
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล าดับ  
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐาน

เร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี)ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณ

อ่ืน ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน  
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณา 
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเ จา้ 
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การรับรู้รายได ้
อา้งถึงหมายเหตุประกอบการเงินขอ้ 18 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการให้บริการ 
โลจิสติกส์ครบวงจร โดยมีรายได้จากการให้บริการ
รวม 4,490.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.89 ของ
รายได้รวม เ น่ืองจากความหลากหลายของการ
ให้บริการและความมีสาระส าคัญต่องบการเ งิน  
ความครบถว้นและถูกต้องของการรับรู้รายได้จึงเป็น
เร่ืองท่ีขา้พเจา้ใหค้วามส าคญั  
 
                                           

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

- การท าความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการรับรู้รายได้  
ทดสอบการออกแบบและการน าไปปฏิบัติของ 
การควบคุมภายในเ ก่ี ยวกับการ รับ รู้รายได้จาก 
การให้บริการของกลุ่มบริษัท รวมถึงการทดสอบ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

- การสุ่มทดสอบการบนัทึกรายไดจ้ากการให้บริการกบั
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และพิจารณาความเหมาะสมของการ
รับรู้รายการของแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 

- การทดสอบรายการรายได้จากการให้บริการท่ีเกิดขึ้น
ช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และใบลดหน้ีท่ีออก
ภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีโดยตรวจสอบ
เอกสารประกอบรายการ เพื่อประเมินว่า รายการเหล่าน้ี
บนัทึกในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเหมาะสม 

- การส่งหนงัสือยนืยนัยอดลูกหน้ีการคา้โดยสุ่มตวัอยา่ง  
- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

 
 



 

3 

 
 
 
 
ข้อมูลอ่ืน  
 
ผู ้บริหารเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี  แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปี 
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจ้าไม่ได้ให้  
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้อง 
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
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ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช ้
เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้ งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษทั หรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  
และบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้า มีวัต ถุประสงค์ เพื่ อให้ได้ความเ ช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเ งินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้            
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง  
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจ ริตจะสูงกว่าความเ ส่ียง ท่ี เ กิดจากข้อผิดพลาดเ น่ืองจากการทุจ ริตอาจเ ก่ียวกับการสมรู้ ร่ วมคิด  
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู ้บริหารและ  
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุป  
ของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้  
มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ 
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจ้า 
เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการด าเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
มาตรการป้องกนัของขา้พเจา้ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 

(วิไลวรรณ ผลประเสริฐ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8420 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 383,001 99,386 355,771 76,376

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 5 433,847 980,465 434,645 980,779

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                        -                        27,000 -                        

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 6, 23 214,567                40,006                  214,567                40,006                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 16,325 13,131 9,258 11,696

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,047,740             1,132,988             1,041,241             1,108,857             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 23 69,459 49,859 69,459 49,859

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 12 29,813 14,758 29,813 14,758

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                        -                        12,600 12,600

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 87,444                  82,463 19,886 19,886

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 5,000 -                        5,000 -                        

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 9, 11 103,750 94,226 103,750 94,226

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10, 11, 12 301,820 193,419 85,668 64,919

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,277 6,182 8,007 5,911

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 11,751 9,762 9,706 8,122

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 50,202 27,187 45,923 24,077

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 667,516                477,856                389,812                294,358                

รวมสินทรัพย์ 1,715,256             1,610,844             1,431,053             1,403,215             

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 12 -                        141,641                -                        141,641                

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 13 176,090                359,318                171,021                349,033                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 12 8,240                    7,506                    3,240                    7,506                    

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้ง 3 3,000                    -                        -                        -                        

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 11, 12 26,076                  13,918                  7,020                    5,849                    

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 23 -                        1,155                    -                        1,155                    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 31,262                  14,549                  30,228                  14,296                  

หนีสินหมุนเวียนอืน 14 18,460                  59,494                  18,297                  59,017                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 263,128                597,581                229,806                578,497                

หนีสินไม่หมุนเวยีน

12 72,870                  12,494                  17,870                  12,494                  

หนีสินตามสัญญาเช่า 11, 12 158,932                163,895                61,987                  65,469                  

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 12, 23 245,363                -                        245,363                -                        

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 12, 23 8,926                    -                        8,926                    -                        

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 53,260                  46,845                  51,791                  45,603                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 539,351                223,234                385,937                123,566                

รวมหนีสิน 802,479                820,815                615,743                702,063                

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

(หุ้นสามัญจาํนวน 362,500,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 16 181,250                160,000                181,250                160,000                

ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 16 361,424                361,424                361,424                361,424                

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 18,125                  16,000                  18,125                  16,000                  

สาํรองหุน้ทุนซือคืน 63,883                  -                        63,883                  -                        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 338,085                223,140                260,309                151,956                

หุน้ทุนซือคืน 16 (63,883)                 -                        (63,883)                 -                        

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 15,258                  11,206                  15,452                  11,772                  

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 892,892                771,770                815,310                701,152                

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 19,885                  18,259                  -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 912,777                790,029                815,310                701,152                

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,715,256             1,610,844             1,431,053             1,403,215             

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3, 18 4,490,249         3,365,432         4,419,117         3,327,275         

รายไดอ้นื 3 5,099                4,228                16,186              4,285                

รวมรายได้ 4,495,348         3,369,660         4,435,303         3,331,560         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3, 18 3,604,900         2,714,722         3,559,984         2,692,704         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 217,976            182,420            217,975            182,420            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 275,578            249,042            256,601            231,927            

รวมค่าใช้จ่าย 4,098,454         3,146,184         4,034,560         3,107,051         

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 396,894            223,476            400,743            224,509            

ตน้ทุนทางการเงิน (18,788)             (4,958)               (16,354)             (2,510)               

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 5 (11,331)             (2,631)               (12,918)             (5,141)               

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 7 13,928              25,420              -                    -                    

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 380,703            241,307            371,471            216,858            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (74,582)             (41,649)             (73,321)             (41,259)             

กาํไรสําหรับปี 306,121            199,658            298,150            175,599            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 465                   573                   -                    -                    

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั 465                   573                   -                    -                    

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 4,600                2,058                4,600                2,058                

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 15 (2,740)               -                    (2,740)               -                    

ส่วนแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จอืนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 7 154                   1,090                -                    -                    

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 20 (372)                  (412)                  (372)                  (412)                  

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,642                2,736                1,488                1,646                

กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,107                3,309                1,488                1,646                

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 308,228            202,967            299,638            177,245            

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 304,588            198,806            298,150            175,599            

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,533                852                   -                    -                    

306,121            199,658            298,150            175,599            

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 306,602            202,000            299,638            177,245            

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,626                967                   -                    -                    

308,228            202,967            299,638            177,245            

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานและปรับลด (บาท) 21 0.955                0.621                0.935                0.549                

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุน้ สาํรอง รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า การเปลียนแปลง ของส่วนของ ผูเ้ป็นผูถื้อหุน้ ทีไม่มี รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ในมูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 22 -                  -                     -                 (44,799)             -                      -                          -                             (44,799)                -                  (44,799)             

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

การเปลยีนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซือบริษทัยอ่ย 8 -                  -                     -                 -                    -                      -                          -                             -                       4,900              4,900                

รวมการการเปลยีนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                  -                     -                 -                    -                      -                          -                             -                       4,900              4,900                

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                  -                     -                 198,806            -                      -                          -                             198,806               852                 199,658            

กาํไรเบด็เสร็จอืน -                  -                     -                 1,090                458                      1,646                      2,104                         3,194                   115                 3,309                

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                     -                 199,896            458                      1,646                      2,104                         202,000               967                 202,967            

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17 -                  -                     5,900              (5,900)               -                      -                          -                             -                       -                  -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 160,000          361,424             16,000            223,140            (566)                    11,772                    11,206                       771,770               18,259            790,029            

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุน้ สํารอง รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทอีอกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารอง สํารอง ยงัไม่ได้ หุน้ทุน การแปลงค่า การเปลียนแปลง ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ทไีม่มี รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน จดัสรร ซือคืน งบการเงนิ ในมูลค่ายตุิธรรม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

การซือหุน้ทุนซือคืน 16 -                  -                     63,883              (63,883)             (63,883)                -                     -                      -                           (63,883)                -                  (63,883)             

เงนิปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 22 -                  -                     -                 (121,597)           -                       -                     -                      -                           (121,597)              -                  (121,597)           

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่ -                  -                     -                 63,883              (185,480)           (63,883)                -                     -                      -                           (185,480)              -                  (185,480)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                  -                     -                 -                   304,588            -                       -                     -                      -                           304,588               1,533              306,121            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                  -                     -                 -                   (2,038)               -                       372                    3,680                   4,052                       2,014                   93                   2,107                

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                     -                 -                   302,550            -                       372                    3,680                   4,052                       306,602               1,626              308,228            

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 17 -                  -                     2,125              -                   (2,125)               -                       -                     -                      -                           -                      -                  -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565 160,000          361,424             18,125            63,883              338,085            (63,883)                (194)                   15,452                 15,258                     892,892               19,885            912,777            

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

13  



บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุน้ สาํรอง รวมองคป์ระกอบอนื

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง การเปลยีนแปลง ของส่วนของ รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 160,000                361,424             10,100               27,056               10,126                      10,126                          568,706                  

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 22 -                        -                     -                     (44,799)              -                           -                               (44,799)                  

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                        -                     -                     (44,799)              -                           -                               (44,799)                  

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                        -                     -                     175,599             -                           -                               175,599                  

กาํไรเบด็เสร็จอนื -                        -                     -                     -                     1,646                        1,646                            1,646                      

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                        -                     -                     175,599             1,646                        1,646                            177,245                  

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17 -                        -                     5,900                 (5,900)                -                           -                               -                         

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 160,000                361,424             16,000               151,956             11,772                      11,772                          701,152                  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุน้ สาํรอง รวมองคป์ระกอบอืน

ทอีอกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง สาํรอง ยงัไม่ได้ หุน้ทุน การเปลียนแปลง ของส่วนของ รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน จดัสรร ซือคืน ในมูลค่ายตุิธรรม ผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2565 160,000                 361,424              16,000                -                      151,956              -                      11,772                      11,772                          701,152                  

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

การซือหุน้ทุนซือคืน 16 -                        -                      -                     63,883                (63,883)               (63,883)               -                            -                                (63,883)                   

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 22 -                        -                      -                     -                      (121,597)             -                      -                            -                                (121,597)                 

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                        -                      -                     63,883                (185,480)             (63,883)               -                            -                                (185,480)                 

กําไรเบด็เสร็จสําหรับปี

กาํไร -                        -                      -                     -                      298,150              -                      -                            -                                298,150                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                        -                      -                     -                      (2,192)                 -                      3,680                        3,680                            1,488                      

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                        -                      -                     -                      295,958              -                      3,680                        3,680                            299,638                  

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17 -                        -                      2,125                  -                      (2,125)                 -                      -                            -                                -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2565 160,000                 361,424              18,125                63,883                260,309              (63,883)               15,452                      15,452                          815,310                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

 

2565 2564 2565  2564 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 306,121                   199,658                   298,150                   175,599                   

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 74,582                     41,649                     73,321                     41,259                     

ตน้ทุนทางการเงิน 18,788                     4,958                       16,354                     2,510                       

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 24,718                     18,028                     18,400                     12,117                     

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน -                          -                          -                          (4,267)                     

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 11,331                     2,631                       12,918                     5,141                       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,050                       4,060                       3,823                       3,841                       

คา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 4,680                       -                          4,680                       -                          

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไมเ่กิดขึนจริง (14,474)                   211                          (14,507)                   (245)                        

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) (13,928)                   (25,420)                   -                          -                          

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่

ยตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 478                          (589)                        478                          (589)                        

กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ (101)                        (348)                        (101)                        (348)                        

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลคา่ยติุธรรม (2,202)                     928                          (2,202)                     928                          

รายไดเ้งินปันผล (2,617)                     (1,369)                     (11,717)                   (1,369)                     

ดอกเบียรับ (2,534)                     (1,076)                     (2,517)                     (1,056)                     

408,892                   243,321                   397,080                   233,521                   

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 548,352                   (692,855)                 546,281                   (694,174)                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (3,194)                     (10,105)                   2,438                       (9,150)                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (21,908)                   (14,400)                   (21,846)                   (12,455)                   

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (185,620)                 162,576                   (180,405)                 155,329                   

หนีสินหมุนเวียนอืน (40,981)                   34,965                     (40,667)                   34,708                     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 705,541                   (276,498)                 702,881                   (292,221)                 

จ่ายชาํระภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (375)                        (3,231)                     (375)                        (3,231)                     

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายรับคืน -                          6,199                       -                          6,199                       

ภาษีเงินไดจ้่ายออก (61,336)                   (28,408)                   (59,343)                   (27,259)                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 643,830                   (301,938)                 643,163                   (316,512)                 

(พันบาท)

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

 

2565 2564 2565  2564 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (5,100)                     

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในการร่วมคา้ (5,000)                     -                          (5,000)                     -                          

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช ้(เพมิขึน) ลดลง (15,055)                   521                          (15,055)                   521                          

เงินสดรับจากเงินฝากประจาํระยะสัน -                          200,000                   -                          200,000                   

เงินสดรับจากการขายตราสารหนีของกิจการอืน 130,080                   245,901                   130,080                   245,901                   

เงินสดจ่ายเพือซือตราสารหนีของกิจการอืน (270,059)                 (105,009)                 (270,059)                 (105,009)                 

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอืน 30,162                     -                          30,162                     -                          

เงินสดจ่ายเพือซือตราสารทุนของกิจการอืน (79,705)                   -                          (79,705)                   -                          

เงินสดจ่ายเพือใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                          (27,000)                   -                          

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (102,569)                 (35,877)                   (25,484)                   (19,455)                   

เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 748                          1,524                       748                          1,524                       

เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (14,552)                   (26,504)                   (14,552)                   (26,504)                   

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,606)                     (3,414)                     (7,498)                     (3,264)                     

รับเงินปันผล 11,717                     1,369                       11,717                     1,369                       

รับดอกเบีย 2,641                       1,095                       2,626                       1,072                       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (319,198)                 279,606                   (269,020)                 291,055                   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชีสุทธิ (18,141)                   16,758                     (18,141)                   16,758                     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 497,900                   262,400                   497,900                   262,400                   

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (621,400)                 (138,900)                 (621,400)                 (138,900)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้ง 3,000                       -                          -                          -                          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 83,000                     -                          23,000                     -                          

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (21,890)                   -                          (21,890)                   -                          

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (19,421)                   (14,932)                   (9,514)                     (7,177)                     

เงินสดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 250,320                   -                          250,320                   -                          

เงินสดจ่ายเพือชาํระหุน้ทุนซือคืน (63,883)                   -                          (63,883)                   -                          

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้บริษทั (121,597)                 (44,799)                   (121,597)                 (44,799)                   

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                          4,900                       -                          -                          

จ่ายดอกเบีย (9,543)                     (988)                        (9,543)                     (988)                        

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (41,655)                   84,439                     (94,748)                   87,294                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 282,977                   62,107                     279,395                   61,837                     

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีตอ่เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด 638                          (557)                        -                          -                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 283,615                   61,550                     279,395                   61,837                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 99,386                     37,836                     76,376                     14,539                     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 ธันวาคม 383,001                   99,386                     355,771                   76,376                     

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

การไดม้าซึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยการทาํสัญญาเช่า 26,616                     120,415                   7,203                       57,242                     

(พันบาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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หมำยเหตุ สำรบัญ  
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
6 สินทรัพยท์างการเงินท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

7 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 

10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
11 สัญญาเช่า 
12 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

13 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

14 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

15 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
16 ทุนเรือนหุน้ 
17 ส ารองตามกฎหมาย 
18 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
19 ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 
20 ภาษีเงินได ้
21 ก าไรต่อหุ้น  
22 เงินปันผล 
23 เคร่ืองมือทางการเงิน 
24 การบริหารจดัการทุน 
25 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
26 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2566  

1  ข้อมูลท่ัวไป   
 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 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  
 
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (ถือหุ้นร้อยละ 14.28) กลุ่มบริษัทและบริษัท 
ด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร และให้บริการพ้ืนท่ีรับฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ 
และให้บริการให้เช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้โดยรายละเอียดของ บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 8 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน  
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย                       
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง งบการเงินน้ี
น าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั นโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยในหมายเหตุแต่ละขอ้ไดถื้อ
ปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า "กลุ่มบริษทั") และส่วนได้เสียของ 
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้
วิจารณญาณ การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่ม
บริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินซ่ึง
เปิดเผยในหมายเหตุแต่ละขอ้จะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัที
เป็นตน้ไป  
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3 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน  
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม 
มีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
 

ความสัมพนัธท่ี์มีกบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 ส าหรับบุคคลหรือกิจการ
อื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหว่างปีมีดงัต่อไปน้ี  
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั วาย เจ ซี (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม ซ่ึงบริษทัร่วมถือหุ้นร้อยละ 50.95 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน ส่ังการและ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 

 
รายการท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการให้บริการ -  -  44,266  4,154 
รายไดค้่าเช่าและบริหารจดัการ -  -  960  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,026  - 
รายไดอ้ื่น -  -  59  241 
ตน้ทุนการให้บริการ -  -  1,883  617 
        
บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการให้บริการ 6,702  9,335  1,206  - 
รายไดเ้งินปันผล -  -  9,100  - 
รายไดอ้ื่น  1  2  1  2 
ตน้ทุนการให้บริการ 24,775  17,038  24,775  17,038 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  1  8  1  8 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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รายการท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน  35,347  31,054  34,507  30,214 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,631  711  2,542  625 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น -  1  -  1 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 37,978  31,766  37,049  30,840 

        
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั        
ดอกเบ้ียจ่าย 2,485  1,255  2,485  1,255 
 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้การค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  1,974  942 
บริษทัร่วม 532  1,079  -       - 
รวม 532  1,079  1,974  942 

 

ลูกหนี้อืน่  
บริษทัยอ่ย -  -  -  22 

รวม -  -  -  22 
 

รายได้ค้างรับ  
บริษทัร่วม 397  873  -  - 
รวม 397  873  -  - 

 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินทดรองจ่าย  
บริษทัยอ่ย -  -  8,679  9,630 
รวม -  -  8,679  9,630 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -  -  (4,200)  (2,600) 
สุทธ ิ -  -  4,479  7,030 
        

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  
บริษทัยอ่ย -  -  27,000  - 
รวม -  -  27,000  - 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  
บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,789  44,615  42,789  44,615 
รวม 42,789  44,615  42,789  44,615 

 

เจ้าหนี้การค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  -  610 
บริษทัร่วม 1  1  1  1 
รวม 1  1  1  611 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน  
บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,000  -  -  - 
รวม 3,000  -  -  - 
 

หนี้สินตามสัญญาเช่า  
บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  45,176  45,691  45,176  45,691 
รวม 46,176  45,691  45,176  45,691 
 

 
 
 
 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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สัญญาส าคัญท่ีท ากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
 
เม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบับุคคลและบริษทัที่เก่ียวขอ้งของผูบ้ริหาร
ส าคญัท่านหน่ึง มีก าหนดระยะเวลา 25 ปี ส้ินสุดในปี 2589 และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าน้ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 
บริษทัตกลงช าระค่าเช่าเป็นจ านวน 0.25 ลา้นบาทต่อเดือน โดยอตัราค่าเช่าเพิ่ม 8% ทุก 5 ปี เ ร่ิมช าระงวดแรกใน 
เดือนสิงหาคม 2564 
 
สัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารและสัญญาบริการ 

 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง เพ่ือให้เช่าพ้ืนท่ีส านักงานและบริการ  
สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กนัยายน 2566 และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
ระบุในสัญญาบริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นจ านวนรวม 25,000 บาทต่อเดือน 
 

สัญญาบริหารการจัดการ 
 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 บริษทัไดท้  าสัญญาให้บริการการจดัการและให้ความช่วยเหลือในงานบริหารแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
สัญญาจะถูกยกเลิกเม่ือคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 3 เดือน บริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าบริการ
เป็นจ านวนรวม 55,000 บาทต่อเดือน 
 

เงินให้กู้ ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกีย่วข้อง 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 บริษทัท าสัญญาให้เงินกูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในวงเงิน 65 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมี
อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัรา MOR ต่อปีและมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัยอ่ยยงัมีวงเงินกูย้มื
ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ านวน 38 ลา้นบาท 

 
เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2565 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะส้ันกับบุคคลและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันจ านวน 
3 ลา้นบาท เงินกูยื้มดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.84 ต่อปีและมีก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน 
 
 
 
 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 
นโยบายการบัญชี  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคาร ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสาม
เดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามจะแสดงไวใ้น
ส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 1,841  907  1,455  377  
เงินฝากธนาคาร 381,160  98,479  354,316  75,999 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 383,001  99,386 

 
355,771  76,376 

5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

นโยบายการบัญชี  
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่าดว้ย
ราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง
เพื่อหาอตัราผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงด้านเครดิตท่ีมี
ลกัษณะร่วมกันและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าข้อมูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมี 
ความเฉพาะเจาะจงกับลูกหน้ีนั้น ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์
สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 308,231  621,316  306,017  615,615 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 117,697  281,852  117,023  281,748 
รายไดค้า้งรับ 5,931  76,203  5,506  75,330 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,197  751  1,164  744 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
เงินทดรองจ่าย 732  175  4,876  7,174 
อื่น ๆ 59  168  59  168 
รวม 433,847  980,465  434,645  980,779 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 152,059  276,277  154,003  272,131 
เกินก าหนดช าระ        
  นอ้ยกว่า 3 เดือน 121,976  312,866  117,883  311,320 
   3 - 6 เดือน 25,704  31,792  25,649  31,781 
   6 - 12 เดือน 19,032  3,977  19,011  3,973 
  มากกว่า 12 เดือน 4,574  1,565  4,437  1,429 
รวม 323,345  626,477  320,983  620,634 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (15,114)  (5,161)  (14,966)  (5,019) 
สุทธ ิ 308,231  621,316  306,017  615,615 
 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  5,161  9,743  7,619  9,565 
เพ่ิมขึ้น 11,331  2,631  12,918  5,141 
ตดัจ าหน่าย (1,386)  (7,087)  (1,371)  (7,087) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 8  (126)  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  15,114  5,161  19,166  7,619 
 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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6 สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีอยู่ในควำมต้องกำรของตลำด  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 23 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ตราสารหนีแ้ละตราสารทุนที่อยู่ใน  
ความต้องการของตลาด 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  

ก าไร (ขาดทุน) 
จากการขาย
ระหว่างงวด 

 
ปรับปรุง 

มูลค่ายติุธรรม  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
 (พันบาท) 
2565            

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน             
ตราสารทุน/หน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                  
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 6  334,764  (120,242)  (478)  (1,142)  212,908 
รวม 6  334,764  (120,242)  (478)  (1,142)  212,908 
 

           
2564            

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน             
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                  
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน    180,309  45,009  (225,901)  589  -  6 
รวม 180,309  45,009  (225,901)  589  -  6 

7 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  
 

นโยบายการบัญชี  
บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญโดยมีอ านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ  
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้เป็นการ
ร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมี
สิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
ราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและ 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัจะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึง 
วนัท่ีความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัหรือการควบคุมร่วมส้ินสุดลง  

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า เงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  

 

 กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

 
ราคาทุน 

 
การดอ้ยค่า 

 
ราคาทุน-สุทธิ 

   2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                      
บริษทั อาราเม็กซ์  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริหารจดัการดา้น 
   การขนส่งและ 
   สถานท่ีเก็บสินคา้ 

ประเทศไทย 26  26  19,865  22,170  10,140  10,140  -  -  10,140  10,140 

บริษทั ซิโนคอร์  
   เมอร์ชานทม์ารีน  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

ตวัแทนสายเดินเรือ 
   ของบริษทัใน 
   ประเทศเกาหลีใต ้
   ส าหรับการให้บริการ 
   ตูค้อนเทนเนอร์ 

ประเทศไทย 50  50  67,579  60,293  9,746  9,746  -  -  9,746  9,746 

       87,444  82,463  19,886  19,886  -  -  19,886  19,886 
                      

กิจการร่วมค้า                      
บริษทั ลีโอเอสเค จ ากดั บริการพ้ืนท่ีห้องเก็บของ 

   ให้เช่า คลงัสินคา้และ 
   บริการโลจิสติกส์ 
   แบบครบวงจร 

ประเทศไทย 50  -  5,000  -  5,000  -  -  -  5,000  - 

       5,000  -  5,000  -  -  -  5,000  - 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระส าคัญ งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  7,000 
        

การร่วมค้า        
ซ้ือเงินลงทนุในบริษทั ลีโอเอสเค จ ากดั 5,000  -  5,000  - 

 
ในเดือนธันวาคม 2565 บริษทั ลีโอเอสเค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศไทย ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั มีทุน       
จดทะเบียนและทุนท่ีช าระแลว้ 100,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัถือหุ้นในอตัรา
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้  

 
บริษทัร่วมและการร่วมค้าท่ีมีสาระส าคัญ 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงน าเสนออยู่ในงบการเงินของบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบ
ยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
 
 บริษัทร่วม 1 บริษัทร่วม 2  กิจกำรร่วมค้ำ 1 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
รายได ้ 244,724  532,536  192,419  182,311  -  - 
ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 26,136  71,809  25,851  26,249  -  - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -  -  372  2,269  -  - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) 26,136  71,809  26,223  28,518  -  - 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
   ในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมและ 
   การร่วมคา้ -  -  (11,650)  (12,840)  -  - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) 26,136  71,809  14,573  15,678  -  - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็น 
   ของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ 26 ร้อยละ 50  
   และร้อยละ 50) 6,795  18,670  7,287  7,839  -  - 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 
 

 29 

 บริษัทร่วม 1 บริษัทร่วม 2  กิจกำรร่วมค้ำ 1 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพยห์มุนเวียน 86,011  159,360  189,083  170,639  -  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 7,240  7,913  105,983  113,781  -  - 
เงินกูยื้มระยะสั้น -  -  (1,614)  (1,494)  -  - 
หน้ีสินหมุนเวียน (9,815)  (17,044)  (6,633)  (7,851)  -  - 
หน้ีสินทางการเงิน (6,739)  (64,805)  (48,728)  (63,603)  -  - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (402)  (265)  (17,797)  (17,401)  -  - 
สินทรัพยสุ์ทธิ  76,295  85,159  220,294  194,071  -  - 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
   ในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมและ 
การร่วมคา้ -  -  (85,136)  (73,485)  -  - 

สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ100) 76,295  85,159  135,158  120,586  -  - 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั 19,865  22,170  67,579 

 

60,293  5,000  - 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนใน 
   บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 19,865  22,170  67,579 60,293  5,000  - 

 

8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

นโยบายการบัญชี  
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุม
จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายท่ี 
ยงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงแต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น  
 
หน่วยงานในต่างประเทศ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน รายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนท่ีใกล้เคียงกับอตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ  ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นยกเวน้ผลต่างจาก
การแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าแสดงเป็น
รายการส ารองการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุ้นจนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 
 

 30 

เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุมหรือความมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระส าคญั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็น 
ก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย  
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า เงินปันผลรับบันทึกใน  
ก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ี
เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10  
 
 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ  
ประเทศท่ี 
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ  

 
ราคาทุน 

 
การดอ้ยค่า 

 
ราคาทุน-สุทธิ 

   2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั วายเจซี ดีโปท ์ 
   เซอร์วิสเซส จ ากดั 

ให้บริการพ้ืนท่ีรับฝาก 
   และซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ 

ประเทศไทย 50  50  7,500  7,500  -  -  7,500  7,500 

Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. เป็นผูรั้บจดัการขนส่ง 
   สินคา้ระหว่างประเทศ  
   และให้บริการโลจิสติกส์
ครบวงจร 

พม่า 80  80  2,733  2,733  (2,733)  (2,733)  -  - 

บริษทั คาร์ดินลั มาริไทม ์(ประเทศไทย) จ ากดั ด าเนินธุรกิจให้บริการ 
   โลจิสติกส์และ 
   การขนส่งสินคา้ 
   ระหว่างประเทศ 

ประเทศไทย 51  51  5,100  5,100  -  -  5,100  5,100 

รวม       15,333  15,333  (2,733)  (2,733)  12,600  12,600 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ Leo Myanmar Logistics Co., Ltd.ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศพม่า และด าเนินธุรกิจในประเทศพม่า 

 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระส าคัญ   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2565  2564 
  (พันบาท) 
ซ้ือเงินลงทนุใน บริษทั คาร์ดินลั มาริไทม ์(ประเทศไทย) จ ากดั  -  5,100 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่า  -  (2,733) 
 

เ ม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 บริษัท คาร์ดินัล มาริไทม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งในประเทศไทย  
ได้จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัท มีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช าระแล้ว 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน  
10 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 
 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

ผูบ้ริหารไดมี้การทบทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า โดยก าหนด
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนจากมูลค่าจากการใช้งานซ่ึงเป็นหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด โดยใช ้
วิธีประมาณการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต โดยใช้ข้อสมมติซ่ึงอ้างอิงจากแนวโน้มผลประกอบการโดยค านึงถึง
ประสบการณ์ในอดีตและปรับปรุงดว้ยแนวโนม้การเจริญเติบโตของรายได ้โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 23.08 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนใน  Leo Myanmar Logistics Co., Ltd. ต ่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจึงรับรู้ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 2.73 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
 

นโยบายการบัญชี  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนรวมค่าใชจ้่าย
ทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10  
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์และ  
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง  
 

ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  9 -25  ปี 
  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับอาคารซ่ึงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 11 
 

ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ใน 
ก าไรหรือขาดทุน  
 

 

  

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อาคาร สินทรัพย ์

สิทธิการใชอ้าคาร และ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้าง 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 29,350   -  29,350 
เพ่ิมขึ้น 45,845  26,345  72,190 
โอนเขา้จากสินทรัพยสิ์ทธิการเช่า -  1,071  1,071 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 75,195  27,416  102,611 
เพ่ิมขึ้น 2,778  11,774  14,552 
โอน 38,267  (38,267)  - 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565 116,240  923  117,163 
      

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 4,856  -  4,856 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2,458  -  2,458 
โอนออกไปสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 1,071  -  1,071 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 8,385  -  8,385 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5,028  -  5,028 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565 13,413  -  13,413 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564      
ภายใตก้รรมสิทธิของกลุ่มบริษทั 12,717  27,416  40,133 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 54,093  -  54,093 
 66,810  27,416  94,226 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564 

 (พันบาท) 

จ านวนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
รายไดค้่าเช่า  8,743  6,532 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจาก    
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุท่ีมีรายไดค้่าเช่า (8,058)  (3,947) 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญาเช่า และ สัญญาให้เช่าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 และขอ้ 11 ตามล าดบั 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 จ านวน 120.87 ลา้นบาท (2564: 71.26 ล้าน
บาท) ประเมินราคาดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสดจากประมาณการผลประกอบการในอนาคตและใช ้อตัราคิดลดจากประมาณ
การตน้ทุนการเงินเฉล่ียของบริษทั มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยู่
ในระดบัที่ 3 

  

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อาคาร สินทรัพย ์

สิทธิการใชอ้าคาร และ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้าง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565      
ภายใตก้รรมสิทธิของกลุ่มบริษทั 51,868  923  52,791 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 50,959  -  50,959 
 102,827  923  103,750 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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10 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์   
 

นโยบายการบัญชี 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถาน
ท่ีตั้งของสินทรัพย  ์ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน  

 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
ต้นทุนในการเปล่ียนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เม่ือ  
กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการได้อย่าง 
น่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นประจ าในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์จะรับรู้ก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 
ค่าเส่ือมราคา 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย ์และ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
 

ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
อาคาร  20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ขาดทุนจากการด้อยค่า  
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีกลุ่มบริษทัจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่า
ตามบญัชีหรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
แต่ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาเสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนค านวณโดยใชป้ระมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียง
ท่ีมีต่อสินทรัพย ์
 
 
 
 
 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินรวม 
  

ท่ีดินและสินทรัพย ์
สิทธิการใชท่ี้ดิน  

อาคาร ส่วนปรับปรุง
อาคาร และสินทรัพย ์
สิทธิการใชอ้าคาร  

เคร่ืองตกแต่ง  
ติดตั้ง และเคร่ืองใช้

ส านกังาน  

 
 

ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 62,914  39,926  42,611  16,935  4,364  166,750 
เพ่ิมขึ้น 63,573  7,942  7,788  3,661  27,642  110,606 
โอน -  3,709  84  -  (3,793)  - 
โอนเขา้สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง -  -  -  -  5,003  5,003 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (819)  (2,282)  -  (3,101) 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ -  (379)  (62)  -  -  (441) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564  และ 1 มกรำคม 2565 126,487  51,198  49,602  18,314  33,216  278,817 
เพ่ิมขึ้น -  1,574  24,877  3,883  93,096  123,430 
โอน -  551  684  -  (1,235)  - 
โอนเขา้สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง -  -  -  -  8,384  8,384 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  (127)  (788)  (1,949)  -  (2,864) 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ -  (218)  (40)  -  -  (258) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 126,487  52,978  74,335  20,248  133,461  407,509 

            

            



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินรวม 
  

ท่ีดินและสินทรัพย ์
สิทธิการใชท่ี้ดิน  

อาคาร ส่วนปรับปรุง
อาคาร และสินทรัพย ์
สิทธิการใชอ้าคาร  

เคร่ืองตกแต่ง  
ติดตั้ง และเคร่ืองใช้

ส านกังาน  

 
 

ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
            

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 4,283  26,361  32,806  5,457  -  68,907 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,227  4,168  3,360  1,782  -  13,537 
โอนออกไปสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 5,003  -  -  -  -  5,003 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (758)  (1,167)  -  (1,925) 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ -  (85)  (39)  

 
-  -  (124) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 13,513  30,444  35,369  6,072  -  85,398 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,596  4,155  3,674  1,755  -  14,180 
โอนออกไปสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 7,505  -  879  -  -  8,384 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  (78)  (742)  (1,349)  -  (2,169) 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ -  (74)  (30)  

 
-  -  (104) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 25,614  34,447  39,150  6,478  -  105,689 

            
            
            



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินรวม 
  

ท่ีดินและสินทรัพย ์
สิทธิการใชท่ี้ดิน  

อาคาร ส่วนปรับปรุง
อาคาร และสินทรัพย ์
สิทธิการใชอ้าคาร  

เคร่ืองตกแต่ง  
ติดตั้ง และเคร่ืองใช้

ส านกังาน  

 
 

ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
            
            

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 10,216  13,415  14,233  722  33,216  71,802 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 102,758  7,339  -  11,520  -  121,617 
 112,974  20,754  14,233  12,242  33,216  193,419 

            
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 10,216  13,417  19,056  117  133,461  176,267 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 90,657  5,114  16,129  13,653  -  125,553 
 100,873  18,531  35,185  13,770  133,461  301,820 

            
            
  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

 
ท่ีดิน  

อาคาร ส่วนปรับปรุง
อาคาร และสินทรัพย ์
สิทธิการใชอ้าคาร  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และเคร่ืองใช้

ส านกังาน  

 
 

ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 10,216  37,641  21,210  16,935  4,364  90,366 
เพ่ิมขึ้น -  7,942  7,221  3,661  12,186  31,010 
โอน -  3,709  84  -  (3,793)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (815)  (2,282)  -  (3,097) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564  และ1 มกรำคม 2565 10,216  49,292  27,700  18,314  12,757  118,279 
เพ่ิมขึ้น -  1,446  3,390  3,883  20,648  29,367 
โอน -  -  684  -  (684)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (782)  (1,949)  -  (2,731) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565 10,216  50,738  30,992  20,248  32,721  144,915 

            

            

            

 
            



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

 
ท่ีดิน  

อาคาร ส่วนปรับปรุง
อาคาร และสินทรัพย ์
สิทธิการใชอ้าคาร  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และเคร่ืองใช้

ส านกังาน  

 
 

ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -  26,074  16,064  5,457  -  47,595 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,529  2,375  1,782  -  7,686 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (754)  (1,167)  -  (1,921) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 -  29,603  17,685  6,072  -  53,360 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,630  2,586  1,755  -  7,971 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (735)  (1,349)  -  (2,084) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565 -  33,233  19,536  6,478  -  59,247 

            
            
            
 
 
 
            



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

 
ท่ีดิน  

อาคาร ส่วนปรับปรุง
อาคาร และสินทรัพย ์
สิทธิการใชอ้าคาร  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และเคร่ืองใช้

ส านกังาน  

 
 

ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 10,216  13,372  10,015  722  12,757  47,082 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  6,317  -  11,520  -  17,837 
 10,216  19,689  10,015  12,242  12,757  64,919 

            
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 10,216  12,766  11,456  117  32,721  67,276 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  4,739  -  13,653  -  18,392 
 10,216  17,505  11,456  13,770  32,721  85,668 
 
 
 
 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าซ่ึงท่ีดินท่ีได้บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั  มีจ านวน  
0.99 ลา้นบาท (2564: ไม่มี) มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ MLR ลบ 1.95 ต่อปี (2564: ไม่มี) 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญาเช่าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 

11 สัญญำเช่ำ  
 

นโยบายการบัญชี  
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้นให้สิทธิใน
การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา
ให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็น  
สัญญาเช่าทั้งหมด 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะส้ันจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า   
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดัมูลคา่
ใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจาก
ส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึง 
วนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือ 
กลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า  
ซ่ึงก าหนดตามเกณฑ์เดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10  
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัใช ้
อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วน
เพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือให้สะทอ้นระยะเวลา
ของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก 
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิท่ีระบุในสัญญาเช่า  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนหากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 90,657  102,758  -  - 
อาคาร 56,073  61,432  55,698  60,409 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 16,129  -  -  - 
ยานพาหนะ 13,653  11,520  13,653  11,520 
รวม 176,512  175,710  69,351  71,929 
 

ในปี 2565 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 20.86 ลา้นบาท และ 3.88 ลา้นบาทตามล าดบั         
(2564: 120.81 ล้านบาท และ 57.24 ตามล าดับ)  
 
กลุ่มบริษัทเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างหลายแห่งเป็นระยะเวลา 5 - 25 ปี เช่าเคร่ืองใช้ส านักงานเป็นระยะเวลา 5 ปี  
และเช่ารถยนตห์ลายคนั เป็นระยะเวลา 4 - 5 ปี ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 
สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัมีสิทธิเลือกขยายอายสัุญญาเช่าอสังหาริมทรัพยภ์ายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะประเมิน
ตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่และจะ
ทบทวนการประเมินดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ   
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

จ านวนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
รายไดค้่าเช่าช่วง 8,743  6,532  8,743  6,532 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- ท่ีดิน 4,596  4,227  -  - 
- อาคาร 4,565  3,482  4,111  2,885 
- ยานพาหนะ 1,750  1,662  1,750  1,662 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 6,101  3,936  3,321  1,488 
ค่าใชจ้่ายสัญญาเช่าระยะส้ัน 1,937  1,826  497  386 
ค่าใชจ้่ายสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 374  248  374  248 
 
ในปี 2565 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจ านวน 21.73 ลา้นบาท และ 10.39 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2564: 17.01 ล้านบาท และ 8.15 ล้านบาท ตามล าดับ)  

12 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

นโยบายการบัญชี 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการและวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 23 
 
  งบกำรเงินรวม  
  2565  2564 
 

หมายเหตุ 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี  -  -  -  18,141  -  18,141 
เงินกูยื้มระยะสั้น  
    - สถาบนัการเงิน 

 
-  -  -  123,500  

 
-  123,500 

เงินกูยื้มระยะสั้น  
    - บุคคลและกิจการอ่ืนท่ี  

เก่ียวขอ้งกนั 

 
 
3 -  3,000  3,000  -  -  - 

เงินกูย้ืมระยะยาว 
 - สถาบนัการเงิน 

 
81,110  -  81,110  

 
20,000 

  
- 

  
20,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  185,008  -  185,008  177,813  -  177,813 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ  245,363            -  245,363            -  -  - 
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ  8,926  -  8,926  -  -  - 
รวมหนี้สินที่มีภำระดอกเบีย้  520,407  3,000  523,407  339,454  -  339,454 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564 
 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี  -  -  -  18,141  -  18,141 
เงินกูยื้มระยะสั้น  
    - สถาบนัการเงิน 

 
-  -  -  123,500  -  123,500 

เงินกูย้ืมระยะยาว 
 - สถาบนัการเงิน 

 
21,110  -  21,110  20,000  -  20,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  69,007  -  69,007  71,318  -  71,318 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ  245,363            -  245,363            -  -  - 
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ  8,926  -  8,926  -  -  - 
รวมหนี้สินที่มีภำระดอกเบีย้  344,406  -  344,406  232,959  -  232,959 

 
เงินเบิกเกินบัญชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี และ MLR ลบ 0.5 - 1 ต่อปี และ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ านวน 90 ลา้นบาท 
 
เงินกู้ ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกูยื้มระยะส้ัน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี และ ร้อยละ 4.25 - 4.75 ต่อปี และ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัมีวงเงินกูยื้มระยะส้ันท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ านวน 490 ลา้นบาท 
 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2564 บริษทัท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงมีวงเงินกูเ้ป็นจ านวน 23 ลา้นบาท 
เงินกูยื้มดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.75 ต่อปี มีก าหนดช าระทุกวนัท่ี 25 ของทุกเดือน และก าหนดช าระคืนเงินตน้ให้
เสร็จส้ินภายใน 7 ปี 3 เดือน นบัจากวนัเบิกรับเงินกูง้วดแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัไม่มีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้
จากเงินกูด้งักล่าว 
 
เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงมีวงเงินกูเ้ป็น
จ านวน 60 ลา้นบาท เงินกูยื้มดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.95 ต่อปี มีก าหนดช าระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 13 เดือน
หลงัจากเบิกเงินกู ้และช าระคืนเป็นรายงวดทุกๆ เดือนรวม 60 งวด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัไม่มีวงเงินกูย้ืมท่ียงั
ไม่ไดเ้บิกใชจ้ากเงินกูด้งักล่าว 
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เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัน้ีถูกค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทั และบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินต่าง ๆ 
รวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและการด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขใน
สัญญา 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ 2564 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชแ้ละท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างไดถู้กใชเ้ป็น
หลกัประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงินร่วมกบัการค ้าประกนัโดยกรรมการ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ และสินทรัพยข์อง
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ  
 
สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้  29,813  14,758   29,813  14,758  
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 10 14,871  15,565  14,871  15,565 
รวม  44,684  30,323  44,684  30,323 

 
หุ้นกู้แปลงสภาพ 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่คร้ังท่ี 1/2565 (LEO244A) ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผูถื้อหุ้นท่ีจะท าให้บริษทัมีหน้าท่ีตาม
กฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขหลกัของหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงัน้ี 
 
ประเภทหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท่ี  

ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้และ  
ผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน 

สกุลเงิน   บาท 

มูลค่าหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขาย 255,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไว ้(Face Value) 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

จ านวนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 255,000 หน่วย 

อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.75 ต่อปี 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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การช าระดอกเบ้ีย ปีละ 4 คร้ัง โดยจะช าระดอกเบ้ียทุกๆ ไตรมาสของทุกปีนบัจากวนัท่ีออก
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

วนัท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 5 กรกฎาคม 2565 

อายหุุ้นกูแ้ปลงสภาพ 1 ปี 9 เดือน นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพก่อนวนั
ครบก าหนด 

บริษทัมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน 
(Call Option) 

ราคาแปลงสภาพ ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด ค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักของหุ้น บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการ
ติดต่อกนั ก่อนวนัแรกของระยะเวลาแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ในแต่ละคราว ซ่ึงราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัค านวณจากราคาปิดถ่วงน ้าหนกั
ดว้ยปริมาณซ้ือขายในแต่ละวนัท าการติดต่อกนั (“ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ลอยตวั (Floating Conversion Price)”) ทั้งน้ี ราคาแปลงสภาพจะตอ้งไม่ต ่า
กว่า 15.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพขั้นต ่า”) โดยราคาใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพขั้นต ่าอาจเปล่ียนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอนัเน่ืองจาก
เหตุการณ์ปรับสิทธิตามท่ี ก าหนดในกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งและตามท่ีจะได้
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิต่อไป 

วนัแปลงสภาพ สามารถเร่ิมแปลงสภาพได้หลงัจาก 1 ปี 3 เดือนนับจากวนัท่ีออกหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือในวนัท่ีหุ้นกูแ้ปลงสภาพหมดอายุ 

อตัราส่วนการแปลงสภาพ 
 

1 หน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (Face 
Value) หารดว้ยราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามญั (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง 
ทุกกรณี) ทั้ งน้ี บริษัทจะด าเนินแจ้งการค านวณราคาแปลงสภาพและ
อัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ในทนัที ณ วนัแรกของระยะเวลาแสดงความจ านงใช้สิทธิแปลงสภาพใน
แต่ละคราว 

ขอ้มูลส าคญัอื่นๆ บริษัทจะจัดสรรในส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท  
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1” หรือ “LEO-W1”) ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพตาม
สัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่โดยไม่จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นท่ีจะ
ท าให้บริษทัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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PPO) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ต่อ 
100 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินก าหนดให้ ณ วันท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก กิจการแยกประเภท
เคร่ืองมือทางการเงินหรือองคป์ระกอบของเคร่ืองมือทางการเงินโดยพิจารณาตามเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและค านิยามหน้ีสิน
ทางการเงินและตราสารทุน  
 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวก าหนดราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพลอยตวั (“Floating Conversion Price”) ท าให้จ านวนหุ้นท่ีเกิดขึ้น
จากการแปลงสิทธิขึ้นอยู่กบัราคาตลาดในอนาคต (Fixed – for – variable convertible debentures) ดงันั้นสิทธิในการเลือก
แปลงสภาพจึงจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน  
 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือครบอายุการช าระคืนของหุ้นกู้
และสิทธิในการเลือกแปลงสภาพ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกูบ้นัทึกหกัจากหุน้
กูแ้ปลงสภาพ และตดัจ าหน่ายตามอายขุองหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  
 
รายการเคล่ือนไหวของบญัชีหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และสิทธิในการเลือกแปลงสภาพ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
 สิทธิในการเลือก 

แปลงสภาพ 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 245,544  9,456 
หัก ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (4,680)  - 
สุทธ ิ 240,864  9,456 
ปรับปรุงหุน้กูแ้ปลงสภาพตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 4,498  - 
การปรับมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน -  (530) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 245,362  8,926 

 
  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
 

 งบกำรเงินรวม 
 

เงินกูย้ืมระยะ
ส้ันจากบุคคล
และกิจการอื่น
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินเบิกเกิน
บญัชีธนาคาร
และเงินกูย้ืม
ระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงิน  

เงินกูย้ืม 
ระยะยาว  

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า   

หุ้นกู ้
แปลงสภาพ
และสิทธิใน
การเลือก

แปลงสภาพ 

  
 
 
 

รวม 
   (พันบาท) 

2565            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 -  141,641  20,000  177,813  -  339,454 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส 
เงินสดจากการจดัหาเงิน 3,000 

 
(141,641)  61,110  (19,421)  250,320  153,368 

การเปล่ียนแปลงอืน่ -  -  -  26,616    3,969  30,585 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565 3,000  -  81,110  185,008  254,289  523,407 

 

  งบกำรเงินรวม 
 

 

เงินเบิกเกิน
บญัชีธนาคาร
และเงินกูย้ืม
ระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงิน  

เงินกูย้ืม 
ระยะยาว  

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า   รวม 

  (พันบาท) 
2564   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  1,383  20,000  68,394  89,777 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจาก 
การจดัหาเงิน  140,258  -  (14,932)  125,326 

การเปล่ียนแปลงอืน่  -  -  124,351  124,351 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564  141,641  20,000  177,813  339,454 

 
 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 

เงินเบิกเกิน
บญัชีธนาคาร
และเงินกูย้ืม
ระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงิน  

เงินกูย้ืม 
ระยะยาว  

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า   

หุ้นกู ้
แปลงสภาพ
และสิทธิใน
การเลือก

แปลงสภาพ 

  
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
2565           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  141,641  20,000  71,318  -  232,959 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจาก 
การจดัหาเงิน  (141,641)  1,110  (9,514)  250,320  100,275 

การเปล่ียนแปลงอืน่  -  -  7,203    3,969  11,172 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565  -  21,110  69,007  254,289  344,406 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 

เงินเบิกเกิน
บญัชีธนาคาร
และเงินกูย้ืม
ระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงิน  

เงินกูย้ืม 
ระยะยาว  

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า   รวม 

  (พันบาท) 
2564   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  1,383  20,000  19,766  41,149 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจาก 
การจดัหาเงิน  140,258  -  (7,177)  133,081 

การเปล่ียนแปลงอืน่  -  -  58,729  58,729 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564  141,641  20,000  71,318  232,959 

 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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13 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้  71,892  120,774  69,372  112,662 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 91,674  104,040  89,763  101,793 
เงินรับล่วงหนา้ 6,962  5,180  6,333  5,261 
ตน้ทุนค่าบริการคา้งจ่าย 5,475  128,938  5,472  128,938 
เจา้หน้ีอ่ืน 87  386  81  379 
รวม 176,090  359,318  171,021  349,033 

14 หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนด 8,241  27,157  8,169  27,021 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 6,161  10,467  6,161  10,467 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 2,672  7,749  2,547  7,368 
เงินประกนั 1,370  14,111  1,420  14,161 
อื่นๆ 16  10  -  - 
รวม 18,460  59,494  18,297  59,017 

 

15 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  

 
นโยบายการบัญชี  
 
โครงการสมทบเงิน 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานใน 
ก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานให้กบักิจการ   

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 
 

53 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคต
ท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้
เป็นมูลค่าปัจจุบนัซ่ึงจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  

 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทนัที  กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลง
ใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่าย
สุทธิและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ 
ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น  
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างาน
ของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่
จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ  
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้
ท างานให้ในอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 50,670  44,457  49,201  43,215 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 2,590  2,388  2,590  2,388 
รวม 53,260  46,845  51,791  45,603 
 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้   
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียง
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  

 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 
 โครงการผลประโยชน์  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  44,457  43,332  43,215  42,310 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั   2,819  3,164  2,614  2,963 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   654  642  632  623 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

        

- ขอ้สมมติทางการเงิน   (2,868)  -  (2,868)  - 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  5,608  -  5,608  - 

ผลประโยชนจ์่าย   -  (2,681)  -  (2,681) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม  50,670   44,457  49,201  43,215 
 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2565  2564  2565  2564 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.79 - 2.52  1.61 - 1.79  2.52  1.61 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  4.00 - 5.00  4.00 - 5.00  4.00  4.00 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 9 ปี (2564: 11.74 ปี)  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื่นๆ คงท่ี  
 

 งบกำรเงินรวม  
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของ 
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 

  
ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (3,037)  (3,010)  3,481  3,452 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   3,421  4,168  (3,046)  (3,684) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของ 
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 

  
ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (2,892)  (2,874)  3,307  3,288 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   3,224  3,998  (2,879)  (3,539) 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 
 โครงการผลประโยชน์  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 2565  2454  2565  2564 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,388  2,684  2,388  2,684 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั   548  223  548  223 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   29  31  29  31 
ผลประโยชนจ์่าย   (375)  (550)  (375)  (550) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม  2,590  2,388  2,590  2,388 
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2565  2454  2565  2564 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  2.30  1.36  2.30  1.36 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (125)  (116)  137  128 

16 ทุนเรือนหุ้น 

 
นโยบายการบัญชี 
หุ้นสามัญ 

หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้น (สุทธิจากผลกระทบ
ทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วนของทุน 
 
หุ้นทุนซ้ือคืน 

เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จ านวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและแสดง
เป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุ้น และจดัสรรจ านวนเดียวกนัน้ีจากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนภายใตส่้วนของ
ผูถื้อหุ้น เม่ือมีการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน จ านวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพ่ิมขึ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยหกับญัชีหุ้นทุน
ซ้ือคืนดว้ยจ านวนตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายซ่ึงค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั และโอนจ านวนเดียวกนัน้ีจาก
บญัชีส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนไปก าไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซ้ือคืนน าไปหักจากก าไรสะสม
หลงัจากท่ีหกัจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนหมดแลว้ 
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 มูลค่าหุ้น 2565  2564 
 ต่อหุ้น จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 0.5 362,500  181,250  320,000  160,000 

         
หุ้นท่ีออกและช าระแล้ว         
ณ วันที่ 1 มกรำคม และ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมัญ 0.5 320,000  160,000  320,000  160,000 

 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัเพ่ิมทนุจดทะเบียน
ของบริษัทจ านวน 21,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 160,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
320,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 181,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 362,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 42,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวน 17,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (LEO-W1) จ านวน 25,500,000 หุ้น โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 
21,250,000 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ี
จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้
 
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี1 (LEO-W1) ให้แก่
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นท่ีจะท าให้บริษทัมีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: 
PPO) โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขหลกัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัดงัน้ี 
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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 าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใชสิ้ทธิ 22.00 บาทยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิทั้งน้ี

ในกรณีท่ีมีการปรับราคาใชสิ้ทธิราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ัง
ท่ี 1 ต่อหน่วยภายหลงัการปรับราคาใชสิ้ทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต ่ากว่า
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั 

วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 
และระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไดใ้นทุก 6 เดือนภายหลงัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
คร้ังท่ี 1 (LEO-W1) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 มีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคงเหลือ 25.5 ลา้นหน่วย 
 
หุ้นทุนซ้ือคืน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี  11 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการซ้ือหุ้นคืนในวันท่ี   
30 สิงหาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 จ านวน 5 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว  
ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 65 ลา้นบาท  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัซ้ือหุ้นคืนจ านวน 4.85 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 63.88 ลา้นบาท 
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17 ส ำรองตำมกฎหมำย   
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวน
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

18 ส่วนงำนด ำเนินงำน และกำรจ ำแนกรำยได้   

 
นโยบายการบัญชี  
การรับรู้รายได้  
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึง
ไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลด
การคา้ รายไดท่ี้เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 
 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ส าหรับสัญญาท่ีมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วน
ตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของบริการนั้นๆ  
 
ส าหรับสัญญาท่ีกลุ่มบริษัทด าเนินการจัดหาบริการแทนลูกค้าและไม่มีอ านาจควบคุมในบริการดังกล่าวก่อนท่ี 
ผูใ้ห้บริการหลกัจะโอนบริการนั้นให้กบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัด าเนินการในลกัษณะการเป็นตวัแทนและรับรู้ผลตอบแทนสุทธิ
ของสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดค้่านายหน้า ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดจ้ากการให้บริการเม่ือภาระผกูพนัในการจดัหาบริการ
ท่ีก าหนดไวเ้สร็จส้ิน 

 

(ก) ส่วนงานด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัจะแสดงถึงรายการท่ี
เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปัน
ส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายไดอ้ื่น ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และตน้ทุนทางการเงิน 
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ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีการบริการท่ีแตกต่าง
กนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  

ส่วนงาน 1 ค่าระวางทางเรือ 

ส่วนงาน 2 ค่าระวางทางอากาศ 

ส่วนงาน 3 ค่าบริการโลจิสติกส์ครบวงจร (ประกอบดว้ยบริการขนส่งทางบกและบริการเสริมอื่นท่ีนอกเหนือ 
จากท่ีระบุไวใ้นส่วนงานท่ี 4)  

ส่วนงาน 4 ธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีและธุรกิจรับฝากตูสิ้นคา้ 
 

ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรขั้นตน้ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทาน
โดยผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู ้บริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรขั้นต้นในการวัดผล 
การด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนิน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ  
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 งบกำรเงินรวม  

ค่าระวางทางเรือ  ค่าระวางทางอากาศ  ค่าบริการโลจิสติกส์ครบวงจร  
ธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีและ 
ธุรกิจรับฝากตูสิ้นคา้  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
รำยได้                    
รายไดจ้ากการให้บริการ 4,064,627  2,922,290  209,576  226,923  189,263  185,385  26,783  30,834  4,490,249  3,365,432 
                    
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 273,363  300,500  156,571  158,397  59,254  60,214  13,297  16,944  502,485  536,055 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 3,791,264  2,621,790  53,005  68,526  130,009  125,171  13,486  13,890  3,987,764  2,829,377 
รวมรำยได้ 4,064,627  2,922,290  209,576  226,923  189,263  185,385  26,783  30,834  4,490,249  3,365,432 
                    
ตน้ทุนการให้บริการ (3,343,366)  (2,475,306)  (110,544)  (90,957)  (134,949)  (133,999)  (16,042)  (14,460)  (3,604,901)  (2,714,722) 
ก าไรขั้นตน้ 721,261  446,984  99,032  135,966  54,314  51,386  10,741  16,374  885,348  650,710 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษี 
เงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

                
 

421,612 
  

241,504 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                 (24,718)  (18,028) 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน                 396,894  223,476 
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 งบกำรเงินรวม  

ค่าระวางทางเรือ  ค่าระวางทางอากาศ  ค่าบริการโลจิสติกส์ครบวงจร  
ธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีและ 
ธุรกิจรับฝากตูสิ้นคา้  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                   
ในบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย                 13,928  25,420 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น                 (11,331)  (2,631) 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (18,788)  (4,958) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (74,582)  (41,649) 
ก ำไรส ำหรับปี                 306,121  199,658 
ดอกเบ้ียรับ                  1,508  1,076 
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(ข) ส่วนงานภูมิศาสตร์  
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 

(ค) ลูกค้ารายใหญ่ 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีสาระส าคญัจากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั (2564: ไม่มี)  

19 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

นโยบายการบัญชี 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการค่าใชจ้่ายตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5, 9, 10, 11, 15, 18   
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 

ค่าระวางเรือและอากาศ  3,453,910  2,566,263  3,415,824  2,554,733 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังาน   213,800  186,395  207,226  183,364 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  24,718  18,028  18,400  12,117 
ค่าใชจ้่ายทางการตลาด  17,628  10,409  17,627  10,397 
ค่าท่ีปรึกษา  16,418  12,823  16,043  12,248 
ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค  11,760  10,386  11,141  9,637 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  11,331  2,631  12,918  5,141 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่า  2,311  2,074  871  634 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่า 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 
- 

  
- 

 
- 

 
2,733 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
- 

  
- 

 
- 

 
(7,000) 

 
ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานเป็นจ านวน 5.33 ลา้นบาท
และ 5.33 ล้านบาท ตามล าดับ (2564: จ านวน 3.64 ล้านบาทและ 3.64 ล้านบาท ตามล าดับ) ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
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20 ภำษีเงินได้ 

 
นโยบายการบัญชี 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปี ท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช้
หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 
ส าหรับการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไร
ขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว่้าจะไม่มี
การกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า
จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจา่ยช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัจะหกักลบกบัหน้ีสิน
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจบุนั   76,943  42,463  75,277  41,555 
  76,943  42,463  75,277  41,555 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (2,361)  (814)  (1,956)  (296) 
  (2,361)  (814)  (1,956)  (296) 

รวมภำษีเงินได้  74,582  41,649  73,321  41,259 
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 งบกำรเงินรวม  

ภาษีเงินได้  

2565  2564 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ้่าย) 
 ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ้่าย) 
 ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 4,600  (920) 
 

3,680  2,058  (412) 
 

1,646 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (2,740)  548 
 

(2,192) 
 

-  - 
 

- 
รวม 1,860  (372)  1,488  2,058  (412)  1,646 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภาษีเงินได้  

2565  2564 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ้่าย) 
 ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ้่าย) 
 ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 4,600  (920) 
 

3,680  2,058  (412) 
 

1,646 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (2,740)  548 
 

(2,192) 
 

-  - 
 

- 
รวม 1,860  (372)  1,488  2,058  (412)  1,646 

 
การกระทบยอดเพ่ือหา งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

อัตราภาษีที่แท้จริง 2565  2564  2565  2564 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   380,703    241,307    371,471    216,858 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  76,141  20  48,261  20  74,294  20  43,372 
ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม   (2,786)    (5,084)    -    - 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษ ี   (1,211)    (3,027)    (3,374)    (3,746) 
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้ามทางภาษ ี   2,438    1,498    2,401    1,086 
ผลขาดทุนในปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้    
รอการตดับญัชี 

  

- 

   

- 

   

- 

   

547 
รวม 19.59  74,582  17.26  41,649  19.74    73,321  19.03  41,259 
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งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หน้ีสิน  สินทรัพย์  หน้ีสิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
รวม 16,350  12,505  (4,599)  (2,743)  14,305  10,865  (4,599)  (2,743) 
การหกักลบรายการของภาษี  (4,599)  (2,743)  4,599  2,743  (4,599)  (2,743)  4,599  2,743 
สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภำษีเงิน
ได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  11,751  9,762  -  -  9,706  8,122  -   - 

 

 

  

  งบกำรเงินรวม 
    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
 

ณ วันที ่
1 มกรำคม    

ก าไรหรือ
ขาดทนุ  

ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 

2565         

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,552  2,311  -  3,863 
สัญญาเช่า   1,584  251  -  1,835 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ         
   ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน  9,369  735  548  10,652 
รวม  12,505  3,297  548  16,350 
         
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  -  (936)  -  (936) 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุ 
เบด็เสร็จอื่น  

 

(2,743)  -  (920)  (3,663) 
รวม  (2,743)  (936)  (920)  (4,599) 

         
สุทธิ  9,762  2,361  (372)  11,751 
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  งบกำรเงินรวม 
    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
 

ณ วันที ่
1 มกรำคม    

ก าไรหรือ
ขาดทนุ  

ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 

2564         

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,949  (397)  -  1,552 
สัญญาเช่า   539  1,045  -  1,584 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ         
   ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน  9,203  166  -  9,369 
รวม  11,691  814  -  12,505 
         
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุ 
เบด็เสร็จอื่น  

 

(2,331)  -  (412)  (2,743) 
รวม  (2,331)  -  (412)  (2,743) 

         
สุทธ ิ  9,360  814  (412)  9,762 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 ณ วันที ่

1 มกรำคม    
ก าไรหรือ
ขาดทนุ  

ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 
2565         

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,524  2,309  -  3,833 
สัญญาเช่า   221  (107)  -  114 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ         
   ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน  9,120  690  548  10,358 
รวม  10,865  2,892  548  14,305 
         
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  -  (936)  -  (936) 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอื่น  

 

(2,743)  -  (920)  (3,663) 
รวม  (2,743)  (936)  (920)  (4,599) 

         
สุทธ ิ  8,122  1,956  (372)  9,706 
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กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่ว่า
กลุ่มบริษทัใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 

 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 ณ วันที ่

1 มกรำคม    
ก าไรหรือ
ขาดทนุ  

ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 
2564         

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,913    (389)  -  1,524 
สัญญาเช่า   -  221  -  221 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ         
   ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน  8,998  122  -  9,120 
รวม  10,911  (46)  -  10,865 
         
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
สัญญาเช่า  (342)  342  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอื่น  

 

(2,331)  -    (412)  (2,743) 
รวม  (2,673)  342  (412)   (2,743) 

         
สุทธ ิ  8,238  296  (412)  8,122 

         

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีท่ียังไม่ได้รับรู้  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว        
- ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย  -  -  -  547 
รวม -  -  -  547 
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21 ก ำไรต่อหุ้น  
 

นโยบายการบัญชี  
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญัค านวณโดยการหาร
ก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่ายและปรับปรุงดว้ยจ านวน
หุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทั้งหมด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามญั        
ก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั 304,588  198,806  298,150  175,599 
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน
และปรับลด) 304,588 

 
198,806 

 
298,150 

 
175,599 

        
จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายแล้ว        
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 320,000  320,000  320,000  320,000 
ผลกระทบจากหุ้นท่ีถือโดยบริษทั (1,013)  -  (1,013)  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (ขั้นพื้นฐำน
และปรับลด) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 318,987 

 
320,000 

 
318,987 

 
320,000 

        
ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำนและปรับลด) (บาท) 0.955  0.621  0.935  0.549 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 สิทธิซ้ือหุ้นสามัญให้ผูถื้อหุ้นไม่มีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานปรับลดลง เน่ืองจากราคาตลาด 
ถวัเฉล่ียในระหว่างงวดของหุ้นสามญัไม่สูงกว่าราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้ผูถื้อหุ้น และผลกระทบจากการแปลงหุ้นกู้
แปลงสภาพไม่ไดร้วมอยู่ในการค านวณ เน่ืองจากตราสารดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้น 
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22 เงินปันผล  
 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายให้ผูถื้อหุ้น มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุ้น 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
2565      
เงินปันผลประจ าปี 2564 28 เมษายน 2565 26 พฤษภาคม 2565 0.18  57,597 
เงินปันผลระหว่างกาลปี 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 
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2564 11 สิงหาคม 2564 9 กนัยายน 2564 0.07  22,400 
รวม   0.14  44,799 

 

23 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน   
 

นโยบายการบัญชี  
(1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า  

ตราสารหน้ีท่ีออกโดยกลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารหน้ี สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 5)) รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญา
ตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ีสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะรวมหรือหักต้นทุนการท ารายการ ท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารดว้ย  
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์าง
การเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดล
ธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดั
ประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 
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ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ดอกเบ้ีย
จ่าย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ ตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจาก 
อตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของ 
แต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
จะถูกแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าจะรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
 

(2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์  
ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไว้
ซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 
กลุ่มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ  
กลุ่มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไข
ท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิก็ต่อเม่ือ
กลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยจ านวนเงิน
สุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  
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(3) อนุพันธ์  
อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ       
วดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

(4) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ารค้า 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือน
ขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนักโดย
พิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ี
คาดว่าจะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกว่า 90 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผกูพนัให้กบั
กลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ 
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบ้ีย 
เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกว่า 365 วนั 
 

(5) การตัดจ าหน่าย  
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตัดจ าหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็น  
การกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

 
(6) ดอกเบีย้ 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือ
ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อยา่งไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน 
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หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตาม
บญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 

(7) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี กลุ่มบริษทั
สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคา
เสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์
และสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย   

 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการ ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท า
รายการและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายติุธรรมท่ีไดม้าถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 
3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายติุธรรมมีการโอนเปล่ียนล าดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัชั้น
มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี 
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั 
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

2565                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่น 
ความตอ้งการของตลาด 

  
- 

  
32,382 

  
- 

  
32,382 

  
32,382 

  
- 

  
- 

  
32,382 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู ่
   ในความตอ้งการของตลาด 

  
- 

  
- 

  
69,459 

  
69,459 

  
- 

  
- 

  
69,459 

  
69,459 

เงินลงทุนในกองทนุตราสารหน้ี  -  180,526  -  180,526  -  180,526  -  180,526 
สัญญาซ้ือขายเงินตรา 
 ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
1,659  -  -  1,659  -  1,659  -  1,659 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ  1,659  212,908  69,459  284,026         
                 

หนี้สินทางการเงิน                 
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ  -  8,926  -  8,926  -  -  8,926  8,926 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  8,926  -  8,926         
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  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั 
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

2564                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู ่
ในความตอ้งการของตลาด 

  
- 

  
- 

  
49,859 

  
49,859 

  
- 

  
- 

  
49,859 

  
49,859 

เงินลงทุนในกองทนุตราสารหน้ี  -  6  -  6  -  6  -  6 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ  -  6  49,859  49,865         

                 

หนี้สินทางการเงิน                 
สัญญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

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

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน    1,155  -  -  1,155         
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะ
การเงิน  
 
ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่
ในความตอ้งการของตลาด 

 ราคาตลาด 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  อา้งอิงจากการปรับมูลค่าจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 
สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 อา้งอิงการปรับมูลค่าของสัญญาท่ีบริษทัท าไวก้บัสถาบนัการเงินตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคา
ตลาดปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่คา้แต่ละราย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
เพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ้น 

สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ  ค านวณจากแบบจ าลองโดยใชข้อ้มูลท่ีหาไดจ้ากตลาด (Observable Market Data)  รวมถึง
พิจารณาอตัราความผนัผวนของราคา และอตัราผลตอบแทนท่ีใชใ้นการคิด ปรับดว้ยค่า
ความเส่ียงดา้นอื่นๆ เพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรม 

 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกต

ได้ที่มีนัยส ำคัญ  

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง 
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ท่ีมี

นัยส ำคัญและกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
ตราสารทุนท่ีไม่
อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาด 

 วิธีมูลค่าปัจจบุนัของ
กระแสเงินสด 

   อตัราคิดลด  มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) หากอัตราคิดลด 
ต ่าลง (เพ่ิมขึ้น) 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
การกระทบยอดของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ตราสารทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  49,859  47,801  49,859  47,801 
ซ้ือ  15,000      -  15,000  - 

การเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรม  
(รวมรายการท่ียงัไม่เกิดขึ้น) 

 
-  -  -  - 

- รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่  4,600  2,058  4,600  2,058 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม  69,459  49,859  69,459  49,859 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
หากปัจจยัท่ีมีนัยส าคญัและไม่สามารถสังเกตไดปั้จจยัหน่ึงมีความเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง  
ณ วนัท่ีรายงาน ในขณะท่ีปัจจัยอื่นคงท่ี มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดบั 3  
จะมีผลกระทบดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ผลกระทบต่อก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ 
จากภาษีเงินได้ 

ขอ้สมมติ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 

ขอ้สมมติ 
ลดลงร้อยละ 1  

ขอ้สมมติ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  

ขอ้สมมติ 
ลดลงร้อยละ 1 

 (พันบาท) 
2565       
ตราสารทุน       
อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง  695 (695)  695  (695) 
       
2564       
ตราสารทุน       
อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง  499 (499)  499  (499) 
 

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบาย
การบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าขึ้นเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อก าหนดระดบั
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้นโยบายและระบบการบริหาร  
ความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มี  
การฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพ่ือให้พนกังานทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญอยู่ 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทก ากับดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท าหน้าท่ีใน 
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การทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีได้
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต  

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้และเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 

 
(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้ 

ความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไร  
ก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอื่นๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของ
การผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู่ 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพ่ือวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะ
เสนอระยะเวลาและเง่ือนไขทางการคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวนอนัดบั ความน่าเช่ือถือภายนอก (ถา้มี) งบการเงิน 
ขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ขอ้มูลอุตสาหกรรมและหนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคาร
ส าหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะก าหนดไวส้ าหรับลูกคา้แต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายปี ยอดขายท่ีเกินกว่า
วงเงินดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ านาจอนุมติัตามอ านาจด าเนินการท่ีก าหนด 
 
กลุ่มบริษทัจ ากดัความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระสูงสุดท่ี 3 เดือน และ
มีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อย่างสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบั
จากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับลูกหน้ีแต่ละราย และสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตท่ีผา่นมา  
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี  
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 

 
(ข.1.2) เงินลงทุนในตราสารหน้ี  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า ดงันั้น 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นซ่ึงประเมินในระหว่างปีจ ากดัอยู่ท่ีผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือ “ความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า” ส าหรับตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาดโดย
พิจารณาจากอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัน่าลงทุน (Investment grade credit rating) จากหน่วยงานจดัอนัดบัเครดิต
ภายนอกท่ีมีการเผยแพร่ ตราสารอื่น ๆ จะพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือความเส่ียงจากการผิดนดัช าระ
หน้ีอยูใ่นระดบัต ่า และ ผูอ้อกตราสารมีความสามารถทางการเงินท่ีจะปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญาได ้
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(ข.1.3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์  
ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพยอ์นุพนัธ์ มีจ ากดั
เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึง กลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 
 

(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจากความผนัผวนใน
กระแสเงินสด  

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดยแสดง
จ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสัญญา  

 
 งบกำรเงินรวม 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 

2565  

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
(3,000) 

  
(3,000) 

  
- 

  
- 

  
(3,000) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (176,090)  (176,090)  -  -  (176,090) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (81,110)  (11,009)  (67,012)  (12,127)  (90,148) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (185,008)  (35,735)  (104,014)  (110,780)  (250,529) 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (245,363)  -  (255,000)  -  (255,000) 
 (690,571)  (225,834)  (426,026)  (122,907)  (774,767) 
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 งบกำรเงินรวม 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 

2564  

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เงินเบิกเกินบญัชี   (18,141)  (18,141)  -  -  (18,141) 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (123,500)  (123,500)  -  -  (123,500) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (359,318)  (359,318)  -  -  (359,318) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (20,000)  (7,856)  (12,660)  -  (20,516) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (177,813)  (23,551)  (95,337)  (131,542)  (250,430) 
 (698,772)  (532,366)  (107,997)  (131,542)  (771,905) 
          

หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์           
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (1,155)  78,128  -  -  78,128 
 (1,155)  78,128  -  -  78,128 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 

2565  

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (171,021)  (171,021)  -  -  (171,021) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (21,110)  (3,927)  (14,575)  (5,045)  (23,547) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (69,007)  (10,656)  (29,229)  (70,299)  (110,184) 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (245,363)  -  (255,000)  -  (255,000) 
 (506,501)  (185,604)  (298,804)  (75,344)  (559,752) 
          

2564  

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เงินเบิกเกินบญัชี   (18,141)  (18,141)  -  -  (18,141) 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (123,500)  (123,500)  -  -  (123,500) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (349,033)  (349,033)  -  -  (349,033) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (20,000)  (7,856)  (12,660)  -  (20,516) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (71,318)  (9,656)  (30,837)  (75,483)  (115,976) 
 (581,992)  (508,186)  (43,497)  (75,483)  (627,166) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
2564          

หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์          
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (1,155)  78,128  -  -  78,128 
 (1,155)  78,128  -  -  78,128 

 

กระแสเงินสดเขา้และกระแสเงินสดออกซ่ึงเปิดเผยไวใ้นตารางดา้นบนเป็นกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีไม่มีการคิดลดซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียง ซ่ึงโดยปกติจะไม่มีการปิด
สัญญาดงักล่าวก่อนการครบก าหนดของสัญญา การเปิดเผยแสดงให้เห็นจ านวนเงินของกระแสเงินสดสุทธิส าหรับอนุพนัธ์ท่ี
ช าระดว้ยเงินสดสุทธิและจ านวนเงินของกระแสเงินสดเขา้และออกขั้นตน้ของอนุพนัธ์ ซ่ึงช าระเป็นเงินสดดว้ยจ านวนขั้นตน้
พร้อมกนั  
 
(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนั
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี  

 
(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือและการขายท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  
กลุ่มบริษทัใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลกัเพ่ือป้องกนัความเส่ียงในสินทรัพยท์างการเงิน
หรือหน้ีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีครบก าหนดช าระน้อยกว่าหน่ึงปี สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์
ว่าจะเกิดขึ้นในภายหลงั 
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 งบกำรเงินรวม   
2565 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  

เงินหยวน  
เรนมินบิจีน  

เงินฟรังก์ 
สวิสเซอร์แลนด์  

เงินยโูร 
ยโูรโซน  

เงินปอนดส์เตอร์ลิง 
องักฤษ  

เงินริงกิต 
มาเลเซีย  

เงินดอลลาร์ 
สิงคโปร์  

เงินดอลลาร์ 
ออสเตรเลีย  เงินจตัพม่า  

(พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงิน 137,004  506  -  140  -  -  -  -  3,141 
หน้ีสินทางการเงิน (29,627)  (4,836)  (8)  (1,484)  (23)  (196)  (34)  -  (670) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ที่มีควำมเส่ียง             107,377 

 
(4,330) 

 
(8) 

 
(1,344) 

 
(23) 

 
(196) 

 
(34) 

 
- 

 
2,471 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ 61,473  -  -  -  -  -  -  -  - 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ                                         (108,587)  -  -  -  -  -  -  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (60,263)  (4,330)  (8)  (1,344)  (23)  (196)  (34)  -  2,471 

 
 งบกำรเงินรวม   

2564 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  

เงินหยวน  
เรนมินบิจีน  

เงินฟรังก์ 
สวิสเซอร์แลนด์  

เงินยโูร 
ยโูรโซน  

เงินปอนดส์เตอร์ลิง 
องักฤษ  

เงินริงกิต 
มาเลเซีย  

เงินดอลลาร์ 
สิงคโปร์  

เงินดอลลาร์ 
ออสเตรเลีย  เงินจตัพม่า  

(พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงิน 377,506  968  -  86  -  -  -  -  3,299 
หน้ีสินทางการเงิน (65,759)  -  -  (3,247)  (224)  (898)  (28)  (95)  (1,495) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ที่มีควำมเส่ียง             311,747 

 
968 

 
- 

 
(3,161) 

 
(224) 

 
(898) 

 
(28) 

 
(95) 

 
1,804 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ                                         (78,850)  -  -  -  -  -  -  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 232,897  968  -  (3,161)  (224)  (898)  (28)  (95)  1,804 

 
 
 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

85 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2565 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  

เงินหยวน  
เรนมินบิจีน  

เงินฟรังก์ 
สวิสเซอร์แลนด์  

เงินยโูร 
ยโูรโซน  

เงินปอนดส์เตอร์ลิง 
องักฤษ  

เงินริงกิต 
มาเลเซีย  

เงินดอลลาร์ 
สิงคโปร์  

เงินดอลลาร์ 
ออสเตรเลีย  เงินจตัพม่า  

(พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงิน 136,296  506  -  140  -  -  -  -  - 
หน้ีสินทางการเงิน (29,446)  (4,836)  (8)  (1,484)  (23)  (196)  (34)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ที่มีควำมเส่ียง             106,850 

 
(4,330) 

 
(8) 

 
(1,344) 

 
(23) 

 
(196) 

 
(34) 

 
- 

 
- 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ 61,473  -  -  -  -  -  -  -  - 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ                                         (108,587)  -  -  -  -  -  -  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (59,736)  (4,330)  (8)  (1,344)  (23)  (196)  (34)  -  - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

2564 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  

เงินหยวน  
เรนมินบิจีน  

เงินฟรังก์ 
สวิสเซอร์แลนด์  

เงินยโูร 
ยโูรโซน  

เงินปอนดส์เตอร์ลิง 
องักฤษ  

เงินริงกิต 
มาเลเซีย  

เงินดอลลาร์ 
สิงคโปร์  

เงินดอลลาร์ 
ออสเตรเลีย  เงินจตัพม่า  

(พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงิน 385,247  968  -  86  -  -  -  -  - 
หน้ีสินทางการเงิน (60,370)  -  -  (3,247)  (224)  (898)  (28)  (95)  (71) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ที่มีควำมเส่ียง             324,877 

 
968 

 
- 

 
(3,161) 

 
(224) 

 
(898) 

 
(28) 

 
(95) 

 
(71) 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ                                         (78,850)  -  -  -     -  -  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 246,027  968  -  (3,161)  (224)  (898)  (28)  (95)  (71) 

 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของเงินบาทที่มีต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน ส่งผล
กระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ  

 
 อตัราการ งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน เปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 
2565         
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1 (603)  603  (597)  597 
เงินหยวนเรนมินบิจีน 1 (43)  43  (43)  43 
เงินยโูรยโูรโซน 1 (13)  13  (13)  13 
เงินริงกิตมาเลเซีย 1 (2)  2  (2)  2 
เงินจตัพม่า 1 25  (25)  -  - 
         
2564         
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1 2,329  (2,329)  2,460  (2,460) 
เงินหยวนเรนมินบิจีน 1 10  (10)  10  (10) 
เงินยโูรยโูรโซน 1 (32)  32  (32)  32 
เงินปอนดส์เตอร์ลิงองักฤษ 1 (2)  2  (2)  2 
เงินริงกิตมาเลเซีย 1 (9)  9  (9)  9 
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 1 (1)  1  (1)  1 
เงินจตัพม่า 1 18  (18)  (1)  1 

 

(ข.3.2)  ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียตลาด 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เน่ืองจากตราสารหน้ีและเงินกู้ยืม  
(ดูหมายเหตุขอ้ 12) ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียผนัแปรท าให้กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินที่มีดอกเบี้ยผันแปร        
หน้ีสินทางการเงิน 81,110  161,641  21,110  161,641 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง 81,110  161,641  21,110  161,641 



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีมีอัตราดอกเบีย้ผนัแปร 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี 1% ซ่ึงเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยตั้งอยูบ่นขอ้สมมติท่ีว่าตวัแปร
อื่นโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี  

 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 
อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมขึ้น 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมขึ้น 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 (พันบาท) 
2565        
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมี 
อตัราดอกเบ้ียผนัแปร (811)  811  (211)  211 

        
2564        
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมี 
อตัราดอกเบ้ียผนัแปร 

 
(1,616) 

  
1,616 

  
(1,616) 

  
1,616 

 

24 กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั่นคงเพ่ือรักษาความเช่ือมั่นของนักลงทุน เจ้าหน้ีและ 
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน  
อย่างสม ่าเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซ่ึงไม่รวม  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั 

  



บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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25 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,620  7,156  3,620  6,274 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 18,910  -  223  - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  6,103  -  6,103 
รวม 22,530  13,259  3,843  12,377 

        
ภาระผูกพนัอื่นๆ        
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะส้ัน 2,311  2,074  871  634 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  130,934  89,630  130,934  89,630 
รวม 133,245  91,704  131,805  90,264 

 
บริษทัมีภาระผกูพนัจากหนงัสือค ้าประกนัท่ีสถาบนัการเงินออกแทนบริษทัเพ่ือค ้าประกนัค่าระวาง ค่าไฟฟ้า และอ่ืนๆ 
 
บริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ท่ีท ากบัสถาบนัการเงินเพ่ือค ้าประกนัการขอสินเช่ือ และเงินกูก้บัทาง
สถาบนัการเงิน 
 
 

26 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  
 
เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2566 บริษทัไดล้งทนุในบริษทั ลีโอ ซอร์สซ่ิง แอนด ์ซพัพลายเชน จ ากดั เพ่ือด าเนินธุรกิจในการเป็น
ตวัแทนจดัหาสินคา้เพื่อการส่งออก ทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
 
ณ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2566 คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 พิจารณาจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปีในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท จ านวนหุ้นทั้งหมด 315,062,000 หุ้น คดิเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 63.01 ลา้นบาท 
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