส่งแบบ LCL 
ในบางเส้นทางเนื่องจากมีจ�านวนสินค้าน้อย หรืออาจไม่มี
สัญญาบริการ (Service Contract) กับสายเดินเรือ หรืออาจ
ไม่มตีวัแทนในต่างประเทศ (Overseas Network) ทีค่รอบคลมุ
ทัว่โลกเหมือนบรษัิทฯ การทีม่าใช้บรกิารของบรษัิทฯ จะท�าให้ 
Co-Loader ดังกล่าวมีศักยภาพในการให้บริการที่ดีขึ้น และมี
ราคาที่สามารถแข่งขันได้ และก่อให้เกิดธุรกิจร่วมกันใน
ลกัษณะ Win-Win Agreement รวมทัง้กลุม่ลกูค้าทีไ่ด้รบัการ
แนะน�าจากตวัแทนขายหรอืผูแ้นะน�า (“Sales Agent”) ให้มา

ใช้บรกิารกบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะมกีารจ่ายค่าตอบแทนให้
แก่ผูท้ีแ่นะน�าลกูค้าใช้บรกิารของบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บริษัทฯ ก�าหนด

การพิจารณาและคัดเลือก Sales Agent

 การมีพันธมิตร ซึ่งเป็นตัวแทนขายหรือผู้แนะน�าธุรกิจ
ให้แก่บริษัทฯ เป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อและเป็นการ
ขยายฐานกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ โดยผู้ที่ต้องการเป็น Sales 
Agent ของบรษิทัฯ นัน้ จะต้องเป็นผูท้ีส่ามารถตดิต่อประสาน
งาน และให้ค�าแนะน�ากบัลกูค้าให้มาใช้บรกิารของทางบรษิทัฯ 
หรือในกรณีที่ลูกค้าเป็นลูกค้าของบริษัทฯ อยู่แล้ว Sales 
Agent จะต้องสามารถแนะน�าให้ลูกค้ามาใช้บริการของบริ
ษัทฯ ในปริมาณที่เพิ่มสูงข้ึน หรือใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอก
เหนือจากบริการที่ลูกค้าเคยใช้อยู่เดิม เช่น ใช้บริการเส้นทาง
ใหม่ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งบริษัทฯ ยังไม่สามารถขยายขอบเขต
ในการให้บริการเพิ่มขึ้นได้ จึงจ�าเป็นจะต้องมี Sales Agent 
ในการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อที่จะได้งานเพิ่มมาก
ขึ้น โดย Sales Agent ของบริษัทฯ อาจมีทั้งกลุ่มที่เป็น
นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งในกรณีที่เป็นกลุ่มนิติบุคคล 
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บรกิารขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศเหมอืน
กับบริษัทฯ (“Freight Forwarder”) หรือเป็นผู้กระท�าการ
แทนผู้น�าเข้า-ส่งออก ในการด�าเนินการตามพิธีการของกรม
ศุลกากร (“Custom Broker”/ “Shipping Broker”) ที่ท�า
หน้าที่เป็น Co-Loader เป็นต้น ในขณะที่กลุ่มบุคคลธรรมดา 
มีทั้งกลุ่มที่มีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศมาก่อน เช่น เป็นอดีตพนักงานของบริษัทใน
อตุสาหกรรมโลจสิตกิส์ เป็นต้น หรอือาจเป็นบุคคลทัว่ไปทีรู้่จกั
ทัง้บรษิทัฯ และผู้ประกอบการน�าเข้าหรือส่งออก และสามารถ
ติดต่อประสานงานให้บริษัทฯ สามารถน�าเสนอบริการได้ 

 นอกจากนี ้กลุม่ผู้ประกอบธรุกจิน�าเข้า-ส่งออกซึง่สนใจ
ในบริการของบริษัทฯ สามารถติดต่อผ่านช่องทางการให้
บริการต่างๆ ได้แก่ทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์ เช่น อีเมล์ 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.leogloballogistics.com) เครือ
ข่ายทางสังคม (www.facebook.com/LEOgloballogistics 
Group) ส�าหรบัในส่วนของ Leo Self Storage สามารถตดิต่อ
ผ่านทางเว็บไซต์ (https://leoselfstorage.com) เครือข่าย
ทางสงัคม (www.facebook.com/LEOselfstorage) ในส่วน
ของแอปพลิเคชัน Book Leoy มีเครือข่ายทางสังคม คือ 
(www.facebook.com/BookLeoy) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
มีเว็บไซต์อื่นที่เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ 
(www.logistics2day.com) ส่ือโฆษณาออนไลน์ และทาง
นิตยสารต่างๆ เช่น Logistics Manager หรือ “LM” และ 
“Transport” เป็นต้น
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•  กลุ่มลูกค้ำจำกตัวแทนต่ำงประเทศ (By Agent)
 กลุม่ลกูค้าประเภทนี ้เกิดจากการทีล่กูค้าของตวัแทนต่างประเทศของบรษัิทฯ มีธรุกรรมกบัคู่ค้าทีป่ระกอบกจิการอยู่

ในประเทศไทย ตัวแทนต่างประเทศจึงใช้บริการบริษัทฯ ในการช่วยติดต่อประสานงานกับคู่ค้าของลูกค้า รวมถึงช่วยประสาน
งานกับผูใ้ห้บรกิารท้องถิน่อ่ืนๆ เช่น ผูป้ระกอบการรถบรรทกุ และตวัแทนออกของ เป็นต้น ในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ กจ็ะใช้บรกิาร
ตวัแทนต่างประเทศเพือ่ช่วยประสานงานการขนส่งในประเทศนัน้ๆ ส�าหรบังานขนส่งของลกูค้าจากทมีขายของบรษิทัฯ ซึง่เป็นการ
ท�าธุรกิจกับตัวแทนต่างประเทศในลักษณะต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน (Reciprocal Business) โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคี
สมาชิกในเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น FPS Network, WCA Network, CGLI, GOAL เป็นต้น (รายละเอียดการ
เป็นสมาชกิตามหวัข้อ 2.5.3) ซึง่เป็นช่องทางทีส่�าคญัแห่งหนึง่ในการแนะน�าตวับริษทัให้แก่คู่ค้าและลูกค้าของบริษทัฯ โดยเฉพาะ
กลุ่มลูกค้าและตัวแทนต่างประเทศ

2.4	 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

2.4.1 ภำพรวมอุตสำหกรรม

 อตุสาหกรรมโลจสิตกิส์นัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัสภาวะเศรษฐกจิค่อนข้างมาก เนือ่งจากเป็นธรุกจิทีม่ส่ีวนช่วยสนบัสนนุการ
ผลติและการค้าระหว่างประเทศ ทัง้น�าเข้าและส่งออก และเป็นปัจจยัท่ีส�าคัญในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้นี ้ปัจจยั
หลกัทีส่นบัสนนุการเตบิโตของอตุสาหกรรมโลจสิตกิส์ คอื ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ มลูค่าการส่งออกและน�าเข้า และ
การขยายตัวของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

 จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรม
ศุลกากรนั้น ประเทศไทยมีสถิติมูลค่าการค้า ส่งออก และ น�าเข้า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

มูลค่ำกำรค้ำ ส่งออก และ น�ำเข้ำ ของประเทศไทย ปี 2559 – 2563 และ อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงต่อปี

ปี
มูลค่ำกำรค้ำ อัตรำกำร

เปลี่ยนแปลง
มูลค่ำกำรส่ง

ออก
อัตรำกำร

เปลี่ยนแปลง มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลง

ล้ำนล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนล้ำนบำท ร้อยละ

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 15.05 -6.9 7.63 -5.93 7.44 -7.77

2563 13.68 -9.1 7.18 -5.9 6.50 -12.4

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 ในปี 2563 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุดที่ 1.06 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่ง
การตลาดที่ร้อยละ 14.76 รองลงมาคือประเทศจีน มีมูลค่าการส่งออกที่ 0.92 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่
ร้อยละ 12.81 อันดับสามคือประเทศญ่ีปุ่น มีมูลค่าการส่งออกที่ 0.70 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 
9.74 อันดับสี่ และห้า คือเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และประเทศเวียดนาม ตามล�าดับ 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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มูลค่ำกำรส่งออกและส่วนแบ่งกำรตลำด แยกตำมประเทศ ปี 2560 – 2563

# ประเทศที่
ส่งออก

2560 2561 2562 2563

ล้ำนล้ำน
บำท ร้อยละ ล้ำนล้ำน

บำท ร้อยละ ล้ำนล้ำน
บำท ร้อยละ ล้ำนล้ำน

บำท ร้อยละ

1 สหรัฐอเมริกา 0.90 11.23 0.90 11.10 0.97 12.73 1.06 14.76

2 จีน 1.00 12.47 0.97 11.95 0.90 11.83 0.92 12.81

3 ญี่ปุ่น 0.75 9.32 0.80 9.88 0.76 9.97 0.70 9.74

4 เวียดนาม 0.39 4.89 0.42 5.14 0.38 4.92 0.34 4.73

5 ฮ่องกง 0.42 5.20 0.40 4.96 0.36 4.76 0.35 4.87

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 ในด้านการน�าเข้า ประเทศจีน และญี่ปุ่น ถือเป็นตลาดน�าเข้าที่ส�าคัญของประเทศไทย โดยในปี 2563 มูลค่าการน�าเข้า
จากจีนนั้นสูงถึง 1.56 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 24.00 ในขณะที่มูลค่าการน�าเข้าจากญี่ปุ่นเท่ากับ 
0.86 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 13.23 ส่วนอันดับสาม สี่ และห้า คือ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และ
เกาหลีใต้ ตามล�าดับ 

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำและส่วนแบ่งกำรตลำด แยกตำมประเทศ ปี 2560 – 2563

# ประเทศที่
น�ำเข้ำ

2560 2561 2562 2563

ล้ำนล้ำน
บำท ร้อยละ ล้ำนล้ำน

บำท ร้อยละ ล้ำนล้ำน
บำท ร้อยละ ล้ำนล้ำน

บำท ร้อยละ

1 จีน 1.52 19.97 1.62 20.05 1.58 21.24 1.56 24.00

2 ญี่ปุ่น 1.10 14.47 1.15 14.14 1.04 14.03 0.86 13.23

3 สหรัฐอเมริกา 0.51 6.70 0.49 6.06 0.55 7.35 0.46 7.07

4 มาเลเซีย 0.40 5.23 0.43 5.35 0.40 5.44 0.32 4.92

5 เกาหลีใต้ 0.25 3.34 0.35 4.30 0.27 3.65 0.24 3.69

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 หากแบ่งมูลค่าการส่งออกของปี 2563 ตามประเภทสินค้านั้น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมีมูลค่าการส่งออกมาก
ทีส่ดุที ่0.84 ล้านล้านบาท รองลงมาคอื เครือ่งคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ 0.56 ล้านล้านบาท และอญัมณแีละเคร่ือง
ประดับ 0.48 ล้านล้านบาท ส�าหรับการน�าเข้า ประเทศไทยมีความต้องการน�าเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ โดยคิดเป็น
มูลค่า 0.56 ล้านล้านบาท รองลงมา คือ น�้ามันดิบที่ 0.53 ล้านบาท และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เป็นมูลค่า 0.52 ล้าน
ล้านบาท 
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มูลค่ำกำรส่งออกแบ่งตำมประเภทสินค้ำ 10 อันดับแรก ปี 2563 (ล้ำนบำท) 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำแบ่งตำมประเภทสินค้ำ 10 อันดับแรก ปี 2563 (ล้ำนบำท)

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

อัญมณีและเคร่ืองประดับ

ผลิตภัณฑ์ยาง

เม็ดพลาสติก

เคมีภัณฑ์

แผงวงจรไฟฟา้

เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบของเคร่ืองจักรกล

นํา้มันสําเร็จรูป

สินค้าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ

0 1,000,000800,000600,000400,000200,000

เคร่ืองจักรและส่วนประกอบ

นํา้มันดิบ

เคร่ืองจักรไฟฟา้และส่วนประกอบ

เคมีภัณฑ์

แผงวงจรไฟฟา้

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

สินแร่โรหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคํา

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
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2.4.2 แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ 

 สืบเนื่องจากปัจจัยบวกจากการเป ิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community หรือ 
“AEC”) และนโยบายส่งเสรมิจากภาครัฐ เช่น แผนยทุธศาสตร์
ในการพัฒนาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทย ฉบบัที ่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อ�านวยความสะดวก ตลอดจนการพฒันาปัจจยัสนบัสนนุด้านโล
จสิตกิส์ เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั และเตรยีมความ
พร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน 
รวมถงึการเตบิโตของธรุกจิ E-Commerce ส่งผลให้ธรุกจิโลจิ
สติกส์ของประเทศไทยได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการ
เติบโตสูง 

 แนวโน้มของภาคการขนส่งและโลจสิตกิส์ (Transportation 
and Logistics หรอื “T&L”) หลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนถูกคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เช่น 
การกระจายตวัของความต้องการบรกิาร T&L จากเดิมทีค่วาม
ต้องการกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่และเส้นทางการ
คมนาคมหลกั ซึง่เป็นผลมากจากการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านคมนาคมจะท�าให้เกิดพื้นท่ีเศรษฐกิจและเส้นทางการคม
นาคมใหม่ๆ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่ม
กันของผู้ให้บริการท้องถ่ินท้ังขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการให้บริการให้สามารถแข่งขันกับบริษัทต่าง
ชาติขนาดใหญ่ที่มักจะเข้ามาในรูปแบบของบริษัทร่วมทุนกับ
บรษัิทท้องถิน่ได้ ผลของการแข่งขนัยงัช่วยเพิม่คณุภาพการให้
บริการและยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการท้องถิ่นให้
ทดัเทยีมกบับรษิทัต่างชาต ิและยังก่อให้เกดิความหลากหลาย
ของบริการ T&L มากข้ึน ผู้ให้บริการ T&L ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจะพยายามหลีกเลีย่งการแข่งขนักบัธุรกจิขนาดใหญ่ 
โดยใช้กลยุทธ์ตลาดเฉพาะ เน้นให้บริการในตลาดที่มีความ
ต้องการเฉพาะหรือตลาดท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงธุรกิจขนาดใหญ่ไม่
เข้ามาแข่งขันด้วย นอกจากน้ี ผู้ประกอบการท่ีมีมาตรฐาน
เฉพาะทาง เช่น ฮาลาลจะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน 
เนือ่งจากสามารถให้บรกิารส่งสนิค้าฮาลาลให้แก่ชาวมสุลมิซึง่
ถือเป็นประชากรหลักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย

 นอกจากน้ี ธุรกิจโลจิสติกส์ยังได้รับปัจจัยหนุนจาก
นโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor หรือ “EEC”) ในการยกระดับโครงการ
อีสเทริ์นซีบอร์ดขึ้นเป็นซุปเปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด ให้เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศ เพ่ือดึงดูดนัก
ลงทุนชาวต่างชาติ โดยการให้สิทธิการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว อนุญาตให้น�าช่างฝีมือ  

ผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่ป็นบคุคลต่างด้าว และครอบครวัมาพกัใน
ประเทศไทย และให้สิทธิลดหย่อนภาษีอากร รวมถึงให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอื่นๆ เป็นต้น 

 ในขณะเดยีวกนัรฐับาลได้อนมุตัแิผนลงทนุพฒันาโครง
ข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกครั้งใหญ่ รวม 62 
โครงการ วงเงนิ 309,755 ล้านบาท ครอบคลมุทกุรปูแบบการ
ขนส่งทั้งทางอากาศ เช่น การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็น
สนามบินเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ทางเรือ เช่น การพัฒนา
ท่าเรอืพาณชิย์สตัหบีเป็นท่าเรอืเฟอร์รี ่และพฒันาท่าเรอืแหลม
ฉบัง และทางถนน เช่น การสร้างมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพฯ–
ชลบรุ-ีพัทยา-มาบตาพดุ โครงการปรบัปรงุถนนบรเิวณอู่ตะเภา
และมาบตาพุด โครงการปรบัปรงุถนนบรเิวณอูต่ะเภาและถนน
เลียบชายฝั่งทะเลในพื้นที่ จ.ระยอง และชลบุรี และโครงการ
สร้างเส้นทางถนนสายแหลมฉบัง-นครราชสีมา เป็นต้น

 อีกหนึ่งปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจโลจิ
สติกส์อย่างมากคือ การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ 
E-Commerce เนือ่งจาก มคีวามจ�าเป็นต้องพึง่พาระบบขนส่ง
ทีส่ามารถรบัสนิค้าจากประตโูรงงานไปส่งถงึมอืผูบ้รโิภค (B2C) 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปิดเผยว่า แนวโน้มอตุสาหกรรมดจิทิลัทีส่�าคญัในปี 2563 คือ 
ธรุกจิ E-Commerce ทีม่กีารเตบิโตสูง คดิเป็นมลูค่า 748,000 
ล้านบาท ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของมูลค่าธุรกิจ E-Commerce ใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยมีการประมาณอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
ตลาดอยู่ที่ร้อยละ 20-30 ใน 2560-2562 ที่ผ่านมา นอกจาก
นี้ ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ
ธุรกิจ E-Commerce มูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์ทั่วโลก
ก็เติบโตสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากข้อมูลตัวเลข
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก อเมริกาเหนือ ละติน
อเมริกา ยุโรปตอนกลาง ถึงตะวันออกและเอเชียกลาง และ
ตะวันออกกลางและแอฟริกา เฉพาะในส่วนของมูลค่า 
E-Commerce แบบ B2C จากปี 2557 – คาดการณ์ปี 2561 
มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้อย่างมากสงูถงึร้อยละ 27.30 ในส่วน
ของประเทศจีนซึ่งมีมูลค่าธุรกิจ E-Commerce สูงเป็นอันดับ
หนึ่งของโลก เป็นอีกแรงสนับสนุนให้ธุรกิจโลจิสติกส์เติบโต
อย่างต่อเนื่อง ตามรายงานจากส�านักงานสถิติแห่งชาติของ
ประเทศจีน ในปี 2561 ธุรกิจ E-Commerce (Physical 
goods) มมีลูค่ารวม 7.02 ล้านล้านหยวน หรอืประมาณ 32.16 
ล้านล้านบาท โดยมูลค่าตลาดเติบโตขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อน
หน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของมูลค่าธุรกิจค้าปลีกรวม ดัง
นัน้ผูป้ระกอบการโลจสิตกิส์ทีส่ามารถจบักลุม่ลกูค้าทีป่ระกอบ
การ E-Commerce ได้ก่อนน้ันจะมีข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันค่อนข้างมาก
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 จากข้อมูลตามบทวิจัยกรุงศรี เดือนสิงหาคม 2562 
คาดว่าธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนนในปี 2562-2564 มี
แนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 1-2% ต่อปี โดยมีปัจจัยหนุนจากการ
เติบโตของภาคการผลิต การค้า และการลงทุนภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีแนวโน้มปรับ
ตัวดีขึ้น ท�าให้มีความต้องการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อ
จ�าหน่ายในประเทศ นอกจากนี ้ธรุกิจยงัได้อานสิงส์จากการค้า
ชายแดนทีข่ยายตวัต่อเนือ่ง รวมถึงธุรกรรมการค้าออนไลน์ซึง่
เป็นที่นิยมขึ้นมาก ทั้งนี้ บริการขนส่งภายในประเทศและผ่าน
แดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหัวลากของบริษัทฯ มีปัจจัย
สนับสนุนการเติบโตท่ีส�าคัญ ได้แก่ การเปิดเสรีการค้าและ
ความร่วมมือกันระหว่างภูมิภาคอาเซียน อาทิ อนุภูมิภาคลุ่ม
น�า้โขง (GMS) และสามเหลีย่มเศรษฐกิจอนิโดนเีซยี-มาเลเซยี-
ไทย (IMT-GT) และการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ความได้เปรียบด้านท�าเลที่ตั้งของไทยที่มีพรมแดนติด
กบัหลายประเทศ และมกีารค้าผ่านแดนกบัอกี 5 ประเทศ อาทิ 
เวียดนาม อินเดีย บังกลาเทศ จีน และสิงคโปร์ ตลอดจนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมท่ีเช่ือมต่อกันทั้งทาง
ถนน (อาทิ ทางหลวงเอเชีย 9 สาย ทางหลวงอาเซียน 23 สาย 
เส้นทางตามกรอบGMS 3 สาย และทางหลวงเชื่อมไทย-
มาเลเซยี 2 เส้นทาง) ด่านพรมแดน (17 แห่ง) และสะพานข้าม
แดน (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว, ไทย-เมียนมาร์ และไทย-
กัมพูชาซึ่งเชื่อมบ้านหนองเอี่ยน อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว กับบ้านสตึงบท อ�าเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมีย
นเจย ประเทศกัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้ในปี 2565)

 ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 ทีส่่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและน�าเข้าทัว่โลก 
ท�าให้ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ ทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจและการ
ค้าระหว่างประเทศท่ีชะลอตัวลง ท�าให้มีปริมาณการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศลดลง นอกจากน้ี การหยุดท�าการบิน
ของสายการบนิหลายสายส่งผลให้ธรุกจิโลจสิตกิส์ทีพ่ึง่พาการ
ขนส่งทางอากาศได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม 
สายการบินขนส่งสินค้า หรือ Cargo Flight ยังคงท�าการบิน
ตามปกติ เป็นผลให้ภาคธุรกิจไม่หยุดชะงักลง

2.4.3 ภำวะกำรแข่งขัน

 จากโอกาสทางธุรกิจท่ีกล่าวไปข้างต้นท�าให้จ�านวนผู้
ประกอบการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มข้ึนอย่างต่อ
เนื่อง ตามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จ�านวนนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใหม่ในหมวดการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าในปี 

2562 และ 2563 มี 3,374 ราย และ 1,790 รายตามล�าดับ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่มากขึ้นในแต่ละปี นอกจากน้ี 
ผลจากการศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) และมหาวิทยาลัยบูรพาพบว่า ภาพรวมผู้ให้บริการโลจิ
สตกิส์ในไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการท้องถิน่ประมาณร้อย
ละ 70 ซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 
5 ล้านบาท ในขณะที่เป็นผู้ประกอบการต่างชาติร้อยละ 30 
แต่มีทุนจดทะเบียนรวมกันมากกว่าผู้ประกอบการท้องถิ่น รูป
แบบการให้บริการของธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้

1)  การขนส่งสินค้า (Freight Transportation and 
Forwarding) ซึ่งครอบคลุมงานทางโลจิสติกส์ที่
เกีย่วข้องกบัการให้บรกิารด้านการขนส่งสนิค้าท้ัง
ภายในและส่งออกนอกประเทศ ในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางทะเล และทางอากาศ

2)  การจัดเก็บสินค้า ดูแล และบริหารคลังสินค้าและ
การให้บรกิารตดิสลากสนิค้าหรอืบรกิารด้านบรรจุ
ภัณฑ์ (Warehousing/ Inventory Management 
and Packing) รวมทั้งการกระจายสินค้า

3)  การให้บรกิารด้านพธิกีารต่างๆ ทีเ่กีย่วกบังานโลจิ
สติกส์ (Non-Asset Based Logistics Services) 
ครอบคลุมงานพิธีการศุลกากร งานเอกสารต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้าหรือส่งออกสินค้า

4)  การให้บริการงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้
บริการเสริม เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
งานที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ (Information and 
Communication Technology/Consulting)

5) การให้บรกิารพสัดแุละไปรษณยีภณัฑ์ (Courier)

 ผู้ประกอบการทีถ่อืเป็นคู่แข่งตรงกบับรษิทัฯ คือบรษิทั
ทีป่ระกอบกจิการจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึง่จดัอยู่
ในกลุม่ที ่1 ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว บรษิทัจดัการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศยังสามารถจ�าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มบริษัท
ต่างชาติที่มีส�านักงานใหญ่อยู่ต่างประเทศเข้ามาลงทุนเปิด
สาขาในประเทศไทยโดยการถือหุ ้นร่วมกับบริษัทท้องถิ่น 
บริษัทประเภทน้ีส่วนมากจะมีขนาดใหญ่และมีข้อได้เปรียบ
ด้านเงนิทนุและมเีครอืข่ายกว้างขวาง แต่จะมคีวามยดืหยุน่ใน
การให้บรกิารน้อยกว่าบรษัิทท้องถิน่ทีม่ขีนาดเลก็กว่า ตวัอย่าง
ของบริษัทในประเภทน้ี ได้แก่ DHL Global Forwarding 
(Thailand) Limited, Mol Logistics (Thailand) Co., Ltd., 
และ Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. เป็นต้น ผู้
ประกอบการอีกประภทหนึ่งได้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งมี
ลกัษณะการให้บรกิารคล้ายคลงึกบับรษิทัฯ ซึง่แต่ละบรษิทัใน
กลุ่มนี้จะมีความเช่ียวชาญ และจุดเด่นแตกต่างกันและอาจมี

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ความช�านาญในเส้นทางขนส่งท่ีแตกต่างกัน เช่น บางบริษัท
ถนดัการขนส่งทางทะเลแบบไม่เตม็ตู ้บางบรษิทัถนดัการขนส่ง
ทางบกโดยรถบรรทุกและรถหัวลาก หรือ บางบริษัทถนัดการ
ขนส่งไปยังประเทศอเมริกาและแคนาดา เป็นต้น ตัวอย่าง
บริษัทท้องถิ่นที่รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่จด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แก่ บริษัท 
ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) (“WICE”) บริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) (“NCL”) และ 
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ�ากัด (มหาชน) (“SONIC”)

2.4.4 ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน

1)  บริษัทฯ ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็น
เลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent 
Logistics Management Award หรอื “ELMA”) 
จากกระทรวงพาณิชย์ ถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี 
2559 ในสาขาผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์แบบครบวงจร 
(Third Party Logistics Services : 3PL) ครัง้ที ่2 
ในปี 2562 สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International 
Freight Forwarding) และได้รบัรางวลัผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2562 (Prime Minister’s 
Award 2019 : PM Award 2019) สาขาธุรกิจ
บริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise 
Award) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้
เป ็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ 
(Authorized Economic Operator : AEO) จาก
กรมศุลกากร ท�าให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือและ
ท�าให้ลกูค้าสามารถมัน่ใจในคุณภาพการให้บรกิาร
ที่ได้มาตรฐานระดับสูง

2)  บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสามารถให้
บริการในธุรกิจโลจิสติกส์ได้อย่างครบวงจร (End 
- to - End Global Logistics Services) ลูกค้า
สามารถขนส่งสินค้าได้ทุกจุดหมายท่ัวโลก โดย
ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ เพียงบริษัทเดียว 

3)  บรษิทัฯ มเีครอืข่ายและพนัธมติรทีเ่ป็นตวัแทนขอ
งบริษัทฯ (Overseas network) กว่า 1,000 แห่ง 
ใน 190 ประเทศ ซึ่งนอกจากจะท�าให้บริษัทฯ 
สามารถให้บริการได ้ครอบคลุมท่ัวโลกแล้ว 
พันธมิตรในต่างประเทศยังช่วยแนะน�าลูกค้าที่มี

ธุรกิจน�าเข้าส่งออกกับคู่ค้าในประเทศไทยให้แก่
บริษัทฯ อีกด้วย

4)  บริษัทฯ ได้รับ OTI License (Ocean Transport 
Intermediary) จาก Federal Maritime 
Commission of USA ท�าให้สามารถท�าสัญญา
การบริการ (Service Contract) กับสายเดินเรือ
ในการขนส่งสินค้าไปยังโซนอเมริกาเหนือได้ด้วย
ตัวเอง โดยผู้ที่จะได้รับ OTI License จะต้องมี
คุณสมบัติและต้องได้รับการอนุมัติจาก Federal 
Maritime Commission of USA ในขณะที่ผู้
ประกอบการที่ไม่มีสัญญากับสายเดินเรือจ�าเป็น
ต้องพึง่พาพนัธมติรในต่างประเทศเพือ่ขนส่งสนิค้า
ไปยงัโซนอเมรกิาเหนอื ในปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการ
ในประเทศน้อยรายที่มีสัญญาดังกล่าว 

5)  บริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมและสมาพันธ์ต่างๆ 
เช่น สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ (“TIFFA”) สมาคมผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้าทางอากาศแห่งประเทศไทย (“TAFA”) สมา
พันธ์ผู ้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
(“FIATA”) เป็นต้น และนายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทร
วงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารของบรษิทัฯ ได้ด�ารง
ต�าแหน่ง นายกสมาคม TIFFA มาแล้ว 3 วาระ คือ 
วาระที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558 วาระที่ 2 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 และวาระที่ 3 ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560 – 2562 และปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
นายกกิตติมศักดิ์ของทางสมาคม TIFFA ซึ่งท�าให้
บรษิทัฯ มคีวามน่าเชือ่ถอืและได้รบัความไว้วางใจ
จากทัง้ลกูค้าและพนัธมติรทางการค้าของบรษิทัฯ 
ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการช่วยผลักดันการ
เติบโตของธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยอีกด้วย

6)  บรษิทัฯ เป็นสมาชิกสมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (International Air Transport 
Association หรอื “IATA”) ท�าให้ม ีDirect Stock 
Air Way Bill จากสายการบินที่หลากหลาย และ
ได้ราคาต้นทุนค่าระวางทางอากาศที่ดี และยัง
ท�าให้ได้รับการยอมรับจากทั้งลูกค้า Agent/
Network และสายการบิน เนื่องจาก บริษัทท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าทางอากาศ
เท่านัน้ จงึจะสามารถสมคัรเป็น IATA Member ได้
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7)  บริษัทฯ มีการให้บริการที่ได้มาตรฐาน โดยได้น�า
ระบบ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในการบริหารและ
ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ไม่พบข้อ
บกพร่องใดๆ ท้ังในระดับ Major/Minor Non-
Compliance มาตลอดระยะเวลา 16 ปี นอกจาก
นัน้จากสถติกิารรบัข้อร้องเรยีนของลกูค้าถงึความ
ผดิพลาดของบรษิทัฯ (Customers’ complaint) 
ระหว่างปี 2555 ถึงปี 2563 เมื่อเทียบกับจ�านวน
งานทีใ่ห้บรกิารท้ังหมดของทางบรษิทัฯ นัน้ อยูใ่น
ระดับต�่ากว่า 1% 

8)  บรษิทัฯ มนีโยบายจดัท�าประกนัภยัคุ้มครองความ
รบัผดิของผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่ง (Liability 
Insurance) กับบริษัทประกันภัยชั้นน�าของ
ประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้ว่าสินค้า
จะได้รับความคุ ้มครองตามความรับผิดตาม
กฎหมายและความรบัผดิตามใบตราส่งสนิค้า (Bill 
of Lading) ทางทะเล ทางบก และทางอากาศ ต่อ
ความสญูเสยี ความเสยีหายทางกายภาพของสนิค้า
ของลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางบริษัทฯ

9)  จากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce 
ทีก่ล่าวมาแล้ว บรษิทัฯ มฐีานลกูค้าทีป่ระกอบการ
ในธรุกจิดงักล่าวทัง้ภายในและต่างประเทศ ปัจจยั
นีท้�าให้บรษิทัฯ มข้ีอได้เปรยีบในการแข่งขนัและมี
ส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ ใน
ระยะยาว

10)  บริษัทฯ มีการบริหารจัดการทางธุรกิจแบบมือ
อาชีพและทนัสมยั โดยได้น�าหลกัการในการบรหิาร

องค์กรในเชงิกลยทุธ์ (Strategic Management) 
เช่น การน�าการบริหารจัดการเรื่องการตลาดและ
การขาย (Marketing & Sales Management) 
มาประยุกต์ใช้ในองค์กร มีการจัดท�า Business 
Plan ประจ�าปีเพื่อก�าหนดเป้าหมายของทุกๆ 
แผนกและขององค์รวมของบรษิทัฯ น�า Balanced 
Score Cards และ KPI มาใช้ในการก�าหนดเป้า
หมายและการวดัผลของแผนงานประจ�าปี นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการบริหารธุรกิจโดย
เน้นการมอบอ�านาจและการกระจายอ�านาจ 
(Empowerment & Delegation) ให้ผู้บรหิารทกุ
ระดบัของบรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการและดูแล
งานท่ีอยู ่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองได้
อย่างเต็มที่

11)  บรษิทัฯ มทีมีผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ในสายผูใ้ห้
บริการโลจิสติกส์มาอย่างยาวนานและมีทีมขายท่ี
แข็งแกร่งมากกว่า 40 คน 

12)  บริษัทฯ มีโครงการ Customer Focused 
Strategic Campaign หรือการให้ความส�าคัญกับ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการให้ความ
ส�าคัญกับความต้องการของลูกค้า และให้ความ
ส�าคญักบัการน�าเสนอบรกิารใหม่ๆ เพีอ่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ง (Services/
Tradelane Development) รวมถึงการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทีด่กีบัลูกค้า และพนัธมติรทางธรุกจิ
อย่างต่อเนือ่ง (Customer & Partner Relationship 
Management) 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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2.5	 การจัดหาบริการ

2.5.1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

 การให้บรกิารโลจสิตกิส์แบบครบวงจรทีค่รอบคลุมทัว่
โลกนั้น มีต้นทุนหลักคือการจัดซ้ือจัดจ้างการบริการของ
พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ซึ่งมีความช�านาญใน
แต่ละส่วนงานของสายโลจิสติกส์ท่ีแตกต่างกัน การจัดซื้อขอ
งบริษัทฯ อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

•  กำรจัดซื้อระวำงเรือ/สำยกำรบิน และกำร
จัดหำ Master-loader

 ค่าระวางเรอืและสายการบนิถอืเป็นต้นทนุหลักใน
การรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ดังน้ัน การบริหารค่า
ระวางท่ีดีจงึเป็นอกีหนึง่ปัจจยัส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิของบ
ริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ ได้รับ OTI License จาก Federal 
Maritime Commission หรือ “FMC” ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
นั้น ท�าให้บริษัทฯ สามารถท�าสัญญาบริการ (Service 
Contract) กับสายเดินเรือในเส้นทางการเดินเรือไปยังโซน
อเมรกิาเหนอื เพือ่ให้ได้อตัราค่าระวางทีด่แีละสามารถแข่งขัน
กบัตลาดได้ โดยค่าระวางในสญัญาสามารถปรบัเปลีย่นได้ตาม
แนมโน้มค่าระวางตลาด ณ ขณะนัน้ โดยทีใ่นสญัญาจะระบคุ่า
ระวางและการจัดซ้ือระวางขั้นต�่า (Minimum Quantity 
Commitment หรอื “MQC”) ทีบ่รษิทัฯ ต้องใช้จดัซือ้ภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนดในสัญญา ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ได้ท�า
สัญญาบริการจึงมีข้อได้เปรียบในด้านการจัดซื้อระวางเรือ

 ส�าหรับการจัดซ้ือระวางเรือในเส้นทางอื่นแบบ 
FCL และการจองพ้ืนทีข่องสายการบนิ บรษัิทฯ จะจดัซ้ือระวาง
ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ตอบรับใบเสนอราคาของบริษัทฯ แล้ว 
อย่างไรก็ดี ส�าหรับลูกค้าประจ�าที่ใช้บริการบริษัทฯ สม�่าเสมอ 
บริษัทฯ อาจท�าการจองระวางล่วงหน้าให้ก่อนเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วและให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของลูกค้าจะได้รับการ
ขนส่งตามตารางและสายเดินเรือที่ต้องการ ส�าหรับการขนส่ง
แบบ LCL บริษัทฯ จะจองซื้อระวางเรือล่วงหน้าและน�าพื้นที่
ในตู้มาจัดสรรเพื่อเสนอขายลูกค้า 

 บริษัทฯ จัดท�า Approved Supplier List หรือ 
“ASL” ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายชื่อ Supplier ที่หน่วยงานกลาง
ที่ดูแลราคาและมาตรฐานในการให้บริการได้ท�าการประเมิน

คุณภาพของแต่ละ Supplier และทีมงานขายจะเลือกใช้ 
Supplier ได้จากฐานข้อมูลดังกล่าว 

•  กำรจดัซือ้บรกิำรสนับสนนุกำรใหบ้รกิำรโล
จสิตกิส์และกำรขนส่งสินคำ้แบบครบวงจร 
(Integrated Logistics Services)

 การจัดซ้ือในส่วนน้ีเป็นบริการสนับสนุนการให้
บรกิารโลจสิตกิส์และการขนส่งสนิค้าของบรษิทัฯ ให้ครบวงจร
มากย่ิงขึ้น ได้แก่ การจัดซื้อจากผู้ให้บริการด�าเนินพิธีการ
ศุลกากร (Customs Clearance) ผู้ให้บริการบรรจุหีบห่อ 
(Packing & Crating) ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั้งใน
ประเทศและผ่านแดน บรษิทัประกนัภยั และผูใ้ห้บรกิารขนส่ง
พัสดุภัณฑ์ เป็นต้น 

•  กำรจัดซื้อบริกำรจำกตัวแทนต่ำงประเทศ 
(Overseas Agent)

 การท�าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่
ครอบคลุมทั่วโลก จ�าเป็นต้องมีพันธมิตรที่เป็นตัวแทนต่าง
ประเทศ (Overseas Agent) ในการช่วยประสานงานรับของ
ส�าหรบัสนิค้าส่งออก และส่งของส�าหรบัสนิค้าขาเข้า โดยทัว่ไป 
บรษิทัฯ จะมตีวัแทนหลกั หรอื Main agent ประจ�าอยูป่ระเทศ
ละ 2-3 ราย หรือมากกว่านั้น ส�าหรับประเทศที่มีขนาดใหญ่ 
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน และ ประเทศอินเดีย 
เป็นต้น โดยพจิารณาจากความสามารถและความเชีย่วชาญใน
การให้บรกิารและปริมาณของธรุกจิทีม่ลีกัษณะตอบแทนให้แก่
บริษัทฯ (Reciprocal Business) บริษัทฯ มีการจัดท�ารายชื่อ
ตวัแทนต่างประเทศและได้มีการแบ่งระดบัคณุภาพการบรกิาร
ของแต่ละตวัแทนไว้ส�าหรบัให้ทมีงานขายได้เลือกใช้ ทัง้นี ้ราย
ชือ่ตวัแทนต่างประเทศ (Overseas Agent) ดงักล่าว ส่วนใหญ่
มาจากการแนะน�าของสมาชิกเครือข่ายระดับนานาชาต ิ
(International Freight Forwarding Network) เช่น WCA 
Inter Global, FPS, หรือ GOAL เป็นต้น ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้
จะมีระบบการคัดเลือกสมาชิกของเครือข่ายที่มีความเป็นมือ
อาชีพ มีความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นคงทางการเงินมาเป็น
สมาชิก ท�าให้บริษัทฯ สามารถมีตัวแทนต่างประเทศที่มี
ประสิทธิภาพและไม่มีความเสี่ยงจากปัญหาของการบริการท่ี
ไม่ได้มาตรฐาน หรือความเส่ียงด้านการไม่ได้รับช�าระเงินจาก
ทางตัวแทนต่างประเทศ
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2.5.2 ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนให้บริกำร

  ความหมายของเอกสารและสถานที่ที่เกี่ยวข้องในการบริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า
แบบครบวงจร
1. Bill of Lading หรือ “B/L”  หมายถึง  ใบตราส่งสินค้าทางทะเล
2. House B/L  หมายถึง ใบตราส่งสินค้าทางทะเลที่ออกโดยบริษัทฯ
3. Master B/L  หมายถึง  ใบตราส่งสินค้าทางทะเลที่ออกโดยสายเดินเรือ
4. Airway Bill หรือ “AWB”  หมายถึง ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
5. Delivery Order หรือ “D/O”  หมายถึง ใบสั่งปล่อยสินค้า
6. Container Yard หรือ “CY”  หมายถึง  ลานพักตู้คอนเทนเนอร์
7. Container Freight Station หรือ “CFS”  หมายถึง โรงพักสินค้า

• กำรใหบ้ริกำรโลจสิตกิส์แบบครบวงจรขำออก

ส่งเอกสารยืนยันรายละเอียดการจอง

หลังจากลูกค้ายืนยันแล้วบริษัทฯ ส่งร่าง B/L ส�าหรับการขนส่งทางทะเล  
หรอื AWB ส�าหรบัการขนส่งทางอากาศ ให้ลูกค้าเชค็ความถกูต้องอกีครัง้ก่อนบรรจุ

การบรรจุสินค้า

การรับสินค้า

กรณีขนส่งทางทะเลแบบเต็มตู้	(FCL)	

ลูกค้าหรอืผู้ประกอบการรถบรรทกุจะน�าตูจ้าก CY 
ทีส่ายเดนิเรอืก�าหนด ไปยงัโรงงานลกูค้าเพือ่บรรจุ
ทีโ่รงงาน หรอืสามารถน�าสนิค้ามาบรรจทุี ่CFS ของ
สายเรอืก่อนน�าตูม้าท่าเรือและผ่านพธิกีารศลุกากร 
จากนั้นตู้จะถูกเคลื่อนย้ายไปยังลานพักตู้เพื่อรอ
การบรรทุกลงเรือ

กรณีผู้น�าเขา้เป็นผู้รับสินค้าดว้ยตนเอง

ผู้น�าเข้าที่ปลายทางจะน�า House B/L มารับ D/O 
กบัตวัแทนต่างประเทศ หรอืน�า AWB ไปแลก D/O 
กับสายการบิน จากนั้นผู้น�าเข้าจะน�า D/O ไป
ด�าเนินพิธีการศุลกากรเพ่ือออกของที่ปลายทาง
ด้วยตนเอง

กรณีขนส่งทางทะเล

หลงัจากเรอืออก บรษิทัฯ จะช�าระค่าขนส่งกบัสาย
เดินเรือเพือ่แลก Original B/L จากสายเดนิเรอืและ
น�าส่งต่อให้ตัวแทนปลายทางพร้อมออก Invoice 
ให้ลูกค้า

กรณีขนส่งทางอากาศ

บริษัทฯ จะเป็นผู้ออก AWB หลังจากนั้นจะน�า
เอกสารตวัจรงิมอบให้สายการบิน และฉบับส�าเนา
ส่งให้ลูกค้าพร้อมออก Invoice 

กรณขีนสง่ทางทะเลแบบไม่เตม็ตู้	(LCL)	

ลกูค้าหรอืผู้ประกอบการรถบรรทุก จะน�าสินค้ามา
บรรจุที่ CFS ของบริษัทฯ และด�าเนินพิธีการ
ศลุกากร หลังจากสินค้าถกูบรรจคุรบตามแผนงาน 
ตู ้จะถูกเคล่ือนย้ายไปยังลานพักตู ้เพื่อรอการ
บรรทุกลงเรือ

กรณีขนส่งทางอากาศ	

ลูกค้าหรือผู้ประกอบการรถบรรทุกจะน�าสินค้ามา
บรรจุท่ีโรงเก็บสินค้าของสายการบิน ทีมงานของ 
บริษัทฯ ท่ีท่าอากาศยานจะคอยประสานงานใน
การด�าเนินพิธีการศุลกากรและบรรทุกสินค้าข้ึน
เครื่อง

กรณตีวัแทนตา่งประเทศเป็นผูร้บัสนิคา้
และจัดส่งให้แก่ผู้น�าเข้าปลายทาง

ผู้น�าเข้าที่จะน�า House B/L หรือ AWB มาให้กับ
ตัวแทนต่างประเทศ จากนั้นตัวแทนจะน�าเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้องไปรับของและด�าเนินพิธีการศุลกากร 
ตลอดจนจัดหาบริการอื่นๆ จนกระทั่งสินค้าถึงมือ
ผู้รับที่ปลายทาง
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จัดซื้อบริการ

• กำรใหบ้ริกำรโลจิสติกส์แบบครบวงจรขำเขำ้

เสนอการให้บริการตามความต้องการของลูกค้าโดยศึกษาข้อมูลลูกค้าพร้อมเสนอ
รูปแบบการจัดส่งและเส้นทางตามความเหมาะสม 

วางแผนการส่งสินค้าให้ลูกค้าตามความเหมาะสม พร้อมอ้างอิงราคาต้นทุนจาก
โปรแกรม Rate Center หรือสอบถามจากตัวแทนต่างประเทศ

ตดิต่อประสานงานในช่วงก่อนบรรทุกลงเรอื/เครือ่งบิน จนกระท่ังได้รบัการยนืยนัจากตวัแทนต่าง
ประเทศว่าสินค้าถูกบรรจุเรียบร้อยแล้ว

หลังจากสินค้าออกจากประเทศต้นทาง บริษัทฯ จะติดตามเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจากตัวแทนต่าง
ประเทศ เพ่ือติดต่อกับลูกค้าในการส�าแดงชื่อผู้น�าเข้าและรายละเอียดของสินค้าแก่สายเรือหรือ
สายการบินก่อนวันที่สินค้าจะถึง รวมทั้งติดตามสถานะสินค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ติดต่อและประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศให้ติดต่อผู้ส่งออกเพื่อ
เตรียมสินค้า และท�าการจัดซื้อระวางเรือหรือเครื่องบินหรือบริการอื่นๆ 
ที่เกิดขึ้น ณ ต้นทาง

ว่าจ้างผู ้ให้บริการอื่นๆ ในสายการขนส่งท่ีเกิดขึ้นท่ีปลายทางใน
ประเทศไทย (ILS)

การรับสินค้า

ออกใบเสนอราคาให้ลกูคา้พิจารณา

กรณลูีกคา้เป็นผู้รบัสนิคา้ดว้ยตนเอง

ผู้น�าเข้าจะน�า House B/L ทีไ่ด้รบัจากผูส่้งออก มาแลก D/O กบับรษิทัฯ 
เพื่อน�าไปรับของและด�าเนินพิธีการศุลกากรด้วยตนเองต่อไป

เม่ือสนิค้ามาถงึ

บริษัทฯ จะน�าเอกสารที่ได้รับจากตัวแทนต่าง
ประเทศเพือ่ไปรบั D/O กบัสายเรอืหรอืสายการบนิ

สง่เอกสารยืนยันรายละเอยีดการจอง

หลังจากลูกค้ายืนยันแล้ว ตัวแทนต่างประเทศจะออกร่างใบ B/L 
ส�าหรับการขนส่งทางเรอื หรอื AWB ส�าหรบัการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

กรณบีริษัทฯ	เป็นผูรั้บสนิคา้

ผู้น�าเข้าจะน�า House B/L มาให้บรษิทัฯ เพือ่จดัท�าเอกสารในการด�าเนนิ
พธิกีารศลุกากร ตลอดจนจดัหาบรกิารอืน่ๆ จนกระทัง่สนิค้าถงึมอืลกูค้า

ลูกค้าต้องการแก้ไข 
ใบเสนอราคา

ลูกค้ำตอบรับ หากเป็นลูกค้าใหม่ต้องจัดท�าแบบฟอร์มที่ก�าหนด เพื่อเปิดบัญชี พร้อม
สอบทานสถานะการเงินของลูกค้า
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2.5.3 กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในสมำคมและเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ

• สมำชิกสมำคม
 การเป็นสมาชิกสมาคมอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สมาคมในประเทศ และ สมาคมระดับนานาชาติ ลักษณะของ

สทิธปิระโยชน์ทีบ่รษิทัฯ ได้รบัจะเป็นในรปูแบบของข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิและการสร้างความสัมพันธ์
ทั้งในส่วนภาคเอกชนด้วยกันหรือกับภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการค้าจากทางสมาคม 
ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตลอดจนน�าเสนอและติดตามการแก้ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจของสมาชิกโดย
รวม การเพิม่โอกาสในการพบปะผูป้ระกอบการหรอืคูค้่าจากการประชมุสมัมนา ได้รบัโอกาสในการโฆษณาบรษิทัฯ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หรือหน้าเว็บไซต์ และยังได้รับโอกาสในการอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ซึ่งจัดโดย
สมาคมเหล่านี้ เป็นต้น นอกจากนี้ การเป็นสมาชิกระดับนานาชาติ เช่น FIATA และ IATA นั้น จะท�าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้
วางใจจากทั้งพันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เนื่องจากทั้ง 2 สมาคมเป็นสมาคมระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วโลก 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมต่างๆ ดังนี้

ล�ำดับ รำยชื่อสมำคม สัญลักษณ์ ประเภท วันที่เข้ำร่วม

สมำคมในประเทศ

1. สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai 
International Freight Forwarders Association 
หรือ “TIFFA”)

สามัญ 17 มกราคม 2554

2. สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (Thai 
Airfreight Forwarders Association หรือ “TAFA”)

สามัญ 28 ธันวาคม 2553

3. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
(The Customs Broker and Transportation 
Association หรือ “CTAT”)

สามัญ 31 มีนาคม 2560

4. หอการค้าไทย
(The Thai Chamber of Commerce)

สามัญ 19 ตุลาคม 2553

5. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (สภาธุรกิจไทย-จีน) 
(Thailand - China Business Council หรอื “TCBC”)

สามัญ 9 ธันวาคม 2553

6. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(The Federation of Thai Industries หรือ “F.T.I.”)

สมทบ 15 ธันวาคม 2553
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ล�ำดับ รำยชื่อสมำคม สัญลักษณ์ ประเภท วันที่เข้ำร่วม

สมำคมระดับนำนำชำติ

7. สมาพันธ์ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
(International Federation of Freight Forwarders 
Association หรือ “FIATA”)

Individual 
Member

4 เมษายน 2554

8. สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ (The 
International Air Transport Association หรือ 
“IATA”)

Cargo Agent 1 พฤศจิกายน 2553

 อนึง่ การเข้าร่วมเป็นสมาชกิสมาคมต่างๆ ข้างต้น โดยทัว่ไปสมาคมต่างๆ จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าสมาชิกหรอืค่าบ�ารงุสมาคม
เป็นรายปี 

•  สมำชิกเครือข่ำย Freight Forwarder ระดับนำนำชำติ (International Freight Forwarding 
Network)

 บริษทัฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิในเครอืข่าย Freight Forwarder ระดบันานาชาต ิ(International Freight Frowarding 
Network) เช่น เครือข่ายWCA Inter Global, Famous Pacific Shipping Group (“FPS”), Global Ocean Agency Lines 
(“GOAL”) หรือ Worldwide Project Consortium (“WWPC”) เป็นต้น เครือข่ายเหล่านี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรที่ประกอบธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขยายขอบเขตการให้
บรกิารในต่างประเทศให้ครอบคลมุมากยิง่ขึน้ และช่วยส่งเสรมิธรุกจิซึง่กนัและกนักบัพนัธมติรทางธรุกจิในต่างประเทศ เครือข่าย
เหล่านี้จะมีจ�านวนสมาชิกมาก เช่น เครือข่าย WCA Inter Global ในปัจจุบันมีจ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น 7,430 ราย ซึ่งกระจายอยู่
ในประเทศต่างๆ 190 ประเทศ 
 
2.6	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 - ไม่มี -

2.7	 สทิธปิระโยชนจ์ากบตัรส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ

 - ไม่มี -

2.8	 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

 - ไม่มี -
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3.	 ปัจจัยความเสี่ยง
 ปัจจยัความเสีย่งทีส่�าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ลงทนุ และแนวทาง
ในการลดผลกระทบ หรือแนวทางป้องกันความเสี่ยงสามารถสรุปได้ ดังนี้

3.1	 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของคำ่ระวำง

 ต้นทุนค่าระวางเรือถือเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจให้
บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยในปี 2561 ถึงปี 2562 
และปี 2563 ต้นทนุค่าระวางเรอืคดิเป็นสดัส่วนเท่ากบั ร้อยละ 
53.50 ร้อยละ 48.61 และร้อยละ 50.54 ของรายได้จากบริการ
รบัจดัการขนส่งทางทะเล ดงันัน้ความผนัผวนของค่าระวางอาจ
ส่งผลกระทบกับรายได้ของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยส�าคัญ โดย
ทั่วไปค่าระวางจะเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานการ
ขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ จงึอาจกล่าวได้ว่าภาวะเศรษฐกจิ
และการค้าของโลกมผีลต่อค่าระวาง โดยทีส่ายการเดนิเรอืส่วน
ใหญ่จะใช้ค่าดัชนีบอลติค (“Baltic Dry Index” หรือ “BDI”) 
และ Shanghai Containerized Freight Index หรือ SCFI 
ทีส่ะท้อนให้เห็นถงึอตัราค่าขนส่งสนิค้าทางทะเลด้วยตูค้อนเทนเนอร์
จากเซีย่งไฮ้ ประเทศจนี ไปยงัท่าเรอืหลกั ในทวปีต่างๆ ทัว่โลก

 แต่เนือ่งจากผลประกอบการของบรษัิทฯ จะขึน้อยูก่บั
การบรหิารจดัการก�าไรขัน้ต้น ซึง่ได้จากค่าบรกิารและส่วนต่าง
ของค่าระวาง ดังนั้นความผันผวนของค่าระวางจึงไม่มีผลกระ
ทบโดยตรงกบัผลประกอบการของบริษทัฯ นอกจากนีบ้รษิทัฯ 
ยงัได้มแีนวทางในการก�าหนดราคาขายแบบ Cost Plus Margin 
เพือ่ป้องกนัปัญหาจากการผนัผวนของราคาค่าระวางซึง่เป็นต้น
ทุนหลักของบริษัทดังกล่าว

3.1.2  ควำมเส่ียงจำกกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Disruption) เช่น กำรใช้ 
IT Platform ทำงธุรกิจ และกำรเข้ำมำ
ของ New Player ทีเ่ปน็ Tech Company

 การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ และ
วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่ง
ที่ทุกภาคส่วนต้องพิจารณาอย่างเข้าใจ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะต้องมกีารปรบัรปูแบบการด�าเนนิธุรกจิรวมถึงกลยทุธ์ต่างๆ 
เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในยุค Digital 
Disruption ดงันัน้ ความส�าคญัเรือ่งการบรหิารการเปล่ียนแปลง 
(Change Management) ตัง้แต่การปรบัรปูแบบองค์กรระดบั
กลยุทธ์ จนถึงระดับกระบวนการด�าเนินงาน

 อย่างไรกด็ ีบริษัทฯ จึงต้องหาบคุลากรทีม่ทีกัษะเหมาะ
สมมาเติมเต็มรวมถึงการให้ความรู ้ทางด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยแีก่บคุลากรทีม่อียูใ่นองค์กรให้สามารถน�ามาปรบัใช้
กับธุรกิจได้

3.1.3  ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัในเวทีกำรค้ำโลกของสินค้ำท่ีผลิต
ในประเทศไทย

 ส�าหรับประเทศไทยถึงแม้จะมีกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลก
ระทบจากการตอบโต้จีนโดยสหรัฐอเมริกา แต่ก็ถือว่าเป็น
สินค้าที่ไม่ได้เป็นกลุ่มส�าคัญหรือมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับ
มูลค่าและประเภทสินค้าส่งออกของไทย 

 “ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์” เป็นกลไกส�าคัญในการขับ
เคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศไปสูก่ารเป็นศนูย์กลางการค้าและ
บรกิารในภมูภิาคอาเซยีน ตามแผนการพฒันาระบบโลจสิตกิส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบโซ่อุปทาน ที่เน้น
พัฒนา ยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล 

 ทีผ่่านมา แม้ว่าบรษิทัฯ จะได้รบัผลกระทบจาก Trade 
War ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนไม่มากนัก แต่การ
แข่งขันในเวทกีารค้าโลกกส่็งผลกระทบเช่นกนั ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จึงต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด มีการปรับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิด
ขึ้น เพื่อที่จะลดความเส่ียงจากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีกลยุทธ์ในการพัฒนาบริการของ
บริษัทเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การรักษา
กลุ่มลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ๆ ที่มีธุรกิจครอบคลุมธุรกิจที่
ท�าก�าไรสงูสดุให้บรษิทั นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัพยายามหาช่อง
ทางในการท�าธุรกิจใหม่ๆ ซึง่จะเป็นการช่วยลดความเสีย่งของ
ธุรกิจจากการแข่งขันดังกล่าว

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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3.1.4  ควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลก
เปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

 เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการรับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีท้ังรายรับและรายจ่ายในสกุล
เงินต่างประเทศเป็นปกติ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจในต่างประเทศด้วย ดังนั้น จึงอาจได้รับความ
เสีย่งจากการผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
โดยสกลุเงนิต่างประเทศหลกัทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิงานของ
บริษัท คือ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงมีสัดส่วนประมาณกว่า
ร้อยละ 90 ของสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมดq

 บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกับอตัรา
แลกเปลี่ยนตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบ
ริษัทฯ โดยวิธี Net Settlement, Matching และ Forward 
Contract & Option Contract รวมคดิเป็น 89% ของจ�านวน
เงิน USD ทั้งหมดที่ได้รับช�าระและจ่ายในปี 2563

3.1.5  ควำมเส่ียงจำกควำมรับผิดชอบในควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่ง

 เพือ่เป็นการลดความเสีย่งอนัอาจเกดิขึน้จากความสญู
เสีย และ/หรือความเสียหายของสินค้าจากการให้บริการรับ
จดัการขนส่งสินค้าของบรษิทัฯ บรษิทัฯ มนีโยบายให้ลกูค้าซือ้ 
และจัดท�า Cargo Insurance หรือเสนอราคาเป็น Packages 
ที่รวม Cargo Insurance และมีการประเมินคุณภาพการให้
บริการของคู่ค้า (Supplier) ทุก 6 เดือน เพื่อให้ได้มาตรฐาน
ตามที่ก�าหนด และน�า Case Study ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2563 
มาฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความ
เข้าใจมากขึ้น รวมถึงหารือร่วมกับ Supplier เพื่อหาแนวทาง
ร่วมกัน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัด
ท�าประกันภัยความรับผิดกับบริษัทประกันภัย (Liability 
Insurance) เพื่อประกันความรับผิดชอบจากความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้ระหว่างการขนส่ง ซึง่บรษิทัประกนัภยั จะเป็นผูร้บั
ผดิชอบความเสยีหายตามเงือ่นไขและวงเงนิทีก่�าหนด และในปี 
2564 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาและผลักดันให้บริษัท
ประกันภัย ให้ความคุ้มครองครอบคลุม Direct B/L ด้วย

3.2	 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

3.2.1  ควำมเส่ียงจำกกำรบริหำรงำนที่พ่ึงพิงผู้
บริหำรและผู้ถือหุ้นใหญ่

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ เน่ืองจากนายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ซึ่งเป็น
หนึ่งในผู้ร่วมผู ้ก่อตั้งบริษัทฯ เป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ด�ารง
ต�าแหน่งรองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศมานานกว่า 31 ปี นับตั้งแต่เริ่มท�างาน และมีบทบาท
ส�าคญัในการบรหิารงานจนบรษิทัฯ มชีือ่เสยีงเป็นท่ียอมรบัใน
อุตสาหกรรม รวมถึงมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ท�าให้มีผลการด�าเนินงานที่
ดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหากบริษัทฯ และบริษัทย่อย สูญเสียผู้
บรหิารดงักล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานและผล
ประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ 

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีนโยบายอย่างต่อเนื่องที่จะส่ง
เสริม และพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชั้นให้มีความรู้ ความ
ช�านาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่าง
สม�า่เสมอ รวมถึงพฒันาบคุลากรระดบัผูบ้ริหารซึง่มุง่เน้นเรือ่ง
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้น�า และ
วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�าขององค์กร เพื่อเป็นการกระจาย
อ�านาจการบรหิารจดัการให้กับผูบ้รหิารในระดบัรองลงมา รวม
ถึงจัดตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะท�างานบริหาร
ความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการบรษิทัฯ และตดัสนิใจเรือ่งต่างๆ ตามอ�านาจหน้าทีท่ี่ได้
ก�าหนดไว้ เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงผู้บริหารรายดังกล่าว
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4.	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
4.1		 ข้อมูลทั่วไป

4.1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

ชื่อบริษัท : บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : LEO

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
10120

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก (End - to - End Global Logistics 
Services) และลงทุนในบริษัทอื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000125

โทรศัพท์ : (662) 079-9888

โทรสาร : (662) 079-9829

เว็ปไซด์บริษัท : www.leogloballogistics.com

ทุนจดทะเบียน : 160,000,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 160,000,000 บาท

จ�านวนหุ้นสามัญ : 320,000,000 หุ้น

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว : 320,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : หุ้นละ 0.50 บาท

4.1.2  ข้อมูลเกี่ยวกับสำขำ

สาขา : พระราม 3

ที่อยู่ : เลขที่ 259/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (662) 079-9888

โทรสาร : (662) 079-9829

สาขา : สุวรรณภูมิ

ที่อยู่ : เลขที่ 294/18-19 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (662) 079-9888

โทรสาร : (662) 184-9725

สาขา : แหลมฉบัง

ที่อยู่ : เลขที ่53 ชัน้ 11 อาคารทะเลทอง หมู ่9 ถนนสขุมุวทิ ต�าบลทุ่งสขุลา อ�าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี

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

โทรสาร : 038-492-892

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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4.1.3  รำยละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทำงตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่
ช�ำระแล้ว

(1) ชื่อบริษัท : บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ ระยะสั้นและระยะยาว และซ่อมตู้คอนเทนเนอร์

ที่ตั้งส�านักงาน : 84/10 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เลขทะเบียนบริษัท : 0105552068296

ทุนจดทะเบียน : 15,000,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 15,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 50.0

โทรศัพท์ : 02-730-7503

โทรสาร : 02-730-7504

(2) ชื่อบริษัท : บริษัท ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ : ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ประเทศเมียนมาร์

ที่ตั้งส�านักงาน : 422/426 CORNER OF STRAND ROAD AND BOTAHTAUNG PAGODA ROAD, # 10-08, 
BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON, REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

เลขทะเบียนบริษัท : NO. 632FC of 2014-2015

ทุนจดทะเบียน : 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,007,000 บาท*

ทุนช�าระแล้ว : 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,007,000 บาท*
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 ดอลลาร์สหรัฐ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 80.0

โทรศัพท์ : 951-202092

โทรสาร : 951-202092

*อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 = 30.07 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

(3) ชื่อบริษัท : บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการขนส่งพัสดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ

ที่ตั้งส�านักงาน : 335 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557079725

ทุนจดทะเบียน : 39,000,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 39,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 26.0

โทรศัพท์ : 02-022-7070

โทรสาร : 02-381-2397, 02-381-2398
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(4) ชื่อบริษัท : บริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์มารีน (ประเทศไทย) จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ : เป็นตัวแทนสายเดินเรือของประเทศเกาหลีใต้

ที่ตั้งส�านักงาน : 92/21 อาคารสาธรธานี ชั้น 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท : 0105545124712

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 50.0

โทรศัพท์ : 02-636-7299

โทรสาร : 02-636-7300

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

ประเภทธุรกิจ : ด�าเนินธุรกิจโรงพักสินค้า ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่งในประเทศเกาหลีใต้

ที่ตั้งส�านักงาน : 305 เพียงแทกฮังมันคิล โพซึงอึบ เพียงแทกซี เกียงกีโด ประเทศเกาหลีใต้

เลขทะเบียนบริษัท : 125-81-63716

ทุนจดทะเบียน : 3,000,000,000 วอน หรือประมาณ 89,700,000 บาท*

ทุนช�าระแล้ว : 3,000,000,000 วอน หรือประมาณ 89,700,000 บาท* ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 วอน

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 30.0

โทรศัพท์ : 82 31-612-6742

โทรสาร : 82 31-612-6722

*อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 = 0.0299 บาทต่อ 1 วอน

(6) ชื่อบริษัท : บริษัท รอยัลเทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ : ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ที่ตั้งส�านักงาน : 123/9 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท : 0105535102783

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 19.0

โทรศัพท์ : 02-681-0555

โทรสาร : 02-681-0566-8

(7) ชื่อบริษัท : บริษัท ออล โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ : บริการการรับจัดเก็บ และกระจายสินค้า (Warehouse and Distribution Management)

ที่ตั้งส�านักงาน : 700/488 หมู่ที่ 2 ต�าบลบ้านเก่า อ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

เลขทะเบียนบริษัท : 0105550091282

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 10,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 10.0

โทรศัพท์ : 038-468-648

โทรสาร : 038-468-675

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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4.1.4 นำยทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 02-229-2800

โทรสาร : 02-359-1259

4.1.5 ผู้สอบบัญชี

บริษัท : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-344-1000

โทรสาร : 02-286-5050

4.1.6 ผู้ตรวจสอบภำยใน

บริษัท : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 11/1 เอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชั้น 23-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120

โทรศัพท์ : 02-034-0000

โทรสาร : 02-034-0100

4.1.7 ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย

บริษัท : บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที ่1 อาคาร ควิ เฮ้าส์ ลุมพินี ช้ัน 34 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 
10120

โทรศัพท์ : 02-645-8800

โทรสาร : 02-645-8880

4.2	 ข้อมูลส�าคัญอื่น

 - ไม่มี -
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ส่วนที่	2



5.	 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
5.1	 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

 บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ�านวน 160,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 320,000,000 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช�าระแล้วจ�านวน 160,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 
320,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5.2		ผู้ถือหุ้น

 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละ

1. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ 72,875,200 22.774

2. นายสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล 29,352,000 9.173

3. บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จ�ากัด1 27,632,000 8.635

4. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 19,340,000 6.044

5. นายวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ 16,500,000 5.156

6. บริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์ มารีน จ�ากัด 15,000,800 4.688

7. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ 10,300,000 3.219

8. นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี 10,300,000 3.219

9. นายโชติวัต ดั่นธนสาร 5,500,000 1.719

10. นายวิบูลย์พงศ์ ฐิติปุญญา 1,800,000 0.563

รวม 208,600,000 65.190

11. ผู้ถือหุ้นอื่น 111,400,000 34.810

รวม 320,000,000 100

หมายเหตุ : 1  บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จ�ากัด ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น เช่น ให้บริการด�าเนินพิธีการศุลกากร ตัวแทนสายเดินเรือ และให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

5.3	 การออกหลักทรัพย์อื่น

 - ไม่มี - 
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5.4	 	นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัฯ	และบริษัทย่อย

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของก�าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส�ารองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ทุกประเภทตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริ
ษัทฯ และบริษัทย่อย

 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจ�าปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีก�าไรเพียงพอท่ีจะท�าเช่นน้ันได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
ในคราวถัดไป

6.	 โครงสร้างการจัดการ
6.1	 คณะกรรมการบริษัท

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการ
แต่ละชุด ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�านวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม /  

กำรประชุมทั้งหมดภำยหลัง
เข้ำรับต�ำแหน่ง ปี 2562

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม /  
กำรประชุมทั้งหมดภำยหลัง
เข้ำรับต�ำแหน่ง ปี 2563

นายเสนีย์ แดงวัง ประธานคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ

6/6 7/7

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6/6 5/7

นายวรกานต์ ชูโต กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

5/6 5/7

นายธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

6/6 7/7

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ และกรรมการอิสระ 5/6 6/7

นายไพบูลย์ ส�าราญภูติ กรรมการ และกรรมการอิสระ 6/6 7/7

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท 6/6 7/7

นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี กรรมการ 6/6 7/7

นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ กรรมการ 6/6 7/7

หมายเหตุ :  กรรมการบรษิทัทกุท่านผ่านการอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) แล้ว

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ คือ นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นางสาว ศรีไพร เอก
วิจิตร์ นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 (หลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายมานพ 
ปัจวิทย์ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท 

2)  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม /  

กำรประชุมทั้งหมดภำยหลัง
เข้ำรับต�ำแหน่ง ปี 2562

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม /  
กำรประชุมทั้งหมดภำยหลัง
เข้ำรับต�ำแหน่ง ปี 2563

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 5/6

นายวรกานต์ ชูโต กรรมการตรวจสอบ 3/4 5/6

นายธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการตรวจสอบ 4/4 6/6

 กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อ
ถือของงบการเงินของบริษัทฯ คือ นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล โดยมี นางพรรษมน ปรีชาศุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบ 

3)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 (หลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม /  

กำรประชุมทั้งหมดภำยหลัง
เข้ำรับต�ำแหน่ง ปี 2562

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม /  
กำรประชุมทั้งหมดภำยหลัง
เข้ำรับต�ำแหน่ง ปี 2563

นายธีระชัย เชมนะสิริ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

- 5/5

2. นายวรกานต์ ชูโต กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

2/2 4/5

3. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

2/2 2/5

4. นายไพบูลย์ ส�าราญภูติ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

1/2 5/5

หมายเหตุ : นางนิตยา พฤฒิพิบูลธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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4)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 (หลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตั้งคณะผู้
บริหารโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม /  

กำรประชุมทั้งหมดภำยหลัง
เข้ำรับต�ำแหน่ง ปี 2562

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม /  
กำรประชุมทั้งหมดภำยหลัง
เข้ำรับต�ำแหน่ง ปี 2563

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานคณะผู้บริหาร 11/11 15/15

นายวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ สมาชิกคณะผู้บริหาร 11/11 15/15

นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ สมาชิกคณะผู้บริหาร 11/11 15/15

นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี สมาชิกคณะผู้บริหาร 11/11 15/15

นายมานพ ปัจวิทย์ สมาชิกคณะผู้บริหาร 11/11 15/15

หมายเหตุ : นางนิตยา พฤฒิพิบูลธรรม เป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร

6.2	 คณะท�างานบริหารความเสี่ยง

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 (หลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตั้งคณะท�างาน
บริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะท�างานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม / กำร
ประชุมทั้งหมดภำยหลังเข้ำรับ

ต�ำแหน่ง ปี 2562

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม / กำร
ประชุมทั้งหมดภำยหลังเข้ำรับ

ต�ำแหน่ง ปี 2563

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ หวัหน้าคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง 4/4 4/4

นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ สมาชกิคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง 4/4 4/4

นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี สมาชกิคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง 4/4 4/4

นายมานพ ปัจวิทย์ สมาชกิคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง 4/4 4/4

หมายเหตุ : นางพรรษมน ปรีชาศุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะท�างานบริหารความเสี่ยง

6.3	 ผู้บริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ 

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (1)

นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สายงานขายและสายงานปฏิบัติการ (1) (การขนส่งสินค้าทางทะเล) 

นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร สายงานขายและสายงานปฏบิตักิาร (1) (การขนส่งสนิค้าทางอากาศ) 

นายมานพ ปัจวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (2)

หมายเหตุ : (1) เปลี่ยนชื่อต�าแหน่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 
  (2) เปลี่ยนชื่อต�าแหน่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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โครงสร้ำงองค์กรของบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(1) เปลี่ยนชื่อต�าแหน่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 
(2) เปลี่ยนชื่อต�าแหน่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 
*  บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีนายวีระพงษ์ กฤษดาวัฒน์ (หุ้นส่วน

ของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ากัด) เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท
The Board of Directors

เลขานุการบริษัท 
Company Secretary

นำยมำนพ ปัจวิทย์

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee

หน่วยงานตรวจสอบภายใน* 
Internal Audit Department

คณะผู้บริหาร 
Executive Committee

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Chief Executive Officer

นำยเกติวิทย์ สิทธิ์สุนทรวงศ์

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

Nomination and  
Remuneration Committee

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ(1)
Chief Operating Officer

สำยงำนขำยและสำยงำนปฏิบัติกำร  
(กำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ)

นำยสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ(1)
Chief Operating Officer

สำยงำนขำยและปฏิบัติกำร 
(กำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล)

นำงสำวศรีไพร เอกวิจิตร์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ(1)
Chief Operating Officer

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นำยวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(2)

Chief Financial Officer

นำยมำนพ ปัจวิทย์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นำยกู้เกียรติ ภัทรโสทร

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นำงนิตยำ พฤติพิบูลธรรม
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6.4	 เลขานุการบริษัท

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 (หลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้นาย
มานพ ปัจวิทย์ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดยเลขานุการบริษัทมีขอบเขต อ�านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่ก�าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

(1)  จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ หนงัสือนดัประชมุผู้ถอืหุน้ รายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ ในนามของบรษิทัฯ และ/
หรือคณะกรรมการ

(2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
(3)  ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม

มาตรา 89/14 ซึง่จดัท�าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท�าการ
นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ มอบหมาย ดังนี้
(1)  ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย นโยบายของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะ

กรรมการบรษิทัต้องการทราบและตดิตามให้มกีารปฏิบตัติามอย่างถกูต้องสม�า่เสมอ รวมถงึรายงานการเปล่ียนแปลง
ข้อก�าหนด และ/หรือ กฎหมายที่มีนัยส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(2)  จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(3)  บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(4)  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อ
ก�าหนดของหน่วยงานดังกล่าว

(5)  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด�าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 โดยที่นายมานพ ปัจวิทย์ ผ่านการอบรมในหลักสูตรส�าหรับเลขานุการบริษัท (Company Secretary Program (CSP)) 
รุ่นที่ 79/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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6.5	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

6.5.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจ
สอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประจ�าปี 2563 โดยพจิารณาให้เหมาะสมกบับทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ในการก�ากับดูแลงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระ
หน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละท่านต่อบรษิทัฯ โดยมรีาย
ละเอียดดังนี้

ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ในปี 2562

(บำท/คน/เดือน)

ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ในปี 2563

(บำท/คน/เดือน)

ประธานคณะกรรมการบริษัท 60,000 60,000

กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 20,000 20,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - -

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000

กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 10,000

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 8,000

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนแล้ว

 โดยในปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รำยชื่อคณะกรรมกำร

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปี 2562 (บำท)

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน รวม

นายเสนีย์ แดงวัง 720,000 720,000

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล 240,000 240,000 480,000

นายวรกานต์ ชูโต 240,000 180,000 120,000 540,000

นายธีระชัย เชมนะสิริ 240,000 180,000 420,000

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 240,000 96,000 336,000

นายไพบูลย์ ส�าราญภูติ 240,000 96,000 336,000

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ - - 

นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ - - 

นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี - - 

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

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปี 2563 (บำท)

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน รวม

นายเสนีย์ แดงวัง 720,000 720,000

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล 240,000 240,000 480,000

นายวรกานต์ ชูโต 240,000 180,000 96,000 516,000

นายธีระชัย เชมนะสิริ 240,000 180,000 120,000 540,000

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 240,000 96,000 336,000

นายไพบูลย์ ส�าราญภูติ 240,000 96,000 336,000

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ - - 

นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ - - 

นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี - - 

รวม 1,920,000 600,000 408,000 2,928,000

6.5.2 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในปี 2562 และปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปี 2562 ปี 2563

จ�านวนผู้บริหาร (ราย) 5 5

เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น(1) (ล้านบาท) 17.98 18.27

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท) 0.71 0.76

รวมค่าตอบแทน (ล้านบาท) 18.69 19.03

หมายเหตุ : (1)  ค่าตอบแทนอืน่ ประกอบด้วยค่าตอบแทนพเิศษ (Management Incentive) ตามผลงานเป้าหมายท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้เป็นรายปี และ
เงินประกันสังคม

 นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน�้ามัน และรถประจ�าต�าแหน่ง เป็นต้น โดยในปี 2562 
และปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ�านวนรวม 2.34 ล้านบาทและ 2.68 ล้านบาทตามล�าดับ

6.6	 บุคลากร

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานที่เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

 ในปี 2562 และปี 2563 จ�านวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) มีทั้งสิ้นจ�านวน 264 คน และ 
261 คนตามล�าดับ โดยมีค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 117.51 ล้านบาท 
และ 118.34 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนพิเศษ (Incentive) โบนัส เบี้ย
เลี้ยง เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดจ�านวนพนักงานตามฝ่าย
งาน และค่าตอบแทนบุคลากร ดังนี้

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ฝ่ำยงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ฝ่ายขาย 57 55

ฝ่ายสนับสนุนการขายและปฏิบัติการ 130 130

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 24 22

ส�านักผู้บริหาร 5 6

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป 32 31

ฝ่ายการตลาด 4 4

บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด 6 7

บริษัท ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด 3 3

รวม 264 261

 

ค่ำตอบแทนบุคลำกร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา 81.50 90.59

ค่าตอบแทนอื่น เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และ
สวัสดิการอื่น

36.01 27.75

รวม 117.51 118.34

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์
จ�ากัด ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายต่อเนื่องที่
จะส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชั้นให้มีความรู้ ความช�านาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่าง
สม�า่เสมอ โดยมกีารฝึกอบรมทัง้ภายนอก และภายในตามแผนการฝึกอบรมประจ�าปี เพือ่ให้เกิดการท�างานทีม่ปีระสิทธภิาพสูงสดุ
ต่อบริษัทฯ โดยแบ่งการพัฒนาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ระดับกรรมการ : บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของกรรมการ อย่างต่อเนื่องโดย
เฉพาะกรรมการท่านใหม่ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้อบรมหลักสูตรพื้นฐานส�าหรับกรรมการบริษัท

2. ระดับบริหาร : บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้น�า และวิสัยทัศน์ในการเป็น
ผู้น�าขององค์กร

3. ระดับหัวหน้างาน : บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการจัดการบริหารเบื้องต้น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน การ
สร้างทมีงาน และการสร้างความร่วมมอืในการท�างาน ทกัษะการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ตลอด
จนการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง

4. ระดับพนักงาน : บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ และการมีทัศนคติที่ดีต่อฝ่ายบริหารและบริษัทฯ
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7.	 การก�ากับดูแลกิจการ
 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทฯ จึงได้น�าหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน และยังท�าให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท�าให้เกิดความเชื่อ
มั่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก 

7.1	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 8 หมวด ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับ
ผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้น�ำองค์กร
ที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน
 บริษทัก�าหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้า
ที่ส�าคัญในการก�ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักใน
การประกอบธุรกิจ นโยบายการด�าเนินงาน การบริหารความ
เสี่ยง และกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรร
ทรัพยากรที่ส�าคัญ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะ
กรรมการบริษัทจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงาน
ผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

 ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัจะก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน
ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิด
ชอบต่อผู ้ถือหุ ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสงัคมและค�านงึถงึส่ิงแวดล้อมด้วยการพฒันาหรอื
ลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่แวดล้อม และให้บรษิทัสามารถปรบั
ตวัเพือ่รองรบัความเปลีย่นแปลงจากปัจจยัต่าง ๆ  อยูเ่สมอ โดย
ยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้บริษัทสามารถ
มีผลประกอบการที่ดีและเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�าหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และจะ
ก�ากับดูแลให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหาร 
และพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก�าหนดด้วยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท บนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ และไม่ได้มีส่วนได้เสีย

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ คณะกรรมการ
บรษิทัจะดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลกัปฏบิตั ิ2 ก�ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเปำ้หมำย
หลักของกิจกำรที่เป็นไปเพ่ือควำมยั่งยืน
 คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้า
หมายที่ส�าคัญของบริษัทที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัท 
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม อย่างยั่งยืน โดยเป็น
ไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร และจะจัดท�า
กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ�าปี ให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีส่�าคัญของบรษิทัดงักล่าว โดยน�า
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยับน
พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
องค์กร ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์
 บริษัทจะเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้น
น�าของไทย ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก โดยมีการเติบโต
อย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าและ
พนักงาน 

พันธกิจ
 บริษัทตระหนักถึงการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Governance) จึงได้ก�าหนดพันธกิจท่ีจะท�าให้บริษัทเติบโต
อย่างยั่งยืน ได้รับความเช่ือถือจากลูกค้าและคู่ค้า ตลอดจน
พนักงานของบริษัทด้วยความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมี
คุณภาพและประสิทธภิาพ และมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งตาม
หลัก Quality Policy ใน 4 หัวข้อดังนี้

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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1.  ความพอใจสูงสุดของลูกค้า 
 (HIGH-CUSTOMER SATISFACTION : HCS)
2.  ระบบงานที่เป็นเลิศ 
 (EXCELLENT WORKING SYSTEM : EWS)
3.  พนักงานที่มีคุณภาพ 
 (QUALITY HUMAN RESOURCE : QHR)
4.  องค์กรที่มีความมั่นคง 
 (HEALTHY GROUP OF COMPANIES : HGC)

ค่ำนิยม
 บรษัิทได้ก�าหนดค่านยิม หรอื LEO Core Values เพือ่
ปลูกฝังให้พนักงานมีแนวความคิดและหลักการในการท�างาน
เดียวกัน ดังนี้

L  Leading with ethics and integrity
 เป็นผู้น�าอย่างมีหลักการและคุณธรรม
E  Excellence teamwork with service mind
 สร้างศักยภาพในการท�างานเป็นทีมด้วยใจบริการ
O  Open for continuous learning and 

improvement 
 เปิดกว้างในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มี
ประสิทธิผล
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มี
ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ี
เพื่อประโยชน์แก่บริษัท รวมถึงเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็น
ผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมของ
องค์กร ตลอดจนมบีทบาทส�าคัญในการก�ากับดแูล ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้

 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) และ
กรรมการบรษัิททีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร (Non-executive Directors) 
โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ คิดเป็น
จ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการบรษิทัทัง้คณะ
อันจะท�าให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจในการพิจารณาและออก
เสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติประธาน
กรรมการ คุณสมบัติกรรมการบริษัท วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที ่การคดัเลือก การก�าหนดค่าตอบแทน เป็นไปตามทีร่ะบุ
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมี
วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก�าหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะ
เห็นว่าบุคคลนั้นสมควรด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัอืน่ได้ แต่
ต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะ
ต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการชดุย่อยเพือ่ช่วยให้คณะกรรมการในแต่ละชดุสามารถ
ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
อสิระจ�านวน 3 ท่าน เพือ่ท�าหน้าทีช่่วยสนบัสนนุคณะกรรมการ
บริษัทในการก�ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การ
ควบคมุภายในและการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้
การสอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชือ่ถือ

(2) คณะผู้บรหิาร ประกอบด้วยสมาชกิจ�านวน 5 ท่าน 
เพ่ือท�าหน้าทีช่่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบรษิทัในการบรหิาร
จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อ
บังคับ และค�าสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ภายใต้
กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 
ท่านซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ
เพื่อท�าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู พจิารณารปูแบบและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประธาน
คณะผู้บรหิาร กรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ
เลขานกุารบรษิทั เพือ่เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษัิท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)ในส่วนของค่าตอบแทน
ของกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และ/ หรือ ค่าเบี้ย
ประชุม บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่า
ตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่า
ตอบแทนกรรมการเพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ ในการนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องอยู่ในเกณฑ์
เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะค�านึงถึงความ
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัท
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 คณะกรรมการบรษิทัได้ก�ากบัดแูลให้มกีรอบและกลไก
ในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม โดยจัดให้มีนโยบายการลงทุนและการก�ากับ
ดแูลการด�าเนนิงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมทัง้ด�าเนนิ
การให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมด�าเนินการให้ถูกต้องตรงกัน

 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจ�าเป็น โดยมกีารก�าหนดวาระประชมุชดัเจนล่วงหน้า และ
มวีาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�า บริษทัจะ
จดัส่งหนงัสอืเชญิประชุมให้กรรมการทกุท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วันก่อนวนัประชมุ (เว้นแต่ในกรณจี�าเป็นเร่งด่วน) และจะจดั
ส่งเอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 5 วนัก่อนวนัประชมุ (เว้นแต่ในกรณจี�าเป็นเร่งด่วน) 
เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการ
ประชมุและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารทีร่บัรองแล้วเพือ่ใช้ในการ
อ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทกุครัง้ ควร
จัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล
และรายละเอยีดประกอบการตดัสนิใจท่ีถกูต้องและทนัเวลา

 ในการลงมตใินท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้ถอืมติ
ของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการ 1 คนมี 1 เสียง และ
กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชมุและใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ัน ท้ังน้ี ในกรณีที่คะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรณีท่ีมีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระ
ใดของการประชุม บริษัทจะให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้
เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาใน
วาระทีเ่กีย่วข้องในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัและบนัทกึ
ส่วนได้เสยีดงักล่าวในรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญใน
ลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุง
และแก้ไขการด�าเนินงาน โดยมีการก�าหนดหัวข้อที่จะประชุม
ชดัเจนก่อนทีจ่ะวดัผลการประเมนิดงักล่าว เพือ่รวบรวมความ
เห็นและน�าเสนอต่อที่ประชุม

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท
เพื่อท�าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
การประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนงานของคณะกรรมการ

บริษัทโดยการให้ค�าแนะน�าในเรื่องข้อก�าหนดตามกฎหมาย
และระเบยีบปฏบิตัต่ิาง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบัิตหิน้าทีข่อง
คณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏิบตัติามมตขิอง
คณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับ
สูงและกำรบริหำรบุคลำกร
 นอกจากบริษัทจะให้ความส�าคัญในการสรรหาและ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังให้ความส�าคัญใน
การสรรหาและพัฒนาผู ้บริหารระดับสูงและการบริหาร
บุคลากร ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการก�าหนด

 คณะกรรมการบริษัทได ้ก�าหนดคุณสมบัติและ
คุณลักษณะที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหาร และ/หรือ บุคคลากรใน
แต่ละด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการของบริษัท 
และสามารถด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ได้

 ผูบ้รหิารจะได้รับผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืนและโบนสั
ประจ�าปี โดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิงานของบรษิทัเป็นส�าคัญ
เพือ่เป็นการจงูใจให้มกีารปฏิบตังิานทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
และเป้าหมายที่ส�าคัญของบริษัท ตลอดจนผลประโยชน์ของ
กจิการในระยะยาว ทัง้นี ้ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ
และผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจ�านวนที่สูงผิดปกติเมื่อ
เทยีบกบัผลตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารโดยเฉลีย่ของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
จะค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

 คณะกรรมการบริษัทจะท�าความเข้าใจโครงสร้างและ
ความสมัพนัธ์ของผูถ้อืหุน้ซึง่อาจมผีลต่ออ�านาจการควบคมุการ
บริหารจัดการ

 ในการพฒันาบคุลากร คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบาย
ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและให้ความ
รู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น 
กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานกุาร
บรษิทั เป็นต้น เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง 
ทั้งน้ี การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท�าเป็นการภายใน
บรษิทั หรอืใช้บรกิารของสถาบนัภายนอก และในกรณทีีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะ
จดัให้มเีอกสารและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าท่ี
ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถงึจดัให้มกีารแนะน�าลกัษณะธรุกจิ 
และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัจะจดัให้มกีารหมนุเปล่ียนงานทีไ่ด้รบัมอบหมายตามความถนดัของผู้บรหิารและพนกังาน 
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก�าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผล
การปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความ
สามารถในการท�างานมากขึ้นและให้สามารถท�างานแทนกันได้

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท จึงสนับสนุนให้ฝ่าย
จัดการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างประโยชน์ต่อสังคม การใช้งานของลูกค้า ควบคู่ไปกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้งานในองค์กร โดยจัดให้มีกรอบการก�ากับ
ดแูลและการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กรตามความเหมาะสม เพือ่พฒันากระบวนการด�าเนนิงาน และบรหิาร
ความเสี่ยงของกิจการ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน

 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเรื่อง
ดังกล่าวจะสะท้อนอยู่ในแผนด�าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ ในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท บริษัทได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการด�าเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่ม่ันคง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญ
ต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึก
อบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับ
บรษิทัเพือ่พฒันาองค์กรต่อไป อกีท้ังยงัได้ก�าหนดแนวทางในการต่อต้านการทจุรติคอรปัชนั รวมทัง้ปลกูฝังให้พนกังานทกุคนปฏบัิติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้
หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่
สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตาม
สัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้
ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูลที่ถูก
ต้องเก่ียวกับการบรกิารของบรษิทั รวมท้ังยังจดัให้มช่ีองทางให้ลกูค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการทีไ่ม่เหมาะสม
เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว

เจ้าหนี้ : บรษิทัจะปฏิบตัติามเงือ่นไขต่าง ๆ  ตามสัญญาทีมี่ต่อเจ้าหนีเ้ป็นส�าคญั รวมทัง้ การช�าระคนืเงนิต้น ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนั
ต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคมและ 
ส่วนรวม

: บรษิทัใส่ใจและให้ความส�าคัญต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดล้อมและคณุภาพชีวติของผูค้นท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน
ของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่
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 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการ
มีการพัฒนา จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการบรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
และกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท โดยค�านึงถึงผลกระทบและการ
พัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำม
เส่ียงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการก�าหนดนโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งการ
ก�ากับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความ
เสีย่งเพือ่ลดผลกระทบต่อธรุกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสม และ
ได้จัดให้มรีะบบการควบคมุภายในเพือ่การก�ากบัดแูลและการ
ควบคุมภายใน ท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจาก
ภายนอก (outsource) เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน
ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
สอบ ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน เพือ่ท�าหน้าที่
ช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบรษิทัในการด�าเนนิการให้บรษิทั
มีระบบการก�ากับดูแลที่ดี และตรวจสอบการบริหารงาน การ
ควบคุมภายในและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความ
สุจริตตามนโยบายท่ีบริษัทก�าหนดและไม่ด�าเนินการใดอัน
เป็นการละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการสอบทาน
รายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมลูของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชือ่ถอื นอกจากนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการ
เงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และน�า
เสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน 

 บริษัทมีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ มเีหตผุล และ
เป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นส�าคัญ โดยก�าหนดให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเกี่ยว
โยงกบัรายการทีพ่จิารณาเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีของ
ตนและผู้ที่เก่ียวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณา รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในรายการดังกล่าว ทั้งน้ี 
บริษัทมีนโยบายในการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีสอดคล้องกับกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 อีกทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่ด�าเนินธุรกิจ
โดยให้ความส�าคญัในการต่อต้านการทจุรติหรอืคอรปัชนั และ
ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 ในกรณีทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีมข้ีอสงัเกตเกีย่วกบัการด�าเนนิ
งานของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด 
แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท�าผิดทางกฎหมาย 
ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
ที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท บริษัท 
ได้ก�าหนดช่องทางรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
(Whistleblower) ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจ
สอบของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายัง
บริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบจะด�าเนนิการสัง่การตรวจสอบข้อมลูและ
หาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทต่อไป 

หลักปฏิบัติ 7 รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน
และกำรเปิดเผยข้อมูล

(1) บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี
ความถกูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ โปร่งใส และทนัเวลา ทัง้ข้อมลู
ทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอืน่ทีม่ผีลหรอือาจ
มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั 
โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการบริษัทก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทก�ากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) บริษัทให้ความส�าคัญต่อสภาพคล่องทางการเงิน 
ความสามารถในการช�าระหนี ้และให้ความส�าคญัต่อการจดัท�า
งบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินของบริษัทที่ปรากฏใน
รายงานประจ�าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบ
ทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุม
ภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบรษัิทต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคูก่บัรายงาน
ของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ�าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการ
บริษัทยังสนับสนุนให้มีการจัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) 
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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(3) ในกรณีที่บริษัทประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะ
ประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้
บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง และให้ม่ันใจว่าบริษัทมี
แผนในการแก้ปัญหาทางการเงนิซ่ึงผ่านการพิจารณาด้วยความ
สมเหตสุมผล ภายใต้ใต้การค�านงึถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวน
ได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเจ้าหนี้

(4) คณะกรรมการบรษัิทจะจดัท�ารายงานความยัง่ยนื
ตามความเหมาะสม

(5) บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
กรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จ�านวนครั้งของ
การประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ ณ ส�านักงาน
ใหญ่ของบริษัท และจะเปิดเผยความเหน็จากการท�าหน้าที ่รวม
ทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู ้ด้านวิชาชีพในรายงาน
ประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีของบรษัิท รวม
ถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและราย
ละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในบริษัท

(6) บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่
ผู้สอบบัญชีให้บริการ 

(7) บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายเกี่ยวกับการ
ก�ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธรุกิจ นโยบายด้านการบรหิาร
ความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม และ
สิง่แวดล้อมทีไ่ด้ให้ความเหน็ชอบไว้โดยสรปุ และผลการปฏบิตัิ
ตามนโยบายดังกล่าวรวมท้ังกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม
นโยบายดงักล่าวได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรายงานผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น รายงานประจ�าปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำร
ส่ือสำรกับผู้ถือหุ้น

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลให้มัน่ใจว่า ผูถ้อืหุ้นมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท

บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิ
และความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทกุรายด้วยความเป็นธรรม 
ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรพัย์และเจ้าของบรษิทั สทิธิ
ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับอย่างเสมอภาคกัน เช่น 
สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิด
เหน็ ตลอดจนสทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัของบรษิทั 
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการอนมุตัธิรุกรรมทีส่�าคญัและมผีลต่อ
ทศิทางในการด�าเนนิธุรกิจของบรษัิท รวมถงึการแก้ไขหนงัสอื
บริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทยัง

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เช่น การก�าหนด
หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุม และหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อม
ทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ  ทีม่คีวามถกูต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยระบุ
วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ
ในทกุวาระ เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้ศึกษาข้อมลูอย่างครบ
ถ้วนล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษิทัจะจดัส่งหนงัสอื
นดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ  
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก�าหนด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง บรษิทัจะเปิดโอกาสให้ผูถ้อื
หุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้า
ร่วมประชุมแทนได้

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การด�าเนินการใน
วันประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

ในการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะเลอืกจดัการประชุม 
ณ สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง รวมถึงเลือกวันเวลาท่ี
เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ 
เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายทีจ่ะอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอื
หุ้นของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมหรือ
บุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิ
ออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติใน
แต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งค�าถามในวาระต่าง ๆ ท่ี
เกีย่วข้องได้อย่างอสิระก่อนการลงมตใินวาระใด ๆ  ภายในเวลา
ทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ โดยประธานในทีป่ระชมุหรอืบคุคลที่
ประธานในที่ประชุมจะด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่
ก�าหนดไว้ และบรษิทัจะเชิญกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทั
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามในท่ี
ประชุมทุกครั้ง
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ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัจะเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้ได้ใช้สิทธใินการเลือกตัง้กรรมการบรษิทัเป็นรายคน และจะเปิด
โอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร พร้อม
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(3) คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูก
ต้องและครบถ้วน

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้แล้วเสรจ็ บรษิทัจะแจ้งมตกิารประชมุผูถ้อืหุน้ พร้อมทัง้ผลคะแนนเสยีงในแต่ละวาระให้ผูถ้อื
หุ้นรับทราบ ผ่านการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และไม่ได้เข้าร่วมการประชุมได้
รบัทราบผลการประชมุโดยทนัทแีละเท่าเทยีมกนั และบรษิทัจะจดัท�ารายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ทีบ่นัทกึข้อมลูอย่างถกูต้องและ
ครบถ้วนในสาระส�าคัญ รวมถึงประเด็นข้อซักถามและค�าตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อนามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งน�าส่งรายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือน�าส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก�าหนด

7.2	 คณะกรรมการชุดย่อย

 โครงสร้างการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อย 3 ชดุได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะผู้บริหาร

 กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มคีณุสมบติัครบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 
68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้าม และลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการไว้อย่างชดัเจนในข้อบงัคับของบรษิทัฯ และนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฯ ทุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน
หนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคยีงทีส่ดุกบั
ส่วนหนึง่ในสาม ทัง้นี ้ให้กรรมการทัง้หมดซึง่อยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรือ่งของ
การออกจากต�าแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วิธีจับสลากโดยกรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ขณะที่วาระการด�ารง
ต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก�าหนดให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยที่กรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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7.2.1 คณะกรรมกำรบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย 

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม / กำร
ประชุมทั้งหมดภำยหลังเข้ำรับ

ต�ำแหน่ง ปี 2562

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม / กำร
ประชุมทั้งหมดภำยหลังเข้ำรับ

ต�ำแหน่ง ปี 2563

1. นายเสนีย์ แดงวัง ประธานคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ

6/6 7/7

2. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6/6 5/7

3. นายวรกานต์ ชูโต กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

5/6 5/7

4. นายธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

6/6 7/7

5. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ และกรรมการอิสระ 5/6 6/7

6. นายไพบูลย์ ส�าราญภูติ กรรมการ และกรรมการอิสระ 6/6 7/7

7. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท 6/6 7/7

8. นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี กรรมการ 6/6 7/7

9. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ กรรมการ 6/6 7/7

หมายเหตุ :  กรรมการบรษิทัทกุท่านผ่านการอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) แล้ว 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1) มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญ
ประจ�าปี ภายในสี ่(4) เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะ
เวลาบัญชีของบริษัท

3) จัดให้มีการท�างบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้น
สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจ
สอบแล้ว และน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ ถือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ 

4) ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง 
นโยบาย แผนงานการด�าเนินธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษัท ควบคุม ก�ากับดูแลการบริหารและการ
จดัการของคณะผูบ้รหิารให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้รบั
มอบหมาย เว้นแต่ในเร่ืองดังต่อไปน้ี คณะกรรมการ

บริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
การด�าเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้
ต้องได้รบัมตอินมุตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ เช่น การเพิม่
ทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการ
ของบริษัท ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคล
อื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมา
เป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อ
บังคับ เป็นต้น

5) ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณาทบทวน
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณดังกล่าวอย่าง
สม�่าเสมอ

6) ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณา
แต ่งตั้ งบุคคลที่มีความรู ้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของ
บรษัิทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผูบ้รหิารของบริษทั
ย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในจ�านวนอย่างน้อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เว้น
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แตจ่ะมขีอ้จ�ากดัตามกฎหมายอืน่หรอืเงือ่นไขการรว่ม
ทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอื่นใดตามท่ีกฎหมายหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทนุ หรือข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยจะก�าหนด หรือไดร้บัการอนมุตัิจากคณะ
กรรมการบริษัทเป็นกรณีไป ท้ังน้ี กรรมการและผู้
บริหารของบริษัทย่อยข้างต้น ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ
เสนอชื่อ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบตามท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ธรุกจิของบรษิทั (Code of Conduct) ส�าหรบัผูบ้รหิาร
และพนักงานของบริษัท และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการก�า กับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรพัย์ ว่าด้วยการก�าหนดลกัษณะขาดความ
น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

7) ก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อาทิ การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ กฎหมายที่
เกีย่วข้องกบัธรุกิจของบรษิทั และพจิารณาอนมุตัหิลัก
การเกีย่วกบัข้อตกลงทางการค้าทีม่เีงือ่นไขการค้าโดย
ทั่วไปในการเข้าท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัท
ย่อย กับกรรมการ ผู ้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดกรอบการด�าเนินการให้ฝ่าย
จัดการมีอ�านาจด�าเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้
กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

8) ด�าเนนิการให้บรษิทัและบริษัทย่อยน�าระบบงานบญัชี
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

9) พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอแต่ง
ตั้งรายช่ือผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวม
ทั้งพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามที่คณะ
กรรมการตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

10) จดัให้มนีโยบายเก่ียวกบัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีและ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
ของบรษิทัและบรษัิทย่อยตามหลกัธรรมาภิบาลทีเ่ป็น
ลายลั กษณ ์ อั กษรอย ่ า งน ้ อยตามแนวทางที่
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก�าหนด และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิด
ชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

11) พิจารณาก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และ
ก�ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหาร
จัดการความเส่ียง โดยมีมาตรการรองรับและวิธี
ควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อยอย่างเหมาะสม

12) พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการจัดการและมีอ�านาจ
แต่งตั้งคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยอื่น และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตามความเหมาะสม 
รวมถงึการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบั
ผิดชอบของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามความเหมาะสม และพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทน
รวมส�าหรับประธานคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุด
ย่อยอื่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามงบ
ประมาณที่ เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

13) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้
ถอืหุน้ของบรษิทั เมือ่เหน็ว่าบรษัิทมกี�าไรพอสมควรท่ี
จะท�าเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราว
ถัดไป

14) พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการ
ซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

15) จัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท และ
รับผิดชอบการจัดท�าและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือ
แสดงถึงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปี
ที่ผ ่านมา และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ

16) มอบอ�านาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบรษิทัได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของ
คณะกรรมการบรษิทัหรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคล
ดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็น
สมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้
เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าว
สามารถพจิารณาและอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะท�าขึ้นกับ

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามท่ีนิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศ
อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติ
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

17) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบด�าเนินการใน
ด้านต่างๆ ในนามของบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรษิทั 
เช่น จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษัท 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัด

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจัดเก็บรายงานการมี
ส่วนได้เสีย เป็นต้น

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังกรรมการที่มีความรู้
ความช�านาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วย
ปฏิบตังิานในการศึกษาและกล่ันกรองเรือ่งส�าคัญทีต้่องการการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อคณะ
กรรมการบรษิทั ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะผูบ้รหิาร 
โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

7.2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการก�ากับดูแลและตรวจสอบการจัดท�า
รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และธรรมาภิบาล เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงาน จ�านวน
อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูท้ีจ่ะด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รบัการพจิารณาคณุสมบตัอิย่างรอบคอบ เนือ่งจากประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นบุคคลที่จะให้ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบได้

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบคราวละสาม (3) ปี โดยจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในการประชุมสามญั
ประจ�าปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อพ้นต�าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ามา
ด�ารงต�าแหน่งอีกได้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม / กำร
ประชุมทั้งหมดภำยหลังเข้ำรับ

ต�ำแหน่ง ปี 2562

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม / กำร
ประชุมทั้งหมดภำยหลังเข้ำรับ

ต�ำแหน่ง ปี 2563

1. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 5/6

2. นายวรกานต์ ชูโต กรรมการตรวจสอบ 3/4 5/6

3. นายธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการตรวจสอบ 4/4 6/6

 กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อ
ถือของงบการเงินของบริษัทฯ คือ นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล (รายละเอียดและประวัติกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 1) โดย
มีนางพรรษมน ปรีชาศุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) สอบทานให้บริษทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูก
ต้องและและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
สามารถขอข้อมูลและหรือค�าอธิบายจากผู้รับผิดชอบ
ในเรื่องดังกล่าวได้โดยตรง

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 
(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่ง
ตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมทั้งการประเมินผลงานและ
ผลตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ
สอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน
เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบงัคบัและประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกีย่วข้องซ่ึงมผีลใช้บงัคบักับบรษิทัฯ และ/หรอืธรุกจิขอ
งบริษัทฯ

4) พิจารณา สรรหา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซ่ึงมคีวาม
เป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชภีายนอกของบ
ริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริ
ษทัฯ โดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย
ปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

5) พิจารณาให้ความเห็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือ
รายการท่ีอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป ็น ไปตามกฎหมายว ่ าด ้ วยหลักทรัพย ์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังข้อบังคับและประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย/กฎหมายที่
เกี่ยวข้องซ่ึงมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสม
เหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6) จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ ซึง่รายงานดงักล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก)  ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่

เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข)  ความเหน็เก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ

ค)  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับ
กับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ

ง)  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี
จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์
ฉ)  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ

การเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(charter)

ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้
ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอ�านาจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แก้ไขขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อ�านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ�านาจใน
การแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทาง
วชิาชพีอืน่ใดเมือ่เหน็ว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

9) พิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบ ผลการสอบทาน 
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน รวมทั้งติดตามการด�าเนินการของฝ่าย
บริหารต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัททราบ

10) ในการปฏบิติัหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หาก
พบหรอืมข้ีอสงสยัว่ามีรายการหรอืการกระท�าดงัต่อไป
นี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อ
ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
ก)  รายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ข)  ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมี

สิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบ
ควบคุมภายใน
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ค)  ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบงัคบัและประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องและมผีลใช้บงัคบักบับรษิทั 
และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ

ง)  รายการอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควร
ทราบ 

  หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ด�าเนิน
การให ้มีการปรับปรุงแก ้ไขภายในเวลาข ้างต ้น 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี
รายการหรอืการกระท�าตามข้างต้นต่อส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้

11) สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจ
สอบ เช่น นโยบายบญัชี นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน เป็นต้น

12) ทบทวนกระบวนการการก�ากับดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ของบริษัทฯ

13) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมิน
การก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจ�าปีของบริษัทฯ

14) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.2.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่1/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2560 มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจ�านวนไม่
น้อยกว่า 3 คนและมากกว่าก่ึงหนึง่ต้องเป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี ้พจิารณาให้กรรมการอสิระท�าหน้าทีเ่ป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม / กำร
ประชุมทั้งหมดภำยหลังเข้ำรับ

ต�ำแหน่ง ปี 2562

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม / กำร
ประชุมทั้งหมดภำยหลังเข้ำรับ

ต�ำแหน่ง ปี 2563

1. นายธีระชัย เชมนะสิริ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

- 5/5

2. นายวรกานต์ ชูโต กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

2/2 4/5

3. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

2/2 2/5

4. นายไพบูลย์ ส�าราญภูติ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

1/2 5/5

หมายเหตุ : นางนิตยา พฤฒิพิบูลธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• การสรรหา
1)  ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มี

ความเหมาะสมกับความจ�าเป็นเชิงกลยุทธ์ของ 
บริษัทฯ

2)  พิจารณาคณุสมบติัของบคุคลทีจ่ะมาเป็นกรรมการ
อิสระ ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ 
โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่
ก�าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

3)  ก�าหนดหลกัเกณฑ์ และวธิกีารสรรหาและคัดเลือก
บุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ประธาน
คณะผู ้บริหาร (Chairman of Executive 
Committee) กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท เพื่อ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

4)  พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อ
และประวัติของบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการบริษัท  ประธานคณะผู ้ บริ หาร 
(Chairman of Executive Committee) 
กรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (CEO) 
และเลขานุการบริษัท ในกรณีท่ีมีต�าแหน่งว่างลง 
เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

5)  จัดท�าแผนการพัฒนากรรมการบริษัทเพื่อพัฒนา
ความรู ้กรรมการบริษัทปัจจุบันและกรรมการ
บริษัทเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ บทบาท
หน้าท่ีของกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่างๆ 
ที่ส�าคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น 

6)  เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการ
สรรหาในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

7)  ก�าหนดหลักเกณฑ์และจัดท�าแผนการสืบทอด
ต�าแหน่งผูบ้รหิารและความต่อเนือ่งในการบรหิาร
ที่เหมาะสม ส�าหรับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร (CEO) เพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตั ิปีละหนึง่ (1) ครัง้

8)  ก�าหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิทั ประธานคณะ
ผูบ้รหิาร (Chairman of Executive Committee) 
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(CEO) และเลขานกุารบรษิทั เป็นประจ�าทกุปี เพือ่

รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
9)  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วย
ตนเองเป็นประจ�าทุกปี และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

10)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• การพิจารณาค่าตอบแทน
1)  ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ ่ายค ่า

ตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ของกรรมการบรษัิท 
ประธานคณะผูบ้รหิาร (Chairman of Executive 
Committee) กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท เพื่อ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทั้ง 
นโยบายการขึ้นเงินเดือน และ การจ่ายเงินพิเศษ
ประจ�าปี ของพนักงานและผู้บริหารทั้งบริษัทฯ 
โดยมหีลักเกณฑ์ทีชั่ดเจน โปร่งใส และน�าเสนอต่อ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตัิ 

2)  น�าเสนอผลการประเมินประจ�าปีของประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร (CEO) ให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณาให้ความเหน็ชอบ ในเรือ่งการขึน้เงนิเดอืน
ประจ�าปี และ การจ่ายเงินพิเศษประจ�าปี 

3)  เสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
ประธานคณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร (Chairman 
of Executive Committee) กรรมการชุดย่อย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการ
บริษัทให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ

4)  เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทน
และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัด
ท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงาน
ประจ�าปีของบริษัทฯ

5)  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วย
ตนเองเป็นประจ�าทุกปี และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

6)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) นอกจากน้ี 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ารับต�าแหน่งได้อีก

7.2.4 คณะผู้บริหำร (Executive Committee)

 คณะผู้บริหารจัดตั้งข้ึนเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และค�าสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 ณ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม / กำร
ประชุมทั้งหมดภำยหลังเข้ำรับ

ต�ำแหน่ง ปี 2562

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม / กำร
ประชุมทั้งหมดภำยหลังเข้ำรับ

ต�ำแหน่ง ปี 2563

1. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานคณะผู้บริหาร 11/11 15/15

2. นายวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ สมาชิกคณะผู้บริหาร 11/11 15/15

3. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ สมาชิกคณะผู้บริหาร 11/11 15/15

4. นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี สมาชิกคณะผู้บริหาร 11/11 15/15

5. นายมานพ ปัจวิทย์ สมาชิกคณะผู้บริหาร 11/11 15/15

หมายเหตุ : นางนิตยา พฤฒิพิบูลธรรม เป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร 

1) ด�าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตาม
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบยีบข้อก�าหนด ค�า
สั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2) พิจารณาก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก�าหนดแผนการเงินงบ
ประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การ
ขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และควบคุม
ก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของคณะท�างานที่แต่งตั้ง 
บรรลุตามเป้าหมาย

3) ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทและเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ และก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

4) พิจารณาอนมุตักิารด�าเนนิงานทีเ่ป็นธรุกรรมปกตธุิรกจิ
ของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินส�าหรับ
แต่ละรายการเป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจ

อนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�าปทีี่ได้รบัอนุมัตจิากคณะ
กรรมการบรษัิท รวมถงึการเข้าท�าสัญญาต่าง  ๆทีเ่ก่ียวข้อง
กบัเรือ่งดงักล่าว

5) มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่รับ
อนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และเป็นไปตามตาราง
อ�านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท

6) ก�าหนดโครงสร้างองค์กร อ�านาจการบริหารองค์กร 
รวมถงึการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�าหนด
เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และการเลิกจ้าง
พนักงานตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
ปฏิบัติการจนถึงระดับผู้อ�านวยการฝ่ายตามท่ีคณะ
กรรมการบรษัิทมอบหมาย

7) พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานในการท�าธุรกรรม
ทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินส�าหรับ
สนับสนุนการท�าธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชี
ธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้
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ยืมเงินเฉพาะบริษัทในเครือ การจัดหาวงเงินสินเชื่อ 
จ�าน�า จ�านอง ค�้าประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขาย 
และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการด�าเนิน
งานตามปกตธิรุกจิ ตามตารางอ�านาจอนมัุตทิีผ่่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8) ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคน
หรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใด โดยอยู่ภาย
ใต้การควบคมุของคณะผูบ้รหิาร หรอือาจมอบอ�านาจ
เพ่ือให้บคุคลดงักล่าว มอี�านาจตามทีค่ณะผูบ้รหิารเหน็
สมควร และภายในระยะเวลาที่คณะผู้บริหารเห็น
สมควร ซ่ึงคณะผู ้บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไข บคุคลทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจ หรือ
การมอบอ�านาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

9) ด�าเนินการอื่นใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายเป็นคราวๆ ไป

 ทัง้นี ้การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของคณะผูบ้รหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรอื
มอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะผู้บริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เกีย่วข้องก�าหนด) มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผล
ประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบริษทัที่
เกี่ยวข้อง หรือรายการที่คณะผู้บริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการ
ด�าเนินการในเรือ่งดงักล่าว โดยเรือ่งดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรอื ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

7.2.5 คณะท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียง

 ณ 31 ธันวาคม 2563 คณะท�างานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม / 
กำรประชุมทั้งหมดภำย
หลังเข้ำรับต�ำแหน่ง  

ปี 2562

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม / 
กำรประชุมทั้งหมดภำย
หลังเข้ำรับต�ำแหน่ง  

ปี 2563

1. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ หัวหน้าคณะท�างานบริหารความเสี่ยง 4/4 4/4

2. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ สมาชิกคณะท�างานบริหารความเสี่ยง 4/4 4/4

3. นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี สมาชิกคณะท�างานบริหารความเสี่ยง 4/4 4/4

4. นายมานพ ปัจวิทย์ สมาชิกคณะท�างานบริหารความเสี่ยง 4/4 4/4

หมายเหตุ : นางพรรษมน ปรีชาศุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะท�างานบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท�างานบริหารความเสี่ยง

1) ก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมของบรษิทั
ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
ธรุกจิของบรษิทั พร้อมทัง้ก�าหนดแผนการจดัการและ
การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง

2) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และด�าเนิน
การเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเส่ียงมีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้
ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สม�่าเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยว
กับความเส่ียงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท

4) พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบรหิารความเสีย่ง
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อ
เนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการ
บริหารความเส่ียงให้สอดคล้องตามนโยบายที่ก�าหนด
ไว้อย่างสม�่าเสมอ

5) น�าเสนอรายงานบริหารความเส่ียงและข้อเสนอแนะ
ต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารอย่างน้อยปีละสอง (2) ครัง้

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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7.2.6 ผู้บริหำร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม(1) 

3. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สายงานขายและสายงานปฏิบัติการ(1)
(การขนส่งสินค้าทางทะเล) 

4. นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สายงานขายและสายงานปฏิบัติการ(1)
(การขนส่งสินค้าทางอากาศ) 

5. นายมานพ ปัจวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(2)

หมายเหตุ : (1) เปลี่ยนชื่อต�าแหน่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 
  (2) เปลี่ยนชื่อต�าแหน่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1) ก�ากับดูแล บริหาร และปฏิบัติงานประจ�าวันตามปกติ
ธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ การ
ด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ แผนการเงินงบประมาณ การ
บรหิารทรพัยากรบคุคล การลงทนุ การขยายงาน การ
ประชาสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะผู้บริหารก�าหนด

2) น�าเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ การด�าเนินธุรกิจขอ
งบริษัทฯ แผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การ
ประชาสัมพันธ์ต่อคณะผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการ
จัดท�าเรื่องดังกล่าวเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทและเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะ
ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

3) เจรจา และเข้าท�าสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใน
อ�านาจและวงเงินตามที่ก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจ
อนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

4) อนมุตักิารกูย้มืเงนิ และการขอสนิเช่ือใด ๆ  จากสถาบนั
การเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจ�าน�า จ�านอง หรือ
เข้าเป็นผู ้ค�้าประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ภายในอ�านาจและวงเงินตามท่ีก�าหนดไว้ในตาราง
อ�านาจอนุมัติท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว

5) อนุมัติแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็นต่อการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ภายในอ�านาจและวงเงินตาม

ทีก่�าหนดไว้ในตารางอ�านาจอนมุตัทิีผ่่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว

6) มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างผู้
บริหารและพนักงานบริษัทฯ ในต�าแหน่งที่ต�่ากว่าผู้
อ�านวยการฝ่าย 

7) มีอ�านาจก�าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ�าเหน็จ
รางวลั เงนิโบนสั และปรบัขึน้เงนิเดอืนส�าหรับผูบ้รหิาร
และพนกังานบรษิทัฯ ในต�าแหน่งทีต่�า่กว่าผูอ้�านวยการ
ฝ่ายภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดไว้

8) ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายใน
บรษิทัฯ เพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นไปตาม
นโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึง
รักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

9) มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะท�างานบริหาร
ความเสี่ยง และมีอ�านาจในการติดตามผลการท�างาน 
ตรวจสอบ และรายงานผลการประชมุของคณะท�างาน
บริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง

10) ปฏิบัติหน ้าที่อื่นๆ ที่ ได ้ รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือ คณะผู้บริหาร รวมท้ังมี
อ�านาจด�าเนนิการใดๆ ทีจ่�าเป็นในการปฏบัิตหิน้าทีด่งั
กล่าว

11) มอบอ�านาจให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือหลายคนปฏบิตัิ
การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจ หรอืมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้ผูร้บัมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมี
ความขดัแย้ง (ตามนยิามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก�าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ี
เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ
และเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

7.2.7 กำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติวงเงิน 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีการอนุมัติอ�านาจการอนุมัติวงเงิน
ที่ส�าคัญ โดยมีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติส�าหรับการด�าเนินงานต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติ เรื่อง อ�านาจ
อนุมัติด�าเนินการ

 ทั้งนี้ หากการท�ารายการใดมีลักษณะเป็นการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ขอ
งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส�านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้ที่มีอ�านาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้

7.3	 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

 การคดัเลอืกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย และผู้บรหิารของบรษิทัฯ ด�าเนนิการโดยคณะ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซ่ึงท�าหน้าท่ีในการสรรหาและคดัเลือกบคุคลทีจ่ะเข้าด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว และเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท�างาน
ด้วย

7.3.1 กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัต่อการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษทัทีท่รงคณุวฒุ ิและมปีระสบการณ์ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อท�าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้
ถอืหุน้ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูส้รรหาผู้ทีจ่ะเข้ารบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบรษัิท โดยคณะ
กรรมการบรษัิทอาจพจิารณาให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอช่ือผู้ทีจ่ะเข้ารบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบรษิทัต่อคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ ทั้งนี้ ควรมีการก�าหนดกรอบระยะเวลาพอสมควรในการด�าเนินการสรรหาผู้ที่จะเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลของผู้ที่จะ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการก่อนที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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โดยที่กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1)  เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่

จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
2)  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

3)  กรรมการบริษัท สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นดังกล่าวจะ
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4)  กรรมการบริษัทจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริ
ษัทฯ ไม่ว่าจะท�าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศก�าหนด

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ท�าการสรรหาและเสนอช่ือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี
ระบุไว้ในกฎบัตรน้ี เพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะน�าเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ตามแต่กรณี) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรนีเ้พือ่น�าเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือแต่งตัง้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริษัทแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือนโดยบุคคลซึ่งเข้ารับต�าแหน่งเป็น
กรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
บริษัททั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการ
บริษัทซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากต�าแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะ
เห็นว่า บุคคลนั้นสมควรด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
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7.3.2 กำรสรรหำกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

 บริษัทฯ มีนโยบายในการก�าหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ และมีจ�านวนไม่ต�่ากว่า 
3 คน ขณะทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยมคุีณสมบตัติามทีก่ฎหมาย 
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด ดังนี้ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และเป็น
ไปตามแนวทางเดยีวกนักบัคณุสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรอื ประกาศ
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทกุรายได้เท่าเทยีมกนัและไม่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยงั
ต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

 ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามคณุสมบตัแิล้ว กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1)  กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ตามแต่กรณี)
2)  เป็นกรรมการบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศก�าหนด

3)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอ�านาจตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ บริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

4)  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

5)  เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบ
หมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ท�าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน เพ่ือ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยจะน�าเสนอชือ่บคุคลดงักล่าวต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น 
(ตามแต่กรณ)ี เพือ่พจิารณาอนมุัตแิตง่ตัง้ต่อไป โดยให้คณะกรรมการบรษิัทหรอืทีป่ระชมุผูถ้ือหุ้นเปน็ผูแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระขอ
งบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยเม่ือกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้
อีก ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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7.3.3 กำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท ซึ่งคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ

7.3.4 กำรสรรหำคณะผู้บริหำร 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะผูบ้รหิาร และแต่งตัง้สมาชกิคณะผู้บรหิาร 1 คนให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะ
ผู้บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มจีรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ และมเีวลาอย่างเพียงพอทีจ่ะอทุศิความรู ้ความสามารถ และปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้แก่บรษิทัฯ ได้ โดยท่ี
องค์ประกอบของคณะผู้บริหารประกอบไปด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 4 คน 

7.3.5 กำรสรรหำคณะท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียง

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจน
ประสบการณ์ และความช�านาญเกี่ยวกับความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การบริหารความเสี่ยง การบริหารการลงทุน 
เป็นต้น และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้ เพื่อด�ารงต�าแหน่งสมาชิก
คณะท�างานบริหารความเสี่ยง 

7.3.6 กำรสรรหำผู้บริหำร

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ ความสามารถในการบริหารงาน และก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวัง ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต และเสนอให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
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7.4	 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	

 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย และ/ หรือ บริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยว
เนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ 

 นอกจากนี ้ในการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาส่งตวัแทน
ของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับ
สูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงก�าหนดให้ตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่
ดีที่สุดของบริษัทฯ และดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ ใน
การนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่
กรณีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมก่อนวันท่ีนโยบายน้ีมีผลใช้บังคับ ซ่ึงการถอนเงินลงทุนหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าวอาจส่งผลเสียอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวม

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลไกก�ากับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการใน
การตดิตามการบริหารงานของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุของบรษิทัฯ และสามารถ
ควบคุมดูแลจัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ 
ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่ดิตามและก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการและการด�าเนนิงานต่าง ๆ  ของบรษิทัย่อยและ/
หรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ก�าหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

2.  คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีด่แูลตดิตามให้บรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมเปิดเผยข้อมูลทีส่�าคญัต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และนกัลงทนุทัว่ไป เช่น ข้อมลูเก่ียว
กบัฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงาน การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษทัรว่ม รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิที่มนีัยส�าคญั และรายการอืน่ใดที่มนีัย
ส�าคัญซึ่งมิได้เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เป็นต้น ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะ
ต้องให้ข้อมลูเพยีงพอ ครบถ้วนถกูต้อง และภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

3.  ในกรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการเกี่ยวกับ
การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้อง
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวก�าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ  ก่อนเข้าท�ารายการดงักล่าวโดยอนโุลม 
โดยบรษิทัย่อยจะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธีิการตามทีป่ระกาศดงักล่าวก�าหนดเช่นเดยีวกับกรณทีีบ่รษิทัฯ เป็น
ผู้ท�ารายการดังกล่าวเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่รายการประเภทดังกล่าวจ�าเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรือประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณา
ขนาดของรายการเทียบกับงบการเงินรวมของบริษัทฯ

4.  การท�ารายการหรอืการด�าเนนิการใด ๆ  ซึง่มนียัส�าคญัหรอืมผีลต่อฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษัิท
ย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ
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ษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัด
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการท�ารายการหรือ
ด�าเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและ วิธีการ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน คณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

7.5	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัต่อการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มนีโยบายห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร 
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ น�าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือ
แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัผลตอบแทนหรือไม่กต็าม รวมทัง้ต้องไม่ท�าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2559 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1.  ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่
สมรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามแนวทาง
ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2.  ก�าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารของบริษทัฯ รวมทัง้คูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะจดัท�า และเปิดเผยรายงาน
การถอืครองหลกัทรพัย์ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถอืครองหลักทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส�าเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการ
บริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจ้างของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีไ่ด้รับทราบข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระ
ส�าคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ นับแต่
วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสหรือวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) จนถึงวันที่งบการเงิน
หรือข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าว
ของบรษิทัฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผูท้ีเ่ก่ียวข้องกบัข้อมลูดงักล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผูอ้ืน่ทราบ
จนกว่าจะไดม้ีการแจง้ข้อมูลนั้นตอ่ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้หากมีการกระท�าอนัฝา่ฝืนระเบยีบปฏบิัติ
ดงักล่าวข้างต้น บรษิทัฯ จะถือเป็นความผดิทางวนิยัตามข้อบงัคับการท�างานของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาลงโทษตาม
ควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพ
การเป็นพนักงาน 
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7.6	 นักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อระหว่างบริษัทฯ และบุคคล
ภายนอกที่มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานก�ากับดูแล และ
สือ่มวลชน เพือ่ช่วยให้มส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ มคีวามเข้าใจข้อมลูของบริษทัฯ อย่างถกูต้อง และสือ่สารข้อมลู
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ในปี 2563 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ได้มโีอกาสพบปะผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์หลกัทรพัย์ และนกัลงทนุ ผ่านกจิกรรมต่างๆ เพือ่
น�าเสนอข้อมูลบริษัทฯ และผลการด�าเนินงาน สรุปได้ดังนี้

กำรพบนักลงทุนและนักวิเครำะห์หลักทรัพย์

Opportunity Day 1 ครั้ง

การเข้าพบที่บริษัทฯ 5 ครั้ง

การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ / Online meeting 4 ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 12 ครั้ง

นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้
1) ทางจดหมาย :
 นักลงทุนสัมพันธ์
 บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)
 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
2) ทางโทรศัพท์ : 66 (0) 2079 9888 ต่อ 1403
3) ทางโทรสาร : 66 (0) 2079 9829
4) ทางอีเมล์ : ir@leogloballogistics.com
5) ทางเว็บไซต์ : www.leogloballogistics.com

7.7	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

7.7.1  ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee)

 บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชปีระจ�าปี และการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาล ให้แก่บริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ซึ่งเป็นส�านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ�านวนเงินรวม 2,150,000 บาท 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไป
นี้ (1) นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 (2) นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4474 และ (3) นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบี
เอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับการตรวจสอบบัญชีและการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ�านวนเงินรวม 2,150,000 บาท

7.7.2 ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit Fee)

 - ไม่มี -
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8.1	 นโยบายภาพรวม

 บรษัิทฯ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate 
Social Responsibilities) โดยมุง่เน้นการประกอบกจิการด้วยความดแูลเอาใจใส่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย เศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อม
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซ่ึงบริษัทฯ หวังว่าการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย

8.2	 	การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

8.2.1  บรษัิทฯ ไดจ้ดัท�ำนโยบำยควำมรบัผิดชอบ
ต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์
สจุรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และตัง้มัน่ทีจ่ะแข่งขนัทางการ
ค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และ
หลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ
พฤตกิรรมใดๆ กต็ามทีข่ดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น 
การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การ
เรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตทางการค้า 
เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อก�าหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การ
ส่งเสรมิและปลกูจติใต้ส�านกึให้แก่บคุลากรของบรษิทัฯ ในทกุ
ระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
 บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส 
มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในหลกัการการก�ากบัดแูลกจิการ และปฏิบตัิ
ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการปอ้งกนัและต่อตา้นการทจุรติ
คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาค
เอกชน โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่ง
หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ กระบวนการท�างาน และสายการบังคบั
บัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วง
ดลุอ�านาจและมคีวามรดักมุในการตรวจสอบระหว่างกนัอย่าง
เหมาะสม 

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้อง
สิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพใน
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค�านึงถึงความเสมอภาคและ
เสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือก
ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา 
สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทาง
สังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมี
ส่วนเก่ียวข้องกบัการละเมดิสทิธิมนษุยชน เช่น การใช้แรงงาน
เด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และช่องทางในการร้องเรยีนส�าหรบัผูท้ีไ่ด้รบัความเสียหายจาก
การถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และด�าเนินการเยียวยาตามสมควร 

 ทั้งน้ี เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ บริษทัฯ ได้ด�าเนนิการสร้างองค์ความรูด้้านสทิธิ
มนษุยชนและปลกูจติส�านกึให้บคุลากรของบรษิทัฯ ปฏบิตัติาม
หลักสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับมูลนิธิ
นวัตกรรมทางสังคมและมูลนิธิมหาไถ่ (พัทยา) ร่วมกันจัดท�า
โครงการ Document Center (Key Operator) โดยให้ผู้พกิาร
ในมูลนิธิฯ ท�างานในส่วนของการคีย์ข้อมูลซึ่งสามารถช่วยลด
ขั้นตอนการท�างานของแผนกปฏิบัติการและยังสามารถต่อย
อดไปถึงการเป็นศูนย์กลางข้อมูล (Document Center) ใน
อนาคตได้ โดยบริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรจากการเข้า
ร่วมเป็น 1 ในบริษัทเอกชนชั้นน�าจาก 200 องค์กร ท่ีร่วม
โครงการ “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 
10,000 อตัรา” เพือ่ช่วยลดความเหลือ่มล�า้ให้คนพกิารทีอ่าศยั
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในชนบทได้มีโอกาสได้ท�างานและสร้าง
ประโยชน์ให้สังคม

8.	 ความรับผิดชอบต่อสังคม
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4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
 บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนษุย์และปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัท่ีจะ
ช่วยเพิม่มลูค่าของกจิการและเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในอนาคต ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผล

งานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท�างานที่เป็นธรรม 
3. ส่งเสรมิการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มกีารจดัอบรม สมันา ฝึกอบรม รวมถงึส่งบคุลากรเข้าร่วมสมัมนา และฝึกอบรม

วิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และการท�างานเป็นทีมแก่บุคลากร

4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส�าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่
กฎหมายก�าหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่
พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น

5. จดัให้มบีรกิารตรวจสุขภาพประจ�าปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบรษัิทฯ โดยพจิารณาจากปัจจยัความเสีย่งตามระดบั 
อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท�างานของแต่ละบุคคล

6. ด�าเนนิการให้พนกังานปฏบิตังิานได้อย่างปลอดภัย และมสุีขอนามยัในสถานทีท่�างานทีด่ ีโดยจดัให้มมีาตรการป้องกนั
การเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้
พนักงานมีสุขอนามัยท่ีดีโดยได้มีการจัดการตรวจสุขภาพประจ�าปี และดูแลสถานที่ท�างานให้ถูกสุขลักษณะ มีความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ 

7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระท�า
ที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

 ในปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

• การอบรมพนักงานเกี่ยวกับ Products & Services ทั้งในและนอกสถานที่
 

• การซ้อมอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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• การตรวจสุขภาพประจ�าปี และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

5. ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
 บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาบรกิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเพือ่ความพงึพอใจและประโยชน์สงูสุดของลกูค้าและยดึมัน่
ในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ ดังนี้

1. บรษิทัฯ ค�านงึถงึคณุภาพและประสทิธภิาพในการให้บรกิารของบริษทัฯ ซึง่นอกเหนอืจากการพฒันาระบบการบรหิาร
การบริการที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด

2. บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด�าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเก่ียวกับบริการของบริ
ษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ 

3. บริษัทฯ ค�านึงถึงความปลอดภัยของสินค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานและกฎระเบยีบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัในระดบัสากล และตามทีก่ฎหมายก�าหนด รวมถงึมกีารพฒันา
และปรับปรุงพัฒนาบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคณุภาพ มาตรฐานทีจ่ะได้รบัจากบรกิารของบรษิทัฯ

4. บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
ของบริการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางโทรศัพท์หรือทางเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว

5. บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
6. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืน 

6. กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯ ด�าเนินการและควบคุม

ให้การให้บรกิารของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืมกีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครดั 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่การดแูลรกัษา และหลกีเลีย่งการท�าลายสิง่แวดล้อม จดัหาระบบรกัษาสิง่แวดล้อมทัง้ทีก่�าหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ และเป็นอุปกรณ์ในการด�าเนินธุรกิจ เช่น การคัดแยกประเภทของกระดาษหรืออุปกรณ์ส�านักงานต่างๆ เพื่อน�ากลับไป
รีไซเคิลใหม่หรือน�าไปท�าลายให้ถูกต้องและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในการสนับสนุนการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หรือ 
ขยายผลิตภัณฑ์พาเลทกระดาษ (“Paper pallet”) เนื่องจากพาเลทที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ท�ามาจากไม้และพลาสติก ซึ่งอาจ
เป็นขยะที่ใช้เวลาท�าลายหลายปีหรือเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม การที่บริษัทฯ ให้บริการโดยสนับสนุนการใช้พาเลทกระดาษนั้น 
ส่งผลดีหลายประการต่อลูกค้า เช่น ช่วยท�าให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการรมควันเพ่ือก�าจัดแมลงส�าหรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้เพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของแมลงในกรณทีีต้่องการขนส่งสินค้าไปยงัต่างประเทศ นอกจากนี ้เมือ่ใช้พาเลทกระดาษจนเส่ือมสภาพ
แล้ว สามารถน�ากระดาษกลับมารีไซเคิลได้ใหม่ หรือถ้าหากต้องการท�าลาย ก็สามารถได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่เหลือเป็นขยะที่เป็น
พิษต่อสิ่งแวดล้อม
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7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความรับผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม จงึมนีโยบายในการให้ความช่วยเหลอืและพฒันาสงัคม บริษทัฯ 
ได้ร่วมเป็นกรรมการของชุมชน มีหน้าท่ีช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชน เช่น การให้ใช้สถานท่ีของ บริษัทฯ ในการจัดประชุม
กรรมการหมู่บ้าน การช่วยเหลือชุมชนในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ติดตั้งเครื่องสูบน�้าเมื่อเกิดเหตุการณ์น�้าท่วม 

 ในปี 2563 บรษิทัฯ ร่วมกบัมลูนธิมิชัียพฒันา จดัตัง้ฟาร์มวสิาหกจิและแปลงเกษตรในโรงเรยีน ในโครงการ “แปลงเกษตร
เพื่อขจัดความยากจน” ให้กับโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบูรณาการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผสมผสาน
ไปกบัการฝึกทกัษะอาชีพด้านการเกษตรให้กบันกัเรยีน เพือ่เพิม่โอกาสในการสร้างรายได้ให้กบัโรงเรยีน นกัเรยีน และผูป้กครอง 
รวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น

8.2.2  กำรจัดท�ำรำยงำนด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม

 บรษิทัฯ มหีลกัการ และแนวทางในการจดัท�ารายงานด้านการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่เปิดเผยข้อมลูความรบั
ผดิชอบต่อสงัคมทีบ่รษิทัฯ ได้จดัท�า และกิจกรรมทีบ่รษิทัฯ ได้จดัขึน้เพือ่พฒันาสงัคมรวมถงึกจิกรรมเพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมของ
พนักงานในบริษัทฯ 

8.3	 	การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

 - ไม่มี -

8.4	 	กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(After	Process)

 บริษัทฯ มีการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่ง
แวดล้อมส�าหรบักจิกรรมหลากหลายรปูแบบ เช่น โครงการบรจิาคสิง่ของจ�าเป็นและช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
ภยัธรรมชาต ิโครงการช่วยเหลอืเดก็ด้อยโอกาสและเดก็พกิาร โครงการโรงเรยีนนีเ้พือ่น้องเพือ่พฒันาโรงเรยีนในชนบท ซึง่ด�าเนนิ
การซ่อมแซมโรงเรียนมาทั้งหมด 3 โครงการ โครงการปลูกป่า โครงการอนุรักษ์เต่าทะเลและคืนปะการังสู่ทะเลไทย เป็นต้น

BEFORE AFTER
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากรในสายงานธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งในปัจจุบัน พนักงาน
ที่มีความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในธุรกิจนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ บริษัทฯ จึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการ
พัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ ด้านธุรกิจพาณิชยนาวี ที่สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
(TIFFA) และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้เป็นบุคลากรที่
มคีวามรู ้ความสามารถในงานด้านการบรหิารจดัการทางด้านธรุกจิโลจสิ ตกิส์และพาณชิยนาวไีด้ โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ได้มอบ
ทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ในโครงการจ�านวน 8 คน และในระยะเวลาของการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนสามารถ
มาฝึกงานกับทางบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการท�างานทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์อีกด้วย

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER
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8.5	 	การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน	

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยว
กับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อ
ไปนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริ
ษัทฯ ด�าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน
ในทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางอ ้อม โดย
ครอบคลุมถงึทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และให้มกีาร
สอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชันนี้อย่างสม�่าเสมอ

2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ มหีน้า
ทีต้่องรายงานให้บรษิทัฯ ทราบถงึการกระท�าทีเ่ข้า
ข่ายการทจุริตคอร์รัปชนัทีเ่ก่ียวข้องกบับรษิทัฯ โดย
แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้อง
เรยีนทีแ่จ้งเรือ่งการทจุรติคอร์รปัชัน รวมทัง้บคุคล
ที่ ใ ห ้ ค ว ามร ่ วมมื อ ในการรายง านและ ใน
กระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน

4. คณะกรรมการบริษัท คณะผู ้บริหาร และฝ่าย
จัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่ง
เสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  เพื่อให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อ
บังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

5. ผู้ท่ีกระท�าการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ 
ก�าหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หาก
การกระท�านั้นผิดกฎหมาย

6. บรษิทัฯ จดัให้มกีารฝึกอบรมและการเผยแพร่ความ
รูใ้ห้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบรษิทัฯ 
ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อ
ต้านการทจุรติคอร์รปัชนั และส่งเสรมิด้านคณุธรรม 
ความซือ่สตัย์ความรบัผดิชอบ และภาระหน้าทีข่อง
ตน 

7. บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่น
ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงาน
การละเมดินโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชนัของ 
บริษัทฯ 

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือก
บุคลากร การเล่ือนต�าแหน่ง การฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก�าหนดค่า
ตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ 
อย่างเป็นธรรมและเพยีงพอ เพือ่ป้องกนัการทุจรติ
คอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลัก
ประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ

9. เพือ่ความชดัเจนในการด�าเนนิการในเรือ่งทีม่คีวาม
เส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดัง
ต่อไปนี ้ให้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบริ
ษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจ
สอบให้แน่ชัด

 9.1  การให้ มอบ หรือรับของก�านัล และการเลี้ยง
รบัรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตาม
กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติ
หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

 9.2  การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงิน
บริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได ้
เป็นการอ�าพรางการติดสินบน

 9.3  ในการด�าเนนิกจิการ การตดิต่อ การเจรจา การ
ประมลู และการด�าเนนิการอืน่ๆ กบัหน่วยงาน
ภาครฐัหรอืเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 
และถกูต้องตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ
ษทัฯ จะต้องไม่ให้หรอืรบัสนิบนในทกุขัน้ตอน
ของการด�าเนินกิจการ
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9.	 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
9.1	 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบเข้าร่วมการประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามเอกสาร
แนบ 4) โดยการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2)  การประเมินและบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3)  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities) 
4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และ
5)  การติดตามและการประเมินผล (Monitoring Activities) 

 คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นว่า บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารจดัการบรหิารงานและระบบการควบคุมภายในทีด่เีพยีงพอแล้ว 
โดยผูบ้รหิารได้สนบัสนนุให้พนกังานในองค์กรตระหนกัถงึความส�าคญัในการควบคมุภายใน และจัดให้มบีคุลากรอย่างเพยีงพอที่
จะด�าเนินการให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ บรรลุ
วตัถุประสงค์ทีก่�าหนดไว้และสอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และเป็นไปตามหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดย
บริษัทฯ มีการก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้ก�าหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอ�านาจการ
บริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
โดยการว่าจ้างผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดย
รวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่องการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ ส�าหรับการควบคุมภายในใน
หัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
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9.2	 	ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน	 ผลการตรวจสอบภายในและผลการ
ติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชย
ยศ ที่ปรึกษา จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 
เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 มนีายวรีะพงษ์ กฤษดาวฒัน์ เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน เพือ่ท�าการตรวจสอบระบบควบคมุ
ภายในและการปฏิบัติตามระบบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปผลกำรตรวจสอบ และผลกำรติดตำมจำกกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ ปี 2563

# รำยงำน รำยละเอียด วันที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รับทรำบรำยงำน

1 รายงานผลการติดตามการปรับปรุงการควบคุม
ภายในกระบวนการขายและการรับรู้รายได้ (ตรวจ
ติดตาม)

ตรวจติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขประเด็นที่
ตรวจพบจากการตรวจสอบกระบวนการขายและ
การรับรู้รายได้

31 มี.ค. 63

2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน
กระบวนการบริหารเงินสด

ตรวจสอบภายในส�าหรับกระบวนการบริหารเงินสด 13 ส.ค. 63

3 รายงานผลการติดตามการปรับปรุงการควบคุม
ภายในกระบวนการบริหารเงินสด (ตรวจติดตาม)

ตรวจติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขประเด็นที่
ตรวจพบจากการตรวจสอบกระบวนการบริหาร
เงินสด

12 พ.ย. 63

 ที่ผ่านมา บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ากัด ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตรวจ
สอบระบบควบคุมภายในกระบวนการต่างๆ และมีการติดตามการแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ และน�าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณารบัทราบอย่างต่อเนือ่ง โดยผูต้รวจสอบภายในได้ด�าเนนิการตรวจสอบกระบวนการควบคมุ
ภายในของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 โดยได้เข้าตรวจสอบกระบวนการขายและการรับรู้รายได้ ซึ่งการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมระยะเวลาของการขายและรายการที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 
2562 และน�ารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่4/2562 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 
และต่อมาได้เข้าด�าเนนิการตรวจตดิตามผลการปรบัปรงุการควบคมุภายในส�าหรบักระบวนการดงักล่าว และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีสรุปผลการตรวจติดตาม ดังนี้

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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1. กำรควบคุมกำรจ่ำยค่ำคอมมิชชันกับบุคคลภำยนอกไม่เพียงพอ

ข้อตรวจพบ :
1.  พบการจ่ายเงินค่าคอมมิชชันให้กับพนักงานในรูปแบบ

เชค็ (เชค็ส่ังจ่ายชือ่พนกังาน) เนือ่งจากพนกังานขายน�า
เงินส่วนตัวจ่ายให้บุคคลภายนอกล่วงหน้าเป็นจ�านวน
เงิน 9,461 บาท โดยโอนเข้าบัญชีบุคคลภายนอกในวัน
ที ่25 ธนัวาคม 2561 และจัดท�ารายงานเพือ่จ่ายค่าคอม
มิชชันในเดือนมกราคม 2562 บริษัทฯ ท�าการจ่ายคืน
พนกังานขายโดยออกเชค็ส่ังจ่ายในนามพนกังานขายดงั
กล่าว ทัง้นี ้COO ซึง่เป็นผูม้อี�านาจสัง่จ่ายรบัทราบ โดย
การเซ็นชื่อในเอกสารประกอบการสั่งจ่ายเมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2562 โดยที่ตามนโยบายของบริษัท เรื่อง 
ระบบการเบิกจ่ายค่าคอมมิชชัน (FIA13) พนักงานต้อง
จัดท�ารายงานเพื่อท�าจ่ายตามรอบทีได้ก�าหนดไว้ และ
ฝ่ายการเงินจะออกเช็คส่ังจ ่ายในนามของบุคคล
ภายนอกที่ได้รับค่าคอมมิชชัน

2.  ไม่มีการทบทวนบคุคลภายนอกผูม้สีทิธไิด้รบัค่าคอมมชิ
ชันตามงวด

3.  ไม่มีการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่จะลงทะเบียนเป็น
ผูม้สีทิธไิด้รบัค่าคอมมิชชนัว่าเป็นพนกังานของบรษิทัฯ 
โดยให้ผู ้จัดการฝ่ายขายเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและ
อนุมัติ โดยเอกสารค่าคอมมิชชัน (CFC) จะถูกส่งมาที่
ฝ่ายการเงินเพื่อท�าการบันทึกในระบบ อย่างไรก็ตาม 
จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีพนกังานเป็นผูม้สีทิธไิด้รบั
ค่าคอมมิชชัน

ผลกระทบ :
 การไม่มีระบบการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผูม้สีทิธไิด้รบัค่าคอมมิชชัน่เทียบกับรายชือ่พนกังานหรอื
คนในครอบครัวของพนักงาน อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงด้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นได้ (ผลประโยชน์ทับซ้อน) อีกท้ังการที่
พนักงานขายสามารถจ่ายเงินส่วนตัวให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่า
คอมมิชช่ันก่อน อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงด ้านทุจริต
คอร์รัปชั่นได้เหมือนกัน คืออาจเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ท่ีไม่ใช่ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ แต่อาจเป็นความสัมพนัธ์ส่วน
ตัว อีกทั้งการจ่ายเงินส่วนตัวไปก่อนเป็นการจ่ายเงินที่ไม่ได้
รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจเป็นการกระท�าที่ผิดต่อนโยบายท่ี
บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้

ระดับความส�าคัญ : 
ต�่า

ข้อเสนอแนะ :
1.  ก�าหนดไม่ให้พนักงานจ่ายเงิน

ส่วนตัวให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าคอม
มชิชนั และในกรณเีร่งด่วนหรอื
เหตุจ�าเป็นอ่ืนๆ ควรก�าหนด
กระบวนการโดยให้มกีารอนมัุติ
จากผู ้มีอ�านาจก่อนจะมีการ
ด�าเนินการใดๆ

2.  ก�าหนดให้มีการตรวจสอบราย
ชื่อผู ้มีสิทธิได ้ค ่าคอมมิชชัน
เทียบกับรายชื่อพนักงาน

3.  ก�าหนดให้มรีอบในการทบทวน
ผูม้สีทิธไิด้รับค่าคอมมิชชนัเป็น
ประจ�า

การด�าเนินการของบริษัทฯ :
1.  ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ใน

การจ่ายค่าคอมมิชช่ันให้กับ
ผู ้ รับโดยตรง กรณีที่มีความ
จ�าเป็นเร่งด่วน ให้ขออนุมัติผู้
บริหารตัง้แต่ระดบั COO ขึน้ไป
ก่อนด�าเนินการ

2.  การตรวจสอบรายชือ่ผูม้สีทิธไิด้
รับค ่าคอมมิชชั่นกับรายชื่อ
พนักงานของบริษัทฯ ในทาง
ปฏิบัติที่ผ่านมาผู้ขออนุมัติ ผู้
อนุมัติ และผู้ที่ควบคุมรายชื่อ
เจ ้ าหนี้  ได ้ตรวจสอบโดย
เคร่งครัด แต่ไม่ได้ก�าหนดหรือ
ระบุ ไว ้ ในระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะน�าข้อ
แนะน�าไปก�าหนดเพ่ิมเติมใน
ระเบียบปฏิบัติดังกล่าว

3.  จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลผู้มี
สิทธิได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็น
ประจ�าตามความเหมาะสม

ผลการติดตาม :
1.  จากการสุ่มตรวจสอบรายการจ่ายค่าคอม

มิชชัน จ�านวน 10 รายการ จากรายการ
ทีเ่กดิขึน้ระหว่างเดอืนธนัวาคม 2562 ถึง 
กุมภาพันธ์ 2563 พบว่าทั้ง 10 รายการ 
มีการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าคอมมิช
ชันถูกต้อง ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนด 
และมีเอกสารประกอบการจ่ายเงินครบ
ถ้วน 

2.  จากการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้มี
สทิธิได้รบัค่าคอมมิชชนั (บคุคลธรรมดา) 
ระหว่างเดอืนธนัวาคม 2562 ถงึ มกราคม 
2563 พบว่ามีผู้ขึ้นทะเบียนใหม่ทั้งสิ้น 5 
ราย โดยที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้แผนก
การเงินท�าการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอขึ้น
ทะเบยีนกบัทางแผนกบคุคลก่อน โดยทัง้ 
5 รายไม่มีรายชื่อเป็นพนักงานของบริ
ษัทฯ และมีเอกสารประกอบการขอขึ้น
ทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับค่าคอมมิชชันครบ
ถ้วน 

3.  บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการทบทวนรายชื่อ
ผู้มีสิทธิได้รับค่าคอมมิชชันปีละ 1 คร้ัง 
(ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) 
โดยภายหลงัการทบทวนจะจดัท�ารายชือ่
ผู้มีสิทธิ์รับคอมมิชชันที่เป็นปัจจุบัน จาก
การตรวจสอบพบว่า มีการจัดท�ารายชื่อ
ผู ้มีสิทธิรับค่าคอมมิชชัน ซึ่งปรับปรุง
ล่าสดุเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 โดยทีม่ี
รายชื่อผู้มีสิทธิทั้งหมด 61 ราย (บุคคล
ธรรมดา) ซึ่งเป็นรายชื่อที่เพ่ิมเติมจากปี
ก่อนหน้าทั้งหมด 5 ราย

สถานะ :
ด�าเนินการแก้ไขแล้ว
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2. กำรแบ่งแยกหน้ำที่และก�ำหนดสิทธิไม่เหมำะสมในระบบ Cyber Freight Software Package (CFSP)

ข้อตรวจพบ :
 จากการสอบทานสิทธิในระบบ Cyber Freight 
Software Package (CFSP) พบว่าพนักงานขายได้รับสิทธิ
จัดท�าใบแจ้งหนี้ ท�าให้พนักงานขายระดับผู้จัดการขึ้นไป 
สามารถก�าหนดราคาขายจนถงึจดัท�าใบแจ้งหนี ้ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม ปัจจุบันแผนก
ปฏบัิตกิารมีหน้าทีจั่ดท�าใบแจ้งหนีเ้พือ่ส่งให้กบัผู้จัดการขาย
ตรวจสอบและอนุมัติ 
 จากการสอบทานสรุปรายการใบแจ้งหนี้ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 พบว่า พนักงานขาย
ระดบัผูจั้ดการฝ่ายขาย 2 ท่าน ได้จัดท�าใบแจ้งหนี ้3 รายการ 
รวมเป็นเงิน 47,433 บาท โดยพนักงานขายระดับผู้จัดการ
ทั้ง 2 ท่านเคยท�างานในต�าแหน่งปฏิบัติการ ก่อนที่จะได้รับ
การปรับต�าแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายในเดือนมีนาคม 2559 
และ 2560 ตามล�าดับ ซึ่งสิทธิจัดท�าใบแจ้งหนี้ไม่ถูกยกเลิก
หลังจากเปลี่ยนต�าแหน่ง 
 จากการสอบถามเกีย่วกบัการปรบัปรงุสทิธใินระบบเมือ่
พนักงานมีการเปล่ียนแปลงต�าแหน่ง พบว่าบริษัทฯ ไม่ได้
ก�าหนดให้มีการทบทวนและแก้ไขสทิธใินระบบเมือ่พนกังาน
มีการเปลีย่นต�าแหน่ง และบรษิทัฯ ไม่พบสทิธทิีไ่ม่เหมาะสม
ดังกล่าวในการทบทวนสิทธิประจ�าปี เมื่อเดือนธันวาคม 
2561

ผลกระทบ :
 การแบ่งแยกหน้าทีแ่ละก�าหนดสทิธใินระบบทีไ่ม่เหมาะ
สมในการก�าหนดราคาขายและจัดท�าใบแจ้งหนี้ อาจท�าให้
เกิดข้อผิดพลาดในการจัดท�าใบแจ้งหนี้ และอาจมีการเอื้อ
ประโยชน์ให้กับลูกค้าบางราย โดยที่พนักงานขายระดับผู้
จัดการฝ่ายขายสามารถจัดท�าใบแจ้งหน้ีให้สูงหรือต�่ากว่า
ราคาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาที่ได้ตกลงกัน 
 นอกจากนี ้การไม่ทบทวนสทิธกิารเข้าถงึข้อมลูในระบบ
เมื่อพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่ง ท�าให้มีความเสี่ยง
ให้พนกังานมสีทิธทิีไ่ม่เหมาะสมกบัต�าแหน่งหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบ

ระดับความส�าคัญ: 
ต�่า

ข้อเสนอแนะ :
1.  ยกเลิกสิทธิในจัดท�าใบแจ้งหนี้

ของพนั ก งานขายระดับ ผู ้
จัดการฝ่ายขายจ�านวน 2 ท่าน
ทันที 

2.  ก�าหนดให้มกีารทบทวนสทิธใิน
ระบบต่างๆ เมื่อพนักงานมีการ
เปลี่ยนแปลงต�าแหน่ง 

3.  จดัให้มกีารทบทวนการก�าหนด
สิทธิประจ�าปีส�าหรับพนักงาน
ฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการ
ทั้ ง ห ม ด อี ก ค ร้ั ง  เ พ่ื อ ใ ห ้
สอดคล้องกับหน้าที่เพื่อเป็นไป
ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ 
โดยเปรียบเทียบจากขอบเขต
การท�างานของพนักงานแต่ละ
ต�าแหน่ง

การด�าเนินการของบริษัทฯ :
1.  ยกเลิกสิทธิ์ของผู ้จัดการฝ่าย

ขายที่มีสิทธิที่ไม่เหมาะสม
2.  เปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ใช้งาน

ให ้ เหมาะกับหน ้าที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทันที

3.  แผนก IT จะท�าหน้าทีส่อบทาน
และทักท้วงการให้สิทธิ์ที่ไม ่
เหมาะสมตามหลักการแบ่ง
แยกหน้าที่ในการทบทวนสิทธิ
ประจ�าปี

ผลการติดตาม :
1.  จากการตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้งาน

ระบบ CFSP ของพนักงานในแผนกขาย 
โดยท�าการตรวจสอบว่า ไม่มพีนักงานใน
ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปทีม่สีทิธใินการจดัท�า
ใบแจ้งหนี้ได้ ซึ่งปัจจุบันในแผนกมีเพียง
พนักงานระดับ officer จ�านวน 2 ท่าน 
ที่สามารถจัดท�าใบแจ้งหนี้ได้

2.  จากการตรวจสอบสิทธิของพนักงานที่มี
การเปลี่ยนแปลงต�าแหน่ง เช่น ลาออก 
ได้รับการเลื่อนต�าแหน่ง หรือโอนย้าย
แผนก พบว่าสิทธิในระบบของพนักงาน
ดังกล่าวได้ถูกปรับปรุงให้เป็นไปตาม
ต�าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน โดยที่บริษัทฯ 
ได้ก�าหนดกระบวนการว่า หากมพีนกังาน
เข้าเงื่อนไขดังกล่าว แผนกบุคคลจะ
ท�าการส่งอีเมล์แจ้งให้ทุกแผนกรับทราบ 
โดยที่ทางแผนก IT จะท�าการปรับปรุง
สทิธิในระบบเมือ่ได้รบัการแจ้งจากแผนก
บุคคล ทั้งนี้รอบระยะเวลาที่ท�าการ
ติดตามการปรับปรุงแก้ไข ไม่มีพนักงาน
เลื่อนต�าแหน่งและโอนย้ายแผนก)

3.  จากการตรวจสอบการทบทวนสิทธิ
ประจ�าปีสาหรับพนักงานฝ่ายขายและ
ฝ่ายปฏิบัติการในระบบ พบว่ามีการ
ด�าเนินการเป็นไปตามที่ได้ก�าหนดไว้ใน 
IT policy ล่าสดุเมือ่เดอืนธนัวาคม 2562 
โดยท�าการดาวน์โหลดสิทธิของพนักงาน
ทุกแผนกออกมาจากระบบ แล้วส่งไปยัง
แผนกต่าง ๆ เพื่อยืนยันความถูกต้อง
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดซ่ึงนโยบาย
ก�าหนดว่า บริษัทฯ ต้องทาการทบทวน
สิทธิในระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สถานะ :
ด�าเนินการแก้ไขแล้ว
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ประเด็นที่ตรวจพบ ผลกระทบ  
และควำมเส่ียงตำมรำยงำน

ข้อเสนอแนะ 
และกำรด�ำเนินกำรของบริษัทฯ ผลกำรตรวจติดตำมตำมรำยงำน

3 กำรควบคุมเกี่ยวกับวงเงินเครดิตที่ให้กับลูกค้ำไม่เพียงพอ

ข้อตรวจพบ :
1.  การสอบทานวงเงินเครดิตประจ�าปี ไม่ได้จัดท�าอย่าง

ครบถ้วน โดยแผนกการเงินได้สอบทานวงเงินเครดิต
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินไม่ให้มีลูกค้าที่มียอดเครดิตสูง
เกินกว่าที่จ�าเป็น โดยท�าการสอบทานเฉพาะลูกค้าที่มี
ยอดคงค้างเท่านั้น จากการตรวจสอบ พบว่าลูกค้าบาง
รายมีวงเงินเครดิตสูงกว่าค่าบริการในช่วง สิงหาคม 
2561 – สิงหาคม 2562

1.  การขยายวงเงินเครดิตชั่วคราวไม่ได้ถูกปรับกลับตาม
เวลาที่ก�าหนด จากการสอบทานการปรับวงเงินเครดิต
ชั่วคราว มีวงเงินเครดิตของลูกค้าจ�านวน 3 รายการที่
ไม่ได้ถูกปรับกลับตามระยะเวลาที่ก�าหนด 

ผลกระทบ :
1.  การให้วงเงนิเครดิต การประเมินวงเงนิเครดิต และการ

ปรับวงเงินเครดิตที่ไม่เหมาะสม อาจมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดการผิดนัดช�าระหนี้และเกิดหนี้สูญ

1.  วงเงินเครดิตที่ก�าหนดไม่ได้เป็นการป้องกันไม่ให้
บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าที่มียอดเครดิตเกินก�าหนด 
ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้ามียอดการรับบริการสูงเกินกว่าที่
บริษัทฯ ตั้งไว้ และอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการ
ช�าระหนี้ของลูกค้า

ระดับความส�าคัญ : 
ต�่า

ข้อเสนอแนะ :
1.  การทบทวนวงเงินประจ�าป ี

บริษัทฯ ควรพิจารณาจาก
ลูกค้าที่มีการให้บริการในปีที่
ประเมินและปีก่อนหน้าเพ่ือให้
มั่นใจว่าการประเมินดังกล่าว
เป็นไปอย่างครบถ้วน 

2.  ก า ร ป รั บ ก ลั บ ข อ ง ว ง เ งิ น
ชัว่คราวของพนกังานแผนกการ
เงินควรได้รับการสอบทานโดย
หวัหน้างานอย่างสม�า่เสมอ เพือ่
ให้มั่นใจว่าวงเงินชั่วคราวได้ถูก
ปรับกลับอย่างทันเวลาและ
ครบถ้วน ท้ังน้ีบริษัทฯ ควร
พิจารณาการตั้งค ่าการแจ้ง
เตือนในระบบปฏิบัติการเมื่อ
ใกล้ถึงเวลาครบก�าหนดการ
ปรับวงเงินกลับ 

การด�าเนินการของบริษัทฯ :
1.  ทบทวนวงเงินเครดติของลกูค้า

ประจ�าปีโดยท่ัวถึงและเหมาะ
สม ให้สอดคล้องกับจ�านวนเงิน
ที่ลูกค้าใช้บริการตามข้อมูลใน
ปีก่อนหน้าและปีที่ประเมิน

2.  ก�าหนดให้พนักงานที่ท�าหน้าที่
ขยายวงเงินเครดิตชั่วคราวจัด
ท�ารายงานสรุปลูกค้าท่ีขยาย
วงเงนิชัว่คราวเป็นรายเดอืนทกุ
วนัสิน้เดือน เพ่ือให้หวัหน้าสอบ
ทานระยะเวลาท่ีขอขยายและ
สิ้นสุด ว่ามีการปรับวงเงินกลับ
ไปตามวงเงินปกติอย่างถูกต้อง

ผลการติดตาม :
1.  จากการตรวจสอบการทบทวนการให้

วงเงินเครดิตแก่ลูกค้า โดยเปรียบเทียบ
วงเงนิเครดิตในปัจจบุนักบัปรมิาณการใช้
บริการของลูกค้าย้อนหลงั 2 ปี รวมถึงวิธี
การและความครบถ้วนของการตรวจ
สอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนจ�านวน
วงเงินเครดติของลกูค้า ครัง้ล่าสดุเม่ือสิน้
เดือนมกราคม 2563 ซึ่งมีลูกค้าที่ได้รับ
การทบทวนและปรับวงเงินท้ังสิ้น 184 
ราย โดยเป็นการทบทวนลูกค้าทุกรายที่
มรีายการขายภายในปี ทางแผนกการเงนิ
ท�าการเสนอปรับจ�านวนวงเงินตาม
ปริมาณยอดขายเฉลี่ยรายเดือนของ
แต่ละลูกค้า โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี 
ไปให้แผนกขายพิจารณา หลังจากนั้น
ท�าการบันทึกวงเงินใหม่ลงในระบบ

2.  จากการตรวจสอบรายงานสรปุการขยาย
วงเงินชั่วคราวที่จัดท�าโดยพนักงานท่ีรับ
ผิดชอบการขยายวงเงิน โดยรายการ
ขยายวงเงินของเดอืนท่ีผ่านมาและเดอืน
ปัจจุบันจะถูกจัดท�าภายในช่วงต้นเดือน
ถัดไปและมีการตรวจสอบความถูกต้อง
โดยหัวหน้างานซ่ึงจากการตรวจสอบ
รายงานประจ�าเดอืนธนัวาคม 2562 และ 
มกราคม 2563 พบว่ารายงานขยาย
วงเงินได้ถูกจัดท�าและมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยหัวหน้างานอย่างครบ
ถ้วน

สถานะ :
ด�าเนินการแก้ไขแล้ว
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 นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครั้งล่าสุดในช่วง
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 โดยได้เข้าตรวจสอบกระบวนการบริหารเงินสด ซึ่งการปฏิบัติงานครอบคลุมระยะเวลา ระหว่างวันที่ 22 
ถึง 26 มิถุนายน 2563 และน�ารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2563 และต่อมาได้เข้าด�าเนินการตรวจติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายในส�าหรับกระบวนการดังกล่าว และน�า
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสรุปผลการตรวจติดตาม ดังนี้

9.3	 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	(Outsource)

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัท
สุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ากัด ได้มอบหมายให้นาย วีระพงษ์ กฤษดาวัฒน์ ต�าแหน่งหุ้นส่วน เป็นหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบัตขิองบรษิทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ ทีป่รกึษา จ�ากดั และนาย วีระพงษ์ 
กฤษดาวัฒน์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี 

 ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
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2.	 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการเข้าท�ารายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ และข้อบงัคบัประกาศค�าสัง่หรอืข้อก�าหนดของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย ทัง้นี ้ผูบ้รหิารหรือผูท้ีมี่ส่วนได้ส่วนเสยีจะไม่สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณท่ีีกฎหมายดงักล่าวก�าหนดให้รายการระหว่างกนั
นั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ 
จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการท�ารายการและ
ความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าท�ารายการ
ที่เป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป และ
รายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

(ก)  การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

 การท�ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้า
ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับ
บรษิทัฯ ฝ่ายจดัการเสนอขออนมุตัใินหลกัการจากคณะกรรมการ
บริษัท ให้คณะผู้บริหาร สามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมดังกล่าว
ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้มข้ีอตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีว
กับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู ่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิลในการ
ที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อ

อนมุตัริายการดงักล่าว ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการจะจดัท�ารายงานสรปุการ
ท�าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

(ข)  การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็น
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

 การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็น
เงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป จะต้องถกูพิจารณาและให้ความเหน็โดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งน้ี ให้
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบงัคับ ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทนุและตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัิ
ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยว
โยงกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญใน
การพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะแต่ง
ตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดัง
กล่าวเพือ่น�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจ
สอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่
กรณี เพ่ือให้มั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวมีความจ�าเป็น
และมีความสมเหตุสมผลโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ�าปีและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบั
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

3.	 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 ด้วยลกัษณะการประกอบธุรกจิในปัจจบุนั บริษทัฯ และ
บรษัิทย่อย ยงัคงมกีารค�า้ประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยโดยกรรมการและผูบ้ริหาร ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์ในการขอการ
สนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามความจ�าเป็น ซึ่ง
ภายหลังจากที่บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว 
บรษัิทฯ มแีผนจะถอนการค�า้ประกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
โดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร โดยปัจจบุนั ได้รับการพจิารณาอนมัุติ
จากสถาบนัการเงนิ 2 แห่งแล้วให้สามารถยกเลกิภาระค�า้ประกนั
ของกรรมการและผู้บริหารได้เมื่อหุ้นของบริษัทฯ มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอยู่ระหว่างการเจรจากับ
สถาบันการเงินท่ีเหลือเพื่อขอปลดภาระค�้าประกันดังกล่าว 
นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีรายการซื้อ ขาย การให้
บริการ และการรับบริการ ตามธุรกิจปกติด้วยเงื่อนไขการค้า

ทั่วไปกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เช่น การใช้บริการขนส่งสินค้าด้วย
สายเรือ NAMSUNG และ/หรือ ให้บริการขนส่งสินค้ากับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ เป็นต้น

 ทัง้นี ้รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้คณะ
กรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือ
ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษัิท
ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้
สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีการจัดการที่ดี โดย
ก�ากบัดแูลงบการเงนิและสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปีให้มข้ีอมลูทีถ่กูต้องครบถ้วน สะท้อนผลการด�าเนนิ
งานที่แท้จริง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุนทั่วไป

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญและจัดให้มีโครงสร้างการบริหารและการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ เชื่อถือได้ และบริษัทฯ มีระบบที่ดีในการดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอด
จนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เข้ามาท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
ควบคุมภายใน รวมท้ังการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ท�าให้คณะ
กรรมการบริษัทมั่นใจได้อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และแสดงความเห็นว่า งบการเงิน
แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเสนีย์ แดงวัง
ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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12.	ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
งบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

จ�ำนวนเงิน ร้อยละ จ�ำนวนเงิน ร้อยละ จ�ำนวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62.34 12.97 89.73 18.81 37.84 3.85

เงินลงทุนระยะสั้น - - - - 200.00 20.33

สนิทรพัย์ทางการเงนิท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก�าไรหรอื
ขาดทุน

- - - - 180.31 18.32

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 221.41 46.09 180.14 37.77 288.19 29.29

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2.26 0.47 2.43 0.51 3.07 0.31

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 286.01 59.53 272.30 57.09 709.41 72.10

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระผูกพัน 18.17 3.78 15.10 3.17 15.28 1.55

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 30.79 6.41 44.96 9.42 55.95 5.69

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- - - - 47.80 4.86

เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 34.28 7.14 34.34 7.20 - -

ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร 19.61 4.08 6.15 1.29 6.20 0.63

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 14.78 3.08 14.28 2.99 24.49 2.49

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 42.89 8.93 46.63 9.78 36.89 3.75

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ - - - - 60.95 6.19

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 0.66 0.14 3.67 0.77 4.80 0.49

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 7.54 1.57 10.19 2.14 9.36 0.95

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 25.68 5.34 29.33 6.15 12.83 1.30

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 194.41 40.47 204.66 42.91 274.56 27.90

รวมสินทรัพย์ 480.42 100.00 476.96 100.00 983.97 100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 11.34 2.36 2.96 0.62 1.38 0.14

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 219.48 45.69 177.09 37.13 196.55 19.98

ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก�าหนดช�าระ
ในหนึ่งปี

5.18 1.08 - - - -
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งบกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

จ�ำนวนเงิน ร้อยละ จ�ำนวนเงิน ร้อยละ จ�ำนวนเงิน ร้อยละ

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระใน
หนึ่งปี

1.20 0.25 2.81 0.59 - -

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่งปี 5.85 0.59

หนี้ตราสารอนุพันธ์ 0.23 0.02

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.00 0.00 0.40 0.08 0.49 0.05

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 28.74 5.98 27.31 5.73 23.95 2.43

รวมหนี้สินหมุนเวียน 265.94 55.36 210.57 44.15 228.45 23.21

หนี้ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.82 0.17 - - 20.00 2.03

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.88 0.39 8.21 1.72 - -

หนี้สินตามสัญญาเช่า 62.55 6.36

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 32.77 6.82 42.40 8.89 46.02 4.68

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 7.50 1.56 5.63 1.18 - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 42.97 8.94 56.24 11.79 128.56 13.07

รวมหนี้สิน 308.91 64.30 266.81 55.94 357.01 36.28

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ จ�านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (พ.ศ.2561 : หุ้นสามัญ จ�านวน 
200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

100.00 20.81 160.00 33.55 160.00 16.26

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว หุ้นสามัญ จ�านวน 320,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (พ.ศ.2561 : หุ้นสามัญ 
จ�านวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
พ.ศ.2562 : หุ้นสามัญ จ�านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 

75.00 15.61 100.00 20.97 160.00 16.26

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 28.88 6.01 28.88 6.05 361.42 36.73

ก�าไรสะสม - จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 5.90 1.23 7.60 1.59 10.10 1.03

ก�าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 46.91 9.76 60.80 12.75 73.94 7.51

องค์ประกอบส่วนอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (1.02) (0.21) (1.07) (0.23) 9.10 0.93

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 155.66 32.40 196.20 41.14 614.57 62.46

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 15.85 3.30 13.95 2.92 12.39 1.26

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 171.51 35.70 210.15 44.06 626.96 63.72

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 480.42 100.00 476.96 100.00 983.97 100.00

งบแสดงฐานะการเงินรวม	(ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

จ�ำนวนเงิน ร้อยละ จ�ำนวนเงิน ร้อยละ จ�ำนวนเงิน ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการ 1,052.68 99.76 1,044.01 99.70 1,126.27 99.75

รายได้อื่น 2.50 0.24 3.19 0.30 2.86 0.25

รวมรายได้ 1,055.18 100.00 1,047.20 100.00 1,129.13 100.00

ต้นทุนการให้บริการ (769.98) (72.97) (731.58) (69.86) (795.98) (70.49)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (87.52) (8.29) (90.97) (8.69) (87.70) (7.77)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (171.67) (16.27) (182.16) (17.40) (181.03) (16.03)

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - (0.43) (0.04)

ก�าไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธิ 0.76 0.07 (2.73) (0.26) (1.78) (0.16)

ต้นทุนทางการเงิน (2.93) (0.28) (0.56) (0.05) (3.95) (0.35)

รวมค่าใช้จ่าย (1,031.34) (97.74) (1,007.99) (96.26) (1,070.88) (94.84)

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 23.84 2.26 39.21 3.74 58.25 5.16

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8.12 0.77 15.10 1.44 10.81 0.96

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 31.96 3.03 54.31 5.19 69.06 6.12

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (5.10) (0.48) (7.28) (0.70) (11.29) (1.00)

ก�าไรส�าหรับงวด 26.86 2.55 47.03 4.49 57.77 5.12

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�าไรที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปยังก�าไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง :

การวัดมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลังออกจากงาน (0.12) (0.01) (1.12) (0.11) 0.08 0.01

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (0.02) (0.00) (0.93) (0.09) 0.19 0.01

ภาษเีงนิได้ของรายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยงัก�าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

0.02 0.00 0.22 0.02 (0.02) (0.00)

รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

(0.11) (0.01) (1.83) (0.17) 0.25 0.02

ก�าไรที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปยังก�าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง :

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (0.49) (0.04) (0.06) (0.01) 0.06 0.01

รวมรายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยงัก�าไรหรอืขาดทุน
ในภายหลัง

(0.49) (0.04) (0.06) (0.01) 0.06 0.01

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (0.61) (0.05) (1.89) (0.18) 0.32 0.03

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด 26.25 2.35 45.14 4.31 58.09 5.15

กำรแบ่งปันก�ำไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 26.50 2.37 45.88 4.38 56.88 5.04

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 0.36 0.03 1.15 0.11 0.90 0.08

กำรแบ่งปันก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 26.04 2.33 44.04 4.21 57.14 5.06

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 0.21 0.02 1.10 0.11 0.94 0.09
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งบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนเงิน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน:

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 31.96 54.31 69.06

รำยกำรปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก�ำไรก่อนภำษีเงินได้
เป็นเงินสดสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน:

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (8.12) (15.10) (10.81)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 6.84 7.37 13.59

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - 0.53

ขาดทุน (ก�าไร) จากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 0.37 (0.20) 0.01

หนี้สงสัยจะสูญ 1.17 0.02 -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5.94 9.32 4.34

รายได้เงินปันผล (1.93) (1.23) (1.05)

(ก�าไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน - - (0.50)

(ก�าไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน - - (0.24)

ดอกเบี้ยรับ (0.52) (0.44) (0.48)

ดอกเบี้ยจ่าย 2.93 0.56 3.95

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นสินทรัพย์
และหนี้สินด�าเนินงาน

38.64 54.62 78.41

สินทรัพย์ด�ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ (26.42) 41.21 (115.06)

ลูกหนี้อื่น – กรมสรรพากร 1.15 - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (0.49) (0.17) (0.80)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3.15 (3.66) 16.52

หนี้สินด�ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 64.20 (42.59) 16.37

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4.06 (1.43) (3.36)

จ่ายช�าระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (0.43) (0.81) (0.64)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - (1.88) (5.63)

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 83.86 45.29 (14.18)

รับภาษีเงินได้ 6.15 14.61 -

จ่ายภาษีเงินได้ (13.16) (10.45) (12.97)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 76.85 49.45 (27.15)

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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งบกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนเงิน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (0.21) 3.06 (0.17)

เงินลงทุนระยะสั้น - - (200.00)

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน

- - (180.07)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน (0.22) (0.06) (0.80)

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม (1.69) - -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (0.04) (0.46) (0.50)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1.22) (2.04) (6.61)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.71) (3.33) (1.53)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 0.44 2.14 -

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 0.37 0.44 0.40

เงินสดรับจากเงินปันผล 1.93 1.23 1.05

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1.36) 0.98 (388.23)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงนิสดรบัจากเงินเบกิเกินบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน

120.00 10.00 -

เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

(172.30) (18.38) (1.58)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 20.00

เงินสดจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (4.93) (6.00) -

เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (1.75) (1.81) -

เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า - - (4.60)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (2.71) (0.30) (0.74)

เงินสดจ่ายเงินปันผล - (31.50) (42.50)

เงินสดรับจากการออกจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุนสุทธิจาก
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น

- 25.00 392.55

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (61.69) (22.99) 363.14

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 13.80 27.44 (52.24)

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

(0.39) (0.05) 0.35

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 48.94 62.34 89.73

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 62.34 89.73 37.84

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)
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อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญ

หน่วย
งบกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า  1.08  1.29  3.11 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า  1.07  1.28  3.09 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า  0.31  0.21 -0.12 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า  6.61  6.29  5.66 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน  55.25  58.07  64.51 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า  5.33  4.51  5.26 

ระยะเวลาช�าระหนี้ วัน  68.46  81.01  69.45 

วงจรเงินสด วัน -13.21 -22.95 -4.95 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร  

อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ  26.86  29.93  29.33 

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน ร้อยละ  2.23  3.77  5.43 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร ร้อยละ  173.53  143.18  130.77 

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ ร้อยละ 2.55 4.49 5.12

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ร้อยละ 16.96 24.64  13.80 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน   

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 6.04 9.82 7.91

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ  73.36  121.52  170.89 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า  2.37  2.19  1.55 

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยกำรเงิน   

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ เท่า  1.80  1.27  0.57 

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย เท่า  11.90  98.05  18.47 

อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ  - 66.98  73.57

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำน

(หน่วย : ล้านบาท)

2563 2562
% เปลี่ยนแปลง

12 Months 12 Months

รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น 1,129.1 1,047.2 8%

ก�าไรขั้นต้น 330.3 312.4 6%

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 29% 30%

ก�าไรสุทธิ 57.8 47.0 23%

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 5.1% 4.5%

 ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม จ�านวน 1,129.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2562 มีก�าไรขั้นต้น 
ในปี 2563 จ�านวน 330.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 29 ต�่า
กว่าปี 2562 เล็กน้อย สาเหตุจากราคาค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือในปี 2563 ได้ปรับสูงขึ้นมาก ท�าให้อัตราก�าไรขั้น
ต้นโดยเฉลี่ยลดลง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ ในปี 2563 จ�านวน 57.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 
2562 

รำยได้และสัดส่วนรำยได้จ�ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) สัดส่วน % 

รำยได้รวม

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) สัดส่วน % 

รำยได้รวม
2563 2562

1. การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ 779.0 69% 723.7 69%

2. การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ 174.5 15% 137.7 13%

3. การบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร 165.8 15% 176.5 17%

4. ธุรกิจให้บริการพื้นที่ 7.0 1% 6.1 1%

รวม 1,126.3 100% 1,044.0 100%

13.	การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

จุดเด่น :  ผลประกอบการปี 2563 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มียอดขาย ก�าไรขั้นต้น และก�าไรสุทธิ สูงกว่าปี 2562 ก�าไร
สุทธิในปี 2563 สูงขึ้นถึง 23% เมื่อเทียบกับปี 2562 และไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

113
รายงานประจ�าปี 2563



บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2563 เท่ากับ 1,126.3 ล้านบาทประกอบด้วยธุรกิจหลัก 4 ประเภท ดังนี้
1)  การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Sea Freight) มีรายได้รวม 779.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69 ของราย

ได้รวม 
2)  การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มีรายได้รวม 174.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15ของ

รายได้รวม 
3)  การบริการด้านบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ซึ่งประกอบด้วย การขนส่ง 

การบรกิารพืน้ทีร่บัฝากและซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ การบรกิารด�าเนนิพธิกีารศุลกากร และอืน่ๆมรีายได้รวม 165.8 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้รวม 

4)  ธุรกิจให้บริการพื้นที่ (Self-Storage) เพื่อจัดเก็บสิ่งของตามความต้องการของลูกค้า การบริการในธุรกิจนี้มีรายได้
รวม 7.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวม

กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน

บริกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือ 
 ค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ ในปี 
2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 สาเหตุที่
รายได้เพิ่มขึ้นเพราะอัตราค่าระวางปรับสูงขึ้น และ ปริมาณตู้
สินค้าที่ให้บริการขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้น 

บริกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ
 ค่าบริการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ในปี 
2563 มีรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 
27 เนื่องจากการขาดแคลนเที่ยวบินเพื่อขนส่ง สายการบินลด
การให้บริการ เป็นผลให้ค่าระวางทางอากาศในตลาดของปี 
2563 สูงมากกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน และบริษัทฯได้น�า
วิธีการเช่าเหมาล�า (Charter Flights) เข้ามาให้บริการลูกค้า 
เพื่อเป็นการทดแทนการลดเที่ยวบินของสายการบินในช่วงที่
ขาดแคลน จึงท�าให้บริษัทฯมีรายได้มากขึ้น 

ค่ำขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำและบริกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กำรขนส่ง 
 ธรุกจิให้บรกิารด้านค่าขนส่ง ขนถ่ายสนิค้าและบรกิาร
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ในปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2562 ลดลงร้อยละ 5 ซึ่งได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจาก
สถานการณ์ Covid-19 

ค่ำบริกำรรับฝำกและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ 
 ธุรกิจให้พื้นที่บริการรับฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ 
ในปี 2563 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
สาเหตุจากสถานการณ์โควิด19 ท�าให้ตู้ที่ส่งกลับมาไทยลดลง 
ปริมาณตู้ที่เข้าฝากในลานน้อยลง จึงท�าให้รายได้เพิ่มไม่มาก

รายได้ ปี 2563 (ล้านบาท) รายได้ ปี 2563 (ล้านบาท)

ขนส่งทางเรือ ขนส่งทางอากาศ บริการโลจิสติกส์อ่ืน ธุรกิจให้บริการพ้ืนท่ี

รายได้รวม

1,126.3
ล้านบาท

779.0 รายได้รวม

1,044.0
ล้านบาท

69%

723.7
69%

165.8
15% 176.5

17%

174.5
15%

137.7
13%

7.0
1%

6.1
1%
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ค่ำบริกำรด้ำนตัวแทนในกำรด�ำเนินพิธีศุลกำกร 
และอื่น ๆ
 ธุรกิจให้บริการด้านตัวแทนในการด�าเนินพิธีศุลกากร
และจดัการขนส่งให้ผูน้�าเข้าและผูส่้งออกในปี 2563 เมือ่เปรยีบ
เทียบกับปี 2562 ลดลงร้อยละ 15 เม่ือเทียบกับระยะเวลา
เดียวกันของปีก่อน เกิดจากผลกระทบของโควิด-19 ท�าให้มี
งานบริการลดลง

ธุรกิจกำรให้บริกำรพ้ืนที่
 ธุรกิจการให้บริการพื้นที่ในปี 2563 มีอัตราของพื้นที่
ที่ให้บริการเทียบกับพื้นที่พร้อมให้เช่าทั้งหมดเพิ่มขึ้น และมี
รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบปี 2562 

รำยได้อื่น
  ส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลและรายได้อื่นๆ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นสาระส�าคัญ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส�าหรับปี 
2563 ลดลงร้อยละ 1.6 เม่ือเทียบกับปี 2562 เน่ืองจาก
สถานการณ์ของ Covid-19 ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางต่าง

กำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ประเทศลดลง และการควบคมุค่าใช้จ่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนี้ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายส�าหรับ
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรกอีก
จ�านวน 2.2 ล้านบาท

ต้นทุนทำงกำรเงิน 
  บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน ส�าหรับปี 2563 สูงขึ้น
เม่ือเทียบกับปี 2562 จากการปรับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16)

ก�ำไรสุทธิ
  บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2563 จ�านวน 57.77 
ล้าน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�านวน 10.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 22.8 เกดิจากผลกระทบเชงิบวกจากสถานการณ์ Covid-19 
เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าประเภท E-commerce , อิเลค
ทรอนิกส์ และ อาหาร ที่มีการเติบโตอย่างมากในช่วงปี 2020 
กอปรกับการเติบโตของการส่งออก สินค้าทางทะเลที่มีการ
เติบโตอย่างมากในช่วง ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2563 
และความสามารถในการเพิม่ก�าไรขัน้ต้นของบรษัิทฯ และการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สินทรัพย์
 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จ�านวน 984.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 จ�านวน 507.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
106.3 เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียน จ�านวน 437.1 ล้าน
บาท เป็นการเพิ่มในเงินฝากประจ�าระยะสั้น 200.0 ล้านบาท 
การลงทนุในกองทุนรวม ประมาณ 180.3 ล้านบาท ลกูหนีก้าร
ค้าเพิ่มขึ้น 108.1 ล้านบาท แต่เงินสดลดลง 51.9 ล้านบาท 
และจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นสุทธิเป็นจ�านวนเงิน 
69.9 ล้านบาทตามรายละเอียดดังนี้

- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและสินทรัพย์ทางการเงิน
ระยะยาวเพิ่มขึ้น 24.5 ล้านบาทเกิดจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมเพิม่ขึน้ 11.0ล้านบาทจากส่วนแบ่งก�าไรทีเ่พิม่ขึน้ และการ
ทีบ่รษัิทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครือ่ง
มอืทางการเงนิ (TFRS 9) มาถอืปฏบิตัทิ�าให้เงนิลงทนุทัว่ไปซึง่
เดิมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนจ�านวน 34.3 ล้านบาท เปลี่ยนไป
บันทึกเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมูลค่า 47.8 ล้านบาท

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ลดลงประมาณ 
9.7 ล้านบาท จาการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบัติ 

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจ�านวน 
10.2 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากการปรับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16) 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นประเภทสิทธิการใช้ - 
สุทธิ เพิ่มขึ้นจ�านวน 61.0 ล้านบาท เป็นรายการที่เกิดขึ้นจาก
การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ สัญญา
เช่า (TFRS 16) จากเดิมเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานและถูกจัด
ประเภทใหม่เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ในงบแสดงฐานะทางการ
เงิน 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 16.5 ล้านบาท 
เกดิจากการโอนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปเป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 
และ ค่าใช้จ่ายในการออกจ�าหน่ายหุ้นครัง้แรก ถูกปรบักบัส่วน
เกินมูลค่าหุ้น

หนี้สิน
 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จ�านวน 357.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2562 เป็นจ�านวน 90.2 ล้านบาท หรอืเป็นอตัราร้อย
ละ 34

- เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า 19.5 ล้านบาท 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึง่ ซึง่

เป็นโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐจากสถานการณ์ Covid-19 
จ�านวน 20 ล้านบาท

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น 57.4 ล้านบาท 
เนื่องจากบริษัท น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยว
กับสัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบัติ โดยรับรู้หนี้สินตาม
สัญญาเช่า จากเดิมที่เคยถูกจัดเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน 
(Operating Lease) 

- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 5.6 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 จ�านวน 626.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ�านวน 416.8 ล้านบาท 
โดยเพิ่มขึ้นจาก

- การจ�าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษทัทีไ่ด้เสนอ
ขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจ�านวน 120,000,000 หุน้ 
มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุน้ละ 3.42 
บาท เป็นผลให้หุน้ทีอ่อกและช�าระแล้ว และ ส่วนเกนิมลูค่าหุน้
สามัญของบริษัทเพิ่มขึ้น จ�านวน 60.0 ล้านบาท และ 332.5 
ล้านบาท ตามล�าดับ 

- ก�าไรสะสมเพิ่มขึ้นสุทธิ 15.6 ล้านบาท เกิดจาก
ก�าไรในระหว่างปีของบริษัทและบริษัทย่อยได้จากการด�าเนิน
งานและการจ่ายเงินปันผล

- องค์ประกอบส่วนอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 
10.2 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการน�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิเก่ียวกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 
9) มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ จึงรับรู้รายการปรับปรุงสะสมในองค์
ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นจากวัดมูลค่าเงินลงทุนทั่วไปใหม่ตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง

หน่วย : ล้านบาท

ส�ำหรับ ปี 2563

เงินสดต้นงวด 89.7

กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากการด�าเนินงาน -27.2

กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน -388.2

กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 363.1

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -51.9

เงินสดปลายงวด 37.8

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
 บรษัิทและบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรม
ด�าเนินงานส�าหรับ ปี 2563 จ�านวน 27.2 ล้านบาท โดยมีก�าไร
ก่อนภาษีเงินได้จ�านวน 69.1 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูก
หนีอ้ืน่เพิม่ขึน้จ�านวน 115.0 ล้านบาท จากรายได้ทีเ่พิม่เพราะ
ค่าระวางสงูขึน้ และการเพิม่ขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าจ�านวน 16.4 
ล้านบาท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจาก
กิจกรรมลงทุนส�าหรับ ปี 2563 จ�านวน 388.2 ล้านบาท จาก
การลงทุนระยะสั้นในบัญชีเงินฝากธนาคาร และกองทุนรวม 
จ�านวน 380.0 ล้านบาท และการซื้อสินทรัพย์ที่น�ามาใช้งาน
ในกิจการ 6.6 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมจัดหาเงินส�าหรับ ปี 2563 จ�านวน 363.1 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่จากการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีได้
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจ�านวน 392.5 ล้าน
บาท และจ่ายปันผล 42.5 ล้านบาท

117
รายงานประจ�าปี 2563



 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
118



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิติกส์ จํากัด 
(มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ
ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิXนสุด
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีLควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

งบการเงินที@ตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
• งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิXนสุดวนัเดยีวกนั
• งบแสดงการเปลีLยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีLยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิXนสุด

วนัเดยีวกนั
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิXนสุดวนัเดยีวกนั และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึLงประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีีLสําคญัและหมายเหตุ

เรืLองอืLน ๆ

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีLกําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีLเกีLยวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืLน ๆ  
ซึLงเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านีX ข้าพเจ้าเชืLอว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีLข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพืLอใช้เป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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เรื@องสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรืLองสําคญัในการตรวจสอบคอืเรืLองต่าง ๆ ทีLมนัียสําคญัทีLสุดตามดุลยพนิิจเยีLยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการสําหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรืLอง การรบัรู้รายได้จากการให้บรกิาร เป็นเรืLอง
สาํคญัในการตรวจสอบและไดนํ้าเรืLองนีXมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม
และในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทั XงนีX ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรืLองนีX  

เรื@องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การรบัรู้รายได้จากการให้บริการ 

กลุ่มกิจการให้บรกิารจดัการขนส่งทั Xงในประเทศและระหว่าง
ประเทศและให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร โดยมีรายได้จาก
การใหบ้รกิารรวม 1,126 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99 ของ
รายได้รวม รายได้จะถูกรบัรู้เมืLอกลุ่มกิจการปฏิบัติตามภาระ 
ทีLต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ โดยการส่งมอบบริการทีLสัญญาว่า 
จะให้แก่ลูกค้า ซึLงเกิดขึXนก็ต่อเมืLอลูกค้ามีอํานาจควบคุม 
บริการนั Xน กลุ่มกิจการมีการกําหนดภาระทีLต้องปฏิบัติแต่ละ
รายการว่า เป็นภาระทีLตอ้งปฏบิตัใิหแ้ล้วเสรจ็ตลอดช่วงเวลาหนึLง 
หรือเป็นภาระทีLต้องปฏิบัติซึLงเสร็จสิXน ณ เวลาใดเวลาหนึLง 
ตามนโยบายบญัชสีําหรบัการรบัรูร้ายไดท้ีLเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 6.17 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้การให้บริการของกลุ่ม
กจิการโดย 

- ประเมินและทดสอบการควบคุมภายในทีLสําคัญเกีLยวกับ
วงจรรายไดข้องกลุ่มกจิการ โดยทําความเขา้ใจการควบคุม
ภายในของวงจรรายได้ และสุ่มเลือกตวัอย่างรายการเพืLอ
ทดสอบการควบคุมภายในทีLสาํคญั 

- อ่านและทําความเข้าใจเนืXอหาของสัญญาทีLทําการสุ่ม
ตรวจสอบ เพืLอประเมินความเหมาะสมของวิธีการรับรู้
รายไดว่้าเป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และไดนํ้าไปใชป้ฏบิตัอิย่างสมํLาเสมอ  

- ทดสอบเนืXอหาสาระของรายการโดยเลือกตัวอย่างรายการ
รายได้จากการให้บริการ เพืLอตรวจว่ามีการให้บริการแก่
ลูกค้าแล้ว และบนัทกึรายได้ตามจุดรบัรู้รายได้ทีLเหมาะสม
ตามเงืLอนไขการให้บริการ โดยตรวจกับเอกสารใบแจ้งหนีX
และใบขนเพืLอพจิารณาว่ารายการถูกตอ้งและเกดิขึXนจรงิตาม
รอบระยะเวลาบญัชทีีLเกีLยวขอ้ง รวมทั Xงตรวจการรบัชําระเงนิ
จากลูกคา้ตามใบแจ้งหนีXกบัรายการในบญัชธีนาคารสําหรบั
รายการทีLไดร้บัชําระเงนิแล้ว 
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เรื@องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ให้ความสําคญัในการตรวจสอบการรบัรู้รายได้จากการ
ให้บริการ เนืL องจากจํานวนของรายได้มีสาระสําคัญต่อ 
งบการเงินรวม และความหลากหลายของบริการและภาระทีL
ตอ้งปฏบิตัติามในแต่ละสญัญา ทําใหม้คีวามเสีLยงเกีLยวกบัการ
พจิารณาว่าจุดการรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระทีLต้องปฏบิตัเิป็น
แบบรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงอายุสญัญาหรอืรบัรูร้ายได ้ณ เวลาใด
เวลาหนึLง อีกทั XงเกีLยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการ
พจิารณาเนืXอหาของสญัญาเพืLอการรบัรูร้ายไดอ้ย่างเหมาะสม
ตามภาระงานทีLส่งมอบ 

- ทดสอบรายการรายได้จากการให้บริการทีLเกิดขึXนช่วงใกล ้
สิXนรอบระยะเวลาบญัช ีและใบลดหนีXทีLออกภายหลงัวนัสิXนรอบ
ระยะเวลาบัญชีโดยตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ 
เพืLอประเมินว่า รายการเหล่านีXบันทึกถูกต้องตรงตามรอบ
ระยะเวลาบญัชหีรอืไม่ 

- ส่งหนังสอืยนืยนัยอดลูกหนีXการคา้โดยสุ่มตวัอย่าง เพืLอตรวจ
ว่ารายได้ของกลุ่มกิจการเป็นรายได้ทีLมีการให้บริการ
เกดิขึXนจรงิ และลูกหนีXการคา้มตีวัตน 

- วเิคราะห์เปรยีบเทยีบบญัชรีายได้ของกลุ่มกิจการโดยแยก
เป็นการบรกิารแต่ละประเภท เพืLอพจิารณาว่ามคีวามผนัผวน
ทีLผดิปกตขิองรายไดห้รอืไม่  

- ทดสอบรายการในสมุดรายวนัทีLบนัทึกเกีLยวกบัรายได้และ
รายการปรบัปรุงอืLนทีLเกีLยวข้อง เพืLอประเมนิว่ามกีารบันทึก
รายไดอ้ย่างเหมาะสม 

ข้าพเจ้าไม่พบข้อผิดพลาดทีLมีสาระสําคญัจากการปฏิบัติงาน
ดงักล่าวข้างต้น การรบัรู้รายได้สอดคล้องกับหลักฐานประกอบ
รายการ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที@เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ขอ้ 4.4 ทีLอธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีLยวกบั
การนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั LวคราวเพืLอลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืXอไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทีLออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิXนสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัทีL 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ถงึวนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทั XงนีX ความเหน็ของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีLยนแปลงไปเนืLองจากเรืLองทีLขา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนีX 

ข้อมูลอื@น 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอืLน ขอ้มูลอืLนประกอบดว้ย ขอ้มูลซึLงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีLอยู่ในรายงานนั Xน ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั
วนัทีLในรายงานของผูส้อบบญัชนีีX  

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอืLน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชืLอมั Lนต่อขอ้มลูอืLน 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีLเกีLยวเนืLองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มลูอืLนมคีวามขดัแยง้ทีLมสีาระสาํคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ ีLไดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอืLนมกีารแสดงขอ้มลูทีLขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่  

เมืLอข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีLขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้า 
ตอ้งสืLอสารเรืLองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมหีน้าทีLรบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านีX โดยถูกต้องตามทีLควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีLยวกบัการควบคุมภายในทีLกรรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพืLอใหส้ามารถ
จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีLปราศจากการแสดงขอ้มลูทีLขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการดําเนินงานต่อเนืLอง เปิดเผยเรืLองทีLเกีLยวกบัการดําเนินงานต่อเนืLอง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
สําหรบัการดําเนินงานต่อเนืLอง เวน้แต่กรรมการมคีวามตั XงใจทีLจะเลิกกลุ่มกิจการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนืLองต่อไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีLช่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพืLอใหไ้ด้ความเชืLอมั Lนอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีLขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึLงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชืLอมั Lนอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชืLอมั Lนในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลทีLขดัต่อข้อเท็จจรงิ 
อันเป็นสาระสําคญัทีLมอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีLขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญั 
เมืLอคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีLขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสินใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านีX  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีLยงผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีLยงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีLยงจากการแสดงขอ้มลูทีLขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพืLอตอบสนองต่อความเสีLยง
เหล่านั Xน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีLเพยีงพอและเหมาะสมเพืLอเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเสีLยง
ทีLไม่พบขอ้มูลทีLขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึLงเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีLยงทีLเกิดจากขอ้ผดิพลาด
เนืLองจากการทุจรติอาจเกีLยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั Xงใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดง
ขอ้มลูทีLไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีLเกีLยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพืLอออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีLเหมาะสมกบัสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพืLอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีLกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีLเกีLยวขอ้งซึLงจดัทําขึXนโดยกรรมการ
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• สรุปเกีLยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนืLองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ทีLไดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีLมสีาระสาํคญัทีLเกีLยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีLอาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนัียสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการดําเนินงานต่อเนืLองหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนทีLมสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีLเกีLยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปลีLยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึXนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีLไดร้บัจนถงึวนัทีLในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการ
ดําเนินงานต่อเนืLอง

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเนืXอหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีLทําให้มกีารนําเสนอข้อมูล
โดยถูกตอ้งตามทีLควรหรอืไม่

• ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีทีLเหมาะสมอย่างเพียงพอเกีLยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพืLอแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดส้ืLอสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรืLองต่าง ๆ ทีLสําคญัซึLงรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีLได้
วางแผนไว้ ประเด็นทีLมนัียสําคญัทีLพบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีLมนัียสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีLเกีLยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ืLอสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีLยวกบัความสมัพนัธ์ทั Xงหมด ตลอดจนเรืLองอืLนซึLงขา้พเจา้เชืLอว่ามเีหตุผลทีLบุคคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีLขา้พเจา้ใชเ้พืLอป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรืLองทีLสืLอสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้พจิารณาเรืLองต่าง ๆ ทีLมนัียสําคญัทีLสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรืLองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรืLองเหล่านีXในรายงาน
ของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีLยวกบัเรืLองดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีLยากทีLจะเกดิขึXน 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสืLอสารเรืLองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่า
จะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสืLอสารดงักล่าว  

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

สุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทีL 4843 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 37,835,673 89,732,441 14,538,776 68,406,686
เงนิลงทุนระยะสั Xน 12 200,000,000 - 200,000,000 -
สนิทรพัยท์างการเงนิทีLวดัมลูค่าดว้ย   

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 13 180,309,356 - 180,309,356 -
ลกูหนีXการคา้และลกูหนีXอืLน - สุทธิ 14 288,194,486 180,135,078 289,645,027 178,118,870
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืLน 3,071,289 2,427,914 2,545,220 1,692,725

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 709,410,804 272,295,433 687,038,379 248,218,281

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีLตดิภาระผกูพนั 16 15,279,233 15,105,275 15,279,233 15,105,275
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 17.1 - - 10,232,600 10,232,600
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - สุทธิ 17.2 55,953,763 44,958,427 12,885,614 12,885,614
เงนิลงทุนทั Lวไป - สุทธิ 18 - 34,344,000 - 34,344,000
สนิทรพัยท์างการเงนิทีLวดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน 18 47,801,000 - 47,801,000 -
ลกูหนีXอืLน - กรมสรรพากร 6,198,793 6,149,184 6,198,793 6,149,183
ทีLดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 19 36,890,074 46,633,822 32,135,499 40,694,108
อสงัหารมิทรพัยเ์พืLอการลงทุน - สุทธิ 20 24,494,346 14,283,958 24,494,346 14,283,958
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 21 60,952,806 - 10,635,742 -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 22 4,800,302 3,673,315 4,618,585 3,439,110
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 23 9,359,414 10,187,287 8,238,117 10,008,518
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืLน 24 12,833,109 29,329,706 11,622,153 17,956,018

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 274,562,840 204,664,974 184,141,682 165,098,384

รวมสินทรพัย์ 983,973,644 476,960,407 871,180,061 413,316,665

กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นส่วนหนึLงของงบการเงนินีX

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

6หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า .... ถึง .... เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีZ สินและส่วนของเจ้าของ

หนีZ สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชี 26.1 1,382,480 2,957,949 1,382,480 2,957,949
เจา้หนีXการคา้และเจา้หนีXอืLน 25 196,550,373 177,094,812 192,377,597 172,341,020
ส่วนของหนีXสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ

ทีLถงึกาํหนดชาํระในหนึLงปี - 2,810,920 - 2,810,920
ส่วนของหนีXสนิตามสญัญาเช่า

ทีLถงึกาํหนดชาํระในหนึLงปี 26.3 5,847,675 - 3,481,850 -
หนีXสนิตราสารอนุพนัธ์ 28 226,448 - 226,448 -
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 492,667 403,584 - -
หนีXสนิหมนุเวยีนอืLน 29 23,950,112 27,306,954 23,728,562 26,281,777

รวมหนีZ สินหมนุเวียน 228,449,755 210,574,219 221,196,937 204,391,666

หนีZสินไม่หมนุเวียน

26.2 20,000,000 - 20,000,000 -
หนีXสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 8,208,273 - 8,208,273
หนีXสนิตามสญัญาเช่า 26.3 62,546,783 - 16,284,209 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 30 46,016,472 42,402,607 44,993,257 41,508,765
หนีXสนิไมห่มนุเวยีนอืLน - 5,625,000 - -

รวมหนีZ สินไม่หมนุเวียน 128,563,255 56,235,880 81,277,466 49,717,038

รวมหนีZ สิน 357,013,010 266,810,099 302,474,403 254,108,704

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นส่วนหนึLงของงบการเงนินีX

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

7หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า .... ถึง .... เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

125
รายงานประจ�าปี 2563



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีZ สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 31
ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 320,000,000 หุน้
มลูค่าทีLตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000

ทุนทีLออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั จาํนวน 320,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีLตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท
(พ.ศ. 2562 : หุน้สามญั จาํนวน 200,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีLตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 160,000,000 100,000,000 160,000,000 100,000,000
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 361,424,198 28,875,000 361,424,198 28,875,000
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 32 10,100,000 7,600,000 10,100,000 7,600,000
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 73,942,501 60,797,773 27,055,860 22,732,961

องคป์ระกอบอืLนของส่วนของเจา้ของ 9,101,786 (1,073,285) 10,125,600 -

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 614,568,485 196,199,488 568,705,658 159,207,961
ส่วนไดเ้สยีทีLไมม่อีํานาจควบคุม 12,392,149 13,950,820 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 626,960,634 210,150,308 568,705,658 159,207,961

รวมหนีZ สินและส่วนของเจ้าของ 983,973,644 476,960,407 871,180,061 413,316,665

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นส่วนหนึLงของงบการเงนินีX

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

8หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า .... ถึง .... เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสิZนสดุวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,126,267,496 1,044,014,342 1,094,586,332 1,008,326,187

รายไดอ้ืLน 34 2,860,230 3,193,385 5,090,746 5,938,331

รวมรายได้ 1,129,127,726 1,047,207,727 1,099,677,078 1,014,264,518

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (795,980,101) (731,575,572) (780,877,603) (713,245,861)

ค่าใชจ้่ายในการขาย (87,698,839) (90,970,486) (87,698,839) (90,857,215)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (181,034,751) (182,160,460) (168,832,826) (167,026,215)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีLคาดวา่จะเกดิขึXน (426,116) - (447,837) -

กําไร(ขาดทุน)อืLน - สุทธิ (1,781,842) (2,727,956) (1,828,459) (2,934,761)

ตน้ทุนทางการเงนิ 36 (3,953,659) (559,615) (850,448) (599,170)

รวมค่าใช้จ่าย (1,070,875,308) (1,007,994,089) (1,040,536,012) (974,663,222)

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 58,252,418 39,213,638 59,141,066 39,601,296

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 17.2 10,809,120 15,098,319 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 69,061,538 54,311,957 59,141,066 39,601,296

ภาษเีงนิได้ 37 (11,290,403) (7,282,350) (10,971,375) (7,046,213)

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 57,771,135 47,029,607 48,169,691 32,555,083

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื@น:

รายการทีLจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 30.1 83,707 (1,120,244) - (1,030,927)

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLนของบรษิทัร่วมตามวธิสี่วนไดเ้สยี 17.2 186,216 (931,413) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีLจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 23 (16,741) 224,049 - 206,185

รวมรายการทีLจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

   กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 253,182 (1,827,608) - (824,742)

รายการทีLจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีLยนจากการแปลงค่างบการเงนิ 61,838 (61,409) - -

รวมรายการทีLจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 61,838 (61,409) - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื@นสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษี 315,020 (1,889,017) - (824,742)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 58,086,155 45,140,590 48,169,691 31,730,341

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นสว่นหนึLงของงบการเงนินีX

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า .... ถึง .... เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ตอ่)

สาํหรบัปีสิZนสดุวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนทีLเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 56,875,656 45,877,766 48,169,691 32,555,083

ส่วนทีLเป็นของส่วนไดเ้สยีทีLไม่มอีาํนาจควบคุม 895,479 1,151,841 - -

57,771,135 47,029,607 48,169,691 32,555,083

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีLเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 57,144,826 44,036,757 48,169,691 31,730,341

ส่วนทีLเป็นของส่วนไดเ้สยีทีLไม่มอีาํนาจควบคุม 941,329 1,103,833 - -

58,086,155 45,140,590 48,169,691 31,730,341

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ั XนพืXนฐาน 38 0.2601 0.2581 0.2203 0.1831

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นสว่นหนึLงของงบการเงนินีX

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า .... ถึง .... เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ตอ่)

สาํหรบัปีสิZนสดุวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนทีLเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 56,875,656 45,877,766 48,169,691 32,555,083

ส่วนทีLเป็นของส่วนไดเ้สยีทีLไม่มอีาํนาจควบคุม 895,479 1,151,841 - -

57,771,135 47,029,607 48,169,691 32,555,083

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีLเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 57,144,826 44,036,757 48,169,691 31,730,341

ส่วนทีLเป็นของส่วนไดเ้สยีทีLไม่มอีาํนาจควบคุม 941,329 1,103,833 - -

58,086,155 45,140,590 48,169,691 31,730,341

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ั XนพืXนฐาน 38 0.2601 0.2581 0.2203 0.1831

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นสว่นหนึLงของงบการเงนินีX

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิZนสดุวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 69,061,538 54,311,957 59,141,066 39,601,296
รายการปรบัปรุงเพืLอกระทบยอดกําไรก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดสุทธจิากการดาํเนินงาน
สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 17.2  (10,809,120)  (15,098,319) - -
คา่เสืLอมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 19, 20, 21, 22 13,594,146 7,365,403 7,231,684 5,429,048
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีLคาดวา่จะเกดิขึXน 528,337 - 453,986 -
(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายและการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 8,849  (200,412) 5,615  (210,949)
หนีXสงสยัจะสญู - 21,692 - 21,692
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 30 4,341,672 9,320,546 4,128,592 8,935,085
รายไดเ้งนิปันผล 34  (1,050,000)  (1,225,000)  (3,550,000)  (4,225,000)
(กําไร)ขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ  (497,635) -  (497,635) -
(กําไร)ขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ  (243,656) -  (243,656) -
รายไดด้อกเบีXย 34  (475,493)  (436,618)  (437,179)  (350,344)
ตน้ทุนทางการเงนิ 36 3,953,659 559,615 850,448 599,170

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี@ยนแปลงใน
สินทรพัยแ์ละหนีZสินดาํเนินงาน 78,412,297 54,618,864 67,082,921 49,799,998

สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิLมขึXน)
ลกูหนีXการคา้และลกูหนีXอืLน - สุทธิ  (115,061,801) 41,205,728  (112,517,853) 39,244,872
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืLน  (803,266)  (174,783)  (852,495)  (191,218)
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืLน 16,524,612  (3,655,926) 6,333,865  (6,902,680)

หนีXสนิดาํเนินงานเพิLมขึXน (ลดลง)
เจา้หนีXการคา้และเจา้หนีXอืLน 16,372,807  (42,589,161) 19,890,852  (40,586,212)
หนีXสนิหมุนเวยีนอืLน  (3,357,648)  (1,429,501)  (2,553,215)  (2,031,873)
หนีXสนิไมห่มุนเวยีนอืLน  (5,625,000)  (1,875,000) - -
จา่ยชําระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  (644,100)  (812,300)  (644,100)  (812,300)

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน  (14,182,099) 45,287,921  (23,260,025) 38,520,587

รบัภาษเีงนิได้ - 14,614,210 - 14,614,210
จา่ยภาษเีงนิได้  (12,971,196)  (10,454,505)  (11,781,982)  (10,021,696)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  (27,153,295) 49,447,626  (35,042,007) 43,113,101

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นสว่นหนึLงของงบการเงนินีX

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

13หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า .... ถึง .... เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

131
รายงานประจ�าปี 2563



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ่)
สาํหรบัปีสิZนสดุวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิฝากธนาคารทีLมภีาระผกูพนั  (173,958) 3,061,006  (173,958)  (171,852)

เงนิลงทุนระยะสั Xน  (200,000,000) -  (200,000,000) -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีLวดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน  (180,065,700) -  (180,065,700) -

เงนิสดจา่ยเพืLอซืXอเงนิลงทุนในตราสารทุน 18  (800,000)  (62,500)  (800,000)  (62,500)

เงนิสดจา่ยเพืLอซืXอสนิทรพัยถ์าวร  (6,606,971)  (2,035,862)  (6,585,503)  (2,007,951)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร - 2,143,458 - 2,143,458

เงนิสดจา่ยเพืLอซืXออสงัหารมิทรพัยเ์พืLอการลงทุน  (502,302)  (463,847)  (502,302)  (463,847)

เงนิสดจา่ยเพืLอซืXอสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  (1,525,000)  (3,331,702)  (1,525,000)  (3,132,700)

เงนิสดรบัจากดอกเบีXย 395,931 440,154 352,179 353,910

เงนิสดรบัจากเงนิปันผล 1,050,000 1,225,000 3,550,000 4,225,000

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (388,228,000) 975,707  (385,750,284) 883,518

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบั(จา่ย)จากเงนิเบกิเกนิบญัชี 26.1  (1,575,469)  (8,378,929)  (1,575,469)  (8,378,929)

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะสั Xนจากบรษิทัยอ่ย - - -  (7,500,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั Xนจากสถาบนัการเงนิ - 10,000,000 - 10,000,000

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะสั Xนจากสถาบนัการเงนิ -  (10,000,000) -  (10,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26.2 20,000,000 - 20,000,000 -

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26.2 -  (6,000,360) -  (6,000,360)

เงนิสดจา่ยชําระหนีXสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ -  (1,810,516) -  (1,810,516)

เงนิสดจา่ยชําระหนีXสนิตามสญัญาเช่า  (4,600,650) -  (3,769,875) -

เงนิสดรบัจากการออกจาํหน่ายหุน้เพิLมทุนสุทธิ

จากคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้ 31 392,549,198 25,000,000 392,549,198 25,000,000

เงนิสดจา่ยดอกเบีXย  (736,724)  (295,482)  (279,473)  (382,297)

เงนิสดจา่ยเงนิปันผล 33  (42,500,000)  (31,500,000)  (40,000,000)  (28,500,000)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 363,136,355  (22,985,287) 366,924,381  (27,572,102)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ@มขึZน สทุธิ  (52,244,940) 27,438,046  (53,867,910) 16,424,517

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีLยนของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 348,172  (47,747) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 89,732,441 62,342,142 68,406,686 51,982,169

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 37,835,673 89,732,441 14,538,776 68,406,686

ข้อมูลเพิ@มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีLไมใ่ช่เงนิสด

สนิทรพัยท์ีLไดม้าจากสญัญาเช่า 2,013,729 - - -

สนิทรพัยท์ีLไดม้าจากสญัญาเช่าการเงนิ - 9,746,221 - 9,746,221

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นสว่นหนึLงของงบการเงนินีX

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า .... ถึง .... เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

15 

 
1 ข้อมูลทั @วไป 

 
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทซึLงจัดตั XงขึXนในประเทศไทย เมืLอวนัทีL 11 ตุลาคม พ.ศ. 2534 บรษิัท 
ได้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชนจํากดัเมืLอวนัทีL 23 มนีาคม พ.ศ. 2560 บรษิัทได้เริLมทําการซืXอขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็น
ครั Xงแรก เมืLอวนัทีL 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ทีLตั Xงของสาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขา มดีงันีX 
 
สาํนักงานใหญ่ : เลขทีL 251 - 251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
สาํนกังานสาขา 1 : เลขทีL 53 ชั Xน 11 อาคารทะเลทองทาวเวอร ์ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรรีาชา ชลบุร ีประเทศไทย 
 
สาํนักงานสาขา 2 : เลขทีL 259/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
สาํนักงานสาขา 3 : เลขทีL 294/18-19 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
สาํนักงานสาขา 4 : เลขทีL 571/1-571/6 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บรษิทัดําเนินธุรกจิหลกัเกีLยวกบัการเป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ และใหบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจร 
 
เพืLอวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ากลุ่มกจิการ 
 
งบการเงนินีXไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมืLอวนัทีL 25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างปีที@รายงาน 
 
เมืLอต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิการระบาดของ COVID-19 ซึLงเหตุการณ์ดงักล่าวได้ส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ โดยในเดอืน
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 การนําเขา้และส่งออกจากประเทศจนีเริLมชะลอตวั และได้รบัผลกระทบอย่างมากในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 อย่างไรกต็าม 
หลงัจากช่วงเวลาดงักล่าว กลุ่มกจิการมผีลประกอบการดขีึXน ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการมรีายได้รวมและกําไรสุทธเิพิLมขึXน เมืLอเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 
กลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่อธุรกิจ จึงได้วางแผนเพืLอรองรบัและแก้ไข 
กบัเหตุการณ์ดงักล่าว 
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

16 

 
3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําขึXนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและข้อกําหนดภายใต้พระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึXนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ  
 
การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชทีีLรบัรองทั Lวไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ช้ประมาณการทางบญัชทีีLสาํคญัและการใช้ดุลยพนิิจ
ของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผยเรืLองการใช้ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอื
รายการทีLมคีวามซบัซ้อน และรายการเกีLยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีLมนีัยสาํคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึXนจากงบการเงนิตามกฎหมายทีLเป็นภาษาไทย ในกรณีทีLมเีนืXอความขดัแยง้กนัหรอืมี
การตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ และข้อยกเว้นจากการใช้มาตรการผ่อนปรน COVID-19 
 
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที@มีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที@เริ@มในหรือหลงัวนัที@  

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที@เกี@ยวข้องและมีผลกระทบที@มีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที@ 16 เรื@อง สญัญาเช่า  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัทีL 16 เรืLอง สญัญาเช่า ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทั Xงหมดในงบ
แสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิการตอ้งรบัรูส้นิทรพัย์
สทิธกิารใช ้และหนีXสนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสั Xนและสญัญาเช่าซึLงสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํLา    
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี@ยวกบัเครื@องมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัทีL 32  เรืLอง การแสดงรายการเครืLองมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัทีL 7  เรืLอง การเปิดเผยขอ้มลูเครืLองมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัทีL 9  เรืLอง เครืLองมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัทีL 16  เรืLอง การป้องกนัความเสีLยงของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัทีL 19  เรืLอง การชําระหนีXสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทนุ 

 
ณ วนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัทีL 16 เรืLอง สญัญาเช่า และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิเกีLยวกบัเครืLองมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตั ิโดยนโยบายการบญัชใีหม่ได้อธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6 และ
รายการปรบัปรุงจากการเปลีLยนแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5 
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที@มีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที@เริ@มในหรือหลงัวนัที@  

1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที@เกี@ยวข้องกบักลุ่มกิจการ ซึ@งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 
ก) การปรบัปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิLมเติมหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัิในเรืLอง

ต่อไปนีX 
- การวดัมลูค่า ซึLงรวมถงึปัจจยัทีLตอ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน 
- เรืLองกิจการทีLเสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรอืส่วนของกิจการหรอืประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซึLงไม่จําเป็น 

ตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนีXสนิ 
 
กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัย์และหนีXสิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรพัย์และหนีXสินในงบการเงนิ รวมทั Xง 
ได้อธิบายให้ชัดเจนขึXนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ  
ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 
 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที@ 3 เรื@อง การรวมธรุกิจ ไดใ้หค้ํานิยามของ “ธุรกจิ” ใหม่ ซึLงกําหนดให้
การไดม้าซึLงธุรกจิต้องรวมถงึขอ้มลูปัจจยันําเขา้และกระบวนการทีLสาํคญัเป็นอย่างน้อยซึLงเมืLอนํามารวมกนัมสี่วนอย่างมนีัยสาํคญั
ทําใหเ้กดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทั Xงปรบัปรุงคาํนิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิาร
ทีLใหก้บัลูกคา้ และตดัเรืLองการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 

 
ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที@  9 เรื@อง เครื@องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที@  7 เรื@อง การเปิดเผยข้อมูลเครื@องมือทางการเงิน ปรบัเปลีLยนข้อกําหนดการบัญชีป้องกันความเสีLยง
โดยเฉพาะ เพืLอบรรเทาผลกระทบทีLอาจเกดิขึXนจากความไม่แน่นอนทีLเกดิจากการปฏริปูอตัราดอกเบีXยอา้งองิ เช่น อตัราดอกเบีXย
อ้างอิงทีLกําหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนีX การปรบัปรุงได้กําหนดให้กิจการให้ข้อมูล
เพิLมเตมิเกีLยวกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีLยงทีLไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั Xน 
 

ง) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัที@ 1 เรื@อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที@ 8 เรื@อง นโยบาย
การบญัชี การเปลี@ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ ”ความมสีาระสําคญั” โดยให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถึงการนําความมสีาระสําคญัไป
ประยุกต์ไดช้ดัเจนขึXนในมาตรฐานการบญัชฉีบบัทีL 1 

 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการประเมนิว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเหล่านีXจะไม่มผีลกระทบทีLมสีาระสาํคญัต่องบการเงนิทีLนําเสนอ 
 

4.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงที@มีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที@เริ@มในหรือหลงัวนัที@ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2565 ที@เกี@ยวข้องกบักลุ่มกิจการ ซึ@งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 

 

ก) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที@ 16 (TFRS 16) เรื@อง สญัญาเช่า เกีLยวกบัแนวผ่อนปรนในทางปฏบิตัิ
กรณีมีการเปลีLยนแปลงสญัญาเช่าทีLเข้าเงืLอนไขทีLกําหนดซึLงเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีXยอ้างอิง (เช่น การทดแทนอัตรา 
THBFIX ดว้ยอตัราดอกเบีXยอา้งองิใหม่ซึLงเป็นผลมาจากการยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่าต้องวดัมลูค่าหนีXสนิตามสญัญาเช่าใหม่ โดยใช้
อตัราคดิลดทีLปรบัปรุงซึLงสะท้อนการเปลีLยนแปลงของอตัราดอกเบีXย เพืLอคดิลดค่าเช่าจ่ายทีLเปลีLยนแปลงไป โดยอนุญาตใหถ้ือ
ปฏบิตักิ่อนวนัทีLมผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 

กลุ่มกจิการเลอืกทีLจะไม่นําแนวผอ่นปรนดงักล่าวมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานปี 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีX
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4.4 ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั @วคราวเพื@อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 
สภาวชิาชีพบัญชีได้ประกาศเมืLอวนัทีL 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เกีLยวกับข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั LวคราวเพืLอลดผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สาํหรบักจิการทีLมรีอบระยะเวลารายงานสิXนสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้สาํหรบัเรืLองดงัต่อไปนีX 
 
1. การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีLคาดว่าจะเกิดขึXนโดยวิธีอย่างง่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีL 9 เรืLอง 

เครืLองมอืทางการเงนิ  
 
กลุ่มกิจการเลือกทีLจะไม่ต้องนําข้อมูลทีLมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวดัมูลค่าของ 
ผลขาดทุนด้านเครดติทีLคาดว่าจะเกดิขึXน กลุ่มกจิการสามารถใช้ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดติในอดตี (Historical credit loss) หรอืวธิอีืLนทีLให ้
ผลลพัธ์ใกล้เคยีงกนั ประกอบกบัดุลยพนิิจของผู้บรหิารในการประมาณการผลขาดทุนทีLคาดว่าจะเกิดขึXนจากข้อมูลทีLมแีละหาได ้
โดยไม่ใช้ความพยายามหรอืต้นทุนทีLสูงเกินไปมาใช้ในการตั Xงสํารอง ทั XงนีX กลุ่มกิจการยงัต้องปฏิบัติในเรืLองอืLนทีLเกีLยวข้องตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัทีL 9 เรืLอง เครืLองมอืทางการเงนิ 

 
2. การวดัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีLไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัทีL 9 

เรืLอง เครืLองมอืทางการเงนิ  
 
กลุ่มกิจการเลือกทีLจะวดัมูลค่ายุติธรรมเงนิลงทุนในตราสารทุนทีLไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีL  
1 มกราคม 2563 (ใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีL 1 มกราคม 2563 เป็นมูลค่ายุติธรรม ณ สิXนรอบระยะเวลารายงานแต่ละรอบ) ทั XงนีX 
กลุ่มกจิการยงัตอ้งปฏบิตัใินเรืLองอืLนทีLเกีLยวขอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัทีL 9 เรืLอง เครืLองมอืทางการเงนิ  
 

3. การกลบัรายการสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัทีL 12 เรืLอง ภาษเีงนิได ้ 
 
กลุ่มกิจการเลอืกทีLจะไม่นําข้อมูลทีLเกีLยวกบัสถานการณ์ COVID-19 ทีLมคีวามไม่แน่นอนซึLงอาจกระทบต่อการประมาณการกําไร 
ทางภาษีทีLจะเกดิขึXนในอนาคตมาเป็นข้อมูลในการประมาณการความเพยีงพอของกําไรทางภาษีทีLจะเกดิขึXนในอนาคตเพืLอทีLจะใช้
ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี แต่กลุ่มกิจการยงัต้องทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการ 
ตัดบัญชี ณ ทุกสิXนรอบระยะเวลารายงาน และกลุ่มกิจการต้องลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลง  
เมืLอเห็นว่าไม่มคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีLจะมกีําไรทางภาษีเพยีงพอทีLจะใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี
ทั XงนีX กลุ่มกจิการยงัตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัทีL 12 เรืLอง ภาษเีงนิได ้ในเรืLองอืLนทีLเกีLยวขอ้ง 
 

4. การดอ้ยค่าของสนิทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัทีL 36 เรืLอง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 
 
กลุ่มกจิการเลอืกทีLจะไม่นําขอ้มูลทีLเกีLยวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชีXการด้อยค่า ในการพจิารณาว่าสนิทรพัย์ของ
กลุ่มกิจการอาจมีการด้อยค่าหรือไม่ ทั XงนีX กลุ่มกิจการยงัต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับทีL 36 เรืLอง การด้อยค่าของ
สนิทรพัย ์ในเรืLองอืLนทีLเกีLยวขอ้ง 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาปรบัใช้ครั Zงแรก 

 
5.1 รายการปรบัปรงุจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที@ 16 สญัญาเช่า  

 
ในการนํา TFRS 16 มาใชป้ฏบิตั ิกลุ่มกจิการรบัรูห้นีXสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทีLได้เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการบญัชเีดมิ ฉบบัทีL 17 เรืLอง สญัญาเช่า กลุ่มกจิการได้นํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัโิดยใช้วธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบั
ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มูล
เปรยีบเทยีบ ดงันั Xน การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรบัปรุงทีLเกดิจากการเปลีLยนแปลงนโยบายการบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะ
การเงนิ ณ วนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
การวดัมลูค่าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชถู้กวดัมลูค่ายอ้นหลงัโดยการรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะถูกรบัรูด้ว้ย
จํานวนทีLเท่ากบัหนีXสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าหรอื 
ค่าเช่าคา้งชําระ 
 
สําหรบัสญัญาเช่าทีLเดิมกลุ่มกจิการได้รบัรู้เป็นสญัญาเช่าการเงนินั Xน จะรบัรูด้้วยมูลค่าคงเหลือของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิและ
หนีXสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีLนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิร ั Xงแรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนีXสนิตามสญัญาเช่า 
 
วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิี @กลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏบิตัิเป็นครั Xงแรกนั Xนกบัสญัญาเช่าทีLกจิการมอียู่ก่อนวนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการได้เลอืกใช้วธิี
ผ่อนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันีX 
 
• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสาํหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีLมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 
• พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทีLสรา้งภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ
• ถอืว่าสญัญาเช่าดําเนินงานทีLมอีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเช่าระยะสั Xน 
• ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริLมแรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีLทราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีLสญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า 
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การกระทบยอดของหนีXสนิตามสญัญาเช่าทีLรบัรู ้ณ วนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นดงันีX 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
   
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานทีLไดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 71,844,517 18,278,960 
หกั: ผลกระทบจากอตัราดอกเบีXยการกูย้มืส่วนเพิLมของผูเ้ช่า  
             ณ วนัทีLนําใชเ้ป็นครั Xงแรก (21,339,485) (3,926,260) 
บวก:  หนีXสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีLไดร้บัรู ้ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 11,019,194 11,019,194 
(หกั): สญัญาเช่าระยะสั XนทีLรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง  (1,674,680) (1,674,680) 
(หกั): สญัญาทีLไดม้กีารประเมนิใหม่และรบัรูเ้ป็นสญัญาบรกิาร  (161,280) (161,280) 
บวก/(หกั): รายการปรบัปรุงทีLเกีLยวขอ้งกบัการเปลีLยนแปลงในอตัราหรอืดชันีทีL 
                    กระทบต่อจํานวนเงนิผนัแปรตามสญัญา 3,793,113 - 
บวก:  หนีXสนิไม่หมุนเวยีนอืLนเกีLยวกบัสญัญาเช่า 5,625,000 - 
บวก: หนีXสนิสญัญาเช่าทีLดนิทีLบนัทกึตํLาไป ณ วนัสิXนปี 1,875,000 - 
หนีZสินตามสญัญาเช่า ณ วนัที@ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 70,981,379 23,535,934 
   
   หนีXสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีLหมุนเวยีน 5,522,025 3,769,875 
   หนีXสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีLไม่หมุนเวยีน 65,459,354 19,766,059 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีLรบัรูน้ั Xน เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปนีX 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   
ทีLดนิ 52,697,955 - 
ยานพาหนะ 13,086,732 13,086,732 
อสงัหารมิทรพัยเ์พืLอการลงทุน 12,091,491 12,091,491 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 77,876,178 25,178,223 
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5.2 รายการปรบัปรงุจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี@ยวกบัเครื@องมือทางการเงิน 

 
กลุ่มกจิการได้นํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีLยวกบัเครืLองมอืทางการเงนิมาใช้ปฏบิตัติั Xงแต่วนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิี
ร ับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีX เป็นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด (modified 
retrospective) ณ วนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
 
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีLยวกบัเครืLองมอืทางการเงนิมาใชม้ดีงันีX  
 
การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน (เดิมจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทั @วไป) 
 
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีLกลุ่มกิจการถือ จะต้องจดักลุ่มเป็น 2 ประเภทตามการวดัมูลค่า (ซึLงไม่สามารถเปลีLยนแปลงได้) คอื จดัเป็น
ประเภท ก) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLนซึLงจะไม่สามารถจดัประเภทใหม่ 
ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 
 
กลุ่มกิจการมีเงนิลงทุนในตราสารทุนทีLแสดงด้วยวธิีราคาทุนจํานวน 34,344,000 บาท โดยเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวจะถูกจัด
ประเภทและวดัมูลค่าใหม่ตามวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน และรบัรูร้ายการปรบัปรุงในองค์ประกอบอืLนของส่วนของ
เจา้ของจํานวน 12,657,000 บาท ณ วนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที@คาดว่าจะเกิดขึZน 
 
ข้อกําหนดทางบัญชีใหม่เกีLยวกับการรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ทําให้กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุน 
ดา้นเครดติทีLคาดว่าจะเกดิขึXน ณ วนัทีLรบัรูเ้ร ิLมแรกและในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารอย่างง่าย (Simplified approach)
ในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีXการคา้ และรบัรูร้ายการปรบัปรุงสะสมเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าจํานวน 726,544 
บาท ณ วนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกําไรสะสมตน้งวด 
 
อนุพนัธ์ทางการเงิน  
 
อนุพนัธท์างการเงนิรบัรูเ้ริLมแรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีLกลุ่มกจิการเขา้ทําสญัญาอนุพนัธ ์และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ณ วนัสิXนรอบระยะเวลารายงาน การเปลีLยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์รบัรู้ไปยงักําไรหรอืขาดทุน กลุ่มกิจการมอีนุพนัธ์ทาง
การเงนิทีLต้องวดัมูลค่าใหม่ตามวธิีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน และรบัรู้รายการปรบัปรุงสะสมเป็นขาดทุนจํานวน 724,083 บาท  
ณ วนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกําไรสะสมตน้งวด 
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5.3 ผลกระทบต่องบการเงินจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี@ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเกี@ยวกบัเครื@องมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 
 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช้มาตรฐานเรืLองสญัญาเช่า (TFRS 16) และกลุ่มมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิเกีLยวกบัเครืLองมอืทางการเงนิเป็นครั XงแรกมดีงันีX 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 

ตามที@รายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุและ
การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

รายการปรบัปรงุและ
การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัที@ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามที@ปรบัปรงุใหม่ 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลูกหนีXการคา้และลูกหนีXอืLน - สุทธ ิ 180,135,078 (726,544) (1,371,753) 178,036,781 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีLวดัมลูค่าดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 
   เบด็เสรจ็อืLน - 47,001,000 - 47,001,000 
เงนิลงทุนทั Lวไป - สุทธ ิ 34,344,000 (34,344,000) - - 
ทีLดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 46,633,822 - (13,086,732) 33,547,090 
อสงัหารมิทรพัยเ์พืLอการลงทุน - 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 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืLน 29,329,706 - (10,190,747) 19,138,959 
     

หนีZสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หนีZสินหมุนเวียน     
เจา้หนีXการคา้และเจา้หนีXอืLน 177,094,812 - (425,250) 176,669,562 
ส่วนของหนีXสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 
   ทีLถงึกําหนดชําระในหนึLงปี 2,810,920 - (2,810,920) - 
ส่วนของหนีXสนิตามสญัญาเช่าทีL 
   ถงึกําหนดชําระในหนึLงปี - - 5,522,025 5,522,025 
หนีXสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 724,083 - 724,083 
หนีXสนิหมุนเวยีนอืLน 27,306,954 - (684,990) 26,621,964 
     

หนีZสินไม่หมุนเวียน     
หนีXสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 8,208,273 - (8,208,273) - 
หนีXสนิตามสญัญาเช่า - - 65,459,354 65,459,354 
หนีXสนิไม่หมุนเวยีนอืLน 5,625,000 - (5,625,000) - 
     

ส่วนของเจ้าของ     
กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 60,797,773 (1,450,627) - 59,347,146 
องคป์ระกอบอืLนของส่วนของเจา้ของ (1,073,285) 10,125,600 - 9,052,315 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 

ตามที@รายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุและ
การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

รายการปรบัปรงุและ
การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัที@ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามที@ปรบัปรงุใหม่ 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลูกหนีXการคา้และลูกหนีXอืLน - สุทธ ิ 178,118,870 (622,709) - 177,496,161 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีLวดัมลูค่าดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 
   เบด็เสรจ็อืLน - 47,001,000 - 47,001,000 
เงนิลงทุนทั Lวไป - สุทธ ิ 34,344,000 (34,344,000) - - 
ทีLดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 40,694,108 - (13,086,732) 27,607,376 
อสงัหารมิทรพัยเ์พืLอการลงทุน - 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 
     
หนีZสินและส่วนของเจ้าของ     
     
หนีZสินหมุนเวียน     
เจา้หนีXการคา้และเจา้หนีXอืLน 172,341,020 - (425,250) 171,915,770 
ส่วนของหนีXสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 
   ทีLถงึกําหนดชําระในหนึLงปี 2,810,920 - (2,810,920) - 
ส่วนของหนีXสนิตามสญัญาเช่า 
   ทีLถงึกําหนดชําระในหนึLงปี - - 3,769,875 3,769,875 
หนีXสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 724,083 - 724,083 
     
หนีZสินไม่หมุนเวียน     
หนีXสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 8,208,273 - (8,208,273) - 
หนีXสนิตามสญัญาเช่า - - 19,766,059 19,766,059 
     
ส่วนของเจ้าของ     
กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22,732,961 (1,346,792) - 21,386,169 
องคป์ระกอบอืLนของส่วนของเจา้ของ - 10,125,600 - 10,125,600 
 
การเปลีLยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งต้นไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูตามส่วนงานและไม่มี
ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดทีLเคยนําเสนอ 
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6 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีีLสาํคญัซึLงใชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปนีX 
 
6.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม   

 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั XงหมดทีLกลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุมเมืLอกลุ่มกิจการรบัหรอืมีสทิธ ิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีLยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ด้รบัการลงทุนเพืLอใหไ้ด้ผลตอบแทน
ผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตั Xงแต่วนัทีLกลุ่มกิจการมอีํานาจในการควบคุมบรษิัทย่อย
จนถงึวนัทีLกลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนั Xน  
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยบนัทกึด้วยวธิรีาคาทุน โดยต้นทุนทางตรงทีLเกีLยวกบัการซืXอเงนิลงทุนจะถูก
รบัรูเ้ป็นส่วนหนึLงของตน้ทุนเริLมแรกของเงนิลงทุน เงนิปันผลรบัจะรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
 

ข)  บรษิทัร่วม 
 
บรษิทัร่วมเป็นกจิการทีLกลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถงึกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม เงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบัจะรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
 

ค) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 
 
กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมืLอเริLมแรกดว้ยราคาทุน ซึLงประกอบดว้ยเงนิทีLจ่ายซืXอรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิการจะรบัรูมู้ลค่าภายหลงัวนัทีLได้มาของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของผูไ้ด้รบัการลงทุนตาม
สดัส่วนทีLผู้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน ผลสะสมของการเปลีLยนแปลงภายหลงัการได้มา
ดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมืLอส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิัทร่วมมมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนได้เสยีของกลุ่มกจิการในบรษิัทร่วมนั Xน 
ซึLงรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอืLน กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนทีLเกนิกว่าส่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมนั Xน เวน้แต่กลุ่มกจิการ
มภีาระผกูพนัหรอืไดจ่้ายเงนิเพืLอชําระภาระผกูพนัแทนบรษิทัร่วม 
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ง) การเปลีLยนแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 

 
ในกรณีทีLกลุ่มกิจการยังคงมีอํานาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียทีLไม่มีอํานาจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซืXอหรอืราคาขายจากการเปลีLยนแปลงสดัส่วนใน
บรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนได้เสยีทีLไม่มอีํานาจควบคุมทีLลดลงหรอืเพิLมขึXนตามสดัส่วนทีLเปลีLยนแปลงไปจะถูกรบัรูใ้น
ส่วนของเจา้ของ 
 
ถา้สดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนีัยสาํคญั กําไรหรอืขาดทุนทีLเคยบนัทกึไวใ้นกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อืLนเฉพาะส่วนทีLลดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วม
จะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 
 
เมืLอกลุ่มกจิการสูญเสยีอํานาจควบคุมหรอืการมอีทิธพิลอย่างมนีัยสาํคญัในเงนิลงทุนนั Xน เงนิลงทุนทีLเหลอือยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างทีLเกดิขึXนจะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริLมแรกใน 
การบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถอืครองทีLเหลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม การร่วมคา้ หรอื
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

จ) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 
 
รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรทีLยงัไม่เกิดขึXนจรงิระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก กําไรทีLยงัไม่เกิดขึXนจรงิในรายการ
ระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนทีLกลุ่มกจิการมสี่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
ขาดทุนทีLยงัไม่เกิดขึXนจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดียวกนั ยกเว้นรายการนั Xนจะมหีลกัฐานว่าเกิดจาก 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีLโอน 

 
6.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีLใชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิทีLใชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 
งบการเงนินําเสนอในสกุลเงนิบาท ซึLงเป็นสกุลเงนิทีLใชใ้นการดําเนินงานของกจิการ 
 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการทีLเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีLใชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีLยน ณ วนัทีLเกดิรายการ  
 
รายการกําไรและรายการขาดทุนทีLเกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระทีLเป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีLเกิดจากการแปลงค่าสนิทรพัย์
และหนีXสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
 
เมืLอมีการรบัรู้รายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการทีLไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืLน องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปลีLยนทั Xงหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั Xนจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLนด้วย ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ําไรหรอืขาดทุน
ของรายการทีLไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีLยนทั Xงหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั Xนจะรบัรูไ้วใ้น
กําไรขาดทุนดว้ย 
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ค) กลุ่มกจิการ 

 
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีLมใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีLมภีาวะเงนิเฟ้อรุนแรง) ซึLงมี
สกุลเงนิทีLใชใ้นการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิทีLใชนํ้าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีLใชนํ้าเสนองบการเงนิดงันีX 
 
 สนิทรพัยแ์ละหนีXสนิทีLแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัทีLในงบแสดงฐานะการเงนินั Xน 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีLย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปลีLยนทั Xงหมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน 

 
6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมืLอทวงถาม  และเงนิลงทุนระยะสั XนอืLนทีLมสีภาพคล่องสูง
ซึLงมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีLได้มา และเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนีXสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

6.4 ลูกหนีZการค้า 
 
ลูกหนีXการคา้แสดงถงึจํานวนเงนิทีLลูกคา้จะตอ้งชําระสาํหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธุิรกจิ  
 
กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหนีXการคา้เมืLอเริLมแรกดว้ยจํานวนเงนิของสิLงตอบแทนทีLปราศจากเงืLอนไขในการได้รบัชําระ ยกเวน้ในกรณีทีLเป็นรายการทีLมี
องคป์ระกอบด้านการจดัหาเงนิทีLมนีัยสาํคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหนีXดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิLงตอบแทน และจะวดัมลูค่าในภายหลงัด้วย
ราคาทุนตดัจําหน่ายเนืLองจากกลุ่มกจิการตั XงใจทีLจะรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา  
 
ทั XงนีX การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหนีXการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6.5 ฉ) 
 

6.5 สินทรพัยท์างการเงิน 
 
ก) การจดัประเภท 

 
ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนเป็น 4 ประเภท คอื 1) เงนิลงทุนเพืLอคา้ 2) เงนิลงทุนเผืLอขาย 3) เงนิลงทุน
ทีLจะถอืไวจ้นครบกําหนด และ 4) เงนิลงทุนทั Lวไป ตั Xงแต่วนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ
ประเภทตราสารหนีXตามลกัษณะการวดัมลูค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัยด์งักล่าว และ ข) ลกัษณะ
กระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงืLอนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีXย (SPPI) หรอืไม่ ดงันีX 
 
• รายการทีLวดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLนหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ 
• รายการทีLวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 
 
กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนีXใหม่ก็ต่อเมืLอมกีารเปลีLยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัย์
เท่านั Xน 
 
สาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลอืก (ซึLงไม่สามารถเปลีLยนแปลงได้) ทีLจะวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารทุน  
ณ วนัทีLรบัรูเ้ร ิLมแรกด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน (FVOCI) 
ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีLถอืไวเ้พืLอคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านั Xน  
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ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 
ในการซืXอหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัทีLทํารายการคา้ ซึLงเป็นวนัทีLกลุ่ม
กิจการเข้าทํารายการซืXอหรอืขายสนิทรพัย์นั Xน  โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมืLอสทิธใินการได้รบั
กระแสเงนิสดจากสนิทรพัยน์ั XนสิXนสดุลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิการไดโ้อนความเสีLยงและผลประโยชน์ทีLเกีLยวขอ้งกบัการเป็น
เจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) การวดัมลูค่า 
 
ในการรบัรู้รายการเมืLอเริLมแรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํารายการ 
ซึLงเกีLยวขอ้งโดยตรงกบัการได้มาซึLงสนิทรพัย์นั Xน สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีLวดัมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรบัรูต้้นทุน 
การทํารายการทีLเกีLยวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกจิการจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึLงมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงืLอนไขของ
การเป็นเงนิตน้และดอกเบีXย (SPPI) หรอืไม่ 
 

ง) ตราสารหนีX 
 
การวดัมลูค่าในภายหลงัของตราสารหนีXขึXนอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนีXสามารถแบ่งได้เป็น  
3 ประเภทดงันีX 
 
• ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีLกลุ่มกจิการถอืไวเ้พืLอรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึLงประกอบด้วยเงนิต้น

และดอกเบีXยเท่านั Xน จะวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบีXยจากสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวตามวธิี
อตัราดอกเบีXยทีLแท้จรงิและแสดงในรายการรายได้อืLน  กําไรหรอืขาดทุนทีLเกดิขึXนจากการตดัรายการจะรบัรูโ้ดยตรงในกําไร
หรอืขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อืLนพร้อมกับกําไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีLยน รายการขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืLน (FVOCI) – สนิทรพัย์ทางการเงนิทีLกลุ่มกจิการถอืไวเ้พืLอ ก) รบัชําระกระแสเงนิสด

ตามสญัญาซึLงประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบีXยเท่านั Xน และ ข) เพืLอขาย จะวดัมลูค่าดว้ย FVOCI  และรบัรูก้ารเปลีLยนแปลง
ในมลูค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน ยกเวน้ 1) รายการขาดทุน/กําไรจากการด้อยค่า 2) รายได้
ดอกเบีXยทีLคํานวณตามวธิอีตัราดอกเบีXยทีLแท้จรงิ และ 3) กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีLยน จะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน   
เมืLอกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุนทีLรบัรูส้ะสมไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLนจะถูก
โอนจดัประเภทใหม่เขา้กําไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการกําไร/(ขาดทุน)อืLน  รายได้ดอกเบีXยจะแสดงในรายการ รายได้
อืLน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) – กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิอืLนทีLไม่เขา้เงืLอนไขการวดัมลูค่า

ด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ขา้งต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรอืขาดทุนทีLเกิดจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรู้ใน
กําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินกําไร/(ขาดทุน)อืLนในรอบระยะเวลาทีLเกดิรายการ 
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จ) ตราสารทุน 

 
กลุ่มกจิการวดัมลูค่าตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ในกรณีทีLกลุ่มกจิการเลอืกรบัรูก้ําไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุตธิรรมในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืLน (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกําไร/ขาดทุนทีLรบัรู้สะสมดังกล่าวไปยงักําไรหรือขาดทุนเมืLอมีการ 
ตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทั XงนีX เงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
และแสดงในรายการรายไดอ้ืLน เมืLอกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนั Xน 
 
การเปลีLยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนทีLวดัมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้ในรายการกําไร/ขาดทุนอืLน  
ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็  
 
ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลีLยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 
 

ฉ) การดอ้ยค่า 
 
ตั Xงแต่วนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างง่าย (simplified approach) ในการรบัรูก้ารด้อยค่าของลูกหนีXการคา้ตาม
ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีLคาดว่าจะเกดิขึXน ตลอดอายุลูกหนีXตั Xงแต่วนัทีLกลุ่มกจิการเริLมรบัรูลู้กหนีX   
 
สําหรับสินทรัพย์ทางการเงนิอืLนทีLว ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั Lวไป (General 
approach) ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติทีLคาดว่าจะเกดิขึXน ซึLงกําหนดใหพ้จิารณาผลขาดทุนทีLคาดว่าจะเกดิขึXนภายใน 
12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย ์ขึXนอยู่กบัว่ามกีารเพิLมขึXนของความเสีLยงดา้นเครดติอย่างมนีัยสาํคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าตั Xงแต่เริLมรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 
 
กลุ่มกิจการประเมนิความเสีLยงด้านเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิXนรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีารเพิLมขึXน
อย่างมนีัยสําคญันับตั Xงแต่การรบัรูร้ายการเมืLอแรกเริLมหรอืไม่ (เปรยีบเทียบความเสีLยงของการผดิสญัญาทีLจะเกิดขึXน ณ วนัทีL
รายงาน กบัความเสีLยงของการผดิสญัญาทีLจะเกดิขึXน ณ วนัทีLรบัรูร้ายการเริLมแรก)  
 
ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก 

 
6.6 ที@ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

 
ทีLดนิวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี อาคารและอุปกรณ์วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสืLอมราคาสะสม และ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี 
 
ตน้ทุนเริLมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอืLนๆ ทีLเกีLยวขอ้งกบัการซืXอสนิทรพัยน์ั Xน  
 
ต้นทุนทีLเกิดขึXนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ เมืLอต้นทุนนั Xนคาดว่าจะก่อให้เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
มลูค่าตามบญัชขีองชิXนส่วนทีLถูกเปลีLยนแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 
กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอืLน ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมืLอเกดิขึXน 
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ทีLดินไม่มีการคดิค่าเสืLอมราคา ค่าเสืLอมราคาของสินทรพัย์อืLนคํานวณโดยใช้วธิีเส้นตรงเพืLอลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ทีL
ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนีX 
 
อาคาร 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร   5 ปี 
เครืLองตกแต่งตดิตั XงและเครืLองใชส้าํนกังาน   5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 
 
กลุ่มกิจการได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิXนรอบรอบระยะเวลา
รายงาน 
 
ผลกําไรหรอืขาดทุนทีLเกิดจากการจําหน่ายทีLดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทียบจากสิLงตอบแทนสุทธิทีLได้รบัจากการ
จําหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
 

6.7 อสงัหาริมทรพัยเ์พื@อการลงทุน 
 
อสงัหารมิทรพัยท์ีLถอืครองโดยกลุ่มกจิการเพืLอหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรอืจากการเพิLมขึXนของมลูค่าของสนิทรพัยห์รอืทั Xงสองอย่าง 
และไม่ได้มไีวใ้ช้งานโดยกจิการในกลุ่มกจิการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหารมิทรพัย์เพืLอการลงทุน รวมถงึอสงัหารมิทรพัย์ทีLอยู่ระหว่าง
ก่อสรา้งหรอืพฒันาเพืLอเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พืLอการลงทุนในอนาคต 
 
อสงัหารมิทรพัยเ์พืLอการลงทุนรบัรูร้ายการเมืLอเริLมแรกของดว้ยราคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการทํารายการ 
 
หลงัจากการรบัรูเ้มืLอเริLมแรก อสงัหารมิทรพัย์เพืLอการลงทุนจะบนัทกึด้วยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสืLอมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
(ถา้ม)ี 
 
กลุ่มกจิการรวมรายจ่ายในภายหลงัเป็นส่วนหนึLงของมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ก็ต่อเมืLอมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีLกลุ่มกิจการ 
จะได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั Xน เมืLอมกีารเปลีLยนแทนชิXนส่วนของอสงัหารมิทรพัย์เพืLอการลงทุน กลุ่มกิจการ 
จะตดัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนทีLถูกเปลีLยนแทนออก 
 
ค่าเสืLอมราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพืLอการลงทุนจะคํานวณตามวธิเีสน้ตรง เพืLอปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์
ดงันีX 
 
ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า              12 ปี 
 

6.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยทีLซืXอมามลีกัษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและการดําเนินการ 
ใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรน์ั Xนสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจําหน่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์
ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี 
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6.9 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกิจการไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีLมอีายุการให้ประโยชน์ทีLไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็นประจําทุกปี  
และเมืLอมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีLบ่งชีXว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารด้อยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อืLน กลุ่มกจิการจะทดสอบการด้อยค่า
เมืLอมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีLบ่งชีXว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มืLอมูลค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัยส์ูงกว่ามูลค่าทีLคาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าทีLคาดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึจํานวนทีLสูงกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการ
จําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้
 

เมืLอมเีหตุใหเ้ชืLอว่าสาเหตุทีLทําใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีได้หมดไป กลุ่มกจิการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบัสนิทรพัย์อืLน ๆ ทีLไม่ใช่ 
ค่าความนิยม 
 

6.10 สญัญาเช่า  
 

สญัญาเช่า - กรณีที@กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

กลุ่มกจิการได้เปลีLยนนโยบายการบญัชีใหม่สําหรบัสญัญาเช่าซึLงกลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการได้จดัประเภท
สญัญาเช่าทีLดนิ อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าการเงนิ หรอืสญัญาเช่าดําเนินงาน แต่ตั Xงแต่วนัทีL 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจะรบัรูส้ญัญาเช่าเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนีXสนิตามสญัญาเช่า เมืLอสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าพรอ้มใชง้าน 
 

หนีXสนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าเริLมแรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าทีLยงัไม่ไดจ่้ายชําระ ซึLงประกอบดว้ย 
 

• ค่าเช่าคงทีL (รวมถงึ การจ่ายชําระคงทีLโดยเนืXอหา) หกัลูกหนีXสิLงจูงใจตามสญัญาเช่า 
• ค่าเช่าผนัแปรทีLขึXนอยู่กบัดชันหีรอือตัรา ซึLงการวดัมลูค่าเริLมแรกใชด้ชันีหรอือตัรา ณ วนัทีLสญัญาเช่าเริLมมผีล  
• จํานวนเงนิทีLคาดว่ากลุ่มกจิการจะจ่ายชําระภายใตก้ารรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
• ราคาใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซืXอ หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีLกลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่าปรบัเพืLอการยกเลกิสญัญาเช่า หากขอ้กําหนดสญัญาเช่าแสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มกจิการจะใชส้ทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า 
 

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าใหร้วมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีLผูเ้ช่าจะใช้
สทิธเิลอืกนั Xน 
 

ค่าเช่าทีLชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหนีXสนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลา
สญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีXยคงทีLจากยอดหนีXสนิตามสญัญาเช่าทีLคงเหลอือยู่ 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูค่าโดยใชร้าคาทุน ซึLงประกอบไปดว้ย 
• จํานวนเงนิของหนีXสนิตามสญัญาเช่าจากการวดัมลูค่าเริLมแรก 
• การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าใด ๆ ทีLจ่ายชําระ ณ วนัทีLสญัญาเช่าเริLมมผีลหรอืก่อนวนัทีLสญัญาเริLมมผีลหกัสิLงจูงใจตามสญัญาเช่าทีL

ไดร้บัใด ๆ  
• ตน้ทุนทางตรงเริLมแรกใด ๆ ทีLเกดิขึXนของผูเ้ช่า และ 
• ประมาณการต้นทุนทีLจะเกดิขึXนสาํหรบัผูเ้ช่าในการรืXอและการขนยา้ยสนิทรพัยอ์า้งองิ การบูรณะสถานทีLตั Xงของสนิทรพัย์อา้งองิหรอื

การบูรณะสนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยู่ในสภาพตามทีLกําหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงืLอนไขของสญัญาเช่า 
 

สนิทรพัย์สทิธกิารใช้จะถูกคดิค่าเสืLอมราคาตามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีLส ั Xนกว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า หากสญัญาเช่า
โอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์้างองิใหแ้ก่ผูเ้ช่าเมืLอสิXนสุดอายุสญัญาเช่าหรอืหากราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สะท้อนว่าผูเ้ช่าจะ
ใช้สิทธิเลือกซืXอ ผู้เช่าต้องคดิค่าเสืLอมราคาสินทรพัย์สทิธิการใช้จากวนัทีLสญัญาเช่าเริLมมีผลจนถึงวนัสิXนสุดอายุการใช้ประโยชน์ของ
สนิทรพัยอ์า้งองิ  
 

ค่าเช่าทีLจ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั Xนและสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีLมมีลูค่าตํLาจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสั Xนคอืสญัญาเช่าทีL
มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีLมมีลูค่าตํLาประกอบดว้ย อุปกรณ์สาํนักงานขนาดเลก็ 
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สญัญาเช่า – กรณีที@กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
 
ในกรณีเป็นผูใ้หเ้ช่ากลุ่มกจิการจะมกีารจดัประเภทสญัญาเช่าแต่ละสญัญาเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุน 
 
สนิทรพัยท์ีLใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าเงนิทุนบนัทกึเป็นลูกหนีXสญัญาเช่าเงนิทุนด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิทีLจ่ายตามสญัญาเช่า ผลต่าง
ระหว่างยอดรวมของลูกหนีXทีLยงัไม่ได้คดิลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนีXจะทยอยรบัรู้เป็นรายได้ทางการเงนิโดยใช้วธิีเงนิลงทุนสุทธิซึLง
สะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงทีL ตน้ทุนทางตรงเริLมแรกทีLรวมอยู่ในการวดัมลูค่าลูกหนีXสญัญาเช่าเงนิทุนเริLมแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจาก
รายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 
 
รายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิLงตอบแทนจูงใจทีLไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้้วยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า กลุ่ม
กจิการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริLมแรกทีLเกิดขึXนจากการได้มาซึLงสญัญาเช่าดําเนินงานในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์อ้างองิ และรบัรูต้้นทุน
ดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกบัรายได้จากสญัญาเช่า สนิทรพัย์ทีLให้เช่าได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์
 

6.11 หนีZสินทางการเงิน 
 

ก) การจดัประเภท 
 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครืLองมอืทางการเงนิทีLกลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนีXสนิทางการเงินหรอืตราสารทุนโดย
พจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันีX 
• หากกลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาทีLจะตอ้งส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิอืLนใหก้บักจิการอืLน โดยไม่สามารถ

ปฏิเสธการชําระหรอืเลืLอนการชําระออกไปอย่างไม่มกีําหนดได้นั Xน เครืLองมอืทางการเงนินั Xนจะจดัประเภทเป็นหนีXสนิทาง
การเงิน เว้นแต่ว่าการชําระนั Xนสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเองด้วยจํานวนตราสารทุนทีLคงทีL  
เพืLอแลกเปลีLยนกบัจํานวนเงนิทีLคงทีL 

• หากกลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลืLอนการชําระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได้ เครืLองมอืทางการเงนิ
ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนีXสนิหมุนเวยีนเมืLอกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงืLอนไขใหเ้ลืLอนชําระหนีXออกไปอกีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
12 เดอืน นับจากวนัสิXนรอบระยะเวลารายงาน 

 
ข) การรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่า 

 
ในการรบัรูร้ายการเมืLอเริLมแรกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าหนีXสนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหนีXสนิทางการเงนิ
ทั Xงหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย  
 

ค) การตดัรายการและการเปลีLยนแปลงเงืLอนไขของสญัญา 
 
กลุ่มกจิการตดัรายการหนีXสนิทางการเงนิเมืLอภาระผูกพนัทีLระบุในสญัญาได้มกีารปฏบิตัิตามแล้ว หรอืได้มกีารยกเลกิไป หรอื
สิXนสุดลงแลว้ 
 
หากกลุ่มกจิการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลีLยนแปลงเงืLอนไขของหนีXสนิทางการเงนิ กลุ่มกจิการจะตอ้งพจิารณาว่ารายการดงักล่าว
เข้าเงืLอนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงืLอนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้หนีXสินทางการเงินใหม่ 
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนีXสนิใหม่นั Xน และตัดรายการหนีXสนิทางการเงนินั Xนด้วยมูลค่าตามบัญชีทีLเหลืออยู่ และรบัรู้ส่วนต่าง 
ในรายการกําไร/ขาดทุนอืLนในกําไรหรอืขาดทุน  
 
หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงืLอนไขดงักล่าวไม่เขา้เงืLอนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุงมูลค่าของ
หนีXสนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบีXยทีLแท้จรงิเดมิ (Original effective interest rate) 
ของหนีXสนิทางการเงนินั Xน และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอืLนในกําไรหรอืขาดทุน
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6.12 ต้นทุนการกู้ยืม 

 
ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืทีLกู้มาทั LวไปและทีLกู้มาโดยเฉพาะทีLเกีLยวขอ้งโดยตรงกบัการได้มา การก่อสรา้ง หรอืการผลติสนิทรพัย์ทีLเข้า
เงืLอนไข (สนิทรพัย์ทีLตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทําใหพ้รอ้มใชห้รอืพรอ้มขายไดต้ามประสงค)์ ต้องนํามารวมเป็นส่วนหนึLงของราคาทุนของ
สนิทรพัย์ หกัด้วยรายได้จากการลงทุนทีLเกิดจากการนําเงนิกู้ยมืทีLกู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ต้อง
สิXนสุดลงเมืLอการดําเนินการ ทีLจําเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ทีLเข้าเงืLอนไขให้อยู่ในสภาพพรอ้มทีLจะใช้ได้ตามประสงค์หรอืพรอ้มทีLจะขายได้
เสรจ็สิXนลง 
 
ตน้ทุนการกูย้มือืLน ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีLเกดิขึXน 
 

6.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได้จะรบัรู้ในงบกําไร
ขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ีLเกีLยวขอ้งกบัรายการทีLรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLนหรอืรายการทีLรบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษทีีLมผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทีLคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน
สิXนรอบระยะเวลาทีLรายงาน ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยืLนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีLการนํากฎหมายภาษ ี
ไปปฏบิตัขิึXนอยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกจิการจะตั Xงประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีทีLเหมาะสมจากจํานวนทีLคาดว่าจะต้องจ่ายชําระแก่หน่วยงาน
จดัเกบ็ภาษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบัรู้เมืLอเกิดผลต่างชั Lวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรพัย์และหนีXสิน และราคาตามบัญชีทีLแสดงอยู่ใน 
งบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชั LวคราวทีLเกดิจากเหตุการณ์ต่อไปนีX 
 
- การรบัรูเ้ริLมแรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนีXสนิทีLเกดิจากรายการทีLไม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อกําไรหรอืขาดทุน 

ทั Xงทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชั Lวคราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนได้เสยีในการร่วมคา้ทีLกลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการ 

กลบัรายการผลต่างชั Lวคราวและการกลบัรายการผลต่างชั Lวคราวมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึXนภายในระยะเวลาทีLคาดการณ์ 
ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีทีLมผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทีLคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิXนรอบระยะเวลา 
ทีLรายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มืLอสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีLเกีLยวขอ้งได้ใชป้ระโยชน์ หรอืหนีXสนิภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชําระ 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกีําไรทางภาษีเพยีงพอทีLจะนําจํานวน
ผลต่างชั Lวคราวนั Xนมาใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีXสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมืLอกจิการมสีทิธติามกฎหมายทีLจะนํา
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีXสนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทั Xงสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีXสนิ
ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีเกีLยวข้องกับภาษีเงนิได้ทีLประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัซึLงตั Xงใจจะจ่ายหนีXสินและ
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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6.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั Xน 

 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั Xน คอื ผลประโยชน์ทีLคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัสิXนรอบระยะเวลาบญัช ี 
เช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน โบนัส ลาประจําปีทีLมกีารจ่ายค่าแรงของพนักงาน ซึLงรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึ
วนัสิXนสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนีXสนิดว้ยจํานวนทีLคาดว่าจะตอ้งจ่าย 
 

(ข) โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสํารองเลีXยงชพีตามเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีXยงชพี 
พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัทีLต้องจ่ายชําระเพิLมเติมเมืLอได้จ่ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานเมืLอถงึกําหนดชําระ 
 

(ค) ผลประโยชน์เมืLอเกษยีณอายุ 
 
โครงการผลประโยชน์เมืLอเกษยีณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ทีLพนักงานจะไดร้บัเมืLอเกษยีณอายุ โดยมกัขึXนอยู่กบัปัจจยั
หลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีทีLใหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมืLอเกษยีณอายุ 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์นีXคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยทีLประมาณการไว ้ซึLงมูลค่า
ปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของ
พนัธบตัรรฐับาลซึLงเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของพนัธบตัรรฐับาลใกล้เคยีงกบั
ระยะเวลาทีLตอ้งชําระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมืLอเกษยีณอายุ 
 
กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLนในงวดทีLเกดิขึXน และรวมอยู่ในกําไร
สะสมในงบแสดงการเปลีLยนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถกูรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
 

(ง) ผลประโยชน์ระยะยาวอืLน 
 
กลุ่มกจิการจดัใหม้ผีลประโยชน์ระยะยาวอืLนแก่พนักงานเมืLอมอีายุงานครบตามทีLกําหนดในนโยบายของบรษิทั โดยจะรบัรูห้นีXสนิ
สําหรบัผลประโยชน์ระยะยาวอืLนในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัทีLสิXนรอบระยะเวลารายงาน 
ภาระผกูพนันีXคาํนวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีLประมาณการไว ้ 
 
กําไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ และตน้ทนุบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
 

6.15 ประมาณการหนีZสิน 
 
กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงทีLจดัทําไว ้อนัเป็นผลสบืเนืLองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึLงการชําระ
ภาระผกูพนันั Xนมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจํานวนทีLตอ้งจ่ายได ้
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนีXสนิโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายทีLคาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั  
การเพิLมขึXนของประมาณการหนีXสนิเนืLองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีXยจ่าย 
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6.16 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   
 
ตน้ทุนส่วนเพิLมทีLเกีLยวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธใินการซืXอหุน้ซึLงสุทธจิากภาษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของเจา้ของ 
 

6.17 การรบัรู้รายได้ 
 
รายได้หลกัเป็นรายได้ทีLเกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อืLน ๆ ทีLกลุ่มกิจการได้รบัจากการให้บรกิารในกิจกรรม
ตามปกตธุิรกจิ 
 
รายได้รบัรูเ้มืLอกลุ่มกจิการปฏบิตัติามภาระทีLต้องปฏบิตัแิล้วเสรจ็ โดยการส่งมอบบรกิารทีLสญัญาว่าจะใหแ้ก่ลูกคา้ การส่งมอบเกดิขึXนกต็่อเมืLอ
ลูกค้ามอีํานาจควบคุมบรกิารนั Xน สําหรบัภาระทีLต้องปฏิบตัิแต่ละรายการ กลุ่มกิจการจะมกีารกําหนดว่าเป็นภาระทีLต้องปฏิบตัิให้แล้วเสร็จ
ตลอดช่วงเวลาหนึLง หรอืเป็นภาระทีLต้องปฏบิตัซิึLงเสรจ็สิXน ณ เวลาใดเวลาหนึLง ลูกหนีXจะถูกบนัทกึเมืLอบรกิารไดส้่งมอบ ในกรณีทีLบรกิาร
ไดส้่งมอบแลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนีXใหลู้กคา้ รายการดงักล่าวจะแสดงเป็นรายไดค้า้งรบั 
 
กลุ่มกจิการจะเป็นตวัการ ถ้ากลุ่มกจิการควบคุมบรกิารทีLระบุก่อนทีLบรกิารจะโอนไปใหลู้กคา้ กลุ่มกจิการจะสามารถควบคุมบรกิารทีLระบุก่อน
โอนไปยงัลูกค้า เมืLอกลุ่มกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการปฏิบตัิตามข้อตกลงทีLจะจดัหาบรกิารทีLระบุ กลุ่มกิจการมคีวามเสีLยงจากสนิค้า
คงเหลอื รวมถงึกลุ่มกจิการเป็นผูม้สีทิธใินการกําหนดราคาบรกิารทีLระบุ กลุ่มกจิการจะเป็นตวัแทนเมืLอกลุ่มกจิการมภีาระทีLตอ้งปฏบิตัคิอืการ
จดัการใหม้กีารจดัหาบรกิารทีLระบุแทนบุคคลอืLน โดยทีLตวัแทนจะไม่ไดค้วบคุมบรกิารทีLระบุทีLจดัหาโดยบุคคลอืLนก่อนทีLจะโอนใหก้บัลูกคา้ 
 
รายได้จะรบัรูด้ว้ยจํานวนทีLระบุไวใ้นสญัญาสุทธจิากภาษีขาย เงนิคนืและส่วนลด กลุ่มกจิการใช้ประสบการณ์ในอดตีในการประมาณการ
ส่วนลดและเงนิคนื จํานวนของสิLงตอบแทนทีLผนัแปรจะรวมเป็นรายได้เฉพาะในกรณีทีLมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มี
การกลบัรายการทีLมนีัยสาํคญั 
 
สําหรบัสญัญาทีLมหีลายองค์ประกอบทีLกลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบบรกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการต้องแยกเป็นแต่ละภาระทีLต้องปฏบิตัิทีL
แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระทีLต้องปฏิบตัิตามสดัส่วนของราคาขายแบบ
เอกเทศ หรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายได้ของแต่ละภาระทีLต้องปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมืLอกลุ่มกจิการ
ไดป้ฏบิตัติามภาระนั Xนแลว้ 
 

6.18 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีLจ่ายไปยงัผูถ้ือหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนีXสนิในงบการเงนิเมืLอการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้รบัการอนุมตัิจากทีLประชุม
คณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากทีLประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

6.19 อนุพนัธแ์ละการป้องกนัความเสี@ยง 
 
อนุพนัธแ์ฝงทีLกลุ่มกจิการแยกรบัรูร้ายการ และอนุพนัธ์ทีLไม่เขา้เงืLอนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีLยงจะรบัรูเ้ริLมแรกด้วยมูลค่ายุตธิรรม และจะ
รบัรูก้ารเปลีLยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมในรายการกําไรหรอืขาดทุนอืLน 
 
กลุ่มกจิการแสดงมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตามวนัครบกําหนดของอนุพนัธน์ั Xน 
 
กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้าการบญัชป้ีองกนัความเสีLยงมาถอืปฏบิตั ิ
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6.20 สญัญาคํZาประกนัทางการเงิน 

 
กลุ่มกจิการรบัรูห้นีXสนิทางการเงนิจากสญัญาคํXาประกนัเมืLอกลุ่มกจิการใหก้ารคํXาประกนัทางการเงนิทีLมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีLรบัรูเ้ร ิLมแรก และ
รบัรูม้ลูค่าในภายหลงัดว้ยจํานวนทีLสงูกว่าระหว่าง 
 
• จํานวนผลขาดทุนดา้นเครดติทีLคาดว่าจะเกดิขึXนทีLคาํนวณตามขอ้กําหนดของ TFRS 9 และ 
• จํานวนทีLรบัรูเ้ร ิLมแรกหกัดว้ยรายไดท้ีLรบัรูต้ามการรบัรูร้ายไดภ้ายใต ้TFRS 15 
 
มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาคํXาประกนัทางการเงนิกําหนดจากมลูค่าปัจจุบนัของผลต่างในกระแสเงนิสดระหว่าง ก) กระแสเงนิสดตามสญัญาของ
หนีXสนิทีLเกีLยวขอ้ง และ ข) กระแสเงนิสดทีLจะต้องจ่ายชําระในกรณีทีLไม่มกีารคํXาประกนัดงักล่าว หรอืการประมาณจํานวนเงนิทีLต้องจ่าย
ใหแ้ก่บุคคลภายนอกสาํหรบัเพืLอโอนภาระผกูพนัดงักล่าวออกไป 
 
สญัญาคํXาประกนัทีLเกีLยวขอ้งกบัเงนิกู้ยมืหรอืค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอืLนๆทีLไม่ได้รบัผลตอบแทน มลูค่ายุตธิรรมจะแสดงรวมเป็นส่วนหนึLงของตน้ทุน
ของเงนิลงทุน 

 
7 การจดัการความเสี@ยงทางการเงิน 

 
7.1 ปัจจยัความเสี@ยงทางการเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกิจการมคีวามเสีLยงทางการเงนิ ซึLงได้แก่ ความเสีLยงจากตลาด (รวมถึงความเสีLยงจากอตัราแลกเปลีLยน ความเสีLยงจาก
อตัราดอกเบีXย และความเสีLยงดา้นราคา) ความเสีLยงด้านการใหส้นิเชืLอ และความเสีLยงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีLยงของกลุ่ม
กจิการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพืLอลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานให้อยู่ในระดบัทีLยอมรบัได ้
กลุ่มกจิการจงึใชอ้นุพนัธเ์พืLอป้องกนัความเสีLยงบางประการทีLจะเกดิขึXน 
 
7.1.1 ความเสี@ยงจากตลาด 

 
ก) ความเสี@ยงจากอตัราแลกเปลี@ยน 

 
กลุ่มกิจการมคีวามเสีLยงจากอตัราแลกเปลีLยนจากธุรกรรมการค้าในการให้บรกิาร และต้นทุนบรกิาร เงนิลงทุนสุทธิในการ
ดําเนินงานในต่างประเทศ และสนิทรพัย์และหนีXสนิสุทธซิึLงเป็นสกุลเงนิทีLไม่ใช่สกุลเงนิทีLใช้ในการดําเนินงานของแต่ละบรษิทั
ในกลุ่มกจิการ  
 
กลุ่มกิจการใช้สญัญาซืXอขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (สญัญาฟอร์เวริ์ด) เพืLอป้องกนัความเสีLยงจากอตัราแลกเปลีLยนทีL
คาดการณ์ไว ้และเพืLอจดัการความเสีLยงจากอตัราแลกเปลีLยนทีLอาจเกดิขึXน การป้องกนัความเสีLยงเหล่านีXมวีตัถุประสงคเ์พืLอลด
ผลกระทบของความผนัผวนของอตัราแลกเปลีLยนเงนิตราต่างประเทศต่อสนิทรพัย ์หนีXสนิ และกําไรขาดทุนของกลุ่มกจิการ 
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ความเสี @ยง 
 
กลุ่มกจิการมคีวามเสีLยงจากอตัราแลกเปลีLยน ณ วนัสิXนรอบระยะเวลารายงาน ซึLงสรุปเป็นสกุลเงนิบาท ดงันีX 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
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พนับาท 

 
จตัพมา่
พนับาท 

         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่า         
   เงนิสด 834 - - - - - - 303 
ลูกหนีXการคา้และลูกหนีXอืLน         
   - สุทธ ิ 94,848 - - - - - - 47 
เจา้หนีXการคา้และเจา้หนีXอืLน (61,592) (13) (17,124) (132) (11) (3,520) (0.7) (3) 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 

 

ดอลลาร์
สหรฐั 

พนับาท 
ฟรงักส์วิส

พนับาท 

โครน
เดนมารก์ 

พนับาท 

 
ยูโร 

พนับาท 

ปอนด์
สเตอรลิ์ง

พนับาท 
รเูปียห์ 

พนับาท 

ริงกิต
มาเลเซีย
พนับาท 

เปโซ
ฟิลิปปินส์

พนับาท 

 
จตัพมา่ 
พนับาท 

          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่า          
   เงนิสด 1,465 - - - - 144 - - 161 
ลูกหนีXการคา้และลูกหนีXอืLน          
   - สุทธ ิ 57,543 - - 6 - - - - 10 
เจา้หนีXการคา้และเจา้หนีXอืLน (73,890) (54) (32) (3,811) (115) (816) (30) (114) (79) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 

 

ดอลลาร์
สหรฐั 

พนับาท 
ฟรงักส์วิส

พนับาท 

 
ยูโร 

พนับาท 

ปอนด์
สเตอรลิ์ง

พนับาท 
รเูปียห์ 

พนับาท 

ริงกิต
มาเลเซีย
พนับาท 

ดอลลาร ์
สิงคโปร ์
พนับาท 

        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่า        
   เงนิสด 183 - - - - - - 
ลูกหนีXการคา้และลูกหนีXอืLน        
   - สุทธ ิ 93,471 - - - - - - 
เจา้หนีXการคา้และเจา้หนีXอืLน (60,159) (13) (17,124) (132) (11) (3,520) (0.7) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 

 

ดอลลาร์
สหรฐั 

พนับาท 
ฟรงักส์วิส

พนับาท 

โครน
เดนมารก์ 

พนับาท 

 
ยูโร 

พนับาท 

ปอนด์
สเตอรลิ์ง

พนับาท 
รเูปียห์พนั

บาท 

ริงกิต
มาเลเซีย
พนับาท 

เปโซ
ฟิลิปปินส์

พนับาท 
         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่า         
   เงนิสด 183 - - - - 144 - - 
ลูกหนีXการคา้และลูกหนีXอืLน         
   - สุทธ ิ 56,636 - -  6   - - - - 
เจา้หนีXการคา้และเจา้หนีXอืLน (73,102) (54) (32) (3,811) (115) (816) (30) (114) 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
กลุ่มกจิการมคีวามเสีLยงหลกัจากการเปลีLยนแปลงในอตัราแลกเปลีLยนระหว่างเงนิบาทและเงนิดอลลาหส์หรฐั ความอ่อนไหวในกําไร
หรอืขาดทุนต่อการเปลีLยนแปลงในอตัราแลกเปลีLยนส่วนใหญ่มาจากสนิทรพัยแ์ละหนีXสนิทางการเงนิในสกุลเงนิดอลลาหส์หรฐั  
 
 งบการเงินรวม 
 ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ 
 พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2562 

บาท 
   
อตัราแลกเปลีLยน บาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ - เพิLมขึXนรอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 5)* 1,701,659 796,212 
อตัราแลกเปลีLยน บาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ - ลดลงรอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 5)* (1,701,659) (796,212) 
* โดยกําหนดใหปั้จจยัอืLนคงทีL 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ 
 พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2562 

บาท 
   
อตัราแลกเปลีLยน ดอลลาหส์หรฐัต่อบาท - เพิLมขึXนรอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 5)* 1,699,422 789,828 
อตัราแลกเปลีLยน ดอลลาหส์หรฐัต่อบาท - ลดลงรอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 5)* (1,699,422) (789,828) 
* โดยกําหนดใหปั้จจยัอืLนคงทีL 
 
ข) ความเสี@ยงจากอตัราดอกเบีZย 

 
รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึXนกับการเปลีLยนแปลงอัตราดอกเบีXยในตลาด  
กลุ่มกิจการมเีงนิกู้ยืมซึLงมีอตัราดอกเบีXยคงทีL อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการไม่ได้ทําสญัญาแลกเปลีLยนอัตราดอกเบีXยในการ
ป้องกนัความเสีLยงจากอตัราดอกเบีXย เนืLองจากฝ่ายบรหิารเชืLอว่าผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีXยดงักล่าวจะไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มกจิการอย่างมนีัยสาํคญั 
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ค) ความเสี@ยงด้านราคา 

 
กลุ่มกจิการมคีวามเสีLยงจากราคาของเงนิลงทุนในกองทุนตราสารหนีXทีLวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) 
และตราสารทุนทีLวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน (FVOCI) กลุ่มกจิการได้กระจายพอร์ตการลงทุน 
เพืLอจดัการกบัความเสีLยงดา้นราคาทีLเกดิจากการลงทุนในกองทุนตราสารหนีX และตราสารทุน ซึLงการกระจายพอรต์การลงทุนนีX
จะเป็นไปตามขอ้กําหนดของกลุ่มกจิการ 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
ตารางดา้นล่างเป็นการสรุปผลกระทบของการเพิLมขึXน/ลดลงของดชันีราคาทีLมตี่อส่วนของเจา้ของและกําไรสุทธ ิ 
 
 ผลกระทบต่อกาํไรหลงัหกั 

ภาษีเงินได้ 
ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอื@นของ 

ส่วนของเจ้าของ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท บาท บาท บาท 
พ.ศ. 2563     
มลูค่ายุตธิรรม 

- เพิLมขึXนรอ้ยละ 5* 
 

9,015,468 
 

9,015,468 
 

2,390,050 
 

2,390,050 
- ลดลงรอ้ยละ 5* (9,015,468) (9,015,468) (2,390,050) (2,390,050) 

 
* โดยกําหนดใหปั้จจยัอืLนคงทีLและตราสารทุนทั Xงหมดของกลุ่มกจิการเคลืLอนไหวในทศิทางเดยีวกบัดชันี 

 
7.1.2 ความเสี@ยงด้านเครดิต 

 
ความเสีLยงด้านเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสดตามสญัญาของเงนิลงทุนใน
ตราสารหนีXทีLวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย รวมถงึความเสีLยงดา้นสนิเชืLอแก่ลูกคา้และลูกหนีXคงคา้ง 
 
ก) การบริหารความเสี@ยง 

 
กลุ่มกิจการบรหิารความเสีLยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสีLยง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบันการเงิน  
กลุ่มกจิการจะเลอืกทํารายการกบัสถาบนัการเงนิทีLมคีวามน่าเชืLอถอื 
 
สําหรบัการทําธุรกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสีLยงจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะทาง
การเงนิ ประสบการณ์ทีLผ่านมา และปัจจยัอืLนๆ และกําหนดการให้วงเงนิสนิเชืLอจากผลการประเมนิดงักล่าวซึLงเป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของคณะกรรมการบรษิทั ทั XงนีX ผูบ้รหิารในสายงานทีLเกีLยวขอ้งจะทําการตรวจสอบการปฏบิตัติามข้อกําหนดด้าน
วงเงนิเครดติของลูกคา้อย่างสมํLาเสมอ 
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ข) หลกัประกนั 

 
สาํหรบัลูกหนีXการคา้บางรายกลุ่มกจิการมกีารขอหลกัประกนัในรปูแบบการคํXาประกนั ซึLงใหส้ทิธกิลุ่มกจิการในการเรยีกชําระได้
หากคู่สญัญาผดินัดตามเงืLอนไขของสญัญา 

 
ค) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 
กลุ่มกจิการและบรษิัทมสีนิทรพัย์ทางการเงนิทีLต้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติทีLคาดว่าจะ
เกดิขึXน ดงันีX 
 
• ลูกหนีXการคา้และลูกหนีXอืLน 
 
แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดซึLงเข้าเงืLอนไขการพจิารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9  
แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิทีLไม่มนีัยสาํคญั 

 
7.1.3 ความเสี@ยงด้านสภาพคล่อง 

 
การจดัการความเสีLยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจํีานวนเงนิสดและหลกัทรพัย์ทีLอยู่ในความต้องการของตลาดอย่าง
เพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุนทีLสามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชืLอทีLเพยีงพอต่อการชําระภาระผกูพนัเมืLอถงึกําหนด 
 
ผูบ้รหิารได้พจิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิการอย่างสมํLาเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิสาํรองหมุนเวยีน (จากวงเงนิ
สนิเชืLอทีLยงัไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากนีX กลุ่มกจิการยงัได้พจิารณาสนิทรพัย์ทีLมี
สภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่องตามข้อกําหนดต่าง ๆ และคงไวซ้ึLงแผนการจดัหาเงนิ วงเงนิกู้ทีLยงัไม่ได้เบิกใช้ และ 
วนัครบกําหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 26 
 
สาํหรบัเงนิเบกิเกนิบญัช ีเจ้าหนีXการคา้และเจ้าหนีXอืLน และหนีXสนิตราสารอนุพนัธ์ ตามทีLแสดงในงบการเงนิเป็นหนีXสนิหมุนเวยีน 
และมวีนัครบกําหนดไม่เกนิ 1 ปี 
 

7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 
 
การบรหิารความเสีLยง 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุนของบรษิทันั XนเพืLอดํารงไวซ้ึLงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนืLองของกลุ่มกจิการ
เพืLอสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีLมสี่วนไดเ้สยีอืLน และเพืLอดํารงไวซ้ึLงโครงสรา้งของทุนทีLเหมาะสมเพืLอลดตน้ทุน
ของเงนิทุน 
 
ในการดํารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กลุ่มกจิการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ หรอืการออก
หุน้ใหม่หรอืการขายทรพัยส์นิเพืLอลดภาระหนีXสนิ 
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8 มูลค่ายุติธรรม 

 
มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชั Xนตามขอ้มลูทีLใชด้งันีX 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนีXสนิอา้งองิตลาดทีLมสีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีXสนิอย่างเดยีวกนั 
ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหนีXสนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึLงใช้ข้อมูลทีLสามารถสงัเกตได้อย่างมี

นัยสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของบรษิทัเองมาใชน้้อยทีLสุดเท่าทีLเป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนีXสนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึLงไม่ไดม้าจากขอ้มลูทีLสงัเกตไดใ้นตลาด 
 
ตารางต่อไปนีXแสดงสนิทรพัยแ์ละหนีXสนิทางการเงนิทีLวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั  
 
 งบการเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัที@ 1 ข้อมูลระดบัที@ 2 ข้อมูลระดบัที@ 3 รวม 
 ณ วนัที@ 

 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

ณ วนัที@ 
 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ณ วนัที@ 
 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 

ณ วนัที@ 
 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

ณ วนัที@ 
 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 

ณ วนัที@ 
 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ณ วนัที@ 
 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 

ณ วนัที@ 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 
         
สินทรพัย์         
สินทรพัยท์างการเงินที@วดั 
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านกาํไรขาดทุน         
เงนิลงทุนในกองทุนตราสารหนีX 180,309,356 - - - - - 180,309,356 - 
         
สินทรพัยท์างการเงินที@วดั 
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็         
เงนิลงทุนในตราสารทุน - - - - 47,801,000 - 47,801,000 - 
         
หนีZสิน         
หนีZสินทางการเงินที@วดัมูลค่า 
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านกาํไรขาดทุน         
สญัญาซืXอขายเงนิตรา 
   ต่างประเทศล่วงหน้า - - 226,448 724,083 - - 226,448 724,083 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ข้อมูลระดบัที@ 1 ข้อมูลระดบัที@ 2 ข้อมูลระดบัที@ 3 รวม 
 ณ วนัที@ 

 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 

ณ วนัที@ 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2562 

ณ วนัที@ 
31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 

ณ วนัที@ 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2562 

ณ วนัที@ 
31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 

ณ วนัที@ 
 31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2562 

ณ วนัที@ 
 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 

ณ วนัที@ 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2562 
         

สินทรพัย์         
สินทรพัยท์างการเงินที@วดั 
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านกาํไรขาดทุน         
เงนิลงทุนในกองทุนตราสารหนีX 180,309,356 - - - - - 180,309,356 - 
         
สินทรพัยท์างการเงินที@วดั 
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็         
เงนิลงทุนในตราสารทุน - - - - 47,801,000 - 47,801,000 - 
         
หนีZสิน         
หนีZสินทางการเงินที@วดัมูลค่า 
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านกาํไรขาดทุน         
สญัญาซืXอขายเงนิตรา 
   ต่างประเทศล่วงหน้า - - 226,448 724,083 - - 226,448 724,083 

 
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีXสนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ีเนืLองจากส่วนใหญ่เป็นเครืLองมอืทางการเงนิ
ระยะสั Xน ยกเวน้เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ซึLงไดเ้ปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมในหมายเหตุ 26 
 
ตารางต่อไปนีXแสดงสนิทรพัยท์ีLไม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิทีLเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ายุตธิรรมตามลําดบัชั Xนของมลูค่ายุตธิรรม 
 
 งบการเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัที@ 3 มูลค่าตามบญัชี 
 ณ วนัที@ 

 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

ณ วนัที@ 
  31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ณ วนัที@ 
 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัที@ 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 
     

สินทรพัย ์     
อสงัหารมิทรพัยเ์พืLอการลงทุน 30,723,062 18,309,121 24,494,346 14,283,958 
รวมสินทรพัยที์@ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน 
   ที@เปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 30,723,062 18,309,121 24,494,346 14,283,958 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ข้อมูลระดบัที@ 3 มูลค่าตามบญัชี 
 ณ วนัที@ 

 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

ณ วนัที@ 
  31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ณ วนัที@ 
 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัที@ 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 
     

สินทรพัย ์     
อสงัหารมิทรพัยเ์พืLอการลงทุน 30,723,062 18,309,121 24,494,346 14,283,958 
รวมสินทรพัยที์@ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน 
   ที@เปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 30,723,062 18,309,121 24,494,346 14,283,958 

 

159
รายงานประจ�าปี 2563



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

42 

 
9 ประมาณการทางบญัชีที@สาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนืLอง และอยู่บนพืXนฐานของประสบการณ์ในอดีตและ 
ปัจจยัอืLนๆ ซึLงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีLเชืLอว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั Xน กลุ่มกิจการมีประมาณการทางบัญชีทีLสําคญั  
ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดแ้ก่  
 
ก) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื@อเกษียณอายุ 

 
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมืLอเกษยีณอายุขึXนอยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายขอ้ ขอ้สมมตฐิานทีLใชแ้ละผลกระทบจากการเปลีLยนแปลง
ทีLเป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานได้เปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 30 
 

ข) การกาํหนดอายุสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกิจการพจิารณาข้อเท็จจรงิและสภาพแวดล้อมทีLเกีLยวข้องทั XงหมดทีLทําให้เกิดสิLงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรบัผู้เช่า ในการใช้สทิธิขยายอายุ
สญัญาเช่าหรอืไม่ใช้สทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่าเพืLอกําหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณาการกําหนดอายุสญัญาเช่าก็ต่อเมืLอสญัญาเช่า
นั Xนมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีLระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ  
 
สาํหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีLเกีLยวขอ้งมากทีLสุดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ่้าย และสภาพของสนิทรพัยท์ีLเช่า 
 
สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอาคารสํานักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนีXสนิตามสญัญาเช่า เนืLองจากกลุ่มกจิการ
พจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัยท์ีLเช่า และ/หรอื ข) การเปลีLยนแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิตน้ทุนอย่างมสีาระสําคญั 
 
อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมนิใหม่เมืLอกลุ่มกจิการใช้ (หรอืไม่ใช้) สทิธหิรอืกลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในการใช้ (หรอืไม่ใช้สทิธ)ิ การประเมนิความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกดิขึXนเมืLอเกดิเหตุการณ์ทีLมนีัยสาํคญัหรอืการเปลีLยนแปลงของสภาพแวดล้อมทีLมนีัยสําคญั ซึLงมผีลกระทบต่อการ
ประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ 
 

ค) การกาํหนดอตัราการคิดลดของหนีZสินตามสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบีXยการกูย้มืส่วนเพิLมของผูเ้ช่าดงันีX 
 
• ใช้ขอ้มูลทีLการจดัหาเงนิทุนจากบุคคลทีLสามของแต่ละกจิการทีLเป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มูลทีLได้รบัใหส้ะท้อนกบัการเปลีLยนแปลงใน

ปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้
• ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

ง) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอา้งองิจากสมมตฐิานทีLเกีLยวกบัความเสีLยงในการผดินัดชําระหนีXและอตัราการขาดทุน
ทีLคาดว่าจะเกิด บรษิัทใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิข้อสมมติฐานเหล่านีX และพจิารณาเลือกปัจจยัทีLส่งผลต่อการคํานวณการด้อยค่าบน
พืXนฐานของข้อมูลในอดตีของบรษิัทและสภาวะแวดล้อมทางตลาดทีLเกิดขึXน รวมทั Xงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิXนรอบ
ระยะเวลารายงาน 
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11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิสดในมอื 2,646,184 1,945,961             2,252,897 1,629,403 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ - ประเภทกระแสรายวนั 4,074,493 2,540,912 3,208,607 1,458,446 
 - ประเภทออมทรพัย ์ 31,114,996 85,245,568 9,077,272 65,318,837 
รวม 37,835,673 89,732,441 14,538,776 68,406,686 
 
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิฝากสถาบนัการเงนิประเภทออมทรพัยม์อีตัราดอกเบีXยรอ้ยละ 0.05 - 0.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.22 - 
0.30 ต่อปี) 
 

12 เงินลงทุนระยะสั Zน 
 
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนระยะสั Xนคอืเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิในประเทศประเภทประจําระยะเวลา 7 เดอืน โดยมอีตัราดอกเบีXยคงทีL
รอ้ยละ 0.625 ต่อปี  
 

13 สินทรพัยท์างการเงินที@วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีLวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน เป็นเงนิลงทุนในกองทุนตราสารหนีX โดยมกีารเปลีLยนแปลง ดงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ณ วนัทีL 1 มกราคม - - 
เพิLมขึXนระหว่างปี 180,065,700 180,065,700 
กําไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมทีLรบัรูใ้นกําไรขาดทุน 243,656 243,656 
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม 180,309,356 180,309,356 
 
เงนิลงทุนในกองทุนตราสารหนีX วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศโดยสถาบนัการเงนิ
ซึLงเป็นมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบั 1 ของลําดบัชั Xนมลูค่ายุตธิรรม 
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14 ลูกหนีZการค้าและลูกหนีZอื@น - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลูกหนีXการคา้ - กจิการอืLน 237,904,482 158,015,021 236,504,474 157,444,178 
 - กจิการทีLเกีLยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 39.3) 796,032 1,377,876 817,300 535,431 
หกั  ค่าเผืLอผลขาดทุนทีLคาดว่าจะเกดิขึXน      
    (พ.ศ. 2562 : ค่าเผืLอหนีXสงสยัจะสญู) (9,742,919) (8,586,459) (9,564,734) (8,494,187) 
ลูกหนีXการคา้ - สุทธ ิ 228,957,595 150,806,438 227,757,040 149,485,422 
รายไดค้า้งรบั - กจิการอืLน 46,279,170 19,830,253 46,279,170 19,826,927 
 - กจิการทีLเกีLยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 39.3) 506,164 944,998 - - 
ลูกหนีXอืLน - กจิการอืLน 1,180,152 1,386,564 1,144,909 1,363,261 
 - กจิการทีLเกีLยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 39.3) 107 10,123 107 10,123 
เงนิทดรองจ่าย - กจิการอืLน 428,160 984,552 417,532 958,114 
 - กจิการทีLเกีLยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 39.3) - - 3,305,650 1,765,650 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 10,658,731 6,072,743 10,556,212 4,609,966 
อืLน ๆ 184,407 99,407 184,407 99,407 
รวม 288,194,486 180,135,078 289,645,027 178,118,870 
 
การด้อยค่าของลูกหนีZการค้า 
 
ลูกหนีXการคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนีXทีLคา้งชําระไดด้งันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 167,345,311 98,519,673 167,816,519 98,661,192 
คา้งชําระ     
   ไม่เกนิ 3 เดอืน 58,670,852 47,459,528 56,969,528 46,105,763 
   3 - 6 เดอืน 212,935 4,226,169 199,882 4,126,695 
   6 - 12 เดอืน 3,220,602 460,011 3,194,397 450,715 
   เกนิกว่า 12 เดอืน 9,250,814 8,727,516 9,141,448 8,635,244 
รวม 238,700,514 159,392,897 237,321,774 157,979,609 
หกั  ค่าเผืLอผลขาดทุนทีLคาดว่าจะเกดิขึXน (9,742,919) (8,586,459) (9,564,734) (8,494,187) 
ลูกหนีXการคา้หลงัหกัค่าเผืLอผลขาดทนุทีLคาดว่าจะเกดิขึXน 228,957,595 150,806,438 227,757,040 149,485,422 
 
ค่าเผืLอผลขาดทุนทีLคาดว่าจะเกดิขึXนส่วนใหญ่เป็นของลูกหนีXการคา้ทีLมอีายุเกนิกว่า 300 วนั 
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รายการกระทบยอดค่าเผืLอผลขาดทุนทีLคาดว่าจะเกดิขึXนสาํหรบัลูกหนีXการคา้สาํหรบัปีสิXนสุดวนัทีL 31 ธนัวาคม มดีงันีX 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2562 

บาท 
   
ณ วนัที@ 1 มกราคม  8,586,459 8,750,159 
จํานวนทีLปรบัปรุงใหม่ผ่านกําไรสะสมตน้ปีตาม TFRS 9 726,544 - 
   
ค่าเผืLอผลขาดทุน ณ วนัทีL 1 มกราคม  9,313,003 8,750,159 
รบัรูค้่าเผืLอผลขาดทุนดา้นเครดติเพิLมขึXนในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 436,065 - 
ตดัจําหน่ายลูกหนีXในระหว่างปีเนืLองจากไม่สามารถเกบ็เงนิได ้ (6,149) (97,582) 
กลบัรายการค่าเผืLอผลขาดทุน - (66,118) 
   
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม  9,742,919 8,586,459 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2562 

บาท 
   
ณ วนัที@ 1 มกราคม  8,494,187 8,570,078 
จํานวนทีLปรบัปรุงใหม่ผ่านกําไรสะสมตน้ปีตาม TFRS 9 622,710 - 
   
ค่าเผืLอผลขาดทุน ณ วนัทีL 1 มกราคม  9,116,897 8,570,078 
รบัรูค้่าเผืLอผลขาดทุนดา้นเครดติเพิLมขึXนในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 453,986 21,691 
ตดัจําหน่ายลูกหนีXในระหว่างปีเนืLองจากไม่สามารถเกบ็เงนิได ้ (6,149) (97,582) 
   
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม  9,564,734 8,494,187 
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15 สินทรพัยท์างการเงินและหนีZสินทางการเงิน 

 
ตารางดงัต่อไปนีXแสดงการจดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนีXสนิทางการเงนิ ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
 
 งบการเงินรวม 

 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสรจ็อื@น 

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย 

 บาท บาท บาท 
    
สินทรพัยท์างการเงิน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 37,835,673 
เงนิลงทุนระยะสั Xน - - 200,000,000 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีLวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 180,309,356 - - 
ลูกหนีXการคา้และลูกหนีXอืLน - สุทธ ิ - - 288,194,486 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีLวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน - 47,801,000 - 
เงนิมดัจํา - - 12,833,109 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีLตดิภาระผกูพนั - - 15,279,233 

 
 งบการเงินรวม 
 
 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
 บาท บาท 
   
หนีZสินทางการเงิน   
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั Xนจากสถาบนัการเงนิ - 1,382,480 
เจา้หนีXการคา้และเจา้หนีXอืLน - 196,550,373 
หนีXสนิตามสญัญาเช่า  - 68,394,458 
หนีXสนิตราสารอนุพนัธ ์ 226,448 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 20,000,000 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสรจ็อื@น 

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย 

 บาท บาท บาท 
    
สินทรพัยท์างการเงิน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 14,538,776 
เงนิลงทุนระยะสั Xน - - 200,000,000 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีLวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 180,309,356 - - 
ลูกหนีXการคา้และลูกหนีXอืLน - สุทธ ิ - - 289,645,027 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีLวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน - 47,801,000 - 
เงนิมดัจํา - - 11,622,153 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีLตดิภาระผกูพนั - - 15,279,233 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
 บาท บาท 
   
หนีZสินทางการเงิน   
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั Xนจากสถาบนัการเงนิ - 1,382,480 
เจา้หนีXการคา้และเจา้หนีXอืLน - 192,377,597 
หนีXสนิตามสญัญาเช่า  - 19,766,059 
หนีXสนิตราสารอนุพนัธ ์ 226,448 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 20,000,000 
 

16 เงินฝากสถาบนัการเงินที@ติดภาระผกูพนั 
 
กลุ่มกจิการได้นําเงนิฝากประจํากบัสถาบนัการเงนิ จํานวน 15.28 ล้านบาท เพืLอใช้เป็นหลกัทรพัย์สําหรบัหนังสอืคํXาประกนัทีLออกโดยสถาบนัการเงนิและ
เป็นหลกัประกนัของเงนิเบกิเกนิบญัช ี(พ.ศ. 2562 จํานวน 15.11 ลา้นบาท) 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 
17.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนีX 
 
   อตัรารอ้ยละของการถอืหุ้น งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จดัตั ZงขึZน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ชื@อบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
       
บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์ 
   เซอรว์สิเซส จํากดั 

ใหบ้รกิารพืXนทีLรบัฝากและ 
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) ทีLบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 50 เป็นเงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อย เนืLองจากบรษิทัมอีํานาจในการควบคุมและการสั LงการกจิกรรมทีLเกีLยวขอ้งของ YJCD รวมทั Xงบรษิทัมสีทิธใินการออกเสยีงใน
คณะกรรมการมากกว่ารอ้ยละ 50 
 
ณ วนัทีL 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส่วนได้เสียทีLไม่มีอํานาจควบคุมเป็นของบรษิัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วสิเซส จํากัด และ Leo Myanmar 
Logistics Co., Ltd. โดยบรษิทั วายเจซ ีดโีปท์ เซอร์วสิเซส จํากดั มรีายได้รวม 28.07 ล้านบาท สนิทรพัย์รวม 78.07 ล้านบาท และหนีXสนิรวม 
51.78 ลา้นบาท Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. มรีายไดร้วม 4.44 ลา้นบาท สนิทรพัยร์วม 5.00 ลา้นบาท และหนีXสนิรวม 7.17 ลา้นบาท 
 

17.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม มดีงัต่อไปนีX 
 
   อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
  จดัตั ZงขึZนใน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ชื@อบริษทั ประเภทธรุกิจ ประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     
บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั บรหิารจดัการดา้นการขนส่งและ 

สถานทีLเกบ็สนิคา้ 
ไทย 26.00 26.00 

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี (ประเทศไทย) จํากดั ตวัแทนสายเดนิเรอืของบรษิทัใน 
ประเทศเกาหลใีตส้าํหรบัการ
ใหบ้รกิารตูค้อนเทนเนอร ์

ไทย 50.00 50.00 
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บรษิัทจดัประเภทเงนิลงทุนใน บรษิัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์มารนี (ประเทศไทย) จํากดั (SKRT) ทีLบรษิัทมสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50  
เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม เนืLองจากบรษิทัมอีทิธพิลอย่างมนีัยสําคญัในการเขา้ไปมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเกีLยวกบันโยบายการเงนิและ
การดําเนินงานของ SKRT แต่ไม่ไดม้อีํานาจควบคุม SKRT  
 
การลงทุนใน SKRT เป็นการลงทุนร่วมกบั Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. (SKR) ประเทศเกาหลใีต้ ซึLงเป็นบรษิทัเจ้าของเรอืเดิน
ทะเลทีL SKRT เป็นตวัแทนสายการเดนิเรอืในประเทศไทย การบรหิารงานของ SKRT กระทําโดยมกีารกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกจิ
และการบรหิารร่วมกนั บรษิัทมตีัวแทนในคณะกรรมการ SKRT 2 ท่าน จากทั Xงหมด 6 ท่าน ผู้ลงทุนมกีารตดัสนิใจในการบรหิารงาน
ร่วมกนั ทั XงนีXไม่มสีญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันีX 
 

 งบการเงินรวม 
วิธีส่วนได้เสีย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
วิธีราคาทุน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ชื@อบริษทั บาท บาท บาท บาท      

บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั 3,499,855 2,885,295 10,140,000 10,140,000 
บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี      
   (ประเทศไทย) จํากดั 52,453,908 42,073,132 9,745,614 9,745,614 
หกั  ค่าเผืLอการดอ้ยค่าเงนิลงทุน - - (7,000,000) (7,000,000) 
รวม 55,953,763 44,958,427 12,885,614 12,885,614 
 
การเปลีLยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมแสดงไดด้งันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ราคาตามบญัชตีน้ปี 44,958,427 30,791,521 12,885,614 12,885,614 
ส่วนแบ่งกําไร 10,809,120 15,098,319 - - 
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน 186,216 (931,413) - - 
ราคาตามบญัชปีลายปี 55,953,763 44,958,427 12,885,614 12,885,614 
 
กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูข้าดทุนเกนิจํานวนเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุสาํหรบับริษทัร่วมที@เป็นสาระสาํคญั 
 
ตารางต่อไปนีXแสดงขอ้มลูทางการเงนิแบบสรุปสาํหรบับรษิทัร่วมทีLมสีาระสาํคญัต่อกลุม่กจิการ ขอ้มลูทีLเปิดเผยเป็นจํานวนทีLแสดงอยู่ในงบ
การเงนิของบรษิัทร่วม (ซึLงไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมดงักล่าว) ซึLงได้ปรบัปรุงด้วยรายการปรบัปรุงทีLจําเป็น
สาํหรบัการปฏบิตัติามวธิสี่วนไดเ้สยี และการปรบัปรุงเกีLยวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและบรษิทัร่วม 
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ขอ้มลูทางการเงนิสาํหรบับรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี (ประเทศไทย) จํากดั ซึLงปฏบิตัติามวธิสี่วนไดเ้สยี แสดงดงัต่อไปนีX 
 
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรปุ 
 
 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 124,804,735 80,649,945 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 58,466,302 51,623,436 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 102,150,812 100,982,181 
สินทรพัยร์วม 285,421,849 233,255,562 
   

เงนิกูย้มืระยะสั Xน 4,293,776 4,673,032 
หนีXสนิหมุนเวยีนอืLน 90,596,747 79,101,905 
หนีXสนิทางการเงนิ 18,339,256 9,247,534 
หนีXสนิไม่หมุนเวยีนอืLน 18,193,450 16,513,340 
หนีZสินรวม 131,423,229 109,535,811 
   

สินทรพัยสุ์ทธิ 153,998,620 123,719,751 
 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 
 สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
รายได ้ 151,003,696 185,967,659 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (55,846,384) (71,981,205) 
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (55,697,404) (60,477,659) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีXย (836,802) (2,854,480) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 38,623,106 50,654,315 
ภาษเีงนิได ้ (8,765,722) (11,536,844) 
กาํไรสุทธิ 29,857,384 39,117,471 
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน 435,303 (1,950,298) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 30,292,687 37,167,173 
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การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัร่วม 
 
 สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัทีL 1 มกราคม 123,705,933 86,552,578 
กําไรสุทธสิาํหรบัปี 29,857,384 39,117,471 
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLนสาํหรบัปี 435,303 (1,950,298) 
สินทรพัยสุ์ทธิ ณ วนัสิZนปี 153,998,620 123,719,751 
หกั  ส่วนไดเ้สยีทีLไม่มอีํานาจควบคุม  (49,090,804) (39,573,487) 
สนิทรพัยส์ุทธสิาํหรบัปันสว่นไดเ้สยี 104,907,816 84,146,264 
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) 50.00% 50.00% 
มูลค่าตามบญัชี 52,453,908 42,073,132 
 
บริษทัร่วมที@ไม่มีสาระสาํคญั 
 
นอกเหนือจากส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมดงักล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยงัมสี่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมทีLไม่มสีาระสําคญัคอืบรษิัท อาราเม็กซ์ 
(ประเทศไทย) จํากดั ซึLงไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
มลูค่าตามบญัชโีดยรวมของสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มซึLงกจิการบนัทกึบญัช ี   
   ตามวธิสี่วนไดเ้สยีทีLแต่ละรายไม่มสีาระสาํคญั 3,499,855 2,885,295 
จํานวนรวมของส่วนแบ่งในบรษิทัร่วม   
   กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 614,560 687,222 
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18 สินทรพัยท์างการเงินที@วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื@น (เดิมแสดงเป็น เงินลงทุนทั @วไป - สุทธิ) 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีLวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันีX 
 
   

อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน ราคาทุน 
  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ชื@อบริษทั 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 ์ 
   คอรป์อเรชั Lน จํากดั 

เป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ 
   ระหว่างประเทศ   19.00 

 
19.00 2,570,000 

 
2,570,000 950,000 

 
950,000 

บรษิทั ออล โลจสิตกิส์  
   เซน็เตอร์ จํากดั 

บรหิารจดัการดา้นการขนส่ง 
   และสถานทีLเกบ็สนิคา้ 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 คอนซอรเ์ทีLยม 
   จํากดั 

ขนส่งต่อเนืLองหลายรูปแบบ 
5.83 

 
4.73 1,084,000 

 
284,000 1,084,000 

 
284,000 

หกั ค่าเผืLอการดอ้ยค่า   (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 
 
เมืLอวนัทีL 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีLประชุมคณะผู้บรหิารครั XงทีL 1/2563 มมีติให้ลงทุนเพิLมในหุ้นสามญัของบรษิัท ทาฟ่า คอนซอร์เทีLยม จํากดั จํานวน 
8,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิ 800,000 บาท ตามทีLคณะกรรมการบรษิัทมมีตอินุมตัเิมืLอวนัทีL 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั Xง
ทีL 6/2562 โดยสดัส่วนการถอืหุน้มกีารเปลีLยนแปลงจากเดมิรอ้ยละ 4.73 เป็นรอ้ยละ 9.34 บรษิทัไดช้ําระเงนิลงทุนดงักล่าวในวนัทีL 11 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2563 
 
ในระหว่างเดือนมถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิทั ทาฟ่า คอนซอร์เทีLยม จํากดั ได้จดทะเบยีนเพิLมทุนจํานวน 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็น
เงนิ 7,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนจึงเพิLมขึXนจากจํานวน 11,600,000 บาท เป็น 18,600,000 บาท เนืLองจากบรษิัทไม่ได้ลงทุนเพิLม จึงทําให้
สดัส่วนการถอืหุน้ปลีLยนแปลงจากเดมิรอ้ยละ 9.34 เป็นรอ้ยละ 5.83 
 
บรษิัทจดัประเภทเงนิลงทุนใน Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. (KPL) เป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีLวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อืLน (เดมิแสดงเป็น เงนิลงทุนทั Lวไป) แมว้่าบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุ้นรอ้ยละ 30 เนืLองจากบรษิัทไม่มอีํานาจในการเขา้ไปมสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจเกีLยวกบันโยบายทางการเงนิและการดําเนินงานของ KPL และบรษิทัไม่มตีวัแทนในคณะกรรมการของ KPL  
 
การลงทุนใน KPL เกดิจากการชกัชวนจากกลุม่ Sinokor ในประเทศเกาหลใีต้ทีLเป็นพนัธมติรทางการคา้เพืLอให ้KPL ไดม้าซึLงสทิธปิระโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจซึLงจะต้องมผีู้ร่วมทุนเป็นชาวต่างชาติ ดงันั XนเพืLอความสมัพนัธ์ทางการค้า  บรษิัทจึงได้เข้าร่วมลงทุนตามสดัส่วนทีLกลุ่ม Sinokor 
กําหนด การบรหิารงานของ KPL กระทําโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีLเป็นบรษิัทในประเทศเกาหลีใต้ซึLงเป็นผูม้คีวามเชีLยวชาญในธุรกจิดงักล่าวและ 
การร่วมลงทุนมวีตัถุประสงคเ์พืLอรกัษาความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างกนั บรษิทัไม่มตีวัแทนเขา้บรหิารงานทีL KPL บรษิทัเหน็ว่าการจดัประเภท
ของเงนิลงทุนใน KPL เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีLวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน (เดมิแสดงเป็น เงนิลงทุนทั Lวไป) มคีวามถูก
ตอ้งและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการทีLบรษิทัไม่ไดม้อีทิธพิลอย่างมนีัยสาํคญัใน KPL 
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19 ที@ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม 

 

ที@ดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 

เครื@องตกแต่ง 
ติดตั Zงและ 

เครื@องใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรพัย์
ระหว่าง
ก่อสรา้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัที@ 1 มกราคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 10,215,811 36,620,603 39,998,537 12,172,377 54,000 99,061,328 
หกั  ค่าเสืLอมราคาสะสม - (23,662,156) (27,002,182) (5,506,099) - (56,170,437) 
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 10,215,811 12,958,447 12,996,355 6,666,278 54,000 42,890,891 
       
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,215,811 12,958,447 12,996,355 6,666,278 54,000 42,890,891 
ซืXอสนิทรพัย ์ - 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) 
ค่าเสืLอมราคา - (1,293,367) (3,523,194) (1,268,935) - (6,085,496) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีLยน - (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 วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 10,215,811 36,989,388 40,994,173 16,934,598 423,703 105,557,673 
หกั  ค่าเสืLอมราคาสะสม - (24,960,249) (30,246,010) (3,717,592) - (58,923,851) 
ราคาตามบญัชี - สทุธิ  10,215,811 12,029,139 10,748,163 13,217,006 423,703 46,633,822 
       
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,215,811 12,029,139 10,748,163 13,217,006 423,703 46,633,822 
ผลกระทบจากการเปลีLยนแปลง       
   นโยบายการบญัช ี(หมายเหตุ 5.3) - - - (13,086,732) - (13,086,732) 
ซืXอสนิทรพัย ์ - 76,815 1,756,643 - 5,143,374 6,976,832 
โอนเขา้ (ออก) - 822,232 10,900 - (1,202,835) (369,703) 
โอนเขา้จาก       
   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(หมายเหตุ 21) - - - 764,850 - 764,850 
จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (7,781) - - (7,781) 
ค่าเสืLอมราคา - (1,279,332) (2,722,726) (53,507) - (4,055,565) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีLยน - 14,490 19,861 - - 34,351 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 10,215,811 11,663,344 9,805,060 841,617 4,364,242 36,890,074 
       
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน 10,215,811 37,912,290 42,610,935 3,412,210 4,364,242 98,515,488 
หกั  ค่าเสืLอมราคาสะสม - (26,248,946) (32,805,875) (2,570,593) - (61,625,414) 
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 10,215,811 11,663,344 9,805,060 841,617 4,364,242 36,890,074 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ที@ดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 

เครื@องตกแต่ง 
ติดตั Zงและ 

เครื@องใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรพัย์
ระหว่าง
ก่อสรา้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัที@ 1 มกราคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 10,215,811 36,363,037 18,636,947 12,172,377 54,000 77,442,172 
หกั  ค่าเสืLอมราคาสะสม - (23,589,701) (13,299,875) (5,506,099) - (42,395,675) 
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 10,215,811 12,773,336 5,337,072 6,666,278 54,000 35,046,497 
       
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,215,811 12,773,336 5,337,072 6,666,278 54,000 35,046,497 
ซืXอสนิทรพัย ์ - 379,188 1,259,061 9,746,221 369,703 11,754,173 
จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (5,952) (1,926,558) - (1,932,510) 
ค่าเสืLอมราคา  - (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 วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562-        
ราคาทุน 10,215,811 36,742,225 19,604,671 16,934,598 423,703 83,921,008 
หกั  ค่าเสืLอมราคาสะสม - (24,841,965) (14,667,343) (3,717,592) - (43,226,900) 
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 10,215,811 11,900,260 4,937,328 13,217,006 423,703 40,694,108 
 
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,215,811 11,900,260 4,937,328 13,217,006 423,703 40,694,108 
ผลกระทบจากการเปลีLยนแปลง       
   นโยบายการบญัช ี(หมายเหตุ 5.3) - - - (13,086,732) - (13,086,732) 
ซืXอสนิทรพัย ์ - 76,815 1,735,017 - 5,143,374 6,955,206 
โอนเขา้ (ออก) - 822,232 10,900 - (1,202,835) (369,703) 
โอนเขา้จาก 
   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(หมายเหตุ 21) - - - 764,850 - 764,850 
จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (4,548) - - (4,548) 
ค่าเสืLอมราคา  - (1,232,053) (1,532,122) (53,507) - (2,817,682) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 10,215,811 11,567,254 5,146,575 841,617 4,364,242 32,135,499 
       
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน 10,215,811 37,641,272 21,209,989 3,412,210 4,364,242 76,843,524 
หกั  ค่าเสืLอมราคาสะสม - (26,074,018) (16,063,414) (2,570,593) - (44,708,025) 
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 10,215,811 11,567,254 5,146,575 841,617 4,364,242 32,135,499 
 
ทีLดนิทั Xงหมด และอาคารบางส่วนของบรษิทั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
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20 อสงัหาริมทรพัยเ์พื@อการลงทุน - สุทธิ 

 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า 
 บาท 
ณ วนัที@ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  
ราคาทุน 16,294,946 
หกั  ค่าเสืLอมราคมสะสม (1,513,598) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 14,781,348 
  
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 14,781,348 
ซืXอสนิทรพัย ์ 463,847 
ค่าเสืLอมราคา (961,237) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 14,283,958 
  
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน 16,758,793 
หกั  ค่าเสืLอมราคมสะสม (2,474,835) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 14,283,958 
  
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 14,283,958 
ผลกระทบจากการเปลีLยนแปลงนโยบายการบญัช ี(หมายเหตุ 5.3) 12,091,491 
ซืXอสนิทรพัย ์ 132,598 
โอนเขา้ (ออก) 369,703 
ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์ (1,067) 
ค่าเสืLอมราคา (2,382,337) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 24,494,346 
  
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
ราคาทุน 29,350,395 
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (4,856,049) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 24,494,346 
  
มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 18,309,121 
มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 30,723,062 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัย์พืLอการลงทุนประเมินโดยใช้วิธีรายได้ ซึLงเป็นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 3 ของลําดับชั Xนมูลค่ายุติธรรม  
(หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8) เนืLองจากใชข้อ้สมมตฐิานทีLสําคญัจากขอ้มลูทีLไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ค่าเช่าต่อตารางเมตร และประมาณการ
กําไรในอนาคต เป็นตน้ 
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จํานวนเงนิทีLเกีLยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พืLอการลงทุน ทีLไดร้บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก ่
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายไดค้่าเช่า 7,009,992 6,115,907 7,009,992 6,115,907 
ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานโดยตรงทีLเกดิจาก     
   อสงัหารมิทรพัยเ์พืLอการลงทุนซึLงกอ่ใหเ้กดิ     
   รายไดค้่าเช่า (4,024,398) (3,620,058) (4,024,398) (3,620,058) 
 2,985,594 2,495,849 2,985,594 2,495,849 
 
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม กลุ่มกิจการและกจิการมรีายการทีLเกีLยวขอ้งกบัสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ภายใต้สญัญาเช่าอาคารสํานักงานซึLงจดัประเภทเป็น
อสงัหารมิทรพัยเ์พืLอการลงทุนดงัต่อไปนีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
อาคารสาํนักงาน 10,784,302 - 10,784,302 - 
 

21 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 
 
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 
บาท 

 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 

1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 
     
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้     
ทีLดนิ 48,415,209 52,697,955 - - 
สาํนักงาน 1,901,855 - - - 
ยานพาหนะ 10,635,742 13,086,732 10,635,742 13,086,732 
รวม 60,952,806 65,784,687 10,635,742 13,086,732 
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิสาํหรบัปีสิXนสุดวนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มกีารเปลีLยนแปลงดงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ - - 
รายการปรบัปรุงจากการเปลีLยนนโยบายบญัช ี(หมายเหตุ 5.1) 52,697,955 - 
การจดัประเภทรายการใหม่จากการเปลีLยนนโยบายบญัช ี(หมายเหตุ 5.1) 13,086,732 13,086,732 
ราคาตามบญัชตีน้งวดหลงัปรบัปรุง - สุทธ ิ 65,784,687 13,086,732 
เพิLมขึXน 2,013,729 - 
โอนออกไปทีLดนิ อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 19) (764,850) (764,850) 
ค่าเสืLอมราคา (6,083,246) (1,686,140) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีLยน 2,486 - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 60,952,806 10,635,742 
 
จํานวนทีLรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มดีงัต่อไปนีX 
 
สาํหรบัปีสิXนสุดวนัทีL 31 ธนัวาคม รายการทีLรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและกระแสเงนิสดทีLเกีLยวขอ้งกบัสญัญาเช่าประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2562 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2562 

บาท 
ค่าเสืLอมราคาสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้     
ทีLดนิ 4,282,746 - - - 
สาํนักงาน 114,360 - - - 
ยานพาหนะ 1,686,140 - 1,686,140 - 
รวม 6,083,246 - 1,686,140 - 
     
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีLยน     
สาํนักงาน (2,486) - - - 
     
ดอกเบีXยจ่ายจากหนีXสนิตามสญัญาเช่า 3,215,839 - 569,879 - 
ค่าใชจ่้ายทีLเกีLยวกบัสญัญาเช่าระยะสั Xน 3,240,185 - 1,800,185 - 
ค่าใชจ่้ายทีLเกีLยวกบัสญัญาเช่าซึLงสนิทรพัยม์มีลูค่าตํLา 156,627 - 156,627 - 
 
กระแสเงนิสดจ่ายทั Xงหมดของสญัญาเช่ามจํีานวน 11.09 ล้านบาท และจํานวน 5.34 ล้านบาท ในข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะ
กจิการตามลําดบั 
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22 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม 

 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

ระหว่างติดตั Zง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท 
ณ วนัที@ 1 มกราคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 3,166,260 - 3,166,260 
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,505,864) - (2,505,864) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 660,396 - 660,396 
    
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 660,396 - 660,396 
ซืXอสนิทรพัย ์ 703,700 2,628,000 3,331,700 
ค่าตดัจําหน่าย (318,670) - (318,670) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีLยน (111) - (111) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,045,315 2,628,000 3,673,315 
    
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 3,869,811 2,628,000 6,497,811 
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,824,496) - (2,824,496) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,045,315 2,628,000 3,673,315 
 
 งบการเงินรวม 

 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

ระหว่างติดตั Zง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท 
    
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,045,315 2,628,000 3,673,315 
ซืXอสนิทรพัย ์ 119,000 1,406,000 1,525,000 
ค่าตดัจําหน่าย (398,410) - (398,410) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีLยน 397 - 397 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 766,302 4,034,000 4,800,302 
    
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 3,989,381 4,034,000 8,023,381 
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (3,223,079) - (3,223,079) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 766,302 4,034,000 4,800,302 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

ระหว่างติดตั Zง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท 
ณ วนัที@ 1 มกราคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 3,079,503 - 3,079,503 
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,479,334) - (2,479,334) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 600,169 - 600,169 
    
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 600,169 - 600,169 
ซืXอสนิทรพัย ์ 504,700 2,628,000 3,132,700 
ค่าตดัจําหน่าย (293,759) - (293,759) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 811,110 2,628,000 3,439,110 
    
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 3,584,203 2,628,000 6,212,203 
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,773,093) - (2,773,093) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 811,110 2,628,000 3,439,110 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

ระหว่างติดตั Zง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท 
    
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 811,110 2,628,000 3,439,110 
ซืXอสนิทรพัย ์ 119,000 1,406,000 1,525,000 
ค่าตดัจําหน่าย (345,525) - (345,525) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 584,585 4,034,000 4,618,585 
    
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 3,703,203 4,034,000 7,737,203 
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (3,118,618) - (3,118,618) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 584,585 4,034,000 4,618,585 
 

 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
178



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

61 

 
23 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 

 
สนิทรพัยแ์ละหนีXสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีLจะใชป้ระโยชน์     
   ภายใน 12 เดอืน 1,114,646 562,184 641,480 562,184 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีLจะใชป้ระโยชน์     
   เกนิกว่า 12 เดอืน 7,705,832 9,819,268 7,938,718 9,640,499 
รวม 8,820,478 10,381,452 8,580,198 10,202,683 
     
หนีZสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
หนีXสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีLจะจ่ายชําระ     
   เกนิกว่า 12 เดอืน 538,936 (194,165) (342,081) (194,165) 
รวม 538,936 (194,165) (342,081) (194,165) 
     
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 9,359,414 10,187,287 8,238,117 10,008,518 
 
รายการเคลืLอนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนีXสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นดงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัทีL 1 มกราคม  10,187,287 7,541,449 10,008,518 7,977,250 
เพิLม(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหต ุ37) 1,720,268 2,421,789 760,999 1,825,083 
เพิLม(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน (2,548,141) 224,049 (2,531,400) 206,185 
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม  9,359,414 10,187,287 8,238,117 10,008,518 
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รายการเคลืLอนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันีX 
 
 งบการเงินรวม 
 ค่าเผื@อผลขาดทุน  ภาระผกูพนั  
 ที@คาดว่า ค่าเผื@อการด้อยค่า ผลประโยชน์  
 จะเกิดขึZน ในเงินลงทุน พนักงาน  
 บาท บาท บาท รวม 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที@ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,714,015 200,000 6,554,824 8,468,839 
รายการทีLบนัทกึในกําไรขาดทุน (13,084) - 1,701,648 1,688,564 
รายการทีLบนัทกึในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน - - 224,049 224,049 
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,700,931 200,000 8,480,521 10,381,452 
รายการทีLบนัทกึในกําไรขาดทุน 247,653 - 739,514 987,167 
รายการทีLบนัทกึในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน - (2,531,400) (16,741) (2,548,141) 
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,948,584 (2,331,400) 9,203,294 8,820,478 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ค่าเผื@อผลขาดทุน  ภาระผกูพนั  
 ที@คาดว่า ค่าเผื@อการด้อยค่า ผลประโยชน์  
 จะเกิดขึZน ในเงินลงทุน พนักงาน  
 บาท บาท บาท รวม 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที@ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,714,015 200,000 6,471,011 8,385,026 
รายการทีLบนัทกึในกําไรขาดทุน (13,084) - 1,624,556 1,611,472 
รายการทีLบนัทกึในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน - - 206,185 206,185 
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,700,931 200,000 8,301,752 10,202,683 
รายการทีLบนัทกึในกําไรขาดทุน 212,016 - 696,899 908,915 
รายการทีLบนัทกึในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน - (2,531,400) - (2,531,400) 
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,912,947 (2,331,400) 8,998,651 8,580,198 
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รายการเคลืLอนไหวของหนีXสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สญัญาเช่า สญัญาเช่า 
 บาท บาท 
หนีZสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   
ณ วนัที@ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 927,390 407,776 
รายการทีLบนัทกึในกําไรขาดทุน (733,225) (213,611) 
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 194,165 194,165 
รายการทีLบนัทกึในกําไรขาดทุน (733,101) 147,916 
ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (538,936) 342,081 
 

24 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื@น 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สทิธกิารใชท้ีLดนิ - 10,190,747 - - 
เงนิมดัจํา 12,833,109 13,680,297 11,622,153 12,497,356 
อืLนๆ - 5,458,662 - 5,458,662 
รวม 12,833,109 29,329,706 11,622,153 17,956,018 
 

25 เจ้าหนีZการค้าและเจ้าหนีZอื@น 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เจา้หนีXการคา้ - บรษิทัอืLน 121,777,417 123,816,796 119,192,277 120,321,504 
 - กจิการทีLเกีLยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 39.3) 467,114 108,468 496,581 271,112 
ตน้ทุนค่าบรกิารคา้งจ่าย - บรษิทัอืLน 36,711,444 19,895,859 36,711,501 20,272,710 
 - กจิการทีLเกีLยวขอ้งกนั  
      (หมายเหตุ 39.3)  25,496 119,231 28,996 119,839 
เจา้หนีXอืLน 29,774 78,622 18,079 25,039 
เงนิรบัล่วงหน้า 2,598,334 4,066,963 2,680,652 4,137,716 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บรษิทัอืLน 34,940,794 29,008,873 33,249,511 27,193,100 
รวม 196,550,373 177,094,812 192,377,597 172,341,020 
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26 เงินกู้ยืม 

 
26.1 เงินเบิกเกินบญัชี 

 
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร มอีตัราดอกเบีXยรอ้ยละ MOR ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ MOR-1 และ MOR ต่อปี) 
 
การเปลีLยนแปลงของเงนิเบกิเกนิบญัชมีรีายละเอยีดดงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัทีL 1 มกราคม 2,957,949 11,336,878 2,957,949 11,336,878 
เพิLมขึXนระหว่างปี 2,277,450,497 1,822,769,567 2,277,450,497 1,822,769,567 
จ่ายชําระระหว่างปี  (2,279,025,966) (1,831,148,496) (2,279,025,966) (1,831,148,496) 
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม 1,382,480 2,957,949 1,382,480 2,957,949 
 
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั XนทีLสามารถเบกิออกมาใชไ้ดเ้ป็นจํานวน 184 ลา้นบาท 
 

26.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

การเปลีLยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ มดีงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัทีL 1 มกราคม - 6,000,360 - 6,000,360 
กูย้มืเพิLมระหว่างปี 20,000,000 - 20,000,000 - 
จ่ายชําระระหว่างปี - (6,000,360) - (6,000,360) 
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม 20,000,000 - 20,000,000 - 
 

 ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม    การชาํระเงินกู้ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562     จาํนวน 

วงเงิน บาท บาท อตัราดอกเบีZย ช่วงร้อยละ ชาํระ งวด บาท 
        

วงเงนิทีL 1 20,000,000 20,000,000 - 
อตัราดอกเบีXย 

ตํLาพเิศษ 
2.00 

เงนิตน้ จํานวน 24 งวด
และดอกเบีXย จํานวน  
48 งวด ชําระงวด

สุดทา้ยในเดอืน มนีาคม 
พ.ศ. 2567 

รายเดอืน 834,000 
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ตารางต่อไปนีXแสดงใหเ้หน็ถงึเงนิกู้ยมืระยะยาวทีLจดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา ซึLงแสดงดว้ยจํานวนเงนิตามสญัญาทีL
ไม่ได้มกีารคดิลด ทั XงนีX ยอดคงเหลอืทีLครบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชขีองหนีXสนิทีLเกีLยวขอ้งเนืLองจากการ
คดิลดไม่มนีัยสาํคญั 
 
 งบการเงินรวม 

 
 
วนัครบกาํหนด  

ภายในไม่เกิน 
1 ปี 

บาท 

เกิน 1 ปีแต่ 
ไม่เกิน 5 ปี 

บาท 
รวม 
บาท 

มูลค่าตามบญัชี 
บาท 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  400,000 20,515,583 20,915,583 20,000,000 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 
วนัครบกาํหนด  

ภายในไม่เกิน 
1 ปี 

บาท 

เกิน 1 ปีแต่ 
ไม่เกิน 5 ปี 

บาท 
รวม 
บาท 

มูลค่าตามบญัชี 
บาท 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  400,000 20,515,583 20,915,583 20,000,000 
 
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้ทําสญัญาเงินกู้ยืมเงินจํานวน 20 ล้านบาท ภายใต้มาตรการสินเชืLอดอกเบีXยตํLาเพืLอช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการทีLได้รบัผลกระทบทั Xงทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19 กับสถาบันการเงนิในประเทศแห่งหนึLง สญัญา
ดงักล่าวกําหนดใหบ้รษิทัชําระเงนิตน้ครั Xงแรกในอกี 25 เดอืนหลงัจากเบกิเงนิกู ้และชําระคนืเป็นรายงวดทุก ๆ เดอืน รวม 24 งวด  
 
เงนิกู้ยืมระยะยาวของบรษิัทนีXถูกคํXาประกันโดยกรรมการบรษิัท และบรษิัทต้องปฏิบัติตามเงืLอนไขทางการเงนิต่าง ๆ รวมถึงการดํารง
อตัราส่วนหนีXสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ 2 เท่าและการดํารงอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนีXไม่ตํLากว่า 1.2 เท่า เป็นตน้ 
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมมีูลค่ายุติธรรมจํานวน 19,999,217 บาท ซึLงคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตคดิลดด้วยอตัรา
ดอกเบีXยเงนิกูย้มืทีLอตัราตลาด และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัชั Xนมลูค่ายุตธิรรม 
 
ณ วนัทีL 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทีLดินพร้อมสิLงปลูกสร้างได้ถูกใช้เป็นหลักประกันสินเชืLอจากสถาบันการเงิน ร่วมกับการคํXาประกันโดย
กรรมการ บุคคลทีLเกีLยวขอ้งกบักรรมการ และสนิทรพัยข์องบุคคลทีLเกีLยวขอ้งกบักรรมการ หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 
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26.3 หนีZสินตามสญัญาเช่า 

 
จํานวนเงนิขั XนตํLาทีLตอ้งจ่ายซึLงบนัทกึเป็นหนีXสนิตามสญัญาเช่า มดีงัต่อไปนีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     
ภายในไม่เกนิ 1 ปี 9,800,996 9,310,022 4,549,916 5,000,799 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 42,637,282 42,564,258 13,080,807 15,848,723 
หลงัจาก 5 ปี 35,471,965 41,893,412 6,277,500 8,059,500 
หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคต     
    ของสญัญาเช่า (19,515,785) (22,786,313) (4,142,164) (5,373,088) 
มลูค่าปัจจุบนัของหนีXสนิตามสญัญาเช่า 68,394,458 70,981,379 19,766,059 23,535,934 
     
หนีXสนิตามสญัญาเช่า     
   - ส่วนทีLหมุนเวยีน 5,847,675 5,522,025 3,481,850 3,769,875 
   - ส่วนทีLไม่หมุนเวยีน 62,546,783 65,459,354 16,284,209 19,766,059 
รวม 68,394,458 70,981,379 19,766,059 23,535,934 
 
มลูค่าปัจจุบนัของหนีXสนิตามสญัญาเช่ามรีายละเอยีดดงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     
ภายในไม่เกนิ 1 ปี 5,847,675 5,522,025 3,481,850 3,769,875 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 31,595,162 29,949,131 10,596,948 12,683,536 
หลงัจาก 5 ปี 30,951,621 35,510,223 5,687,261 7,082,523 
รวม 68,394,458 70,981,379 19,766,059 23,535,934 
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27 การกระทบยอดหนีZสินที@เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 
    รายการ  
 1 มกราคม กระแสเงินสด เปลี@ยนแปลง 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 รบั จ่าย ที@ไม่ใช่เงินสด พ.ศ. 2562 
      
งบการเงินรวม      
      
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 11,336,878 - (8,378,929) - 2,957,949 
เงนิกูย้มืระยะสั Xนจากสถาบนัการเงนิ - 10,000,000 (10,000,000) - - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 6,000,360 - (6,000,360) - - 
หนีXสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3,083,488 - (1,810,516) 9,746,221 11,019,193 
      
งบการเงินเฉพาะกิจการ      
      
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 11,336,878 - (8,378,929) - 2,957,949 
เงนิกูย้มืระยะสั Xนจากสถาบนัการเงนิ - 10,000,000 (10,000,000) - - 
เงนิกูย้มืระยะสั Xนจากบรษิทัย่อย 7,500,000 - (7,500,000) - - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 6,000,360 - (6,000,360) - - 
หนีXสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3,083,488 - (1,810,516) 9,746,221 11,019,193 
 
 
    รายการ  
 1 มกราคม กระแสเงินสด เปลี@ยนแปลง 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 รบั จ่าย ที@ไม่ใช่เงินสด พ.ศ. 2563 
      
งบการเงินรวม      
      
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 2,957,949 - (1,575,469) - 1,382,480 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 20,000,000 - - 20,000,000 
หนีXสนิตามสญัญาเช่า 70,981,379 - (4,600,650) 2,013,729 68,394,458 
      
งบการเงินเฉพาะกิจการ      
      
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 2,957,949 - (1,575,469) - 1,382,480 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 20,000,000 - - 20,000,000 
หนีXสนิตามสญัญาเช่า 23,535,934 - (3,769,875) - 19,766,059 
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28 หนีZสินตราสารอนุพนัธ ์

 
หนีXสนิตราสารอนุพนัธ์ คอื สญัญาอตัราแลกเปลีLยนล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกจิการจากความเคลืLอนไหวของอตัราแลกเปลีLยนด้วยการกําหนด
อัตราทีLจะใช้รบัรู้สินทรพัย์ทีLเป็นสกุลเงนิต่างประเทศซึLงจะได้รบัจริง หรือทีLจะใช้รบัรู้หนีXสินทีLเป็นสกุลเงินต่างประเทศซึLงจะต้องจ่ายชําระ  
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนีXสนิตราสารอนุพนัธท์ีLมลูค่ายุตธิรรมยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้าการบญัชป้ีองกนัความเสีLยงมาถอืปฏบิตั ิ
 
ตารางต่อไปนีXแสดงมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ ์
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 
  1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 
  1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

หนีZสิน     
   สญัญาอตัราแลกเปลีLยนล่วงหน้า 226,448 724,083 226,448 724,083 
 

29 หนีZสินหมุนเวียนอื@น 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิประกนั 12,424,819 18,457,141 12,424,818 18,457,141 
ภาษหีกั ณ ทีLจ่ายคา้งจ่าย 2,470,140 1,463,574 2,423,066 1,416,973 
ภาษมีลูค่าเพิLมคา้งจ่าย 3,053,245 2,898,416 2,979,968 2,774,239 
ภาษขีายยงัไม่ถงึกําหนด 5,606,226 3,406,807 5,515,238 3,247,608 
เงนิประกนัสงัคมคา้งจ่าย 395,682 396,026 385,472 385,816 
อืLนๆ - 684,990 - - 
รวม 23,950,112 27,306,954 23,728,562 26,281,777 
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30 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
งบแสดงฐานะการเงนิ     
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 43,332,847 39,564,909 42,309,632 38,671,067 
   ผลประโยชน์ระยะยาวอืLน 2,683,625 2,837,698 2,683,625 2,837,698 
หนีXสนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 46,016,472 42,402,607 44,993,257 41,508,765 
     
กําไรหรอืขาดทุน     
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,020,745 8,806,134 3,807,665 8,420,673 
   ผลประโยชน์ระยะยาวอืLน 320,927 514,412 320,927 514,412 
รวม 4,341,672 9,320,546 4,128,592 8,935,085 
     
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืLน     
การวดัมลูค่าใหม่สาํหรบั:     
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (83,707) 1,120,244 - 1,030,927 
รวม (83,707) 1,120,244 - 1,030,927 
 
30.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 
จํานวนทีLรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์     
   หลงัออกจากงาน 43,332,847 39,564,909 42,309,632 38,671,067 
หนีXสนิสุทธทิีLรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 43,332,847 39,564,909 42,309,632 38,671,067 
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รายการเคลืLอนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีLกําหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัทีL 1 มกราคม 39,564,909 30,300,831 38,671,067 29,881,767 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 3,384,730 3,911,729 3,188,633 3,657,896 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 4,091,357 - 3,975,710 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีXย 636,015 803,048 619,032 787,067 
 4,020,745 8,806,134 3,807,665 8,420,673 
การวดัมลูค่าใหม่     
   (กําไร) ขาดทุนทีLเกดิจากการ 
     เปลีLยนแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ 337 4,660,826 - 4,660,568 
   (กําไร) ขาดทุนทีLเกดิขึXนจากการ 
     เปลีLยนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ 14,670 2,779,214 - 2,664,009 
   (กําไร) ขาดทุนทีLเกดิจากประสบการณ์ (98,714) (6,319,796) - (6,293,650) 
 (83,707) 1,120,244 - 1,030,927 
     
จ่ายชําระผลประโยชน์ (169,100) (662,300) (169,100) (662,300) 
     
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม 43,332,847 39,564,909 42,309,632 38,671,067 
 
ขอ้สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีLใชเ้ป็นดงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 1.61 - 1.79 1.61 - 1.90 1.61 1.61 
อตัราการเพิLมขึXนของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 4.00 - 5.00 4.00 - 5.00 4.00 4.00 
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 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 การเปลี@ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ@มขึZน/(ลดลง) ของภาระผกูพนั (บาท) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
อตัราคดิลด เพิLมขึXนรอ้ยละ 1 เพิLมขึXนรอ้ยละ 1 (2,962,992) (3,026,342) 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 3,396,370 3,475,947 
อตัราการเพิLมขึXนของเงนิเดอืน เพิLมขึXนรอ้ยละ 1 เพิLมขึXนรอ้ยละ 1 3,688,220 3,339,983 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 (3,276,246) (2,973,446) 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนีXอ้างอิงจากการเปลีLยนแปลงในข้อสมมตติามทีLระบุ ขณะทีLให้ข้อสมมติอืLนคงทีL ในทางปฏิบัตินั Xน
สถานการณ์ดงักล่าวยากทีLจะเกดิขึXน และการเปลีLยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั อนึLง การคํานวณความอ่อนไหวของภาระผูกพนั
ผลประโยชน์เป็นวธิเีดยีวกบัการคํานวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานทีLรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ นั Lนคอืวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีL
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีLใชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว ไม่ไดเ้ปลีLยนแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาถวัเฉลีLยถ่วงนํXาหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 11.74 ปี (พ.ศ. 2562 : 11.47 ปี) 
 

30.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื@น 
 
จํานวนทีLรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวอืLน 2,683,625 2,837,698 2,683,625 2,837,698 
หนีXสนิสุทธทิีLรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 2,683,625 2,837,698 2,683,625 2,837,698 

 

189
รายงานประจ�าปี 2563



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิZนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

72 

 
รายการเคลืLอนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีLกําหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัทีL 1 มกราคม 2,837,698 2,473,286 2,837,698 2,473,286 
     
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 285,788 457,479 285,788 457,479 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีXย 35,139 56,933 35,139 56,933 
 320,927 514,412 320,927 514,412 
     
จ่ายชําระผลประโยชน์  (475,000) (150,000) (475,000) (150,000) 
     
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม 2,683,625 2,837,698 2,683,625 2,837,698 
 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีLใชเ้ป็นดงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 1.36 1.36 1.36 1.36 

 
31 ทุนเรือนหุ้น 

 
   ส่วนเกิน  

 
จาํนวนหุ้น 

หุ้น 
หุ้นสามญั 

บาท 
มูลค่าหุ้น 

บาท 
รวม 
บาท 

     
ณ วนัทีL 1 มกราคม พ.ศ. 2562 150,000,000 75,000,000 28,875,000 103,875,000 
การออกหุน้ 50,000,000 25,000,000 - 25,000,000 
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 200,000,000 100,000,000 28,875,000 128,875,000 
การออกหุน้ 120,000,000 60,000,000 332,549,198 392,549,198 
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 320,000,000 160,000,000 361,424,198 521,424,198 
 
เมืLอวนัทีL 14 มนีาคม พ.ศ. 2562 ทีLประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัเิรืLองดงัต่อไปนีX 
 
1) ลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท โดยการลดหุ้นสามญัทีLเคยยืLนคําขออนุญาตเพืLอการออกและเสนอขายหุ้นทีLออกใหม่ จํานวน 50 ล้านหุ้น  

มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมทั XงสิXน 25 ลา้นบาท  
 
2) เพิLมทุนจดทะเบยีนของบรษิัท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมทั XงสิXน 65 ล้านบาท เพืLอเสนอขาย

ให้กบัผู้ถอืหุ้นเดิม จํานวนไม่เกิน 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมทั XงสิXน 25 ล้านบาท และเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั Lวไปเป็นครั Xงแรก
จํานวนไม่เกนิ 80 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมทั XงสิXน 40 ลา้นบาท  
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บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเปลีLยนแปลงขา้งตน้นีXกบักระทรวงพาณิชยเ์มืLอวนัทีL 26 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 
เมืLอวนัทีL 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัได้เรยีกชําระค่าหุน้เพิLมทุนในส่วนทีLเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิจํานวน 50 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 
รวมทั XงสิXน 25 ล้านบาท และได้รบัเงนิในดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 บรษิัทได้จดทะเบียนการเปลีLยนแปลงทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย ์
เมืLอวนัทีL 27 มถิุนายน พ.ศ. 2562 
 
เมืLอวนัทีL 2 กนัยายน พ.ศ. 2562 ทีLประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั XงทีL 1/2562 ไดม้มีตอินุมตัเิรืLองดงัต่อไปนีX 
 
1) ลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท โดยการลดหุ้นสามญัทีLเคยยืLนคําขออนุญาตเพืLอการออกและเสนอขายหุ้นทีLออกใหม่ จํานวน 80 ล้านหุ้น  

มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมทั XงสิXน 40 ลา้นบาท 
 
2)  เพิLมทุนจดทะเบยีนของบรษิัท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมทั XงสิXน 60 ล้านบาท เพืLอเสนอขาย

ใหแ้ก่ประชาชนทั Lวไปเป็นครั Xงแรก 
 
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเปลีLยนแปลงขา้งตน้นีXกบักระทรวงพาณิชยเ์มืLอวนัทีL 10 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 
ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้รบัเงนิจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิLมทุนแก่ประชาชนเป็นครั Xงแรกสําหรบัหุน้จํานวน 120 ล้านหุน้ มูลค่าทีL
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.42 บาท เป็นจํานวนเงนิรวมทั XงสิXน 410.40 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายทีLเกีLยวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอ
ขายหุน้แก่ประชาชนสุทธจิากภาษ ีแสดงหกัจากส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 
 

32 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัทีL 1 มกราคม 7,600,000 5,900,000 7,600,000 5,900,000 
จดัสรรระหว่างปี 2,500,000 1,700,000 2,500,000 1,700,000 
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม 10,100,000 7,600,000 10,100,000 7,600,000 
 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจากหกัส่วนของขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าสาํรองนีXจะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองนีXไม่สามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้
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33 เงินปันผล 

 
บริษทั 
 
เมืLอวนัทีL 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทีLประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั XงทีL 2/2562 คณะกรรมการบรษิัทได้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
จากกําไรสุทธใินปี พ.ศ. 2561 และไตรมาสทีL 1/2562 จํานวน 0.19 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจํานวนเงนิทั XงสิXน 28.50 ล้านบาท บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลดงักล่าววนัทีL 4 มถิุนายน พ.ศ. 2562 
 
เมืLอวนัทีL 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ทีLประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ผู้ถือหุ้นได้อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธิสําหรบัปีสิXนสุดวนัทีL  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวนเงนิทั XงสิXน 10 ล้านบาท บรษิัทได้จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวครบถ้วนแล้วในวนัทีL  
30 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
เมืLอวนัทีL 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ทีLประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั XงทีL 6/2563 คณะกรรมการบรษิัทได้อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
จากกําไรสะสมและกําไรสุทธจิากปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท จํานวน 200 ล้านหุน้ รวมเป็นจํานวนเงนิทั XงสิXน 30 ล้านบาท บรษิัทได้จ่าย 
เงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าววนัทีL 14 ตุลาคม 2563 
 
บริษทัย่อย 
 
เมืLอวนัทีL 26 มนีาคม พ.ศ. 2562 ทีLประชุมคณะกรรมการของบรษิัท วายเจซีดีโปท์ เซอร์วสิเซส จํากดั ได้มมีติให้จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จํานวน 40.00 บาทต่อหุน้ จํานวนทั Xงหมด 300,000 หุน้ คดิเป็นจํานวนเงนิทั XงสิXน 6 ล้านบาท โดยเป็นเงนิปันผลทีLจ่ายใหบ้รษิทัจํานวน 3 ลา้นบาท 
และจ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทีLไม่มอีํานาจควบคุม 3 ลา้นบาท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลแลว้เมืLอวนัทีL 28 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 
เมืLอวนัทีL 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทีLประชุมคณะกรรมการของบรษิทั วายเจซีดโีปท์ เซอร์วสิเซส จํากดั ได้มมีตใิหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาล
จํานวน 33.33 บาทต่อหุน้ จํานวนทั Xงหมด 150,000 หุ้น คดิเป็นจํานวนเงนิทั XงสิXน 5 ล้านบาท โดยเป็นเงนิปันผลทีLจ่ายให้บรษิทัจํานวน 2.50 ล้านบาท 
และจ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทีLไม่มอีํานาจควบคุม 2.50 ลา้นบาท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลแลว้เมืLอวนัทีL 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

34 รายได้อื@น 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายไดเ้งนิปันผล 1,050,000 1,225,000 3,550,000 4,225,000 
รายไดค้่าเช่าและบรหิารสาํนักงาน 159,600 259,600 159,600 259,600 
ดอกเบีXยรบั 475,493 436,618 437,179 350,345 
อืLนๆ  1,175,137 1,272,167 943,967 1,103,386 
รวม 2,860,230 3,193,385 5,090,746 5,938,331 
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35 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ค่าระวางเรอืและอากาศ 678,739,506 607,130,429 676,704,218 605,280,177 
ค่าใชจ่้ายเกีLยวกบัพนักงาน 140,050,758 138,532,308 135,811,516 134,047,996 
ค่าทีLปรกึษา 7,549,344 6,184,100 7,056,449 5,683,868 
ค่าเสืLอมราคาและค่าตดัจําหน่าย 8,450,977 7,365,403 3,163,207 5,429,048 
ค่าเช่า 4,484,660 9,536,364 3,748,505 3,015,256 
ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 10,389,583 9,946,432 9,621,422 9,151,470 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 8,534,377 7,308,172 8,534,177 7,194,701 
 

36 ต้นทุนทางการเงิน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ดอกเบีXยจ่าย - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 280,569 295,482 280,569 335,037 
 - สญัญาเช่า 3,673,090 264,133 569,879 264,133 
รวม 3,953,659 559,615 850,448 599,170 
 

37 ภาษีเงินได้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั:     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 13,010,671 9,704,139 11,732,374 8,871,296 
 13,010,671 9,704,139 11,732,374 8,871,296 
     
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:     
รายการทีLเกดิจากผลแตกต่างชั Lวคราว (หมายเหตุ 23) (1,720,268) (2,421,789) (760,999) (1,825,083) 
 (1,720,268) (2,421,789) (760,999) (1,825,083) 
     
รวม 11,290,403 7,282,350 10,971,375 7,046,213 
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ภาษีเงนิได้สําหรบักําไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงินทีLแตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศทีL 
บรษิทัใหญ่ตั Xงอยู่โดยมรีายละเอยีดดงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 69,061,538 54,311,957 59,141,066 39,601,296 
     
ภาษคีํานวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) 13,812,308 10,862,391 11,828,213 7,920,259 
     
ผลกระทบ:     
   รายไดท้ีLไม่ตอ้งเสยีภาษ ี (436,887) (432,253) (1,221,766) (1,157,215) 
   ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วม (2,161,824) (3,019,664) - - 
   ค่าใชจ่้ายทีLไม่สามารถหกัภาษไีด ้ 76,806 (128,124) 364,928 283,169 
ภาษเีงนิได ้ 11,290,403 7,282,350 10,971,375 7,046,213 
 
อัตราภาษีเงินได้ทีLแท้จริงของงบการเงินรวมคือร้อยละ 16.35 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 13.41) และอัตราภาษีเงินได้ทีLแท้จริงของงบการเงิน 
เฉพาะกิจการคอืรอ้ยละ 18.55 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 17.79) อตัราภาษีเงนิได้เปลีLยนแปลงจากงวดก่อนเนืLองจากรายได้ทีLได้รบัยกเวน้ภาษี และ
ค่าใชจ่้ายทีLไม่สามารถหกัภาษไีดเ้กดิขึXนไม่สมํLาเสมอ และมจํีานวนทีLมสีาระสาํคญั 
 

38 กาํไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุ้นขั ZนพืZนฐาน 
 
กําไรต่อหุน้ขั XนพืXนฐานคาํนวณโดยการหารกําไรทีLเป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีLยถ่วงนํXาหนักทีLถอืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ส่วนแบ่งกําไรสาํหรบัปีทีLเป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บาท) 56,875,656 45,877,766 48,169,691 32,555,083 
จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีLยถว่งนํXาหนัก (หุน้) 218,688,525 177,759,126 218,688,525 177,759,126 
กําไรต่อหุน้ขั XนพืXนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.2601 0.2581 0.2203 0.1831 
 

39 รายการกบับุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวข้องกนั 
 
ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั ได้แก่ นายเกตติวทิย์ สทิธสิุนทรวงศ์ นายสมศกัดิ E ศรสีุทศัน์กุล และบรษิทั ท ีเอส ซ ี 
โฮลดิXง จํากดั ซึLงถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 22.77 รอ้ยละ 9.17 และรอ้ยละ 8.64 ตามลําดบั  
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รายการต่อไปนีXเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีLเกีLยวขอ้งกนั 
 
39.1 รายได้จากการให้บริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
รายได้จากการใหบ้รกิาร     
   - บรษิทัย่อย - - 251,943 1,509,310 
   - บรษิทัร่วม 11,609,726 10,180,839 849,064 13,785 
รวม 11,609,726 10,180,839 1,101,007 1,523,095 
     
รายไดค้่าทีLปรกึษา     
   - บรษิทัร่วม 15,000 180,000 15,000 180,000 
รวม 15,000 180,000 15,000 180,000 
     
รายไดส้าธารณูปโภค     
   - บรษิทัร่วม 1,180 1,195 1,180 1,195 
รวม 1,180 1,195 1,180 1,195 
     
รายไดเ้งนิปันผล     
   - บรษิทัย่อย - - 2,500,000 3,000,000 
รวม - - 2,500,000 3,000,000 
 

39.2 ต้นทุนการให้บริการ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร     
   - บรษิทัย่อย - - 280,273 3,892,582 
   - บรษิทัร่วม 5,847,565 5,458,689 5,847,565 5,458,689 
รวม 5,847,565 5,458,689 6,127,838 9,351,271 
     
ดอกเบีXยจ่าย     
   - บรษิทัย่อย - - - 39,555 
รวม - - - 39,555 
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39.3 ยอดคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลูกหนีXการคา้     
   - บรษิทัย่อย - - 817,300 535,431 
   - บรษิทัร่วม 796,032 1,377,876 - - 
รวม 796,032 1,377,876 817,300 535,431 
     
รายไดค้า้งรบั     
   - บรษิทัร่วม 506,164 944,998 - - 
รวม 506,164 944,998 - - 
     
ลูกหนีXอืLน     
   - บรษิทัร่วม 107 10,123 107 10,123 
รวม 107 10,123 107 10,123 
     
เงนิทดรองจ่าย     
   - บรษิทัย่อย - - 3,305,650 1,765,650 
รวม - - 3,305,650 1,765,650 
     
เจา้หนีXการคา้     
   - บรษิทัย่อย - - 29,467 162,644 
   - บรษิทัร่วม 467,114 108,468 467,114 108,468 
รวม 467,114 108,468 496,581 271,112 
     
ตน้ทุนค่าบรกิารคา้งจ่าย     
   - บรษิทัย่อย - - 3,500 608 
   - บรษิทัร่วม 25,496 119,231 25,496 119,231 
รวม 25,496 119,231 28,996 119,839 
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39.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั มดีงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสั XนอืLน 21,788,730 21,603,610 21,158,730 20,763,610 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,150,177 2,523,294 2,073,545 2,449,643 
ผลประโยชน์ระยะยาวอืLน 3,462 6,866 3,462 6,866 
รวม 23,942,369 24,133,770 23,235,737 23,220,119 

 
40 ภาระผกูพนั 

 
40.1 หนังสือคํZาประกนัธนาคาร 

 
กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํXาประกนัออกโดยธนาคาร สาํหรบัค่าระวาง ค่าไฟฟ้า และอืLนๆ ดงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
หนังสอืคํXาประกนัธนาคาร  49,210,468 45,353,298 49,210,468 45,353,298 

 
40.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
ภาระผกูพนัทีLเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีLในงบแสดงฐานะการเงนิทีLเกีLยวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึLงยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันีX 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ทีLดนิ อาคารและอุปกรณ์ 676,856 - 676,856 - 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 453,000 1,859,000 453,000 1,859,000 
อสงัหารมิทรพัยเ์พืLอการลงทุน 1,540,000 - 1,540,000 - 
รวม 2,669,856 1,859,000 2,669,856 1,859,000 
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41 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที@ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
เมืLอวนัทีL 25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ทีLประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั XงทีL 1/2564 มมีตใิห ้
 
1. เพิLมทุนใน Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. เป็นเงนิ 200,000 ดอลลารส์หรฐั  
2. เสนอต่อทีLประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เพืLอพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลสําหรบัปี 2563 จากกําไรสุทธิปี 2563 ในอัตราหุ้นละ  

0.07 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิทั XงสิXน 22.40 ล้านบาท ทั XงนีX การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวขึXนอยู่กับการอนุมตัิจากทีLประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  
ในวนัทีL 9 เมษายน พ.ศ. 2564 
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