
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรของบริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565                
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน 
สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน  2565 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ลีโอ  
โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี  
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั  
กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(วิไลวรรณ ผลประเสริฐ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8420 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจิกายน 2565 



บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 366,901                99,386                340,285               76,376                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 704,318                980,465              705,172               980,779              

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                       -                     21,000                 -                     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า   

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ 12 148,189                6                         148,189               6                         

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า   

ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย -                       40,000                -                       40,000                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,387                  13,131                10,110                 11,696                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,234,795             1,132,988           1,224,756            1,108,857           

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 13 14,812                  14,758 14,812 14,758

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                       -                     12,600 12,600

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 84,923                  82,463 19,886 19,886

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 506                       -                     -                       -                     

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 5 104,144                94,226 104,144 94,226

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 268,745                193,419 76,766 64,919

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,471                    6,182 7,278 5,911

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,330                  9,762 10,387 8,122

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า   

ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 12 69,459                  49,859 69,459 49,859

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 28,943                  27,187 25,842 24,077

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 591,333                477,856 341,174               294,358

รวมสินทรัพย์ 1,826,128             1,610,844 1,565,930            1,403,215

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                       141,641 -                       141,641

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 223,546                359,318 221,593 349,033

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 15,248                  7,506 13,248 7,506

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 3 15,236                  13,918 7,002 5,849

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 12 20,540                  1,155 20,540 1,155

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 30,227                  14,549 29,097 14,296

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 37,841                  59,494 37,496 59,017

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 342,638                597,581 328,976               578,497

หนี้สินไม่หมนุเวียน

7 79,894                  12,494 23,668 12,494

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3 155,950                163,895 63,703 65,469

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 7 242,649                -                     242,649 -                     

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 7, 12 9,936                    -                     9,936                   -                     

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 49,375                  46,845 47,962 45,603

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 537,804                223,234 387,918               123,566

รวมหนีสิ้น 880,442                820,815 716,894               702,063

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน 

(หุ้นสามัญจ านวน 362,500,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 8 181,250                160,000 181,250 160,000

ทนุท่ีออกและช าระแลว้

(หุ้นสามัญจ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 160,000                160,000 160,000 160,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 361,424                361,424 361,424 361,424

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 16,000                  16,000 16,000 16,000

ส ารองหุ้นทนุซ้ือคืน 8 26,410                  -                     26,410 -                     

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 372,239                223,140 296,160 151,956

หุ้นทนุซ้ือคืน 8 (26,410)                -                     (26,410)                -                     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 15,026                  11,206 15,452 11,772

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 924,689                771,770 849,036               701,152

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 20,997                  18,259 -                       -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 945,686                790,029 849,036               701,152

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,826,128             1,610,844 1,565,930            1,403,215

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564
หมายเหตุ

รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,021,658     1,083,229     998,264        1,077,301     
รายไดอ่ื้น 1,241             1,448             1,845             1,416             
รวมรำยได้ 1,022,899     1,084,677     1,000,109     1,078,717     

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 789,111        916,985        776,179        914,517        
คา่ใชจ่้ายในการขาย 28,565          46,174          28,565          46,174          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 67,379          64,147          63,448          60,715          
รวมค่ำใช้จ่ำย 885,055        1,027,306     868,192        1,021,406     

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 137,844        57,371          131,917        57,311          
ตน้ทุนทางการเงิน (6,960)           (1,181)           (6,377)           (455)              
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (3,828)           (565)              (3,823)           (927)              
ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 3,882             8,927             -                -                
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 130,938        64,552          121,717        55,929          
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (21,482)         (12,319)         (20,422)         (12,250)         
ก ำไรส ำหรับงวด 109,456        52,233          101,295        43,679          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 251                315                -                -                
รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไร
หรือขำดทุนในภำยหลงั 251                315                -                -                

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี 251                315                -                -                

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 109,707        52,548          101,295        43,679          

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 107,353        52,228          101,295        43,679          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,103             5                    -                -                

109,456        52,233          101,295        43,679          

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 107,553        52,480          101,295        43,679          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,154             68                  -                -                

109,707        52,548          101,295        43,679          

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 10 0.336             0.163             0.317             0.136             
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 10 0.332             0.163             0.314             0.136             

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564
หมายเหตุ

รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3, 9 4,006,262     2,114,809     3,945,547     2,093,019     
รายไดอ่ื้น 3 3,248             3,362             13,732          3,195             
รวมรำยได้ 4,009,510     2,118,171     3,959,279     2,096,214     

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3, 9 3,248,835     1,687,997     3,209,589     1,677,152     
คา่ใชจ่้ายในการขาย 175,575        123,462        175,575        123,462        
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3 202,492        178,159        190,821        168,150        
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,626,902     1,989,618     3,575,985     1,968,764     

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 382,608        128,553        383,294        127,450        
ตน้ทุนทางการเงิน (12,515)         (3,260)           (10,675)         (1,068)           
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 3, 4 (15,121)         (1,869)           (15,116)         (1,759)           
ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 11,560          24,012          -                -                
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 366,532        147,436        357,503        124,623        
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (66,723)         (25,450)         (65,292)         (25,454)         
ก ำไรส ำหรับงวด 299,809        121,986        292,211        99,169          

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7  



บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564
หมายเหตุ

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 175                683                -                -                
รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไร
หรือขำดทุนในภำยหลงั 175                683                -                -                

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลคา่
ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 4,600             2,058             4,600             2,058             

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (920)              (412)              (920)              (412)              

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไร
หรือขำดทุนในภำยหลงั 3,680             1,646             3,680             1,646             

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี 3,855             2,329             3,680             1,646             

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 303,664        124,315        295,891        100,815        

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 297,106        121,923        292,211        99,169          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,703             63                  -                -                

299,809        121,986        292,211        99,169          

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 300,926        124,116        295,891        100,815        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,738             199                -                -                

303,664        124,315        295,891        100,815        

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 10 0.929             0.381             0.914             0.310             
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 10 0.926             0.381             0.911             0.310             

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุ้น ผลต่างของอตัรา ส ารอง รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวม ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนส ารอง ยงัไมไ่ด้ แลกเปล่ียนจากการ การเปล่ียนแปลง ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่ รวม

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร แปลงค่างบการเงิน ในมลูค่ายติุธรรม ผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2564

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 11 -                    -                    -                    (44,799)             -                               -                               -                               (44,799)                  -                         (44,799)                  

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่ -                    -                    -                    (44,799)             -                               -                               -                               (44,799)                  -                         (44,799)                  

การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    -                    -                               -                               -                               -                         4,900                     4,900                     

รวมการการเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                    -                    -                    -                    -                               -                               -                               -                         4,900                     4,900                     

รวมรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (44,799)             -                               -                               -                               (44,799)                  4,900                     (39,899)                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไร -                    -                    -                    121,923            -                               -                               -                               121,923                 63                           121,986                 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    546                              1,646                           2,192                           2,192                     137                         2,329                     

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                    121,923            546                              1,646                           2,192                           124,115                 200                         124,315                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 160,000            361,424            10,100              151,067            (478)                             11,772                         11,294                         693,885                 17,492                   711,377                 

งบกำรเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุ้น ผลต่างของอตัรา ส ารอง รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวม ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนส ารอง ส ารอง ยงัไมไ่ด้ หุ้นทุน แลกเปล่ียนจากการ การเปล่ียนแปลง ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่ รวม

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย หุ้นทุนซ้ือคืน จดัสรร ซ้ือคืน แปลงค่างบการเงิน ในมลูค่ายติุธรรม ผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2565

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

การซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน 8 -                  -                    -                 26,410           (26,410)         (26,410)         -                                 -                             -                             (26,410)                   -                   (26,410)                 

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 11 -                  -                    -                 -                 (121,597)       -                -                                 -                             -                             (121,597)                 -                   (121,597)               

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่ -                  -                    -                 26,410           (148,007)       (26,410)         -                                 -                             -                             (148,007)                 -                   (148,007)               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไร -                  -                    -                 -                 297,106        -                -                                 -                             -                             297,106                  2,703                299,809                

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน -                  -                    -                 -                 -                -                140                                3,680                         3,820                          3,820                      35                     3,855                    

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                    -                 -                 297,106        -                140                                3,680                         3,820                          300,926                  2,738                303,664                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 160,000          361,424            16,000           26,410           372,239        (26,410)         (426)                               15,452                       15,026                        924,689                  20,997             945,686                

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
10



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุน้ ส ารอง รวมองคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ทุนส ารอง การเปล่ียนแปลง ของส่วนของ รวม

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลคา่ยติุธรรม ผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 160,000                361,424                  10,100                  27,056                  10,126                          10,126                            568,706                    

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 11 -                        -                          -                        (44,799)                 -                                -                                  (44,799)                    
รวมกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 160,000                361,424                  10,100                  (17,743)                 10,126                          10,126                            523,907                    

ก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไร -                        -                          -                        99,169                  -                                -                                  99,169                      
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน -                        -                          -                        -                        1,646                             1,646                              1,646                        

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                        -                          -                        99,169                  1,646                             1,646                              100,815                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 160,000                361,424                  10,100                  81,426                  11,772                          11,772                            624,722                    

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 ทุนเรือนหุ้น ส ารอง รวมองคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารอง ส ารอง หุ้นทุน การเปล่ียนแปลง ของส่วนของ รวม

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย หุ้นทุนซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซ้ือคืน ในมูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 160,000                 361,424              16,000               -                   151,956                  -                      11,772                      11,772                           701,152                     

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
การซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน 8 -                        -                      -                     26,410             (26,410)                  (26,410)              -                            -                                (26,410)                      
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 11 -                        -                      -                     -                   (121,597)                -                      -                            -                                (121,597)                    
รวมกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 160,000                 361,424              16,000               26,410             3,949                      (26,410)              11,772                      11,772                           553,145                     

ก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไร -                        -                      -                     -                   292,211                  -                      -                            -                                292,211                     
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน -                        -                      -                     -                   -                         -                      3,680                        3,680                             3,680                         

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                        -                      -                     -                   292,211                  -                      3,680                        3,680                             295,891                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 160,000                 361,424              16,000               26,410             296,160                  (26,410)              15,452                      15,452                           849,036                     

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

 

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรส าหรับงวด 299,809               121,986               292,211               99,169                 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 66,723                 25,450                 65,292                 25,454                 
ตน้ทนุทางการเงิน 12,515                 3,260                   10,675                 1,068                   
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 18,000                 13,684                 13,306                 8,704                   
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 15,121                 1,869                   15,116                 1,759                   
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 2,530                   2,448                   2,359                   2,284                   
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (19,308)               (4,905)                 (19,341)               (5,513)                 
ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) (11,560)               (24,012)               -                      -                      
ก าไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ -                      (542)                    -                      (542)                    

(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ (105)                    3                          (105)                    3                          
ขาดทนุจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน 19,385                 8,430                   19,385                 8,430                   
(ก าไร) ขาดทนุจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 2,207                   (83)                      2,207                   (83)                      
รายไดเ้งินปันผล (1,575)                 (1,194)                 (1,575)                 (1,194)                 
ดอกเบ้ียรับ (1,453)                 (795)                    (1,443)                 (780)                    

402,289               145,599               398,087               138,759               
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 279,475               (415,513)             278,949               (421,024)             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,256)                 (9,661)                 1,586                   (9,723)                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,756)                 (13,983)               (1,765)                 (12,038)               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (140,162)             42,565                 (132,198)             41,665                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (19,690)               32,367                 (19,558)               32,340                 
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนนิงำน 517,900               (218,626)             525,101               (230,021)             
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรับคืน -                      6,149                   -                      6,149                   
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (55,038)               (18,227)               (53,674)               (17,161)               
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน 462,862               (230,704)             471,427               (241,033)             

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

 

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (5,100)                 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (54)                      310                      (54)                      310                      
เงินสดรับจากเงินฝากประจ าระยะสั้น -                      200,000               -                      200,000               
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 40,000                 225,854               40,000                 225,854               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (120,000)             (105,007)             (120,000)             (105,007)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทนุของกิจการอ่ืน (45,391)               -                      (45,391)               -                      
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      (21,000)               -                      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (82,710)               (16,906)               (14,460)               (13,680)               
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 748                      -                      748                      -                      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (13,475)               (17,185)               (13,475)               (17,185)               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,263)                 (1,496)                 (5,263)                 (1,496)                 
รับเงินปันผล 10,675                 1,194                   1,575                   1,194                   
รับดอกเบ้ีย 1,620                   981                      1,611                   964                      
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (213,850)             287,745               (175,709)             285,854               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชีสุทธิ (18,141)               2,471                   (18,141)               2,472                   
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 495,900               58,000                 495,900               58,000                 
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (619,400)             (10,000)               (619,400)             (10,000)               
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 81,226                 -                      23,000                 -                      
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (6,084)                 -                      (6,084)                 -                      
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (14,709)               (8,206)                 (6,839)                 (4,210)                 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 255,000               -                      255,000               -                      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหุ้นทนุซ้ือคืน (26,410)               -                      (26,410)               -                      
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นบริษทั (121,597)             (44,799)               (121,597)             (44,799)               
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                      4,900                   -                      -                      
จ่ายดอกเบ้ีย (7,236)                 (3,108)                 (7,238)                 (1,053)                 
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน 18,549                 (742)                    (31,809)               410                      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 267,561               56,299                 263,909               45,231                 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด
และรายการเทียบเทา่เงินสด (46)                      (816)                    -                      -                      

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 267,515               55,483                 263,909               45,231                 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ 1 มกราคม 99,386                 37,836                 76,376                 14,539                 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ 30 กนัยำยน 366,901               93,319                 340,285               59,770                 

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยการท าสญัญาเช่า 3,883                   132,292               3,883                   57,242                 

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
5 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
8 ทุนเรือนหุน้ 
9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
10 ก าไรต่อหุน้ 
11 เงินปันผล 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
13 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 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  
 

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ นายเกตติวิทย ์สิทธิสุนทรวงศ์ (ถือหุ้นร้อยละ 15.35) กลุ่มบริษทัและ
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร และให้บริการพื้นท่ีรับฝากและซ่อมตูค้อน
เทนเนอร์และให้บริการให้เช่าพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่ 34 เ ร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใช ้โดย                     
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์่เกี่ยวขอ้ง 
โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้ นไม่แตกต่างจาก 
ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

3 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั 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) 

 
รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการ 
   ที่เกีย่วข้องกนั  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  34,197  309 
รายไดค่้าเช่าและบริหารการจดัการ -  -  720  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  681  - 
รายไดอ่ื้น -  -  16  - 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  -  1,685  451 
        
บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,344  6,881  17  - 
รายไดเ้งินปันผล -  -  9,100  - 
รายไดอ่ื้น 1  2  1  2 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 21,215  12,397  21,215  12,397 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1  7  1  7 
        
        
        



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการ 
   ที่เกีย่วข้องกนั  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 28,725  20,715  28,096  20,085 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 445  551  378  494 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -  1  -  1 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 29,170  21,267  28,474  20,580 

        
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ดอกเบ้ียจ่าย 1,868  631  1,868  631 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   กจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วันที่ 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  8,565  942 
บริษทัร่วม 603  1,079  -  - 
รวม 603  1,079  8,565  942 

        

ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  -  22 
รวม -  -  -  22 

        
รายได้ค้างรับ        
บริษทัร่วม 320  873  -  - 
รวม 320  873  -  - 

  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   กจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วันที่ 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
เงินทดรองจ่าย  
บริษทัยอ่ย -  -  9,579  9,630 
รวม -  -  9,579  9,630 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดข้ึน 

 
- 

  
- 

 
(2,600) 

  
(2,600) 

สุทธิ -  -  6,979  7,030 

        
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย -  -  21,000  - 
รวม -  -  21,000      - 

        
สินทรัพย์สิทธิการใช้        
บุคคลและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43,250  44,615  43,250  44,615 
รวม 43,250  44,615  43,250  44,615 

        
เจ้าหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ย -                 -  109  610 
บริษทัร่วม 107  1  107  1 
รวม 107  1  216  611 

        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า        
บุคคลและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,309  45,691  45,309  45,691 
รวม 45,309  45,691  45,309  45,691 

 
  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคัญท่ีท ากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
สัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะส้ัน  
 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 บริษทัท าสัญญาให้เงินกูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในวงเงิน 65 ลา้นบาท เงินกูย้ืม
ดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากับอัตรา MOR ต่อปีและมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565  
บริษทัยอ่ยยงัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้  านวน 44 ลา้นบาท 

  
4 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 กนัยายน

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
 30 กนัยายน

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 542,851  621,316  541,900  615,615 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 135,897  281,852  132,212  281,748 
รายไดค้า้งรับ 22,774  76,203  22,453  75,330 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,265  751  1,232  744 
เงินทดรองจ่าย 1,531  175  7,375  7,174 
อ่ืน ๆ -  168  -  168 
รวม 704,318  980,465  705,172  980,779 

  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 กนัยายน

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
 30 กนัยายน

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 289,015  276,277  297,506  272,131 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 213,130  312,866  203,712  311,320 
   3 - 6 เดือน 38,166  31,792  38,152  31,781 
   6 - 12 เดือน 16,304  3,977  16,286  3,973 
   มากกวา่ 12 เดือน 5,567  1,565  5,430  1,429 
รวม 562,182  626,477  561,086  620,634 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่  
   จะเกิดข้ึน (19,331)  (5,161)  (19,186)  (5,019) 
สุทธิ 542,851  621,316  541,900  615,615 

 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่  
   30 กนัยายน 2565  2564 

 

2565  2564 

 (พันบาท) 
- เพิ่มข้ึน 15,121  1,869  15,116  1,759 

 
5 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2565 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน  13,475 
   

 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  54,093 
หัก ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (2,347) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565  51,746 

 
6 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2565 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 82,710  14,460 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ (642)  (642) 
โอนเขา้จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,629  - 

  
 การค า้ประกัน 

 
ท่ีดินทั้งหมดและอาคารบางส่วนของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 15.05 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 
15.56 ล้านบาท) ไดจ้ดทะเบียนเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 121,618  17,837 
เพิ่มข้ึน 3,883  3,883 
ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า (50)  - 
หัก ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (6,221)  (2,440) 
โอนออกไปสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง (5,629)  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (103)  - 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 113,498  19,280 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563 บริษทัท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงมีวงเงินกู้เป็นจ านวน  
20 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี มีก าหนดช าระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 25 เดือนหลงัจาก
เบิกเงินกู ้และช าระคืนเป็นรายงวดทุกๆเดือน รวม 24 งวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใชจ้ากเงินกูด้งักล่าว 
 

เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2564 บริษทัท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงมีวงเงินกู้เป็นจ านวน  
23 ลา้นบาท เงินกู้ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.75 ต่อปี มีก าหนดช าระทุกวนัท่ี 25 ของทุกเดือน และ
ก าหนดช าระคืนเงินตน้ให้เสร็จส้ินภายใน 7 ปี 3 เดือน นับจากวนัเบิกรับเงินกูง้วดแรก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
บริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ากเงินกูด้งักล่าว 
 
เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท าสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงมีวงเงินกู้
เป็นจ านวน 60 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.95 ต่อปี มีก าหนดช าระเงินตน้คร้ังแรกในอีก  
13 เดือนหลงัจากเบิกเงินกู ้ และช าระคืนเป็นรายงวดทุกๆ เดือนรวม 60 งวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทั 
มีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้  านวน 1.77 ลา้นบาท 
 
หุ้นกู้แปลงสภาพ 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่คร้ังท่ี 1/2565 (LEO244A) ให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมของบริษทัท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผูถื้อหุ้นท่ีจะท าให้บริษัทมี 
หน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยมีข้อก าหนดและเ ง่ือนไขหลักของ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี 
 
ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัท่ี

ออกใหม่ของบริษทั ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละ 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน 

สกลุเงิน   บาท 

มูลค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขาย 255,000,000 บาท 
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มูลค่าท่ีตราไว ้(Face Value) 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 255,000 หน่วย 

อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.75 ต่อปี 

การช าระดอกเบ้ีย ปีละ 4 คร้ัง โดยจะช าระดอกเบ้ียทุกๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวนัท่ี
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

วนัท่ีออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 กรกฎาคม 2565 

อายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 1 ปี 9 เดือน นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพก่อน
วนัครบก าหนด 

บริษทัมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่
ถอน (Call Option) 

ราคาแปลงสภาพ ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด ค านวณจากราคาถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัของหุ้น บริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท า
การติดต่อกัน ก่อนวนัแรกของระยะเวลาแสดงความจ านงใช้สิทธิ
แปลงสภาพในแต่ละคราว ซ่ึงราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักค านวณจาก
ราคาปิดถ่วงน ้ าหนกัดว้ยปริมาณซ้ือขายในแต่ละวนัท าการติดต่อกนั 
(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว  (Floating Conversion Price)”)  
ทั้งน้ี ราคาแปลงสภาพจะตอ้งไม่ ต ่ากว่า 15.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้
สิทธิแปลงสภาพขั้นต ่า”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต ่าอาจ
เปล่ียนแปลงไดห้ากมีการปรับสิทธิอนัเน่ืองจากเหตุการณ์ปรับสิทธิ
ตามท่ี ก าหนดในกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งและตามท่ีจะไดก้ าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิต่อไป 

วนัแปลงสภาพ สามารถเร่ิมแปลงสภาพไดห้ลงัจาก 1 ปี 3 เดือนนบัจากวนัท่ีออกหุน้กู้
แปลงสภาพหรือในวนัท่ีหุน้กูแ้ปลงสภาพหมดอาย ุ

อตัราส่วนการแปลงสภาพ 
 

1 หน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นกู้แปลงสภาพ 
(Face Value) หารดว้ยราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ] หุน้สามญั (หากมีเศษ
ให้ปัดท้ิง ทุกกรณี) ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินแจง้การค านวณราคาแปลง
สภาพและอตัราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพแก่ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในทนัที ณ วนัแรกของระยะเวลาแสดงความจ านงใช้
สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว 
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ขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ บริษทัจะจดัสรรในส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ลีโอ 
โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1” หรือ “LEO-W1”) ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดัสรรให้ผู ้
ถือหุน้ท่ีจะท าให้บริษทัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential 
Public Offering: PPO) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 
หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ 100 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินก าหนดให ้ณ วนัท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก กิจการแยก
ประเภทเคร่ืองมือทางการเงินหรือองคป์ระกอบของเคร่ืองมือทางการเงินโดยพิจารณาตามเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและ
ค านิยามหน้ีสินทางการเงินและตราสารทุน  
 

หุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวก าหนดราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพลอยตวั (“Floating Conversion Price”) ท าใหจ้ านวนหุน้ท่ี
เกิดข้ึนจากการแปลงสิทธิข้ึนอยูก่บัราคาตลาดในอนาคต (Fixed – for – variable convertible debentures) ดงันั้นสิทธิ
ในการเลือกแปลงสภาพจึงจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน  
 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือครบอายุการช าระคืน
ของหุน้กูแ้ละสิทธิในการเลือกแปลงสภาพ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้
บนัทึกหกัจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ และตดัจ าหน่ายตามอายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
 
รายการเคล่ือนไหวของบญัชีหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และสิทธิในการเลือกแปลงสภาพ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2565 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 สิทธิในการเลือก 

แปลงสภาพ 
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 
เงินสดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 245,544  9,456 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (4,680)  - 
สุทธิ 240,864  9,456 
ปรับปรุงหุน้กูแ้ปลงสภาพตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 1,785  - 
การปรับมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน -  480 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 242,649  9,936 
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8 ทุนเรือนหุ้น 
 

การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจ านวน 21,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 160,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั
จ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 181,250,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 362,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
42,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวน 17,000,000 
หุ้น และการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (LEO-W1) จ านวน 25,500,000 
หุน้ โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 21,250,000 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

 
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

 
ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี1  
(LEO-W1)  ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี เสนอขายให้แก่ 
ผู ้ถื อ หุ้น เ ดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้น ท่ีผู ้ถื อ หุ้นแต่ละรายถืออยู่  โดยไม่จัดสรรให้ผู ้ถื อ หุ้น ท่ีจะท า ให ้
บริษทัมีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขหลกัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัดงัน้ี 
 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและ 
เสนอขาย 

25,500,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

27 กรกฎาคม 2565 

อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ   2 ปี นบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญัของบริษทั (อาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใชสิ้ทธิ 22.00 บาทยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ

ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีการปรับราคาใชสิ้ทธิราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิคร้ังท่ี 1 ต่อหน่วยภายหลงัการปรับราคาใชสิ้ทธิไม่วา่ในกรณีใดๆ 
จะไม่ต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 
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วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 
และระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิไดใ้นทุก 6 เดือนภายหลงัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 (LEO-W1) 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัคงเหลือ 25.5 ลา้นหน่วย 
 
หุ้นทุนซ้ือคืน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการซ้ือหุ้นคืนในวนัท่ี  
30 สิงหาคม 2565 - 28 กุมภาพนัธ์ 2566 จ  านวน 5 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้  
ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 65 ลา้นบาท  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัซ้ือหุน้คืนจ านวน 2 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 26.41 ลา้นบาท 
 

9 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน 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 
 

การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 ค่าระวางทางเรือ 
ส่วนงาน 2 ค่าระวางทางอากาศ 
ส่วนงาน 3 ค่าบริการโลจิสติกส์ครบวงจร (ประกอบดว้ยบริการขนส่งทางบกและบริการเสริมอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก

ท่ีระบุไวใ้นส่วนงานท่ี 4)  
ส่วนงาน 4 ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีและธุรกิจรับฝากตูสิ้นคา้ 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวม 

ค่าระวางทางเรือ  ค่าระวางทางอากาศ  ค่าบริการโลจิสติกส์ครบวงจร  
ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีและ 
ธุรกิจรับฝากตูสิ้นคา้  รวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 30 กนัยายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
รำยได้                    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,655,790  1,803,850  176,661  150,254  153,329  138,085  20,482  22,620  4,006,262  2,114,809 
                    

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 208,736  223,172  129,315  125,583  50,352  42,792  10,607  12,388  399,010  403,935 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 3,447,054  1,580,678  47,346  24,671  102,977  95,293  9,875  10,232  3,607,252  1,710,874 
รวมรำยได้ 3,655,790  1,803,850  176,661  150,254  153,329  138,085  20,482  22,620  4,006,262  2,114,809 
                    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (3,040,808)  (1,522,457)  (86,719)  (54,948)  (109,746)  (99,837)  (11,562)  (10,755)  (3,248,835)  (1,687,997) 
ก าไรขั้นตน้ 614,982  281,393  89,942  95,306  43,583  38,248  8,920  11,865  757,427  426,812 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษี 
   เงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  

 
 

             
400,608  142,237 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                 (18,000)  (13,684) 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน                 382,608  128,553 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                            
   ในบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  

 
 

             
11,560  24,012 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน                 (15,121)  (1,869) 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (12,515)  (3,260) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (66,723)  (25,450) 
ก ำไรส ำหรับงวด                 299,809  121,986 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมลูทางภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศจาก Leo Myanmar Logistic Co. ,Ltd.  จ  านวน  0.83 ล้านบาท  
(2564: 4.21 ล้านบาท) 
 

ลกูค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
 

10 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งงวดปรับปรุงดว้ย
จ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน ก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับหุน้สามญัค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัท่ี
ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่ายและปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน และ
ผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมด 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ        
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 107,353  52,228  101,295  43,679 
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำน) 107,353  52,228  101,295  43,679 
ดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจากภาษีเงินได ้ 4,224  -  4,224  - 
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ปรับลด) 111,577  52,228  105,519  43,679 
        
จ านวนหุ้นสามัญทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 320,000  320,000  320,000  320,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีถือโดยบริษทั (390)  -    (390)  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (ขั้นพืน้ฐำน)  
 ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 319,610 

 
320,000 

 
319,610 

 
320,000 

ผลกระทบจากการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 16,261  -  16,261  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (ปรับลด)  
 ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 335,871 

 
320,000 

 
335,871 

 
320,000 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.336  0.163  0.317  0.136 

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.332  0.163  0.314  0.136 

 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ        
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 297,106  121,923  292,211  99,169 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำน) 297,106  121,923  292,211  99,169 
ดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจากภาษีเงินได ้ 4,224  -  4,224  - 
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ปรับลด) 301,330  121,923  296,435  99,169 

        
จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายแล้ว        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 320,000  320,000  320,000  320,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีถือโดยบริษทั (132)  -  (132)  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (ขั้นพืน้ฐำน)  
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 319,868 

 
320,000 

 
319,868 

 
320,000 

ผลกระทบจากการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5,480  -  5,480  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (ปรับลด)  
 ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 325,348 

 
320,000 

 
325,348 

 
320,000 

        
ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.929  0.381  0.914  0.310 

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.926  0.381  0.911  0.310 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สิทธิซ้ือหุน้สามญัใหผู้ถื้อหุน้ไม่มีผลท าใหก้ าไรต่อ
หุน้ขั้นพื้นฐานปรับลดลง เน่ืองจากราคาตลาดถวัเฉล่ียในระหวา่งงวดของหุน้สามญัไม่สูงกวา่ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ี
ออกใหผู้ถื้อหุน้ 

  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินปันผล 
 
เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
2565      
เงินปันผลประจ าปี 2564 28 เมษายน 2565 26 พฤษภาคม 2565 0.18  57,597 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2565 11 สิงหาคม 2565 9 กนัยายน 2565 0.20  64,000 
รวม   0.38  121,597 

      
2564      
เงินปันผลประจ าปี 2563 29 เมษายน 2564 27 พฤษภาคม 2564 0.07  22,399 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2564 11 สิงหาคม 2564 9 กนัยายน 2564 0.07  22,400 
รวม   0.14  44,799 

 
12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มลูค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

  

 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนั 
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น

ก าไรหรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2565                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่น 
ความตอ้งการของตลาด 

  
- 

  
28,053 

  
- 

  
28,053 

  
28,053 

  
- 

  
- 

  
28,053 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่น 
ความตอ้งการของตลาด 

  
- 

  
   - 

  
69,459 

  
69,459 

  
- 

  
- 

  
69,459 

  
69,459 

เงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี  -  120,136  -  120,136  -  120,136  -  120,136 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  148,189  69,459  217,648         

                 

หน้ีสินทางการเงิน                 
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ  -        9,936  -      9,936  -  -      9,936      9,936 
สัญญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
20,540  -  -  20,540  -  20,540  -  20,540 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  20,540  9,936  -  30,476         
  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

  

 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั 
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืน  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาด 

  
- 

  
- 

  
49,859 

  
49,859 

  
- 

  
- 

  
49,859 

  
49,859 

เงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี  -  6  -  6  -  6  -  6 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  6  49,859  49,865         

                 

หน้ีสินทางการเงิน                 
สญัญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

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

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  1,155  -    -  1,155         



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 

 

13 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยายน 
2565 

 31 ธนัวาคม
2564 

 30 กนัยายน 
2565 

 31 ธนัวาคม
2564 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,585  7,156  7,242  6,274 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 19,444  -  -  - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  6,103  -  6,103 
รวม 29,029  13,259  7,242  12,377 
 
 

       

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนใน 
   ความตอ้งการของตลาด 

 อา้งอิงจากการปรับมูลค่าจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

สญัญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 อา้งอิงการปรับมูลค่าของสัญญาท่ีบริษทัท าไวก้บัสถาบนัการเงินตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคา
ตลาดปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่คา้แต่ละราย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าของสญัญา ณ เวลาปัจจุบนัมากข้ึน 

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ  ค านวณจากแบบจ าลองโดยใชข้อ้มูลท่ีหาไดจ้ากตลาด (Observable Market Data)  รวมถึง
พิจารณาอตัราความผนัผวนของราคา และอตัราผลตอบแทนท่ีใชใ้นการคิด ปรับดว้ยค่า
ความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ เพ่ือประเมินมูลค่ายติุธรรม 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกต

ได้ที่มีนัยส ำคญั  

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง 
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ท่ีมี

นัยส ำคญัและกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
ตราสารทุนท่ีไม่
อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาด 

 วิธีมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสด 

 • อตัราคิดลด  มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) หากอตัราคิดลดต ่าลง 
(เพ่ิมข้ึน) 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยายน 
2565 

 31 ธนัวาคม
2564 

 30 กนัยายน 
2565 

 31 ธนัวาคม
2564 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่นๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 136,587  89,630  136,587  89,630 
รวม 136,587  89,630  136,587  89,630 
 

บริษทัมีภาระผกูพนัจากหนงัสือค ้าประกนัท่ีสถาบนัการเงินออกแทนบริษทัเพื่อค ้าประกนัค่าระวาง ค่าไฟฟ้า และอ่ืนๆ 
 

บริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชท่ี้ท ากบัสถาบนัการเงินเพื่อค ้าประกนัการขอสินเช่ือ และเงินกูก้บั
ทางสถาบนัการเงิน 
 

14 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญัต่างๆดงัน้ี 
 
อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ Advantis Freight (PVT) Limited เพื่อจัดตั้ งบริษัทใหม่ท่ีประกอบธุรกิจการ
ด าเนินการ Logistics & Distribution Center โดยบริษทัจะลงทุน 26.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 
 

อนุมติัให้บริษทัเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั เอสเค แอสเซ็ท แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั เพื่อจดัตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งใหม่และ
ด าเนินการโครงการ Self-Storage แห่งท่ี 3 เพื่อให้บริการพื้นท่ีห้องเก็บของให้เช่า คลงัสินคา้ และให้บริการโลจิสติกส์
แบบครบวงจร โดยบริษทัจะลงทุน 5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 
 

อนุมัติให้บริษัทจัดตั้ งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อด าเนินธุรกิจในการเป็นตัวแทนจัดหาสินค้าเพื่อการส่งออก  
ทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท 
 

อนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในโครงการ Leo Self Storage แห่งท่ี 4 เพื่อใหบ้ริการพื้นท่ีเกบ็ของใหเ้ช่า 
 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั เบาไทย  
อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท จ ากดั และบริษทั ศรีตรัง โลจิสติกส์ จ ากดั เพื่อจดัตั้งบริษทัใหม่ท่ีด าเนินการท าธุรกิจขนส่ง 
ทางรถไฟและการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบไปประเทศลาว และประเทศจีน โดยบริษทัจะลงทุน 2 ลา้นบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 
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