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รำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
ควำมเหน็ 
 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิติกส์ จ ำกัด 
(มหำชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิกำร) และฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ
ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุด
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุด  

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรซึ่งประกอบด้วยนโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญัและหมำยเหตุ 

เรื่องอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ี ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจ้ำได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำก
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรบัผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น  ๆ  
ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่ข้ำพเจ้ำได้รบัเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์  
ในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ   
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้ระบุเรื่อง กำรรบัรู้รำยได้จำกกำรให้บรกิำร เป็นเรื่อง
ส ำคญัในกำรตรวจสอบและไดน้ ำเรื่องนี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม
และในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเหน็แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องนี้  
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

กำรรบัรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 

 

กลุ่มกิจกำรให้บรกิำรจดักำรขนส่งทัง้ในประเทศและระหว่ำง
ประเทศและให้บริกำรโลจิสติกส์ครบวงจร โดยมีรำยได้จำก
กำรใหบ้รกิำรรวม 1,126 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99 ของ
รำยได้รวม รำยได้จะถูกรบัรู้เมื่อกลุ่มกิจกำรปฏิบัติตำมภำระ 
ที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ โดยกำรส่งมอบบริกำรที่สัญญำว่ำ 
จะให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้ำมีอ ำนำจควบคุม 
บริกำรนัน้ กลุ่มกิจกำรมีกำรก ำหนดภำระที่ต้องปฏิบัติแต่ละ
รำยกำรว่ำ เป็นภำระทีต่อ้งปฏบิตัใิหแ้ล้วเสรจ็ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง 
หรือเป็นภำระที่ต้องปฏิบัติซึ่งเสร็จสิ้น ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง  
ตำมนโยบำยบญัชสี ำหรบักำรรบัรูร้ำยไดท้ีเ่ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิขอ้ 6.17 
 

 
 
 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้กำรให้บริกำรของกลุ่ม
กจิกำรโดย 
 

- ประเมินและทดสอบกำรควบคุมภำยในที่ส ำคัญเกี่ยวกับ
วงจรรำยไดข้องกลุ่มกจิกำร โดยท ำควำมเขำ้ใจกำรควบคุม
ภำยในของวงจรรำยได้ และสุ่มเลือกตวัอย่ำงรำยกำรเพื่อ
ทดสอบกำรควบคุมภำยในทีส่ ำคญั 

- อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำของสัญญำที่ท ำกำรสุ่ม
ตรวจสอบ เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรรับรู้
รำยไดว่้ำเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ และไดน้ ำไปใชป้ฏบิตัอิย่ำงสม ่ำเสมอ  

- ทดสอบเน้ือหำสำระของรำยกำรโดยเลือกตัวอย่ำงรำยกำร
รำยได้จำกกำรให้บริกำร เพื่อตรวจว่ำมีกำรให้บริกำรแก่
ลูกค้ำแล้ว และบนัทกึรำยได้ตำมจุดรบัรู้รำยได้ที่เหมำะสม
ตำมเงื่อนไขกำรให้บริกำร โดยตรวจกับเอกสำรใบแจ้งหนี้
และใบขนเพื่อพจิำรณำว่ำรำยกำรถูกตอ้งและเกดิขึน้จรงิตำม
รอบระยะเวลำบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ตรวจกำรรบัช ำระเงนิ
จำกลูกคำ้ตำมใบแจ้งหนี้กบัรำยกำรในบญัชธีนำคำรส ำหรบั
รำยกำรทีไ่ดร้บัช ำระเงนิแล้ว 

 

 



 

 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

ขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญัในกำรตรวจสอบกำรรบัรู้รำยได้จำกกำร
ให้บริกำร เนื่ องจำกจ ำนวนของรำยได้มีสำระส ำคัญต่อ 
งบกำรเงินรวม และควำมหลำกหลำยของบริกำรและภำระที่
ตอ้งปฏบิตัติำมในแต่ละสญัญำ ท ำใหม้คีวำมเสีย่งเกีย่วกบักำร
พจิำรณำว่ำจุดกำรรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัเิป็น
แบบรบัรูร้ำยไดต้ลอดช่วงอำยุสญัญำหรอืรบัรูร้ำยได ้ณ เวลำใด
เวลำหนึ่ง อีกทัง้เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหำรในกำร
พจิำรณำเนื้อหำของสญัญำเพื่อกำรรบัรูร้ำยไดอ้ย่ำงเหมำะสม
ตำมภำระงำนทีส่่งมอบ 
 

 

- ทดสอบรำยกำรรำยได้จำกกำรให้บริกำรที่เกิดขึ้นช่วงใกล้ 
สิน้รอบระยะเวลำบญัช ีและใบลดหนี้ทีอ่อกภำยหลงัวนัสิน้รอบ
ระยะเวลำบัญชีโดยตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำร  
เพื่อประเมินว่ำ รำยกำรเหล่ำนี้บันทึกถูกต้องตรงตำมรอบ
ระยะเวลำบญัชหีรอืไม่ 

- ส่งหนังสอืยนืยนัยอดลูกหนี้กำรคำ้โดยสุ่มตวัอย่ำง เพื่อตรวจ
ว่ำรำยได้ของกลุ่มกิจกำรเป็นรำยได้ที่มีกำรให้บริกำร
เกดิขึน้จรงิ และลูกหนี้กำรคำ้มตีวัตน 

- วเิครำะห์เปรยีบเทยีบบญัชรีำยได้ของกลุ่มกิจกำรโดยแยก
เป็นกำรบรกิำรแต่ละประเภท เพื่อพจิำรณำว่ำมคีวำมผนัผวน
ทีผ่ดิปกตขิองรำยไดห้รอืไม่  

- ทดสอบรำยกำรในสมุดรำยวนัที่บนัทึกเกี่ยวกบัรำยได้และ
รำยกำรปรบัปรุงอื่นทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อประเมนิว่ำมกีำรบันทึก
รำยไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

 
ข้ำพเจ้ำไม่พบข้อผิดพลำดที่มีสำระส ำคญัจำกกำรปฏิบัติงำน
ดงักล่ำวข้ำงต้น กำรรบัรู้รำยได้สอดคล้องกับหลักฐำนประกอบ
รำยกำร 
 

 

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ขอ้ 4.4 ทีอ่ธบิำยถงึนโยบำยกำรบญัชเีกี่ยวกบั
กำรน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจำกเรื่องทีข่ำ้พเจำ้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 

ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมกำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถงึงบกำรเงนิรวมและ
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 

ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำ
ขอ้มลูอื่นมคีวำมขดัแยง้ทีม่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หรอืกบัควำมรูท้ีไ่ดร้บัจำกกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญั  ข้ำพเจ้ำ 
ตอ้งสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ   



 

ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมกำรมหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควร 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็น  เพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำก
กำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและ
บรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชี
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลิกกลุ่มกิจกำรและบรษิทั หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีช่่วยกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 
ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำมวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ด้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิ รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบข้อมูลทีข่ดัต่ อข้อเท็จจรงิ 
อันเป็นสำระส ำคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  และถือว่ำมีสำระส ำคญั 
เมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรำยกำร  หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตัดสินใจ 
ทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต  และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยง
เหล่ำนัน้ และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจ้ำ ควำมเสี่ยง 
ทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กิดจำกขอ้ผดิพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจรติอำจเกีย่วกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดง
ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีก่รรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัช ีและกำรเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร   



 

• สรุปเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบรษิัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมี
ควำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึกำรเปิดเผย
ข้อมูลในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวันทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชี
ของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจกำรและบริษัทต้องหยุดกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มกีำรน ำเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรม  
ทำงธุรกจิภำยในกลุ่มกจิกำรเพื่อแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิรวม ขำ้พเจำ้รบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุม 
ดูแลและกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 

 

ขำ้พเจำ้ไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ทีส่ ำคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นที่มนีัยส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำ 
ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เชื่อว่ำมเีหตุผลทีบุ่คคลภำยนอก
อำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
 

จำกเรื่องทีส่ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ได้พจิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ทีม่นีัยส ำคญัทีสุ่ดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำ ยงำน
ของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ 
ขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำ
จะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
สุขมุำภรณ์  วงศอ์ริยำพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหำนคร 
25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 37,835,673 89,732,441 14,538,776 68,406,686

เงนิลงทุนระยะสัน้ 12 200,000,000 - 200,000,000 -

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย   

มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 13 180,309,356 - 180,309,356 -

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 14 288,194,486 180,135,078 289,645,027 178,118,870

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 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

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระผกูพนั 16 15,279,233 15,105,275 15,279,233 15,105,275

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 17.1 - - 10,232,600 10,232,600

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - สุทธิ 17.2 55,953,763 44,958,427 12,885,614 12,885,614

เงนิลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 18 - 34,344,000 - 34,344,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 18 47,801,000 - 47,801,000 -

ลกูหนี้อืน่ - กรมสรรพากร 6,198,793 6,149,184 6,198,793 6,149,183

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 19 36,890,074 46,633,822 32,135,499 40,694,108

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - 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

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 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 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชี 26.1 1,382,480 2,957,949 1,382,480 2,957,949

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 25 196,550,373 177,094,812 192,377,597 172,341,020

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี - 2,810,920 - 2,810,920

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่า

ทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 26.3 5,847,675 - 3,481,850 -

หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 28 226,448 - 226,448 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 492,667 403,584 - -

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 29 23,950,112 27,306,954 23,728,562 26,281,777

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

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

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

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 8,208,273 - 8,208,273

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 26.3 62,546,783 - 16,284,209 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 30 46,016,472 42,402,607 44,993,257 41,508,765

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - 5,625,000 - -

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรอืนหุน้ 31

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จ านวน 320,000,000 หุน้

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 320,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2562 : หุน้สามญั จ านวน 200,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 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

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

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 614,568,485 196,199,488 568,705,658 159,207,961

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 12,392,149 13,950,820 - -

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้

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

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

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

ค่ำใช้จ่ำย

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

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

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

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

ก าไร(ขาดทุน)อืน่ - สุทธิ (1,781,842) (2,727,956) (1,828,459) (2,934,761)

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

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

ก ำไรก่อนส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม 58,252,418 39,213,638 59,141,066 39,601,296

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 17.2 10,809,120 15,098,319 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 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)

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

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

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

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ของบรษิทัรว่มตามวธิสี่วนไดเ้สยี 17.2 186,216 (931,413) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 23 (16,741) 224,049 - 206,185

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

   ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 253,182 (1,827,608) - (824,742)

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 61,838 (61,409) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 61,838 (61,409) - -

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี - สทุธิจำกภำษี 315,020 (1,889,017) - (824,742)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบง่ปันก ำไรสทุธิ

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

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 895,479 1,151,841 - -

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

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม

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

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 941,329 1,103,833 - -

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

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 38 0.2601 0.2581 0.2203 0.1831

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

กำรวดัมลูค่ำ

เงินลงทุนใน รวม รวม

จดัสรรแล้ว ผลต่ำงของอตัรำ ตรำสำรทุน องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของ

 ทุนท่ีออก ส่วนเกินมลูค่ำ ทุนส ำรอง ยงัไม่ได้ แลกเปล่ียนจำกกำร ผำ่นก ำไรขำดทุน ของส่วนของ ผูเ้ป็นเจำ้ของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวม

และช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย จดัสรร แปลงค่ำงบกำรเงิน เบด็เสรจ็อ่ืน เจำ้ของ ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ ส่วนของเจำ้ของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

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

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 44,085,885 (49,128) - (49,128) 44,036,757 1,103,833 45,140,590

การเพิม่ทุน 31 25,000,000 - - - - - - 25,000,000 - 25,000,000

เงนิปันผลจ่าย 33 - - - (28,500,000) - - - (28,500,000) (3,000,000) (31,500,000)

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 32 - - 1,700,000 (1,700,000) - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 100,000,000 28,875,000 7,600,000 60,797,773 (1,073,285) - (1,073,285) 196,199,488 13,950,820 210,150,308

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

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

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 5 - - - (1,450,627) - 10,125,600 10,125,600 8,674,973 - 8,674,973

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563

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

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 57,095,355 49,471 - 49,471 57,144,826 941,329 58,086,155

การเพิม่ทุน 31 60,000,000 332,549,198 - - - - - 392,549,198 - 392,549,198

เงนิปันผลจ่าย 33 - - - (40,000,000) - - - (40,000,000) (2,500,000) (42,500,000)

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 32 - - 2,500,000 (2,500,000) - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 160,000,000 361,424,198 10,100,000 73,942,501 (1,023,814) 10,125,600 9,101,786 614,568,485 12,392,149 626,960,634

งบกำรเงินรวม

ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ

ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจำ้ของ

ก ำไรขำดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน

กำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุ

ในตรำสำรทนุ

 ทนุท่ีออก ส่วนเกินมลูค่ำ จดัสรรแล้ว ผ่ำนก ำไรขำดทนุ รวม

และช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ทนุส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร เบด็เสรจ็อ่ืน ส่วนของเจำ้ของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 75,000,000 28,875,000 5,900,000 21,202,620 - 130,977,620

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 31,730,341 - 31,730,341

การเพิม่ทุน 31 25,000,000 - - - - 25,000,000

เงนิปันผลจ่าย 33 - - -  (28,500,000) -  (28,500,000)

จดัสรรทุนส ารองตามกฏหมาย 32 - - 1,700,000  (1,700,000) - -

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 100,000,000 28,875,000 7,600,000 22,732,961 - 159,207,961

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 5 - - -  (1,346,792) 10,125,600 8,778,808

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 100,000,000 28,875,000 7,600,000 21,386,169 10,125,600 167,986,769

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 48,169,691 - 48,169,691

การเพิม่ทุน 31 60,000,000 332,549,198 - - - 392,549,198

เงนิปันผลจ่าย 33 - - -  (40,000,000) -  (40,000,000)

จดัสรรทุนส ารองตามกฏหมาย 32 - - 2,500,000  (2,500,000) - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 160,000,000 361,424,198 10,100,000 27,055,860 10,125,600 568,705,658

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

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

รายการปรบัปรงุเพือ่กระทบยอดก าไรก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดสุทธจิากการด าเนนิงาน

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 17.2  (10,809,120)  (15,098,319) - -

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 19, 20, 21, 22 13,594,146 7,365,403 7,231,684 5,429,048

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 528,337 - 453,986 -

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายและการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 8,849  (200,412) 5,615  (210,949)

หนี้สงสยัจะสญู - 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)

(ก าไร)ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ทางการเงนิ  (497,635) -  (497,635) -

(ก าไร)ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ  (243,656) -  (243,656) -

รายไดด้อกเบีย้ 34  (475,493)  (436,618)  (437,179)  (350,344)

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

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงใน

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 78,412,297 54,618,864 67,082,921 49,799,998

สนิทรพัยด์ าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึน้)

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธิ  (115,061,801) 41,205,728  (112,517,853) 39,244,872

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  (803,266)  (174,783)  (852,495)  (191,218)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 16,524,612  (3,655,926) 6,333,865  (6,902,680)

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 16,372,807  (42,589,161) 19,890,852  (40,586,212)

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  (3,357,648)  (1,429,501)  (2,553,215)  (2,031,873)

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น  (5,625,000)  (1,875,000) - -

จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  (644,100)  (812,300)  (644,100)  (812,300)

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน  (14,182,099) 45,287,921  (23,260,025) 38,520,587

รบัภาษเีงนิได้ - 14,614,210 - 14,614,210

จ่ายภาษเีงนิได้  (12,971,196)  (10,454,505)  (11,781,982)  (10,021,696)

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน  (27,153,295) 49,447,626  (35,042,007) 43,113,101

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั  (173,958) 3,061,006  (173,958)  (171,852)

เงนิลงทุนระยะสัน้  (200,000,000) -  (200,000,000) -

เงนิสดจ่ายส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน  (180,065,700) -  (180,065,700) -

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

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

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร - 2,143,458 - 2,143,458

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน  (502,302)  (463,847)  (502,302)  (463,847)

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

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

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

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

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

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

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - - -  (7,500,000)

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

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -  (10,000,000) -  (10,000,000)

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

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26.2 -  (6,000,360) -  (6,000,360)

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ -  (1,810,516) -  (1,810,516)

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่  (4,600,650) -  (3,769,875) -

เงนิสดรบัจากการออกจ าหน่ายหุน้เพิม่ทุนสุทธิ

จากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ 31 392,549,198 25,000,000 392,549,198 25,000,000

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

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

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

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

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 348,172  (47,747) - -

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

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

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจากสญัญาเชา่ 2,013,729 - - -

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจากสญัญาเชา่การเงนิ - 9,746,221 - 9,746,221

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

15 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) เป็นบริษัทซึ่งจัดตัง้ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2534 บรษิัท 
ได้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัเมื่อวนัที่ 23 มนีำคม พ.ศ. 2560 บรษิัทได้เริม่ท ำกำรซื้อขำยหุน้ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็น
ครัง้แรก เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ทีต่ ัง้ของส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำ มดีงันี้ 
 
ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที ่251 - 251/1 ซอยภกัด ีถนนพระรำม 3 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
 
ส ำนักงำนสำขำ 1 : เลขที ่53 ชัน้ 11 อำคำรทะเลทองทำวเวอร ์ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรรีำชำ ชลบุร ีประเทศไทย 
 
ส ำนักงำนสำขำ 2 : เลขที ่259/1 ซอยภกัด ีถนนพระรำม 3 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
 
ส ำนักงำนสำขำ 3 : เลขที ่294/18-19 ถนนร่มเกลำ้ แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
 
ส ำนักงำนสำขำ 4 : เลขที ่571/1-571/6 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
 
บรษิทัด ำเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบักำรเป็นผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ และใหบ้รกิำรโลจสิตกิสค์รบวงจร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำกลุ่มกจิกำร 
 
งบกำรเงนินี้ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 

 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิกำรระบำดของ COVID-19 ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำวได้ส่งผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร โดยในเดอืน
กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 กำรน ำเขำ้และส่งออกจำกประเทศจนีเริม่ชะลอตวั และได้รบัผลกระทบอย่ำงมำกในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 อย่ำงไรกต็ำม 
หลงัจำกช่วงเวลำดงักล่ำว กลุ่มกจิกำรมผีลประกอบกำรดขีึน้ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรมรีำยได้รวมและก ำไรสุทธเิพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 
กลุ่มกิจกำรได้ให้ควำมใส่ใจเป็นพิเศษกับเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 และผลกระทบต่อธุรกิจ จึงได้วำงแผนเพื่อรองรบัและแก้ไข 
กบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
 
 
  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและข้อก ำหนดภำยใต้พระรำชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ  
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ช้ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญัและกำรใช้ดุลยพนิิจ
ของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอื
รำยกำรที่มคีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรที่มนีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 9 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมี
กำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ และข้อยกเว้นจำกกำรใช้มำตรกำรผ่อนปรน COVID-19 

 
4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำเกอืบทัง้หมดในงบ
แสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิกำรตอ้งรบัรูส้นิทรพัย์
สทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เวน้แต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมีมลูค่ำต ่ำ    
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32  เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7  เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19  เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทนุ 

 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตั ิโดยนโยบำยกำรบญัชใีหม่ได้อธบิำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 6 และ
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชดีงักล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5 
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4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 
ก) กำรปรบัปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เติมหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิในเรื่อง

ต่อไปนี้ 

- กำรวดัมลูค่ำ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 

- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกำรจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดียวหรอืส่วนของกิจกำรหรอืประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง ซึ่งไม่จ ำเป็น 
ตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 

- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สิน และเกณฑ์ ในกำรรวมสินทรพัย์และหนี้สินในงบกำรเงนิ รวมทัง้ 
ได้อธิบำยให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร  
ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธรุกิจ ไดใ้หค้ ำนิยำมของ “ธุรกจิ” ใหม่ ซึ่งก ำหนดให้
กำรไดม้ำซึง่ธุรกจิต้องรวมถงึขอ้มลูปัจจยัน ำเขำ้และกระบวนกำรทีส่ ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึง่เมื่อน ำมำรวมกนัมสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญั
ท ำใหเ้กดิควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลติ” โดยใหค้วำมสนใจในตวัของสนิคำ้และบรกิำร
ทีใ่หก้บัลูกคำ้ และตดัเรื่องกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 

 
ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อก ำหนดกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
โดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไม่แน่นอนทีเ่กดิจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ เช่น อตัรำดอกเบี้ย
อ้ำงอิงที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงได้ก ำหนดให้กิจกำรให้ข้อมูล
เพิม่เตมิเกีย่วกบัควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 
 

ง) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง นโยบำย
กำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมสีำระส ำคญั” โดยให้
เป็นไปในแนวทำงเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิำยถึงกำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไป
ประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 

 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรประเมนิว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัเหล่ำนี้จะไม่มผีลกระทบทีม่สีำระส ำคญัต่องบกำรเงนิทีน่ ำเสนอ 
 

4.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 

 

ก) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบัแนวผ่อนปรนในทำงปฏบิตัิ
กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำที่เข้ำเงื่อนไขที่ก ำหนดซึ่งเกิดจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง (เช่น กำรทดแทนอัตรำ 
THBFIX ดว้ยอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิใหม่ซึง่เป็นผลมำจำกกำรยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่ำต้องวดัมลูค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ โดยใช้
อตัรำคดิลดที่ปรบัปรุงซึ่งสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ย เพื่อคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอนุญำตใหถ้ือ
ปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 

กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำแนวผอ่นปรนดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปี 
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้  
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4.4 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

 
สภำวชิำชีพบัญชีได้ประกำศเมื่อวนัที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส ำหรบักจิกำรทีม่รีอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ส ำหรบัเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
1. กำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยวิธีอย่ำงง่ำยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง 

เครื่องมอืทำงกำรเงนิ  
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่ต้องน ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้ในกำรวดัมูลค่ำของ 
ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ กลุ่มกจิกำรสำมำรถใช้ขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดติในอดตี (Historical credit loss) หรอืวธิอีื่นที่ให ้
ผลลพัธ์ใกล้เคยีงกนั ประกอบกบัดุลยพนิิจของผู้บรหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกข้อมูลที่มแีละหำได้  
โดยไม่ใช้ควำมพยำยำมหรอืต้นทุนที่สูงเกินไปมำใช้ในกำรตัง้ส ำรอง ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรยงัต้องปฏิบัติในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 

 
2. กำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 

เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ  
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะวดัมูลค่ำยุติธรรมเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที ่ 
1 มกรำคม 2563 (ใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นมูลค่ำยุติธรรม ณ สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนแต่ละรอบ) ทัง้นี้ 
กลุ่มกจิกำรยงัตอ้งปฏบิตัใินเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ  
 

3. กำรกลบัรำยกำรสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้ 
 
กลุ่มกิจกำรเลอืกที่จะไม่น ำข้อมูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่มคีวำมไม่แน่นอนซึ่งอำจกระทบต่อกำรประมำณกำรก ำไร 
ทำงภำษีที่จะเกดิขึน้ในอนำคตมำเป็นข้อมูลในกำรประมำณกำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษีที่จะเกดิขึ้นในอนำคตเพื่อที่จะใช้
ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี แต่กลุ่มกิจกำรยงัต้องทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำร  
ตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน และกลุ่มกิจกำรต้องลดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีลง  
เมื่อเห็นว่ำไม่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่จะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ี
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงัตอ้งปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้ในเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

4. กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยต์ำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์ 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลที่เกีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชี้กำรด้อยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำสนิทรพัย์ของ
กลุ่มกิจกำรอำจมีกำรด้อยค่ำหรือไม่ ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรยงัต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง กำรด้อยค่ำของ
สนิทรพัย ์ในเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่มำปรบัใช้ครัง้แรก 

 
5.1 รำยกำรปรบัปรงุจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญำเช่ำ  

 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำใชป้ฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชเีดมิ ฉบบัที ่17 เรื่อง สญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรได้น ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัโิดยใช้วธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบั
ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มูล
เปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชจีะรบัรู้ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
การวดัมลูค่าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชถู้กวดัมลูค่ำยอ้นหลงัโดยกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะถูกรบัรูด้ว้ย
จ ำนวนที่เท่ำกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงด้วยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำหรอื 
ค่ำเช่ำคำ้งช ำระ 
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เดิมกลุ่มกจิกำรได้รบัรู้เป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรูด้้วยมูลค่ำคงเหลือของสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิแล ะ
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
 
วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏบิตัิเป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำที่กจิกำรมอียู่ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรได้เลอืกใช้วธิี
ผ่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตุสมผล 
• พจิำรณำว่ำสญัญำเช่ำเป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไม่ตำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิสญัญำเช่ำ 
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กำรกระทบยอดของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 71,844,517 18,278,960 

หกั: ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ  
             ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก (21,339,485) (3,926,260) 
บวก:  หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 11,019,194 11,019,194 

(หกั): สญัญำเช่ำระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (1,674,680) (1,674,680) 

(หกั): สญัญำทีไ่ดม้กีำรประเมนิใหม่และรบัรูเ้ป็นสญัญำบรกิำร  (161,280) (161,280) 
บวก/(หกั): รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงในอตัรำหรอืดชันีที่ 
                    กระทบต่อจ ำนวนเงนิผนัแปรตำมสญัญำ 3,793,113 - 

บวก:  หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นเกีย่วกบัสญัญำเช่ำ 5,625,000 - 
บวก: หนี้สนิสญัญำเช่ำทีด่นิทีบ่นัทกึต ่ำไป ณ วนัสิน้ปี 1,875,000 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 70,981,379 23,535,934 
   

   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 5,522,025 3,769,875 

   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 65,459,354 19,766,059 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเช่ำสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 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 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 12,091,491 12,091,491 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สุทธิ 77,876,178 25,178,223 
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5.2 รำยกำรปรบัปรงุจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรได้น ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำใช้ปฏบิตัติัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิี
ร ับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ เป็นรำยกำรปรับปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด  (modified 
retrospective) ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำใชม้ดีงันี้  
 
กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุน (เดิมจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป) 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่กลุ่มกิจกำรถือ จะต้องจดักลุ่มเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) คอื จดัเป็น
ประเภท ก) มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สำมำรถจดัประเภทใหม่  
ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั 
 
กลุ่มกิจกำรมีเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่แสดงด้วยวธิีรำคำทุนจ ำนวน 34,344,000 บำท โดยเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวจะถูกจัด
ประเภทและวดัมูลค่ำใหม่ตำมวธิมีูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น และรบัรูร้ำยกำรปรบัปรุง ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจำ้ของจ ำนวน 12,657,000 บำท ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 
 
ข้อก ำหนดทำงบัญชีใหม่เกี่ยวกับกำรรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ท ำให้กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำและรับรู้ผลขำดทุน  
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำย (Simplified approach)
ในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ และรบัรูร้ำยกำรปรบัปรุงสะสมเป็นขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจ ำนวน 726,544 
บำท ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสมตน้งวด 
 
อนุพนัธ์ทำงกำรเงิน  
 
อนุพนัธท์ำงกำรเงนิรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่กลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำสญัญำอนุพนัธ ์และวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของอนุพนัธ์รบัรู้ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน กลุ่มกิจกำรมอีนุพนัธ์ทำง
กำรเงนิที่ต้องวดัมูลค่ำใหม่ตำมวธิีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน และรบัรู้รำยกำรปรบัปรุงสะสมเป็นขำดทุนจ ำนวน 724,083 บำท  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสมตน้งวด 
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5.3 ผลกระทบต่องบกำรเงินจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16) และมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั 
 

กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ  (TFRS 16) และกลุ่มมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิเป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 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  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ - สุทธ ิ 180,135,078 (726,544) (1,371,753) 178,036,781 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   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 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธ ิ 14,283,958 - 12,091,491 26,375,449 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สุทธ ิ - - 65,784,687 65,784,687 
สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สุทธ ิ 10,187,287 (2,531,400) - 7,655,887 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 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) - 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่ 
   ถงึก ำหนดช ำระในหนึ่งปี - - 5,522,025 5,522,025 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 724,083 - 724,083 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 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 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ - สุทธ ิ 178,118,870 (622,709) - 177,496,161 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก 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 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธ ิ 14,283,958 - 12,091,491 26,375,449 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สุทธ ิ - - 13,086,732 13,086,732 
สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สุทธ ิ 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 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ - 10,125,600 - 10,125,600 
 
กำรเปลีย่นแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิขำ้งต้นไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมส่วนงำนและไม่มี
ผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดทีเ่คยน ำเสนอ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
6.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม   

 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอืมีสทิธิ 
ในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ด้รบักำรลงทุนเพื่อใหไ้ด้ผลตอบแทน
ผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิัทย่อย
จนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยบนัทกึด้วยวธิรีำคำทุน  โดยต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวกบักำรซื้อเงนิลงทุนจะถูก
รบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน เงนิปันผลรบัจะรบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ข)  บรษิทัร่วม 
 
บรษิทัร่วมเป็นกจิกำรที่กลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม เงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน เงนิปันผลรบัจะรบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ค) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัที่ได้มำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของผูไ้ด้รบักำรลงทุนตำม
สดัส่วนที่ผู้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลงักำรได้มำ
ดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิัทร่วมมมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมูลค่ำส่ วนได้เสยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิัทร่วมนัน้ 
ซึง่รวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยำวอื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนทีเ่กนิกว่ำส่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมนัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิกำร
มภีำระผกูพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพื่อช ำระภำระผกูพนัแทนบรษิทัร่วม 
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ง) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 

 
ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยังคงมีอ ำนำจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบัติต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนใน
บรษิทัย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมที่ลดลงหรอืเพิม่ขึ้นตำมสดัส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรบัรูใ้น
ส่วนของเจำ้ของ 
 
ถำ้สดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญั ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วม
จะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุมหรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุนที่เหลอือยู่จะถูกวดัมูลค่ ำใหม่
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกดิขึ้นจะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกใน  
กำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถอืครองที่เหลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ หรอื
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

จ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออก ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออกเช่นเดียวกนั ยกเว้นรำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ ำเกิดจำก 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 
6.2 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิน ำเสนอในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของกจิกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์
และหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมีกำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ ประกอบของอตัรำ
แลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นด้วย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุน
ของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้น
ก ำไรขำดทุนดว้ย 
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ค) กลุ่มกจิกำร 

 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ที่มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิที่มภีำวะเงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมี
สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนินัน้ 
 รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
 ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 

 
6.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม  และเงนิลงทุนระยะสัน้อื่นที่มสีภำพคล่องสูง
ซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ด้มำ และเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

6.4 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ยกเวน้ในกรณีที่เป็นรำยกำรที่มี
องคป์ระกอบด้ำนกำรจดัหำเงนิที่มนีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมลูค่ำในภำยหลงัด้วย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจที่จะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 6.5 ฉ) 
 

6.5 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนเป็น 4 ประเภท คอื 1) เงนิลงทุนเพื่อคำ้ 2) เงนิลงทุนเผื่อขำย 3) เงนิลงทุน
ทีจ่ะถอืไวจ้นครบก ำหนด และ 4) เงนิลงทุนทัว่ไป ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัย์
เท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุน  
ณ วนัที่รบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
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ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

 
ในกำรซื้อหรอืได้มำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็นวนัที่กลุ่ม
กิจกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสินทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิออกเมื่อสทิธใินกำรได้รบั
กระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยน์ัน้สิน้สดุลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรไดโ้อนควำมเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็น
เจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำร  
ซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วย FVPL กลุ่มกิจกำรจะรบัรูต้้นทุน 
กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของ
กำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
 

ง) ตรำสำรหนี้ 
 
กำรวดัมลูค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้สำมำรถแบ่งได้เป็น  
3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่กลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึง่ประกอบด้วยเงนิต้น

และดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบี้ยจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมวธิี
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิและแสดงในรำยกำรรำยได้อื่น  ก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไร
หรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นพร้อมกับก ำไร /ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยกำรขำดทุนจำก 
กำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) – สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่กลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระกระแสเงนิสด

ตำมสญัญำซึง่ประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมลูค่ำดว้ย FVOCI  และรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลง
ในมลูค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้ 1) รำยกำรขำดทุน/ก ำไรจำกกำรด้อยค่ำ 2) รำยได้
ดอกเบี้ยที่ค ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน จะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน   
เมื่อกลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอืขำดทุนที่รบัรูส้ะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูก
โอนจดัประเภทใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงในรำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)อื่น  รำยได้ดอกเบีย้จะแสดงในรำยกำร รำยได้
อื่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) – กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นที่ไม่เขำ้เงื่อนไขกำรวดัมลูค่ำ

ด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ขำ้งต้น ด้วย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมจะรับรู้ใน
ก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร/(ขำดทุน)อื่นในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 
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จ) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเลอืกรบัรูก้ ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุตธิรรมในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจกำรจะไม่โอนจัดประเภทก ำไร/ขำดทุนที่รบัรู้สะสมดังกล่ำวไปยงัก ำไรหรือขำดทุนเมื่อมีกำร  
ตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
และแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำด้วย FVPL จะรับรู้ในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่น  
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  
 
ขำดทุน/กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะแสดงรวมอยู่ในกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม 
 

ฉ) กำรดอ้ยค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (simplified approach) ในกำรรบัรูก้ำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ตำม
ประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ตลอดอำยุลูกหนี้ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูลู้กหนี้   
 
ส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นที่ว ัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกิจกำรใช้วิธีกำรทัว่ไป (General 
approach) ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ ซึ่งก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน  
12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกิจกำรประเมนิควำมเสีย่งด้ำนเครดติของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำรเพิม่ขึ้น
อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทียบควำมเสี่ยงของกำรผดิสญัญำที่จะ เกิดขึ้น ณ วนัที่
รำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

 
6.6 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้ม)ี อำคำรและอุปกรณ์วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และ
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้ม)ี 
 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้  
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต 
มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
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ที่ดินไม่มีกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วธิีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่
ประมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร   5 ปี 
เครื่องตกแต่งตดิตัง้และเครือ่งใชส้ ำนกังำน   5 ปี 
ยำนพำหนะ   5 ปี 
 
กลุ่มกิจกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทียบจำกสิง่ตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจำกกำร
จ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

6.7 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัยท์ีถ่อืครองโดยกลุ่มกจิกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมลูค่ำของสนิทรพัยห์รอืทัง้สองอย่ำง 
และไม่ได้มไีวใ้ช้งำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร จะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน รวมถงึอสงัหำรมิทรพัย์ที่อยู่ระหว่ำ ง
ก่อสรำ้งหรอืพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกของดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำร 
 
หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะบนัทกึด้วยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม 
(ถำ้ม)ี 
 
กลุ่มกจิกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชีของสนิทรพัย์ก็ต่อเมื่อมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่กลุ่มกิจกำร  
จะได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมกีำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน กลุ่มกิจกำร  
จะตดัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 
ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะค ำนวณตำมวธิเีสน้ตรง เพื่อปันส่วนรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์
ดงันี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำ              12 ปี 
 

6.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยทีซ่ื้อมำมลีกัษณะเฉพำะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรไดม้ำและกำรด ำเนินกำร  
ใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้สำมำรถน ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตดัจ ำหน่ำยตำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์
ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 5 ปี 
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6.9 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกิจกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่มอีำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปี  
และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชีว้่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำ
เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรด้อยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีอง
สนิทรพัยส์ูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำร
จ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้
 

เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำใหเ้กดิกำรดอ้ยค่ำในอดตีได้หมดไป กลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 
ค่ำควำมนิยม 
 

6.10 สญัญำเช่ำ  
 

สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรได้เปลี่ยนนโยบำยกำรบญัชีใหม่ส ำหรบัสญัญำเช่ำซึ่งกลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรได้จดัประเภท
สญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำกำรเงนิ หรอืสญัญำเช่ำด ำเนินงำน แต่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจะรบัรูส้ญัญำเช่ำเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เมื่อสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำพรอ้มใชง้ำน 
 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำทีย่งัไม่ไดจ้่ำยช ำระ ซึง่ประกอบดว้ย 
 

• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึ กำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) หกัลูกหนี้สิง่จูงใจตำมสญัญำเช่ำ 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีข่ ึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัรำ ซึง่กำรวดัมลูค่ำเริม่แรกใชด้ชันีหรอือตัรำ ณ วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีล  
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำกลุ่มกจิกำรจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซื้อ หำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัเพื่อกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดสญัญำเช่ำแสดงใหเ้หน็ว่ำกลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธเิลอืกในกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ 
 

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำใหร้วมระยะเวลำตำมสทิธเิลอืกในกำรขยำยอำยุสญัญำเช่ำ หำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีผู่เ้ช่ำจะใช้
สทิธเิลอืกนัน้ 
 

ค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำ
สญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลอือยู่ 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชว้ดัมลูค่ำโดยใชร้ำคำทุน ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• จ ำนวนเงนิของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำรวดัมลูค่ำเริม่แรก 
• กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำใด ๆ ที่จ่ำยช ำระ ณ วนัที่สญัญำเช่ำเริม่มผีลหรอืก่อนวนัที่สญัญำเริม่มผีลหกัสิง่จูงใจตำมสญัญำเช่ำที่

ไดร้บัใด ๆ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้ช่ำ และ 
• ประมำณกำรต้นทุนที่จะเกดิขึน้ส ำหรบัผูเ้ช่ำในกำรรือ้และกำรขนยำ้ยสนิทรพัยอ์ำ้งองิ กำรบูรณะสถำนที่ตัง้ของสนิทรพัย์อำ้งองิหรอื

กำรบูรณะสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหอ้ยู่ในสภำพตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสญัญำเช่ำ 
 

สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้จะถูกคดิค่ำเสื่อมรำคำตำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุที่ส ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ  หำกสญัญำเช่ำ
โอนควำมเป็นเจำ้ของในสนิทรพัยอ์้ำงองิใหแ้ก่ผูเ้ช่ำเมื่อสิน้สุดอำยุสญัญำเช่ำหรอืหำกรำคำทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้สะท้อนว่ำผูเ้ช่ำจะ
ใช้สิทธิเลือกซื้อ ผู้เช่ำต้องคดิค่ำเสื่อมรำคำสินทรพัย์สทิธิกำรใช้จำกวนัที่สญัญำเช่ำเริม่มีผลจนถึงวนัสิ้นสุดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของ
สนิทรพัยอ์ำ้งองิ  
 

ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คือสญัญำเช่ำที่
มอีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำประกอบดว้ย อุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ 
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สญัญำเช่ำ – กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 

ในกรณีเป็นผูใ้หเ้ช่ำกลุ่มกจิกำรจะมกีำรจดัประเภทสญัญำเช่ำแต่ละสญัญำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรอืสญัญำเช่ำเงนิทุน 
 

สนิทรพัยท์ี่ใหเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำเงนิทุนบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำเงนิทุนด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำง
ระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ยงัไม่ได้คดิลดกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรู้เป็นรำยได้ทำงกำรเงนิโดยใช้วธิีเงนิลงทุนสุทธิซึ่ง
สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในกำรวดัมลูค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำเงนิทุนเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำก
รำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 

รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้้วยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ กลุ่ม
กจิกำรต้องรวมต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่เกิดขึน้จำกกำรได้มำซึ่งสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์อ้ำงองิ และรบัรู้ต้นทุน
ดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกบัรำยได้จำกสญัญำเช่ำ สนิทรพัย์ที่ให้เช่ำได้รวมอยู่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย์ 
 

6.11 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 

กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำจัดประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้ออกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงินหรอืตรำสำรทุนโดย
พจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
• หำกกลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัตำมสญัญำทีจ่ะตอ้งส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นใหก้บักจิกำรอื่น โดยไม่สำมำรถ

ปฏิเสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดได้นัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำง
กำรเงิน เว้นแต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเองด้วยจ ำนวนตรำสำรทุนที่คงที ่  
เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที่ 

• หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมอืทำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมลูค่ำ 
 

ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุตธิรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ
ทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 
 

กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัที่ระบุในสญัญำได้มกีำรปฏบิตัิตำมแล้ว หรอืได้มกีำรยกเลกิไป หรอื
สิน้สุดลงแลว้ 
 

หำกกลุ่มกจิกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะตอ้งพจิำรณำว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำรหรือไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้หนี้สินทำงกำรเงินใหม่  
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตัดรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ด้วยมูลค่ำตำมบัญชีที่เหลืออยู่ และรบัรู้ ส่วนต่ำง 
ในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 

หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุงมูลค่ำของ
หนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิ (Original effective interest rate) 
ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
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6.12 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 
ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มำทัว่ไปและที่กู้มำโดยเฉพำะที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสรำ้ง หรอืกำรผลติสนิทรพัย์ที่ เข้ำ
เงื่อนไข (สนิทรพัย์ทีต่อ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรท ำใหพ้รอ้มใชห้รอืพรอ้มขำยไดต้ำมประสงค์) ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของ
สนิทรพัย์ หกัด้วยรำยได้จำกกำรลงทุนที่เกิดจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืที่กู้มำโดยเฉพำะ กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์ต้อง
สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำร ที่จ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไขให้อยู่ในสภำพพรอ้มที่จะใช้ได้ตำมประสงค์หรอืพรอ้มที่จะขำยได้
เสรจ็สิน้ลง 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

6.13 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรู้ในงบก ำไร
ขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทีค่ำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผู้บรหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่กำรน ำกฎหมำยภำษี  
ไปปฏบิตัขิึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีทีเ่หมำะสมจำกจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำน
จดัเกบ็ภำษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรบัรู้เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรพัย์และหนี้สิน และรำคำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ใน  
งบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัยห์รอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อก ำไรหรอืขำดทุน 
ทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนได้เสยีในกำรร่วมคำ้ที่กลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำร 
กลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ 
ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีที่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำ  
ทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งได้ใชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษีเงนิได้
รอกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีจะรบัรู้หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำยที่จะน ำ
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิ
ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัซึ่งตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สินและ
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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6.14 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
(ก) ผลประโยชน์ระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือนหลงัจำกวนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ี 
เช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน โบนัส ลำประจ ำปีที่มกีำรจ่ำยค่ำแรงของพนักงำน ซึง่รบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึ
วนัสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 

(ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลีย้งชพีตำมเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลี้ยงชพี 
พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจกำรไม่มภีำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ำยเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ 
 

(ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยั
หลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้ซึ่งมูลค่ำ
ปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของ
พนัธบตัรรฐับำลซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของพนัธบตัรรฐับำลใกล้เคยีงกบั
ระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ และรวมอยู่ในก ำไร
สะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

(ง) ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 
 
กลุ่มกจิกำรจดัใหม้ผีลประโยชน์ระยะยำวอื่นแก่พนักงำนเมื่อมอีำยุงำนครบตำมทีก่ ำหนดในนโยบำยของบรษิทั โดยจะรบัรูห้นี้สนิ
ส ำหรบัผลประโยชน์ระยะยำวอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั  ณ วนัที่สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
ภำระผกูพนันี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ และตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

6.15 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว ้อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งกำรช ำระ
ภำระผกูพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได้ 
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้อ งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพัน  
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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6.16 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุน้ซึง่สุทธจิำกภำษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของเจำ้ของ 
 

6.17 กำรรบัรู้รำยได ้
 
รำยได้หลกัเป็นรำยได้ที่เกิดจำกกิจกรรมปกติทำงธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรำยได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจกำรได้รบัจำกกำรให้บรกิำรในกิจกรรม
ตำมปกตธิุรกจิ 
 
รำยได้รบัรูเ้มื่อกลุ่มกจิกำรปฏบิตัติำมภำระที่ต้องปฏบิตัแิล้วเสรจ็ โดยกำรส่งมอบบรกิำรที่สญัญำว่ำจะใหแ้ก่ลูกคำ้ กำรส่งมอบเกดิขึน้กต็่อเมื่อ
ลูกค้ำมอี ำนำจควบคุมบรกิำรนัน้ ส ำหรบัภำระที่ต้องปฏิบตัิแต่ละรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะมกีำรก ำหนดว่ำเป็นภำระที่ต้องปฏิบตัิให้แล้วเสร็จ
ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง หรอืเป็นภำระทีต่้องปฏบิตัซิึง่เสรจ็สิน้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง ลูกหนี้จะถูกบนัทกึเมื่อบรกิำรไดส้่งมอบ ในกรณีที่บรกิำร
ไดส้่งมอบแลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ใหลู้กคำ้ รำยกำรดงักล่ำวจะแสดงเป็นรำยไดค้ำ้งรบั 
 
กลุ่มกจิกำรจะเป็นตวักำร ถ้ำกลุ่มกจิกำรควบคุมบรกิำรที่ระบุก่อนที่บรกิำรจะโอนไปใหลู้กคำ้ กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถควบคุมบรกิำรที่ระบุก่อน
โอนไปยงัลูกค้ำ เมื่อกลุ่มกิจกำรเป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในกำรปฏิบตัิตำมข้อตกลงที่จะจดัหำบรกิำรที่ระบุ กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงจำกสนิค้ำ
คงเหลอื รวมถงึกลุ่มกจิกำรเป็นผูม้สีทิธใินกำรก ำหนดรำคำบรกิำรที่ระบุ กลุ่มกจิกำรจะเป็นตวัแทนเมื่อกลุ่มกจิกำรมภีำระที่ตอ้งปฏบิตัิคอืกำร
จดักำรใหม้กีำรจดัหำบรกิำรทีร่ะบุแทนบุคคลอื่น โดยทีต่วัแทนจะไม่ไดค้วบคุมบรกิำรทีร่ะบุทีจ่ดัหำโดยบุคคลอื่นก่อนทีจ่ะโอนใหก้บัลูกคำ้ 
 
รำยได้จะรบัรูด้ว้ยจ ำนวนที่ระบุไวใ้นสญัญำสุทธจิำกภำษีขำย เงนิคนืและส่วนลด กลุ่มกจิกำรใช้ประสบกำรณ์ในอดตีในกำรประมำณกำร
ส่วนลดและเงนิคนื จ ำนวนของสิง่ตอบแทนที่ผนัแปรจะรวมเป็นรำยได้เฉพำะในกรณีที่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำกว่ำจะไม่มี
กำรกลบัรำยกำรทีม่นีัยส ำคญั 
 
ส ำหรบัสญัญำที่มหีลำยองค์ประกอบที่กลุ่มกิจกำรจะต้องส่งมอบบรกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็นแต่ละภำระที่ต้องปฏบิตัิที่
แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิตำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบ
เอกเทศ หรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยได้ของแต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำร
ไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
 

6.18 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลที่จ่ำยไปยงัผูถ้ือหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมตัิจำกที่ปร ะชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

6.19 อนุพนัธ์และกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 
อนุพนัธแ์ฝงที่กลุ่มกจิกำรแยกรบัรูร้ำยกำร และอนุพนัธ์ที่ไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งจะรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำยุตธิรรม และจะ
รบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงมลูค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรำยกำรหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตำมวนัครบก ำหนดของอนุพนัธน์ัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตั ิ
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6.20 สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิทำงกำรเงนิจำกสญัญำค ้ำประกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรใหก้ำรค ้ำประกนัทำงกำรเงนิที่มูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่รบัรูเ้ริม่แรก และ
รบัรูม้ลูค่ำในภำยหลงัดว้ยจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำง 
 
• จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีค่ ำนวณตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 9 และ 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรำยไดท้ีร่บัรูต้ำมกำรรบัรูร้ำยไดภ้ำยใต ้TFRS 15 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิก ำหนดจำกมลูค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงในกระแสเงนิสดระหว่ำง ก) กระแสเงนิสดตำมสญัญำของ
หนี้สนิที่เกี่ยวขอ้ง และ ข) กระแสเงนิสดที่จะต้องจ่ำยช ำระในกรณีที่ไม่มกีำรค ้ำประกนัดงักล่ำว หรอืกำรประมำณจ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำย
ใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบัเพื่อโอนภำระผกูพนัดงักล่ำวออกไป 
 
สญัญำค ้ำประกนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิกู้ยมืหรอืค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่นๆทีไ่ม่ได้รบัผลตอบแทน มลูค่ำยุตธิรรมจะแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุน
ของเงนิลงทุน 

 
7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ ซึ่งได้แก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  ควำมเสี่ยงจำก
อตัรำดอกเบี้ย และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งด้ำนกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งของกลุ่ม
กจิกำรจงึมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและบรหิำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้
กลุ่มกจิกำรจงึใชอ้นุพนัธเ์พื่อป้องกนัควำมเสีย่งบำงประกำรทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
7.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 

 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจำกธุรกรรมกำรค้ำในกำรให้บรกิำร และต้นทุนบรกิำร เงนิลงทุนสุทธิในกำร
ด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ และสนิทรพัย์และหนี้สนิสุทธซิึง่เป็นสกุลเงนิที่ไม่ใช่สกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละบรษิทั
ในกลุ่มกจิกำร  
 
กลุ่มกิจกำรใช้สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (สญัญำฟอร์เวริ์ด) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่
คำดกำรณ์ไว ้และเพื่อจดักำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่อำจเกดิขึน้ กำรป้องกนัควำมเสีย่งเหล่ำนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อลด
ผลกระทบของควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศต่อสนิทรพัย ์หนี้สนิ และก ำไรขำดทุนของกลุ่มกจิกำร 
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ความเสีย่ง 
 

กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบำท ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

 

ดอลลำร์
สหรฐั 

พนับำท 
ฟรงักส์วิส
พนับำท 

 
ยูโร 

พนับำท 

ปอนด์
สเตอรลิ์ง
พนับำท 

รเูปียห์
พนับำท 

ริงกิต
มำเลเซีย
พนับำท 

ดอลลำร ์
สิงคโปร ์
พนับำท 

 
จตัพมำ่
พนับำท 

         

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ         
   เงนิสด 834 - - - - - - 303 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น         
   - สุทธ ิ 94,848 - - - - - - 47 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (61,592) (13) (17,124) (132) (11) (3,520) (0.7) (3) 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 

 

ดอลลำร์
สหรฐั 

พนับำท 
ฟรงักส์วิส
พนับำท 

โครน
เดนมำรก์ 
พนับำท 

 
ยูโร 

พนับำท 

ปอนด์
สเตอรลิ์ง
พนับำท 

รเูปียห ์
พนับำท 

ริงกิต
มำเลเซีย
พนับำท 

เปโซ
ฟิลิปปินส์
พนับำท 

 
จตัพมำ่ 
พนับำท 

          

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ          
   เงนิสด 1,465 - - - - 144 - - 161 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น          
   - สุทธ ิ 57,543 - - 6 - - - - 10 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (73,890) (54) (32) (3,811) (115) (816) (30) (114) (79) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

 

ดอลลำร์
สหรฐั 

พนับำท 
ฟรงักส์วิส
พนับำท 

 
ยูโร 

พนับำท 

ปอนด์
สเตอรลิ์ง
พนับำท 

รเูปียห ์
พนับำท 

ริงกิต
มำเลเซีย
พนับำท 

ดอลลำร ์
สิงคโปร ์
พนับำท 

        

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ        
   เงนิสด 183 - - - - - - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น        
   - สุทธ ิ 93,471 - - - - - - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (60,159) (13) (17,124) (132) (11) (3,520) (0.7) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 

 

ดอลลำร์
สหรฐั 

พนับำท 
ฟรงักส์วิส
พนับำท 

โครน
เดนมำรก์ 
พนับำท 

 
ยูโร 

พนับำท 

ปอนด์
สเตอรลิ์ง
พนับำท 

รเูปียห์พนั
บำท 

ริงกิต
มำเลเซีย
พนับำท 

เปโซ
ฟิลิปปินส์
พนับำท 

         

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ         
   เงนิสด 183 - - - - 144 - - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น         
   - สุทธ ิ 56,636 - -  6    - - - - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (73,102) (54) (32) (3,811) (115) (816) (30) (114) 

  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

37 

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งหลกัจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำแลกเปลีย่นระหว่ำงเงนิบำทและเงนิดอลลำหส์หรฐั ควำมอ่อนไหวในก ำไร
หรอืขำดทุนต่อกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำแลกเปลีย่นส่วนใหญ่มำจำกสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิในสกุลเงนิดอลลำหส์หรฐั  
 
 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   
อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อดอลล่ำรส์หรฐัฯ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 5)* 1,701,659 796,212 
อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อดอลล่ำรส์หรฐัฯ - ลดลงรอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 5)* (1,701,659) (796,212) 
* โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงที่ 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   
อตัรำแลกเปลีย่น ดอลลำหส์หรฐัต่อบำท - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 5)* 1,699,422 789,828 
อตัรำแลกเปลีย่น ดอลลำหส์หรฐัต่อบำท - ลดลงรอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 5)* (1,699,422) (789,828) 
* โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงที่ 
 
ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
รำยได้และกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยในตลำด  
กลุ่มกิจกำรมเีงนิกู้ยืมซึ่งมีอตัรำดอกเบี้ยคงที่ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรไม่ได้ท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยในกำร
ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย เนื่องจำกฝ่ำยบรหิำรเชื่อว่ำผลกระทบจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ยดงักล่ำวจะไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มกจิกำรอย่ำงมนีัยส ำคญั 
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ค) ควำมเส่ียงด้ำนรำคำ 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกรำคำของเงนิลงทุนในกองทุนตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) 
และตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรได้กระจำยพอร์ตกำรลงทุน 
เพื่อจดักำรกบัควำมเสีย่งดำ้นรำคำทีเ่กดิจำกกำรลงทุนในกองทุนตรำสำรหนี้ และตรำสำรทุน ซึง่กำรกระจำยพอรต์กำรลงทุนนี้
จะเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกลุ่มกจิกำร 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
ตำรำงดำ้นล่ำงเป็นกำรสรุปผลกระทบของกำรเพิม่ขึน้/ลดลงของดชันีรำคำทีม่ตี่อส่วนของเจำ้ของและก ำไรสุทธ ิ 
 
 ผลกระทบต่อก ำไรหลงัหกั 

ภำษีเงินได้ 
ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนของ 

ส่วนของเจ้ำของ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท บำท บำท 
พ.ศ. 2563     
มลูค่ำยุตธิรรม 

- เพิม่ขึน้รอ้ยละ 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) 

 
* โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงทีแ่ละตรำสำรทุนทัง้หมดของกลุ่มกจิกำรเคลื่อนไหวในทศิทำงเดยีวกบัดชันี 

 
7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 
ควำมเสีย่งด้ำนเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด กระแสเงนิสดตำมสญัญำของเงนิลงทุนใน
ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อแก่ลูกคำ้และลูกหนี้คงคำ้ง 
 
ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
กลุ่มกิจกำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตโดยกำรจัดกลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิน  
กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิที่มคีวำมน่ำเชื่อถอื 
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะทำง
กำรเงนิ ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรให้วงเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิดงักล่ำวซึ่งเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนที่เกี่ยวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมข้อก ำหนดด้ำน
วงเงนิเครดติของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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ข) หลกัประกนั 

 
ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้บำงรำยกลุ่มกจิกำรมกีำรขอหลกัประกนัในรปูแบบกำรค ้ำประกนั ซึ่งใหส้ทิธกิลุ่มกจิกำรในกำรเรยีกช ำระได้
หำกคู่สญัญำผดินัดตำมเงื่อนไขของสญัญำ 

 
ค) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิัทมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ต้องมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะ
เกดิขึน้ ดงันี้ 
 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
 
แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดซึ่งเข้ำเงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรด้อยค่ำภำยใต้ TFRS 9  
แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั 

 
7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
กำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและหลกัทรพัย์ที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดอย่ำง
เพยีงพอ และกำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดจ้ำกวงเงนิดำ้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระภำระผกูพนัเมื่อถงึก ำหนด 
 
ผูบ้รหิำรได้พจิำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิกำรอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพจิำรณำจำก ก) เงนิส ำรองหมุนเวยีน (จำกวงเงนิ
สนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด นอกเหนือจำกนี้ กลุ่มกจิกำรยงัได้พจิำรณำสนิทรพัย์ที่มี
สภำพคล่องสูงและอตัรำส่วนสภำพคล่องตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึ่ งแผนกำรจดัหำเงนิ วงเงนิกู้ที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ และ 
วนัครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 26 
 
ส ำหรบัเงนิเบกิเกนิบญัช ีเจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่น และหนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ์ ตำมที่แสดงในงบกำรเงนิเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน 
และมวีนัครบก ำหนดไม่เกนิ 1 ปี 
 

7.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 
 
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิทันัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึง่ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มกจิกำร
เพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่มสี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ำรงไวซ้ึง่โครงสรำ้งของทุนที่เหมำะสมเพื่อลดต้นทุน
ของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสรำ้งของทุน กลุ่มกจิกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ กำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ หรอืกำรออก
หุน้ใหม่หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพื่อลดภำระหนี้สนิ 
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8 มูลค่ำยุติธรรม 

 
มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอำ้งองิตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนั 
ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใช้ข้อมูลที่สำมำรถสงัเกตได้อย่ำงมี

นัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของบรษิทัเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั  
 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน         
เงนิลงทุนในกองทุนตรำสำรหนี้ 180,309,356 - - - - - 180,309,356 - 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็         
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน - - - - 47,801,000 - 47,801,000 - 
         
หน้ีสิน         
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน         
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำ 
   ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - - 226,448 724,083 - - 226,448 724,083 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2562 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2562 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2562 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2562 

         

สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน         
เงนิลงทุนในกองทุนตรำสำรหนี้ 180,309,356 - - - - - 180,309,356 - 
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็         
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน - - - - 47,801,000 - 47,801,000 - 
         

หน้ีสิน         
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน         
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำ 
   ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - - 226,448 724,083 - - 226,448 724,083 

 

มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรมมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัช ีเนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิ
ระยะสัน้ ยกเวน้เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ซึง่ไดเ้ปิดเผยมลูค่ำยุตธิรรมในหมำยเหตุ 26 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ปิดเผยขอ้มลูมลูค่ำยุตธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 3 มูลค่ำตำมบญัชี 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

     

สินทรพัย ์     
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 30,723,062 18,309,121 24,494,346 14,283,958 
รวมสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
   ท่ีเปิดเผยข้อมูลมูลค่ำยุติธรรม 30,723,062 18,309,121 24,494,346 14,283,958 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 3 มูลค่ำตำมบญัชี 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

     

สินทรพัย ์     
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 30,723,062 18,309,121 24,494,346 14,283,958 
รวมสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
   ท่ีเปิดเผยข้อมูลมูลค่ำยุติธรรม 30,723,062 18,309,121 24,494,346 14,283,958 
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9 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ ในอดีตและ 
ปัจจยัอื่นๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ กลุ่มกิจกำรมีประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั  
ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดแ้ก่  
 
ก) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 

 
มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิำนหลำยขอ้ ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชแ้ละผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนได้เปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 30 
 

ข) กำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรพจิำรณำข้อเท็จจรงิและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทัง้หมดที่ท ำให้เกิดสิง่จูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรบัผู้เช่ำ ในกำรใช้สทิธิขยำยอำยุ
สญัญำเช่ำหรอืไม่ใช้สทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำก็ต่อเมื่อสญัญำเช่ำ
นัน้มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเช่ำจะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส ำหรบักำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีสุ่ดคอืระยะสญัญำเช่ำในอดตี ค่ำใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ 
 
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนและยำนพำหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำร
พจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ และ/หรอื ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิตน้ทุนอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกจิกำรใช้ (หรอืไม่ใช้) สทิธหิรอืกลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในกำรใช้ (หรอืไม่ใช้สทิธ)ิ กำรประเมนิควำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ที่มนีัยส ำคญัหรอืกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่มนีัยส ำคญั ซึ่งมผีลกระทบต่อกำร
ประเมนิอำยุสญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร 
 

ค) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำดงันี้ 
 
• ใช้ขอ้มูลที่กำรจดัหำเงนิทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกจิกำรที่เป็นผูเ้ช่ำและปรบัปรุงขอ้มูลที่ได้รบัใหส้ะท้อนกบักำรเปลีย่นแปลงใน

ปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได้ 
• ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญัญำเช่ำ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

ง) กำรด้อยคำ่ของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอำ้งองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กีย่วกบัควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำกำรขำดทุน
ที่คำดว่ำจะเกิด บรษิัทใช้ดุลยพนิิจในกำรประเมนิข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลือกปัจจยัที่ส่งผลต่อกำรค ำนวณกำรด้ อยค่ำบน
พื้นฐำนของข้อมูลในอดตีของบรษิัทและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดที่เกิดขึ้น รวมทัง้กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ผู้มอี ำนำจตดัสนิใ จสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลที่มหีน้ำที่ในกำรจดัสรร
ทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำคอื กรรมกำรผูจ้ดักำร ทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์  
 

ขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอได้รบักำรสอบทำนโดยผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนโดยรวมส่วนงำนที่มลีกัษณะที่คล้ำยคลงึกนัเขำ้ด้วยกนั  ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน 
วดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยใช้ก ำไรขัน้ต้น ส่วนงำนที่น ำเสนอประกอบไปดว้ยค่ำระวำงทำงเรอื ค่ำระวำงทำงอำกำศ ค่ำบรกิำรดำ้นโลจสิตกิส์ครบวงจร (ประกอบด้วยบรกิำรขนส่งทำงบกและลำนเก็บ 
ตูค้อนเทนเนอร)์ และธุรกจิใหบ้รกิำรพืน้ทีส่ ำหรบัเกบ็ของ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
   ค่ำบริกำรโลจิสติกส์ 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 778,957,473 723,675,599 174,508,948 137,694,489 165,791,083 176,528,347 7,009,992 6,115,907  1,126,267,496 1,044,014,342  
ต้นทุน           
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (607,843,825) (555,419,056) (70,895,680) (51,711,373) (113,216,198) (120,825,085) (4,024,398) (3,620,058) (795,980,101) (731,575,572) 
ก ำไรขัน้ต้น 171,113,648 168,256,543 103,613,268 85,983,116 52,574,885 55,703,262 2,985,594 2,495,849  330,287,395 312,438,770   
           

รำยไดอ้ื่น         2,860,230 3,193,385  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย         (87,698,839) (90,970,486) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร         (181,034,751) (182,160,460) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้         (426,116) - 
ก ำไร(ขำดทุน)อื่น - สุทธ ิ         (1,781,842) (2,727,956) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         (3,953,659) (559,615) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม         10,809,120 15,098,319 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้         69,061,538 54,311,957 
ภำษเีงนิได้         (11,290,403) (7,282,350) 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี         57,771,135 47,029,607 
จงัหวะเวลำของกำรรบัรู้รำยได้           
   - ณ จุดใดจดุหน่ึง (point in time) 234,737,569 245,503,035  174,508,948 137,694,489  55,878,868 57,262,208  93,467 80,361  465,218,852 440,540,093 
   - ตลอดช่วงระยะเวลำ (over time) 544,219,904 478,172,564 - - 109,912,215 119,266,139     6,916,525 6,035,546  661,048,644 603,474,249 
 778,957,473 723,675,599  174,508,948 137,694,489  165,791,083 176,528,347 7,009,992 6,115,907  1,126,267,496 1,044,014,342  
 

กลุ่มกจิกำรมรีำยไดจ้ำกส่วนงำนในต่ำงประเทศจำก Leo Myanmar Logistics Co., Ltd.จ ำนวน 4.13 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 5.64 ลำ้นบำท) 
 

กลุ่มกจิกำรไม่มลีูกคำ้รำยใดรำยหนึ่งทีม่รีำยไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม 
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11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิสดในมอื 2,646,184 1,945,961              2,252,897 1,629,403 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ - ประเภทกระแสรำยวนั 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 วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิประเภทออมทรพัยม์อีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 0.05 - 0.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.22 - 
0.30 ต่อปี) 
 

12 เงินลงทุนระยะสัน้ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนระยะสัน้คอืเงนิฝำกกบัสถำบนักำรเงนิในประเทศประเภทประจ ำระยะเวลำ 7 เดอืน โดยมอีตัรำดอกเบี้ยคงที่
รอ้ยละ 0.625 ต่อปี  
 

13 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน เป็นเงนิลงทุนในกองทุนตรำสำรหนี้ โดยมกีำรเปลีย่นแปลง ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม - - 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 180,065,700 180,065,700 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุน 243,656 243,656 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 180,309,356 180,309,356 
 
เงนิลงทุนในกองทุนตรำสำรหนี้ วดัมูลค่ำยุตธิรรมโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ประกำศโดยสถำบนักำรเงนิ
ซึง่เป็นมลูค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบั 1 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
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14 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 237,904,482 158,015,021  236,504,474 157,444,178  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 39.3) 796,032 1,377,876  817,300 535,431  
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้      
    (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) (9,742,919) (8,586,459) (9,564,734) (8,494,187) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 228,957,595 150,806,438  227,757,040 149,485,422  
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น 46,279,170 19,830,253  46,279,170 19,826,927  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 39.3) 506,164 944,998  - - 
ลูกหนี้อืน่ - กจิกำรอื่น 1,180,152 1,386,564  1,144,909 1,363,261  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 39.3) 107 10,123  107 10,123  
เงนิทดรองจ่ำย - กจิกำรอื่น 428,160 984,552  417,532 958,114  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 39.3) - - 3,305,650 1,765,650  
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 10,658,731 6,072,743  10,556,212 4,609,966  
อื่น ๆ 184,407 99,407  184,407 99,407  
รวม 288,194,486 180,135,078  289,645,027 178,118,870  
 
กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 167,345,311 98,519,673  167,816,519 98,661,192 
คำ้งช ำระ     
   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 
   เกนิกว่ำ 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  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (9,742,919) (8,586,459) (9,564,734) (8,494,187) 
ลูกหนี้กำรคำ้หลงัหกัค่ำเผื่อผลขำดทนุทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 228,957,595 150,806,438  227,757,040 149,485,422  
 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส่วนใหญ่เป็นของลูกหนี้กำรคำ้ทีม่อีำยุเกนิกว่ำ 300 วนั 
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รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  8,586,459 8,750,159 
จ ำนวนทีป่รบัปรุงใหม่ผ่ำนก ำไรสะสมตน้ปีตำม TFRS 9 726,544 - 
   
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม  9,313,003 8,750,159 
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหว่ำงปี 436,065 - 
ตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้ในระหว่ำงปีเนื่องจำกไม่สำมำรถเกบ็เงนิได้ (6,149) (97,582) 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน - (66,118) 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  9,742,919 8,586,459 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  8,494,187 8,570,078 
จ ำนวนทีป่รบัปรุงใหม่ผ่ำนก ำไรสะสมตน้ปีตำม TFRS 9 622,710 - 
   
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม  9,116,897 8,570,078 
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหว่ำงปี 453,986 21,691 
ตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้ในระหว่ำงปีเนื่องจำกไม่สำมำรถเกบ็เงนิได้ (6,149) (97,582) 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  9,564,734 8,494,187 
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15 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงกำรจดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
 
 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 บำท บำท บำท 
    
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน    
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 37,835,673 
เงนิลงทุนระยะสัน้ - - 200,000,000 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 180,309,356 - - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ - - 288,194,486 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 47,801,000 - 
เงนิมดัจ ำ - - 12,833,109 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระผกูพนั - - 15,279,233 

 
 งบกำรเงินรวม 
 
 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 บำท บำท 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน   
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 1,382,480 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 196,550,373 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  - 68,394,458 
หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์ 226,448 - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 20,000,000 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 บำท บำท บำท 
    
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน    
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 14,538,776 
เงนิลงทุนระยะสัน้ - - 200,000,000 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 180,309,356 - - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ - สุทธ ิ - - 289,645,027 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 47,801,000 - 
เงนิมดัจ ำ - - 11,622,153 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระผกูพนั - - 15,279,233 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 บำท บำท 
   
หน้ีสินทำงกำรเงิน   
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 1,382,480 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 192,377,597 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  - 19,766,059 
หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์ 226,448 - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 20,000,000 
 

16 เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระผกูพนั 

 
กลุ่มกจิกำรได้น ำเงนิฝำกประจ ำกบัสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 15.28 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นหลกัทรพัย์ส ำหรบัหนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยสถำบนักำรเงนิและ
เป็นหลกัประกนัของเงนิเบกิเกนิบญัช ี(พ.ศ. 2562 จ ำนวน 15.11 ลำ้นบำท) 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 
17.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี้ 
 
   อตัรำรอ้ยละของกำรถอืหุ้น งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  จดัตัง้ขึ้น พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
       
บรษิทั วำยเจซ ีดโีปท ์ 
   เซอรว์สิเซส จ ำกดั 

ใหบ้รกิำรพืน้ทีร่บัฝำกและ 
ซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์ ไทย 50.00 50.00 7,500,000 7,500,000 

Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. เป็นผูร้บัจดักำรขนสง่สนิคำ้ 
   ระหว่ำงประเทศ และ 
   ใหบ้รกิำรโลจสิตกิส ์
   ครบวงจร เมยีนมำร ์ 80.00 80.00 2,732,600 2,732,600 

รวม     10,232,600 10,232,600 

 
บรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนใน บรษิทั วำยเจซ ีดโีปท์ เซอรว์สิเซส จ ำกดั (YJCD) ทีบ่รษิทัมสีดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 50 เป็นเงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อย เนื่องจำกบรษิทัมอี ำนำจในกำรควบคุมและกำรสัง่กำรกจิกรรมที่เกีย่วขอ้งของ YJCD รวมทัง้บรษิทัมสีทิธใินกำรออกเสยีงใน
คณะกรรมกำรมำกกว่ำรอ้ยละ 50 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมเป็นของบรษิัท วำยเจซี ดีโปท์ เซอร์วสิเซส จ ำกัด และ Leo Myanmar 
Logistics Co., Ltd. โดยบรษิทั วำยเจซ ีดโีปท์ เซอร์วสิเซส จ ำกดั มรีำยได้รวม 28.07 ล้ำนบำท สนิทรพัย์รวม 78.07 ล้ำนบำท และหนี้สนิรวม 
51.78 ลำ้นบำท Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. มรีำยไดร้วม 4.44 ลำ้นบำท สนิทรพัยร์วม 5.00 ลำ้นบำท และหนี้สนิรวม 7.17 ลำ้นบำท 
 

17.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม มดีงัต่อไปนี้ 
 
   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 
  จดัตัง้ข้ึนใน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     
บรษิทั อำรำเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรหิำรจดักำรดำ้นกำรขนส่งและ 

สถำนทีเ่กบ็สนิคำ้ 
ไทย 26.00 26.00 

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์ำนทม์ำรนี (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนสำยเดนิเรอืของบรษิทัใน 
ประเทศเกำหลใีตส้ ำหรบักำร
ใหบ้รกิำรตูค้อนเทนเนอร ์

ไทย 50.00 50.00 
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บรษิัทจดัประเภทเงนิลงทุนใน บรษิัท ซิโนคอร์ เมอร์ชำนท์มำรนี (ประเทศไทย) จ ำกดั (SKRT) ที่บรษิัทมสีดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50  
เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม เนื่องจำกบรษิทัมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในกำรเขำ้ไปมสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบำยกำรเงนิและ
กำรด ำเนินงำนของ SKRT แต่ไม่ไดม้อี ำนำจควบคุม SKRT  
 
กำรลงทุนใน SKRT เป็นกำรลงทุนร่วมกบั Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. (SKR) ประเทศเกำหลใีต้ ซึ่งเป็นบรษิทัเจ้ำของเรอืเดิน
ทะเลที่ SKRT เป็นตวัแทนสำยกำรเดนิเรอืในประเทศไทย กำรบรหิำรงำนของ SKRT กระท ำโดยมกีำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินธุรกจิ
และกำรบรหิำรร่วมกนั บรษิัทมตีัวแทนในคณะกรรมกำร SKRT 2 ท่ำน จำกทัง้หมด 6 ท่ำน ผู้ลงทุนมกีำรตดัสนิใจในกำรบรหิำรงำน
ร่วมกนั ทัง้นี้ไม่มสีญัญำระหว่ำงผูถ้อืหุน้ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 
งบกำรเงินรวม 
วิธีส่วนได้เสีย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
วิธีรำคำทุน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ช่ือบริษทั บำท บำท บำท บำท      

บรษิทั อำรำเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 3,499,855 2,885,295 10,140,000 10,140,000 
บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์ำนทม์ำรนี      
   (ประเทศไทย) จ ำกดั 52,453,908 42,073,132 9,745,614 9,745,614 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุน - - (7,000,000) (7,000,000) 
รวม 55,953,763 44,958,427 12,885,614 12,885,614 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 44,958,427 30,791,521 12,885,614 12,885,614 
ส่วนแบ่งก ำไร 10,809,120 15,098,319 - - 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 186,216 (931,413) - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 55,953,763 44,958,427 12,885,614 12,885,614 
 
กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูข้ำดทุนเกนิจ ำนวนเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วมท่ีเป็นสำระส ำคญั 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มลูทำงกำรเงนิแบบสรุปส ำหรบับรษิทัร่วมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุม่กจิกำร ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นจ ำนวนทีแ่สดงอยู่ในงบ
กำรเงนิของบรษิัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมดงักล่ำว) ซึ่งได้ปรบัปรุงด้วยรำยกำรปรบัปรุงที่จ ำเป็ น
ส ำหรบักำรปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี และกำรปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัร่วม 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิส ำหรบับรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์ำนทม์ำรนี (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่ปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี แสดงดงัต่อไปนี้ 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 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 
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 4,293,776 4,673,032 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 90,596,747 79,101,905 
หนี้สนิทำงกำรเงนิ 18,339,256 9,247,534 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 18,193,450 16,513,340 
หน้ีสินรวม 131,423,229 109,535,811 
   

สินทรพัยสุ์ทธิ 153,998,620 123,719,751 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
รำยได ้ 151,003,696 185,967,659 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (55,846,384) (71,981,205) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (55,697,404) (60,477,659) 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ (836,802) (2,854,480) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 38,623,106 50,654,315 
ภำษเีงนิได ้ (8,765,722) (11,536,844) 
ก ำไรสุทธิ 29,857,384 39,117,471 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 435,303 (1,950,298) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 30,292,687 37,167,173 
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กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัร่วม 
 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม 123,705,933 86,552,578 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 29,857,384 39,117,471 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปี 435,303 (1,950,298) 
สินทรพัยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินปี 153,998,620 123,719,751 
หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม  (49,090,804) (39,573,487) 
สนิทรพัยส์ุทธสิ ำหรบัปันสว่นไดเ้สยี 104,907,816 84,146,264 
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) 50.00% 50.00% 
มูลค่ำตำมบญัชี 52,453,908 42,073,132 
 
บริษทัร่วมท่ีไม่มีสำระส ำคญั 
 
นอกเหนือจำกส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมดงักล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยงัมสี่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมที่ไม่มสีำระส ำคญัคอืบรษิัท อำรำเม็กซ์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
มลูค่ำตำมบญัชโีดยรวมของสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มซึง่กจิกำรบนัทกึบญัช ี   
   ตำมวธิสี่วนไดเ้สยีทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญั 3,499,855 2,885,295 
จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในบรษิทัร่วม   
   ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 614,560 687,222 
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18 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (เดิมแสดงเป็น เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ) 

 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
   

อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน รำคำทุน 
  31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 31 ธนัวำคม 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 ำเนินธุรกจิดำ้นขนส่ง 
   และโลจสิตกิสใ์นประเทศ 
   เกำหล ี 30.00 

 
30.00 31,642,000 

 
31,642,000 29,510,000 

 
29,510,000 

บรษิทั รอยลัเทนเนอร ์ 
   คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

เป็นผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ 
   ระหว่ำงประเทศ   19.00 

 
19.00 2,570,000 

 
2,570,000 950,000 

 
950,000 

บรษิทั ออล โลจสิตกิส์  
   เซน็เตอร์ จ ำกดั 

บรหิำรจดักำรดำ้นกำรขนส่ง 
   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 โลจสิตกิส์  
   (2008) จ ำกดั 

ประกอบกจิกำรให้โรงพกัสนิค้ำ 
พรอ้มกำรบรรจุสนิคำ้ 2.00 

 
2.00 100,000 

 
100,000 100,000 

 
100,000 

บรษิทั ทำฟ่ำ คอนซอรเ์ที่ยม 
   จ ำกดั 

ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 
5.83 

 
4.73 1,084,000 

 
284,000 1,084,000 

 
284,000 

หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ   (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 

 
เมื่อวนัที่ 20 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะผู้บรหิำรครัง้ที่ 1/2563 มมีติให้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมญัของบรษิัท ทำฟ่ำ คอนซอร์เที่ยม จ ำกดั จ ำนวน 
8,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท รวมเป็นเงนิ 800,000 บำท ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมมีตอินุมตัเิมื่อวนัที่ 19 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ในกำรประชุมครัง้
ที ่6/2562 โดยสดัส่วนกำรถอืหุน้มกีำรเปลีย่นแปลงจำกเดมิรอ้ยละ 4.73 เป็นรอ้ยละ 9.34 บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนดงักล่ำวในวนัที่ 11 กุมภำพนัธ ์
พ.ศ. 2563 
 
ในระหว่ำงเดือนมถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทั ทำฟ่ำ คอนซอร์เที่ยม จ ำกดั ได้จดทะเบยีนเพิม่ทุนจ ำนวน 70,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็น
เงนิ 7,000,000 บำท ทุนจดทะเบียนจึงเพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 11,600,000 บำท เป็น 18,600,000 บำท เนื่องจำกบรษิัทไม่ได้ลงทุนเพิม่ จึงท ำให้
สดัส่วนกำรถอืหุน้ปลีย่นแปลงจำกเดมิรอ้ยละ 9.34 เป็นรอ้ยละ 5.83 
 
บรษิัทจดัประเภทเงนิลงทุนใน Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. (KPL) เป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (เดมิแสดงเป็น เงนิลงทุนทัว่ไป) แมว้่ำบรษิทัมสีดัส่วนกำรถอืหุ้นรอ้ยละ 30 เนื่องจำกบรษิัทไม่มอี ำนำจในกำรเขำ้ไปมสี่วนร่วมในกำร
ตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบำยทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนของ KPL และบรษิทัไม่มตีวัแทนในคณะกรรมกำรของ KPL  
 
กำรลงทุนใน KPL เกดิจำกกำรชกัชวนจำกกลุ่ม Sinokor ในประเทศเกำหลใีต้ทีเ่ป็นพนัธมติรทำงกำรคำ้เพื่อให ้KPL ไดม้ำซึง่สทิธปิระโยชน์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจซึ่งจะต้องมผีู้ร่วมทุนเป็นชำวต่ำงชำติ ดงันัน้เพื่อควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำ  บรษิัทจึงได้เข้ำร่วมลงทุนตำมสดัส่วนที่กลุ่ ม Sinokor 
ก ำหนด กำรบรหิำรงำนของ KPL กระท ำโดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่เป็นบรษิัทในประเทศเกำหลีใต้ซึ่งเป็นผูม้คีวำมเชี่ยวชำญในธุรกจิดงักล่ำวและ  
กำรร่วมลงทุนมวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษำควำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้ระหว่ำงกนั บรษิทัไม่มตีวัแทนเขำ้บรหิำรงำนที่ KPL บรษิทัเหน็ว่ำกำรจดัประเภท
ของเงนิลงทุนใน KPL เป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่วดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (เดมิแสดงเป็น เงนิลงทุนทัว่ไป) มคีวำมถูก
ตอ้งและเหมำะสมสอดคลอ้งกบักำรทีบ่รษิทัไม่ไดม้อีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัใน KPL 
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19 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตัง้และ 
เครื่องใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัย์
ระหว่ำง
ก่อสรำ้ง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 10,215,811 36,620,603 39,998,537 12,172,377 54,000 99,061,328 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (23,662,156) (27,002,182) (5,506,099) - (56,170,437) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 10,215,811 12,958,447 12,996,355 6,666,278 54,000 42,890,891 
       
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,215,811 12,958,447 12,996,355 6,666,278 54,000 42,890,891 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 379,188 1,286,972 9,746,221 369,703 11,782,084 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (8,974) (5,952) (1,926,558) - (1,941,484) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (1,293,367) (3,523,194) (1,268,935) - (6,085,496) 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (6,155) (6,018) - - (12,173) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 10,215,811 12,029,139 10,748,163 13,217,006 423,703 46,633,822 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 10,215,811 36,989,388 40,994,173 16,934,598 423,703 105,557,673 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (24,960,249) (30,246,010) (3,717,592) - (58,923,851) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ  10,215,811 12,029,139 10,748,163 13,217,006 423,703 46,633,822 
       
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,215,811 12,029,139 10,748,163 13,217,006 423,703 46,633,822 
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลง       
   นโยบำยกำรบญัช ี(หมำยเหตุ 5.3) - - - (13,086,732) - (13,086,732) 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 76,815 1,756,643 - 5,143,374 6,976,832 
โอนเขำ้ (ออก) - 822,232 10,900 - (1,202,835) (369,703) 
โอนเขำ้จำก       
   สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(หมำยเหตุ 21) - - - 764,850 - 764,850 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (7,781) - - (7,781) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (1,279,332) (2,722,726) (53,507) - (4,055,565) 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 14,490 19,861 - - 34,351 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 10,215,811 11,663,344 9,805,060 841,617 4,364,242 36,890,074 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุน 10,215,811 37,912,290 42,610,935 3,412,210 4,364,242 98,515,488 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (26,248,946) (32,805,875) (2,570,593) - (61,625,414) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 10,215,811 11,663,344 9,805,060 841,617 4,364,242 36,890,074 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตัง้และ 
เครื่องใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัย์
ระหว่ำง
ก่อสรำ้ง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 10,215,811 36,363,037 18,636,947 12,172,377 54,000 77,442,172 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (23,589,701) (13,299,875) (5,506,099) - (42,395,675) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 10,215,811 12,773,336 5,337,072 6,666,278 54,000 35,046,497 
       
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,215,811 12,773,336 5,337,072 6,666,278 54,000 35,046,497 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 379,188 1,259,061 9,746,221 369,703 11,754,173 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (5,952) (1,926,558) - (1,932,510) 
ค่ำเสื่อมรำคำ  - (1,252,264) (1,652,853) (1,268,935) - (4,174,052) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 10,215,811 11,900,260 4,937,328 13,217,006 423,703 40,694,108 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562-        
รำคำทุน 10,215,811 36,742,225 19,604,671 16,934,598 423,703 83,921,008 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (24,841,965) (14,667,343) (3,717,592) - (43,226,900) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 10,215,811 11,900,260 4,937,328 13,217,006 423,703 40,694,108 
 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,215,811 11,900,260 4,937,328 13,217,006 423,703 40,694,108 
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลง       
   นโยบำยกำรบญัช ี(หมำยเหตุ 5.3) - - - (13,086,732) - (13,086,732) 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 76,815 1,735,017 - 5,143,374 6,955,206 
โอนเขำ้ (ออก) - 822,232 10,900 - (1,202,835) (369,703) 
โอนเขำ้จำก 
   สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(หมำยเหตุ 21) - - - 764,850 - 764,850 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (4,548) - - (4,548) 
ค่ำเสื่อมรำคำ  - (1,232,053) (1,532,122) (53,507) - (2,817,682) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 10,215,811 11,567,254 5,146,575 841,617 4,364,242 32,135,499 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุน 10,215,811 37,641,272 21,209,989 3,412,210 4,364,242 76,843,524 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (26,074,018) (16,063,414) (2,570,593) - (44,708,025) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 10,215,811 11,567,254 5,146,575 841,617 4,364,242 32,135,499 
 
ทีด่นิทัง้หมด และอำคำรบำงส่วนของบรษิทั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
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20 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 

 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำ 
 บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุน 16,294,946 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคมสะสม (1,513,598) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 14,781,348 
  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 14,781,348 
ซื้อสนิทรพัย ์ 463,847 
ค่ำเสื่อมรำคำ (961,237) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 14,283,958 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำทุน 16,758,793 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคมสะสม (2,474,835) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 14,283,958 
  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 14,283,958 
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัช ี(หมำยเหตุ 5.3) 12,091,491 
ซื้อสนิทรพัย ์ 132,598 
โอนเขำ้ (ออก) 369,703 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ (1,067) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (2,382,337) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 24,494,346 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
รำคำทุน 29,350,395 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,856,049) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 24,494,346 
  
มลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 18,309,121 
มลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 30,723,062 
 
มูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์พื่อกำรลงทุนประเมินโดยใช้วิธีรำยได้ ซึ่งเป็นมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับ  3 ของล ำดับชัน้มูลค่ำยุติธรรม  
(หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 8) เนื่องจำกใชข้อ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัจำกขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ค่ำเช่ำต่อตำรำงเมตร และประมำณกำร
ก ำไรในอนำคต เป็นตน้ 
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จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ไดแ้ก่ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค้่ำเช่ำ 7,009,992 6,115,907 7,009,992 6,115,907 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำก     
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนซึง่ก่อใหเ้กดิ     
   รำยไดค้่ำเช่ำ (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 วนัที่ 31 ธนัวำคม กลุ่มกิจกำรและกจิกำรมรีำยกำรที่เกี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ภำยใต้สญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนซึ่งจดัประเภทเป็น
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
อำคำรส ำนักงำน 10,784,302 - 10,784,302 - 
 

21 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สุทธิ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชป้ระกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 
บำท 

 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 
     
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้     
ทีด่นิ 48,415,209 52,697,955 - - 
ส ำนักงำน 1,901,855 - - - 
ยำนพำหนะ 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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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สุทธ ิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ - - 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นนโยบำยบญัช ี(หมำยเหตุ 5.1) 52,697,955 - 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกกำรเปลี่ยนนโยบำยบญัช ี(หมำยเหตุ 5.1) 13,086,732 13,086,732 
รำคำตำมบญัชตีน้งวดหลงัปรบัปรุง - สุทธ ิ 65,784,687 13,086,732 
เพิม่ขึน้ 2,013,729 - 
โอนออกไปทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 19) (764,850) (764,850) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (6,083,246) (1,686,140) 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น 2,486 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ 60,952,806 10,635,742 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ มดีงัต่อไปนี้ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและกระแสเงนิสดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้     
ทีด่นิ 4,282,746 - - - 
ส ำนักงำน 114,360 - - - 
ยำนพำหนะ 1,686,140 - 1,686,140 - 
รวม 6,083,246 - 1,686,140 - 
     
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น     
ส ำนักงำน (2,486) - - - 
     
ดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 3,215,839 - 569,879 - 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 3,240,185 - 1,800,185 - 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่ำต ่ำ 156,627 - 156,627 - 
 
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำมจี ำนวน 11.09 ล้ำนบำท และจ ำนวน 5.34 ล้ำนบำท ในข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรตำมล ำดบั 
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22 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 

 งบกำรเงินรวม 

 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
ระหว่ำงติดตัง้ 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 3,166,260 - 3,166,260 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,505,864) - (2,505,864) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 660,396 - 660,396 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 660,396 - 660,396 
ซื้อสนิทรพัย ์ 703,700 2,628,000 3,331,700 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (318,670) - (318,670) 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น (111) - (111) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 1,045,315 2,628,000 3,673,315 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 3,869,811 2,628,000 6,497,811 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,824,496) - (2,824,496) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,045,315 2,628,000 3,673,315 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
ระหว่ำงติดตัง้ 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,045,315 2,628,000 3,673,315 
ซื้อสนิทรพัย ์ 119,000 1,406,000 1,525,000 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (398,410) - (398,410) 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น 397 - 397 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 766,302 4,034,000 4,800,302 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 3,989,381 4,034,000 8,023,381 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,223,079) - (3,223,079) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 766,302 4,034,000 4,800,302 
 
  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
ระหว่ำงติดตัง้ 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 3,079,503 - 3,079,503 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,479,334) - (2,479,334) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 600,169 - 600,169 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 600,169 - 600,169 
ซื้อสนิทรพัย ์ 504,700 2,628,000 3,132,700 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (293,759) - (293,759) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 811,110 2,628,000 3,439,110 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 3,584,203 2,628,000 6,212,203 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,773,093) - (2,773,093) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 811,110 2,628,000 3,439,110 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
ระหว่ำงติดตัง้ 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 811,110 2,628,000 3,439,110 
ซื้อสนิทรพัย ์ 119,000 1,406,000 1,525,000 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (345,525) - (345,525) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 584,585 4,034,000 4,618,585 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 3,703,203 4,034,000 7,737,203 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,118,618) - (3,118,618) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 584,585 4,034,000 4,618,585 
 
  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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23 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
   ภำยใน 12 เดอืน 1,114,646 562,184 641,480 562,184 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
   เกนิกว่ำ 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 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 538,936 (194,165) (342,081) (194,165) 
รวม 538,936 (194,165) (342,081) (194,165) 
     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สุทธ ิ 9,359,414 10,187,287 8,238,117 10,008,518 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม  10,187,287 7,541,449 10,008,518 7,977,250 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 37) 1,720,268 2,421,789 760,999 1,825,083 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (2,548,141) 224,049 (2,531,400) 206,185 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  9,359,414 10,187,287 8,238,117 10,008,518 
 
  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน  ภำระผกูพนั  
 ท่ีคำดว่ำ ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ ผลประโยชน์  
 จะเกิดข้ึน ในเงินลงทุน พนักงำน  
 บำท บำท บำท รวม 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,714,015 200,000 6,554,824 8,468,839 
รำยกำรทีบ่นัทกึในก ำไรขำดทุน (13,084) - 1,701,648 1,688,564 
รำยกำรทีบ่นัทกึในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 224,049 224,049 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 1,700,931 200,000 8,480,521 10,381,452 
รำยกำรทีบ่นัทกึในก ำไรขำดทุน 247,653 - 739,514 987,167 
รำยกำรทีบ่นัทกึในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (2,531,400) (16,741) (2,548,141) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1,948,584 (2,331,400) 9,203,294 8,820,478 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน  ภำระผกูพนั  
 ท่ีคำดว่ำ ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ ผลประโยชน์  
 จะเกิดข้ึน ในเงินลงทุน พนักงำน  
 บำท บำท บำท รวม 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,714,015 200,000 6,471,011 8,385,026 
รำยกำรทีบ่นัทกึในก ำไรขำดทุน (13,084) - 1,624,556 1,611,472 
รำยกำรทีบ่นัทกึในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 206,185 206,185 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 1,700,931 200,000 8,301,752 10,202,683 
รำยกำรทีบ่นัทกึในก ำไรขำดทุน 212,016 - 696,899 908,915 
รำยกำรทีบ่นัทกึในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (2,531,400) - (2,531,400) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1,912,947 (2,331,400) 8,998,651 8,580,198 
 
  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สญัญำเช่ำ สญัญำเช่ำ 
 บำท บำท 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 927,390 407,776 
รำยกำรทีบ่นัทกึในก ำไรขำดทุน (733,225) (213,611) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 194,165 194,165 
รำยกำรทีบ่นัทกึในก ำไรขำดทุน (733,101) 147,916 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (538,936) 342,081 
 

24 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สทิธกิำรใชท้ีด่นิ - 10,190,747 - - 
เงนิมดัจ ำ 12,833,109 13,680,297 11,622,153 12,497,356 
อื่นๆ - 5,458,662 - 5,458,662 
รวม 12,833,109 29,329,706 11,622,153 17,956,018 
 

25 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - บรษิทัอืน่ 121,777,417 123,816,796 119,192,277 120,321,504 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 39.3) 467,114 108,468 496,581 271,112 
ตน้ทุนค่ำบรกิำรคำ้งจ่ำย - บรษิทัอืน่ 36,711,444 19,895,859 36,711,501 20,272,710 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
      (หมำยเหตุ 39.3)  25,496 119,231 28,996 119,839 
เจำ้หนี้อื่น 29,774 78,622 18,079 25,039 
เงนิรบัล่วงหน้ำ 2,598,334 4,066,963 2,680,652 4,137,716 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - บรษิทัอืน่ 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 
 
  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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26 เงินกู้ยืม 

 
26.1 เงินเบิกเกินบญัชี 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MOR ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ MOR-1 และ MOR ต่อปี) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิเบกิเกนิบญัชมีรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2,957,949 11,336,878 2,957,949 11,336,878 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 2,277,450,497 1,822,769,567 2,277,450,497 1,822,769,567 
จ่ำยช ำระระหว่ำงปี  (2,279,025,966) (1,831,148,496) (2,279,025,966) (1,831,148,496) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 1,382,480 2,957,949 1,382,480 2,957,949 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีส่ำมำรถเบกิออกมำใชไ้ดเ้ป็นจ ำนวน 184 ลำ้นบำท 
 

26.2 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม - 6,000,360  - 6,000,360  
กูย้มืเพิม่ระหว่ำงปี 20,000,000 - 20,000,000 - 
จ่ำยช ำระระหว่ำงปี - (6,000,360) - (6,000,360) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 20,000,000 - 20,000,000 - 
 

  ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวำคม    กำรช ำระเงินกู้ 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562     จ ำนวน 
 วงเงิน บำท บำท อตัรำดอกเบี้ย ช่วงร้อยละ ช ำระ งวด บำท 
         

วงเงนิที ่1 20,000,000 20,000,000 - 
อตัรำดอกเบี้ย 
ต ่ำพเิศษ 

2.00 

เงนิตน้ จ ำนวน 24 งวด
และดอกเบี้ย จ ำนวน  
48 งวด ช ำระงวด

สุดทำ้ยในเดอืน มนีำคม 
พ.ศ. 2567 

รำยเดอืน 834,000 

 
  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึเงนิกู้ยมืระยะยำวที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึง่แสดงดว้ยจ ำนวนเงนิตำมสญัญำที่
ไม่ได้มกีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืที่ครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิที่เกี่ยวขอ้งเนื่องจำกกำร
คดิลดไม่มนีัยส ำคญั 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
 
วนัครบก ำหนด  

ภำยในไม่เกิน 
1 ปี 
บำท 

เกิน 1 ปีแต่ 
ไม่เกิน 5 ปี 

บำท 
รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  400,000 20,515,583 20,915,583 20,000,000 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 
วนัครบก ำหนด  

ภำยในไม่เกิน 
1 ปี 
บำท 

เกิน 1 ปีแต่ 
ไม่เกิน 5 ปี 

บำท 
รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  400,000 20,515,583 20,915,583 20,000,000 
 
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 บริษัทได้ท ำสญัญำเงินกู้ยืมเงินจ ำนวน 20 ล้ำนบำท ภำยใต้มำตรกำรสินเชื่อดอกเบี้ยต ่ำเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรที่ได้รบัผลกระทบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรระบำดของ COVID-19 กับสถำบันกำรเงนิในประเทศแห่งหนึ่ง สญัญำ
ดงักล่ำวก ำหนดใหบ้รษิทัช ำระเงนิตน้ครัง้แรกในอกี 25 เดอืนหลงัจำกเบกิเงนิกู ้และช ำระคนืเป็นรำยงวดทุก ๆ เดอืน รวม 24 งวด  
 
เงนิกู้ยืมระยะยำวของบรษิัทนี้ถูกค ้ำประกันโดยกรรมกำรบรษิัท และบรษิัทต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิต่ำง ๆ รวมถึงกำรด ำรง
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ 2 เท่ำและกำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ไม่ต ่ำกว่ำ 1.2 เท่ำ เป็นตน้ 
 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมีมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 19,999,217 บำท ซึ่งค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตคดิลดด้วยอตัรำ
ดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีอ่ตัรำตลำด และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงได้ถูกใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน ร่วมกับกำรค ้ำประกันโดย
กรรมกำร บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมกำร และสนิทรพัยข์องบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมกำร หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 19 
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26.3 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยซึง่บนัทกึเป็นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยในไม่เกนิ 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 
หลงัจำก 5 ปี 35,471,965 41,893,412 6,277,500 8,059,500 
หกั ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต     
    ของสญัญำเช่ำ (19,515,785) (22,786,313) (4,142,164) (5,373,088) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 68,394,458 70,981,379 19,766,059 23,535,934 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ     
   - ส่วนทีห่มุนเวยีน 5,847,675 5,522,025 3,481,850 3,769,875 
   - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 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 
 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยในไม่เกนิ 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 
หลงัจำก 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 กำรกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

 
    รำยกำร  
 1 มกรำคม กระแสเงินสด เปล่ียนแปลง 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 รบั จ่ำย ท่ีไม่ใช่เงินสด พ.ศ. 2562 
      
งบกำรเงินรวม      
      
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 11,336,878 - (8,378,929) - 2,957,949 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 10,000,000 (10,000,000) - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 6,000,360 - (6,000,360) - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 3,083,488 - (1,810,516) 9,746,221 11,019,193 
      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร      
      
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 11,336,878 - (8,378,929) - 2,957,949 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 10,000,000 (10,000,000) - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อย 7,500,000 - (7,500,000) - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 6,000,360 - (6,000,360) - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 3,083,488 - (1,810,516) 9,746,221 11,019,193 
 
 
    รำยกำร  
 1 มกรำคม กระแสเงินสด เปล่ียนแปลง 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 รบั จ่ำย ท่ีไม่ใช่เงินสด พ.ศ. 2563 
      
งบกำรเงินรวม      
      
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 2,957,949 - (1,575,469) - 1,382,480 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 20,000,000 - - 20,000,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 70,981,379 - (4,600,650) 2,013,729 68,394,458 
      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร      
      
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 2,957,949 - (1,575,469) - 1,382,480 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 20,000,000 - - 20,000,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 23,535,934 - (3,769,875) - 19,766,059 
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28 หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 

 
หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ์ คอื สญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำช่วยป้องกนักลุ่มกจิกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนด้วยกำรก ำหนด
อัตรำที่จะใช้รบัรู้สินทรพัย์ที่เป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศซึ่งจะได้รบัจริง หรือที่จะใช้รบัรู้หนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศซึ่งจ ะต้องจ่ำยช ำระ  
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิตรำสำรอนุพนัธท์ีม่ลูค่ำยุตธิรรมยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตัิ 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูค่ำยุตธิรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2563 

  1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2563 

  1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หน้ีสิน     
   สญัญำอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำ 226,448 724,083 226,448 724,083 
 

29 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิประกนั 12,424,819 18,457,141 12,424,818 18,457,141 
ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย 2,470,140 1,463,574 2,423,066 1,416,973 
ภำษมีลูค่ำเพิม่คำ้งจ่ำย 3,053,245 2,898,416 2,979,968 2,774,239 
ภำษขีำยยงัไม่ถงึก ำหนด 5,606,226 3,406,807 5,515,238 3,247,608 
เงนิประกนัสงัคมคำ้งจ่ำย 395,682 396,026 385,472 385,816 
อื่นๆ - 684,990 - - 
รวม 23,950,112 27,306,954 23,728,562 26,281,777 
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30 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 43,332,847 39,564,909 42,309,632 38,671,067 
   ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 2,683,625 2,837,698 2,683,625 2,837,698 
หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 46,016,472 42,402,607 44,993,257 41,508,765 
     
ก ำไรหรอืขำดทุน     
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 4,020,745 8,806,134 3,807,665 8,420,673 
   ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 320,927 514,412 320,927 514,412 
รวม 4,341,672 9,320,546 4,128,592 8,935,085 
     
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
กำรวดัมลูค่ำใหม่ส ำหรบั:     
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (83,707) 1,120,244 - 1,030,927 
รวม (83,707) 1,120,244 - 1,030,927 
 
30.1 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์     
   หลงัออกจำกงำน 43,332,847 39,564,909 42,309,632 38,671,067 
หนี้สนิสุทธทิีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 43,332,847 39,564,909 42,309,632 38,671,067 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 39,564,909 30,300,831 38,671,067 29,881,767 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 3,384,730 3,911,729 3,188,633 3,657,896 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี - 4,091,357 - 3,975,710 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 636,015 803,048 619,032 787,067 
 4,020,745 8,806,134 3,807,665 8,420,673 
กำรวดัมลูค่ำใหม่     
   (ก ำไร) ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำร 
     เปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร ์ 337 4,660,826 - 4,660,568 
   (ก ำไร) ขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำร 
     เปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 14,670 2,779,214 - 2,664,009 
   (ก ำไร) ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ (98,714) (6,319,796) - (6,293,650) 
 (83,707) 1,120,244 - 1,030,927 
     
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (169,100) (662,300) (169,100) (662,300) 
     
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 43,332,847 39,564,909 42,309,632 38,671,067 
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
อตัรำคดิลด (รอ้ยละ) 1.61 - 1.79 1.61 - 1.90 1.61 1.61 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 4.00 - 5.00 4.00 - 5.00 4.00 4.00 
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ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมข้ึน/(ลดลง) ของภำระผกูพนั (บำท) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
อตัรำคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (2,962,992) (3,026,342) 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 3,396,370 3,475,947  
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 3,688,220 3,339,983  
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 (3,276,246) (2,973,446) 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติตำมที่ระบุ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบัตินัน้
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั อนึ่ง กำรค ำนวณควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนั
ผลประโยชน์เป็นวธิเีดยีวกบักำรค ำนวณภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนที่รบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ นัน่คอืวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่
ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 11.74 ปี (พ.ศ. 2562 : 11.47 ปี) 
 

30.2 ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวอืน่ 2,683,625 2,837,698 2,683,625 2,837,698 
หนี้สนิสุทธทิีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 2,683,625 2,837,698 2,683,625 2,837,698 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2,837,698 2,473,286 2,837,698 2,473,286 
     
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 285,788 457,479 285,788 457,479 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 35,139 56,933 35,139 56,933 
 320,927 514,412 320,927 514,412 
     
จ่ำยช ำระผลประโยชน์  (475,000) (150,000) (475,000) (150,000) 
     
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2,683,625 2,837,698 2,683,625 2,837,698 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

อตัรำคดิลด (รอ้ยละ) 1.36 1.36 1.36 1.36 
 

31 ทุนเรือนหุ้น 

 
   ส่วนเกิน  

 
จ ำนวนหุ้น 

หุ้น 
หุ้นสำมญั 

บำท 
มูลค่ำหุ้น 

บำท 
รวม 
บำท 

     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 150,000,000 75,000,000 28,875,000 103,875,000 
กำรออกหุน้ 50,000,000 25,000,000 - 25,000,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 200,000,000 100,000,000 28,875,000 128,875,000 
กำรออกหุน้ 120,000,000 60,000,000 332,549,198 392,549,198 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 320,000,000 160,000,000 361,424,198 521,424,198 
 
เมื่อวนัที ่14 มนีำคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
1) ลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท โดยกำรลดหุ้นสำมญัที่เคยยื่นค ำขออนุญำตเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ จ ำนวน 50 ล้ำนหุ้น  

มลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท รวมทัง้สิน้ 25 ลำ้นบำท  
 
2) เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท โดยกำรออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 130 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท รวมทัง้สิ้น 65 ล้ำนบำท เพื่อเสนอขำย

ให้กบัผู้ถอืหุ้นเดิม จ ำนวนไม่เกิน 50 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท รวมทัง้สิ้น 25 ล้ำนบำท และเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก
จ ำนวนไม่เกนิ 80 ลำ้นหุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท รวมทัง้สิน้ 40 ลำ้นบำท  
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บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนกำรเปลีย่นแปลงขำ้งตน้นี้กบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่26 มนีำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัได้เรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนในส่วนที่เสนอขำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิจ ำนวน 50 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท 
รวมทัง้สิ้น 25 ล้ำนบำท และได้รบัเงนิในดือนมิถุนำยน พ .ศ. 2562 บรษิัทได้จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์ 
เมื่อวนัที ่27 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่2 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ไดม้มีตอินุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
1) ลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท โดยกำรลดหุ้นสำมญัที่เคยยื่นค ำขออนุญำตเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ จ ำนวน 80 ล้ำนหุ้น  

มลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท รวมทัง้สิน้ 40 ลำ้นบำท 
 
2)  เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท โดยกำรออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 120 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท รวมทัง้สิ้น 60 ล้ำนบำท เพื่อเสนอขำย

ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
 
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนกำรเปลีย่นแปลงขำ้งตน้นี้กบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่10 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 
ในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้รบัเงนิจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนแก่ประชำชนเป็นครัง้แรกส ำหรบัหุน้จ ำนวน 120 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 3.42 บำท เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิ้น 410.40 ลำ้นบำท ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรเสนอ
ขำยหุน้แก่ประชำชนสุทธจิำกภำษ ีแสดงหกัจำกส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั 
 

32 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 7,600,000 5,900,000 7,600,000 5,900,000 
จดัสรรระหว่ำงปี 2,500,000 1,700,000 2,500,000 1,700,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 10,100,000 7,600,000 10,100,000 7,600,000 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธหิลงัจำกหกัส่วนของขำดทุน
สะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีลูค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได้ 
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33 เงินปันผล 

 
บริษทั 
 
เมื่อวนัที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 2/2562 คณะกรรมกำรบรษิัทได้อนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
จำกก ำไรสุทธใินปี พ.ศ. 2561 และไตรมำสที ่1/2562 จ ำนวน 0.19 บำทต่อหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 28.50 ล้ำนบำท บรษิทัได้จ่ำยเงนิปันผล
ระหว่ำงกำลดงักล่ำววนัที ่4 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ผู้ถือหุ้นได้อนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.05 บำทต่อหุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 10 ล้ำนบำท บรษิัทได้จ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวครบถ้วนแล้วในวนัที ่ 
30 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 6/2563 คณะกรรมกำรบรษิัทได้อนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
จำกก ำไรสะสมและก ำไรสุทธจิำกปี 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท จ ำนวน 200 ล้ำนหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 30 ล้ำนบำท บรษิัทได้จ่ำย 
เงนิปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำววนัที ่14 ตุลำคม 2563 
 
บริษทัย่อย 
 
เมื่อวนัที่ 26 มนีำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัท วำยเจซีดีโปท์ เซอร์วสิเซส จ ำกดั ได้มมีติให้จ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จ ำนวน 40.00 บำทต่อหุน้ จ ำนวนทัง้หมด 300,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 6 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยใหบ้รษิทัจ ำนวน 3 ลำ้นบำท 
และจ่ำยใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 3 ลำ้นบำท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลแลว้เมื่อวนัที ่28 มนีำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทั วำยเจซีดโีปท์ เซอร์วสิเซส จ ำกดั ได้มมีตใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
จ ำนวน 33.33 บำทต่อหุน้ จ ำนวนทัง้หมด 150,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 5 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ำยให้บรษิทัจ ำนวน 2.50 ล้ำนบำท 
และจ่ำยใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 2.50 ลำ้นบำท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลแลว้เมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 

34 รำยได้อ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดเ้งนิปันผล 1,050,000 1,225,000 3,550,000 4,225,000 
รำยไดค้่ำเช่ำและบรหิำรส ำนักงำน 159,600 259,600 159,600 259,600 
ดอกเบีย้รบั 475,493 436,618 437,179 350,345 
อื่นๆ  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 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำระวำงเรอืและอำกำศ 678,739,506 607,130,429 676,704,218 605,280,177 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 140,050,758 138,532,308 135,811,516 134,047,996 
ค่ำทีป่รกึษำ 7,549,344 6,184,100 7,056,449 5,683,868 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 8,450,977 7,365,403 3,163,207 5,429,048 
ค่ำเช่ำ 4,484,660 9,536,364 3,748,505 3,015,256 
ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค 10,389,583 9,946,432 9,621,422 9,151,470 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำด 8,534,377 7,308,172 8,534,177 7,194,701 
 

36 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ดอกเบีย้จ่ำย - เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 280,569 295,482 280,569 335,037 
 - สญัญำเช่ำ 3,673,090 264,133 569,879 264,133 
รวม 3,953,659 559,615 850,448 599,170 
 

37 ภำษีเงินได้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั:     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 13,010,671 9,704,139 11,732,374 8,871,296 
 13,010,671 9,704,139 11,732,374 8,871,296 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี:     
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (หมำยเหตุ 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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ภำษีเงนิได้ส ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับภำษีของประเทศที่ 
บรษิทัใหญ่ตัง้อยู่โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 69,061,538 54,311,957 59,141,066 39,601,296 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) 13,812,308 10,862,391 11,828,213 7,920,259 
     
ผลกระทบ:     
   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษ ี (436,887) (432,253) (1,221,766) (1,157,215) 
   ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม (2,161,824) (3,019,664) - - 
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษไีด ้ 76,806 (128,124) 364,928 283,169 
ภำษเีงนิได ้ 11,290,403 7,282,350 10,971,375 7,046,213 
 
อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริงของงบกำรเงินรวมคือร้อยละ 16.35 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 13.41) และอัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริงของงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรคอืรอ้ยละ 18.55 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 17.79) อตัรำภำษีเงนิได้เปลี่ยนแปลงจำกงวดก่อนเนื่องจำกรำยได้ที่ได้รบัยกเวน้ภำษี และ
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษไีด้เกดิขึน้ไม่สม ่ำเสมอ และมจี ำนวนทีม่สีำระส ำคญั 
 

38 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 
 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ส่วนแบ่งก ำไรส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 56,875,656 45,877,766 48,169,691 32,555,083 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนัก (หุน้) 218,688,525 177,759,126 218,688,525 177,759,126 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.2601 0.2581 0.2203 0.1831 
 

39 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ของบรษิทั ได้แก่ นำยเกตติวทิย์ สทิธสิุนทรวงศ์ นำยสมศกัดิ ์ศรสีุทศัน์กุล และบรษิทั ท ีเอส ซี  
โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่ถอืหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 22.77 รอ้ยละ 9.17 และรอ้ยละ 8.64 ตำมล ำดบั  
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
39.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำร     
   - 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  
     
รำยไดค้่ำทีป่รกึษำ     
   - บรษิทัร่วม 15,000 180,000  15,000 180,000  
รวม 15,000 180,000  15,000 180,000  
     
รำยไดส้ำธำรณูปโภค     
   - บรษิทัร่วม 1,180 1,195  1,180 1,195  
รวม 1,180 1,195  1,180 1,195  
     
รำยไดเ้งนิปันผล     
   - บรษิทัย่อย - - 2,500,000 3,000,000  
รวม - - 2,500,000 3,000,000  
 

39.2 ต้นทุนกำรให้บริกำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร     
   - 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 
     
ดอกเบีย้จ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - - 39,555 
รวม - - - 39,555 
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39.3 ยอดคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้     
   - บรษิทัย่อย - - 817,300 535,431  
   - บรษิทัร่วม 796,032 1,377,876  - - 
รวม 796,032 1,377,876  817,300 535,431  
     
รำยไดค้ำ้งรบั     
   - บรษิทัร่วม 506,164 944,998  - - 
รวม 506,164 944,998  - - 
     
ลูกหนี้อืน่     
   - บรษิทัร่วม 107 10,123  107 10,123 
รวม 107 10,123  107 10,123  
     
เงนิทดรองจ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 3,305,650 1,765,650  
รวม - - 3,305,650 1,765,650  
     
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - บรษิทัย่อย - - 29,467 162,644  
   - บรษิทัร่วม 467,114 108,468  467,114 108,468  
รวม 467,114 108,468  496,581 271,112  
     
ตน้ทุนค่ำบรกิำรคำ้งจ่ำย     
   - 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 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญั มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อืน่ 21,788,730 21,603,610  21,158,730 20,763,610  
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,150,177 2,523,294  2,073,545 2,449,643  
ผลประโยชน์ระยะยำวอืน่ 3,462 6,866  3,462 6,866  
รวม 23,942,369 24,133,770  23,235,737 23,220,119  

 
40 ภำระผกูพนั 

 
40.1 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 
กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัออกโดยธนำคำร ส ำหรบัค่ำระวำง ค่ำไฟฟ้ำ และอื่นๆ ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หนังสอืค ้ำประกนัธนำคำร  49,210,468 45,353,298  49,210,468 45,353,298  

 
40.2 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 676,856 - 676,856 - 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 453,000 1,859,000 453,000 1,859,000 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 1,540,000 - 1,540,000 - 
รวม 2,669,856 1,859,000 2,669,856 1,859,000 
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41 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
เมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2564 มมีตใิห ้
 
1. เพิม่ทุนใน Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. เป็นเงนิ 200,000 ดอลลำรส์หรฐั  

2. เสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัปี 2563 จำกก ำไรสุทธิปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ  
0.07 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 22.40 ล้ำนบำท ทัง้นี้ กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวขึ้นอยู่กับกำรอนุมตัิจำกที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น  
ในวนัที ่9 เมษำยน พ.ศ. 2564 
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