
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565                

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 

สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  2565 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ลีโอ  

โกลบอล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี  

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั  

กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(วิไลวรรณ ผลประเสริฐ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 8420 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 สิงหาคม 2565 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 125,197                  99,386                 107,238                 76,376                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 958,153                  980,465               956,028                 980,779               
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                      42,000                   -                      
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า   

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 11 6                             6                          6                            6                          
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า   

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย -                          40,000                 -                         40,000                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,206                    13,131                 11,115                   11,696                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,097,562               1,132,988            1,116,387              1,108,857            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 14,812                    14,758 14,812 14,758
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                      12,600 12,600
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 81,041                    82,463 19,886 19,886
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 557                         -                      -                         -                      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 5 102,408                  94,226 102,408 94,226
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 233,118                  193,419 72,230 64,919
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,710                      6,182 8,491 5,911
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,005                    9,762 9,159 8,122
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า   

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 11 69,459                    49,859 69,459 49,859
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 27,664                    27,187 24,549 24,077
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 548,774                  477,856 333,594                 294,358

รวมสินทรัพย์ 1,646,336               1,610,844 1,449,981              1,403,215

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
3  



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8                             141,641 8 141,641
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 394,915                  359,318 391,786 349,033
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 13,248                    7,506 13,248 7,506
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 3 14,594                    13,918 6,361 5,849
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 11 5,666                      1,155 5,666 1,155
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 23,015                    14,549 22,548 14,296
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 42,659                    59,494 42,069 59,017
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 494,105                  597,581 481,686                 578,497

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
7 19,188                    12,494 19,188 12,494

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3 158,130                  163,895 63,787 65,469
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 48,524                    46,845 47,169 45,603
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 225,842                  223,234 130,144                 123,566

รวมหนีสิ้น 719,947                  820,815 611,830                 702,063

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้

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

(หุ้นสามัญจาํนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 160,000                  160,000 160,000 160,000
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 361,424                  361,424 361,424 361,424
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 16,000                    16,000 16,000 16,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 355,296                  223,140 285,275 151,956

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 14,826                    11,206 15,452 11,772
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 907,546                  771,770 838,151                 701,152
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 18,843                    18,259 -                         -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 926,389                  790,029 838,151                 701,152

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,646,336               1,610,844 1,449,981              1,403,215

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564
หมายเหตุ

รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,334,009        558,251           1,315,544        550,692           
รายไดอ่ื้น 1,046               1,345               10,672             1,291               
รวมรายได้ 1,335,055        559,596           1,326,216        551,983           

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,064,461        407,846           1,049,680        403,912           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 81,559             46,058             81,559             46,058             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 59,436             62,994             55,793             59,426             
รวมค่าใช้จ่าย 1,205,456        516,898           1,187,032        509,396           

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 129,599           42,698             139,184           42,587             
ตน้ทุนทางการเงิน (2,597)             (1,051)             (1,969)             (317)                
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (7,551)             (1,093)             (7,552)             (757)                
ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 4,598               9,992               -                  -                  
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 124,049           50,546             129,663           41,513             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (24,546)           (7,870)             (24,675)           (7,959)             
กําไรสําหรับงวด 99,503             42,676             104,988           33,554             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (93)                  360                  -                  -                  
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง (93)                  360                  -                  -                  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (93)                  360                  -                  -                  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 99,410             43,036             104,988           33,554             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 99,829             42,698             104,988           33,554             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (326)                (22)                  -                  -                  

99,503             42,676             104,988           33,554             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 99,754             42,987             104,988           33,554             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (344)                49                    -                  -                  

99,410             43,036             104,988           33,554             

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 9 0.312               0.133               0.328               0.105               

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564
หมายเหตุ

รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3, 8 2,984,604        1,031,580        2,947,283        1,015,718        
รายไดอ่ื้น 3 2,007               1,914               11,887             1,779               
รวมรายได้ 2,986,611        1,033,494        2,959,170        1,017,497        

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3, 8 2,459,724        771,013           2,433,410        762,635           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 147,010           77,288             147,010           77,288             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 135,113           114,012           127,373           107,436           
รวมค่าใช้จ่าย 2,741,847        962,313           2,707,793        947,359           

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 244,764           71,181             251,377           70,138             
ตน้ทุนทางการเงิน (5,555)             (2,078)             (4,298)             (613)                
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 3, 4 (11,293)           (1,304)             (11,293)           (832)                
ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 7,678               15,085             -                  -                  
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 235,594           82,884             235,786           68,693             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (45,241)           (13,131)           (44,870)           (13,204)           
กําไรสําหรับงวด 190,353           69,753             190,916           55,489             

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564
หมายเหตุ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (76)                  367                  -                  -                  
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง (76)                  367                  -                  -                  

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 4,600               2,058               4,600               2,058               
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (920)                (412)                (920)                (412)                
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง 3,680               1,646               3,680               1,646               
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 3,604               2,013               3,680               1,646               

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 193,957           71,766             194,596           57,135             

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 189,753           69,695             190,916           55,489             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 600                  58                    -                  -                  

190,353           69,753             190,916           55,489             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 193,373           71,635             194,596           57,135             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 584                  131                  -                  -                  

193,957           71,766             194,596           57,135             

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 9 0.593               0.218               0.597               0.173               

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ ผลต่างของอตัรา สาํรอง รวมองคป์ระกอบอื่น รวม ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ แลกเปลี่ยนจากการ การเปลี่ยนแปลง ของส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มี รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร แปลงค่างบการเงิน ในมูลค่ายตุิธรรม ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 160,000           361,424           10,100            73,943           (1,024)                    10,126                 9,102                      614,569                12,392           626,961               

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 10 -                  -                  -                  (22,399)         -                         -                      -                          (22,399)                -                 (22,399)                
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 160,000           361,424           10,100            51,544           (1,024)                    10,126                 9,102                      592,170                12,392           604,562               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                  -                  -                  69,695           -                         -                      -                          69,695                  58                  69,753                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                  -                294                         1,646                   1,940                      1,940                    73                  2,013                   

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  69,695           294                         1,646                   1,940                      71,635                  131                71,766                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 160,000           361,424           10,100            121,239         (730)                       11,772                 11,042                    663,805                12,523           676,328               

งบการเงนิรวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

กําไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ ผลต่างของอตัรา สาํรอง รวมองคป์ระกอบอื่น รวม ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ แลกเปลี่ยนจากการ การเปลี่ยนแปลง ของส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มี รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร แปลงค่างบการเงิน ในมูลค่ายตุิธรรม ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 160,000           361,424           16,000            223,140         (566)                       11,772                 11,206                    771,770                18,259           790,029               

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 10 -                  -                  -                  (57,597)         -                         -                      -                          (57,597)                -                 (57,597)                
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 160,000           361,424           16,000            165,543         (566)                       11,772                 11,206                    714,173                18,259           732,432               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                  -                  -                  189,753         -                         -                      -                          189,753                600                190,353               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                  -                (60)                         3,680                   3,620                      3,620                    (16)                 3,604                   

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  189,753         (60)                         3,680                   3,620                      193,373                584                193,957               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 160,000           361,424           16,000            355,296         (626)                       15,452                 14,826                    907,546                18,843           926,389               

กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ สาํรอง รวมองคป์ระกอบอื่น

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง การเปลี่ยนแปลง ของส่วนของ รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายตุิธรรม ผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 160,000            361,424            10,100             27,056             10,126                      10,126               568,706             

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 10 -                    -                    -                   (22,399)            -                           -                     (22,399)              
รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 160,000            361,424            10,100             4,657               10,126                      10,126               546,307             

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                    -                    -                   55,489             -                           -                     55,489               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                   -                   1,646                        1,646                 1,646                 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                   55,489             1,646                        1,646                 57,135               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 160,000            361,424            10,100             60,146             11,772                      11,772               603,442             

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ สาํรอง รวมองคป์ระกอบอื่น

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง การเปลี่ยนแปลง ของส่วนของ รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายตุิธรรม ผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 160,000            361,424            16,000             151,956           11,772                      11,772               701,152             

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 10 -                    -                    -                   (57,597)            -                           -                     (57,597)              
รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 160,000            361,424            16,000             94,359             11,772                      11,772               643,555             

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                    -                    -                   190,916           -                           -                     190,916             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                   -                   3,680                        3,680                 3,680                 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                   190,916           3,680                        3,680                 194,596             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 160,000            361,424            16,000             285,275           15,452                      15,452               838,151             

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

 

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 190,353        69,753          190,916        55,489          
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 45,241          13,131          44,870          13,204          
ตน้ทุนทางการเงิน 5,555            2,078            4,298            613               
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11,614          8,839            8,439            5,514            
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 11,293          1,304            11,293          832               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,679            1,567            1,566            1,457            
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (14,527)         122               (14,559)         (213)              
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมท่ีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) (7,678)           (15,085)         -                -                
กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -                (52)                -                (52)                
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ (88)                3                   (88)                3                   
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน 4,511            2,235            4,511            2,235            
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน -                (245)              -                (245)              
รายไดเ้งินปันผล (613)              (525)              (613)              (525)              
ดอกเบ้ียรับ (923)              (714)              (917)              (706)              

246,417        82,411          249,716        77,606          
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 24,838          (140,137)       27,276          (143,964)       
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1,075)           (3,626)           581               (3,572)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (477)              (12,316)         (472)              (10,456)         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 35,029          (37,290)         42,346          (36,939)         
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (15,826)         16,032          (15,940)         15,903          
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 288,906        (94,926)         303,507        (101,422)       
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรับคืน -                4,999            -                4,999            
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (39,494)         (9,137)           (38,575)         (8,462)           
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 249,412        (99,064)         264,932        (104,885)       

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

 

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                (42,000)         -                
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ (54)                (67)                (54)                (67)                
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 40,000          150,000        40,000          150,000        
เงินสดรับจากเงินฝากประจาํระยะส้ัน -                100,000        -                100,000        
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน -                (25,004)         -                (25,004)         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือตราสารทุนของกิจการอ่ืน (15,000)         -                (15,000)         -                
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (44,899)         (13,084)         (9,399)           (12,655)         
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 131               -                131               -                
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (10,300)         (66)                (10,300)         (66)                
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,053)           (1,496)           (5,053)           (1,496)           
รับเงินปันผล 9,713            525               613               525               
รับดอกเบ้ีย 1,091            899               1,084            890               
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (24,371)         211,707        (39,978)         212,127        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชีสุทธิ (18,133)         2,210            (18,133)         2,210            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 495,900        -                495,900        -                
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (619,400)       -                (619,400)       -                
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,208          -                15,208          -                
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,772)           -                (2,772)           -                
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (11,402)         (4,870)           (6,181)           (2,558)           
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้บริษทั (57,597)         (22,399)         (57,597)         (22,399)         
ดอกเบ้ียจ่าย (1,117)           (1,987)           (1,117)           (614)              
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (199,313)       (27,046)         (194,092)       (23,361)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 25,728          85,597          30,862          83,881          
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด 83                 (251)              -                -                
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 25,811          85,346          30,862          83,881          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 99,386          37,836          76,376          14,539          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 30 มถุินายน 125,197        123,182        107,238        98,420          

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยการทาํสัญญาเช่า 1,802            128,631        1,802            53,581          

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

5 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

7 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

8 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

9 กาํไรต่อหุน้ 

10 เงินปันผล 

11 เคร่ืองมือทางการเงิน 

12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียน

กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 ท่ีตั้งของสาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาดงัน้ี 

 

สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 251 - 251/1 ซอยภกัดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานสาขา 1 : เลขท่ี 53 ชั้น 11 อาคารทะเลทองทาวเวอร์ ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา ชลบุรี 

สาํนกังานสาขา 2 : เลขท่ี 259/1 ซอยภกัดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานสาขา 3 : เลขท่ี 294/18-19 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานสาขา 4 : เลขท่ี 571/1-571/6 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

 

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ นายเกตติวิทย ์สิทธิสุนทรวงศ์ (ถือหุ้นร้อยละ 15.35) กลุ่มบริษทัและ

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร และให้บริการพื้นท่ีรับฝากและซ่อมตูค้อน

เทนเนอร์และให้บริการให้เช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 34 เ ร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใช ้โดย                     

สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์่เกี่ยวขอ้ง 

โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่าน

ควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งข้อมูลสําคัญท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้ นไม่แตกต่างจาก 

ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั สาํหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีความสมัพนัธ์และกลุ่มบริษทัมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญัในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดต้ัง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั วาย เจ ซี (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทร่วม ซ่ึงบริษัทร่วมถือหุ้นร้อยละ 

50.95 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย 

 

บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ

และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ

ทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการ 

   ที่เกีย่วข้องกนั  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  12,306  193 

รายไดค่้าเช่าและบริหารการจดัการ -  -  480  - 

ดอกเบ้ียรับ -  -  318  - 

รายไดอ่ื้น -  -  8  - 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  -  414  301 

        

บริษัทร่วม        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,201  4,868  -  - 

รายไดเ้งินปันผล -  -  9,100  - 

รายไดอ่ื้น 1  1  1  1 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 14,909  8,541  14,909  8,541 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1  6  1  6 
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รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการ 

   ที่เกีย่วข้องกนั  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 24,418  11,138  23,998  10,718 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 302  400  258  362 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -  1  -  1 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 24,720  11,539  24,256  11,081 

        

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั        

ดอกเบ้ียจ่าย 1,242  -  1,242  - 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

   กจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วันที่ 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า  

บริษทัยอ่ย -  -  142  942 

บริษทัร่วม 382  1,079   -  - 

รวม 382  1,079  142  942 

        

ลูกหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  -  22 

รวม -  -  -  22 

        

รายได้ค้างรับ        

บริษทัร่วม 263  873  -  - 

รวม 263  873  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

   กจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วันที่ 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

เงินทดรองจ่าย  

บริษทัยอ่ย -  -  9,528  9,630 

รวม -  -  9,528  9,630 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

          จะเกิดข้ึน 

 

- 

  

- 

 

(2,600) 

  

(2,600) 

สุทธิ -  -  6,928  7,030 

        

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน        

บริษทัยอ่ย -  -  42,000  - 

รวม -  -  42,000      - 

        

สินทรัพย์สิทธิการใช้        

บุคคลและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43,710  44,615  43,710  44,615 

รวม 43,710  44,615  43,710  44,615 

        

เจ้าหน้ีการค้า        

บริษทัยอ่ย -                 -  40  610 

บริษทัร่วม 88  1  88  1 

รวม 88  1  128  611 

        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

บุคคลและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,434  45,691  45,434  45,691 

รวม 45,434  45,691  45,434  45,691 
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สัญญาสาํคัญท่ีทาํกับบคุคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 

สัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะส้ัน  

 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 บริษทัทาํสัญญาให้เงินกูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในวงเงิน 65 ลา้นบาท เงินกูย้ืม

ดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัรา MOR ต่อปีและมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทั

ยงัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวน 23 ลา้นบาท 

  

4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

30 มิถุนายน

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา้ 581,481  621,316  573,465  615,615 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 332,561  281,852  331,968  281,748 

รายไดค้า้งรับ 42,619  76,203  42,355  75,330 

ลูกหน้ีอ่ืน 1,142  751  1,106  744 

เงินทดรองจ่าย 350  175  7,134  7,174 

อ่ืน ๆ     -  168  -  168 

รวม 958,153  980,465  956,028  980,779 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

30 มิถุนายน

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 288,582  276,277  288,467  272,131 

เกินกาํหนดชาํระ        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 262,170  312,866  254,292  311,320 

   3 - 6 เดือน 24,625  31,792  24,607  31,781 

   6 - 12 เดือน 18,353  3,977  18,342  3,973 

   มากกวา่ 12 เดือน 4,179  1,565  4,042  1,429 

รวม 597,909  626,477  589,750  620,634 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่  

   จะเกิดข้ึน (16,428)  (5,161)  (16,286)  (5,019) 

สุทธิ 581,481  621,316  573,464  615,615 

 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่  

   30 มิถุนายน 2565  2564 

 

2565  2564 

 (พันบาท) 

- เพิ่มข้ึน 11,293  1,304  11,293  832 

 

5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 10,300 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 54,093 

หัก ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (1,560) 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 52,533 

 

6 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 44,899  9,399 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ (42)  (42) 

โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,753  - 

  

 การคํา้ประกัน 

 

ท่ีดินทั้งหมดและอาคารบางส่วนของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 15.22 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 

15.56 ล้านบาท) ไดจ้ดทะเบียนเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 121,618  17,837 

เพิ่มข้ึน 1,802  1,802 

หัก ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (4,181)  (1,605) 

โอนไปสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง (3,753)  - 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 11  - 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 115,497  18,034 
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7 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563 บริษทัทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงมีวงเงินกู้เป็นจาํนวน  

20 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี มีกาํหนดชาํระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 25 เดือนหลงัจาก

เบิกเงินกู ้และชาํระคืนเป็นรายงวดทุกๆเดือน รวม 24 งวด 

 

เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2564 บริษทัทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงมีวงเงินกู้เป็นจาํนวน  

23 ลา้นบาท เงินกู้ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.75 ต่อปี มีกาํหนดชาํระทุกวนัท่ี 25 ของทุกเดือน และ

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ให้เสร็จส้ินภายใน 7 ปี 3 เดือน นับจากวนัเบิกรับเงินกูง้วดแรก ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

บริษทัยงัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวน 7.79 ลา้นบาท  

 

8 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้าน 

การดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ท่ีทาํการตดัสินใจ

เชิงกลยทุธ ์

 

ขอ้มูลตามส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอได้รับการสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน

โดยรวมส่วนงานท่ีมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานวัดผล 

การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชก้าํไรขั้นตน้ 

 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

ส่วนงาน 1 ค่าระวางทางเรือ 

ส่วนงาน 2 ค่าระวางทางอากาศ 

ส่วนงาน 3 ค่าบริการโลจิสติกส์ครบวงจร (ประกอบดว้ยบริการขนส่งทางบกและบริการเสริมอ่ืนท่ี

นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นส่วนงานท่ี 4)  

ส่วนงาน 4 ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีและธุรกิจรับฝากตูสิ้นคา้ 
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งบการเงนิรวม 

ค่าระวางทางเรือ  ค่าระวางทางอากาศ  ค่าบริการโลจิสติกส์ครบวงจร  

ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีและ 

ธุรกิจรับฝากตูสิ้นคา้  รวม 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

   วันท่ี 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

รายได้                    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,754,035  844,707  113,028  85,042  103,282  86,512  14,259  15,319  2,984,604  1,031,580 
                    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 143,011  143,431  78,907  85,042  35,409  25,393  7,748  8,209  265,075  262,075 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 2,611,024  701,276  34,121  -  67,873  61,119  6,511  7,110  2,719,529  769,505 

รวมรายได้ 2,754,035  844,707  113,028  85,042  103,282  86,512  14,259  15,319  2,984,604  1,031,580 

                    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (2,322,251)  (687,114)  (50,120)  (15,941)  (76,516)  (60,445)  (10,837)  (7,513)  (2,459,724)  (771,013) 

กาํไรขั้นตน้ 431,784  157,593  62,908  69,101  26,766  26,067  3,422  7,806  524,880  260,567 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษี 

   เงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  

 

 

             

256,378  80,020 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย                 (11,614)  (8,839) 

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน                 244,764  71,181 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน                            

   ในบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  

 

 

             

7,678  15,085 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน                 (11,293)  (1,304) 

ตน้ทุนทางการเงิน                 (5,555)  (2,078) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (45,241)  (13,131) 

กาํไรสําหรับงวด                 190,353  69,753 
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ข้อมลูทางภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศจาก Leo Myanmar Logistic Co.,Ltd. จํานวน 0.64 ล้านบาท  

(2564: 3.85 ล้านบาท) 

 

ลกูค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 

 

9 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน คาํนวณจากกาํไร

สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยวิธีถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรสําหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ        

    ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐาน) 99,829  42,698  104,988  33,554 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก        

    (ขั้นพืน้ฐาน)  320,000  320,000  320,000  320,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.312  0.133  0.328  0.105 

 
  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรสําหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ        

    ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐาน) 189,753  69,695  190,916  55,489 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก        

    (ขั้นพืน้ฐาน)  320,000  320,000  320,000  320,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.593  0.218  0.597  0.173 

 

10 เงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล

ต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 

บริษัท      

ปี 2565      

เงินปันผลประจาํปี 28 เมษายน 2565 26 พฤษภาคม 2565 0.18  57,597 

รวม   0.18  57,597 

      

ปี 2564      

เงินปันผลประจาํปี 29 เมษายน 2564 27 พฤษภาคม 2564 0.07  22,399 

รวม   0.07  22,399 

 

  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการป้องกนั 

ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

เงินลงทุนในตราสารทุน  -  -  69,459  69,459  -  -  69,459  69,459 

เงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี  -  6  -  6  -  6  -  6 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  -  6  69,459  69,465         

                 

หน้ีสินทางการเงิน                 

สญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

5,666  -  -  5,666  -  5,666  -  5,666 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน  5,666                       -  -  5,666         

 
  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการป้องกนั 

ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

เงินลงทุนในตราสารทุน  -  -  49,859  49,859  -  -  49,859  49,859 

เงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี  -  6  -  6  -  6  -  6 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  -  6  49,859  49,865         

                 

หน้ีสินทางการเงิน                 

สญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

1,155  -     -  1,155  -  1,155     -  1,155 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน  1,155  -    -  1,155         



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

 

 

12 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

 31 ธนัวาคม

2564 

 30 มิถุนายน 

2565 

 31 ธนัวาคม

2564 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 35,010  7,156  1,552  6,274 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,672  6,103  1,672  6,103 

รวม 36,682  13,259  3,224  12,377 

        

ภาระผกูพนัอื่นๆ        

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 128,236  89,630  128,236  89,630 

รวม 128,236  89,630  128,236  89,630 

 

บริษทัมีภาระผกูพนัจากหนงัสือคํ้าประกนัท่ีสถาบนัการเงินออกแทนบริษทัเพื่อคํ้าประกนัค่าระวาง ค่าไฟฟ้า และอ่ืนๆ 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนใน 

   ความตอ้งการของตลาด 

 อา้งอิงจากการปรับมูลค่าจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

สญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 อา้งอิงการปรับมูลค่าของสัญญาท่ีบริษทัทาํไวก้บัสถาบนัการเงินตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคา

ตลาดปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่คา้แต่ละราย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าของสญัญา ณ เวลาปัจจุบนัมากข้ึน 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า  

ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ 

ท่ีมีนัยสําคญั  

ความสัมพนัธ์ระหว่าง 

ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยสําคญั

และการวดัมูลค่ายุติธรรม 

ตราสารทุน  วิธีมูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสด 

 • อตัราคิดลด  มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไว้จะ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) หากอตัราคิดลดตํ่าลง 

(เพิ่มข้ึน) 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

31 

13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่คร้ังท่ี 1/2565 (LEO244A) จาํนวน 

255,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท มูลค่าท่ีเสนอขายรวมทั้งส้ิน 255 ลา้นบาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจะทาํใหบ้ริษทัมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย

ต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี   

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มีอาย ุ1 ปี 9 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 5 เมษายน 2567 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี1  

(LEO-W1) จาํนวน 25,500,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอ

ขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู ้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้ผู ้ถือหุ้นท่ีจะทําให ้

บริษทัมีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

ดงักล่าวมีอาย ุ2 ปี และมีราคาการใชสิ้ทธิ 22 บาทต่อหุน้ 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการซ้ือหุ้นคืนในวนัท่ี  

30 สิงหาคม 2565 - 28 กุมภาพนัธ์ 2566  จาํนวน 5,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ 

ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 65 ลา้นบาท  

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 64 ลา้นบาท  
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