
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรของบริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564                
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเ งินแบบย่อ  
(ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะ 
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท า 
และน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน 
ระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก 
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั  
กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ขอ้สรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน  
 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของบริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็น 
ขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2564 โดยมีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้เก่ียวกบัการน ามาตรการผอ่นปรนชัว่คราว เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทัลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยใหข้อ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลง
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 โดยมีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้เก่ียวกบัการน ามาตรการผอ่นปรนชัว่คราว เพื่อลดผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั 
 
 
 
 
(วไิลวรรณ ผลประเสริฐ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8420 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2564 
 
 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 75,782,173               37,835,673 50,939,687 14,538,776

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 324,127,529             288,194,486 327,591,998 289,645,027

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า   

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 13 155,458,668             180,309,356 155,458,668 180,309,356

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า   

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 13 200,000,000             200,000,000 200,000,000 200,000,000

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3,122,174                 3,071,289 2,548,487 2,545,220

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 758,490,544             709,410,804 736,538,840 687,038,379

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 15,279,233               15,279,233 15,279,233 15,279,233

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                         10,232,600 10,232,600

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 61,046,645               55,953,763 12,885,614 12,885,614

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,200,011                 6,198,793 1,200,011 6,198,793

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 23,950,831               24,494,346 23,950,831 24,494,346

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 109,323,689             97,842,880 55,937,868 42,771,241

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,016,226                 4,800,302 5,847,605 4,618,585

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,305,366                 9,359,414 7,971,218 8,238,117

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า   

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 13 49,858,900               47,801,000 49,858,900 47,801,000

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 14,252,054               12,833,109 13,045,971 11,622,153

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 290,232,955             274,562,840 196,209,851 184,141,682

รวมสินทรัพย์ 1,048,723,499          983,973,644 932,748,691 871,180,061

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 1,440,703                 1,382,480 1,440,703                1,382,480

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 214,542,839             196,550,373 212,192,125            192,377,597

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 7,348,412                 5,847,675 4,774,216                3,481,850

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 13 1,236,800                 226,448 1,236,800                226,448

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,052,829                 492,667 1,403,695                -                          

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 32,335,729               23,950,112 32,061,644              23,728,562

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 258,957,312             228,449,755 253,109,183            221,196,937

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

20,000,000               20,000,000 20,000,000              20,000,000

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 67,238,264               62,546,783 21,594,290              16,284,209

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 46,836,062               46,016,472 45,758,000              44,993,257

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 134,074,326             128,563,255 87,352,290              81,277,466

รวมหนีสิ้น 393,031,638             357,013,010 340,461,473            302,474,403

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

(หุ้นสามัญจาํนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 160,000,000             160,000,000 160,000,000            160,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

(หุ้นสามัญจาํนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 160,000,000             160,000,000 160,000,000            160,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 361,424,198             361,424,198 361,424,198            361,424,198

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 10,100,000               10,100,000 10,100,000              10,100,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 100,939,474             73,942,501 48,991,100              27,055,860

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 10,754,059               9,101,786 11,771,920              10,125,600

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 643,217,731             614,568,485 592,287,218            568,705,658

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12,474,130               12,392,149 -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 655,691,861             626,960,634 592,287,218            568,705,658

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,048,723,499          983,973,644 932,748,691            871,180,061

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4, 9 473,328,646        227,634,810        465,026,375         219,479,831          

รายไดอ่ื้น 4 569,121               499,506               488,229                419,362                 

รวมรายได้ 473,897,767        228,134,316        465,514,604         219,899,193          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4, 9 363,166,517        157,402,060        358,722,533         152,699,110          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 31,230,036          18,415,845          31,230,036           18,415,845            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 51,017,520          44,546,095          48,010,055           41,570,879            

รวมค่าใช้จ่าย 445,414,073        220,364,000        437,962,624         212,685,834          

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 28,483,694          7,770,316            27,551,980           7,213,359              
ตน้ทุนทางการเงิน (1,027,171)          (742,361)              (296,082)               (278,744)               
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (211,243)             (909,680)              (75,458)                 (1,007,259)            
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมท่ีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 6 5,092,882            3,655,511            -                        -                        

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 32,338,162          9,773,786            27,180,440           5,927,356              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (5,260,696)          (473,462)              (5,245,200)            (617,263)               

กําไรสําหรับงวด 27,077,466          9,300,324            21,935,240           5,310,093              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(บาท)

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
5  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 7,441                   5,785                   -                        -                        

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง 7,441                   5,785                   -                        -                        

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,057,900            -                       2,057,900             -                        

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (411,580)             -                       (411,580)               -                        

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง 1,646,320            -                       1,646,320             -                        

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 1,653,761            5,785                   1,646,320             -                        

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 28,731,227          9,306,109            23,581,560           5,310,093              

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 26,996,973          9,300,413            21,935,240           5,310,093              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 80,493                 (89)                       -                        -                        

27,077,466          9,300,324            21,935,240           5,310,093              

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 28,649,246          9,305,041            23,581,560           5,310,093              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 81,981                 1,068                   -                        -                        

28,731,227          9,306,109            23,581,560           5,310,093              

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 11 0.084                   0.047                   0.069                    0.027                     

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ ผลต่างของอตัรา สาํรอง รวมองคป์ระกอบอื่น รวม ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ แลกเปลี่ยนจากการ การเปลี่ยนแปลง ของส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มี รวม

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร แปลงค่างบการเงิน ในมูลค่ายตุิธรรม ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 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            

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 12 -                       -                      -                      (10,000,000)         -                         -                      -                         (10,000,000)         -                       (10,000,000)             

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 100,000,000        28,875,000          7,600,000            49,347,146          (1,073,285)             10,125,600         9,052,315               194,874,461        13,950,820           208,825,281            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                       -                      -                      9,300,413            -                         -                      -                         9,300,413            (89)                       9,300,324                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                       -                      -                      -                       4,628                     -                      4,628                      4,628                   1,157                   5,785                       

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                      -                      9,300,413            4,628                     -                      4,628                      9,305,041            1,068                   9,306,109                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 100,000,000        28,875,000          7,600,000            58,647,559          (1,068,657)             10,125,600         9,056,943               204,179,502        13,951,888           218,131,390            

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 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            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                       -                      -                      26,996,973          -                         -                      -                         26,996,973          80,493                 27,077,466              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                       -                      -                      -                       5,953                     1,646,320           1,652,273               1,652,273            1,488                   1,653,761                

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                      -                      26,996,973          5,953                     1,646,320           1,652,273               28,649,246          81,981                 28,731,227              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 160,000,000        361,424,198        10,100,000          100,939,474        (1,017,861)             11,771,920         10,754,059             643,217,731        12,474,130           655,691,861            

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ สาํรอง รวมองคป์ระกอบอื่น
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง การเปลี่ยนแปลง ของส่วนของ รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายตุิธรรม ผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 100,000,000     28,875,000       7,600,000         21,386,169       10,125,600         10,125,600            167,986,769       

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 12 -                    -                    -                   (10,000,000)     -                      -                        (10,000,000)       
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 100,000,000     28,875,000       7,600,000         11,386,169       10,125,600         10,125,600            157,986,769       

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                   5,310,093         -                      -                        5,310,093           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                   -                   -                      -                        -                     

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                   5,310,093         -                      -                        5,310,093           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 100,000,000     28,875,000       7,600,000         16,696,262       10,125,600         10,125,600            163,296,862       

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(บาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ สาํรอง รวมองคป์ระกอบอื่น
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง การเปลี่ยนแปลง ของส่วนของ รวม
ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายตุิธรรม ผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 160,000,000     361,424,198     10,100,000       27,055,860       10,125,600         10,125,600            568,705,658       

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                   21,935,240       -                      -                        21,935,240         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                   -                   1,646,320           1,646,320              1,646,320           

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                   21,935,240       1,646,320           1,646,320              23,581,560         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 160,000,000     361,424,198     10,100,000       48,991,100       11,771,920         11,771,920            592,287,218       

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 27,077,466            9,300,324               21,935,240             5,310,093                
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,260,696              473,462                  5,245,200               617,263                   
ตน้ทุนทางการเงิน 1,027,171              742,361                  296,082                  278,744                   
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,076,936              3,473,112               2,407,545               1,764,505                
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 211,243                 909,680                  75,458                    1,007,259                
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 819,590                 953,643                  764,743                  900,372                   
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (994,711)                1,046,416               (1,171,868)             1,046,416                
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) (5,092,882)             (3,655,511)             -                         -                          
กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (1,209)                    -                         (1,209)                    -                          

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 2,626                     1,101                      2,624                      1,101                       
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน 1,010,352              1,465,657               1,010,352               1,465,657                
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (144,103)                29                           (144,103)                29                            
รายไดเ้งินปันผล (175,000)                (175,000)                (175,000)                (175,000)                 
ดอกเบ้ียรับ (55,542)                  (46,469)                  (53,280)                  (36,612)                   

33,022,633            14,488,805             30,191,784             12,179,827              
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (30,817,859)           (472,952)                (32,678,012)           (3,345,642)              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (55,498)                  (313,818)                (3,267)                    (61,335)                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,423,818)             8,851,373               (1,423,818)             (1,339,374)              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14,870,066            (37,958,714)           16,636,217             (37,472,127)            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,392,615              1,764,126               7,339,940               2,484,903                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                         (5,625,000)             -                         -                          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 22,988,139            (19,266,180)           20,062,844             (27,553,748)            
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรับคืน 4,998,782              -                         4,998,782               -                          
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (4,058,066)             (2,538,915)             (3,986,186)             (2,428,198)              
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 23,928,855            (21,805,095)           21,075,440             (29,981,946)            

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
10  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 50,000,000 -                         50,000,000 -                          
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (25,004,000)           (100,000)                (25,004,000)           (100,000)                 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือตราสารทุนของกิจการอ่ืน -                         (800,000)                -                         (800,000)                 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (6,990,478)             (435,949)                (6,980,783)             (435,949)                 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (66,475)                  (7,889)                    (66,475)                  (7,889)                     
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,320,600)             (381,000)                (1,320,600)             (381,000)                 
เงินปันผลรับ 175,000                 175,000                  175,000                  175,000                   
ดอกเบ้ียรับ 55,586                   46,562                    53,280                    36,612                     
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 16,849,033            (1,503,276)             16,856,422             (1,513,226)              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชีสุทธิ 58,223                   (1,080,819)             58,223                    (1,080,819)              
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,893,338)             (6,431,782)             (1,291,996)             (565,582)                 
ดอกเบ้ียจ่าย (981,106)                (742,361)                (297,178)                (278,744)                 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (2,816,221)             (8,254,962)             (1,530,951)             (1,925,145)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 37,961,667            (31,563,333)           36,400,911             (33,420,317)            

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด (15,167)                  264,769                  -                         -                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 37,946,500            (31,298,564)           36,400,911             (33,420,317)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 37,835,673            89,732,441             14,538,776             68,406,686              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 มนีาคม 75,782,173            58,433,877             50,939,687             34,986,369              

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยการทาํสญัญาเช่า 7,894,443              64,789,446             7,894,443               12,091,491              

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(บาท)

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
11  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
10 ภาษีเงินได ้
11 ก าไรต่อหุน้ 
12 เงินปันผล 
13 เคร่ืองมือทางการเงิน 
14 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
16 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 
 
 
 
 
 
  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 ท่ีตั้งของส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 251 - 251/1 ซอยภกัดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
ส านกังานสาขา 1 : เลขท่ี 53 ชั้น 11 อาคารทะเลทองทาวเวอร์ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา ชลบุรี 
ส านกังานสาขา 2 : เลขท่ี 259/1 ซอยภกัดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
ส านกังานสาขา 3 : เลขท่ี 294/18-19 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
ส านกังานสาขา 4 : เลขท่ี 571/1-571/6 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศให้บริการโลจิสติกส์
ครบวงจร และใหบ้ริการพื้นท่ีรับฝากและซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้น 
การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอ
รายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ 
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มี
ผลบงัคบัใชม้าถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงิน 
 

(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้ นไม่แตกต่างจาก 
ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
3 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่าง 
ปี 2564 จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษัทจึงจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับ 
ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในเร่ืองการไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณา โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ดงัน้ี  
 
(1) การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่ายตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
(2) การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
(3) การกลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
(4) การดอ้ยค่าของสินทรัพยต์ามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
เน่ืองด้วยแนวปฏิบติัดังกล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงปรับปรุงมูลค่า
สินทรัพยด์งักล่าวในปี 2564 

  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และ 7 ส าหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีความสมัพนัธ์และกลุ่มบริษทัมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญัในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั วาย เจ ซี (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทร่วม ซ่ึงบริษัทร่วมถือหุ้นร้อยละ 

50.95 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ

และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ
ท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภท มีดงัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ราคาปกติท่ีใหบ้ริการกบับุคคลภายนอก 
รายไดอ่ื้น ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่เกินกวา่    

   จ  านวนเงินท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั 
 

 

รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการ 
   ที่เกีย่วข้องกนั  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
  (บาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  1,229  13,933 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  -  270,306  52,203 
        
        
        



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการ 
   ที่เกีย่วข้องกนั  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
  (บาท) 
บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,499,848  3,066,790  -  - 
รายไดอ่ื้น 295  15,285  295  15,285 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,297,455  1,428,854  4,297,455  1,428,854 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 5,524,100  5,993,300  5,314,100  5,783,300 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 240,816  235,515  219,303  213,996 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 466  866  466  866 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 5,765,382  6,229,681  5,533,869  5,998,162 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีการค้า 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  3,325,500  817,300 
บริษทัร่วม 915,340  796,032  -  - 
รวม 915,340  796,032  3,325,500  817,300 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีอื่น 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
บริษทัร่วม 203  107  203  107 
รวม 203  107  203  107 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
รายได้ค้างรับ 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
บริษทัร่วม 1,055,442  506,164  -  - 
รวม 1,055,442  506,164  -  - 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
เงินทดรองจ่ำย 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  3,305,650  3,305,650 
รวม -  -  3,305,650  3,305,650 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

เจ้าหน้ีการค้า 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  29,467 
บริษทัร่วม 802,711  467,114  802,711  467,114 
รวม 802,711  467,114  802,711  496,581 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

เจ้าหน้ีอื่น 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  1,359,638  - 
รวม -  -  1,359,638  - 

  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ต้นทุนบริการค้างจ่าย 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  3,500 
บริษทัร่วม -  25,496  -  25,496 
รวม -  25,496  -  28,996 
 
การค า้ประกันเงินกู้ 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการค ้าประกนั
เงินกูแ้ก่บริษทัยอ่ย จ านวนเงินไม่เกิน 4 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 บริษทัยงัไม่ไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดท้ าการกูย้มืเงินจากสถาบนั
การเงิน 

 
5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 31 มีนาคม

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 

 (บาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 303,726,010  228,957,595  305,082,988  227,757,040 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,223,453  1,180,259  1,189,524  1,145,016 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 14,441,883  10,658,731  14,378,204  10,556,212 
รายไดค้า้งรับ 4,218,320  46,785,334  3,162,878  46,279,170 
เงินทดรองจ่าย 333,456  428,160  3,593,997  3,723,182 
อ่ืน ๆ 184,407  184,407  184,407  184,407 
รวม 324,127,529  288,194,486  327,591,998  289,645,027 

 
  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 31 มีนาคม

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 

 (บาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 275,118,955  167,345,311  275,926,061  167,816,519 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 28,846,169  58,670,852  29,015,924  56,969,528 
   3 - 6 เดือน 382,334  212,935  595,170  199,882 
   6 - 12 เดือน 52,556  3,220,602  40,548  3,194,397 
   มากกวา่ 12 เดือน 9,280,207  9,250,814  9,145,477  9,141,448 
รวม 313,680,221  238,700,514  314,723,180  237,321,774 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่  
   จะเกิดข้ึน (9,954,211)  (9,742,919)  (9,640,192)  (9,564,734) 
สุทธิ 303,726,010  228,957,595  305,082,988  227,757,040 

 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่  
   31 มีนาคม 2564  2563 

 

2564  2563 

 (บาท) 
- เพิ่มข้ึน 211,243  909,680  75,458   1,007,259 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
    งบกำรเงินรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31  

มีนาคม  
2564  

31  
ธนัวาคม 

2563  

31  
มีนาคม  

2564  

31  
ธนัวาคม 

2563  

31  
มีนาคม 

2564  

31  
ธนัวาคม 

2563  

31  
มีนาคม  

2564  

31  
ธนัวาคม 

2563  

31  
มีนาคม 

2564  

31  
มีนาคม 

2563 
  (ร้อยละ)  (บาท) 
บริษทัร่วม                     
บริษทั อาราเมก็ซ์  
   (ประเทศไทย)     
   จ ากดั 

บริหารจดัการดา้น 
   การขนส่งและ 
   สถานท่ีเกบ็สินคา้ 

 
 

26.00 

  
 

26.00 

 

39,000,000 

  
 

39,000,000 

  
 

10,140,000 

  
 

10,140,000 

  
 

6,916,770 

  
 

3,499,855 

 

- 

  
 

- 
บริษทั ซิโนคอร์  
   เมอร์ชานทม์ารีน  
   (ประเทศไทย)  
   จ ากดั 

ตวัแทนสายเดินเรือ 
   ของบริษทัใน 
   ประเทศเกาหลีใต ้
   ส าหรับการใหบ้ริการ 
   ตูค้อนเทนเนอร์ 

 
 
 
 

50.00 

  
 
 
 

50.00 

  
 
 
 

5,000,000 

  
 
 
 

5,000,000 

  
 
 
 

9,745,614 

  
 
 
 

9,745,614 

  
 
 
 

54,129,875 

  
 
 
 

52,453,908 

  
 
 
 

- 

  
 
 
 

- 
รวม          19,885,614  19,885,614  61,046,645  55,953,763  -  - 
 

 
  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน  
 

  

     งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 31  

มีนาคม 
2564  

31  
ธนัวาคม 

2563  

31  
มีนาคม  

2564  

31  
ธนัวาคม 

2563  

31  
มีนาคม  

2564  

31  
ธนัวาคม 

2563  

31  
มีนาคม 

2564  

31  
ธนัวาคม 

2563  

31  
มีนาคม  

2564  

31  
ธนัวาคม 

2563  

31  
มีนาคม  

2564 

 31  
มีนาคม  

2563 
 (ร้อยละ)  (บาท) 

บริษทัร่วม                        
บริษทั อาราเมก็ซ์  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
26.00 

  
26.00 

  
39,000,000 

  
39,000,000 

  
10,140,000 

  
10,140,000 

  
(7,000,000) 

  
(7,000,000) 

  
3,140,000 

  
3,140,000 

  
- 

  
- 

บริษทั ซิโนคอร์  
   เมอร์ชานทม์ารีน  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

50.00 

  
 

50.00 

  
 

5,000,000 

  
 

5,000,000 

  
 

9,745,614 

  
 

9,745,614 

  
 
- 

  
 

- 

  
 

9,745,614 

  
 

9,745,614 

  
 

- 

  
 
- 

รวม         19,885,614  19,885,614  (7,000,000)  (7,000,000)  12,885,614  12,885,614  -  - 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
      งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  
เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31  

มีนาคม
2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

 31  
มีนาคม 

2564 

 31 
ธนัวาคม 

2563 

 31  
มีนาคม  

2564 

 31 
ธนัวาคม 

2563 

 31  
มีนาคม 

2564 

 31 
ธนัวาคม 

2563 

 31  
มีนาคม  

2564 

 31 
ธนัวาคม 

2563 

 31  
มีนาคม  

2564 

 31  
มีนาคม  

2563 
  (ร้อยละ)   (บาท) 
บริษทั วายเจซี ดีโปท ์ 
   เซอร์วิสเซส จ ากดั 

ใหบ้ริการพื้นท่ี 
   รับฝากและซ่อม 
   ตูค้อนเทนเนอร์ 

 
 

50.00 

 
 

50.00 

  
 

15,000,000 

  
 

15,000,000 

  
 

7,500,000 

  
 

7,500,000 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

7,500,000 

  
 

7,500,000 

 

- 

 

- 
Leo Myanmar 

Logistics Co., Ltd. 
เป็นผูรั้บจดัการขนส่ง 
   สินคา้ระหวา่งประเทศ  
   และใหบ้ริการ 
   โลจิสติกส์ครบวงจร 

 
 
 

80.00 

 
 
 

80.00 

  
100,000 
   เหรียญ 
   สหรัฐ 

  
100,000 

   เหรียญ 
   สหรัฐ 

  
 

 
2,732,600 

  
 
 

2,732,600 

  
 
 

- 

  
 
 

- 

  
 
 

2,732,600 

  
 
 

2,732,600 

 

- 

 

- 
รวม         10,232,600  10,232,600  -  -  10,232,600  10,232,600  -  - 

 
 
 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
  

งบกำรเงินรวม 
 
 
 

 
การซ้ือและ 

การโอนเขา้-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอนออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 
 (บาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3,709,281  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5,137,583  (2,626) 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้าง 1,042,226  (2,898,612) 
รวม 9,889,090  (2,901,238) 

  
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 
 

 
การซ้ือและ 

การโอนเขา้-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอนออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 
 (บาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3,709,281  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5,127,888  (2,624) 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้าง 1,042,226  (2,898,612) 
รวม 9,879,395  (2,901,236) 

  
  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การค า้ประกัน 
 
ท่ีดินทั้งหมดและอาคารบางส่วนของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 16.09 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 
16.26 ล้านบาท) ไดจ้ดทะเบียนเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
เป็นระยะเวลา 5 ปี บริษทัมีค่าเช่าจ่ายเป็นจ านวน 9.00 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าเป็นจ านวน 7.89 ลา้นบาทและ 7.89 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 
 

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 (บาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 60,952,806  10,635,742 
เพิ่มข้ึน 7,894,443  7,894,443 
หัก ค่าเส่ือมราคา  (2,182,233)  (776,984) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (34,805)  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 66,630,211  17,753,201 

 
  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้าน 
การด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ท่ีท าการตดัสินใจ
เชิงกลยทุธ์ 
 
ขอ้มูลตามส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอได้รับการสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน
โดยรวมส่วนงานท่ีมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน ผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานวัดผล 
การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชก้ าไรขั้นตน้ 
 
ส่วนงานด าเนินงาน 
 
ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายใน ซ่ึงท าให้ส่วนท่ีรายงานเปล่ียนไป ซ่ึงกิจการได ้
ท าการปรับมูลค่ายอ้นหลงัแลว้ โดยการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1 ค่าระวางทางเรือ 
ส่วนงาน 2 ค่าระวางทางอากาศ 
ส่วนงาน 3 ค่าบริการโลจิสติกส์ครบวงจร (ประกอบดว้ยบริการขนส่งทางบกและบริการเสริมอ่ืนท่ี

นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นส่วนงานท่ี 4)  
ส่วนงาน 4 ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีและธุรกิจรับฝากตูสิ้นคา้ 

 
 

 
 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวม 

ค่าระวางทางเรือ  ค่าระวางทางอากาศ  ค่าบริการโลจิสติกส์ครบวงจร  
ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีและ 
ธุรกิจรับฝากตูสิ้นคา้  รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
รำยได้                    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 388,192,556  158,113,440  33,485,316  21,607,183  43,811,680  38,932,646  7,839,094  8,981,541  473,328,646  227,634,810 
                    
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 80,111,771  49,106,334  33,485,316  21,607,183  10,541,505  10,722,086  4,234,575  4,818,885  128,373,167  86,254,488 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 308,080,785  109,007,106  -  -  33,270,175  28,210,560  3,604,519  4,162,656  344,955,479  141,380,322 
รวมรำยได้ 388,192,556  158,113,440  33,485,316  21,607,183  43,811,680  38,932,646  7,839,094  8,981,541  473,328,646  227,634,810 

                    
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (319,013,657)  (119,511,372)  (8,074,694)  (3,700,623)  (32,318,810)  (29,438,536)  (3,759,356)  (4,751,529)  (363,166,517)  (157,402,060) 
ก าไรขั้นตน้ 69,178,899  38,602,068  25,410,622  17,906,560  11,492,870  9,494,110  4,079,738  4,230,012  110,162,129  70,232,750 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษี 
   เงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  

 
 

             
32,349,387  10,332,421 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                 (4,076,936)  (3,471,785) 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน                 28,272,451  6,860,636 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                            
   ในบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  

 
 

             
5,092,882  3,655,511 

ตน้ทุนทางการเงิน                 (1,027,171)  (742,361) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (5,260,696)  (473,462) 
ก าไรส าหรับงวด                 27,077,466  9,300,324 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมลูทางภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศจาก Leo Myanmar Logistic Co.,Ltd. จ านวน 2.03 ล้านบาท  
(2563: 1.04 ล้านบาท) 
 

ลกูค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
 

10 ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปี 
ถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กับรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อัตรา 
ภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 คือร้อยละ 16.27 และ 19.30 ตามล าดบั (31 มีนาคม 2563: ร้อยละ 4.84 และ 10.41 ตามล าดับ) 
การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ทางบญัชีกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการ 

 

11 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน    
 

การค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ  
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท / หุ้น) 
ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ        
    ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำน) 26,996,973  9,300,413  21,935,240  5,310,093 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก        
    (ขั้นพืน้ฐำน)  320,000,000  200,000,000  320,000,000  200,000,000 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 0.084  0.047  0.069  0.027 

 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินปันผล 
 
เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (บาท) 
บริษัท      
ปี 2563      
เงินปันผลประจ าปี  31 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563 0.05  10,000,000 
เงินปันผลระหวา่งกาล 15 กนัยายน 2563 14 ตุลาคม 2563 0.15  30,000,000 
รวม   0.20  40,000,000 

      
บริษัทย่อย      
ปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล 12 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 33.33  5,000,000 

 
13 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มลูค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหาก 
มูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

  

 
มูลค่ายติุธรรม -
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั 
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (บาท) 

ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2564                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
ตราสารทุน  -  -  49,858,900  49,858,900  -  -  49,858,900  49,858,900 

ตราสารหน้ี  -  155,458,668  -  155,458,668  -  155,458,668  -  155,458,668 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  155,458,668  49,858,900  205,317,568         

                 

หน้ีสินทางการเงิน                 
สญัญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

  
1,236,800 

  
- 

  
- 

  
1,236,800 

  
- 

  
1,236,800 

  
- 

  
1,236,800 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  1,236,800  -  -  1,236,800         
 

  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

30 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

  

 
มูลค่ายติุธรรม -
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั 
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (บาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
ตราสารทุน  -  -  47,801,000  47,801,000  -  -  47,801,000  47,801,000 

ตราสารหน้ี  -  180,309,356  -  180,309,356  -  180,309,356  -  180,309,356 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  180,309,356  47,801,000  228,110,356         

                 

หน้ีสินทางการเงิน                 
สญัญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

  
226,448 

  
- 

  
- 

  
226,448 

  
- 

  
226,448 

  
- 

  
226,448 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  226,448  -  -  226,448         



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดับท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้ใน 
การประเมินมูลค่า มีดงัน้ี 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน อา้งอิงการปรับมูลค่าจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อา้งอิงการปรับมูลค่าของสัญญาท่ีบริษทัท าไวก้บัสถาบนัการเงินตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาดปรับดว้ยค่าความเส่ียง
ด้านเครดิตของคู่คา้แต่ละราย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลา
ปัจจุบนัมากข้ึน 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความตอ้งการของตลาด 
โดยใชว้ิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เน่ืองจากตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และ
ไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้
 
ตราสารหน้ี 
 
รายการเคล่ือนไหวของตราสารหนีท่ี้อยู่ในความต้องการของตลาด 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  
ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม  
 (บาท) 
2564          

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 180,309,356  25,004,000  (49,998,791)  144,103  155,458,668 
          
2563          
สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน -  100,000  -  (29)  99,971 

 
  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (บาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 175,000  175,000 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 840,000  840,000 
รวม 1,015,000  1,015,000 
    

ภาระผกูพนัอื่นๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 54,116,952  54,116,952 
รวม 54,116,952  54,116,952 
 

บริษทัมีภาระผกูพนัจากหนงัสือค ้าประกนัท่ีสถาบนัการเงินออกแทนบริษทัเพื่อค ้าประกนัค่าระวาง ค่าไฟฟ้า และอ่ืนๆ 
 

15 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

บริษัท 
 

 การจ่ายเงินปันผล 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีจ านวน 0.07 
บาทต่อหุ้น จ านวนทั้ งหมด 320 ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 22.4 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในเดือน
พฤษภาคม 2564 

 
การท าสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวและลงทุนในโครงการสร้างลานรับฝากตู้ เกบ็สินค้าแห่งใหม่ 
 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษทั ลีโอ โกลบอลโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) มีมติอนุมติัให้บริษทั 
วายเจซี ดีโปท ์เซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ใหท้ าสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวและลงทุนในโครงการสร้างลาน
รับฝากตูเ้ก็บสินคา้แห่งใหม่ มีมูลค่าการลงทุนในโครงการรวมประมาณ 170.6 ลา้นบาท ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวรวม
ค่าตอบแทนการเช่าท่ีดินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายตลอดอายสุญัญาเช่า 

  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน  
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 36,890,074  60,952,806  97,842,880 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 60,952,806  (60,952,806)  - 
   -   

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (บาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน  
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 32,135,499  10,635,742  42,771,241 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 10,635,742  (10,635,742)  - 
   -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทัมากกวา่ 
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