
 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอ  คณะกรรมการของบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ  ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกจิการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิาร 
ของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้  
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ร ับผดิชอบในการให้ข้อสรุป
เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัช ี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย  การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้ 
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้น 
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 



 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 4.2 ที่อธิบายถึงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัการน า
ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในชว่งเวลาระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สขุมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563

(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์ม ุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 76,524,120 89,732,441 53,838,329 68,406,686

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 30,083,526 - 30,083,526 -

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 10 247,554,550 180,135,078 249,642,549 178,118,870

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 2,704,728 2,427,914 2,097,014 1,692,725

รวมสินทรพัยห์ม ุนเวียน 356,866,924 272,295,433 335,661,418 248,218,281

สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระผกูพนั 15,277,308 15,105,275 15,277,308 15,105,275

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11.1 - - 10,232,600 10,232,600

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - สทุธิ 11.2 54,224,161 44,958,427 12,885,614 12,885,614

เงนิลงทุนทัว่ไป - สทุธิ 11.3 - 34,344,000 - 34,344,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 11.3 47,801,000 - 47,801,000 -

ลกูหนี้อืน่ - กรมสรรพากร 6,149,184 6,149,184 6,149,184 6,149,183

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 12 34,653,671 46,633,822 29,636,347 40,694,108

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 13 24,668,999 14,283,958 24,668,999 14,283,958

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 14 60,688,870 - 11,032,245 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 3,756,714 3,673,315 3,561,465 3,439,110

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 9,186,381 10,187,287 8,198,912 10,008,518

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ 20,761,678 29,329,706 19,531,232 17,956,018

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน 277,167,966 204,664,974 188,974,906 165,098,384

รวมสินทรพัย์ 634,034,890 476,960,407 524,636,324 413,316,665

กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563

(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 16.1 1,171,340 2,957,949 1,171,340 2,957,949

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 15 220,256,241 177,094,812 215,599,030 172,341,020

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระในหนึ่งปี - 2,810,920 - 2,810,920

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึกาํหนดชาํระในหนึ่งปี 17 5,163,652 - 3,563,507 -

หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 109,317 - 109,317 -

เงนิปันผลคา้งจา่ย 30,000,000 - 30,000,000 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 1,793,946 403,584 1,576,493 -

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 28,287,282 27,306,954 28,049,998 26,281,777

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 286,781,778 210,574,219 280,069,685 204,391,666

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16.2 20,000,000 - 20,000,000 -

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - 8,208,273 - 8,208,273

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 17 62,591,958 - 17,095,937 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 45,018,614 42,402,607 43,964,962 41,508,765

หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอืน่ - 5,625,000 - -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 127,610,572 56,235,880 81,060,899 49,717,038

รวมหน้ีสิน 414,392,350 266,810,099 361,130,584 254,108,704

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563

(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 320,000,000 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 200,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 28,875,000 28,875,000 28,875,000 28,875,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 62,228,364 60,797,773 16,905,140 22,732,961

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 9,011,223 (1,073,285) 10,125,600 -

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 207,714,587 196,199,488 163,505,740 159,207,961

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 11,927,953 13,950,820 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 219,642,540 210,150,308 163,505,740 159,207,961

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 634,034,890 476,960,407 524,636,324 413,316,665

 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 252,272,418 230,698,954 244,058,683 222,857,688

รายไดอ้ื่น 705,909 579,895 658,792 529,600

รวมรายได้ 252,978,327 231,278,849 244,717,475 223,387,288

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (164,281,637) (159,498,090) (160,867,356) (155,894,546)

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (25,700,745) (22,786,415) (25,700,745) (22,682,239)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (44,869,506) (45,397,665) (41,519,231) (41,836,056)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (982,047) - (863,502) -

กําไร(ขาดทุน)อื่น - สุทธิ (794,520) (1,062,071) (1,015,872) (1,038,056)

ตน้ทุนทางการเงนิ (952,703) (62,565) (241,597) (62,565)

รวมค่าใช้จ่าย (237,581,158) (228,806,806) (230,208,303) (221,513,462)

กาํไรก่อนส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 15,397,169 2,472,043 14,509,172 1,873,826

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 2,292,675 2,631,016 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 17,689,844 5,103,059 14,509,172 1,873,826

ภาษเีงนิได้ (2,573,486) (1,166,535) (2,361,124) (1,405,257)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 15,116,358 3,936,524 12,148,048 468,569

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัออกจากงาน - -

สว่นแบง่กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - -

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - - - -

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (80,665) 37,537 - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (80,665) 37,537 - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (80,665) 37,537 - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 15,035,693 3,974,061 12,148,048 468,569

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 14,797,259 3,606,112 12,148,048 468,569

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 319,099 330,412 - -

15,116,358 3,936,524 12,148,048 468,569

การแบง่ปันกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 14,732,727 3,636,142 12,148,048 468,569

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 302,966 337,919 - -

15,035,693 3,974,061 12,148,048 468,569

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 20 0.074 0.018 0.061 0.002

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 789,635,392 795,239,299 765,196,939 769,084,234

รายไดอ้ื่น 1,483,872 2,042,001 3,769,039 4,879,520

รวมรายได้ 791,119,264 797,281,300 768,965,978 773,963,754

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (546,382,240) (554,067,266) (534,750,347) (540,313,776)

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (64,279,683) (70,566,344) (64,279,683) (70,462,168)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (134,102,488) (136,401,969) (124,315,351) (124,897,304)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,170,223) - (1,180,386) -

กาํไร(ขาดทุน)อื่น - สทุธิ (1,143,445) 709,533 (1,489,256) 446,973

ตน้ทุนทางการเงนิ (3,014,016) (393,727) (623,772) (433,282)

รวมค่าใช้จ่าย (750,092,095) (760,719,773) (726,638,795) (735,659,557)

กาํไรก่อนส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร ่วม 41,027,169 36,561,527 42,327,183 38,304,197

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 11.2 9,265,734 10,742,929 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 50,292,903 47,304,456 42,327,183 38,304,197

ภาษเีงนิได้ 18 (6,924,279) (8,031,386) (6,808,212) (8,154,948)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 43,368,624 39,273,070 35,518,971 30,149,249

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัออกจากงาน - 7,528,694 - 7,617,338

สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี - 292,559 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (1,505,739) - (1,523,468)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 6,315,514 - 6,093,870

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น

จากการแปลงคา่งบการเงนิ (51,365) (65,997) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (51,365) (65,997) - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (51,365) 6,249,517 - 6,093,870

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 43,317,259 45,522,587 35,518,971 36,243,119

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 42,881,218 38,731,350 35,518,971 30,149,249

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 487,406 541,720 - -

43,368,624 39,273,070 35,518,971 30,149,249

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 42,840,126 45,029,524 35,518,971 36,243,119

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 477,133 493,063 - -

43,317,259 45,522,587 35,518,971 36,243,119

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 20 0.214 0.227 0.178 0.177

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563

การวดัมลูค่า

เงินลงทนุใน รวม

จดัสรรแล้ว- ผลต่างของอตัรา ตราสารทนุ องคป์ระกอบอื่น รวม

 ทนุที่ออก ส่วนเกินมลูค่า ทนุสาํรอง แลกเปลี่ยนจากการ ผ่านกาํไรขาดทนุ ของส่วนของ ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่ม ี รวม

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน เบด็เสรจ็อื่น เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 75,000,000 28,875,000 5,900,000 46,911,888 (1,024,157) - (1,024,157) 155,662,731 15,846,987 171,509,718

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 45,082,322 (52,798) - (52,798) 45,029,524 493,063 45,522,587

การเพิม่ทุน 25,000,000 - - - - - - 25,000,000 - 25,000,000

เงนิปันผลจ่าย - - - (28,500,000) - - - (28,500,000) (3,000,000) (31,500,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 100,000,000 28,875,000 5,900,000 63,494,210 (1,076,955) - (1,076,955) 197,192,255 13,340,050 210,532,305

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 - ตามที่รายงานไว้เดิม 100,000,000 28,875,000 7,600,000 60,797,773 (1,073,285) - (1,073,285) 196,199,488 13,950,820 210,150,308

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 6.3 - - - (1,450,627) - 10,125,600 10,125,600 8,674,973 - 8,674,973

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ปรบัปรงุใหม่ 100,000,000 28,875,000 7,600,000 59,347,146 (1,073,285) 10,125,600 9,052,315 204,874,461 13,950,820 218,825,281

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 42,881,218 (41,092) - (41,092) 42,840,126 477,133 43,317,259

เงนิปันผลจ่าย 19 - - - (40,000,000) - - - (40,000,000) (2,500,000) (42,500,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 100,000,000 28,875,000 7,600,000 62,228,364 (1,114,377) 10,125,600 9,011,223 207,714,587 11,927,953 219,642,540

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อื่น

การวดัมลูค่า

เงินลงทนุใน

จดัสรรแล้ว - ตราสารทนุ

 ทนุที่ออก ส่วนเกินมลูค่า ทนุสาํรอง ผา่นกาํไรขาดทนุ รวม

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เบด็เสรจ็อื่น ส่วนของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2562 75,000,000 28,875,000 5,900,000 21,202,620 - 130,977,620

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 36,243,119 - 36,243,119

การเพิม่ทุน 25,000,000 - - - - 25,000,000

เงนิปันผลจา่ย - - -  (28,500,000) -  (28,500,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2562 100,000,000 28,875,000 5,900,000 28,945,739 - 163,720,739

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562 - ตามที่รายงานไว้เดิม 100,000,000 28,875,000 7,600,000 22,732,961 - 159,207,961

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 6.3 - - -  (1,346,792) 10,125,600 8,778,808

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 100,000,000 28,875,000 7,600,000 21,386,169 10,125,600 167,986,769

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 35,518,971 - 35,518,971

เงนิปันผลจา่ย 19 - - -  (40,000,000) -  (40,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563 100,000,000 28,875,000 7,600,000 16,905,140 10,125,600 163,505,740

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 50,292,903 47,304,456 42,327,183 38,304,197

รายการปรบัปรงุเพือ่กระทบยอดกาํไรก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดสทุธจิากการดาํเนินงาน

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (9,265,734) (10,742,929) - -

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 10,116,478 5,364,244 5,371,851 3,920,422

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 1,270,706 - 1,180,386 -

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 4,830 (330,984) 1,596 (340,156)

หน้ีสงสยัจะสญู (กลบัรายการ) - 131,956 - 131,956

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,616,007 7,667,449 2,456,197 7,445,729

รายไดเ้งนิปันผล (700,000) (875,000) (3,200,000) (3,875,000)

(กาํไร)ขาดทุนจากมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ (614,765) - (614,765) -

(กาํไร)ขาดทุนจากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ (83,481) - (83,481) -

รายไดด้อกเบีย้ (218,652) (303,877) (187,133) (210,429)

ตน้ทุนทางการเงนิ 2,556,764 393,727 623,772 433,282

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรพัยแ์ละหนี้สินดาํเนินงาน 55,975,056 48,609,042 47,875,606 45,810,001

สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ (69,352,861) 49,964,953 (73,426,182) 47,648,332

ลกูหน้ีอื่น - กรมสรรพากร - 6,292,326 - 6,292,326

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (222,074) (364,403) (404,289) (409,948)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 8,615,533 (4,294,935) (1,575,214) (6,945,638)

หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 42,520,361 (51,247,494) 43,258,010 (49,207,306)

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 978,961 (1,555,045) 1,768,221 (1,958,910)

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (5,625,000) (1,500,000) - -

กระแสเงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน 32,889,976 45,904,444 17,496,152 41,228,857

จ่ายภาษเีงนิได้ (7,064,411) (7,895,443) (5,953,513) (7,560,150)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 25,825,565 38,009,001 11,542,639 33,668,707

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบกระแสเงินสด

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั (172,033) (195,709) (172,033) (171,711)

เงนิสดจ่ายสาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (30,000,045) - (30,000,045) -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในตราสารทุน (800,000) - (800,000) -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อุปกรณ์ (3,326,350) (1,802,072) (3,316,806) (1,774,160)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (66,031) (13,505) (66,031) (13,505)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร - 1,443,458 - 1,443,458

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (381,000) (2,854,450) (381,000) (2,695,250)

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 323,429 141,217 286,540 90,177

เงนิสดรบัจากเงนิปันผล 700,000 875,000 3,200,000 3,875,000

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ  (33,722,030)  (2,406,061)  (31,249,375) 754,009

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบั(จ่าย)จากเงนิเบกิเกนิบญัชี (1,786,609) 4,163,435 (1,786,609) 4,163,435

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 10,000,000 - 10,000,000

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - (10,000,000) - (10,000,000)

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย - - - (7,500,000)

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

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - (6,000,360) - (6,000,360)

เงนิสดจ่ายชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - (895,645) - (895,645)

เงนิสดจ่ายชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (11,113,502) - (2,895,805) -

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (179,207) (300,073) (179,207) (300,073)

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน - 25,000,000 - 25,000,000

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (12,500,000) (31,500,000) (10,000,000) (28,500,000)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  (5,579,318)  (9,532,643) 5,138,379  (14,032,643)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (13,475,783) 26,070,297 (14,568,357) 20,390,073

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 267,462 (80,819) - -

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 76,524,120 88,331,620 53,838,329 72,372,242

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจากสญัญาเชา่ 65,472,362 - 12,091,491 -

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจากสญัญาเชา่การเงนิ - 3,519,406 - 3,519,406

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

14 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2534  
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั เมือ่วนัที ่23 มนีำคม พ.ศ. 2560 บรษิทัไดเ้ป็นบรษิทัในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
เมือ่วนัที ่28 ตุลำคม พ.ศ. 2563 โดยหุน้สำมญัของบรษิทัไดร้บัอนุมตัเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ใหม ่(MAI : Market for 
Alternative Investment)  
 
ทีต่ัง้ของส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำดงันี้ 
 
ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่251 - 251/1 ซอยภกัด ีถนนพระรำม 3 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
 
ส ำนกังำนสำขำ 1 : เลขที ่53 ชัน้ 11 อำคำรทะเลทองทำวเวอร ์ต ำบลทุ่งสขุลำ อ ำเภอศรรีำชำ ชลบุร ีประเทศไทย 
 
ส ำนกังำนสำขำ 2 : เลขที ่259/1 ซอยภกัด ีถนนพระรำม 3 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
 
ส ำนกังำนสำขำ 3 : เลขที ่294/18-19 ถนนรม่เกลำ้ แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
 
ส ำนกังำนสำขำ 4 : เลขที ่571/1-571/6 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
 
กำรด ำเนินงำนธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อยคอืกำรเป็นผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศใหบ้รกิำรโลจสิตกิส์ครบวงจร 
และใหบ้รกิำรพืน้ทีร่บัฝำกและซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ กลุ่มกจิกำร 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลจดัท ำขึน้โดยรวมบรษิทัยอ่ยดงัต่อไปนี้ 
 

   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 
   30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
  จดัตัง้ขึน้ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     
บรษิทั วำยเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จ ำกดั ใหบ้รกิำรพืน้ทีร่บัฝำกและซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์ ไทย 50.00 50.00 
Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. เป็นผูร้บัจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศ  

   และใหบ้รกิำรโลจสิตกิสค์รบวงจร 
เมยีนมำร ์ 80.00 80.00 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 

 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิกำรระบำดของ COVID-19 ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำวได้ส่งผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร  
โดยในเดอืนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 กำรน ำเขำ้และส่งออกจำกประเทศจนีเริม่ชะลอตวั และไดร้บัผลกระทบอย่ำงมำกในเดอืนมนีำคม 
พ.ศ. 2563 อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงไตรมำสที ่2 และไตรมำสที ่3 กลุ่มกจิกำรมผีลประกอบกำรดขีึน้ สง่ผลใหก้ลุ่มกจิกำรมรีำยไดร้วมและ
ก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมำสที ่1 ของปี พ.ศ. 2563 ส ำหรบังวด 9 เดอืน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลำเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ 
กลุ่มกจิกำรมรีำยไดล้ดลงเพยีงเลก็น้อยเท่ำกบัรอ้ยละ 1 กลุ่มกจิกำรไดใ้หค้วำมใส่ใจเป็นพเิศษกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 
และผลกระทบต่อธุรกจิ จงึไดว้ำงแผนเพือ่รองรบัและแกไ้ขกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงนิที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรพัย์และ 
ตลำดหลกัทรพัย ์
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีี่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 

4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องกบับริษทั 
 

4.1.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ (TFRS 16) 
 

4.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32  เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7  เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9  เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16  เรือ่ง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธ ิ

   ในหน่วยงำนตำ่งประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่19  เรือ่ง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 

บรษิัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
เกี่ยวกบัเครื่องมือทำงกำรเงนิมำใช้และปรบัปรุงย้อนหลงัโดยรบัรู้ผลกระทบสะสม ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
นโยบำยกำรบญัชใีหม่ได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลข้อ 5 และรำยกำรปรบัปรุง 
จำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชดีงักล่ำวไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลขอ้ 6 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

16 

 
4.2 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

 
สภำวชิำชพีบญัชไีดป้ระกำศเมือ่วนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2563 เกีย่วกบัขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพือ่ลดผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส ำหรบักิจกำรที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ส ำหรบัเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
1.  กำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยวธิอีย่ำงง่ำยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 9 

เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ  
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไมต่อ้งน ำขอ้มลูทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้นกำรวดัมลูคำ่
ของผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น กลุ่มกิจกำรสำมำรถใช้ขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดติในอดตี (Historical credit loss) 
หรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ลลพัธ์ใกลเ้คยีงกนั ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้
จำกขอ้มลูทีม่แีละหำไดโ้ดยไม่ใชค้วำมพยำยำมหรอืตน้ทุนทีส่งูเกนิไปมำใชใ้นกำรตัง้ส ำรอง ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงัตอ้งปฏบิตัใิน
เรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 

2.  กำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่มอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ  
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะวดัมูลค่ำยุติธรรมเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ ในควำมต้องกำรของตลำดด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 (ใชมู้ลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 เป็นมูลค่ำยุตธิรรม ณ สิน้รอบระยะเวลำรำยงำน
แต่ละรอบ) ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำรยังต้องปฏิบัติในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่  9  
เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ  

 
3.  กำรกลบัรำยกำรสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได ้ 

 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไมน่ ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีม่คีวำมไมแ่น่นอนซึง่อำจกระทบต่อกำรประมำณกำร
ก ำไรทำงภำษีที่จะเกิดขึ้นในอนำคตมำเป็นข้อมูลในกำรประมำณกำรควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีที่จะเกิดขึ้น 
ในอนำคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีแต่กลุ่มกจิกำรยงัต้องทบทวนมูลค่ำตำมบญัช ี
ของสินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน และกลุ่มกิจกำรต้องลดมูลค่ำตำมบัญช ี
ของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชลีง เมือ่เหน็ว่ำไม่มคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ทีจ่ะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอทีจ่ะใช้
ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงัต้องปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 12  
เรือ่ง ภำษเีงนิได ้ในเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

4.  กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยต์ำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่36 เรือ่ง กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำ ในกำรพิจำรณำว่ำ
สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่ ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงัตอ้งปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ในเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ 

 
สญัญำเช่ำ (TFRS 16) 
 
กลุ่มกจิกำรไดเ้ปลีย่นนโยบำยกำรบญัชใีหม่ส ำหรบัสญัญำเช่ำซึ่งกลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภท
สญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำกำรเงนิ หรอืสญัญำเช่ำด ำเนินงำน แต่ตัง้แต่วนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจะรบัรูส้ญัญำเช่ำเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เมื่อสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ
พรอ้มใชง้ำน  
 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่วดัมลูคำ่เริม่แรกดว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ทีย่งัไมไ่ดจ้่ำยช ำระ ซึ่งประกอบดว้ย 
 
• คำ่เชำ่คงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำใหร้วมระยะเวลำตำมสทิธเิลอืกในกำรขยำยอำยุสญัญำเช่ำ หำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีผู่เ้ช่ำ
จะใชส้ทิธเิลอืกนัน้ 
 
ค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอด
ระยะเวลำสญัญำเชำ่ดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีค่งเหลอือยู่ 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้อ้งวดัมลูคำ่โดยใชร้ำคำทนุ ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 
• จ ำนวนเงนิของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่จำกกำรวดัมลูคำ่เริม่แรก 
• กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำใด ๆ ทีจ่่ำยช ำระ ณ วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญำเริม่มผีลหกัสิง่จูงใจตำมสญัญำเช่ำ 

ทีไ่ดร้บัใด ๆ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้ชำ่ และ 
• ประมำณกำรต้นทุนทีจ่ะเกดิขึน้ส ำหรบัผูเ้ช่ำในกำรรือ้และกำรขนยำ้ยสนิทรพัย์อำ้งองิ กำรบูรณะสถำนทีต่ัง้ของสนิทรพัย์อำ้งองิ

หรอืกำรบรูณะสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหอ้ยูใ่นสภำพตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงือ่นไขของสญัญำเชำ่ 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะถูกคดิคำ่เสือ่มรำคำตำมวธิเีสน้ตรงจำกวนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีลจนถงึวนัสิน้สดุของอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์
สทิธกิำรใชห้รอืวนัสิน้สุดอำยุสญัญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกดิขึน้ก่อน หำกสญัญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ
เมื่อสิ้นสุดอำยุสญัญำเช่ำหรอืหำกรำคำทุนของสินทรพัย์สทิธกิำรใช้ สะท้อนว่ำผู้เช่ำจะใช้สทิธเิลอืกซื้อ ผู้เช่ำต้องคดิค่ำเสื่อมรำคำ
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ำกวนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีลจนถงึวนัสิน้สดุอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ  
 
คำ่เช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเชำ่สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเชำ่ระยะสัน้คอืสญัญำเช่ำ
ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์ส ำนกังำนขนำดเลก็ 
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เครื่องมือทำงกำรเงิน  
 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 
กำรจดัประเภทรำยกำร 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 
• สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน  (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร

ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 
กำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มกิจกำรและตำมลกัษณะของกระแสเงนิสด 
ตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมก ำไรขำดทุนจะถูกบนัทกึผ่ำนก ำไรหรอื
ขำดทุน (FVPL) หรอืผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อขำย กำรจดัประเภท
ขึน้อยู่กบักำรเลอืกของบรษิทั ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกวำ่บรษิทัเลอืกทีจ่ะวดัมลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืไม ่
ทัง้นี้เมือ่เลอืกแลว้ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้
 
กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
กำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมปกต ิตอ้งรบัรูร้ำยกำรหรอืตดัรำยกำรในวนัทีท่ ำรำยกำร ซึ่งเป็นวนัที่กลุ่มกจิกำรมกีำรซื้อหรอืขำย
เกดิขึ้น สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิจะถูกตดัรำยกำรเมื่อสทิธติำมสญัญำที่จะได้รบักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิสิ้นสุดลง หรอื 
เมือ่กลุ่มกจิกำรไดโ้อนสทิธ ิภำระผกูพนั ควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิออกไป  
 
กำรวดัมลูคำ่ 
 
กำรวดัมลูคำ่เมือ่เริม่แรกกลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม (ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรไมไ่ดร้บัรูร้ำยกำรผำ่นก ำไร
ขำดทุน (FVPL)) บวกหรอืหกัดว้ยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำหรอืกำรออกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ต้นทุน
ทำงตรงของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทนุ (FVPL) จะถูกบนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุน  
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ตราสารหนี้ 
 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและจำก
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูคำ่ ดงันี้ 
- รำคำทุนตดัจดัหน่ำย: สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำที่มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย 

(SPPI) จะรบัรูด้ว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยไดด้อกเบี้ยจะรบัรูต้ำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู่ในรำยไดท้ำงกำรเงนิ 
ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ส่วนรำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI): สินทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสัญญำ 
ที่มีลักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ยกเว้นรำยกำรขำดทุน  
จำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยไดด้อกเบี้ยจะรบัรูใ้นส่วนของรำยไดท้ำงกำรเงนิ และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ก ำไรหรอืขำดทุนที่รบัรูส้ะสมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบด็ เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่
มำยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดง้กล่ำว  

- มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวท้ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขกำรวดัมลูค่ำแบบรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ
มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน โดยก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำ
ภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยูใ่นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 

ตราสารทุน 
 

กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำในภำยหลงัของตรำสำรทุนทุกประเภทดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม โดยจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภท
ตำมกำรวดัมลูค่ำ (ซึง่ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงได)้ คอื ก) มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่นซึง่จะไม่สำมำรถรบัรูไ้ปยงัก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรวดัมลูค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุน
แยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุและแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ้ื่น 
 

กำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในงบก ำไรขำดทุน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนตำมกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเ สร็จอื่น 
(FVOCI) จะไมถู่กแสดงแยกต่ำงหำกจำกกำรเปลีย่นแปลงอื่นของมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

กำรดอ้ยคำ่ 
 

กลุ่มกจิกำรตอ้งพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) 
ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และดว้ยวธิวีดัมลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
ซึง่วธิกีำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่นัน้ ขึน้อยู่กบัวำ่มกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ส ำหรบักำรดอ้ยค่ำ
ของลูกหนี้กำรค้ำ กลุ่มกิจกำรเลอืกใช้วธิีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำรบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ซึ่งท ำให้ต้องรบัรู้ผลขำดทุน 
ดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุนบัตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรก 
 

อนุพนัธท์ำงกำรเงนิ  
 

อนุพนัธท์ำงกำรเงนิรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเข้ำท ำสญัญำอนุพนัธ ์และวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงัต่อไปนี้ 
 
6.1 รำยกำรปรบัปรงุจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16  

 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำใชป้ฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเชำ่ทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเดิม ฉบับที่ 17 เรื่อง สญัญำเช่ำ กลุ่มกิจกำรได้น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติโดยใช้วธิีรบัรู้
ผลกระทบสะสมของกำรเริม่ใชม้ำตรฐำนใหมใ่นวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
การวดัมลูคา่ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
 
สนิทรพัย์สทิธกิำรใชถู้กวดัมูลค่ำยอ้นหลงัโดยกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์สทิธกิำรใช ้
จะถกูรบัรูด้ว้ยจ ำนวนทีเ่ท่ำกบัหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เดมิกลุ่มกจิกำรไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรูด้้วยมูลค่ำคงเหลอืของสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้และ
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่   
 
วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนัน้กับสญัญำเช่ำที่กิจกำรมีอยู่ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำร 
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• พจิำรณำวำ่สญัญำเชำ่เป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไมต่ำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำ

ระยะสัน้ 
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิ

สญัญำเชำ่ 
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กำรกระทบยอดของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 71,844,517 18,278,960 
หกั: ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่  
             ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก (21,339,485) (3,926,260) 
บวก:  หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 11,019,194 11,019,194 
(หกั): สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (1,674,680) (1,674,680) 
(หกั): สญัญำทีไ่ดม้กีำรประเมนิใหมแ่ละรบัรูเ้ป็นสญัญำบรกิำร  (161,280) (161,280) 
บวก/(หกั): รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงในอตัรำหรอืดชันีที ่
                    กระทบตอ่จ ำนวนเงนิผนัแปรตำมสญัญำ 3,793,113 - 
บวก:  หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่เกีย่วกบัสญัญำเชำ่ 5,625,000 - 
บวก: หนี้สนิสญัญำเชำ่ทีด่นิทีบ่นัทกึต ่ำไป ณ วนัสิน้ปี 1,875,000 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 70,981,379 23,535,934 
   
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 5,522,025 3,769,875 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 65,459,354 19,766,059 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเชำ่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท 
   
ทีด่นิ 52,697,955 - 
ยำนพำหนะ 13,086,732 13,086,732 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 12,091,491 12,091,491 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สทุธิ 77,876,178 25,178,223 
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6.2 รำยกำรปรบัปรงุจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมำใชป้ฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด 
(modified retrospective)  
 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมำใชม้ดีงันี้  
 
กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุน (เดิมจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป) 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีก่ลุ่มกจิกำรถอื จะตอ้งจดักลุ่มเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ คอื 
จดัเป็นประเภท ก) มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สำมำรถ
จดัประเภทใหมไ่ปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั 
 
ปัจจุบนักลุ่มกจิกำรมเีงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีแ่สดงดว้ยวธิรีำคำทุนจ ำนวน 34,344,000 บำท โดยเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักลำ่ว
จะถูกจดัประเภทและวดัมูลค่ำใหม่ตำมวธิมีูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น และรบัรูร้ำยกำรปรบัปรุงสะสมเป็นก ำไร
จ ำนวน 12,657,000 บำท ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในองคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ 
 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ 
 
ขอ้ก ำหนดทำงบญัชใีหม่เกี่ยวกบักำรรบัรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ท ำให้กลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุน 
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ณ วนัที่รบัรู้เริม่แรกและในรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป กลุ่มกิจกำรใช้วธิีกำรอย่ำงง่ำยในกำร
พิจำรณำรบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ และรบัรู้รำยกำรปรบัปรุงสะสมเป็นขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจ ำนวน 
726,544 บำท ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสมตน้งวด 
 
อนุพนัธท์ำงกำรเงิน  
 
อนุพันธ์ทำงกำรเงนิรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสญัญำอนุพันธ์ และวดัมูลค่ำในภำยหลัง 
ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน รบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
กลุ่มกจิกำรมีอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิที่ต้องวดัมูลค่ำใหม่ตำมวธิมีูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน และรบัรูร้ำยกำรปรบัปรุงสะสม 
เป็นขำดทุนจ ำนวน 724,083 บำท ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสมตน้งวด 
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6.3 ผลกระทบต่องบกำรเงินจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16) และมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั 
 

กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) และ 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิเป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 180,135,078 (726,544) (1,371,753) 178,036,781 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ 
   เบด็เสรจ็อื่น - 47,001,000 - 47,001,000 
เงนิลงทุนทัว่ไป - สุทธ ิ 34,344,000 (34,344,000) - - 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 46,633,822 - (13,086,732) 33,547,090 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน - สุทธ ิ 14,283,958 - 12,091,491 26,375,449 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สุทธ ิ - - 65,784,687 65,784,687 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สุทธ ิ 10,187,287 (2,531,400) - 7,655,887 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 29,329,706 - (10,190,747) 19,138,959 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     
หน้ีสินหมุนเวียน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 177,094,812 - (425,250) 176,669,562 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 2,810,920 - (2,810,920) - 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที ่
   ถงึก ำหนดช ำระในหนึ่งปี - - 5,522,025 5,522,025 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 724,083 - 724,083 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 27,306,954 - (684,990) 26,621,964 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 8,208,273 - (8,208,273) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 65,459,354 65,459,354 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 5,625,000 - (5,625,000) - 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 60,797,773 (1,450,627) - 59,347,146 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ (1,073,285) 10,125,600 - 9,052,315 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

24 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 178,118,870 (622,709) - 177,496,161 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อื่น - 47,001,000 - 47,001,000 
เงนิลงทุนทัว่ไป - สุทธ ิ 34,344,000 (34,344,000) - - 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 40,694,108 - (13,086,732) 27,607,376 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน - สุทธ ิ 14,283,958 - 12,091,491 26,375,449 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สุทธ ิ - - 13,086,732 13,086,732 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ 10,008,518 (2,531,400) - 7,477,118 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     
หน้ีสินหมุนเวียน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 172,341,020 - (425,250) 171,915,770 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 2,810,920 - (2,810,920) - 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระในหนึ่งปี - - 3,769,875 3,769,875 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 724,083 - 724,083 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 8,208,273 - (8,208,273) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 19,766,059 19,766,059 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22,732,961 (1,346,792) - 21,386,169 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ - 10,125,600 - 10,125,600 

 
7 ประมำณกำรทำงบญัชี 

 
กำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชี
มำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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8 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
ขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอไดร้บักำรสอบทำนโดยผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน โดยรวมส่วนงำนที่มลีกัษณะ 
ที่คล้ำยคลงึกนัเขำ้ด้วยกนั ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนวดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยใช้ก ำไรขัน้ต้น  
สว่นงำนทีน่ ำเสนอประกอบไปดว้ยคำ่ระวำงทำงเรอื ค่ำระวำงทำงอำกำศ และค่ำบรกิำรโลจสิตกิสค์รบวงจร (ประกอบดว้ยบรกิำรขนส่ง
ทำงบกและลำนเกบ็ตูค้อนเทนเนอร)์ และธุรกจิใหบ้รกิำรพืน้ทีส่ ำหรบัเกบ็ของ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส ำหรบังวดเก้ำดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

   ค่ำบริกำรโลจิสติกส ์ ธรุกิจให้บริกำรพื้นท่ี  

 ค่ำระวำงทำงเรือ ค่ำระวำงทำงอำกำศ ครบวงจร ส ำหรบัเกบ็ของ รวม 

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

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

           

รำยได้           

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 516,740,307 555,168,940 141,472,816 104,492,432 126,081,305 131,422,955 5,340,964 4,154,972 789,635,392 795,239,299 

           

ต้นทุน           

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (394,726,056) (426,312,865) (63,560,936) (34,796,826) (85,100,083) (90,258,475) (2,995,165) (2,699,100) (546,382,240) (554,067,266) 

           

ก ำไรขัน้ต้น 122,014,251 128,856,075 77,911,880 69,695,606 40,981,222 41,164,480 2,345,799 1,455,872 243,253,152 241,172,033 

           

รำยไดอ้ื่น         1,483,872 2,042,001 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย         (64,279,683) (70,566,344) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร         (134,102,488) (136,401,969) 

ผลขำดทนุดำ้นเครดติ           

   ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้         (1,170,223) - 

ก ำไร(ขำดทุน)อื่น           

    - สุทธ ิ         (1,143,445) 709,533 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         (3,014,016) (393,727) 

สว่นแบ่งก ำไรจำก           

   เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม         9,265,734 10,742,929 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้         50,292,903 47,304,456 

ภำษเีงนิได ้         (6,924,279) (8,031,386) 

ก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด         43,368,624 39,273,070 

           

จงัหวะเวลำของ 
   กำรรบัรูร้ำยได ้           

    - เมื่อปฏบิตัติำมภำระ 
        ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
          (point in time) 163,033,158 181,710,231 141,472,816 104,492,432 42,715,247 40,894,684 76,248 60,464 347,297,469 327,157,811 

    - ตลอดชว่งเวลำทีป่ฏบิตั ิ
        ตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
        (over time) 353,707,149 373,458,709 - - 83,366,058 90,528,271 5,264,716 4,094,508 442,337,923 468,081,488 

 516,740,307 555,168,940 141,472,816 104,492,432 126,081,305 131,422,955 5,340,964 4,154,972 789,635,392 795,239,299 

 
กลุ่มกจิกำรมรีำยไดจ้ำกส่วนงำนในต่ำงประเทศจำก Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. จ ำนวน 2.67 ลำ้นบำท (30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 : 
4.06 ลำ้นบำท) 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่ลีกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งทีม่รีำยไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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9 มูลค่ำยติุธรรม 

 
มลูคำ่ยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
- ขอ้มลูระดบัที ่1 มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอำ้งองิจำก ตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั 
- ขอ้มูลระดบัที่ 2 มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใชข้อ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตได้

อยำ่งมนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได ้
- ขอ้มูลระดบัที่ 3 มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลทีส่งัเกตได ้

ในตลำด 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีมู่ลค่ำยุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ณ วนัท่ี 

 30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน         
ตรำสำรหนี้ 30,083,526 - - - - - 30,083,526 - 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็         
ตรำสำรทุน - - - - 47,801,000 - 47,801,000 - 
         
หน้ีสิน         
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยติุธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน         
สญัญำแลกเปลีย่น 
   เงนิตรำต่ำงประเทศ - - 109,317 724,083 - - 109,317 724,083 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

27 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ณ วนัท่ี 

 30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2562 

ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2562 

ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2562 

ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2562 

         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน         
ตรำสำรหนี้ 30,083,526 - - - - - 30,083,526 - 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็         
ตรำสำรทุน - - - - 47,801,000 - 47,801,000 - 
         
หน้ีสิน         
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยติุธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน         
สญัญำแลกเปลีย่น 
   เงนิตรำต่ำงประเทศ - - 109,317 724,083 - - 109,317 724,083 

 

ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของกลุ่มกิจกำร  
 
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ที่ส ำคญัของล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 คืออตัรำคิดลดที่ปรบัปรุงควำมเสี่ยง อ้ำงอิงจำกต้นทุน 
ทำงกำรเงนิถวัเฉลีย่ของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำ
วำ่มสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญำทีเ่ป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้ กลุ่มกจิกำรใชข้อ้มูลจำกรำยงำนกำรประเมนิมลูค่ำซึง่จดัท ำ
โดยผูป้ระเมนิอสิระ 
 
 
 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยำยน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวำคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยำยน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 217,439,034 158,015,021  217,089,142 157,444,178  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
      (หมำยเหตุ 22.3) 1,025,462 1,377,876  356,222 535,431  
หกั  ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (10,491,437) (8,586,459) (10,297,283) (8,494,187) 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 207,973,059 150,806,438  207,148,081 149,485,422  
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น 32,969,629 19,830,253  32,969,629 19,826,927  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
      (หมำยเหตุ 22.3) 178,583 944,998  2,972 - 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 1,683,245 1,386,564  1,651,999 1,363,261  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
      (หมำยเหตุ 22.3) 96 10,123  96 10,123  
เงนิทดรองจ่ำย - กจิกำรอื่น 176,210 984,552  135,075 958,114  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
      (หมำยเหตุ 22.3)  - - 3,305,650 1,765,650  
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ 4,573,728 6,072,743  4,429,047 4,609,966  
อื่นๆ - 99,407  - 99,407  
รวม 247,554,550 180,135,078  249,642,549 178,118,870  

 

ลกูหนี้กำรคำ้ สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยำยน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวำคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยำยน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 123,217,584 98,519,673  123,101,005 98,661,192 
คำ้งช ำระ     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 75,434,297 47,459,528  74,679,019 46,105,763 
   3 - 6 เดอืน 6,774,387 4,226,169  6,767,765 4,126,695 
   6 - 12 เดอืน 364,317 460,011  319,587 450,715 
   เกนิกวำ่ 12 เดอืน 12,673,911 8,727,516  12,577,988 8,635,244 
รวม 218,464,496 159,392,897  217,445,364 157,979,609 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (10,491,437) (8,586,459) (10,297,283) (8,494,187) 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 207,973,059 150,806,438  207,148,081 149,485,422 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย และบริษทัรว่ม 

 
11.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยมดีงัต่อไปนี้ 
 
   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   
 

30 กนัยำยน 
 

31 ธนัวำคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยำยน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวำคม 
  จดัตัง้ขึน้ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
       
บรษิทั วำยเจซ ีดโีปท ์ ใหบ้รกิำรพืน้ทีร่บัฝำกและ      
   เซอรว์สิเซส จ ำกดั    ซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์ ไทย 50.00 50.00 7,500,000 7,500,000 
Leo Myanmar Logistics เป็นผูร้บัจดักำรขนสง่สนิคำ้      
   Co., Ltd. ระหวำ่งประเทศและ      
    ใหบ้รกิำรโลจสิตกิส ์      
    ครบวงจร เมยีนมำร ์ 80.00 80.00 2,732,600 2,732,600 
รวม        10,232,600 10,232,600 

 
11.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สทุธิ 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม มดีงัต่อไปนี้ 
 

   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

 
  

จดัตัง้ขึน้ 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

บรษิทั อำรำเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรหิำรจดักำรดำ้นกำรขนสง่และ 
   สถำนทีเ่กบ็สนิคำ้ 

ไทย 26.00 26.00 

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์ำนทม์ำรนี  
   (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ตวัแทนสำยเดนิเรอืของบรษิทัใน 
   ประเทศเกำหลใีตส้ ำหรบักำรใหบ้รกิำร 
   ตูค้อนเทนเนอร ์

ไทย 50.00 50.00 

 
บรษิัทจดัประเภทเงนิลงทุนใน บรษิัท ซิโนคอร์ เมอร์ชำนท์มำรนี (ประเทศไทย) จ ำกดั (SKRT) ที่บรษิัทมสีดัส่วนกำรถือหุ้น  
ร้อยละ 50 เป็นเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม เนื่องจำกบรษิัทมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรตดัสนิใจ
เกีย่วกบันโยบำยกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนของ SKRT แต่ไมไ่ดม้อี ำนำจควบคุม SKRT 
 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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กำรลงทุนใน SKRT เป็นกำรลงทุนร่วมกับ Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. (SKR) ประเทศเกำหลีใต้ ซึ่งเป็นบริษัท
เจำ้ของเรอืเดนิทะเลที ่SKRT เป็นตวัแทนสำยกำรเดนิเรอืในประเทศไทย กำรบรหิำรงำนของ SKRT กระท ำโดยมกีำรก ำหนด
นโยบำยกำรด ำเนินธุรกจิและกำรบรหิำรร่วมกนั บรษิทัมีตวัแทนในคณะกรรมกำร SKRT 2 ท่ำน จำกทัง้หมด 6 ท่ำน ผูล้งทุน 
มกีำรตดัสนิใจในกำรบรหิำรงำนรว่มกนั ทัง้นี้ไมม่สีญัญำระหวำ่งผูถ้ือหุน้ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 

วิธีส่วนได้เสีย 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

วิธีรำคำทุน 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยำยน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวำคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยำยน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทั อำรำเมก็ซ ์(ประเทศไทย)     
   จ ำกดั 3,386,109 2,885,295 10,140,000 10,140,000 
บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์ำนทม์ำรนี     
   (ประเทศไทย) จ ำกดั 50,838,052 42,073,132 9,745,614 9,745,614 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่เงนิลงทุน - - (7,000,000) (7,000,000) 
รวม 54,224,161 44,958,427 12,885,614 12,885,614 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มแสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
   (ตรวจสอบแลว้) 44,958,427 12,885,614 
สว่นแบ่งก ำไร 9,265,734 - 
สว่นแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
   (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 54,224,161 12,885,614 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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11.3 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (เดิมแสดงเป็น เงินลงทุนทัว่ไป - สทุธิ) 

 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

   
อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม รำคำทุน รำคำทนุ 
    (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
 

(ตรวจสอบแลว้) 
  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 1 มกรำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท   
 

 
    

Kyung Pyung Logistics  
   Co., Ltd. 

ด ำเนินธุรกจิดำ้นขนสง่
และโลจสิตกิสใ์นประเทศ
เกำหล ี 30.00 

 
30.00 31,642,000 

 
31,642,000 29,510,000 

 
29,510,000 

บรษิทั รอยลัเทนเนอร ์ 
   คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

เป็นผูร้บัจดักำรขนสง่สนิคำ้ 
   ระหว่ำงประเทศ   19.00 

 
19.00 2,570,000 

 
2,570,000 950,000 

 
950,000 

บรษิทั ออล โลจสิตกิส ์ 
   เซน็เตอร ์จ ำกดั 

บรหิำรจดักำรดำ้นกำรขนสง่ 
   และสถำนทีเ่กบ็สนิคำ้ 10.00 

 
10.00 1,000,000 

 
1,000,000 1,000,000 

 
1,000,000 

บรษิทั ทฟิฟ่ำ จ ำกดั ใหบ้รกิำรฝึกอบรมสมัมนำ 5.00 5.00 12,405,000 12,405,000 3,500,000 3,500,000 
บรษิทั ทฟิฟ่ำ โลจสิตกิส ์ 
   (2008) จ ำกดั 

ประกอบกจิกำรใหโ้รงพกัสนิคำ้ 
พรอ้มกำรบรรจุสนิคำ้ 2.00 

 
2.00 100,000 

 
100,000 100,000 

 
100,000 

บรษิทั ทำฟ่ำ คอนซอรเ์ทีย่ม 
   จ ำกดั 

ขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 
5.83 

 
4.73 1,084,000 

 
284,000 1,084,000 

 
284,000 

หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
          เงนิลงทุน 

 
  (1,000,000) 

 
(1,000,000) (1,000,000) 

 
(1,000,000) 

รวม    47,801,000 47,001,000 35,144,000 34,344,000 

 
เมือ่วนัที ่20 มกรำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะผูบ้รหิำรครัง้ที ่1/2563 มมีตใิหล้งทุนเพิม่ในหุน้สำมญัของบรษิทั ทำฟ่ำ คอนซอรเ์ทีย่ม จ ำกดั 
จ ำนวน 8,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 100 บำท รวมเป็นเงนิ 800,000 บำท ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตัเิมื่อวนัที ่19 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
ในกำรประชุมครัง้ที ่6/2562 โดยสดัส่วนกำรถอืหุน้มกีำรเปลีย่นแปลงจำกเดมิรอ้ยละ 4.73 เป็นรอ้ยละ 9.34 บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุน 
ดงักล่ำวในวนัที ่11 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
ในระหวำ่งเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทั ทำฟ่ำ คอนซอรเ์ทีย่ม จ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจ ำนวน 70,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 100 บำท 
รวมเป็นเงิน 7,000,000 บำท ทุนจดทะเบียนจึงเพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 11,600,000 บำท เป็น 18,600,000 บำท เนื่ องจำกบริษัท 
ไมไ่ดล้งทุนเพิม่ จงึท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ปลีย่นแปลงจำกเดมิรอ้ยละ 9.34 เป็นรอ้ยละ 5.83 
 
 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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12 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ 

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สทุธ ิส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 46,633,822 40,694,108 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นนโยบำยบญัช ี(หมำยเหตุ 6.1) (13,086,732) (13,086,732) 
รำคำตำมบญัชตีน้งวดหลงัปรบัปรุง - สทุธ ิ 33,547,090 27,607,376 
ซือ้สนิทรพัย ์ 3,326,515 3,316,805 
โอนเขำ้ (หมำยเหตุ 14) 764,850 764,850 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (3,763) (529) 
คำ่เสือ่มรำคำ (3,032,946) (2,052,155) 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น 51,925 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ 34,653,671 29,636,347 
 
ทีด่นิทัง้หมด และอำคำรบำงส่วนของบรษิทั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
 

13 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สทุธิ 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน - สทุธ ิส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 14,283,958 14,283,958 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นนโยบำยบญัช ี(หมำยเหตุ 6.1) 12,091,491 12,091,491 
รำคำตำมบญัชตีน้งวดหลงัปรบัปรุง - สทุธ ิ 26,375,449 26,375,449 
ซือ้สนิทรพัย ์ 66,031 66,031 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ (1,068) (1,068) 
คำ่เสือ่มรำคำ (1,771,413) (1,771,413) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ 24,668,999 24,668,999 
 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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14 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สทุธิ 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูจ้ ำแนกตำมประเภทของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 
บำท 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

บำท 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

บำท 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

บำท 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้     
ทีด่นิ 49,656,625 52,697,955 - - 
ยำนพำหนะ 11,032,245 13,086,732 11,032,245 13,086,732 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ 60,688,870 65,784,687 11,032,245 13,086,732 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ - - 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นนโยบำยบญัช ี(หมำยเหตุ 6.1) 52,697,955 - 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหมจ่ำกกำรเปลีย่นนโยบำยบญัช ี(หมำยเหตุ 6.1) 13,086,732 13,086,732 
รำคำตำมบญัชตีน้งวดหลงัปรบัปรุง - สทุธ ิ 65,784,687 13,086,732 
โอนออก (หมำยเหตุ 12) (764,850) (764,850) 
คำ่เสือ่มรำคำ (4,330,967) (1,289,637) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ 60,688,870 11,032,245 
 

จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
คำ่เสือ่มรำคำส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้     
ทีด่นิ 3,041,330 - - - 
ยำนพำหนะ 1,289,637 - 1,289,637 - 
 4,330,967 - 1,289,637 - 
     
ดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 2,377,557 - 444,565 - 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 2,398,512 - 1,318,512 - 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ 124,227 - 124,227 - 
 

กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำมจี ำนวน 9.23 ล้ำนบำท และจ ำนวน 3.18 ลำ้นบำท ในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำง
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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15 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - บรษิทัอื่น 159,038,234 123,816,796 156,596,396 120,321,504 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 22.3) 143,635 108,468 371,092 271,112 
ตน้ทุนคำ่บรกิำรคำ้งจ่ำย - บรษิทัอื่น 27,681,746 19,895,859 27,681,746 20,272,710 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
      (หมำยเหตุ 22.3)  - 

 
119,231 - 

 
119,839 

เจำ้หนี้อื่น 31,057 78,622 18,536 25,039 
เงนิรบัล่วงหน้ำ 3,072,246 4,066,963 3,139,305 4,137,716 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - บรษิทัอื่น 30,287,720 29,008,873 27,790,352 27,193,100 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 22.3) 1,603 - 1,603 - 
รวม 220,256,241 177,094,812 215,599,030 172,341,020 
 

16 เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 
 
16.1 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 

 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 1,171,340 2,957,949 1,171,340 2,957,949 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - - - 
 1,171,340 2,957,949 1,171,340 2,957,949 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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เงนิเบกิเกนิบญัช ีมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MOR ต่อปี 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำตน้งวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563   
   (ตรวจสอบแลว้) 2,957,949 2,957,949 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 1,357,017,987 1,357,017,987 
ช ำระในระหว่ำงงวด (1,358,804,596) (1,358,804,596) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563    
   (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 1,171,340 1,171,340 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทมวีงเงนิเบิกเกินบญัชแีละเงนิกู้ยืมระยะสัน้ที่สำมำรถเบิกออกมำใช้ได้เป็นจ ำนวน  
184 ลำ้นบำท 
 

16.2 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ มดีงันี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำตน้งวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563   
   (ตรวจสอบแลว้) - - 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 20,000,000 20,000,000 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563    
   (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 20,000,000 20,000,000 
 
ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดท้ ำสญัญำเงนิกูย้มืเงนิจ ำนวน 20 ลำ้นบำท ภำยใตม้ำตรกำรสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่ำเพือ่ชว่ยเหลอื
ผู้ประกอบกำรที่ได้รบัผลกระทบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรระบำดของ COVID-19 กบัสถำบนักำรเงนิในประเทศแห่งหนึ่ง 
สญัญำดงักล่ำวก ำหนดให้บรษิัทช ำระเงนิต้นครัง้แรกในอีก 25 เดอืนหลงัจำกเบิกเงนิกู้ และช ำระคืนเป็นรำยงวดทุก ๆ เดอืน  
รวม 24 งวด ณ วนัที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดเ้บกิเงนิกูค้รบวงเงนิจ ำนวน 20 ลำ้นบำทแลว้ 
 
เงนิกู้ยมืระยะยำวของบรษิทันี้ถูกค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทั และบรษิทัต้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิต่ำง ๆ รวมถงึกำร
ด ำรงอตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 2 เท่ำและกำรด ำรงอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ไมต่ ่ำกว่ำ 1.2 เท่ำ เป็นตน้ 
 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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17 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 

จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยตำมสญัญำเชำ่ในอนำคต มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

บำท 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

บำท 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 
     

จ ำนวนเงนิทีจ่ะตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเชำ่ 87,986,185 93,767,692 25,102,022 28,909,022 
หกั  คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต (20,230,575) (22,786,313) (4,442,578) (5,373,088) 
มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 67,755,610 70,981,379 20,659,444 23,535,934 
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (5,163,652) (5,522,025) (3,563,507) (3,769,875) 
สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระมำกกว่ำหนึ่งปี 62,591,958 65,459,354 17,095,937 19,766,059 
 

18 ภำษีเงินได้ 
 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดร้ะหว่ำงกำลได้ตัง้คำ้งจ่ำยจำกกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดยีวกับทีใ่ชก้บัอตัรำของก ำไร
รวมทัง้ปีทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ส ำหรบัขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมคอื อตัรำรอ้ยละ 13.77 ต่อปี (30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 : อตัรำรอ้ยละ 16.98 ต่อปี) 
และขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรคอื อตัรำรอ้ยละ 16.08 ต่อปี (30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 : อตัรำรอ้ยละ 21.29 ต่อปี) ประมำณกำร
อตัรำภำษเีงนิไดเ้ปลีย่นแปลงจำกงวดก่อนเนื่องจำกรำยไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษแีละค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษไีดเ้กดิขึน้ไมส่ม ่ำเสมอ 
และมจี ำนวนทีม่สีำระส ำคญั 
 

19 เงินปันผลจ่ำย 
 

บริษทั 
 

เมื่อวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.05 บำทต่อหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 10 ลำ้นบำท และบรษิทัไดจ้ดัสรรก ำไรสุทธจิ ำนวน 
1.70 ลำ้นบำท ไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย บรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวครบถว้นแลว้ในวนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที่ 15 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 6/2563 ได้มีมติอนุมตัิจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวน  
0.15 บำทต่อหุ้น จ ำนวน 200 ล้ำนหุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 30 ล้ำนบำท บรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวครบถ้วนแล้วในวนัที ่ 
14 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
 

บริษทัย่อย 
 

เมื่อวนัที ่12 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทั วำยเจซีดโีปท์ เซอร์วสิเซส จ ำกดั ไดม้มีติให้จ่ำยเงนิปันผล
ระหว่ำงกำลจ ำนวน 33.33 บำทต่อหุน้ จ ำนวนทัง้หมด 150,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 5.00 ลำ้นบำท โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำย
ให้บริษัทจ ำนวน 2.50 ล้ำนบำท และจ่ำยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 2.50 ล้ำนบำท บรษิัทได้รับเงนิปันผลแล้วเมื่อวนัที ่ 
28 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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20 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุน้ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักตำมจ ำนวนหุ้น 
ทีอ่อกอยูใ่นระหวำ่งงวด 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน     
     
ก ำไรส ำหรบังวดทีเ่ป็นของ     
   ผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (บำท) 14,797,259 3,606,112 12,148,048 468,569 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดย     
   ผูถ้อืหุน้ (หุน้) 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.074 0.018 0.061 0.002 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน     
     
ก ำไรส ำหรบังวดทีเ่ป็นของ     
   ผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (บำท) 42,881,218 38,731,350 35,518,971 30,149,249 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดย     
   ผูถ้อืหุน้ (หุน้) 200,000,000 170,264,033 200,000,000 170,264,033 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.214 0.227 0.178 0.177 
 

21 ภำระผกูพนั 
 
หนังสือค ำ้ประกนั 
 
กลุ่มกจิกำรมหีนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำร ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน    31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน    31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หนงัสอืค ้ำประกนั 45,155,875 45,353,298 45,155,875 45,353,298 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัท ได้แก่ นำยเกตตวิทิย์ สทิธสิุนทรวงศ์ นำยสมศกัดิ ์ศรสีุทศัน์กุล และ
บรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่ถอืหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 36.24 รอ้ยละ 14.68 และรอ้ยละ 13.82 ตำมล ำดบั 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
22.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร     
   - บรษิทัยอ่ย - - 17,227 36,519 
   - บรษิทัรว่ม 2,591,714 2,519,107 56,563 7,468 
รวม 2,591,714 2,519,107 73,790 43,987 
     
รำยไดค้ำ่ทีป่รกึษำ     
   - บรษิทัรว่ม - 45,000 - 45,000 
รวม - 45,000 - 45,000 
     
รำยไดส้ำธำรณูปโภค     
   - บรษิทัรว่ม 325 311 325 311 
รวม 325 311 325 311 
     
รำยไดเ้งนิปันผล     
   - บรษิทัยอ่ย - - - - 
รวม - - - - 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร     
   - บรษิทัยอ่ย - - 31,160 1,490,470 
   - บรษิทัรว่ม 9,279,396 6,953,922 751,003 10,048 
รวม 9,279,396 6,953,922 782,163 1,500,518 
     
รำยไดค้ำ่ทีป่รกึษำ     
   - บรษิทัรว่ม 15,000 135,000 15,000 135,000 
รวม 15,000 135,000 15,000 135,000 
     
รำยไดส้ำธำรณูปโภค     
   - บรษิทัรว่ม 910 765 910 765 
รวม 910 765 910 765 
     
รำยไดเ้งนิปันผล      
   - บรษิทัยอ่ย - - 2,500,000 3,000,000 
รวม - - 2,500,000 3,000,000 

 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรใชร้ำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
 
รำยไดค้ำ่เชำ่และบรหิำรจดักำร รำยไดค้ำ่ทีป่รกึษำ และรำยไดส้ำธำรณูปโภคใชร้ำคำทีก่ ำหนดตำมสญัญำ 
 
 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

40 

 
22.2 ต้นทนุกำรให้บริกำร และค่ำใช้จ่ำย 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร     
   - บรษิทัยอ่ย - - 51,462 780,424 
   - บรษิทัรว่ม 1,358,086 1,510,035 1,358,086 1,510,035 
รวม 1,358,086 1,510,035 1,409,548 2,290,459 
     
ดอกเบีย้จำ่ย     
   - บรษิทัยอ่ย - - - - 
รวม - - - - 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร     
   - บรษิทัยอ่ย - - 238,974 3,346,504 
   - บรษิทัรว่ม 4,067,831 4,149,469 4,067,831 4,149,469 
รวม 4,067,831 4,149,469 4,306,805 7,495,973 
     
ดอกเบีย้จ่ำย     
   - บรษิทัยอ่ย - - - 39,555 
รวม - - - 39,555 
 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22.3 ยอดคงเหลือ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้     
   - บรษิทัยอ่ย - - 356,222 535,431 
   - บรษิทัรว่ม 1,025,462 1,377,876 - - 
รวม 1,025,462 1,377,876 356,222 535,431 
     
รำยไดค้ำ้งรบั     
   - บรษิทัรว่ม 178,583 944,998 2,972 - 
รวม 178,583 944,998 2,972 - 
     
ลกูหนี้อื่น     
   - บรษิทัรว่ม 96 10,123 96 10,123 
รวม 96 10,123 96 10,123 
     
เงนิทดรองจ่ำย     
   - บรษิทัยอ่ย - - 3,305,650 1,765,650 
รวม - - 3,305,650 1,765,650 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - บรษิทัยอ่ย - - 227,457 162,644 
   - บรษิทัรว่ม 143,635 108,468 143,635 108,468 
รวม 143,635 108,468 371,092 271,112 
     
ตน้ทุนคำ่บรกิำรคำ้งจ่ำย     
   - บรษิทัยอ่ย - - - 608 
   - บรษิทัรว่ม - 119,231 - 119,231 
รวม - 119,231 - 119,839 
     
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย     
   - บรษิทัรว่ม 1,603 - 1,603 - 
รวม 1,603 - 1,603 - 

 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22.4 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 

 
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 5,346,880 5,381,640 5,136,880 5,171,640 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 235,516 199,656 213,997 199,656 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 866 915 866 915 
รวม 5,583,262 5,582,211 5,351,743 5,372,211 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 16,731,850 16,589,970 16,101,850 15,959,970 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 706,546 2,283,741 641,989 2,283,741 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 2,597 2,746 2,597 2,746 
รวม 17,440,993 18,876,457 16,746,436 18,246,457 
 

23 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 หุน้สำมญัของบรษิทัไดม้กีำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เป็นครัง้แรก หุน้สำมญัทีม่กีำรซือ้ขำย
จ ำนวน 320,000,000 หุน้ แบ่งเป็น 
 
- หุน้สำมญัเดมิก่อนกำรเสนอขำยหุน้ใหมแ่ก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก จ ำนวน 200,000,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
 
- หุน้สำมญัทีอ่อกใหมแ่ก่ประชำชน จ ำนวน 120,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท  
 
รำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.42 บำท เป็นผลให้หุ้นสำมญัและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมญัของบรษิัทเพิม่ขึ้น จ ำนวน 60,000,000 บำท และ 
350,400,000 บำท ตำมล ำดบั  
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