
 

สิ#งที#ส่งมาด้วยลาํดบัที# 1 
 
 
  

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ควบกับ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที@จะซื Cอหุ้นสามัญเพิ@มทุน ครัCงที@ 1 (LEO-W1) 
 

ของ 
 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
 

สําหรับการเสนอขาย 
หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไมจ่ดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นทีGจะทําให้บริษัท มีหน้าทีGตามกฎหมาย

ตา่งประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ของ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ทีGมีรายชืGอปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีG 31 พฤษภาคม 2565 (Record Date) 

จํานวนไมเ่กิน 255,000 หน่วย มลูคา่ 1,000 บาท ตอ่ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 
มลูคา่การเสนอขายรวมไมเ่กิน 255,000,000 บาท 

 
 

ระยะเวลาจองซื Cอ 
ระหวา่งวนัทีG 27 มิถนุายน 2565 ถึง วนัทีG 4 กรกฎาคม 2565 (รวม 6 วนัทําการ)  

ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 
หรือจองซื tอผา่นระบบออนไลน์ (E-RO) ตลอด 24 ชัGวโมง 

 
 

สถานที@รับจองซื Cอและรับชาํระค่าจองซื Cอหุ้นกู้แปลงสภาพ 
บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั (ตวัแทนรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ) 

ชั tน 15 อาคารเลขทีG 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
หรือจองซื tอผา่นระบบออนไลน์ (E-RO) 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําชี&แจงสําคัญที.ควรทราบ 

 

โดยการรับหนงัสือแจ้งสิทธิการจองซื6อ (“หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื&อ”) หุ้นกู้แปลงสภาพทีAออกและนําเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสดัส่วนการถือหุ้น (“หุ้นกู้แปลง

สภาพ”) ควบกบัใบสําคญัแสดงสิทธิทีAจะซื6อหุน้สามญัของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ครั6งทีA 1 (LEO-

W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ LEO-W1”) ทีAออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัททีAจองซื6อและได้รับจดัสรรหุ้นกู้แปลง

สภาพทีAออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่จดัสรรให้ผู้ถือหุ้นทีAจะทําให้บริษัท มีหน้าทีAตาม

กฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ผูถื้อหุ้นยอมรับและตกลงกบัคําชี6แจงและเงืAอนไขต่าง ๆ ตาม

รายละเอียดทีAระบดุา้นล่างนี6 

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ LEO-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการ

ถือหุ้นทีAผู้ถือแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นทีAจะทําให้บริษัทมีหน้าทีAตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential 

Public Offering: PPO) ในครั6งนี6 เป็นการเสนอขายหลกัทรพัย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีAได้มีการแก้ไขเพิAมเติม) และจะเกิดขึ6นในประเทศไทยเท่านั6น หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ LEO-W1 เหล่านี6 (ก) มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานกํากบัดูแลหลกัทรัพย์ในประเทศอืAนใดนอกจาก

ประเทศไทย หรือภายใต้พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) 

(“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอืAนใดนอกจากประเทศไทย และ (ข) จะมิได้เป็นการ

เสนอขายหรือขายหลกัทรพัย์ในประเทศสหรฐัอเมริกา เวน้แต่ไดจ้ดทะเบียนภายใต ้พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ของสหรฐัฯ หรือเป็นไป

ตามข้อยกเวน้จากการจดทะเบียนใดๆ ทั6งนี6 บริษัทไม่มีความประสงค์ทีAจะดําเนินการจดทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพ ใบสําคญั

แสดงสิทธิ LEO-W1 ภายใต ้พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ของสหรฐัฯ หรือเสนอขายหลกัทรพัย์ใด ๆ ในประเทศสหรฐัอเมริกา 

ห้ามมิให้ผูถื้อหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนงัสือแจ้งสิทธิการจองซื6อ ไม่ว่าทั6งหมดหรือบางส่วน โดยหนงัสือ

แจ้งสิทธิการจองซื6อฉบบันี6 ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี6ชวนให้จองซื6อหรือซื6อหลกัทรัพย์ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

หรือประเทศอืAนใด และมิไดเ้ป็นการชกัชวนใหมี้การส่งมอบเงิน หลกัทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอืAนใด และบริษัทจะปฏิเสธการ

ส่งมอบเงิน หลกัทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอืAนใด ซึAงตอบกลบัหนงัสือแจ้งสิทธิการจองซื6อ หรือข้อมูลทีAปรากฏในเอกสารฉบบันี6 

บริษัทขอใหผู้ถื้อหุน้ทีAไดร้ับหนงัสือแจ้งสิทธิการจองซื6อ ตรวจสอบข้อจํากดัเกีAยวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์และการเสนอขาย

หลกัทรัพย์ในประเทศซึAงผู้ถือหุ้นมีภูมิลําเนาหรือถือสญัชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีAบุคคลใดฝ่าฝืน

ข้อจํากดัดงักล่าว ทั6งนี6 ผูถื้อหุน้รบัรองว่าผูถื้อหุน้ไม่ถูกจํากดัภายใตก้ฎหมายของประเทศใด ๆ ในการจองซื6อหุน้กู้แปลงสภาพ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ LEO-W1 ของบริษัทในครั6งนี6 โดยผู้ถือหุ้นไม่เป็นการกระทําทีAฝ่าฝืนกฎหมายทีAใช้บงัคบัในประเทศทีA

เกีAยวข้องนั6น



 

สิ#งที#สง่มาด้วยลาํดบัที# 1 - สว่นที# 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที# 1 

ส่วนที@ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบกับใบสาํคัญแสดงสิทธิที@จะซื Cอหุ้นสามัญของบริษัท ลีโอ  โก
ลบอล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) ครัCงที@ 1 (LEO-W1) (“หุ้นสามัญเพิ@มทุนควบใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) 

 
1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครัCงนี C 

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพจํานวนรวมทั tงสิ tนไม่เกิน 255,000 หน่วย มลูค่า 1,000 บาท ต่อ 1 
หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมลูคา่หุ้นกู้แปลงสภาพทีGเสนอขายรวมทั tงสิ tนไมเ่กิน 255,000,000 บาท โดยบริษัทจะนําเงิน
ทีGได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ตามรายละเอียดดงันี t 

เพืGอนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และเงินทนุในการเข้าร่วมลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจทั tงในประเทศ
และกลุม่ประเทศ ASEAN ทีGเป็นธุรกิจทีGเกีGยวเนืGองกบัการให้บริการโลจิสติกส์และให้บริการสนบัสนนุการขนสง่สินค้าแบบ
ครบวงจรซึGงเป็นธุรกิจเดิมของบริษัท เพิGมเติมจากเงินทีGได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิGมทนุให้แก่ประชาชนทัGวไปเป็น
ครั tงแรก (Initial Public Offering: IPO) ตามรายงานการใช้เงินเพิGมทนุ ครั tงทีG 3 ทีGแจ้งกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมืGอวนัทีG 27 
มกราคม 2565   

 ทั tงนี t การลงทนุเพิGมเติมในธุรกิจทีGดําเนินการอยู่ในปัจจบุนั ตลอดจนธุรกิจในอนาคต ซึGงเป็นไปตามเปา้หมายใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะนํามาซึGงรายได้ผลตอบแทนทีGเพิGมขึ tนและสง่ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตวัดีขึ tน  

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นที@มีมตใิห้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นทีG
จะทําให้บริษัท มีหน้าทีGตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ได้รับความเห็นชอบจากการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั tงทีG 3/2565 เมืGอวนัทีG 28 กมุภาพนัธ์ 2565 และได้รับการอนมุติัจากทีGประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2565 เมืGอวนัทีG 28 เมษายน 2565 

3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที@เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทควบใบสาํคัญแสดงสิทธิครัCงที@ 1  

 ตามทีGทีGประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ของบริษัท เมืGอวนัทีG 28 เมษายน 2565 ได้มีมติให้ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัททีGมีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไมจ่ดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นทีG
จะทําให้บริษัท มีหน้าทีGตามกฎหมายตา่งประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) รวมทั tงสิ tนไมเ่กิน 255,000 หน่วย 
มลูคา่ 1,000 บาท ตอ่ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมลูคา่หุ้นกู้แปลงสภาพทีGเสนอขายรวมทั tงสิ tนไมเ่กิน 255,000,000 
บาท โดยกําหนดรายชืGอผู้ ถือหุ้นทีGมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพ (Record Date) ในวนัทีG 31 พฤษภาคม 2565 
และกําหนดวนัจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพในระหวา่งวนัทีG 27 มิถนุายน 2565 ถึง วนัทีG 4 กรกฎาคม 2565 (รวม 6 วนัทําการ)   
ซึGงมีรายละเอียดการเสนอขายและจดัสรรดงันี t 

3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ชื@อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ครั tงทีG  
1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึGงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

วธีิการเสนอขายและจัดสรร : บริษัทจะเสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั tงจํานวนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัททีGมีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่จดัสรรให้ผู้ ถือ
หุ้นทีGจะทําให้บริษัท มีหน้าทีGตามกฎหมายตา่งประเทศ (Preferential Public 
Offering: PPO) โดยจะจดัสรรในสดัสว่น 1,255 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย
หุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคํานวณให้ตดัทิ tงทกุกรณี) ทั tงนี tผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทรายใดทีGถือหุ้นตํGากว่า 1,255 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื tอหุ้นกู้ แปลง
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สภาพตามสิทธิได้ (แตส่ามารถจองซื tอเกินสิทธิของตนได้) และผู้ ถือหุ้นเดิมทีG
มีสิทธิได้รับการจดัสรรสามารถจองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่า
สิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพทีG
เสนอขายในครั tงนี tก็ได้ โดยบริษัทจะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีG
จองซื tอตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีทีGมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการ
จดัสรรตามสิทธิทีGผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพในสว่นทีGเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีGจองซื tอและชําระเงินคา่หุ้นกู้แปลงสภาพ
เกินสิทธิของตนจนกวา่จะไมมี่หุ้นกู้แปลงสภาพให้จดัสรร 
นอกจากนี t บริษัทมีสิทธิใช้ดลุยพินิจพิจารณาไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพ ข้างต้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้น
กู้แปลงสภาพดงักลา่ว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทําการขดัตอ่กฎหมาย
หรือระเบียบข้อบงัคบัใดๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบงัคบั
ของบริษัทหรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าทีGต้องปฏิบติัหรือต้องดําเนินการ
ใดๆ เพิGมเติมนอกเหนือจากทีGต้องดําเนินการตามกฎระเบียบทีGเกีGยวข้องกบั
การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือ (ค) ไม่เป็นไป
ตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และเงืGอนไขทีGกําหนดในการจดัสรรของบริษัท  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้ นกู้
แปลงสภาพดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมบางรายทีGไม่อยู่ในประเทศไทยโดย
อาศยัข้อยกเว้นทีGมีอยูภ่ายใต้กฎหมายตา่งประเทศ 

วันจองซื Cอหุ้นกู้แปลงสภาพ : วนัทีG 27 มิถนุายน 2565 ถึง วนัทีG 4 กรกฎาคม 2565 (รวม 6 วนัทําการ)  

วันที@ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ : วนัทีG 5 กรกฎาคม 2565  

อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ : 1 ปี 9 เดือน นบัจากวนัทีGออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

วันครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

: 
5 เมษายน 2567 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีทีGวนัดงักลา่วมิใช่วนัทําการ 

อัตราดอกเบี Cย : ร้อยละ 5.75 ตอ่ปี 

การชาํระดอกเบี Cย : ปีละ 4 ครั tง โดยชําระดอกเบี tยทุก ๆ 3 เดือนของทุกปี นบัแต่วนัทีGออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ ได้แก่ วนัทีG 5 ตลุาคม 5 มกราคม 5 เมษายน และ 5 กรกฎาคม  

ข้อจาํกัดในการโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

: -ไมมี่- 

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ : บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

การจัดอันดับความน่าเชื@อถือ : ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไมมี่การจดัอนัดบัความน่าเชืGอถือของหุ้นกู้แปลง
สภาพและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉลีGยถ่วง
นํ tาหนกัของหุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัทําการติดตอ่กนั 
ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละ
คราว ซึGงราคาถัวเฉลีGยถ่วงนํ tาหนักคํานวณจากราคาปิดถ่วงนํ tาหนักด้วย
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ปริมาณซื tอขายในแต่ละวนัทําการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ
ลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั tงนี t ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่
ตํGากวา่ 15.00 บาทตอ่หุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขัCนตํ@า”) โดยราคาใช้
สิทธิแปลงสภาพขั tนตํGาอาจเปลีGยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอนัเนืGองจาก
เหตุการณ์ปรับสิทธิตามทีGกําหนดในกฎเกณฑ์ทีGเกีGยวข้องและตามทีGจะได้
กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิต่อไป ทั tงนี t ในกรณีทีGมีการปรับราคาใช้สิทธิ
แปลงสภาพขั tนตํGาภายหลงั ซึGงทําให้เกิดเศษของหุ้นจากการคํานวณการ
แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจํานวนหุ้น
ดงักล่าว โดยให้นําเศษของจํานวนหุ้นคณูราคาแปลงสภาพ ในการนี tบริษัท 
จะคํานวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตําแหน่ง (ถ้าตําแหน่งทีGสามมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัท จะปัดทศนิยมตําแหน่งทีGสองขึ tน และปัด
ทศนิยมตําแหน่งทีGสองลงหากตําแหน่งทีGสามมีคา่น้อยกวา่ห้า) 

อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ [มลูคา่ทีGตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face 
Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามญั (หากมีเศษให้ปัดทิ tง
ทกุกรณี) 
ทั tงนี t บริษัท จะดําเนินแจ้งการคํานวณราคาแปลงสภาพและอตัราส่วนการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพแก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในทนัที ณ วนัแรก
ของระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพในแตล่ะคราว 

จาํนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ไมเ่กิน 255,000 หน่วย 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ  : 1,000 บาทตอ่หน่วย 

มูลค่าเสนอขาย : ไมเ่กิน 255,000,000 บาท  

จาํนวนหุ้นที@รองรับการใช้สิทธิหุ้น
กู้แปลงสภาพ 

: 17,000,000 หุ้น (มลูคา่ทีGตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 

หมายเหต:ุ ตามมติทีGประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ของบริษัท เมืGอ
วนัทีG 28 เมษายน 2565 มีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิGมทนุของบริษัท 
เพืGอรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ  

การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ : จดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น โดย
ไม่จัดสรรให้ผู้ ถือหุ้ นทีGจะทําให้บริษัท มีหน้าทีGตามกฎหมายต่างประเทศ 
(Preferential Public Offering: PPO) ซึGงผู้ ถือหุ้นทีGจะมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น
กู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นทีGมีชืGอปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นใน
วันทีG 31 พฤษภาคม 2565 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอตัราสว่น 1,255 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หน่วยหุ้น
กู้ แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคํานวณให้ตดัทิ tงทกุกรณี) ทั tงนี t ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทรายใดทีGถือหุ้นตํGากว่า 1,255 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื tอหุ้นกู้ แปลง
สภาพตามสิทธิได้ (แตส่ามารถจองซื tอเกินสิทธิของตนได้) 
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วันแปลงสภาพ : สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลงัจาก 1 ปี 3 เดือน นับแต่วนัทีGออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ โดยเริGมแปลงสภาพได้ในวนัทีG 5 ตลุาคม 2566 หรือวนัทําการ
ถัดไปในกรณีทีGวนัดงักล่าวมิใช่วนัทําการ และวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพซึGงถือเป็นวนัแปลงสภาพครั tงสดุท้าย ซึGงได้แก่วนัทีG 5 เมษายน 
2567 (ซึGงตอ่ไปนี tจะเรียกวา่ “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”) 

การใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ : ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพนั tน ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึGงมีชืGอแสดงความเป็นเจ้าของหรือ
ผู้ รับโอนคนสดุท้าย ทีGมีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยืGนใบหุ้นกู้แปลง
สภาพตามจํานวนทีGประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจํานงใน
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 
ของข้อกําหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบรูณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. 
ถึง 15.00 น. ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สํานกังาน
ใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อน
วันครบกําหนดการแปลงสภาพโดยเริGมแปลงสภาพได้ในวันทีG 5 ตุลาคม 
2566 หรือวันทําการถัด ไปในกรณีทีGวันดงักล่าวมิใช่วันทําการ (ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพในระหวา่งวนัทีG 28 กนัยายน ถึงวนัทีG 4 ตลุาคม 2566 เฉพาะวนั
ทําการ) หรือไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนักําหนดการแปลงสภาพครั tงสดุท้าย/
วันหมดอายุหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ซึGงได้แก่วันทีG 5 เมษายน 2567  (ผู้ ถือหุ้ นกู้
แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพในระหว่างวันทีG 5 มีนาคม 2567 ถึงวันทีG 20 มีนาคม 2567 
เฉพาะวนัทําการ) 

ทั tงนี t การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์
จะกระทํามิได้ และผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ 
(แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ รับผิดชอบชําระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ 
ตามทีGกฎหมายกําหนดให้บุคคลดงักล่าวมีหน้าทีGในการชําระค่าภาษี และ
อากรแสตมป์ใด ๆ เกีGยวกบัการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้า
มี) 

ข้อมูลสาํคัญอื@น ๆ : บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีGจะซื tอหุ้ นสามัญของบริษัท ลีโอ โก
ลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ครั tงทีG 1 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ ครัCงที@ 1” 
หรือ “LEO-W1”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีGจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพตามสดัสว่นจํานวน
หุ้นทีGผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ ถือหุ้นทีGจะทําให้บริษัท มี
หน้าทีGตามกฎหมายตา่งประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดย
ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ ต่อ 100 
หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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3.2 ใบสาํคัญแสดงสิทธิ ครัCงที@ 1 (LEO-W1) 

ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสําคญัแสดงสิทธิทีGจะซื tอหุ้นสามญัของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ 

จํากดั (มหาชน) ครั tงทีG 1 (LEO-W1) 

จํ านวนใบสํ า คัญแสดง สิท ธิที@

จัดสรร 

: ไมเ่กิน 25,500,000 หน่วย  

จํานวนหุ้นสามัญที@ จัดสรรไว้เพื@อ

รองรับการใช้สิทธิ 

: ไมเ่กิน 25,500,000 หุ้น มลูคา่ทีGตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ชนิดของหลักทรัพย์ : ใบสําคญัแสดงสิทธิชนิดระบชืุGอผู้ ถือและโอนเปลีGยนมือได้ 

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ : 2 ปีนบัตั tงแตว่นัทีGออกใบสําคญัแสดงสิทธิ LEO-W1 ทั tงนี t บริษัทจะไม่ขยาย

อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ LEO-W1 

ลักษณะการจัดสรร : เป็นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีGจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพ

ตามสดัสว่นจํานวนหุ้นทีGผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นทีG

จะทําให้บริษัท มีหน้าทีGตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public 

Offering: PPO) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ต่อ 100 หน่วย

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครั tงทีG 1 (LEO-W1) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไมคิ่ดมลูคา่ (ราคาเสนอขายตอ่หน่วยเทา่กบัศนูย์บาท) 

ราคาใช้สิทธิ : 22.00 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงืGอนไขการปรับสิทธิ 

ทั tงนี t ในกรณีทีGมีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ครั tงทีG 1 ต่อหน่วยภายหลงัการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ตํGา

กวา่มลูคา่ทีGตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ LEO-W1 1 หน่วย ตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น (เว้นแตจ่ะมีการ

ปรับอัตราการใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงืGอนไขทีGกําหนดในข้อกําหนด

สิทธิ) 

วั น กํ า ห น ด ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ แ ล ะ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ LEO-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

LEO-W1 ได้ในทุก 6 เดือน ภายหลงัจากวนัทีGออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสทิธิ LEO-W1 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน 

การใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ LEO-W1 ทีGประสงค์จะใช้สิทธิในการซื tอหุ้นสามญั

ของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื tอหุ้ นสามัญของบริษัท 

ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัก่อนวนัใช้สิทธิในแต่

ละครั tง (ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิสําหรับการใช้สิทธิ) สําหรับ

การใช้สิทธิครั tงสดุท้าย กําหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ

ครั tงสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัใช้สิทธิครั tงสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้ง

ความจํานงในการใช้สิทธิครั tงสดุท้าย) 
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เงื@อนไขการปรับสิทธิ  บริษัทจะดําเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมืGอเกิด

เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึGงดงัต่อไปนี t เพืGอรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(1) เมืGอมีการเปลีGยนแปลงมลูค่าทีGตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมา

จากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

(2) เมืGอบริษัทเสนอขายหุ้นทีGออกใหมใ่ด ๆ ในราคาทีGตํGากวา่ร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

(3) เมืGอบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ทีGออกใหมป่ระเภทหุ้นกู้  แปลงสภาพหรือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีGจะซื tอหุ้นใด ๆ โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคา

ของหุ้นทีGออกใหม่ เพืGอรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิ

ทีG จะซื tอหุ้นนั tนตํGากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น สามัญของ

บริษัท 

(4) เมืGอบริษัทจ่ายเงินปันผลทั tงหมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นทีG ออกใหมใ่ห้แก่ผู้

ถือหุ้น 

(5) เมืGอบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึGงเกินกว่าอตัราทีGระบไุว้ในข้อกําหนด

สิทธิ 

(6) เมืGอมีกรณีอืGนใดในลกัษณะเดียวกบั (1) - (5) ทีGทําให้ผลประโยชน์ตอบ

แทนใด ๆ ทีGผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีGจะซื tอหุ้นจะได้รับเมืGอมีการใช้

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกวา่เดิม 

ทั tงนี t มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบคุคลทีGได้รับ มอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากําหนดเงืGอนไข และรายละเอียดอืGน ๆ 

ทีGเกีGยวข้องกบัการปรับ หรือการเปลีGยนแปลงอตัราการใช้สิทธิและราคาใช้

สิทธิ 

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธิ  บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิ LEO-W1 ทีGออกในครั tงนี tไปจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลัก   

ทรัพย์ฯ”) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที@เกิดจาก

การใช้สิทธิของใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

 บริษัทจะนําหุ้ นสามัญทีGเกิดจากการใช้สิทธิในครั tงนี tเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เงื@อนไขอื@นๆ  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าทีGบริหาร หรือบุคคลทีGคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร 

หรือประธานเจ้าหน้าทีGบริหาร มอบหมาย เป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนดและ

เปลีGยนแปลงหลกัเกณฑ์ เงืGอนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ LEO-W1 ได้ทกุประการตามทีGเห็นสมควรและ
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ภายใต้ขอบอํานาจทีGกฎหมายกําหนด อาทิ การจดัสรรและวนัออกเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิ LEO-W1 เป็นต้น รวมทั tงมีอํานาจดําเนินการตา่ง ๆ อนั

จําเป็นและสมควรอนัเกีGยวเนืGองกบัการออกเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

LEO-W1 ได้ทกุประการ ซึGงรวมถึงแตไ่ม่จํากดัเพียงการติดตอ่จดัทํา ลงนาม 

สลกัหลงั รับรองหรือสง่มอบซึGงเอกสารตา่ง ๆ ทีGจําเป็นหรือเกีGยวข้องกบัการ

ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ LEO-W1 และการนําใบสําคญัแสดง

สิทธิ  LEO-W1 เ ข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีGเกีGยวข้องอืGน

และการแตง่ตั tงผู้ รับมอบอํานาจช่วง เป็นต้น 

4. วันกาํหนดรายชื@อผู้ถือหุ้นที@มีสิทธิในการจองซื Cอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

กําหนดให้วนัทีG 31 พฤษภาคม 2565 เป็นวนักําหนดรายชืGอผู้ ถือหุ้นทีGมีสิทธิในการจองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ LEO-W1 (Record Date) 

5. กาํหนดวันจองซื Cอและรับชาํระเงนิค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 5.1 ระยะเวลาจองซื Cอหุ้นกู้แปลงสภาพและการชําระเงินค่าจองซื Cอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

 วนัทีG 27 มิถนุายน 2565 ถึง วนัทีG 4 กรกฎาคม 2565 (รวมทั tงสิ tน 6 วนัทําการ) ระหวา่งเวลา 9.00 – 16.00 น. หรือ

จองซื tอผา่นระบบออนไลน์ (E-RO) ตลอด 24 ชัGวโมง 

 5.2 วธีิการจองซื Cอและสถานที@ตดิต่อจองซื Cอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

 ผู้ ถือหุ้ นเดิมทีGประสงค์จะจองซื tอหุ้ นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผู้ รับมอบอํานาจสามารถยืGน

เอกสารประกอบการจองซื tอและชําระค่าจองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ทีG บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) 

จํากัด (ตัวแทนรับจองซื Cอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ) บริษัทขอสงวนสิทธิทีGจะอนุญาตให้ทําการจองซื tอด้วยวิธีการอืGนตาม

ความเหมาะสม ตั tงแตเ่วลา 9.00 – 16.00 น. หรือจองซื tอผา่นระบบออนไลน์ (E-RO) ตลอด 24 ชัGวโมง ในระหวา่ง วนัทีG 27 

มิถนุายน 2565 ถึง วนัทีG 4 กรกฎาคม 2565  (รวมทั tงสิ tน 6 วนัทําการ) ตามทีGอยู ่ดงันี t 

 

 บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด (ตัวแทนรับจองซื Cอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ)  

ทีGอยู ่ : ชั tน 15 อาคารเลขทีG 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 

ติดตอ่ : คณุธนภร สกิุจจาคามิน / คณุวรารัตน์ อนแุสวง /คณุทรรศนีย์ จนัทร์แดง / คณุจงจิตร นามคํา 

ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ 

หมายเลขโทรศพัท์ : 02-009-8261 / 02-009-8263 / 02-009-8251 / 02-009-8255 

 

ทั tงนี t งดรับใบจองซื tอและเอกสารประกอบการจองซื tอทางไปรษณีย์และโทรสาร หรือผ่านสาขาของบริษัท 

หลกัทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั ทัGวประเทศ  
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สําหรับผู้ ถือหุ้นในต่างจงัหวดั ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ทีGท่านมีบญัชีซื tอขายหลกัทรัพย์  โดยทาง

บริษัทหลกัทรัพย์ของท่านจะให้คําแนะนํา และ/หรือ รวบรวมใบจองซื tอและเอกสารประกอบการจองซื tอให้กบัตวัแทนรับ

จองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทต่อไป  นอกจากการจองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญั

แสดงสิทธิทีGสํานกังานใหญ่ของตวัแทนรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทดงัทีGกลา่วแล้ว ผู้ ถือ

หุ้นเดิมทีGมีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพผ่านระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th 

ตามทีGระบใุนหวัข้อ 5.3 วิธีการจองซื tอและการชําระเงินคา่จองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ในเอกสารฉบบั

นี t 

 5.3 วธีิการชาํระเงนิค่าจองซื Cอหุ้นสามัญเพิ@มทุนควบใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 ผู้จองซื tอสามารถชําระเงินค่าจองซื tอหุ้น ตั tงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาทําการของ ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) แต่ละสาขา หรือภายในเวลาอืGนใดตามทีGตวัแทนรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญั

แสดงสิทธิของบริษัทจะเห็นสมควร) ของวนัทีG 27 มิถนุายน 2565 เวลา 9.00 น. ถึง วนัทีG 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 

น. (รวมทั tงสิ tน 6 วนัทําการ) โดยวิธีการ ดงันี t 

5.3.1 การชําระเงินด้วยเงินโอนเข้าบญัชีสําหรับผู้ ถือหุ้นเดิมทีGมีสิทธิทีGมีความประสงค์จะชําระเงินค่า

จองซื tอด้วยเงินโอนผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) โปรดชําระเงินเข้าบญัชี  

 

“บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด เพื@อจองซื Cอหุ้น” 

 

ธนาคารสาขา  :   เพลนิจิต 

ประเภทบญัชี  :  บญัชีกระแสรายวนั 

เลขที#บญัชี  :  059-3-05972-0 

หมายเหต:ุ 

 ชื,อผู้จองซื 4อและผู้ ชําระเงินต้องเป็นบคุคลเดียวกนัโดยระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสิทธิการจองซื 4อหุ้นกู้

แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิสิทธิที,จะซื 4อหุ้ นสามัญ) ชื,อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ จองซื 4อที,

สามารถติดตอ่ได้ ไว้ใน ด้านหลงัของหลกัฐานการชําระเงิน ผู้ ถือหุ้นที,ประสงค์จะจองซื 4อ จะต้องแนบหลกัฐานการโอน

เงิน Bill Payment ดงักลา่ว (ฉบบัจริง) มา พร้อมกบัใบจองซื 4อ 

 

5.3.2 การชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยใช้

แบบฟอร์มการชําระเงินค่าจองซื tอผ่าน Bill Payment ทีGจัดส่งโดยบริษัทศูนย์ฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั (สิGงทีGสง่มาด้วย 8) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั tงระบรุหสัอ้างอิง 

Ref.1 เป็น หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั หรือเลขทีGหนงัสือเดินทาง หรือเลขทีGใบ

ตา่งด้าวหรือเลข ทะเบียนนิติบคุคลของผู้จองซื tอ และระบรุหสัอ้างอิง Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้

ถือหุ้น 10 หลกั ตามทีGระบไุว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดง

สิทธิสิทธิทีGจะซื tอหุ้นสามญั (หากไม่ ระบ ุRef.1 และ Ref.2 จะไม่สามารถทํารายการชําระเงิน
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ค่าจองซื tอได้) โดยสามารถชําระเงินทีG เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทุก

สาขา  

5.3.3 ชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

กรณีชําระด้วยเช็ค หรือดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวนัทีG 27 หรือวนัทีG 28 หรือวนัทีG 29 หรือ 

วนัทีG 30 มิถนุายน 2565 หรือวนัทีG 1 กรกฎาคม 2565  เท่านั tน และจะต้องชําระคา่จองซื tอหุ้นกู้

แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด  (มหาชน) 

ภายในเวลา Clearing ของธนาคารของวนัทีG 1 กรกฎาคม 2565 โดยขีดคร่อมเฉพาะสัGงจ่าย  

“บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด เพื@อจองซื Cอหุ้น” เท่านั tน และต้อง

สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป โดยชืGอ

เจ้าของเช็คต้องเป็นชืGอเดียวกบั ผู้จองซื tอเทา่นั tน  

หากผู้จองซื tอชําระเงินค่าจองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิหลงัจาก Clearing 

ของธนาคารของวนัทีG 1 กรกฎาคม 2565 จะต้องชําระเป็นเงินสดหรือเงินโอนผ่านระบบ Bill 

Payment เทา่นั tน   

5.3.4 การโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (เฉพาะผู้จองซื tอประเภทนิติบุคคลทีGมอบอํานาจให้

ผู้ดแูล รักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการจองซื tอแทนเท่านั tน) การโอนเงินผ่าน

ระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้ จองซื tอต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือ

คา่ธรรมเนียมอืGนใดทีGเกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั tงหมด 

5.3.5 การโอนเงินผา่นการ scan QR Code  

สําหรับบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยสามารถชําระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Mobile Banking ของ

แตล่ะธนาคาร โดยสามารถสแกน QR Code ทีGปรากฏบนหน้าจอภาย หลงัจากทีGกดยืนยนัการ

ทํารายการจองซื tอผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์  www.yuanta.co.th เพืGอชําระเงิน

ผา่นระบบ Mobile Banking ของธนาคารอืGน ๆ ทั tงนี t เงืGอนไขการชําระเงิน (ซึGงรวมถึงจํานวนเงิน

สงูสดุทีGสามารถชําระได้) ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละธนาคารผู้ ให้บริการระบบ Mobile 

Banking   

กําหนดเวลารับชําระเงินในกรณีชําระผ่าน Mobile Banking ของธนาคารอืGน ๆ ตั tงแต่เวลา 

09.00 น. ของวนัทีG 27 มิถนุายน 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัทีG วนัทีG 4 กรกฎาคม 2565 หรือ

เป็นไปตามเงืGอนไขและ ข้อกําหนดของแตล่ะธนาคารผู้ให้บริการระบบ Mobile Banking   

QR Code ทีGปรากฏบนหน้าจอภายหลังจากทีGกดยืนยันการทํารายการจองซื tอผ่านระบบ 

Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเ ว็บไซ ต์  www.yuanta.co.th จะ มี กําหนดอายุ  

(เงืGอนไขตามทีGระบุบนหน้าเว็บไซต์) หากไม่ชําระเงินภายในเวลาทีGกําหนดรายการจองซื tอ

ดงักลา่วจะถกูยกเลิกโดยอตัโนมติั ซึGงเป็นไปตามทีGแตล่ะธนาคารกําหนด 

5.3.6 การโอนเงินผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS)  

สําหรับผู้จองซื tอทีGมีบญัชีซื tอขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 

เท่านั tน ทีGได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ชําระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงิน

อตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) และระบบการโอนเงินอตัโนมติัดงักล่าวมี
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ผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซื tอ (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าทีGผู้ดแูลบญัชี หรือ

เจ้าหน้าทีGฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ หรือแจ้งผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) 

โดยผู้จองซื tอ)  

5.3.7 การชําระค่าจองซื tอโดยหักจากเงินทีGฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพืGอซื tอขายหลักทรัพย์กับบริษัท

หลกัทรัพย์  หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผา่นเจ้าหน้าทีGผู้ดแูล

บญัชี หรือ เจ้าหน้าทีGฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์หรือแจ้งผ่านระบบ Electronic Rights Offering 

(“E-RO”) โดยผู้จองซื tอ)   

5.4 วธีิจองซื Fอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

 ผู้จองซื tอสามารถจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในวนัทํา

การ หรือจองซื tอผ่านระบบออนไลน์ (E-RO) ตลอด 24 ชัGวโมง ระหว่างวนัทีG 27 มิถนุายน 2565 เวลา 9.00 น. ถึง 

วนัทีG 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. โดยวิธีการดงันี t   

  5.4.1 การจองซื tอโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื tอ (Hard Copy)  

 ผู้จองซื tอจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื tอในใบจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดง

สิทธิ ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และ ชดัเจนพร้อมลงลายมือชืGอผู้จองซื tอ หากผู้จองซื tอเป็นนิติบคุคล 

ใบจองซื tอจะต้องลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั tนพร้อมประทบัตราสําคญัของนิติ

บุคคล (ถ้ามี) โดยข้อมูลในใบจองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพ ใช้ในการดําเนินการรู้จักลูกค้า และ

ตรวจสอบเพืGอทราบข้อเท็จจริงเกีGยวกับลูกค้า (Know Your  Customer & Customer Due 

Diligence: KYC/CDD)  

  5.4.2 การจองซื tอผา่นระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th  

  (หมายเหต:ุ หน้าจอนี tเพืGอประกอบคูมื่อจองซื tอ และคําอธิบายเทา่นั tน หน้าจอสําหรับการจองซื tอ 

เมืGอทํารายการจริงอาจแตกตา่งจากทีGระบใุนคูมื่อจองซื tอฉบบันี t)  

• ผู้จองซื tอสามารถตรวจสอบสิทธิการจองหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท 

ผ่านเว็บไซต์ www.yuanta.co.th ได้ตั tงแต่ประมาณวันทีG 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันและเวลา 

สิ tนสดุการจองซื tอ (ในกรณีทีGไม่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญั

แสดงสิทธิซึGงออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ ไทย) จํากดั)   

- ลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย กรอกหมายเลขบัตรประจําตัวเพืGอเข้าใช้งานระบบ 

ตรวจสอบสิทธิ 

- ลกูค้าบคุคลธรรมดาตา่งชาติกรอกหมายเลขหนงัสือเดินทางเพืGอเข้าใช้งานระบบ ตรวจสอบ

สิทธิ  

- ลกูค้านิติบคุคลกรอกเลขทะเบียนนิติบคุคลเพืGอเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ - ลกูค้าของ

บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั กรอก username และ  password เพืGอเข้า

ใช้งานระบบของบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั   
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• ในการจองซื tอ หน้าจอจะแสดงเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น และจํานวนหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัททีG

สามารถจองซื tอได้ตามสิทธิเพืGอตรวจสอบและเพืGอคลิกทํารายการจองซื tอ  

ผู้ ถือหุ้ นทีGเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย สามารถจองซื tอผ่านระบบ E-RO  บนเว็บไซต์ 

www.yuanta.co.th โดยทําตามวิธีการ ดงันี t 

1) ลูกค้า Login โดยการกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน, เลขหลังบัตรประชาชน, ชืGอ, 

นามสกลุ และวนั เดือน ปีเกิด เพืGอยืนยนัตวัตนกบักรมการปกครอง 

 

2) ระบบจะแสดงข้อมลูของผู้ ถือหุ้นเพืGอตรวจสอบความถกูต้อง หลงัจากนั tน กดยืนยนั 

 

3) ระบบจะแสดงข้อมลูของผู้ ถือหุ้นเพืGอตรวจสอบความถกูต้อง หลงัจากนั tน กดยืนยนั 
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4) ระบบจะแสดงข้อมูลชี tแจงการจองซื tอจองซื tอหุ้ นกู้ แปลงสภาพให้กดยืนยันเพืGอยอมรับ

ข้อตกลง 

 

5) ระบบจะแสดงสิทธิการจองตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น จากนั tนเริGมทําการจองซื tอหุ้นกู้ แปลง

สภาพได้โดยกดทีGเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

 

 

6) ต้องกรอกข้อมลูในแบบจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพให้ครบทกุช่อง เมืGอเสร็จสิ tน แล้วกดยืนยนั 
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7) ระบบจะแสดงข้อมลูสรุปการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพเพืGอให้ตรวจสอบ เมืGอตรวจสอบข้อมลู

ในการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพเสร็จ ให้กดยืนยนั 

 

 

8) กรณีเลือกวิธีการชําระเงินด้วย QR ระบบจะแสดง QR Code ให้ลูกค้าชําระ เงินทันที เมืGอ

ชําระคา่จองซื tอสําเร็จจงึจะสามารถกดยืนยนัรายการ 

 

9) เมืGอลกูค้ากดยืนยนัเรียบร้อยจะขึ tนหน้ารับทราบรายการเพืGอเป็นการจบ การจองซื tอ สามารถ

กลบัไปทีGหน้าหลกั โดยกด “หน้าหลกั” ได้ 
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10) ลกูค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้โดยกดทีG “ตรวจผลการจดัสรร”  ตามวนัและเวลาทีG

กําหนด และสามารถ Download ใบยืนยนัคําสัGงการจอง ซื tอได้ทีG   ในหน้าเลข

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น   

 

 

ผู้ ถือหุ้นทีGเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติไทย และมีบัญชีซื Cอขายหลักทรัพย์กับ บล.หยวนต้า สามารถจอง

ซื tอผา่นระบบ E-RO บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th โดยทําตามวิธีการ ดงันี t 

1) ลกูค้า Login โดยการกรอกเลขทีGและรหสั บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th 

 

2) เมืGอ Login แล้ว ระบบจะแสดงหน้า Yuanta Portal เลือกเมน ู“E-RO” 
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3) ระบบจะแสดงข้อมลูของผู้ ถือหุ้นเพืGอตรวจสอบความถกูต้อง หลงัจากนั tนกดยืนยนั 

 

4) ระบบจะแสดงข้อมลูของผู้ ถือหุ้นเพืGอตรวจสอบความถกูต้อง หลงัจากนั tนกดยืนยนั 

 

5) ระบบจะแสดงข้อมูลชี tแจงการจองซื tอจองซื tอหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ให้กดยืนยันเพืGอยอมรับ

ข้อตกลง 

 

6) ระบบจะแสดงสิทธิการจองตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น จากนั tนเริGมทําการจองซื tอหุ้นกู้ แปลง

สภาพได้โดยกดทีGเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
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7) ต้องกรอกข้อมลูในแบบจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพให้ครบทกุช่อง เมืGอเสร็จสิ tนแล้วกดยืนยนั 

 

8) ระบบจะแสดงข้อมลูสรุปการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพเพืGอให้ตรวจสอบ เมืGอตรวจสอบข้อมลู

ในการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพเสร็จ ให้กดยืนยนั 

 

9) กรณีเลือกวิธีการชําระเงินด้วย QR ระบบจะแสดง QR Code ให้ลูกค้าชําระเงินทันที เมืGอ

ชําระคา่จองซื tอสําเร็จจงึจะสามารถกดยืนยนัรายการ 
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10) เมืGอลกูค้ากดยืนยนัเรียบร้อยจะขึ tนหน้ารับทราบรายการเพืGอเป็นการจบการจองซื tอ สามารถ 

กลบัไปทีGหน้าหลกั โดยกด “หน้าหลกั” ได้ 

 

11) ลกูค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้โดยกดทีG “ตรวจผลการจดัสรร” ตามวนัและเวลาทีG 

กําหนด และสามารถ Download ใบยืนยนัคําสัGงการจองซื tอได้ทีG  ในหน้าเลข 

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

 

• กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนบนระบบ E-RO โดยผู้จองซื tอสามารถชําระเงินได้ตามวิธี ต่าง ๆ ในข้อ 

5.3  

• ตรวจสอบข้อมลูและยืนยนัการทํารายการ พร้อมทั tงบนัทกึ และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการจองซื tอ

หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท ไว้เป็นเอกสารประกอบการจองซื tอหุ้นกู้

แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิของบริษัท ตอ่ไป 

5.4.3 การจองซื tอผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทป  

1. จองซื tอทีGมีบญัชีซื tอขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั สามารถ จองซื tอ

ผ่านเจ้าหน้าทีGผู้ แนะนําการลงทุน (Investment Consultant หรือ IC) ตั tงแต่เวลา 9.00 น.  – 16.00 น. 

(หรือภายในเวลาทําการของบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด) ของ วนัทีG 27 มิถุนายน 

2565 ถึง วนัทีG 4 กรกฎาคม 2565 ตามขั tนตอนและวิธีการทีG บริษัทหลกัทรัพย์  หยวนต้า (ประเทศไทย) 

จํากดั กําหนด และผู้จองซื tอจะต้องให้คํายืนยนัทางวาจาผ่านโทรศพัท์ บนัทึกเทปเกีGยวกบัทีGอยู่ของผู้จอง

ซื tอ และการศึกษาและการยอมรับคําเตือนต่าง ๆ เกีGยวกบัจองซื tอตามทีGปรากฏในระบบการจองซื tอผ่าน

เว็บไซต์ www.yuanta.co.th โดยผู้ จองซื tอไม่ต้องกรอก ข้อมูลและลงนามในใบจองซื tอ (Hard Copy) 

รวมถึงไมต้่องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื tอ  
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ทั tงนี t IC เมืGอรับคํายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซื tอผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ต้องบนัทึก คําสัGงการ

จองซื tอผ่านระบบทีG บริษัท หลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด จดัเตรียมไว้ โดย ระบบจะแสดง

ข้อมูลการจองซื tอผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ชืGอเจ้าหน้าทีGผู้ ดูแลบญัชี วนัและ บนัทึกการจองซื tอผ่าน

ระบบ  

¢. ผู้จองซื tอสามารถชําระเงินได้โดยวิธี (£) การโอนเงิน ATS หรือ (¢) หรือการหกัเงินฝากในบญัชี ซื tอขาย

หลกัทรัพย์ของผู้จองซื tอ ตั tงแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาทําการของ บริษัทหลกัทรัพย์ 

หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั หรือเวลาอืGนใดตามทีG บริษัท หลกัทรัพย์  หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั) 

เห็นสมควรของวนัทีG 27 มิถนุายน 2565 ถึง วนัทีG 4 กรกฎาคม 2565    

หากลกูค้ามิได้ทําการจองซื tอหรือชําระเงินค่าจองซื tอตามข้อ 5.1 จะถือว่า ลกูค้ามิได้มีความประสงค์ใน

การจองซื tอ 

5.5 เอกสารประกอบการจองซื Cอ 

(1) ใบจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิทีGกรอกข้อมลูและลงลายมือชืGอครบถ้วน 

บริษัทได้จดัสง่ใบจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามทีGได้กําหนด

รายชืGอผู้ ถือหุ้นทีGมีสิทธิในการจองซื tอและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ 

(Record Date) ในวนัทีG 31 พฤษภาคม 2565 กรณีทีGเป็นนิติบุคคลให้ลงนามพร้อมประทบัตราสําคญั 

(ถ้ามี) ทั tงนี t ผู้ ถือหุ้นสามารถยืGนใบจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท 1 ใบ ตอ่

ใบรับรองการจองซื tอหุ้ นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับเท่านั tน นอกจากนี t ผู้ ถือหุ้ น

สามารถขอรับใบจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทีG บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ 

จํากดั (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ของบริษัท (www.leogloballogistics.com) 

(2) ใบรับรองสิทธิการจองซื tอหุ้ นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึGงออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (สิGงทีGสง่มาด้วย 2) 

(ก) ในกรณีทีGไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ของผู้จองซื tอ 

และ/หรือ ในกรณีทีGมีการเปลีGยนชืGอ/ชืGอสกลุ ซึGงทําให้ชืGอ/ชืGอสกลุไม่ตรงกบัชืGอผู้ ถือหุ้นทีGปรากฏ

ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีG 31 พฤษภาคม 2565 ซึGงเป็นวนักําหนดรายชืGอผู้ ถือหุ้นทีGมีสิทธิ

ในการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิ

การจองซื tอหุ้ นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารทีGออกโดยหน่วยงาน

ราชการ เช่น หนงัสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีGยนชืGอ/ชืGอสกลุ เป็นต้น 

(3) หลกัฐานการชําระการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ได้แก่ 

 (ก) เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (หรือทีGเรียกว่า “เช็คธนาคาร” ทีGสามารถเรียกเก็บได้

จากสํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการ) หรือ 

 (ข) สําเนาใบนําฝากเงิน พร้อมเขียนชืGอ นามสกุล ทีGอยู่ และเบอร์โทรศพัท์ทีGติดต่อได้ไว้ด้านหลงั 

หรือ 
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 (ค) ในกรณีชําระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบญัชีบริษัท สําเนาหลกัฐานการชําระการจอง

ซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิผา่นระบบ Internet Banking ของธนาคาร 

(4) สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนัเทา่นั tน โดยชืGอบญัชีเงิน

ฝากธนาคารต้องเป็นชืGอเดียวกบัผู้จองซื tอเท่านั tน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง สําหรับกรณีทีGผู้จอง

ซื tอต้องการให้คืนเงินค่าจองซื tอหลกัทรัพย์ส่วนทีGไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตาม

จํานวนทีGจองซื tอเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร รวมถึงเพืGอการรับดอกเบี tยและชําระ

คืนเงินต้น (ถ้ามี) 

(5) เอกสารประกอบการแสดงตน ดงัตอ่ไปนี t 

 (ก) บคุคลสญัชาติไทย : สําเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 (ข) บคุคลตา่งด้าว  : สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 (ค) นิติบคุคลในประเทศ : สําเนาหนงัสือรับรองบริษัททีGออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 

เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลง

ลายมือชืGอตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 (ง) นิติบคุคลตา่งประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั tงบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อบังคับ และหนังสือรับรองทีGออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ซึGงรับรองโดย Notary 

Public พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือชืGอตาม (ก) หรือ (ข) 

พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(6) หนังสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน (สิGงทีGส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทีG

มอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมากระทําการแทน) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ

อํานาจ (ในกรณีคนต่างด้าวมอบอํานาจให้แนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางทีGแสดง

หลกัฐานการอยูใ่นประเทศไทย) ซึGงลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 (ก) ในกรณีหนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน ทีGมีการจดัทําในตา่งประเทศ หนงัสือมอบอํานาจ 

และสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ ทีGยงัไม่หมดอาย ุจะต้องได้รับการรับรองลายมือ

ชืGอโดยเจ้าหน้าทีG Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีGสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยใน

ประเทศทีGเอกสารดงักลา่วได้จดัทํา หรือรับรองความถกูต้อง 

 (ข) ผู้ รับมอบอํานาจให้กระทําแทน จะต้องแสดงบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ต่อ

หน้าเจ้าทีGของบริษัท พร้อมส่งมอบสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางทีGรับรอง

สําเนาถกูต้องแล้ว 

 ทั Cงนี C ลายมือชื@อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื@อที@ลงนามใน

เอกสารจองซื Cอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

หากผู้จองซื tอไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื tอตามทีGกล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน 

บริษัทขอสงวนสิทธิทีGจะถือว่าผู้ จองซื tอไม่ประสงค์ทีGจะใช้สิทธิจองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญั
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แสดงสิทธิในครั tงนี t อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสาร

ประกอบการจองซื tอบางประการให้แก่ผู้จองซื tอรายใดๆ หรือเรียกเอกสารหลกัฐานอืGนๆ  ทดแทน หรือ

เพิGมเติมตามทีGเห็นสมควร 

 นอกจากนี t บริษัทขอสงวนสิทธิทีGจะไม่จัดส่งเอกสารเกีGยวกับการเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพควบ

ใบสําคญัแสดงสิทธิและการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื tอรายใด หากการกระทําดงักล่าวทําให้หรืออาจเป็น

ผลให้เป็นการกระทําการขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้อง

ดําเนินการใดๆ เพิGมเติมไปจากทีGต้องดําเนินการตามกฎระเบียบทีGเกีGยวข้องกบัการออกและเสนอขาย

หลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราช

อาณาจกัร ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอืGนใดตามทีGบริษัทพิจารณาเห็นสมควร 

(ซึGงอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้ นกูแปลงสภาพทีGออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. 

Persons ตามนิยามทีGกําหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993)) 

5.6 เงื@อนไขในการจองซื Cอ 

5.6.1 ผู้จองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถจองซื tอตามสิทธิ เกินสิทธิ หรือน้อยกว่า

สิทธิทีGได้รับการจดัสรร โดยผู้ ถือหุ้นทีGแจ้งความประสงค์จองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดง

สิทธิ โดยเศษปัดทิ tง หรือจองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิน้อยกว่าสิทธิทีGได้รับการ

จดัสรร จะได้รับการจดัสรรทั tงจํานวนทีGจองซื tอ 

5.6.2 ผู้ ถือหุ้นเดิมทีGมีสิทธิทีGจองซื tอและชําระเงินค่าจองซื tอแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื tอ ทั tงนี t ตวัแทนรับ

จองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธิการจองซื tอ หากตวัแทนรับจองซื tอหุ้นกู้ แปลง

สภาพฯ ไม่ได้รับเอกสารการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ เงินคา่จองซื tอ

หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิภายในเวลาทีGกําหนด 

5.6.3 ในกรณีชําระคา่จองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิด้วยเช็คธนาคาร การชําระเงินคา่จอง

ซื tอจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมืGอธนาคารผู้ จ่ายทําการขึ tนเงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซื tอหุ้นกู้

แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมืGอตวัแทนรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ สามารถ

เรียกเก็บเงินคา่จองซื tอได้แล้วเทา่นั tน 

 หาก (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมทีGมีสิทธิทีGจองซื tอไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญั

แสดงสิทธิ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื tอได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามทีGมิใช่ความผิดของตวัแทนรับ

จองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ  ไม่ว่าทั tงหมดหรือบางส่วนได้ภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื tอและการ

ชําระเงินคา่หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิตามทีGกําหนด หรือ (2) ผู้ ถือหุ้นเดิมทีGมีสิทธิทีGจอง

ซื tอกรอกข้อมลูในใบจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิไมค่รบถ้วนหรือไมช่ดัเจน ตวัแทน

รับจองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ  มีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าวสละสิทธิในการจองซื tอหุ้นกู้ แปลง

สภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว โดยตวัแทนรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ  ขอสงวนสิทธิในการ

จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วตอ่ไป 

 อนึGง ในการชําระเงินคา่จองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นเดิมทีGมีสิทธิทีGจองซื tอ

ควรตรวจสอบวิธีการชําระเงินค่าจองซื tอ และดําเนินการให้เป็นไปตามเงืGอนไขและวิธีการทีGกําหนด 
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หากผู้ ถือหุ้ นเดิมทีGมีสิทธิทีGจองซื tอมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชําระเงินค่าจองซื tอหุ้ นกู้ แปลงสภาพควบ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ และดําเนินการให้เป็นไปตามเงืGอนไขและวิธีการทีGกําหนดเพืGอให้สามารถเรียกเก็บ

เงินคา่จองซื tอได้ทนัตามกําหนดระยะเวลาจองซื tอ ตวัแทนรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ  มีสิทธิจะถือวา่

ผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยตวัแทนรับจอง

ซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ  ขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว

ตอ่ไป 

5.6.4 ตามทีGได้รับแจ้งจากบริษัท ตวัแทนรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ  ขอสงวนสิทธิทีGจะไมจ่ดัสรรหุ้นกู้แปลง

สภาพให้ผู้จองซื tอรายใด หากการจดัสรรดงักล่าวทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทําการขดัต่อ

กฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของตา่งประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดําเนินการใดๆ เพิGมเติมไปจากทีG

ต้องดําเนินการตามกฎระเบียบทีGเกีGยวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

เช่น ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอืGนใดตามทีGบริษัทพิจารณา

เห็นสมควร (ซึGงอาจรวมถึงการไมเ่สนอขายหรือจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทีGออกใหมใ่ห้แก่บคุคลอเมริกนั 

(U.S. Persons ตามนิยามทีGกําหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993)) 

5.6.5 ในกรณีทีGผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพมากกวา่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือ

หุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื tอตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทีGผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรอง

สิทธิการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื tอ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือ

หุ้นเท่านั tน หรือจองซื tอผ่านระบบ E-RO แยกตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านั tน  หากผู้ ถือหุ้นจองซื tอด้วย

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิทีGจะได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทของทุก

หมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสาร

ประกอบการจองซื tอชุดเดียวกนั ผู้จองซื tออาจได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิ

ทั tงหมดทีGมีตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทกุหมายเลขรวมกนั และตวัแทนรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ   ขอ

สงวนสิทธิในการจดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื tอตามทีGเห็นสมควร หรือไมจ่ดัสรรหลกัทรัพย์

ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื tอรายดงักลา่ว 

5.7 การคืนเงนิค่าจองซื Cอหุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเช็คค่าจองซื Cอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(1) ในกรณีทีGต้องมีการคืนเงินค่าจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยกรณีทีGผู้ ถือหุ้นทีGจอง

ซื tอ ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ เนืGองจากปฏิบติัผิดเงืGอนไขในการจอง

ซื tอ หรือได้รับจดัสรรไมค่รบตามจํานวนทีGจองซื tอเกินกวา่สิทธิและ/หรือไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซื tอ

หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเช็คค่าจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีดงักลา่ว ตวัแทนรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะดําเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซื tอหลกัทรัพย์

สว่นทีGไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี tย และไม่มีคา่เสียหายใด ๆ ภายใน 

10 วนัทําการ นบัแต่วนัปิดการจองซื tอหลกัทรัพย์ของบริษัทครั tงนี t โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร

ของผู้จองซื tอได้ตามทีGระบไุว้ในใบจองซื tอหลกัทรัพย์ของบริษัทหรือในระบบ E-RO แล้วแตก่รณี 

โดยผู้จองซื Yอจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตา่งสํานกัหกับญัชี
หรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี) ตามชอ่งทางการคืนเงินหลกั ดงันี Y 
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ประเภทผู้จองซื Fอ ช่องทางการคืนเงนิ ระยะเวลาคืนเงนิ

นับแต่วันสิ Fนสุด

การจองซื Fอ 

ผู้ ถือหุ้นที#จองซื Yอเป็น

ผู้ใช้บริการของบริษัท

หลกัทรัพย์หยวนต้า (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

• นําเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหุ้นที#จอง

ซื Yอตามที#ปรากฏในวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท  หรือ 

• โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซื Yอผา่นระบบ

การโอนเงินอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer 

System หรือ ATS)  

ภายใน 5 วนัทําการ 

ผู้ ถือหุ้นที#จองซื Yอไมไ่ด้เป็น

ผู้ใช้บริการของบริษัท

หลกัทรัพย์หยวนต้า (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

• นําเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื Yอตามที#

ปรากฏในวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท   

หรือ 

• โอนเงินผา่นบญัชีธนาคารตามที#ระบไุว้ในใบจอง

ซื Yอหรือในระบบ E-RO แล้วแตก่รณี หรือ 

ภายใน 7 วนัทําการ 

• จา่ยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั#งจา่ยผู้ ถือหุ้นที#จอง

ซื Yอตามชื#อที#ระบไุว้ในใบจองซื Yอและสง่ทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที#อยูที่#ระบไุว้ในใบจอง

ซื Yอ 

ภายใน 10 วนัทํา

การ 

 

(2) ในกรณีทีGไมส่ามารถดําเนินการคืนเงินคา่จองซื tอในสว่นทีGไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบ

ตามจํานวนทีGจองซื tอเกินกวา่สิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซื tอได้ตามทีGระบไุว้ในใบ

จองซื tอหลกัทรัพย์ของบริษัทหรือในระบบ E-RO แล้วแต่กรณี ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามทีGอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของตวัแทนรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตวัแทนรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะดําเนินการ

ให้มีการคืนเงินค่าจองซื tอในส่วนทีGไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนทีGจองซื tอ

เกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสัGงจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื tอ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีG

อยู่ทีGปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีG 31 พฤษภาคม 2565 

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั tนผู้จองซื tอจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บตา่งสํานกัหกับญัชี

หรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

(3) ในกรณีทีGตวัแทนรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซื tอหลกัทรัพย์ของบริษัทในสว่นทีG
ไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื tอภายในระยะเวลา 10 วนัทําการนบัจาก
วนัทีGสิ tนสดุระยะเวลาจองซื tอ ตวัแทนรับจองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ มีหน้าทีGรับผิดชอบในการส่งเงินคืน
ดงักล่าวและจะต้องทําการชําระดอกเบี tยให้แก่ผู้ จองซื tอในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย คํานวณจาก
จํานวนเงินค่าจองซื tอทีGไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบและต้องชําระคืน นับจากวันทีGพ้น
กําหนด ระยะเวลา 10 วนัทําการดงักลา่วจนถึงวนัทีGได้มีการชําระคืนตามวิธีดงักลา่วข้างต้น  
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5.8 วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์ 
การจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ สําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัท หรือนาย
ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึGง 
ดงัตอ่ไปนี t 
5.8.1 กรณีผู้จองซื tอประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จอง

ซื tอโดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดําเนินการสง่มอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนทีG
ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) 
(ในกรณีทีGส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชืGอและทีGอยู่ทีGระบไุว้ในใบจองซื tอภายใน 15 
วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.8.2 กรณีผู้จองซื tอประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้ แปลงสภาพไว้ในบญัชี
ของบริษัทหลกัทรัพย์ทีGตนเองมีบญัชีซื tอขายหลกัทรัพย์อยู ่ซึGงชืGอของผู้จองซื tอจะต้องตรงกบัชืGอของบญัชี
ซื tอขายหลกัทรัพย์ทีGผู้จองซื tอประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วเท่านั tน มิฉะนั tน
แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิทีGจะดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซื tอ  

ทั tงนี t ในกรณีนี t บริษัทจะดําเนินการนําหุ้ นกู้ แปลงสภาพฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศ ไทย) จํากัด เพืGอผู้ ฝาก” และผู้ รับฝากจะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นกู้ แปลงสภาพทีGบริษัท
หลกัทรัพย์นั tนฝากหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นั tนจะบนัทกึยอดบญัชีจํานวน
หุ้นกู้แปลงสภาพทีGผู้จองซื tอฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื tอภายใน 7 วนัทําการ นบัจาก
วนัปิดการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.9 การจัดสรรและข้อมูลการจองซื Cออื@นๆ 

5.9.1 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทรายใดทีGถือหุ้นตํGากว่า 1,255 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ แต่
สามารถแสดงความประสงค์จองซื tอเกินสิทธิของตนได้  

5.9.2 ผู้ ถือหุ้ นเดิมทีGมีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื tอหุ้ นกู้ แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือ
มากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพทีGเสนอขายในครั tงนี tก็ได้ โดยบริษัทจะ
จดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีGจองซื tอตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีทีGมีหุ้นกู้ แปลงสภาพ
เหลือจากการจดัสรรตามสิทธิทีGผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในสว่น
ทีGเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีGจองซื tอและชําระเงินคา่หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกวา่จะไม่มีหุ้นกู้แปลง
สภาพให้จดัสรร 

5.9.3  กรณีผู้ ถือหุ้นจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจํานงการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพเกิน
สิทธิตามใบจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวเดียวกบัการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหาก
มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื tอตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นทีGมีการจองซื tอเกินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพทีGจองซื tอเกินสิทธิ ดงันี t 

(1) กรณีมีหุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือมากกว่าจํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นทีGจองซื tอเกินสิทธิทั tงหมด
รวมกนั ผู้ ถือหุ้นทีGจองซื tอเกินสิทธิทกุรายจะได้รับการจดัสรรตามความต้องการของผู้ ถือหุ้นทีGซื tอเกิน
สิทธิ  

(2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นทีGจองซื tอเกินสิทธิทั tงหมด
รวมกนั ผู้ ถือหุ้นทีGจองซื tอเกินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทีGจองซื tอเกินสิทธิตามสดัสว่น
การถือหุ้นเดิมไปเป็น รอบ ๆ จนกวา่จะไมเ่หลือหุ้นกู้แปลงสภาพทีGจองซื tอเกินสิทธิ  
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ทั tงนี t จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพทีGมีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพทีGผู้ ถือหุ้นแต่ละ
รายจองซื tอและชําระเงินค่าจองซื tอแล้ว โดยการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนทีGเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีGจอง
ซื tอเกินสิทธิ หากมีเศษของหุ้นกู้ แปลงสภาพจากการคํานวณ บริษัทจะปัดเศษหุ้นกู้ แปลงสภาพส่วนทีG
เหลือทิ tงทั tงจํานวน ในกรณีทีGมีหุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือจากการปัดเศษดงักล่าว บริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามกระบวนการข้างต้นตอ่ไปจนกวา่จะไมมี่เศษของหุ้นกู้แปลงสภาพ
เหลือแล้ว หากยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถทําตามวิธีการคํานวณข้างต้นได้ บริษัทจะทําการ
จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทีGเหลืออยูค่รั tงละ 1 หน่วย ตามลําดบัสิทธิในการจองซื tอ 

5.9.4 ผู้ ถือหุ้นทีGจองซื tอจะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซื tอหุ้นกู้ แปลงสภาพทีGลงชืGอรับรองจากเจ้าหน้าทีG
ของบริษัทโดยตวัแทนการรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพืGอเป็นหลกัฐานในการรับจองซื tอหุ้นกู้
แปลงสภาพ โดยผลแห่งการจองซื tอจะสมบูรณ์เมืGอบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินและได้รับเอกสาร
ประกอบการจองซื tอครบถ้วนเป็นทีGเรียบร้อยแล้ว 

5.9.5  ผู้ ถือหุ้นทีGยืGนความจํานงในการจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชําระเงินค่าจองซื tอ แล้วจะขอยกเลิกการ
จองซื tอหุ้ นกู้ แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั tงนี t บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื tอของผู้ ถือหุ้ นทีG
ดําเนินการไมค่รบถ้วนตามวิธีการทีGระบใุนสว่นทีG 1 ข้อ 5.3 และ 5.5 

5.9.6 กรณีทีGข้อมลูของผู้จองซื tอไม่ตรงตามข้อมลูทีGปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนักําหนด
รายชืGอผู้ ถือหุ้นของบริษัท และ ตวัแทนการรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิทีGจะถือตามข้อมลู
ทีGปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เป็นหลกั ตวัแทนการรับจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิในการ
ปรับเปลีGยนรายละเอียดวิธีการชําระเงินค่าจองซื tอ เงืGอนไขในการจองซื tอ หรือข้อมลูใด ๆ ทีGเกีGยวข้องกบั
วิธีการจองซื tอหุ้น และ/หรือการชําระเงินตามความเหมาะสมในกรณีทีGเกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดั
ในการดําเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาจดัการ การรับชําระเงินคา่จองซื tอ กรณีผู้จองซื tอนําเงินเข้าบญัชี
จองซื tอเพืGอชําระการจองซึGงไม่เป็นไปตามเงืGอนไขทีGกําหนด  ทั tงนี t เพืGอให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการจอง
ซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท ในครั tงนี t 

6. วธีิการชาํระเงนิต้น ดอกเบี Cยและเงนิปันผล   

6.1 การชาํระเงนิต้น 

ในกรณีทีGผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้แสดงความจํานงในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั tงสดุท้าย ผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพจะชําระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัหมดอายหุุ้นกู้แปลงสภาพ ซึGงได้แก่วนัทีG 5 เมษายน 2567 (ในกรณี
ทีGวนัทีGหุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายตุรงกบัวนัหยดุราชการจะเลืGอนไปเป็นวนัทําการถดัไป โดยจะคิดดอกเบี tยเพิGมให้ในวนัทีG
เลืGอนออกไป) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึGงมีชืGอปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชืGอผู้ ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพทีGได้รับจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) ผา่นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย 

(1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพลงวนัทีGตรงกับวนัทําการทีGต้องชําระเงินตาม
ข้อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะสง่เช็คดงักลา่วลว่งหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีGส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพในต่างประเทศ) 
ตามทีGอยู่ทีGผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามทีGผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้ง
เป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสีG) วนัทําการก่อนวนัถึง
กําหนดชําระเงิน 
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(2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทีGเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ทีGมีสาขาในประเทศไทย 
ตามรายละเอียดทีGผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามทีGผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 
(สิบสีG) วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงิน 

(3) วิธีการชําระเงินอืGนใดตามทีGผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพอาจตกลงกนัเป็นครั tงคราว  

6.2  การชาํระดอกเบี Cยหรือเงนิจาํนวนอื@นใด (ถ้ามี) 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบี tยในอตัราร้อยละ 5.75 ต่อปี ทกุ ๆ วนัทีG 5 ตลุาคม 5 มกราคม 5 เมษายน 
และ 5 กรกฎาคม ของทกุปีตลอดอายหุุ้นกู้แปลงสภาพ (ในกรณีทีGตรงกบัวนัหยดุราชการจะเลืGอนไปเป็นวนัทําการ
ถดัไป) และวนัชําระดอกเบี tยครั tงสดุท้าย คือ วนัทีG 5 เมษายน 2567 (ในกรณีทีGวนัทีGหุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายตุรง
กบัวนัหยดุราชการ จะเลืGอนไปเป็นวนัทําการถดัไป โดยจะคิดดอกเบี tยเพิGมให้ในวนัทีGเลืGอนออกไป) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพซึGงมีชืGอปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชืGอผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีGได้รับ
จากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีGเกีGยวข้อง ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพ โดย 

(1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพลงวันทีGตรงกับวันทําการทีGต้องชําระเงินตาม
ข้อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพจะส่งเช็คดงักล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีGสง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตา่งประเทศ) ตามทีG
อยูที่Gผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามทีGผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสือ
ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสีG) วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงิน 
หรือ 

(2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีGเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ทีGมีสาขาในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดทีGผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามทีGได้มีการแจ้ง
เป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 (สิบสีG) วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงิน 
หรือ 

(3) วิธีการชําระเงินอืGนใดตามทีGผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลง
สภาพอาจตกลงกันเป็นครั tงคราว โดยผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่จําต้องนําใบหุ้นกู้ แปลงสภาพมาเวนคืนเพืGอรับ
ชําระเงิน เว้นแตใ่นกรณีทีGมีเหตอุนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้
ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพนําใบหุ้นกู้ แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึGงในกรณีดงักล่าวผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่จําต้อง
ชําระเงินจนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว 

6.3  ในกรณีที@ ผู้จองซื Cอหุ้นกู้แปลงสภาพทาํการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประสงค์จะรับเงนิปันผล/สิทธิอื@น
ใดที@เป็นตัวเงิน เข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จาํกัด โดยการโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย 

ผู้จองซื tอ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ทีGประสงค์จะรับเงินปันผล/สิทธิอืGนใดทีGเป็นตวัเงิน เข้าบญัชี เงินฝาก
ธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร
ในประเทศไทย (โดยชืGอบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชืGอเดียวกับชืGอผู้จองซื tอ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ
เท่านั tน) กรุณากรอก “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอืGนใดทีGเป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคาร (e-
Dividend)” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) (สิGงทีGส่งมาด้วย 9) ให้ครบถ้วนลงนามติดอากร
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แสตมป์ 10 บาท (ถ้ามีการมอบอํานาจ) และจดัเตรียมเอกสารตามทีGระบใุน “ใบสมคัร e-Dividend” ต่างหากอีก 
1 ชดุ (ไมส่ามารถใช้หลกัฐานร่วมกบัใบจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพได้) นําสง่ให้บริษัทพร้อมกบัใบจองซื tอ  

ในกรณีทีGผู้จองซื tอ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แจ้งข้อมลูของผู้จองซื tอ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/
หรือ รายละเอียดเกีGยวกบับญัชีธนาคาร ใน “ใบสมคัรบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอืGนใดทีGเป็นตวัเงิน เข้าบญัชีเงิน 
ฝากธนาคาร (e-Dividend)” ไม่ตรงกับฐานข้อมลูของบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) ทีGผู้ จองซื tอ 
และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ได้เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี t บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จะ
ดําเนินการปรับปรุงข้อมลูผู้จองซื tอ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ รายละเอียดเกีGยวกบับญัชีธนาคาร
ให้เป็นไปตามข้อมลู ใน “ใบสมคัรบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอืGนใดทีGเป็นตวัเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร (e-
Dividend)” และข้อมลูดงักลา่วจะถกูใช้กบัหลกัทรัพย์อืGน ๆ ทีGผู้จองซื tอ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยูด้่วย 

6.4      สาํนักของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน ชั tน 15   
เลขทีG 44  ถนนหลงัสวน  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพ  10330  
ชืGอผู้ ติดตอ่ หวัหน้านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชยั                    
โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511                    
โทรสาร. 02-638-8112, 8447, 8508 
 

6.5      สาํนักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย์ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ : 0 2229-2800  
โทรสาร : 0 2359-1259  
TSD Call center: 0 2229-2888  
Website: http://www.tsd.co.th  
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 
 

7. การแปลงสภาพและเงื@อนไขในการแปลงสภาพ 

7.1      วันกาํหนดการแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอตัราการแปลง
สภาพทีGกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึGงสามารถแปลงสภาพได้หลงัจาก 1 ปี 3 เดือน นบัแต่
วนัทีGออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึGงได้แก่วนัทีG 5 ตลุาคม 2566 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีทีGวนัดงักลา่วมิใช่วนัทําการ 
และวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึGงถือเป็นวนัแปลงสภาพครั tงสดุท้ายซึGงได้แก่วนัทีG 5 เมษายน 2567 
(ซึGงตอ่ไปนี tจะเรียกวา่ “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”) 

7.2      ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึGงประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานทีGติดตอ่ในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามทีGระบไุว้ในสว่นทีG 1 ข้อ 
7.3 และตามวิธีการและขั tนตอนในการแปลงสภาพทีGระบไุว้ในสว่นทีG 1 ข้อ 7.4 โดยในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้
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แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั tน ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึGงมีชืGอแสดงความเป็นเจ้าของ
หรือผู้ รับโอนคนสดุท้าย ทีGมีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยืGนใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนทีGประสงค์จะ
ใช้สิทธิ พร้อมกบัแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 
4 ของข้อกําหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบรูณ์ ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น. ณ สํานกังานใหญ่ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพ ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการ
ก่อนวนัครบกําหนดการแปลงสภาพ โดยเริGมแปลงสภาพได้ในวนัทีG 28 กันยายน 2566 หรือวนัทําการถัดไปใน
กรณีทีGวนัดงักล่าวมิใช่วนัทําการ (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้ แปลงสภาพในระหว่างวนัทีG 28 กันยายน 2566 ถึงวนัทีG 4 ตุลาคม 2566) หรือไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนั
กําหนดการแปลงสภาพครั tงสดุท้าย/วนัหมดอายหุุ้นกู้แปลงสภาพ ซึGงได้แก่วนัทีG 5 เมษายน 2567 (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวนัทีG 5 มีนาคม 2567 
ถึงวนัทีG 20 มีนาคม 2567) เฉพาะวนัทําการ) 

7.3 สถานที@ตดิต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีGประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
สามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สํานักงานใหญ่ของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ หรือ 
สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวนัทําการระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. 

สํานกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
เลขทีG  251-251/1 ซอยภกัดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120 
เบอร์โทร 02-079-9888 

สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน ชั tน 15   
เลขทีG 44  ถนนหลงัสวน  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพ  10330 
ชืGอผู้ ติดตอ่ หวัหน้านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชยั                    
โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511                    
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508 

ทั tงนี t ในกรณีทีGบริษัทมีการเปลีGยนแปลงสถานทีGติดตอ่ในการแปลงสภาพ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (ELCID) ตอ่ไป 

7.4  วธีิการและขั Cนตอนในการแปลงสภาพ 

7.4.1 ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพนั tน ให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพซึGงมีชืGอแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายทีGมีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยืGนใบหุ้น
กู้แปลงสภาพตามจํานวนทีGประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกบัแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกําหนดสิทธิ) ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัครบกําหนดการแปลงสภาพโดยเริGมแปลงสภาพได้ในวนัทีG 5 ตลุาคม 2566 
หรือวนัทําการถดัไปในกรณีทีGวนัดงักล่าวมิใช่วนัทําการ (ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงใน
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพในระหว่างวนัทีG 28 กันยายน 2566  ถึงวนัทีG 4 ตุลาคม 2566) 
หรือไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนักําหนดการแปลงสภาพครั tงสดุท้าย/วนัหมดอายหุุ้นกู้แปลงสภาพ ซึGงได้แก่วนัทีG 
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20 มีนาคม 2567 (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพในระหวา่งวนัทีG 5 มีนาคม 2566  ถึงวนัทีG 20 มีนาคม 2567 เฉพาะวนัทําการ) โดยสามารถติดตอ่ขอรับ
แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทีGสถานทีGติดต่อในการใช้สิทธิแปลง
สภาพตามทีGอยูที่Gระบใุนสว่นทีG 1 ข้อ 7.3 และจดัเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี t 

(1) แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทีGได้กรอกข้อความถกูต้อง ชดัเจน 
และครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) ใบหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ซึGงผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้ลงลายมือชืGอผู้ โอน 
ด้านหลงั ซึGงมีจํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพ มากกว่าหรือเท่ากบั จํานวนทีGระบใุนแบบแสดง ความ
จํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(3) หนงัสือมอบอํานาจให้ผู้ อืGนมารับหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม่ สําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพทีGยงัมิได้แปลงสภาพ 
(สําหรับผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึGงได้มีการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงบางสว่นทีGมีอยู)่ 

(4) หลกัฐานประกอบการแปลงสภาพ 

– บคุคลสญัชาติไทย: สําเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ทีGยงัไม่
หมดอายุพร้อมลงลายมือชืGอรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้านทีGมีเลข
ประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือชืGอรับรองสําเนา ถกูต้อง) ทั tงนี t ในกรณีทีGผู้จองซื tอ
เป็นผู้ เยาว์ ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของ ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม) สําเนาบตัรประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้ามี) และ สําเนาทะเบียนบ้านทีGผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง โดยลายมือชืGอนั tน จะต้องตรงกบัลายมือชืGอทีGลงนามในแบบแสดง
ความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

– บคุคลตา่งด้าว: สําเนาใบตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ทีGยงัไมห่มดอายพุร้อมลงลายมือชืGอ
รับรองสําเนาถูกต้อง โดยลายมือชืGอนั tนจะต้องตรงกับลายมือชืGอทีGลงนามในแบบแสดงความ
จํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

– นิติบุคคลในประเทศ: สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ทีGออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั
แปลงสภาพในแต่ละครั tง พร้อมลงลายมือชืGอรับรองสําเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ มีอํานาจลง
นามผกูพนันิติบคุคลนั tน และประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) และสําเนาบตัรประชาชน บตัร
ข้าราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทีGยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามนิติ
บุคคล (ในกรณีทีGบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุ หมายเลขประจําตวั
ประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านทีGมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือชืGอ
รับรองสําเนาถูกต้อง) ในกรณีทีGกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคล เป็นบุคคลทีGไม่ใช่
สญัชาติไทย ให้ใช้สําเนาใบตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางทีGยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้ มี
อํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมลงลายมือชืGอรับรองสําเนาถกูต้อง โดยลายมือชืGอนั tนจะต้อง
ตรงกับลายมือชืGอทีGลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลง
สภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

– นิติบุคคลต่างประเทศ: สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ 
หนังสือรับรองทีGออกโดยเจ้าหน้าทีGของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของ ประเทศทีGนิติบุคคลมี
ภูมิลําเนาซึGงรับรองถึงชืGอนิติบุคคล ชืGอผู้ มีอํานาจลงลายมือชืGอผูกพนันิติบุคคล ทีGตั tงสํานกังาน
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ใหญ่ และอํานาจหรือเงืGอนไขในการลงลายมือชืGอผกูพนันิติบคุคล ทีGออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วนัแปลงสภาพในแต่ละครั tง พร้อมลงลายมือชืGอรับรองสําเนาถกูต้อง โดยกรรมการผู้ มีอํานาจลง
นามผกูพนันิติบคุคลนั tนและประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) และสําเนาบตัรประชาชน บตัร
ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจทีGยงัไมห่มดอายขุองกรรมการผู้ มีอํานาจผกูพนันิติบคุคล 
(ในกรณีทีGบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบหุมายเลขประจําตวัประชาชน 
ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านทีGมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือชืGอรับรองสําเนา
ถกูต้อง) ในกรณีทีGกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลเป็นบคุคลทีGไมใ่ช่สญัชาติไทย ให้ใช้
สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางทีGยงัไม่หมดอายุของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชืGอรับรองสําเนา ถูกต้อง โดยลายมือชืGอนั tนจะต้องตรงกับ
ลายมือชืGอทีGลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
ด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ  

ทั tงนี t สําเนาเอกสารประกอบนิติบคุคลทีGไมใ่ช่สญัชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชืGอ
ของผู้จดัทําหรือผู้ให้คํารับรองความถกูต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าทีG Notary Public พร้อม
ประทบัตราของเจ้าหน้าทีG Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีGสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุ
ไทยในประเทศทีGเอกสารดงักลา่วได้จดัทําโดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไมเ่กิน 6 เดือน 
ก่อนวนัแปลงสภาพในแตล่ะครั tง 

(5) หนังสือมอบอํานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทีGมอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมาทําการแทน) 
พร้อมสําเนาหลกัฐานของผู้มอบอํานาจ และผู้ รับมอบอํานาจ ตามสว่นทีG 1 ข้อ 7.4.1 (4) ตามแตก่รณี 

ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทีGประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากร
แสตมป์ ทั tงหมด (ถ้ามี) ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือ ข้อบงัคบั 
หรือกฎหมายอืGนทีGเกีGยวข้อง หรือบงัคบัใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

7.4.2 ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั tงสดุท้าย โดยใช้แบบแสดงความจํานง
ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั tงสดุท้าย (เอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกําหนดสิทธิ) ทีGแนบ
มานี t หรือ ติดตอ่ขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั tงสดุท้าย ได้ทีG
บริษัทตามทีGอยูที่Gระบใุนสว่นทีG 1 ข้อ 7.3 ในช่วงวนัทีG 5 มีนาคม 2567 ถึงวนัทีG 20 มีนาคม 2567 (ไมน้่อยกวา่ 
15 วันก่อนวันกําหนดการแปลงสภาพครั tงสุดท้าย) ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทีGประสงค์จะแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพครั tงสุดท้าย จะต้องปฏิบติัตามเงืGอนไขในการแปลงสภาพ โดยผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้อง
ปฏิบติัให้ถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ทีGใช้บงัคบัเกีGยวกบัการแปลงสภาพด้วย โดยดําเนินการ
และสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี t ให้แก่บริษัทตามทีGอยูที่Gระบใุนสว่นทีG 1 ข้อ 7.3 ข้างต้น 

(1) แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั tงสดุท้าย ทีGได้กรอกข้อความ
ถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) ใบหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึGงผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ลงลายมือชืGอผู้ โอน
ด้านหลงั 

(3) หลกัฐานประกอบการแปลงสภาพ ตามสว่นทีG 1 ข้อ 7.4.1 (4) 

(4) หนงัสือมอบอํานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทีGมอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมาทําการแทน) 
พร้อมสําเนาหลกัฐานของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ตามสว่นทีG 1 ข้อ 7.4.1. (4) ตามแตก่รณี 
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ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีGประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์
ทั tงหมด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายอืGนทีG
เกีGยวข้อง หรือบงัคบัใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

ตามแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั tงสดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั tงจํานวน หรือ (ข) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพ ตามเงืGอนไขของหู้นกู้แปลงสภาพ อย่างใดอย่างหนึ@งเท่านัCน ไม่สามารถแบง่หุ้นกู้
แปลงสภาพทีGตนเองถืออยูเ่พืGอเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้ 

7.4.3 จํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพทีGขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจํานวนเต็มเทา่นั tน โดยอตัราการแปลงสภาพ
เท่ากบัหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ [มลูค่าทีGตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้
สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามญั (หากมีเศษให้ปัดทิ tงทุกกรณี) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงืGอนไขของการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั tงนี t บริษัท จะดําเนินแจ้งการคํานวณราคาแปลงสภาพและอตัราสว่นการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในทนัที ณ วนัแรกของระยะเวลาแสดงความจํานงใช้
สิทธิแปลงสภาพในแตล่ะคราว  

ในกรณีทีGต้องมีการเปลีGยนแปลงราคาและอตัราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและ
อัตราการแปลงสภาพตามทีGระบุในเงืGอนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามัญจากการแปลง
สภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้ตดัเศษของหุ้นทิ tง โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคํานวณจาก (1) จํานวนเศษของหุ้น คณูด้วย (2) ราคาแปลงสภาพทีGมีผลบงัคบั ณ 
วนัสดุท้ายของระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพทีGเกีGยวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สปัดาห์
นบัจากวนัใช้สิทธิแปลงสภาพทีGเกีGยวข้อง หรือ ภายในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแตก่รณี) 

7.4.4 การเปลีGยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามทีGระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ 

7.4.5 หากบริษัทได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไมค่รบตามจํานวนทีGระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทตรวจสอบได้วา่ข้อความทีGผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดง
ความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนั tน หรือหลกัฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่
ครบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไมค่รบถ้วนถกูต้องตามข้อบงัคบั หรือกฎหมายตา่ง ๆ ผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องทําการแก้ไขเพืGอให้เป็นไปตามเงืGอนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการ
แปลงสภาพในครั tงนั tน ๆ มิฉะนั tนแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการแปลงสภาพในครั tงนั tนสิ tน
สภาพลงโดยไมมี่การแปลงสภาพ และบริษัทจะจดัสง่ใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทาง
ไปรษณีย์ภายใน 14 วนั นบัจากวนัแปลงสภาพในแต่ละครั tง โดยไม่มีดอกเบี tยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั tงนี t หุ้นกู้
แปลงสภาพทีGยงัไม่มีการแปลงสภาพ ดงักล่าวยงัมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวนัแปลงสภาพครั tงสดุท้าย เว้นแต่
การแปลงสภาพครั tงนั tนจะเป็นการแปลงสภาพครั tงสดุท้าย บริษัทสงวนสิทธิทีGจะดําเนินการต่อไปนี t โดยจะ
ถือว่าผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพไม่ประสงค์ทีGจะแปลงสภาพ และต้องการขอรับเงินต้นคืนทั tงจํานวน (หรือ
ต้องการขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั tงจํานวน) 

7.4.6 เมืGอผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบติัตามเงืGอนไขการแจ้งความจํานงการแปลงสภาพ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั tง
ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้น
กู้ แปลงสภาพ หรือแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพครั tงสุดท้าย 
(แล้วแต่กรณี) พร้อมหลกัฐานประกอบการแปลงสภาพถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะไมส่ามารถเพิกถอนการแปลงสภาพได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 
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7.4.7 เมืGอพ้นกําหนดวนัแปลงสภาพครั tงสดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยงัมิได้ปฏิบติัตามเงืGอนไขของการ
แปลงสภาพทีGกําหนดไว้อย่างครบถ้วน และ/หรือ มิได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ แต่อย่าง
ใดภายในกําหนดระยะเวลาทีGกําหนดไว้ในส่วนทีG 1 ข้อ 7.2 และ 7.4 ให้ถือว่าหุ้นกู้ แปลงสภาพนั tน ๆ สิ tน
สภาพลง โดยไม่มีการแปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้อีก บริษัทสงวนสิทธิทีGจะ
ดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามทีGระบไุว้ในสว่นทีG 1 ข้อ 7.4.5 โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วไมมี่
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัทและบริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยทีGเกิดขึ tน
จากการดงักลา่วทั tงสิ tน 

7.4.8 ในกรณีทีGไม่ใช่การใช้สิทธิแปลงสภาพครั tงสดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบ
แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจํานวนหน่วยมากกวา่จํานวนหน่วยทีGประสงค์จะแปลงสภาพ บริษัทจะสง่หุ้นกู้
แปลงสภาพใบใหมที่Gมีจํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพสว่นทีGเหลือคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว 
โดยทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยงัทีGอยูที่Gผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในแบบแสดง
ความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัแปลงสภาพนั tน ๆ และจะทําการยกเลิกหุ้นกู้แปลง
สภาพใบเก่า 

7.4.9 บริษัทจะยืGนขอจดทะเบียนเปลีGยนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามญัทีG
ออกใหมสํ่าหรับการแปลงสภาพในแตล่ะครั tงภายใน 14 วนั นบัตั tงแตว่นัแปลงสภาพในแตล่ะครั tง นอกจากนี t 
บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีGได้แปลงสภาพนั tนเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท 
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัทีGคํานวณได้จากการแปลงสภาพในครั tงนั tน 

7.4.10 ในกรณีทีGหุ้นสามญัทีGสํารองไว้เพืGอรองรับการแปลงสภาพมีไมเ่พียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้คา่เสียหาย
ทีGเกิดขึ tนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีGไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามทีGระบไุว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าทีGของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

7.4.11 ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลทีGคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ กรรมการผู้จดัการ เป็น
ผู้ พิจารณาข้อกําหนดเงืGอนไขอืGนและรายละเอียดอืGน ๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้ นใหม่ ตลอดจนการ
เปลีGยนแปลง ทั tงด้านราคาแปลงสภาพและอตัราการแปลงสภาพ ตามวิธีการคํานวณทีGเหมาะสม เมืGอมี
เหตกุารณ์ตามทีGประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทีGเกีGยวข้องกําหนด ทั tงนี t หาก
มีกรณีทีGจําเป็นต้องขอมติจากทีGประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอต่อทีGประชุมผู้ ถือหุ้นตาม
กฎระเบียบตอ่ไป 

7.5  การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 

   ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึGง ดงัตอ่ไปนี t 

(1) จัดทําใบหุ้นสามัญทีGออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสีG) วนันับจากวนัใช้สิทธิแปลงสภาพทีG
เกีGยวข้องและจดัสง่ใบหุ้นสามญัให้แก่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีGได้รับหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพ (ผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสญูหายหรือความเสียหายใด ๆ ทีGอาจเกิดขึ tนในกรณีทีGใบหุ้นสามญั
ข้างต้นสญูหายหรือเสียหายหลงัจากทีGผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จดัสง่ใบหุ้นสามญัดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ ทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยงัทีGอยู่ทีGผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถกูต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพอาจตกลงกบัผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามญัไปด้วยตนเองก็ได้) หรือ 

(2) ดําเนินการฝากหรือดําเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์ทีGเกีGยวข้องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัใช้สิทธิแปลงสภาพทีGเกีGยวข้อง ซึGงชืGอของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีGได้
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แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจะต้องตรงกบัชืGอของบญัชีซื tอขายหลกัทรัพย์ทีGผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทีGได้แปลง
สภาพประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วเทา่นั tน มิฉะนั tนแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิทีG
จะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีGได้รับการจดัสรรหุ้น ตามสว่นทีG 1 ข้อ 7.5 (1) แทน  

8. อื@นๆ 

8.1 บริษัทจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิทีGจะซื tอหุ้นสามญัของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ครั tงทีG 
1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีGจองซื tอหุ้นกู้แปลงสภาพตามสดัสว่นจํานวนหุ้นทีGผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่โดยไมจ่ดัสรรให้ผู้ ถือ
หุ้นทีGจะทําให้บริษัท มีหน้าทีGตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยไม่คิดมลูค่า 
(ศนูย์บาท) ในอตัราสว่น 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 100 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดในสว่น
ทีG 1 ข้อ 3.2 

8.2 ผู้ ถือหุ้นโปรดดรูายละเอียดและเงืGอนไขอืGน ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ใน (ร่าง) ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีG
ของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ทีG
แนบมาด้วย 

8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 
สํานกังานใหญ่ชั tน 3/1 อาคารสาธรซิตี tทาวเวอร์  
เลขทีG 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

8.4 แบบสรุปข้อมลูสําคญัของตราสาร (Factsheet) ดงัรายละเอียดในหน้าถดัไป 

 



แบบสรปุขอ้มลูสําคญัของตราสาร 
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                                                                                  Factsheet                                                                
                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธรุกจิ : ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสอ์ยา่งครบวงจรและใหบ้รกิารสนับสนุนการขนสง่สนิคา้แบบครบวงจร 
สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed): þ เป็น o ไมเ่ป็น 

เสนอขาย หุน้กูแ้ปลงสภาพ มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ[งผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นวันครบกําหนดไถถ่อน 
“หุน้กูแ้ปลงสภาพบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) คร ัDงทีE 1/2565  

ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 ซึEงผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธไิถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวนัครบกําหนดไถถ่อน” 
ระยะเวลาการจองซื\อระหวา่งวันที[ 27 มถินุายน 2565 ถงึวันที[ 4 กรกฎาคม 2565 รวม 6 วันทําการ 

 

ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสีEยง 
อาย ุ 1 ปี 9 เดอืน 
อัตราดอกเบี3ย คงที7 5.75% ตอ่ปี 
งวดการชําระดอกเบี3ย จา่ยดอกเบี3ยทกุ ๆ 3 เดอืน 
การไถถ่อนกอ่นกําหนด ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธใินการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง

สภาพกอ่นวันครบกําหนดไถ่ถอน ภายหลังจาก 6 (หก) 
เดอืน นับจากวันออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

มลูคา่การเสนอขายรวม ไมเ่กนิ 255.00 ลา้นบาท 
หลักประกนั – ไมม่ ี–  
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ บรษัิท หลักทรัพย ์เอเซยีพลัส จํากดั 
วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ เพื7อนําไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ

เงนิทุนในการเขา้ร่วมลงทุนกับพันธมติรทางธุรกจิทั3งใน
ประ เทศและกลุ่ มประ เทศ ASEAN ที7 เ ป็นธุ รกิจที7
เกี7ยวเนื7องกับการใหบ้ริการ โลจิสติกส์และใหบ้ริการ
สนับสนุนการขนสง่สนิคา้แบบครบวงจรซึ7งเป็นธุรกจิเดมิ
ของบรษัิท เพิ7มเตมิจากเงนิที7ไดรั้บจากการเสนอขายหุน้
สามัญเพิ7มทนุใหแ้กป่ระชาชนทั7วไปเป็นครั3งแรก (IPO)  

การใชส้ทิธแิปลงสภาพ    ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพไดค้รั 3ง
แรกในวันที7 5 ต.ค. 2566 (แสดงความจํานงใชส้ิทธิ
แปลงสภาพในวันที7 28 ก.ย. 2566 – 4 ต.ค. 2566) และ
ครั3งสุดทา้ยในวันครบกําหนดอายุหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ7ง
ไดแ้กวั่นที7 5 เม.ย. 2567 (แสดงความจํานงใชส้ทิธแิปลง
สภาพในวันที7 5 ม.ีค. 2567 – 20 ม.ีค. 2567) 

 (พจิารณาจากอายตุราสารและอันดับความน่าเชื7อถอื) 
 
 

 
 
เป็นตราสารหนี3ที7ผูอ้อกตราสารสามารถไถถ่อนกอ่นกําหนด 
ขอ้กําหนดในการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิ 
บรษัิทจะดํารงไวซ้ึ7ง "หนี3สนิสทุธ"ิ ตอ่ "สว่นของผูถ้อืหุน้” (Net Debt 
to Equity Ratio) ตามนยิามที7ระบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธใินอัตราสว่นไม่
เกนิ 3:1 ณ วันสิ3นงวดบัญชรีายไตรมาสหรอืวันสิ3นปีบัญชขีองผูอ้อกหุน้
กูแ้ปลงสภาพตลอดอายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ผลตอบแทนของตราสารรุน่อืEนในตลาด (YTM) 
-ไมม่ขีอ้มลู- 

ความเสีEยงของผูอ้อก 
1. ความเสี7ยงจากความผันผวนของค่าระวาง  เนื7องจากตน้ทุนค่าระวางเรอื

เป็นตน้ทุนหลักของธุรกจิซึ7งอาจส่งผลกระทบกับผลประกอบการของ
บรษัิทฯ ไดอ้ยา่งมนัียสําคัญ  

2. ความเสี7ยงจากคา่ปรับตามสัญญาบรกิารกับสายเรอืในการขนสง่
สนิคา้ในเสน้ทางอเมรกิาเหนือ บรษัิทฯ มกีารทําสัญญากับสาย
เรอืบางสายในเสน้ทางโซนอเมรกิาเหนอืซึ7งมกีารกําหนดปรมิาณ
ขั3นตํ7า (MQC) หากบรษัิทฯ ไม่สามารถซื3อบรกิารไดต้ามปรมิาณ
ที7ระบอุาจจะตอ้งเสยีคา่ปรับแกส่ายเรอืในอัตราที7ระบใุนสญัญา 

3. ความเสี7ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี7ยนเงนิตราระหว่าง
ประเทศ เนื7องจากลักษณะการประกอบธุรกจิรับจัดการขนส่ง
สินคา้ระหว่างประเทศซึ7งมีรายรับและรายจ่ายเป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐประมาณรอ้ยละ 90 ของสกุลเงินต่างประเทศ
ทั3งหมด 

4. ความเสี7ยงจากความรับผดิชอบในความเสยีหายที7อาจเกดิขึ3น
ระหวา่งการขนสง่ 

5. ความเสี7ยงจากการพึ7งพิงผูแ้นะนํา / ตัวแทนขายในประเทศ 
(Sales Agent) และพันธมติรทางธรุกจิ 

6. ความเสี7ยงจากการถกูยกเลกิการเป็นตัวแทนสายเดนิเรอื 
7. ความเสี7ยงดา้นการผดินัดชําระหนี3ของหนี3สนิระยะสั 3น บรษัิทฯ มี

อัตราสว่นหนี3สนิที7มภีาระดอกเบี3ยที7ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ตอ่หนี3สนิที7มภีาระดอกเบี3ยทั 3งหมดอยู ่0.47 เทา่ ซึ7งเป็นสดัสว่นที7
สงูเมื7อเทยีบกบัหนี3สนิที7มภีาระดอกเบี3ยทั 3งหมด 

8. ความเสี7ยงดา้นสภาพคลอ่งของผูอ้อกหุน้กู ้(Liquidity Risk)  
 

 

อนัดบัความนา่เชืEอถอื 

ไมม่กีารจัดอันดับความน่าเชื7อถอื 

รายละเอยีดสําคญัอืEน 
วันที7ออกตราสาร  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
วันที7ครบกําหนดอาย ุ   5 เมษายน พ.ศ. 2567 
ประเภทการเสนอขาย จัดสรรใหก้ับผูถ้อืหุน้เดมิตามสัดส่วนการถอืหุน้ โดยไม่         

จัดสรรใหผู้ ถ้ือหุ น้ที7จะทําใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที7ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (PPO) 

ผูรั้บจองซื3อหุน้กูแ้ปลงสภาพ  บรษัิท หลักทรัพยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั 
นายทะเบยีนหุน้กู ้  ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) 
อตัราสว่นทางการเงนิทีEสําคญัของผูอ้อก 
 

1 ยิ%งสงูยิ%งแสดงถงึความสามารถในการชาํระคนืสงู 
2 ยิ%งสงูยิ%งแสดงถงึหนี<สนิที%สงู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (เทา่) คา่เฉลี6ยอตุสา
หกรร (ลา่สดุ) 2563 2564 3 เดอืน ปี 

2565 
ความสามารถในการชําระดอกเบี<ย 
(Interest coverage ratio)1 

N/A 103.4
7  

244.39  64.36  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  
(Current ratio)1 

N/A 3.11 1.90 2.12 

หนี<สนิรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 
(Debt to equity : D/E ratio)2 

N/A 0.57 1.04 0.88 

 

ตํAา สูง 1 2 3 4 5 6 7 8 



แบบสรปุขอ้มลูสําคญัของตราสาร 

2 
 

สรปุฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 3 ปี 

 

 

 
  
สดัสว่นหนี?ท ีAมภีาระดอกเบี?ยของผูอ้อกหุน้กู ้  ลําดบัการไดร้บัชําระหนี? 
ณ วันที[ 31 มนีาคม 2565 

  
 

 เมื[อผูอ้อกถกูพทัิกษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมกีาร
ชําระบัญชเีพื[อการเลกิบรษัิท 
 

 

ลกัษณะพเิศษและความเสีAยงสําคญัของตราสาร 
 

1. การลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพไมใ่ชก่ารฝากเงนิ ผูล้งทนุอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูแ้ปลงสภาพจนครบกําหนดวันใชส้ทิธแิปลงสภาพ เนื[องจากการ
ขายกอ่นครบกําหนดอาจทําไดย้าก หรอืขายไดตํ้[ากวา่มลูคา่ที[ตราไวห้รอืราคาที[ซื\อมา 

2. เนื[องจากตราสารหนี\ในประเทศไทยมสีภาพคล่องตํ[า การขายตราสารหนี\กอ่นครบกําหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั\นอาจไดรั้บมูลค่าขายตราสาร
ลดลงหรอืเพิ[มขึ\นได ้โดยขึ\นอยูก่บัสภาวะและความตอ้งการของตลาดในขณะนั\น 

3. ตราสารอาจมผีลตอบแทนสงู แตก็่มคีวามเสี[ยงสงูดว้ยเชน่เดยีวกนั ผูล้งทนุควรทําความเขา้ใจเกี[ยวกบัลักษณะตราสาร รวมถงึวเิคราะหค์วามเสี[ยง
และความสามารถในการชําระหนี\ของผูอ้อกตราสารกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 

4. ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพยังไมไ่ดรั้บการจัดอนัดบัความน่าเชื[อถอื ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูผลการดําเนนิงานของบรษัิทผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและ
ควรตดิตามขา่วสารของบรษัิทผูอ้อกอยา่งตอ่เนื[อง 

5. การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถถ่อน โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจทําใหผู้ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมคีวามเสี[ยงที[จะไมส่ามารถ
คาดการณ์กระแสเงนิสดรับจากหุน้กูแ้ปลงสภาพที[แน่นอนได ้และมคีวามเสี[ยงที[จะเสยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนที[สงูจากการลงทนุในหุน้กู ้
แปลงสภาพที[เกี[ยวขอ้งดงักลา่ว 

 

คาํเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืAน 
คําเตอืน 
• การอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความวา่แนะนําใหล้งทนุ ประกนัการชําระหนี\ ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 
• ขอ้มลูสรปุนี\เป็นสว่นหนึ[งของหนังสอืแจง้การจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ[งเป็นเพยีงขอ้มลูสรปุเกี[ยวกบัการเสนอขาย ลักษณะและความเสี[ยงของ

หลักทรัพยแ์ละบรษัิทที[ออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ดังนั\น ผูล้งทุนตอ้งวเิคราะหค์วามเสี[ยงและศกึษาขอ้มูลจากหนังสอืแจง้การจัดสรรหุน้กู ้
แปลงสภาพ ขอ้กําหนดสทิธแิละเอกสารการจองซื\อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

ประวัตผิดินัดชําระหนี\ 
          ไมม่ ี                       ม ี
 

     บรษัิทไมม่ปีระวัตกิารผดินัดชําระหนี\ดอกเบี\ยหรอืเงนิตน้ของตราสารหนี\ หรอืผดินัดชําระหนี\เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ บรษัิท
เครดติฟองซเิอร ์หรือสถาบันการเงนิที[มกีฎหมายเฉพาะจัดตั \งขึ\นโดยดูประวัตยิอ้นหลัง 3 ปีจากบรษัิทขอ้มูลเครดติแห่งชาต ิและงบการเงนิที[
ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชทีี[ไดรั้บอนุญาต 

 

สนิทรัพยร์วม หนี/สนิรวม สว่นของผูถ้อืหุน้ 
2563 983.97 357.01 626.96
2564 1,610.84 820.81 790.03
3M/2565 1,659.26 774.68 884.58

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800

ลา้
นบ

าท

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

2563 2564 3M/2565

รายไดร้วม ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย* กําไรสทุธสิําหรับปี / 
งวด 

2563 1,129.13 1,066.92 57.77
2564 3,369.66 3,146.18 199.66
3M/2565 1,651.56 1,536.39 90.85

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

ลา้
นบ

าท

งบกําไรขาดทนุ

2563 2564 3M/2565
หมายเหต ุ*คา่ใชจ้า่ยไมร่วมตน้ทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได ้

P 

68.42% 20.76% 
49.43% 50.57%

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  หนี<สนิอื%นๆ 

171.09 ลบ. 174.36ลบ.

หมายเหต:ุ **รายการหนี/สนิอื4น ๆ ไดแ้ก ่หนี/สนิตามสญัญาเชา่



 

สิ#งที#สง่มาด้วยลาํดบัที# 1 - สว่นที# 2 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที# 1 

ส่วนที@ 2 ข้อมูลบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

1. ข้อมูลทั@วไป 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “LEO”) เดิมชืGอ บริษัท ลีโอ กรุ๊ป จํากดั ก่อตั tงเมืGอ

วนัทีG 11 ตลุาคม 2534 ด้วยทนุจดทะเบียน 2.50 ล้านบาท โดยมีนายเกตติวิทย์ สิทธิสนุทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีGบริหาร

ของบริษัท เป็นหนึGงในผู้ เริGมก่อตั tงร่วมกบันายสมศกัดิ§ ศรีสทุศัน์กลุ และผู้ ก่อตั tงท่านอืGนๆ ซึGงนายเกตติวิทย์ สิทธิสนุทรวงศ์ 

ยังคงเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่จนถึงปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์แรกทีGจัดตั tงคือ เพืGอถือหุ้ นในบริษัทอืGนๆ ในกลุ่ม (“Holding 

Company”) และ เพืGอรองรับการขยายกิจการทีGเกีGยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ ในขณะนั tนธุรกรรมหลกัของกลุ่มบริษัทอยู่

ภายใต้บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชัGน จํากดั (“LEOT”) ซึGงดําเนินธุรกิจให้บริการรับจดัการขนส่งสินค้าทางทะเล 

(Sea Freight) ในแบบไม่เต็มตู้  (Less than Container Load หรือ “LCL”) ไปยงัเมืองท่าหลกัต่างๆ ทัGวโลก และต่อมาได้

ขยายบริการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบเต็มตู้   (Full Container Load หรือ “FCL”) ซึGงในปัจจุบันถือเป็นธุรกิจหลักทีGมี

สดัสว่นรายได้สงูสดุของบริษัท (ในปี 2551 มีการเปลีGยนโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และในปี 2552 ได้มีการโอนธุรกิจ

ของบริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชัGน จํากดัมายงับริษัท) 

 จากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจของโลกในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเงินปี 2540 เศรษฐกิจในหลาย

ประเทศมีอตัราการเติบโตชะลอตวัและส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจผู้ รับจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ LEOT จึงได้มี

การปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางการแข่งขันในการทําการตลาด โดยหันมาพัฒนาการขนส่งแบบครบวงจร

นอกเหนือจากการให้บริการรับจดัการขนส่งทางทะเลเพียงอย่างเดียว โดยในปี 2540 บริษัท เริGมให้บริการจดัการขนส่ง

สินค้าทางอากาศ (Air Freight) และในปี 2553 บริษัท ได้รับใบอนญุาตและขึ tนทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนืGอง

หลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator หรือ “MTO”) ตามพระราชบญัญติัการขนสง่ตอ่เนืGองหลายรูปแบบ พ.ศ. 

2548 อนัเป็นการแสดงถึงศกัยภาพและความสามารถในการให้บริการให้กบัลกูค้าได้อยา่งตอ่เนืGองครบวงจร อีกทั tงยงัเป็น

การเพิGมโอกาสและความพร้อมในการแข่งขนัของธุรกิจโลจิสติกส์ในระดบัภมิูภาคอีกด้วย  

 ในปี 2551 บริษัท ได้มีการเปลีGยนชืGอจาก บริษัท ลีโอ กรุ๊ป จํากดั มาเป็น บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั 

เพืGอให้ชืGอของบริษัท สามารถสืGอสารถึงขอบเขตธุรกิจของบริษัท ได้อย่างชดัเจน รวมถึงสามารถสะท้อนศกัยภาพในการ

ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ทีGสามารถครอบคลมุทัGวโลกแบบครบวงจร  (End - to - End  Global Logistics Services)  

 บริษัท ได้จดัตั tงบริษัทย่อยและร่วมลงทุนในบริษัทร่วมเพืGอสนบัสนุนธุรกรรมหลกัของบริษัท โดยมีการลงทุนทีG

สําคญั ได้แก่ ลงทนุในบริษัท เอฟพีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (“FPS”) ในปี 2554 เพืGอทําธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโล

จิสติกส์แบบครบวงจร และผู้ รับจดัการขนส่งต่อเนืGองหลายรูปแบบโดยเน้นกลุ่มภมิูภาคเอเชีย ร่วมจดัตั tงบริษัท ซิโนคอร์ 

เมอร์ชานท์มารีน (ประเทศไทย) จํากัด (“SKRT”) กับบริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์มารีน จํากัด ซึGงเป็นสายเดินเรือจาก

ประเทศเกาหลีใต้ในปี 2545 เพืGอดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนสายเดินเรือของซิโนคอร์ประจําประเทศไทย ร่วมจดัตั tงบริษัท วาย

เจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จํากดั (“YJCD”) ในปี 2552 เพืGอดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากตู้ สินค้าคอนเทนเนอร์ระยะสั tนและ

ระยะยาว และซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ จดัตั tงบริษัท เวิลด์ คอนเนคท์ โลจิสติกส์ จํากดั (“WCL”) ในปี 2553 เพืGอดําเนินธุรกิจ

เป็นผู้ ดําเนินพิธีการศลุกากรและตวัแทนออกของ ร่วมจดัตั tงบริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ARM”) กบักลุม่อารา

เม็กซ์ ซึGงเป็นบริษัทชั tนนําของโลกในธุรกิจขนส่งพสัดแุละเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ (Courier and Express) เพืGอ

ดําเนินธุรกิจบริการขนส่งพสัดแุละเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศในประเทศไทย (Courier and Small Parcel Express 
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Services) และร่วมจดัตั tง บริษัท ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ จํากดั (“LML”) กบับริษัทพนัธมิตรท้องถิGนในประเทศเมียนมาร์ 

ในปี 2557 สําหรับการดําเนินธุรกิจเป็นผู้จดัการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศในประเทศเมียนมาร์ เป็นต้น    

 อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2556-2558 บริษัท ได้มีการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัท เพืGอให้มีโครงสร้างทีGเหมาะสมในการ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยในปี 2558 บริษัท รับโอนกิจการทั tงหมด (Entire Business Transferred) 

ของ FPS และ WCL โดยทั tงสองบริษัทดําเนินการชําระบญัชีเรียบร้อยแล้ว สง่ผลให้ในปัจจบุนั บริษัท มีบริษัทยอ่ย 2 แหง่ทีG

ยังดําเนินธุรกรรมอยู่ คือ YJCD และ LML และมีบริษัทร่วมอีก 2 แห่งคือ SKRT และ ARM นอกจากนี t บริษัท ได้เปิด

ให้บริการ Leo Self-Storage (“LSS”) ซึGงเป็นธุรกิจใหม่เพืGอให้เช่าพื tนทีGจดัเก็บสินค้า ทั tงนี t บริษัท ได้ดําเนินการแปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนจํากดั เมืGอวนัทีG 23 มีนาคม 2560 และได้เปลีGยนชืGอเป็น บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน)     

 ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 31 ปีทีGผา่นมา บริษัท ได้ให้ความสําคญักบัคณุภาพการให้บริการเสมอมา โดยบริษัท 

ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO ครั tงแรกในปี 2543 และในปี 2559 บริษัท ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 อีกทั tง

บริษัท ยงัได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมผู้ รับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ (Thai International 

Freight Forwarders Association หรือ “TIFFA”) (ในปัจจบุนั นายเกตติวิทย์ สิทธิสนุทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีGบริหารของ

บริษัท ดํารงตําแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ§ของสมาคม TIFFA)  สมาพันธ์ผู้ รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(International Federation of Freight Forwarders Associations หรือ “FIATA”) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง

ประเทศ (International Air Transport Association  หรือ “IATA”) สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (Thai 

Airfreight Forwarders Association หรือ “TAFA”) และสมาคมชิปปิ tงแห่งประเทศไทย (The Customs Broker and 

Transportation Association of Thailand หรือ “CTAT”) เ ป็นต้น นอกจากนี t บริษัท ได้พิสูจน์ถึงการเป็นหนึG งใน

ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรชั tนนําของประเทศ โดยได้รับรางวลัผู้ประกอบการทีGมีความเป็นเลิศด้านการ

บริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจําปี 2559 (Excellent Logistics Management Award หรือ “ELMA”) สาขา 3rd Party 

Logistics Services Provider (3PL) จากกรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยรางวลัดงักลา่วแสดง

ให้เห็นถึงศกัยภาพในการบริหารจดัการและการให้บริการโลจิสติกส์ทีGเป็นเลิศของบริษัท ซึGงครอบคลมุถึงความน่าเชืGอถือ

ในกระบวนการจดัการด้านโลจิสติกส์และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการแก่ลกูค้าอีกด้วย      

และในปี 2562 บริษัท ได้รับรางวัลผู้ประกอบการทีGมีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจําปี 2562 

(Excellent Logistics Management Award หรือ “ELMA”) สาขาผู้ ให้บริการตวัแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ (International Freight Forwarding) จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรางวลัผู้

ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2562 (Prime Minister’s Award 2019 : PM Award 2019) สาขาธุรกิจบริการยอดเยีGยม 

(Best Service Enterprise Award) นอกจากนี t บริษัท ยังได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ 

(Authorized Economic Operator : AEO) จากกรมศลุกากร 

 

 

 

 

 

 



 

สิ#งที#สง่มาด้วยลาํดบัที# 1 - สว่นที# 2 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที# 3 

1.2 วสัิยทศัน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัท  

• วสัิยทศัน์ 

บริษัท จะเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั tนนําของไทย ทีGมีเครือข่ายครอบคลมุทัGวโลก โดยมีการเติบโต

อยา่งยัGงยืน และเป็นบริษัทอนัดบัหนึGงในใจของลกูค้าและพนกังาน 

• พันธกจิ 

บริษัท ตระหนกัถึงการกํากับดแูลกิจการทีGดี (Good Governance) จึงได้กําหนดพนัธกิจทีGจะทําให้บริษัท เติบโต

อย่างยัGงยืน ได้รับความเชืGอถือจากลกูค้าและคู่ค้า ตลอดจนพนกังานของบริษัท ด้วยความมุ่งมัGนทีGจะดําเนินธุรกิจอย่างมี

คณุภาพและประสิทธิภาพ และมีการพฒันาอยา่งตอ่เนืGองตามหลกั Quality Policy ใน 4 หวัข้อดงันี t 

1. ความพอใจสงูสดุของลกูค้า (HIGH-CUSTOMER SATISFACTION : HCS)  

2. ระบบงานทีGเป็นเลิศ  (EXCELLENT WORKING  SYSTEM : EWS)  

3. พนกังานทีGมีคณุภาพ  (QUALITY  HUMAN RESOURCE : QHR)  

4. องค์กรทีGมีความมัGนคง  (HEALTHY GROUP OF COMPANIES : HGC)  

• เป้าหมายในการดาํเนินงานของบริษัท 

บริษัท มีความมุ่งมัGนในการดําเนินธุรกิจ เพืGอให้เกิดการยอมรับในการเป็นองค์กรชั tนนําของคนไทยทีGให้บริการโลจิ

สติกส์อย่างครบวงจร บริษัท มีเจตนารมณ์ทีGจะดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพตรงตามระบบคณุภาพตาม

มาตรฐานสากล และมีการพฒันาอยา่งตอ่เนืGอง เพืGอเตรียมพร้อมสูก่ารเป็นองค์กรมหาชน 

• กลยุทธ์ 

1. สร้างการเจริญเติบโตของยอดขายอยา่งตอ่เนืGองในธุรกิจ Logistics Services และ Non-Logistics ทีGมี 

Growth and high margin potential 

2. มุง่เน้นในการสร้างความสมัพนัธ์ทีGดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ทั tงสายเรือ สายการบิน และผู้ให้ บริการเสริม

อืGนๆ ภายในประเทศ และขยายเครือข่ายโดยการสรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจทั tงในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

3. พฒันาและเสริมสร้างความรู้และทกัษะ Outward Mindset ของบคุลากรอยา่งตอ่เนืGอง เพืGอให้เกิด 

Service Excellent และเป็น Solution Provider ให้กบัลกูค้า 

4. ให้ความสําคญักบัการพฒันาและดแูลลกูค้ารายหลกั Key Customer ให้ได้รับการบริการทีGดี โดยมี

ระบบการให้บริการลกูค้าและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (CRM) อยา่งตอ่เนืGอง 

5. ดําเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสร้างการเติบโตอยา่งตอ่เนืGองและ

ยัGงยืน (Good Corporate Governance with Social Responsibility and Sustainable Growth) 

• ค่านิยม  

บริษัท ได้กําหนดค่านิยม หรือ LEO Core Values เพืGอปลูกฝังให้พนักงานมีแนวความคิด และหลักการในการ

ทํางานเดียวกนั ดงันี t 

 L = Leading with ethics and integrity (เป็นผู้ นําอยา่งมีหลกัการและคณุธรรม)  
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 E = Excellence teamwork with service mind (สร้างศกัยภาพในการทํางานเป็นทีมด้วยใจบริการ) 

 O = Open for continuous learning and improvement (เปิดกว้างในการเรียนรู้และพฒันาอยา่งตอ่เนืGอง) 

• วัฒนธรรมองค์กร  

1. ทศันคติ (Positive Attitude) : สร้างทศันคติของพนกังาน ให้มีความซืGอสตัย์สจุริต มีความคิดเป็นระบบ มี

ความเป็นผู้ นําและมีความคิดสร้างสรรค์ มีใจรักบริการเพืGอสามารถให้บริการลกูค้าได้อย่างเต็มทีG มีความ

รับผิดชอบตอ่งานในหน้าทีG  

2. องค์ความรู้ (Knowledge-Based Organisation) : เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้อยู่เสมอ มีความใฝ่

เรียนรู้สิGงใหม่ทีGเป็นประโยชน์  และส่งเสริมให้พนกังานได้มีโอกาสพฒันาความสามารถของตนเองและมี

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของตนเองให้กบัทีมงานได้ 

3. ให้พลงัส่งเสริมและกระจายอํานาจ (Empowerment and Delegation) :  สร้างแรงจูงใจและสร้างพลงั

ส่งเสริมให้พนกังานสามารถดงึศกัยภาพของตนเองออกมาให้มากทีGสดุโดยการมอบและกระจายอํานาจ 

เพืGอให้การบริหารและการดําเนินงานบรรลเุปา้หมายขององค์กร 

4. ทนัสมยั (Modern and Agile Organisation) : เป็นองค์กรทีGทนัสมยัและมีความคลอ่งตวัในการปรับตวักบั

การเปลีGยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1   โครงสร้างรายได้แยกตามประเภท 

บริษัท และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจดงันี t 

ประเภทของรายได้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 3 เดอืน ปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บริการรับจดัการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศทางทะเล 
(Sea Freight) 1 

723.68 69.11 778.96 68.99 2,922.29 86.72 1,543.05 93.43 

บริการรับจดัการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศทาง
อากาศ (Air Freight) 

137.69 13.15 174.51 15.46 226.92 6.73 53.48 3.24 

บริการสนบัสนนุการให้บริการโลจิสตกิส์และการขนสง่
สนิค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics Services 
หรือ “ILS”) 

149.51 14.28 137.99 12.22 185.39 5.50 45.91 2.78 

- บริการขนสง่ภายในประเทศและผา่นแดนโดย
รถบรรทกุและรถบรรทกุหวัลาก 

110.34 73.80 101.84 73.80 124.49 67.15 30.09 65.54 

- บริการด้านพิธีการศลุกากรและบริการอื,นๆ 39.17 26.20 36.15 26.20 60.89 32.85 15.82 34.46 

ธรุกิจให้เชา่พื 4นที,และธรุกิจรับฝากตู้สนิค้า 33.13 3.16 34.81 3.08 30.83 0.92 8.16 0.49 

-  บริการพื 4นที,สาํหรับเก็บของ (Leo Self Stroage 
หรือ "LSS") 

6.12 18.46 7.01 20.13 6.53 21.18 1.79 21.94 

-  บริการรับฝากตู้สนิค้าคอนเทนเนอร์ 27.01 81.54 27.80 79.87 24.30 78.82 6.37 78.06 
รวมรายได้จากการให้บริการ 1,044.01 99.70 1,126.27 99.75 3,365.43 99.87 1,650.60 99.94 

รายได้อื,นๆ(1) 3.19 0.30 2.86 0.25 4.23 0.13 0.96 0.06 
รวมรายได้ 1,047.21 100.00 1,129.13 100.00 3,369.66 100.00 1,651.56 100.00 

หมายเหต ุ:   
(1) รายได้อืGนๆ เช่น รายได้เงินปันผล รายได้ค่าเช่าและบริหารสํานักงาน ดอกเบี tยรับ กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่าย
สินทรัพย์ เป็นต้น 
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 ลักษณะการให้บริการ 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นหนึGงในผู้ให้บริการโลจิสติกส์สญัชาติไทยทีGให้บริการ

แบบครบวงจรทีGครอบคลุมทัGวโลก (End -  to - End Global Logistics Services) โดยธุรกิจหลักของบริษัท คือการรับ

จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั tงการนําเข้าและส่งออก (International Freight Forwarding Import / Export 

Services) โดยการขนส่งทางทะเล (Sea freight) ทั tงแบบเต็มตู้  (Full Container Load หรือ “FCL”) และแบบไม่เต็มตู้  

(Less than Container Load หรือ “LCL”) และทางอากาศ (Air freight) โดยบริษัท มีพนัธมิตรอยู่ในตา่งประเทศมากกว่า 

190 ประเทศ จึงสามารถทีGจะให้บริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลมุทัGวโลก 

นอกจากการเป็นผู้ รับจดัการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศแล้ว บริษัท ยงัมีผลิตภณัฑ์และการบริการอืGนๆ เพืGอสนบัสนนุการ

ให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าของบริษัท ให้ครบวงจร (Integrated Logistics Service) เช่น การให้บริการด้าน

พิธีการศุลกากร การรับจัดการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุกและรถบรรทุกหัวลาก บริการจัดหาประกันภัยสินค้า 

(Cargo Insurance) บริการบรรจหีุบห่อสินค้า บริการรับจดัเก็บและกระจายสินค้า การรับขนสง่สินค้าโครงการและสินค้า

ขนาดใหญ่ (Project&Heavy Lift Cargoes) และการรับขนส่งพัสดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ (Courier and 

Small Parcell Express Service) เป็นต้น  

ทั tงนี t บริษัท ได้รับใบอนุญาตและขึ tนทะเบียนเป็นผู้ ประกอบการขนส่งต่อเนืGองหลายรูปแบบ (Multimodal 

Transport Operator-“MTO”) ตามพระราชบญัญติัการขนสง่ตอ่เนืGองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ในปี 2553 บริษัท สามารถ

ให้บริการลกูค้าในการขนส่งตั tงแต่ต้นทางถึงปลายทางได้ทัGวโลกในลกัษณะ End - to - End Global Logistics และจาก

การทีGบริษัท มีพนัธมิตรทางธุรกิจทั tงในประเทศและต่างประเทศซึGงประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น บริษัทสาย

เดินเรือ บริษัทสายการบิน บริษัทขนสง่พสัดภุณัฑ์ (Small Parcel) และบริษัทขนสง่ภายในประเทศ อีกทั tงยงัเป็นสมาชิกใน

สมาคมและสมาพนัธ์ต่างๆ ทําให้บริษัท สามารถให้บริการทีGรองรับความต้องการของลกูค้าทีGหลากหลายและสามารถ

ให้บริการทั tงในประเทศและตา่งประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี tบริษัท ยงัมีบริการจากบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จํากดั (“YJCD”) ซึGง

ทําธุรกิจให้บริการรับฝากตู้ สินค้าคอนเทนเนอร์ระยะสั tนและระยะยาว และซ่อมตู้คอนเทนเนอร์แก่สายเดินเรือ และบริษัท 

ลีโอ เมียนมาร์  โลจิสติกส์ จํากดั (“LML”) ซึGงทําธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรทีGประเทศเมียนมาร์ เพืGอรองรับการ

ขนส่งทีGมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนืGองหลงัจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community 

หรือ “AEC”) 
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แผนภาพแสดงลักษณะการให้บริการโลจสิตกิส์แบบครบวงจร 

 

 

 

ลกัษณะการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรโดยทัGวไป สามารถสรุปขั tนตอนการให้บริการได้ดงันี t 

1. วางแผนเส้นทาง และวิธีการขนสง่ทีGเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า 

2. บริหารจดัการระวางกบัสายเดินเรือ สายการบิน หรือการขนสง่ผา่นแดนโดยรถบรรทกุ 

3. ดําเนินพิธีการศลุกากรทั tงในประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง 

4. บริการขนส่งภายในประเทศ ทั tงในประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง รวมถึงการขนส่งผ่านแดนไปยงั

ประเทศเพืGอนบ้าน 

5. บริการรับจดัเก็บ แบ่งแยก และกระจายสินค้า รวมถึงการบรรจุหีบห่อ ทั tงในประเทศต้นทางและประเทศ

ปลายทาง 

 ประเภทการให้บริการ 

• การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight)  

บริษัท เป็นผู้ ให้บริการรับจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลทั tงการนําเข้าและส่งออก ซึGงการขนส่งใน

รูปแบบนี tเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท จากการทีGมีสดัส่วนรายได้สงูทีGสดุ โดยในปี 2562 ถึงปี 2564 มีสดัส่วนรายได้คิดเป็น

ร้อยละ 69.11 ร้อยละ 68.99 และร้อยละ 86.72 ของสดัสว่นรายได้รวม ตามลําดบั สําหรับงวด 3 เดือน ปี 2565 มีสดัสว่น

รายได้การรับจดัการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศทางทะเล คิดเป็นร้อยละ 93.43 

ทั tงนี t ลกัษณะการให้บริการ บริษัท จะทําหน้าทีGเสมือนเป็นตวักลางระหว่างลกูค้ากับสายเดินเรือ โดยบริษัท จะ

สอบถามความต้องการของลูกค้าก่อนทีGจะทําการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์และจัดหาระวางเรือจากสายเดินเรือพร้อมทั tง

กําหนดเส้นทางเดินเรือและเวลาให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าและตามความเหมาะสมของสินค้า อีกทั tง บริษัท ยงั

สามารถติดตามสถานะของสินค้าพร้อมทั tงแจ้งให้ลกูค้าทราบตลอดระยะทางทีGให้บริการ  

(1) (1) 

(2) 

(3) (3) 

(4) 

(4) 

(4) 

(4) 

(5) (5) 



 

สิ#งที#สง่มาด้วยลาํดบัที# 1 - สว่นที# 2 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที# 7 

นอกจากนี t บริษัท ยังสามารถให้บริการด้านพิธีการศุลกากรทั tงในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง และ

ประสานงานกับตวัแทนในต่างประเทศเพืGอจดัการสินค้าของลกูค้า ในปัจจุบนับริษัท สามารถให้บริการในเส้นทางการ

เดินเรือหลากหลายประเทศ ครอบคลมุทา่เรือหลกัในเขตการค้าทีGสําคญัทัGวโลก ปัจจบุนั บริษัท มีความชํานาญในเส้นทาง

ในแถบเอเชีย เช่น ประเทศจีน ประเทศญีGปุ่ น และกลุม่ประเทศอาเซียน รวมถึงประเทศทีGมีปริมาณสินค้าสง่ออกมาก เช่น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศอินเดีย เป็นต้น  

การขนส่งทางทะเลโดยส่วนใหญ่จะทําการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์เพืGอความสะดวกในการขนส่งและเพืGอ

ป้องกันความเสียหายของสินค้า ซึGงตู้ คอนเทนเนอร์สามารถแบ่งเป็น 2 ขนาดหลักๆ คือ ขนาด 20 ฟุต (Twenty-foot 

Equivalent Unit หรือ “TEU”) และขนาด 40 ฟตุ (Forty-foot Equivalent Unit หรือ “FEU” ) นอกจากนี t ตู้คอนเทนเนอร์ยงั

มีรูปแบบต่างๆ เช่น ตู้แบบธรรมดาหรือตู้แห้ง (Dry) ตู้แบบควบคมุอณุหภมิู (Reefer) ตู้แบบเปิดหลงัคา (Open top) และ 

ตู้ เปิดข้าง (Flat rack) เป็นต้น การขนสง่ทางทะเลสามารถแบง่เป็น 2 ประเภทดงันี t 

1. การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load หรือ “FCL”) หมายถึง การขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทน

เนอร์ทีGสินค้าในตู้จะเป็นสินค้าของลกูค้าเพียงรายเดียว ซึGงเหมาะกบัลกูค้าทีGมีปริมาณการสง่สินค้าทีGมากพอสําหรับ

การบรรจเุต็มตู้  ซึGงการขนสง่แบบ FCL นี tจะไม่มีการเปิดตู้จนกว่าจะถึงจดุหมายปลายทาง โดยลกูค้าสามารถรับตู้

เปลา่จากลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard หรือ “CY”) ของสายเดินเรือไปบรรจสิุนค้าหน้าโรงงานหรือโรง

เก็บสินค้าของลกูค้าแล้วนําตู้ ทีGบรรจสิุนค้าแล้วไปวางทีGทา่เรือบริเวณลานพกัตู้ สินค้าเพืGอรอการบรรทกุลงเรือ  

2. การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load หรือ “LCL”) หมายถึง การขนส่งสินค้าโดยตู้

คอนเทนเนอร์ทีGสินค้าในตู้ เป็นสินค้าของลูกค้าหลายราย เนืGองจากลูกค้าแต่ละรายมีปริมาณสินค้าไม่เพียงพอ

สําหรับการบรรจเุต็มตู้คอนเทนเนอร์จงึเกิดการแบง่การใช้พื tนทีGของสินค้า โดยบริษัท จะทําการจดัสรรพื tนทีGตู้ ให้แก่

ลกูค้า LCL แต่ละรายให้เกิดประโยชน์สงูสดุ สินค้า LCL จะถกูบรรจลุงตู้คอนเทนเนอร์ทีGโรงพกัสินค้า (Container 

Freight Station หรือ “CFS”) ของบริษัท และเมืGอตู้ สินค้าถูกบรรจุตามกําหนดเรียบร้อย บริษัท จะนําตู้ ไปส่งทีG

บริเวณลานวางพกัตู้ สินค้าในทา่เรือเพืGอรอการบรรทกุลงเรือ 

รายได้ (ล้านบาท) จากการขนส่งทางทะเล ของบริษัท ปี 2562 – 2564 

ประเภทการให้บริการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 3 เดอืน ปี 2565 

 ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท ล้านบาท 

สนิค้าขาออก   560.06  595.73  2,762.28 1,516.82 

สนิค้าขาเข้า   163.62  183.22  160.01 26.23 

รวม  723.68  778.96  2,922.29 1,543.05 

หมายเหต:ุ ข้อมลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

• การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight)  

บริษัท เป็นผู้ให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศทางอากาศทั tงการนําเข้าและสง่ออก ซึGงการขนสง่ในรูปแบบ

นี tเหมาะกบัลกูค้าทีGต้องการความรวดเร็วในการขนสง่ หรือเป็นสินค้าทีGมีมลูคา่สงู อยา่งไรก็ดี การขนสง่ทางอากาศจะมีต้นทนุทีG

สงูกวา่การขนสง่ทางทะเล ดงันั tน สินค้าสว่นใหญ่ทีGขนสง่ทางอากาศจะมีปริมาณน้อย และมีขนาดไมใ่หญ่มากนกั  



 

สิ#งที#สง่มาด้วยลาํดบัที# 1 - สว่นที# 2 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที# 8 

โดยทัGวไป ลกัษณะการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศจะมีความคล้ายคลึงกับการให้บริการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล กล่าวคือ บริษัท จะทําหน้าทีGเปรียบเสมือนตวักลางระหว่างลกูค้ากบัสายการบิน 

โดยบริษัท จะสอบถามความต้องการของลกูค้าก่อนทีGจะทําการจดัหาพื tนทีGและเทีGยวบินให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า 

พร้อมติดตามสถานะของสินค้าและแจ้งให้ลกูค้าทราบตลอดระยะทางทีGให้บริการ รวมทั tงยงัให้บริการด้านพิธีการศลุกากร 

และประสานงานกบัตวัแทนตา่งประเทศเพืGอจดัการสินค้าของลกูค้า  

ปัจจบุนั บริษัท เป็นสมาชิกในสมาคมต่างๆ ทีGเกีGยวข้องกบัการขนส่งทางอากาศ เช่น เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ รับ

จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศแห่งประเทศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association หรือ “TAFA”) และ สมาคม

ขนสง่สินค้าทางอากาศระหวา่งประเทศ (International Air Transport Association หรือ “IATA”) เป็นต้น ซึGงการได้รับการ

อนมุติัให้เป็นสมาชิกของสมาคมระดบัโลก เช่น IATA นี t ทําให้บริษัท ได้รับการยอมรับและเชืGอถือจากสายการบินทัGวโลกใน

ระดบัสากล รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากพนัธมิตรทางธุรกิจในตา่งประเทศและลกูค้า และยงัได้รับข้อมลูข่าวสารทีGเป็น

ประโยชน์จาก IATA อีกด้วย  

นอกจากนี t บริษัท ยงัให้บริการขนส่งจดหมายและพสัดทุางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยมีกลุ่มลกูค้าหลกัได้แก่ 

ลกูค้าผู้ ให้บริการขนส่งไปรษณียภณัฑ์ และลกูค้าผู้ ให้บริการขนส่งสินค้า E-Commerce ซึGงต้องการความรวดเร็วในการ

จดัสง่สินค้าถึงผู้บริโภคด้วยราคาทีGเหมาะสม  

ทั tงนี t สดัส่วนรายได้จากการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศในปี 2562 - 2564 คิดเป็นร้อยละ 13.15, ร้อยละ 

15.46 และร้อยละ 6.73 ของรายได้รวมตามลําดบั สําหรับงวด 3 เดือน ปี 2565 มีสดัส่วนรายได้จากการรับจดัการขนส่ง

ทางอากาศ คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของรายได้รวม 

รายได้ (ล้านบาท) จากการขนส่งทางอากาศ ปี 2562 – 3 เดือน ปี 2565 

ประเภทการให้บริการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 3 เดอืน ปี 2565 

 ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท ล้านบาท 

สนิค้าขาออก   116.05  159.27  168.60 38.98 

สนิค้าขาเข้า   21.64  15.24  58.32 14.50 

รวม  137.69  174.51  226.92 53.48 

หมายเหต:ุ ข้อมลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

• บริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics 

Services หรือ “ILS”) 

เพืGอตอบสนองความต้องการของลกูค้า บริษัท จึงได้พฒันาการให้บริการในส่วนต่างๆ เพิGมขึ tนเพืGอสนบัสนุนการ

ขนสง่แก่ลกูค้าให้ครบวงจรมากยิGงขึ tน ซึGงสามารถแบง่ได้ ดงันี t  

1. การให้บริการด้านพธีิการศุลกากร (Customs Clearance)  

หมายถึง การให้บริการเป็นตวัแทนของลูกค้าในการดําเนินการด้านพิธีการศุลกากรเพืGอการนําเข้าและส่งออก 

รวมถึงการจดัเตรียมเอกสารและการให้คําแนะนําด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนําเข้า-ส่งออก บริษัททีGให้บริการ

ดงักลา่วจะต้องลงทะเบียนเป็นตวัแทนออกของจากกรมศลุกากร ซึGงบริษัททีGจะลงทะเบียนได้จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมทีG

เกีGยวข้องกับการออกของทีGกรมศุลกากรรับรอง และมีพนกังานหรือลกูจ้างทีGปฏิบติังานเกีGยวกับการออกของทีGผ่านการ
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อบรมหลกัสตูรตวัแทนออกของจากสมาคมหรือสถาบนัทีGกรมศลุกากรรับรองและผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานทีGกรม

ศลุกากรกําหนด หรือผ่านการอบรมหลกัสตูรผู้ ชํานาญการศลุกากรของกรมศลุกากร อย่างน้อย 1 คน ทั tงนี t ณ วนัทีG 30 

มิถุนายน 2563 บริษัท มีผู้ ชํานาญการทีGผ่านการอบรมหลกัสูตรและผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานทีGกรมศุลกากร

กําหนดประจําบริษัท 4 คน 

ตวัแทนออกของ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตวัแทนออกของทัGวไป และตวัแทนออกของระดบัมาตรฐานเออี

โอ (Authorized Economic Operator หรือ “AEO”) ซึGงตวัแทนออกของทีGกรมศลุกากรได้อนมุติัรับรองให้เป็นตวัแทนออก

ของระดบัมาตรฐานเออีโอ จะสามารถปฏิบติัพิธีการศลุกากรด้วยความสะดวกรวดเร็ว และได้รับสิทธิพิเศษทางศลุกากร

มากยิGงขึ tน ในปัจจุบนั บริษัท ได้รับการประกาศอนุญาตให้เป็นตวัแทนออกของระดบัมาตรฐานเออีโอ เพืGอเพิGมความ

สะดวกรวดเร็วในการขนสง่สินค้าและศกัยภาพในการแข่งขนัสูร่ะดบัมาตรฐานโลก เมืGอปี 2562 

รายได้ (ล้านบาท) และสัดส่วน (ร้อยละ) จากการให้บริการด้านพธีิการศุลกากรปี 2562 – 3 เดือน ปี 2565 

ประเภทการให้บริการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 3 เดอืน ปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บริการขาออก  22.29 56.89 21.15 58.52 38.17 62.69 10.50 66.35 

บริการขาเข้า  16.89 43.11 15.00 41.48 22.72 37.31 5.32 33.65 

รวม 39.17 100.00 36.15 100.00 60.89 100.00 15.82 100.00 

หมายเหต:ุ ข้อมลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

 

2. บริการขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหัวลาก (Domestic and Cross-

Border Trucking)  

การขนสง่ด้วยรถบรรทกุหรือรถบรรทกุหวัลากทั tงภายในประเทศและผ่านแดนไปยงัประเทศเพืGอนบ้านสามารถแบง่

ได้เป็น 2 ประเภท หลกัๆ ดงันี t  

- การขนส่งจากหน้าโรงงานลูกค้าไปยังท่าเรือ/ท่าอากาศยาน หรือ รับสินค้าจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานมายัง

โรงงานลกูค้าเป็นส่วนประกอบหนึGงในสายการขนส่งแบบ End - to - End ในบางกรณีท่าเรือ/ท่าอากาศยาน

อาจอยูค่นละประเทศกบัโรงงานของผู้ นําเข้า-สง่ออก  

- การขนส่งจากโรงงานแห่งหนึGงไปสู่โรงงานอีกแห่งหนึGงด้วยรถบรรทกุหรือรถบรรทกุหวัลากทั tงในประเทศและ

ผ่านแดนไปยงัประเทศเพืGอนบ้าน ในกรณีทีGโรงงานของผู้ส่งออก-นําเข้าทั tงสองแห่งมีระยะทางไม่ไกลนกัและ

ระบบโครงสร้างพื tนฐานของประเทศทีGส่งออก-นําเข้าเอื tออํานวยต่อการขนส่งภาคพื tนดิน การขนส่งรูปแบบนี t

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าเนืGองจากมีต้นทนุทีGถกูกวา่การขนสง่ทางอากาศ และรวดเร็วกวา่การ

ขนส่งทางทะเล ดังนั tน การทีGบริษัท มีพันธมิตรเป็นผู้ ให้บริการขนส่งทางบกทีGมีศักยภาพในการขนส่งทั tงใน

ประเทศและผ่านแดนไปยงัประเทศเพืGอนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ และประเทศลาว เป็น

ต้น ทําให้บริษัท สามารถให้บริการลกูค้าทีGมีคูค้่า หรือสาขาทีGประจําอยูป่ระเทศเพืGอนบ้านได้อยา่งครบวงจร 
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รายได้  (ล้านบาท) และสัดส่วน (ร้อยละ) จากการให้บริการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งผ่านแดน

โดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลากในปี 2562 – 3 เดือน ปี 2565 

ประเภทการให้บริการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 3 เดอืน ปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ในประเทศ 102.31 92.73 100.29 98.48 121.72 97.77 29.43 97.81 

ผา่นแดน 8.03 7.27 1.54 1.52 2.77 2.23 0.66 2.19 

รวม 110.34 100.00 101.84 100.00 124.49 100.00 30.09 100 

หมายเหต:ุ ข้อมลูจากฝ่ายจดัการ 

 

3. การบริการรับจัดเก็บและกระจายสินค้า บรรจุหบีห่อสินค้า และบริการจัดหาประกันภยัสินค้า 

เพืGอให้บริการลกูค้าได้อย่างครบวงจร บริษัท ยงัสามารถให้บริการในสว่นอืGนๆ ทีGสนบัสนนุการขนสง่หลกั เช่น การ

บริการรับจดัเก็บและกระจายสินค้า (Warehouse & Distribution Management) สําหรับลกูค้าส่งออกทีGมีความต้องการ

พกัของระหว่างการขนส่งสินค้าไปยงัท่าเรือ/สนามบิน และลกูค้านําเข้าทีGมีความต้องการพกัของระหว่างการขนส่งสินค้า

จากทา่เรือ/สนามบินมายงัโรงงานลกูค้า เนืGองจากพื tนทีGทีGโรงงานของลกูค้าอาจไมเ่พียงพอหรือไมส่ะดวกในการพกัของหรือ

ถ่ายของเข้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ บริษัท ยงัให้บริการบรรจหีุบห่อสินค้า (Packing) ทั tงในและนอกสถานทีG เพืGอปอ้งกนั

ความเสียหายทีGอาจเกิดจากการขนสง่ระหวา่งทาง เช่น การบรรจใุสล่งัไม้ (Wooden Crate) หรือ พาเลตไม้ (Wood Pallet) 

เป็นต้น นอกจากนี t บริษัท ยงัให้บริการจดัหาประกนัภยัสินค้า (Cargo Insurance) เพืGอให้ความมัGนใจกบัลกูค้าวา่จะได้รับ

ชดเชยคา่เสียหายในกรณีทีGสินค้าเกิดความเสียหายจากการขนสง่ระหวา่งทาง 

• การให้บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์  

บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จํากดั (“YJCD”) ซึGงเป็นบริษัทย่อย ทําธุรกิจให้บริการรับฝากตู้ สินค้าคอนเทน

เนอร์ระยะสั tนและระยะยาว และซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่สายเดินเรือ โดยทัGวไปตู้คอนเทนเนอร์เปล่าซึGงผู้ นําเข้าได้ถ่าย

สินค้าออกจากตู้แล้ว จะถกูนํากลบัมาวางทีGลานพกัตู้  (Container Depot หรือ Container Yard) ประจําสายเดินเรือนั tนๆ 

เพืGอพกัตู้  และรอผู้สง่ออกนําตู้ออกไปบรรจสิุนค้าต่อไป ดงันั tน รายได้หลกัของ YJCD มาจากคา่บริการยกตู้จากลานพกัตู้

ขึ tนรถหวัลาก และจากรถหวัลากลงลานพกัตู้  (Lift On – Lift Off) อีกทั tง YJCD ยงัให้บริการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์กับ

สายเดินเรือในกรณีทีGตู้ เกิดความเสียหาย รวมทั tงทําความสะอาดและเตรียมตู้ให้พร้อมตามเงืGอนไขของผู้สง่ออก นอกจากนี t 

YJCD ยงัมีรายได้อืGน เช่น คา่ผา่นประต ู(Gate Fees) คา่ฝากตู้ เกินเวลา (Storage Charges) และ คา่เช่าทีG เป็นต้น 
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แผนภาพแสดงลักษณะการให้บริการของ YJCD 

 

1. ผู้ นําเข้า หรือ Supplier รถบรรทกุหวัลาก รับตู้ สินค้าจากเรือทีGทา่เรือเพืGอขนสง่ไปทีGโรงงานของผู้ นําเข้า 

2. ผู้ นําเข้า หรือ Supplier รถบรรทกุเมืGอถ่ายสินค้าเสร็จจะนําตู้ เปล่ามาเก็บไว้ทีGลานเก็บตู้ สินค้าตามทีGสาย

เดินเรือระบ ุในทีGนี tคือ YJCD 

3. YJCD รับฝากตู้ สินค้า ซอ่มแซม ทําความสะอาด และจดัเตรียมตู้ให้อยูใ่นสภาพทีGพร้อมสําหรับผู้สง่ออก 

4. ผู้ส่งออกนํารถบรรทกุมารับตู้ เปล่าทีGลานเก็บตู้ สินค้าประจําสายเดินเรือ (YJCD) เพืGอนําไปบรรจสิุนค้าทีG

โรงงาน 

5. หลงัจากบรรจสิุนค้าเรียบร้อย ผู้สง่ออกนําตู้ ทีGบรรจเุสร็จไปยงัทา่เรือเพืGอรอบรรทกุลงเรือตอ่ไป 

 ทีGผ่านมา YJCD มีรายได้และจํานวนตู้ขาเข้าและขาออกค่อนข้างทรงตวั โดยในปี ¢²³¢ ถึงปี ¢²³´  YJCD มี

รายได้เทา่กบั ¢µ.¶£ ล้านบาท ¢µ.·¶ ล้านบาท และ ¢´.¸¶ ล้านบาท ตามลําดบั ทําให้ในปัจจบุนั ธุรกิจของ YJCD เป็นอีก

หนึGงธุรกิจโลจิสติกส์ทีGสร้างรายได้ให้แก่กลุม่บริษัท โดยทีGสดัสว่นรายได้ของ YJCD คิดเป็นร้อยละ ¢.²· ร้อยละ ¢.´³ และ

ร้อยละ ¶.µ¢ ของรายได้รวม ตามลําดบั 

 ทั tงนี t ณ วันทีG ¸£ ธันวาคม ¢²³´ YJCD มีผู้ ถือหุ้น ¸ ราย ได้แก่ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ ²¶ บุคคลธรรมดาทีGไม่

เกีGยวข้องกบับริษัท ถือหุ้นร้อยละ ´¶ และ นิติบคุคลทีGไมเ่กีGยวข้องกบับริษัท ถือหุ้นร้อยละ £¶ 

• การให้บริการโลจสิตกิส์แบบครบวงจรที@ประเทศเมียนมาร์ 

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ “AEC” เมืGอเดือนธันวาคม 2558 ทําให้ปริมาณสินค้าทีGขนส่งระหว่าง

ประเทศในภมิูภาคมีแนวโน้มเติบโตมากขึ tน สง่ผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์ขยายตวัอยา่งตอ่เนืGอง เนืGองจากเป็นธุรกิจทีGมีสว่นช่วย

สนบัสนุนการผลิตและการส่งออกให้กับผู้ประกอบการทีGมีการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ได้เห็นถึงโอกาสในการขยาย

ธุรกิจในประเทศเพืGอนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิGงประเทศทีGมีอตัราการเติบโตสงูอย่างประเทศเมียนมาร์ จงึได้จดัตั tงบริษัท ลี

โอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ จํากดั (“Leo Myanmar Logistics หรือ “LML”) ร่วมกบับริษัทผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ท้องถิGนแห่ง

หนึGงในประเทศเมียนมาร์ เพืGอทําธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยมีสํานกังานใหญ่อยู่ทีGเมืองย่างกุ้ ง ประเทศ

(1) 

(2) (4) 

(5) 

(3) 

ทา่เรอื 
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เมียนมาร์ โดยเน้นให้บริการแก่ลูกค้าคนไทยทีGขยายธุรกิจไปทีGประเทศเมียนมาร์และตัวแทนต่างประเทศ (Overseas 

Agent) 

อย่างไรก็ดี การขนส่งผ่านแดนด้วยรถบรรทุกไปยงัประเทศเมียนมาร์ ซึGงเป็นหนึGงในการให้บริการของ LML นั tน 
ปัจจบุนัยงัมีข้อจํากดัด้านการขนสง่ เช่น กฎหมายของประเทศเมียนมาร์อนญุาตให้รถบรรทกุของไทยเข้าได้ถึงเมืองเมียวดี
เท่านั tน ดงันั tน สินค้าจะถกูถ่ายจากรถบรรทกุไทยสูร่ถบรรทกุเมียนมาร์เพืGอไปสง่ทีGปลายทาง สง่ผลให้สินค้ามีโอกาสได้รับ
ความเสียหาย  ดงันั tน ในปี 2559 LML จึงได้เป็นผู้ ริเริGมในการขนส่งผ่านแดนด้วยรถบรรทกุไปยงัประเทศเมียนมาร์ด้วย
ระบบตู้คอนเทนเนอร์ เพืGอลดความเสียหายและสญูหายของสินค้า และยงัได้นําระบบ Electronic Seal หรือ e-Seal มาใช้
ในการบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนของบริษัท ทําให้ลูกค้าสามารถติดตามตําแหน่งและสถานะตู้ คอนเทนเนอร์ได้
ตลอดเวลา และเพืGอให้ความมัGนใจแก่ลกูค้าว่าสินค้าจะถึงมือผู้ รับอย่างปลอดภยั และให้ชืGอบริการขนส่งข้ามแดนของ
บริษัท ทีGไปประเทศเมียนมาร์วา่ Secured Containerization Cross Border Transport เพราะเป็นการขนสง่ผา่นแดนทีGให้
ความปลอดภยักบัสินค้า และยงัสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ตลอดระยะทางของการขนสง่ 

ทั tงนี t รายได้ของ LML ในปี ¢²³¢ - ¢²³´ เทา่กบั ².³´ ล้านบาท ´.£¸ ล้านบาท และ ´.¸· ล้านบาท ตามลําดบั 

• การให้บริการพื Cนที@สาํหรับเก็บของ (Leo Self Stroage หรือ "LSS") 

บริษัท เริGมให้บริการห้องจดัเก็บสินค้าแก่บุคคลทัGวไปในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยกําหนดค่าเช่าเป็นรายเดือน 

ตามขนาดของห้องเก็บของ เริGมต้นตั tงแต่ 1 ตารางเมตร ไปจนถึง 30 ตารางเมตร ทั tงนี t อาคารทีGให้บริการเก็บของตั tงอยู่

บริเวณถนนพระราม 3 มีลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั tน 6 คหูา ขนาดพื tนทีGรวมประมาณ 1,280 ตารางเมตร โดยบริษัท 

ทําสญัญาเช่าทีGดินและอาคารเป็นระยะเวลา 12 ปี กบับุคคลธรรมดาทีGไม่เกีGยวข้องกบับริษัท ผู้ ใช้บริการจะได้รับกุญแจ

ห้องเก็บของสว่นตวัและสามารถเข้าออกได้ทกุวนั โดยมีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภยัให้บริการตลอด 24 ชัGวโมง สินค้าทีG

ผู้ ใช้บริการนํามาเก็บรักษาต้องผา่นการลงนามรับรองวา่ไมเ่ป็นสินค้าต้องห้าม หรือสินค้าผิดกฎหมาย โดยผู้ใช้บริการสว่น

ใหญ่ คือ ออฟฟิศสํานกังานทีGต้องการพื tนทีGเก็บเอกสาร และผู้พกัอาคารในคอนโดมิเนียมทีGต้องการพื tนทีGเก็บของสว่นตวั 

ในปี 2564 ทีGประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ได้มีมติอนมุติัเช่าทีGดินพร้อมสิGงปลกูสร้างบนถนนเจริญกรุง และ

เงินลงทนุในโครงการ Leo Self Storage แห่งทีG 2 เพืGอพฒันาโครงการให้เช่าห้องเก็บของส่วนบคุคล (Leo Self Storage) 

ซึGงสอดคล้องกบัหนึGงในวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิGมทนุทีGได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัGวไปเป็นครั tงแรก 

(IPO) ตามทีGบริษัท ได้เปิดเผยในหนงัสือชี tชวน 

ทั tงนี t รายได้จากการให้บริการพื tนทีGสําหรับเก็บของ ในปี 2562 - 2564 เท่ากบั 6.12 ล้านบาท 7.01 ล้านบาท และ 

6.53 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับงวด 3 เดือน ปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการพื tนทีGสําหรับเก็บของ 1.79 ล้าน

บาท 

 การบริการของบริษัทร่วม 

นอกเหนือจากธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว บริษัท ยงัมีบริษัทร่วมอีกสองแห่งคือ บริษัท ซิโนคอร์ เมอร์

ชานท์มารีน (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึGงลกัษณะการประกอบธุรกิจของทั tงสอง

บริษัทโดยสงัเขปเป็นดงันี t 
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• บริษัท ซโินคอร์ เมอร์ชานท์มารีน (ประเทศไทย) จาํกัด (“SKRT”) 

SKRT ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนสายเดินเรือ Sinokor ซึGงเป็นสายเรือสญัชาติเกาหลี ให้บริการขนสง่ด้วยตู้คอนเทน

เนอร์ ภายในภาคพื tนเอเชียแปซิฟิก โดยมีเส้นทางหลกั เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญีGปุ่ น ประเทศจีน  และกลุม่ประเทศ 

ASEAN เป็นต้น และให้บริการเช่าเรือเทกอง ระยะยาว โดย SKRT เป็นตวัแทนขายระวางให้กบัสายเรือ Sinokor ประจํา

ประเทศไทย ซึGง SKRT จะทําหน้าทีGดแูลการปฏิบติัการทีGเกิดขึ tนในประเทศไทย เช่น ประสานงานระหวา่งลกูค้ากบัสายเรือ 

บริหารจัดการจองระวางให้ลูกค้า และจัดทําเอกสารทีGเกีGยวเนืGองกับการขนส่งเช่น ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (“Bill of 

Lading” หรือ “B/L”) และใบสัGงปลอ่ยสินค้า (“Delivery Order” หรือ “D/O”) เป็นต้น ทั tงนี t ในปี 2562 - 2564 บริษัท มีสว่น

แบง่กําไรจาก SKRT เป็นจํานวน 14.41 ล้านบาท 10.19 ล้านบาท และ 6.75 ล้านบาทตามลําดบั 

แผนภาพแสดงเส้นทางการขนส่งของ SKRT 

 
 

• บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (“ARM”) 

ARM ดําเนินธุรกิจให้บริการขนสง่พสัดแุละเอกสารเร่งดว่นระหวา่งประเทศ (Courier and Small Parcel Express 

Service) ทั tงขาเข้าและขาออกโดยมีเส้นทางหลกัคือ ตะวนัออกกลาง เอเชีย และยโุรป ทั tงนี t ในปี 2562 - 2564 บริษัท มี

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน ARM เป็นจํานวน 0.69 ล้านบาท 0.61 ล้านบาท และ 18.67 ล้านบาท 

ตามลําดบั ทั tงนี t ในปี 2564 ARM มีรายได้จากการให้บริการเพิGมมากขึ tนจากปริมาณการขนส่งทีGเพิGมขึ tนโดยเฉพาะจาก

ธุรกิจ E-Commerce ทําให้ภาพรวมของธุรกิจเริGมมีทิศทางทีGดีขึ tนและคาดว่าจะสามารถสร้างผลประกอบการทีGเป็นบวก

ให้กบับริษัทได้อยา่งตอ่เนืGองในอนาคต 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

(ก) กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 

• สร้างการเจริญเตบิโตของยอดขายอย่างต่อเนื@องด้วยกลยุทธ์ Product Differentiation & Innovation Market 

Concentration และ Service Excellence 

บริษัท มีการกําหนดกลยทุธ์ในการสร้างรายได้และเพิGมยอดขายของผลิตภณัฑ์ โดยทําการคดัเลือกผลิตภณัฑ์หลกั

ประจําปี (Products Champion) โดยพิจารณาจากโอกาสทางธุรกิจและแนวโน้มอตุสาหกรรมทีGผู้บริหารและฝ่ายขายทีG

เกีGยวข้องวิเคราะห์และวางกลยทุธ์ร่วมกนั ซึGงบริษัท ได้ให้ความสําคญัในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดและการขาย

กบักลุม่ผลิตภณัฑ์หลกันี t เพืGอสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างตอ่เนืGอง นอกจากนี t บริษัท ได้มีการนําเทคโนโลยีมาผสมผสาน

กบันวตักรรมการให้บริการผา่น Application “Book Leoy” ทีGช่วยให้ลกูค้าสามารถทําการจองคา่ระวางการให้บริการขนสง่

สินค้าทางเรือในลกัษณะสินค้าไม่เต็มตู้  (LCL) การขนสง่เอกสารและพสัดดุว่น (Courier Express) รวมถึงการจองรถการ

ขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกได้บนมือถือ ซึGงถือเป็นการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และสร้างนวัตกรรม 

(Innovation) ให้ลกูค้าให้มีความสะดวกสบายในการใช้บริการมากขึ tน อีกทั tง จากการทีGบริษัท เปิดดําเนินธุรกิจมาเป็น

ระยะเวลามากกว่า 31 ปี เป็นสมาชิกของ International Freight Forwarding Network ชั tนนําของโลกมากกว่า 10 กลุ่ม

เครือข่ายและมี Network Agencies ใน 190 ประเทศทัGวโลก ทําให้บริษัท เป็นผู้ ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรทีG

สามารถให้บริการได้หลากหลายประเทศครอบคลมุทัGวโลก จงึมีความเข้าใจถึงความต้องการทีGหลากหลายของลกูค้า  

• มุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์ที@ดีและรักษาฐานลูกค้าหลัก (Key Customers) 

บริษัท ให้ความสําคญักบัการสร้างความพงึพอใจสงูสดุและรักษาความสมัพนัธ์ทีGดีกบัลกูค้าอย่างต่อเนืGอง โดยใน

ทุกๆ ปี ทางบริษัท ได้ทําการสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้ารายหลัก และนําผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะของลูกค้ามาปรับปรุงการให้บริการเพืGอให้มีคุณภาพมากยิGงขึ tน ทางบริษัท ยังมีกลยุทธ์ในการบริหาร

ความสมัพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) อย่างต่อเนืGอง เช่น กิจกรรมงานสมัมนาเพืGอแบ่งปัน

ความรู้หรือกฏระเบียบใหม่ๆ ทีGเกีGยวข้องกบัธุรกิจโลจิสติกส์ให้ลกูค้าได้ทราบ  กิจกรรม Corporate Social Responsibility 

ทีGเชิญลกูค้าให้มีสว่นร่วมในการสร้างอาคารเรียนใหม่ให้กบัโรงเรียนทีGอยู่ในถิGนธุรกนัดาร เป็นต้น  ทั tงนี t บริษัท มีลกูค้าทีGใช้

บริการของบริษัท เป็นระยะเวลามากกวา่ 15 ปี จํานวน 89 ราย 

• พัฒนาและเสริมสร้างความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื@อง เพื@อให้เป็น Solution Provider ให้กับ

ลูกค้า 

บคุลากรของบริษัท ถือเป็นอีกหนึGงปัจจยัสําคญัทีGส่งผลต่อการเติบโตของบริษัท เสมอมา เนืGองจากบุคลากรส่วน

ใหญ่ของบริษัท มีความรู้ความเชีGยวชาญในธุรกิจโลจิสติกส์เป็นอย่างดี สามารถสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า โดยเฉพาะ

บุคลากรระดบัผู้บริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในธุรกิจโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า 20 ปี และพนกังานกว่าร้อยละ 30 ของ

บริษัท มีอายงุานมากกว่า 10 ปี บริษัท ให้ความสําคญัของการรักษาทรัพยากรบคุคล โดยมีนโยบายให้ผลตอบแทนและ

สวสัดิการทีGดีเพืGอสร้างรากฐานทีGมัGนคงให้แก่พนกังานของบริษัท ในระยะยาว 

บริษัท ให้ความสําคญักบัการคดัเลือกบคุลากรเพืGอร่วมงานกบับริษัท โดยปัจจบุนั บคุลากรของบริษัท กว่าร้อยละ 

83 มีคณุวฒิุทางการศกึษาในระดบัปริญญาตรีหรือสงูกวา่ ซึGงเป็นการแสดงถึงการให้ความสําคญัในการคดัเลือกบคุลากร
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ทีGมีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกบับริษัท อีกทั tง บริษัทยงัมีการปลกูฝังทศันคติของพนกังานให้มีใจรักบริการและการ

ทํางานเป็นทีม เพืGอทีGจะสามารถให้บริการลกูค้าได้อยา่งเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี t บริษัท ยงัมีแผนงานพฒันาบคุลากรรุ่นใหมโ่ดยการจดัอบรมและสมัมนาเพืGอเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่

พนกังานอย่างต่อเนืGอง และมีการจดัตั tงโครงการฝึกอบรมของบริษัท คือ “LEO Academy” เพืGอให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์

กบัพนกังานและลกูค้าของบริษัท ทั tงนี t ณ วนัทีG 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีบุคลากรทีGผ่านการทดสอบสมรรถนะบุคคล

ตามมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์จากสถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกบัสมาคมผู้ รับจดัการขนส่งระหว่าง

ประเทศ ทั tงสิ tน 36 คน  

• ขยายเครือข่ายโดยการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจทั Cงในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื@อง 

บริษัท มีนโยบายในการสร้างความสมัพันธ์ทีGดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทั tงในประเทศและต่างประเทศ เช่น สาย

เดินเรือ สายการบิน ตวัแทนตา่งประเทศ (Overseas Agent) ผู้ประกอบการขนสง่รถบรรทกุ หรือแม้กระทัGง ผู้ประกอบการ

ทีGทําธุรกิจเหมือนกนักบับริษัท แตชํ่านาญการขนสง่ในเส้นทางทีGแตกตา่งกนั  การมีความสมัพนัธ์ทีGดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ

นี tส่งผลให้บริษัท สามารถรับจดัการขนส่งได้ทัGวโลกอย่างครบวงจร อีกทั tงบริษัท ยงัมีโอกาสในการได้ลกูค้ารายใหม่ทีGมา

จากแนะนําโดยพนัธมิตรเหลา่นี tด้วย 

 บริษัท มีความมุ่งมัGนทีGจะขยายเครือข่ายพันธมิตรทั tงในประเทศและต่างประเทศ จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน

เครือข่ายระดับนานาชาติ (International Freight Forwarding Network) เช่น Famous Pacific Shipping หรือ “FPS”, 

Global Ocean Agency Lines หรือ “GOAL”, WCA Inter Global หรือ “WCA”, Worldwide Project Consortium หรือ 

“WWPC” และ CGLI Network เป็นต้น 

• ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและดูแลลูกค้าระดับ Key Accounts ให้ได้รับการบริการที@ดี โดยมีโครงการ

พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการลูกค้าและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อย่างต่อเนื@อง 

บริษัท ได้ให้ความสําคญัและสร้างความสมัพนัธ์กบั ลกูค้าระดบั Key Account โดยผู้บริหารของบริษัท เข้าเยีGยม

เยียน เพืGอทําความรู้จกักบัผู้บริหารระดบัสงูของลกูค้า และจดักิจกรรม CRM อย่างต่อเนืGองเพืGอกระชบัความสมัพนัธ์กบั

ลกูค้า รวมทั tงเพืGอให้กลุม่ลกูค้าปัจจบุนัเพิGมปริมาณการใช้บริการมากยิGงขึ tนให้ครอบคลมุทกุด้าน 

• ดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Good Corporate Governance with 

Social responsibility) 

บริษัท ได้ดําเนินธุรกิจทีGแสดงถึงความสมัพนัธ์และสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมผ่านการจดัทํากิจกรรมเพืGอสงัคม

ต่างๆ  เช่น ขยายโอกาสด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมทีGมีประโยชน์และรับผิดชอบต่อชุมชน การรณรงค์ให้พนักงาน

ช่วยกนัประหยดัพลงังานและรักษาสิGงแวดล้อม และมีนโนบายปฏิบติัต่อต้านและป้องกนัการทจุริตในองค์กร โดยมีการ

ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยึดมัGนในความถกูต้อง ไม่สนบัสนนุให้มีการการสร้างความสําเร็จของงานด้วย

วิธีการทจุริต พร้อมทั tง สนบัสนนุให้พนกังานแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทํา และสนบัสนนุความคิดทีGมี

ประโยชน์ของพนกังาน 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของบริษัท สามารถแบง่ออกเป็นกลุม่ตา่งๆ ตามประเภทการให้บริการของบริษัท ดงันี t 

• ธุรกจิการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล  

- ลกูค้าผู้ประกอบการนําเข้าสง่ออก ในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ยานพาหนะและชิ tนสว่นยานพาหนะ 

ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก อาหารและสินค้าเกษตร อุปกรณ์และวสัดุก่อสร้าง เคมีภณัฑ์ อุปกรณ์และ

ชิ tนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อปุกรณ์และชิ tนส่วนเครืGองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์ตกแต่งบ้านและเครืGองครัว ผลิตภณัฑ์

พลาสติกและยาง สิGงทอ ยางพารา ฯลฯ 

- ลกูค้า Co-Loader ซึGงเป็นผู้ประกอบการผู้ รับจดัการขนส่งสินค้าเหมือนกบับริษัท และประกอบการอยู่ใน

ประเทศไทย ซึGงมีบริการไม่ครบวงจร เส้นทางบริการไม่ครอบคลมุในทกุพื tนทีGบริการ หรือไม่มีตวัแทนใน

ตา่งประเทศ (Overseas Network) ทีGครอบคลมุทัGวโลกเหมือนบริษัท 

- ลกูค้าจากตวัแทนต่างประเทศ (Overseas Agent) ของบริษัท จากการทีGลกูค้าของตวัแทนต่างประเทศ

ของบริษัท มีธุรกรรมกบัคู่ค้าทีGประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย ตวัแทนต่างประเทศจึงใช้บริการบริษัท 

ในการช่วยติดตอ่ประสานงานกบัคูค้่าของลกูค้า 

- ลกูค้าบคุคลทัGวไป 

• ธุรกจิการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ 

- ลกูค้าผู้ประกอบการนําเข้าสง่ออก ในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ยานพาหนะและชิ tนสว่นยานพาหนะ 

ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก อาหารและสินค้าเกษตร อุปกรณ์และวสัดุก่อสร้าง เคมีภณัฑ์ อุปกรณ์และ

ชิ tนสว่นอิเล็กทรอนิกส์ อปุกรณ์และชิ tนส่วนเครืGองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์ตกแต่งบ้านและเครืGองครัว ผลิตภณัฑ์

พลาสติกและยาง สิGงทอ ยางพารา ฯลฯ 

- ลูกค้าจากตวัแทนต่างประเทศ (Overseas Agent / Network) จากการทีGลูกค้าของตวัแทนต่างประเทศ

ของบริษัท มีธุรกรรมกบัคู่ค้าทีGประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย ตวัแทนต่างประเทศจึงใช้บริการบริษัท 

ในการช่วยติดตอ่ประสานงานกบัคูค้่าของลกูค้าลกูค้าผู้ให้บริการขนสง่ไปรษณียภณัฑ์ 

- ลกูค้าผู้ให้บริการขนสง่สินค้า E-Commerce 

- ลกูค้าบคุคลทัGวไป  

• ธุรกจิบริการสนับสนุนโลจสิตกิส์และการขนส่งสินค้า 

- ลกูค้าผู้ประกอบการนําเข้าสง่ออก ในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ยานพาหนะและชิ tนสว่นยานพาหนะ 

ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก อาหารและสินค้าเกษตร อุปกรณ์และวสัดุก่อสร้าง เคมีภณัฑ์ อุปกรณ์และ

ชิ tนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อปุกรณ์และชิ tนส่วนเครืGองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์ตกแต่งบ้านและเครืGองครัว ผลิตภณัฑ์

พลาสติกและยาง สิGงทอ ยางพารา ฯลฯ 

- ลูกค้าจากตวัแทนต่างประเทศ จากการทีGลูกค้าของตวัแทนต่างประเทศของบริษัท มีธุรกรรมกับคู่ค้าทีG

ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย ตวัแทนต่างประเทศจึงใช้บริการบริษัท ในการประสานงานกับผู้ ให้

บริการท้องถิGนอืGนๆ เช่น ผู้ประกอบการรถบรรทกุ และตวัแทนออกของ เป็นต้น 
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- ลกูค้าผู้ให้บริการธุรกิจตวัแทนสายเดินเรือ ซึGงมาใช้บริการรับฝากตู้ สินค้าคอนเทนเนอร์ 

- ลกูค้าทีGอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร และบริเวณใกล้เคียง 

- ลกูค้าบคุคลทัGวไป 

• ธุรกจิให้บริการพื Cนที@สาํหรับเกบ็ของ 

- ลกูค้าออฟฟิศสํานกังาน ตลอดจนผู้ประกอบการ SME ทีGต้องการพื tนทีGในการเก็บสินค้า เอกสาร หรือวสัดุ

อปุกรณ์ตา่งๆ 

- ลกูค้าบคุคลทัGวไป เช่น ผู้พกัอาศยัคอนโดมิเนียม หอพกั หรือบ้านพกัทีGต้องการพื tนทีGเก็บของเพิGมขึ tน หรือมี

การซอ่มแซมบ้าน 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายในการกําหนดราคาทีGเหมาะสมแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทีG

สอดคล้องกับรูปแบบความต้องการของลูกค้า โดยทัGวไปบริษัท จะกําหนดราคาตามราคาต้นทุนการให้บริการบวกค่า

บริหารจัดการทีGเหมาะสม และเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยบริษัท จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการ

แข่งขันในตลาดกับคู่แข่ง ปัจจัยสําคัญทีGนํามาพิจารณาต้นทุนบริการ เช่น ประเภทการให้บริการ เส้นทางการขนส่ง 

ระยะเวลาการขนสง่ ขนาดและปริมาณของสินค้า ประเภทของสินค้า เป็นต้น โดยการคิดราคาการให้บริการนั tน บริษัท จะ

พิจารณาตามประเภทการให้บริการดงัตอ่ไปนี t  

 
ประเภทการให้บริการ ปัจจัยในการกาํหนดราคา 

รับจดัการขนสง่ทางทะเลแบบเต็มตู้  อตัราคา่ระวาง จํานวนตู้ สินค้า ขนาดของตู้  สายเดินเรือ และเส้นทางการ
เดินเรือ ระยะเวลาในการขนสง่ 

รับจดัการขนสง่ทางทะเลแบบไมเ่ต็มตู้  อัตราค่าระวาง ปริมาตร (CBM) หรือ นํ tาหนัก (ตัน) แล้วแต่จํานวนใด
มากกวา่ เส้นทางการเดินเรือ และระยะเวลาในการขนสง่ 

รับจดัการขนสง่ทางอากาศ อตัราค่าระวาง นํ tาหนกัรวมทีGชัGงได้ (Actual weight) หรือ ปริมาตรความ
จ ุ(Volume weight) แล้วแต่จํานวนใดมากกว่า สายการบิน เส้นทางบิน 
และระยะเวลาในการขนสง่ 

รับจดัการขนสง่ทางบกโดยรถบรรทกุ  
หรือ รถหวัลาก 

ปริมาณสินค้า นํ tาหนกัสินค้า เส้นทางการขนสง่ ชนิดพาหนะ 

ให้บริการด้านพิธีการศลุกากร จํานวนใบขนสนิค้า จํานวนตู้  หรือ ปริมาณสนิค้า ประเภทของสนิค้า 

ให้บริการบรรจสิุนค้า ปริมาณสินค้า ขนาดของสินค้า ประเภทของสินค้า วสัดทีุGใช้ในการบรรจุ
หีบหอ่ 

บริการรับจดัเก็บและกระจายสินค้า ขนาดพื tนทีGทีGใช้ ระยะเวลาในการเก็บสินค้า ปริมาณ ขนาดและประเภท
ของสนิค้า และเส้นทางการขนสง่ 

ให้บริการจดัหาประกนัภยัสินค้า ราคาและเงืGอนไขเป็นไปตามทีGบริษัทประกนักําหนด 
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การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ช่องทางการจดัจําหน่ายของบริษัท สามารถแบง่ได้เป็น 2 รูปแบบหลกัคือ  

• ทมีขายของบริษัท เป็นฝ่ายตดิต่อลูกค้า (By Sales) 

วิธีนี tถือเป็นวิธีหลกัของบริษัท ในการหาลกูค้ารายใหม่ทีGมีความเป็นไปได้ทีGจะใช้บริการบริษัท และเป็นข้อได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัทีGสําคญัของบริษัท เนืGองจาก บริษัท มีทีมงานขายมากกว่า 40 คน และถือเป็นทีมงานขายทีGมีขนาดใหญ่

เมืGอเทียบกบับริษัทอืGนๆในอตุสาหกรรม โดยทีGทีมขายติดต่อลกูค้าตามกลุ่มเป้าหมายทีGบริษัทกําหนดให้ในแต่ละปี โดย

บริษัท จะให้ความสําคัญในการวางแผนเพืGอกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย โดยคัดเลือกตามประเภท

อตุสาหกรรมหรือกําหนดตามประเภทอืGนๆ ตามการพิจารณาของบริษัท ซึGงทีมขายจะทําหน้าทีGติดต่อลกูค้าทางอีเมล์หรือ

โทรศพัท์ เพืGอขอเข้าพบลกูค้าและนําเสนอการให้บริการทีGเหมาะสมแก่ลกูค้า  

กลุ่มลกูค้าประเภทนี t ได้แก่ ผู้ประกอบการนําเข้าส่งออกทีGใช้บริการกับบริษัท (Direct Customers) โดยตรงและ

ไม่ได้ผ่านตวัแทนรายอืGน ซึGงในช่วง 3 ปีทีGผ่านมา ในแต่ละปีจะมีลกูค้ากลุ่มนี tมากกว่า 1,200 ราย ส่วนมากจะอยู่ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล รองลงมาคือกลุม่ลกูค้าทีGอยู่ในนิคมอตุสาหกรรมตา่งๆ ในภาคตะวนัออก เช่น นิคมอตุสาหกรรม

อมตะนคร  นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั   

ทั tงนี t ในแตล่ะปีบริษัท จะมีการกําหนดหรือวางแผนในการหากลุม่ลกูค้าเปา้หมายโดยจะคดัเลือกจากกลุม่ประเภท

อตุสาหกรรมหรือกําหนดตามประเภทของเส้นทางขนส่งหรือบริการใหม่ของบริษัท ตามการพิจารณาของคณะผู้บริหาร 

และกําหนดให้เป็น Product Champion ทีGบริษัท จะให้ความสําคญัในการกําหนดกลยทุธ์ทางการตลาดและการขาย 

นอกจากนี t บริษัท ยงัมีลกูค้า Co-Loader1 ซึGงเป็นผู้ประกอบการผู้ รับจดัการขนส่งสินค้าเหมือนกับบริษัท และ

ประกอบการอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่มีความเชีGยวชาญในการขนส่งบางประเภท หรืออาจไม่ได้ให้บริการการขนส่งแบบ 

LCL ในบางเส้นทางเนืGองจากมีจํานวนสินค้าน้อย หรืออาจไม่มีสญัญาบริการ (Service Contract) กบัสายเดินเรือ หรือ

อาจไม่มีตวัแทนในต่างประเทศ (Overseas Network) ทีGครอบคลมุทัGวโลกเหมือนบริษัท การทีGมาใช้บริการของบริษัท จะ

ทําให้ Co-Loader ดงักลา่วมีศกัยภาพในการให้บริการทีGดีขึ tน และมีราคาทีGสามารถแข่งขนัได้ และก่อให้เกิดธุรกิจร่วมกนั

ในลกัษณะ Win-Win Agreement รวมทั tงกลุม่ลกูค้าทีGได้รับการแนะนําจากตวัแทนขายหรือผู้แนะนํา (“Sales Agent”) ให้

มาใช้บริการกบับริษัท โดยบริษัท จะมีการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้ ทีGแนะนําลกูค้าใช้บริการของบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และ

เงืGอนไขทีGบริษัท กําหนด 

การพิจารณาและคดัเลือก Sales Agent  

การมีพนัธมิตร ซึGงเป็นตวัแทนขายหรือผู้แนะนําธุรกิจให้แก่บริษัท  เป็นการเพิGมช่องทางในการติดต่อและเป็นการ

ขยายฐานกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยผู้ ทีG ต้องการเป็น Sales Agent ของบริษัท นั tน จะต้องเป็นผู้ ทีGสามารถติดต่อ

ประสานงาน และให้คําแนะนํากบัลกูค้าให้มาใช้บริการของทางบริษัท หรือในกรณีทีGลกูค้าเป็นลกูค้าของบริษัท อยู่แล้ว 

Sales Agent จะต้องสามารถแนะนําให้ลกูค้ามาใช้บริการของบริษัท ในปริมาณทีGเพิGมสงูขึ tน หรือใช้บริการอืGนเพิGมเติม

 
1 Co-Loader เป็นกลุม่ลกูคา้ทีCเป็นผูป้ระกอบการผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้เหมอืนกบับรษิทั และประกอบการอยูใ่นประเทศไทย แต่ไมม่คีวามเชีCยวชาญ
ในการขนสง่บางประเภท หรอือาจไมไ่ดใ้หบ้รกิารการขนสง่ในบางเสน้ทาง หรอืมจีาํนวนสนิคา้ไมม่ากพอทีCจะใชบ้รกิารแบบเตม็ตูค้อนเทนเนอร ์หรอื
อาจไมม่สีญัญาบรกิาร (Service Contract) กบัสายเดนิเรอื หรอือาจไมม่ตีวัแทนในต่างประเทศ (Overseas Network) ทีCครอบคลุมทั Cวโลกเหมอืน
บรษิทั ดงันั iน จงึมาใชบ้รกิารกบับรษิทั เพืCอสง่สนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ของตวัเอง  
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นอกเหนือจากบริการทีGลกูค้าเคยใช้อยู่เดิม เช่น ใช้บริการเส้นทางใหม่ เป็นต้น  ซึGงบางครั tงบริษัท ยงัไม่สามารถขยาย

ขอบเขตในการให้บริการเพิGมขึ tนได้ จึงจําเป็นจะต้องมี Sales Agent ในการเพิGมความสมัพนัธ์ทีGดีกบัลกูค้าเพืGอทีGจะได้งาน

เพิGมมากขึ tน โดย Sales Agent ของบริษัท อาจมีทั tงกลุม่ทีGเป็นนิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดา ซึGงในกรณีทีGเป็นกลุม่นิติบคุคล 

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเหมือนกับบริษัท (“Freight Forwarder”) หรือเป็นผู้กระทําการ

แทนผู้ นําเข้า-สง่ออก ในการดําเนินการตามพิธีการของกรมศลุกากร (“Custom Broker”/ “Shipping Broker”) ทีGทําหน้าทีG

เป็น Co-Loader เป็นต้น ในขณะทีGกลุ่มบุคคลธรรมดา มีทั tงกลุ่มทีGมีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศมาก่อน เช่น เป็นอดีตพนกังานของบริษัทในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น หรืออาจเป็นบุคคลทัGวไปทีGรู้จกัทั tง

บริษัท และผู้ประกอบการนําเข้าหรือสง่ออก และสามารถติดตอ่ประสานงานให้บริษัท สามารถนําเสนอบริการได้  

นอกจากนี t กลุ่มผู้ ประกอบธุรกิจนําเข้า-ส่งออกซึGงสนใจในบริการของบริษัท สามารถติดต่อผ่านช่องทางการ

ให้บริการต่างๆ ได้แก่ทางโทรศพัท์ ทางออนไลน์ เช่น อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัท (www.leogloballogistics.com) เครือข่าย

ทางสงัคม (www.facebook.com/LEOgloballogisticsGroup) สําหรับในสว่นของ Leo Self Storage สามารถติดตอ่ผ่าน

ทางเว็บไซต์ (https://leoselfstorage.com) เครือขา่ยทางสงัคม (www.facebook.com/LEOselfstorage) ในสว่นของแอป

พลิเคชนั Book Leoy มีเครือข่ายทางสงัคม คือ (www.facebook.com/BookLeoy) นอกจากนี t บริษัท ยงัมีเว็บไซต์อืGนทีG

เป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์บริษัท  (www.logistics2day.com) สืGอโฆษณาออนไลน์ และทางนิตยสารต่างๆ เช่น 

Logistics Manager หรือ “LM” และ “Transport” เป็นต้น 

• กลุ่มลูกค้าจากตัวแทนต่างประเทศ (By Agent) 

กลุม่ลกูค้าประเภทนี t เกิดจากการทีGลกูค้าของตวัแทนตา่งประเทศของบริษัท มีธุรกรรมกบัคูค้่าทีGประกอบกิจการอยู่

ในประเทศไทย ตัวแทนต่างประเทศจึงใช้บริการบริษัท ในการช่วยติดต่อประสานงานกับคู่ค้าของลูกค้า รวมถึงช่วย

ประสานงานกบัผู้ ให้บริการท้องถิGนอืGนๆ เช่น ผู้ประกอบการรถบรรทกุ และตวัแทนออกของ เป็นต้น ในขณะเดียวกนับริษัท 

ก็จะใช้บริการตวัแทนต่างประเทศเพืGอช่วยประสานงานการขนสง่ในประเทศนั tนๆ สําหรับงานขนสง่ของลกูค้าจากทีมขาย

ของบริษัท ซึGงเป็นการทําธุรกิจกบัตวัแทนตา่งประเทศในลกัษณะตา่งตอบแทนซึGงกนัและกนั (Reciprocal Business) โดย

บริษัท ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในเครือข่ายต่างๆ ทั tงในและต่างประเทศ เช่น FPS Network, WCA Network, CGLI, 

GOAL เป็นต้น ซึGงเป็นช่องทางทีGสําคญัแห่งหนึGงในการแนะนําตวับริษัทให้แก่คู่ค้าและลกูค้าของบริษัท โดยเฉพาะกลุ่ม

ลกูค้าและตวัแทนตา่งประเทศ 

• ภาพรวมอุตสาหกรรม 

ธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics) เป็นหนึGงในธุรกิจทีGเป็นหวัใจสําคญัในการขบัเคลืGอนเศรษฐกิจของประเทศ ความ

ต้องการในการบริโภคสินค้าขยายไปในทกุพื tนทีG  ทั tงในประเทศและตา่งประเทศ การให้บริการขนสง่สินค้าจากทีGหนึGงไปยงั

อีกทีGหนึGง เป็นกระบวนการทางธุรกิจทีGสําคญัทีGผู้ประกอบธุรกิจตา่งๆ มองหาผู้ให้บริการทีGสามารถให้บริการได้อยา่งรวดเร็ว 

ครบวงจร ปลอดภยั คลอบคลมุทกุพื tนทีG รับผิดชอบตอ่การให้บริการจนสินค้าถึงปลายทาง คา่บริการสอดรับกบัต้นทนุการ

ผลิต สร้างราคาสินค้าให้สามารถแข่งขนัได้ 

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์นั tนมีความสัมพันธ์กับสภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เนืGองจากเป็นธุรกิจทีGมีส่วนช่วย

สนบัสนนุการผลิตและการค้าระหวา่งประเทศ ทั tงนําเข้าและสง่ออก และเป็นปัจจยัทีGสําคญัในการขบัเคลืGอนเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทั tงนี t ปัจจยัหลกัทีGสนบัสนนุการเติบโตของอตุสาหกรรมโลจิสติกส์ คือ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มลูคา่

การสง่ออกและนําเข้า และการขยายตวัของธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce)  
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จากข้อมลูของศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืGอสาร สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจาก

กรมศลุกากรนั tน ประเทศไทยมีสถิติมลูคา่การค้า สง่ออก และ นําเข้า ในช่วง 5 ปีทีGผา่นมา ดงันี t 

 
มูลค่าการค้า ส่งออก และ นําเข้า ของประเทศไทย ปี 2560 – 2564  และ อัตราการเปลี@ยนแปลงต่อปี 

ปี 
มูลค่าการค้า 

อัตราการ
เปลีMยนแปลง 

มูลค่าการ
ส่งออก 

อัตราการ
เปลีMยนแปลง 

มูลค่าการ
นําเข้า 

อัตราการ
เปลีMยนแปลง 

ล้านล้านบาท ร้อยละ ล้านล้านบาท ร้อยละ ล้านล้านบาท ร้อยละ 

2560 15.59 8.00 8.01 6.03 7.59 10.15 

2561 16.19 3.84 8.09 1.09 8.10 6.73 

2562 15.05 -6.9 7.63 -5.93 7.44 -7.77 

2563 13.68 -9.1 7.18 -5.9 6.50 -12.4 

2564 17.09 25.12 8.54 18.9 8.54 32 

ที,มา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื,อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 

 
ในปี 2564 ประเทศไทยมีมลูคา่การสง่ออกไปประเทศสหรัฐอเมริกามากทีGสดุทีG 1.31 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสว่น

แบ่งการตลาดทีGร้อยละ 15.41 รองลงมาคือประเทศจีน มีมูลค่าการส่งออกทีG 1.17 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่ง

การตลาดทีGร้อยละ 13.71 อันดบัสามคือประเทศญีGปุ่ น มีมูลค่าการส่งออกทีG 0.78 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่ง

การตลาดทีGร้อยละ 9.20 อนัดบัสีG และห้า คือ ประเทศเวียดนาม และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตามลําดบั  

มูลค่าการส่งออกและส่วนแบ่งการตลาด แยกตามประเทศ ปี 2561 – 2564 

# 
ประเทศทีM 
ส่งออก 

2561 2562 2563 2564 
ล้านล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้านล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้านล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้านล้าน
บาท 

ร้อยละ 

1 สหรัฐอเมริกา 0.90 11.10 0.97 12.73 1.06 14.76 1.31 15.41 

2 จีน 0.97 11.95 0.90 11.83 0.92 12.81 1.17 13.71 

3 ญี,ปุ่ น 0.80 9.88 0.76 9.97 0.70 9.74 0.78 9.20 

4 เวียดนาม 0.42 5.14 0.38 4.92 0.34 4.73 0.39 4.60 

5 ฮอ่งกง 0.40 4.96 0.36 4.76 0.35 4.87 0.38 4.27 

ที,มา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื,อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 

 
ในด้านการนําเข้า ประเทศจีน และญีGปุ่ น ถือเป็นตลาดนําเข้าทีGสําคญัของประเทศไทย โดยในปี 2564 มลูค่าการ

นําเข้าจากจีนนั tนสงูถึง 2.12 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสว่นแบง่การตลาดทีGร้อยละ 24.88  ในขณะทีGมลูคา่การนําเข้าจาก

ญีGปุ่ นเท่ากับ 1.13 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดทีG ร้อยละ 13.30 ส่วนอันดับสาม สีG  และห้า คือ 

สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ตามลําดบั  
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มูลค่าการนําเข้าและส่วนแบ่งการตลาด แยกตามประเทศ ปี 2561 – 2564 

# 
ประเทศทีM 

นําเข้า 

2561 2562 2563 2564 
ล้านล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้านล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้านล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้านล้าน
บาท 

ร้อยละ 

1 จีน 1.62 20.05 1.58 21.24 1.56 24.00 2.12 24.88 

2 ญี,ปุ่ น 1.15 14.14 1.04 14.03 0.86 13.23 1.13 13.30 

3 สหรัฐอเมริกา 0.49 6.06 0.55 7.35 0.46 7.07 0.46 -5.38 

4 มาเลเซีย 0.43 5.35 0.40 5.44 0.32 4.92 0.38 4.49 

5 เกาหลใีต้ 0.35 4.30 0.27 3.65 0.24 3.69 0.33 3.70 

ที,มา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื,อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 

 
หากแบง่มลูคา่การสง่ออกของปี 2564 ตามประเภทสินค้านั tน รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบมีมลูคา่การสง่ออก

มากทีGสุดทีG 0.91 ล้านล้านบาท รองลงมาคือ เครืGองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.69 ล้านล้านบาท และ

ผลิตภณัฑ์ยาง 0.45 ล้านล้านบาท สําหรับการนําเข้า ประเทศไทยมีความต้องการนําเข้านํ tามนัดิบ โดยคิดเป็นมลูคา่ 0.77 

ล้านล้านบาท  รองลงมา คือ เครืGองจกัรกลและส่วนประกอบ ทีG 0.66 ล้านบาท และเคมีภณัฑ์ เป็นมลูค่า 0.65 ล้านล้าน

บาท  

 
มูลค่าการส่งออกแบ่งตามประเภทสินค้า 10 อันดับแรก ปี 2564 (ล้านบาท)  

 
ที,มา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื,อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 
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มูลค่าการนําเข้าแบ่งตามประเภทสินค้า 10 อันดับแรก ปี 2564 (ล้านบาท) 

 
ที,มา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื,อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 

 

• แนวโน้มธุรกิจโลจสิตกิส์   

สืบเนืGองจากปัจจยับวกจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community หรือ “AEC”) 

และนโยบายสง่เสริมจากภาครัฐ เช่น แผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัทีG 3 (พ.ศ. 2560 

– 2564) ทีGมุ่งเน้นการพฒันาโครงสร้างพื tนฐานและสิGงอํานวยความสะดวก ตลอดจนการพฒันาปัจจยัสนบัสนนุด้านโลจิ

สติกส์ เพืGอเพิGมความสามารถในการแข่งขนั และเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นศนูย์กลางของโลจิสติกส์ในภมิูภาคอาเซียน 

รวมถึงการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce  ในปี 2564 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตสูง 

โดยเฉพาะธุรกิจทีGเกีGยวข้องกบั E-commerce ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคทีGเปลีGยนแปลงไปเนืGองมาจากการระบาดของเชื tอ

โควิด-£º  ซึGงกระตุ้นให้การซื tอขายออนไลน์ในกลุม่สินค้าอปุโภคบริโภคมีสงูขึ tนเนืGองจากผู้บริโภคปรับเปลีGยน lifestyle ใน

การใช้ชีวิต จงึทําให้ธุรกิจโลจิสติกส์ทีGเกีGยวข้องกบัการขนสง่สินค้าเติบโตอยา่งก้าวกระโดดไปด้วย 

แนวโน้มของภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics หรือ “T&L”) หลงัการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนถกูคาดว่าจะมีการเปลีGยนแปลงในหลายๆด้าน เช่น การกระจายตวัของความต้องการบริการ T&L จาก

เดิมทีGความต้องการกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่และเส้นทางการคมนาคมหลัก ซึGงเป็นผลมากจากการพัฒนา

โครงสร้างพื tนฐานด้านคมนาคมจะทําให้เกิดพื tนทีGเศรษฐกิจและเส้นทางการคมนาคมใหม่ๆ การแข่งขนัทีGเพิGมขึ tนจะสง่ผล

ให้เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้ ให้บริการท้องถิGนทั tงขนาดกลางและขนาดย่อมเพืGอเพิGมศกัยภาพการให้บริการให้สามารถ

แข่งขนักบับริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ทีGมกัจะเข้ามาในรูปแบบของบริษัทร่วมทนุกบับริษัทท้องถิGนได้ ผลของการแข่งขนัยงั

ช่วยเพิGมคณุภาพการให้บริการและยกระดบัมาตรฐานของผู้ประกอบการท้องถิGนให้ทดัเทียมกับบริษัทต่างชาติ และยงั

ก่อให้เกิดความหลากหลายของบริการ T&L มากขึ tน ผู้ ให้บริการ T&L ขนาดกลางและขนาดยอ่มจะพยายามหลีกเลีGยงการ

แข่งขนักบัธุรกิจขนาดใหญ่ โดยใช้กลยทุธ์ตลาดเฉพาะ เน้นให้บริการในตลาดทีGมีความต้องการเฉพาะหรือตลาดทีGมีขนาด

เล็ก ซึGงธุรกิจขนาดใหญ่ไม่เข้ามาแข่งขนัด้วย นอกจากนี t ผู้ประกอบการทีGมีมาตรฐานเฉพาะทาง เช่น ฮาลาลจะมีความ

ได้เปรียบในการแข่งขนั เนืGองจากสามารถให้บริการส่งสินค้าฮาลาลให้แก่ชาวมสุลิมซึGงถือเป็นประชากรหลกัในประเทศ

มาเลเซียและอินโดนีเซีย 
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นอกจากนี t ธุรกิจโลจิสติกส์ยังได้รับปัจจัยหนุนจากนโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor หรือ “EEC”) ในการยกระดับโครงการอีสเทริ§นซีบอร์ดขึ tนเป็นซุปเปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด ให้เป็น

ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจทีGสําคญัของประเทศ เพืGอดงึดดูนกัลงทนุชาวต่างชาติ โดยการให้สิทธิการถือกรรมสิทธิ§ทีGดินหรือ

อสงัหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว อนุญาตให้นําช่างฝีมือ ผู้บริหารระดบัสงูทีGเป็นบุคคลต่างด้าว และครอบครัวมาพกัใน

ประเทศไทย และให้สิทธิลดหยอ่นภาษีอากร รวมถึงให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอืGนๆ เป็นต้น  

ในขณะเดียวกนัรัฐบาลได้อนมุติัแผนลงทนุพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนสง่ในพื tนทีGภาคตะวนัออกครั tงใหญ่ รวม 62 

โครงการ วงเงิน 309,755 ล้านบาท ครอบคลมุทกุรูปแบบการขนสง่ทั tงทางอากาศ เช่น การพฒันาสนามบินอูต่ะเภาให้เป็น

สนามบินเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ทางเรือ เช่น การพฒันาท่าเรือพาณิชย์สตัหีบเป็นท่าเรือเฟอร์รีG และพฒันาท่าเรือแหลม

ฉบงั และทางถนน เช่น การสร้างมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพฯ–ชลบุรี-พทัยา-มาบตาพุด โครงการปรับปรุงถนนบริเวณอู่

ตะเภาและมาบตาพดุ โครงการปรับปรุงถนนบริเวณอู่ตะเภาและถนนเลียบชายฝัGงทะเลในพื tนทีG จ.ระยอง และชลบรีุ และ

โครงการสร้างเส้นทางถนนสายแหลมฉบงั-นครราชสีมา เป็นต้น 

อีกหนึGงปัจจัยหลักทีGมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์อย่างมากคือ การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ E-

Commerce เนืGองจาก มีความจําเป็นต้องพึGงพาระบบขนส่งทีGสามารถรับสินค้าจากประตูโรงงานไปส่งถึงมือผู้บริโภค 

(B2C) อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยในช่วง COVID-£º  ปี ¢²³´   มีการเติบโตอย่างตอ่เนืGอง มลูคา่รวม 

356,¶¶¶ ล้านบาท เติบโต ¢£% จากปี 2563  ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยทีGมีการเติบโตอย่างต่อเนืGองของธุรกิจ E-

Commerce มูลค่าการซื tอขายสินค้าออนไลน์ทัGวโลกก็เติบโตสูงขึ tนอย่างรวดเร็ว ดงัจะเห็นได้จากข้อมูลตวัเลขภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก ยโุรปตะวนัตก อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา ยโุรปตอนกลาง ถึงตะวนัออกและเอเชียกลาง และตะวนัออก

กลางและแอฟริกา มลูคา่ E-Commerce ทัGวโลก จากปี 2557 –ปี 2564 มีอตัราการเติบโตเพิGมขึ tนอยา่งมากกวา่ 269% ใน

ส่วนของประเทศจีนซึGงมีมลูค่าธุรกิจ E-Commerce สงูเป็นอนัดบัหนึGงของโลก มลูค่าตลาด e-Commerce ของจีนเติบโต

อย่างตอ่เนืGอง โดยในปี ¢²³¸ ยอดค้าปลีกสินค้าออนไลน์มีมลูคา่กวา่ º.· ล้านล้านหยวน เพิGมขึ tนร้อยละ £´.· จากปีก่อน

หน้า ทําให้จีนยงัคงตําแหน่งตลาดค้าปลีกสินค้าออนไลน์ทีGใหญ่ทีGสดุของโลกตอ่เนืGองกนัเป็นปีทีG · และมีการคาดการณ์วา่

ตลาด e-Commerce จีนจะยังคงขยายตัวอย่างโดดเด่น  ดังนั tนผู้ ประกอบการโลจิสติกส์ทีGสามารถจับกลุ่มลูกค้าทีG

ประกอบการ E-Commerce ได้ก่อนนั tนจะมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขนัคอ่นข้างมาก 

• ภาวะการแข่งขัน 

จากโอกาสทางธุรกิจทีGกล่าวไปข้างต้นทําให้จํานวนผู้ประกอบการทีGเกีGยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์เพิGมขึ tนอย่าง

ตอ่เนืGอง ตามข้อมลูสถิติการจดทะเบียนบริษัทของกรมพฒันาธุรกิจการค้า สงักดักระทรวงพาณิชย์ จํานวนนิติบคุคลทีGจด

ทะเบียนใหม่ในหมวดการขนส่งและสถานทีGเก็บสินค้าในปี 2563 และ 2564 มี 1,790 ราย และ 3,147 รายตามลําดบั ซึGง

แสดงให้เห็นถึงการแข่งขนัทีGมากขึ tนในแต่ละปี นอกจากนี t ผลจากการศึกษาของสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

(วช.) และมหาวิทยาลยับูรพาพบว่า ภาพรวมผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ในไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการท้องถิGนประมาณ

ร้อยละ 70 ซึGงสว่นใหญ่จะมีขนาดเลก็ทีGมีทนุจดทะเบียนน้อยกวา่ 5 ล้านบาท ในขณะทีGเป็นผู้ประกอบการตา่งชาติร้อยละ 

30 แต่มีทนุจดทะเบียนรวมกนัมากกว่าผู้ประกอบการท้องถิGน รูปแบบการให้บริการของธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

สามารถแบง่ออกเป็น 5 กลุม่ดงันี t 
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1) การขนสง่สินค้า (Freight Transportation and Forwarding) ซึGงครอบคลมุงานทางโลจิสติกส์ทีGเกีGยวข้องกบั

การให้บริการด้านการขนสง่สินค้าทั tงภายในและสง่ออกนอกประเทศ ในรูปแบบตา่งๆ ทั tงทางถนน ทางรถไฟ 

ทางทะเล และทางอากาศ 

2) การจดัเก็บสินค้า ดแูล และบริหารคลงัสินค้าและการให้บริการติดสลากสินค้าหรือบริการด้านบรรจภุณัฑ์ 

(Warehousing/ Inventory Management and Packing) รวมทั tงการกระจายสินค้า 

3) การให้บริการด้านพิธีการต่างๆ ทีG เ กีGยวกับงานโลจิสติกส์ (Non-Asset Based Logistics Services) 

ครอบคลมุงานพิธีการศลุกากร งานเอกสารตา่งๆ ทีGเกีGยวข้องกบัการนําเข้าหรือสง่ออกสินค้า 

4) การให้บริการงานโลจิสติกส์ทีGเกีGยวข้องกับการให้บริการเสริม เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานทีG

ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ (Information and Communication Technology/ Consulting) 

5) การให้บริการพสัดแุละไปรษณียภณัฑ์ (Courier) 

 ผู้ประกอบการทีGถือเป็นคู่แข่งตรงกบับริษัท คือบริษัททีGประกอบกิจการจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึGงจดั

อยู่ในกลุ่มทีG 1 ซึGงโดยทัGวไปแล้ว บริษัทจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศยงัสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ กลุ่ม

บริษัทตา่งชาติทีGมีสํานกังานใหญ่อยู่ตา่งประเทศเข้ามาลงทนุเปิดสาขาในประเทศไทยโดยการถือหุ้นร่วมกบับริษัทท้องถิGน 

บริษัทประเภทนี tสว่นมากจะมีขนาดใหญ่และมีข้อได้เปรียบด้านเงินทนุและมีเครือข่ายกว้างขวาง แตจ่ะมีความยืดหยุ่นใน

การให้บริการน้อยกว่าบริษัทท้องถิGนทีGมีขนาดเล็กกว่า ตวัอย่างของบริษัทในประเภทนี t ได้แก่ DHL Global Forwarding 

(Thailand) Limited, Mol Logistics (Thailand) Co., Ltd., แ ล ะ  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. เ ป็ น ต้ น 

ผู้ประกอบการอีกประภทหนึGงได้แก่ผู้ประกอบการท้องถิGนซึGงมีลกัษณะการให้บริการคล้ายคลงึกบับริษัท ซึGงแตล่ะบริษัทใน

กลุม่นี tจะมีความเชีGยวชาญ และจดุเดน่แตกตา่งกนัและอาจมีความชํานาญในเส้นทางขนสง่ทีGแตกตา่งกนั  เช่น บางบริษัท

ถนดัการขนส่งทางทะเลแบบไม่เต็มตู้  บางบริษัทถนดัการขนส่งทางบกโดยรถบรรทกุและรถหวัลาก หรือ บางบริษัทถนดั

การขนส่งไปยงัประเทศอเมริกาและแคนาดา เป็นต้น ตวัอย่างบริษัทท้องถิGนทีGรับจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทีGจด

ทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แก่ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) (“WICE”) บริษัท เอ็นซีแอล 

อินเตอร์เนชัGนแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) (“NCL”) และ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากดั (มหาชน) (“SONIC”) 

• ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

1) บริษัท ได้รับรางวัลผู้ ประกอบการทีGมีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics 

Management Award หรือ “ELMA”) จากกระทรวงพาณิชย์  ถงึ 2 ครั tง  ครั tงแรกในปี 2559 ในสาขาผู้ให้บริการโลจิ

สติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services : 3PL)  ครั tงทีG 2 ในปี 2562   สาขาผู้ ให้บริการตวัแทนใน

การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding) และได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจ

ส่งออกดีเด่น ปี 2562 (Prime Minister’s Award 2019 : PM Award 2019) สาขาธุรกิจบริการยอดเยีGยม (Best 

Service Enterprise Award) นอกจากนี t บริษัท ยังได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ 

(Authorized Economic Operator : AEO) จากกรมศุลกากร ทําให้บริษัท มีความน่าเชืGอถือและทําให้ลูกค้า

สามารถมัGนใจในคณุภาพการให้บริการทีGได้มาตรฐานระดบัสงู 
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2) บริษัท มีผลิตภัณฑ์ทีGหลากหลายและสามารถให้บริการในธุรกิจโลจิสติกส์ได้อย่างครบวงจร (End - to - End 

Global Logistics Services) ลูกค้าสามารถขนส่งสินค้าได้ทุกจุดหมายทัGวโลก โดยลูกค้าสามารถติดต่อบริษัท 

เพียงบริษัทเดียว  

3) บริษัท มีเครือข่ายและพนัธมิตรทีGเป็นตวัแทนของบริษัท (Overseas network) กว่า 1,000 แห่ง ใน  190 ประเทศ 

ซึGงนอกจากจะทําให้บริษัท สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทัGวโลกแล้ว  พนัธมิตรในต่างประเทศยงัช่วยแนะนํา

ลกูค้าทีGมีธุรกิจนําเข้าสง่ออกกบัคูค้่าในประเทศไทยให้แก่บริษัท อีกด้วย 

4) บริษัท ได้รับ OTI License (Ocean Transport Intermediary) จาก Federal Maritime Commission of USA ทําให้

สามารถทําสญัญาการบริการ (Service Contract) กบัสายเดินเรือในการขนสง่สินค้าไปยงัโซนอเมริกาเหนือได้ด้วย

ตัวเอง โดยผู้ ทีGจะได้รับ OTI License จะต้องมีคุณสมบัติและต้องได้รับการอนุมัติจาก Federal Maritime 

Commission of USA ในขณะทีGผู้ประกอบการทีGไมมี่สญัญากบัสายเดินเรือจําเป็นต้องพึGงพาพนัธมิตรในตา่งประเทศ

เพืGอขนสง่สินค้าไปยงัโซนอเมริกาเหนือ ในปัจจบุนัมีผู้ประกอบการในประเทศน้อยรายทีGมีสญัญาดงักลา่ว   

5) บริษัท เป็นสมาชิกสมาคมและสมาพันธ์ต่างๆ เช่น สมาคมผู้ รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (“TIFFA”) 

สมาคมผู้ รับจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศแห่งประเทศไทย (“TAFA”) สมาพนัธ์ผู้ รับจดัการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ (“FIATA”) เป็นต้น และนายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีGบริหารของบริษัท ได้ดํารง

ตําแหน่ง นายกสมาคม TIFFA มาแล้ว 3 วาระ คือ วาระทีG 1 ตั tงแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558 วาระทีG 2 ตั tงแต่ปี  พ.ศ. 

2558 – 2560 และวาระทีG 3 ตั tงแต่ปี  พ.ศ. 2560 – 2562 และปัจจุบันดํารงตําแหน่งนายกกิตติมศักดิ§ของทาง

สมาคม TIFFA ซึGงทําให้บริษัท มีความน่าเชืGอถือและได้รับความไว้วางใจจากทั tงลกูค้าและพนัธมิตรทางการค้าของ

บริษัท ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการช่วยผลกัดนัการเติบโตของธุรกิจรับจดัการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศของ

ประเทศไทยอีกด้วย 

6) บริษัท เป็นสมาชิกสมาคมขนสง่สินค้าทางอากาศระหวา่งประเทศ (International Air Transport Association หรือ 

“IATA”) ทําให้มี Direct Stock Air Way Bill จากสายการบินทีGหลากหลาย และได้ราคาต้นทนุคา่ระวางทางอากาศ

ทีGดี และยังทําให้ได้รับการยอมรับจากทั tงลูกค้า Agent/Network และสายการบิน เนืGองจาก บริษัททีGมีความ

เชีGยวชาญในการขนสง่สินค้าทางอากาศเท่านั tน จงึจะสามารถสมคัรเป็น IATA Member ได้ 

7) บริษัท มีการให้บริการทีGได้มาตรฐาน โดยได้นําระบบ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในการบริหารและควบคมุคณุภาพ

การปฏิบติังาน  บริษัท ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ทั tงในระดบั Major/Minor Non-Compliance มาตลอดระยะเวลา 17 

ปี นอกจากนั tนจากสถิติการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าถึงความผิดพลาดของบริษัท (Customers’ complaint) 

ระหวา่งปี 2555 ถึงปี 2564 เมืGอเทียบกบัจํานวนงานทีGให้บริการทั tงหมดของทางบริษัท นั tน อยูใ่นระดบัตํGากวา่ 1%  

8) บริษัท มีนโยบายจดัทําประกนัภยัคุ้มครองความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนืGอง (Liability Insurance) กบั

บริษัทประกนัภยัชั tนนําของประเทศ เพืGอให้ลกูค้าสามารถเชืGอมัGนได้วา่สินค้าจะได้รับความคุ้มครองตามความรับผิด

ตามกฎหมายและความรับผิดตามใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) ทางทะเล ทางบก และทางอากาศ ต่อความ

สญูเสีย ความเสียหายทางกายภาพของสินค้าของลกูค้าทีGมาใช้บริการกบัทางบริษัท 

9) จากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ทีGกลา่วมาแล้ว บริษัท มีฐานลกูค้าทีGประกอบการในธุรกิจดงักลา่ว

ทั tงภายในและต่างประเทศ และทางบริษัท ยงัเป็นตวัแทนในประเทศไทยของ China Post Yunnan (China Post) 
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ภายใต้ China Post Group ซึGงเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนภายใต้การดแูลของรัฐบาลจีนในกรุงปักกิGง  ใน

การพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าพัสดุและไปรษณีย์ภัณฑ์ โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้า E-

commerce ระหว่างประเทศ ซึGงรวมถึงการขนส่งจากสินค้าจากประเทศจีนมาประเทศไทย หรือประเทศไทยไป

ประเทศจีน ปัจจยัเหลา่นี tทําให้บริษัท มีข้อได้เปรียบในการแข่งขนัและมีสว่นสําคญัต่อการเพิGมยอดขายของบริษัท 

ในระยะยาว 

10) บริษัท มีการบริหารจดัการทางธุรกิจแบบมืออาชีพและทนัสมยั โดยได้นําหลกัการในการบริหารองค์กรในเชิงกล

ยุทธ์ (Strategic Management) เช่น การนําการบริหารจัดการเรืGองการตลาดและการขาย (Marketing & Sales 

Management) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร   มีการจัดทํา Business Plan ประจําปีเพืGอกําหนดเป้าหมายของทุกๆ 

แผนกและขององค์รวมของบริษัท นํา Balanced Score Cards และ KPI มาใช้ในการกําหนดเป้าหมายและการ

วดัผลของแผนงานประจําปี นอกจากนี t บริษัท ยงัมีนโยบายในการบริหารธุรกิจโดยเน้นการมอบอํานาจและการ

กระจายอํานาจ (Empowerment & Delegation) ให้ผู้บริหารทกุระดบัของบริษัท สามารถบริหารจดัการและดแูล

งานทีGอยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของตนเองได้อยา่งเต็มทีG 

11) บริษัท มีทีมผู้บริหารทีGมีประสบการณ์ในสายผู้ ให้บริการโลจิสติกส์มาอย่างยาวนานและมีทีมขายทีGแข็งแกร่ง

มากกวา่ 40 คน   

12) บริษัท มีโครงการ Customer Focused Strategic Campaign หรือการให้ความสําคญักับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

โดยมุ่งเน้นการให้ความสําคญักบัความต้องการของลกูค้า และให้ความสําคญักบัการนําเสนอบริการใหม่ๆ เพีGอ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนืGอง (Services/Tradelane Development) รวมถึงการสร้าง

ความสัมพัน ธ์ ทีG ดีกับลูก ค้า  และพันธมิตรทางธุร กิจอย่างต่อ เ นืG อง  (Customer & Partner Relationship 

Management)  

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 บริษัท มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และเงินลงทนุทัGวไป ดงันี t 
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• ข้อมูลเกี@ยวกับบริษัท และที@ตั Cงสาํนักงานใหญ่ 

ชืGอบริษัท  : บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ชืGอยอ่หลกัทรัพย์  LEO 

ทีGตั tงสํานกังานใหญ่ : เลขทีG 251-251/1 ซอยภกัดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ                                                   : ผู้ ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรทีGครอบคลมุทัGวโลก (End -  
to - End Global Logistics Services) และลงทนุในบริษัทอืGน 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107560000125 

โทรศพัท์ : (662) 079-9888 

โทรสาร  : (662) 079-9829 

เว็ปไซด์บริษัท : www.leogloballogistics.com 

ทนุจดทะเบียน : 160,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  : 160,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นสามญั  : 320,000,000 หุ้น 

จํานวนหุ้นสามญัทีGออกและชําระแล้ว : 320,000,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นทีGตราไว้  : หุ้นละ 0.50 บาท 
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• บุคคลที@อาจมีความขัดแย้งของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมเกนิกว่าร้อยละ 10 

จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่มีบคุคลทีGอาจมีความขดัแย้งของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

เงินลงทนุทัGวไปเกินกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว เว้นแต่การลงทนุในบจก. อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) ซึGงมี 

บจก.ทรานสปีด เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียน โดย ณ วนัทีG 30 เมษายน 2563 บจก. ทรานสปีด มี

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นางสธุาสินี มารุตตมาน ซึGงเป็นพีGสาวนายเกตติวิทย์ สิทธิสนุทรวงศ์ และนายวิเศษ สิทธิสนุทรวงศ์  ถือ

หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัท จดัประเภทเงินลงทนุในบริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์มารีน (ประเทศไทย) จํากดั (“SKRT”) ทีGบริษัท มีสดัสว่น

การถือหุ้นร้อยละ 50 เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม เนืGองจากบริษัท ไม่มีอํานาจควบคมุใน SKRT โดยทีGการลงทนุใน SKRT 

เป็นการลงทนุร่วมกบั Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. (“SKR”) ประเทศเกาหลีใต้ ซึGงเป็นบริษัทเจ้าของเรือเดินทะเล

ทีG SKRT เป็นตวัแทนสายการเดินเรือในประเทศไทย การบริหารงานของ SKRT มีการกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจและ

การบริหารร่วมกนั ทั tงนี t บริษัท มีตวัแทนในคณะกรรมการของ SKRT 2 ท่าน จากทั tงหมด 6 ท่าน และไม่มีสญัญาระหวา่ง

ผู้ ถือหุ้น โดยรายชืGอคณะกรรมการของ SKRT มี ดงันี t 

รายชื@อคณะกรรมการ ตัวแทน 

1.นายฮยอน ชอล ก ู ตวัแทนของกลุม่ Sinokor 

2.นายมินกึน ชิน ตวัแทนของกลุม่ Sinokor 

3.นายเกตติวิทย์ สิทธิสนุทรวงศ์ ตวัแทนของบริษัท 

4.นายสรุสิทธิ§ อศัวศกัดิ§เสรี ตวัแทนของบริษัท 

5.นางสาวพรรณนีย์ ตนัสถาวีรัฐ* - 

6.นายสมบรูณ์ ไพศาลสินสกลุ* - 
หมายเหต:ุ * คณุพรรณนีย์ ตนัสถาวีรัฐ และคณุสมบรูณ์ ไพศาลสนิสกลุ เป็นผู้บริหารตั 4งแตช่ว่งก่อตั 4งของ SKRT แล้วตอ่มาจงึเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการ

ของ SKRT โดยแต่ละท่านถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ SKRT โดยก่อนเข้าร่วมงานกบั SKRT คณุพรรณนีย์ ตนัสถาวีรัฐ มี

ประสบการณ์ด้านการบริหารในธุรกิจโลจิสติกส์มานานกวา่ 15 ปีทั 4งในธุรกิจสายเรือ และธุรกิจ Freight Forwarder ในขณะที,คณุสมบรูณ์ ไพศาลสนิสกลุมี

ประสบการณ์ในการดแูลงานด้านบริหารการขายในธุรกิจสายเดินเรือและธุรกิจโลจิสติกส์มามากกว่า 10 ปี และได้ร่วมบริหารทําให้ SKRT เติบโตมาอย่าง

ตอ่เนื,อง ปัจจบุนั ทั 4งสองทา่นดํารงตําแหนง่เป็นผู้จดัการทั,วไป (General Manager) และรองผู้จดัการทั,วไป (Deputy General Manager) ตามลาํดบั 

 ขณะทีGการจดัประเภทเงินลงทนุใน Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. (KPL) ซึGงเป็นบริษัททีGจดัตั tงขึ tนในประเทศ

เกาหลีใต้เป็นเงินลงทนุทัGวไป แม้ว่าบริษัท มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 30 เนืGองจากบริษัท ไม่มีอํานาจในการเข้าไปมีสว่น

ร่วมในการตดัสินใจเกีGยวกบันโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ KPL และบริษัท ไม่มีตวัแทนในคณะกรรมการ

ของ KPL โดยทีGการลงทนุใน KPL เกิดจากการชกัชวนจากกลุม่ SKR ในประเทศเกาหลีใต้ทีGเป็นพนัธมิตรทางการค้าเพืGอให้ 

KPL ได้มาซึGงสิทธิประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจซึGงจะต้องมีผู้ ร่วมทุนเป็นชาวต่างชาติ   ดังนั tนเพืGอรักษาความสมัพันธ์

ทางการค้า บริษัท จึงได้เข้าร่วมลงทนุใน KPL สดัสว่นร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นทีGมีสิทธิออกเสียงทั tงหมด ซึGงเป็นสดัสว่น

ขั tนตํGาตามทีGกําหนดในกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ ทั tงนี t เนืGองจากบริษัท เห็นวา่ การบริหารงานของ KPL กระทําโดยผู้

ถือหุ้ นรายใหญ่ทีGเป็นบริษัทในประเทศเกาหลีใต้ซึGงเป็นผู้ มีความเชีGยวชาญในธุรกิจดังกล่าวและการร่วมลงทุนมี

วตัถปุระสงค์เพืGอรักษาความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่งกนั บริษัท จงึไมไ่ด้สง่ตวัแทนเข้าบริหารงานทีG KPL และเห็นวา่การ
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จัดประเภทของเงินลงทุนใน KPL เป็นเงินลงทุนทัGวไปมีความถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับการทีGบริษัท ไม่ได้มี

อิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัใน KPL   

ทั tงนี t บริษัท ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ จํากัด (“LML”) และบริษัท รอยลัเทนเนอร์ คอร์ปอเรชัGน จํากัด (“RYT”) มี

ลกัษณะธุรกิจทีGคล้ายคลงึกบับริษัท อย่างไรก็ดี LML มีธุรกิจหลกัในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทีGประเทศ

เมียนมาร์ มีกลุม่ลกูค้าหลกัคือกลุม่ผู้ประกอบการไทยทีGอยูที่Gประเทศเมียนมาร์ และบริษัท ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 ของ

ทนุจดทะเบียนทั tงหมด ในขณะทีG RYT แม้จะมีการประกอบธุรกิจทีGใกล้เคียงกบับริษัท แต่ RYT มีรายได้ในช่วง 3 ปีทีGผ่าน

มา (2561 – 2563) เท่ากับ 73.39 ล้านบาท 67.80 ล้านบาท และ 62.60 ล้านบาท ตามลําดบั ในขณะทีGบริษัท มีรายได้

ในช่วงเดียวกันเท่ากับ 1,118.15 ล้านบาท 1,047.21 ล้านบาท และ 1,129.13 ล้านบาท ตามลําดบั อีกทั tงบริษัท มีเงิน

ลงทนุใน RYT ในสดัสว่นร้อยละ 19.00 ของทนุจดทะเบียนทั tงหมด ดงันั tน การลงทนุใน LML จงึเป็นการตอ่ยอดธุรกิจให้แก่

กลุ่มบริษัท เพืGอให้สามารถให้บริการลกูค้าได้ครบวงจรมากขึ tน และการลงทนุใน RYT แม้จะมีธุรกิจทีGคล้ายกบับริษัท แต่

ด้วยขนาดธุรกิจทีGตา่งกนั จงึไมเ่ข้าข่ายลกัษณะทีGมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

 

3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 -ไมมี่- 

 

3.3 ผู้ถือหุ้น 

 รายชื@อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

(ก) กลุม่ผู้ ถือหุ้นทีGถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก 

รายชืGอและสดัสว่นการถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัทีG 10 พฤษภาคม 2565 มีดงันี t 

 รายชืMอผู้ถอืหุ้น ณ วันทีM 10 พฤษภาคม 2565  
จาํนวนหุ้นทีMถอื (หุ้น) ร้อยละของทนุชาํระ

แล้ว 

1. นายเกตตวิิทย์ สทิธิสนุทรวงศ์ 45,540,500 14.23 

2. นายสมศกัดิ� ศรีสทุศัน์กลุ 29,000,100 9.06 

3. บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ 4ง จํากดั 21,648,100 6.77 

4. คณุหญิงปัทมา ลสีวสัดิ�ตระกลู 19,340,000 6.04 

5. นายวิเศษ สทิธิสนุทรวงศ์ 16,350,000 5.11 

6. บริษัท ซโินคอร์ เมอร์ชานท์ มารีน จํากดั 15,000,800 4.69 

7. นายสรุสทิธิ� อศัวศกัดิ�เสรี 10,300,000 3.22 

8. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ 10,180,000 3.18 

9. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 9,592,298 3.00 

10. นายโชตวิตั ดั,นธนสาร 8,376,000 2.62 
 รวม 185,327,798 57.92 

11. ผู้ ถือหุ้นอื,น 134,672,202 42.08 
 รวม 320,000,000 100 

(ข) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทีGโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงานของบริษัท อย่าง
มีนยัสําคญั  

 -ไมมี่- 
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4. จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
 บริษัท มีทุนจดทะเบียน ณ วันทีG 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 160,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 

320,000,000 หุ้น มูลค่าทีGตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทีGออกและชําระแล้วจํานวน 160,000,000 บาท 

แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 320,000,000 หุ้น โดยบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 ทั tงนี t ผู้ ถือหุ้นทีGเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีGออก

และชําระแล้ว โดย ณ วนัทีG 30 ธนัวาคม 2564 หุ้นของบริษัท ทีGถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจํานวนร้อยละ 5.61  

5. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะ

กิจการภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทั tงหมดแล้ว ทกุประเภทตามทีGกําหนดไว้ในกฎหมายและ

ข้อบงัคบัของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีGยนแปลงได้ขึ tนอยูก่บัความจําเป็น และความเหมาะสมอืGนๆ 

ตามทีGคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั tงนี t การจ่ายเงินปันผลประจําปีจะต้องได้รับอนมุติัจากทีGประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่

เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึGงคณะกรรมการบริษัทอาจอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั tงคราวเมืGอ

เห็นว่าบริษัท และบริษัทย่อยมีกําไรเพียงพอทีGจะทําเช่นนั tนได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักลา่วให้ทีG

ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในคราวถดัไป 

 

2. การบริหารจัดการความเสี@ยง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี@ยง 

 บริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัและความจําเป็นทีGต้องนําระบบการบริหารความเสีGยงตามมาตรฐานสากลมาใช้

ในการบริหาร โดยมุ่งหวงัให้บริษัทเป็นองค์กรสําคญัทีGสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า มีภาพลกัษณ์ทีGดี และพฒันาการ

ดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัทัGวทั tงองค์กร จงึกําหนดนโยบายการบริหารความเสีGยง ดงันี t 

1. กําหนดให้การบริหารความเสีGยงเป็นความรับผิดชอบของพนกังานในทกุระดบัชั tนทีGต้องตระหนกัถึงความเสีGยงทีGมีใน

การปฏิบติังานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสําคญัในการบริหารความเสีGยงด้านตา่งๆ ได้รับการบริหาร

จดัการภายใต้การควบคมุภายในอยา่งมีระบบ ให้อยูใ่นระดบัทีGเพียงพอและเหมาะสม  

2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสีGยงขององค์กรทีGเป็นไปตามมาตรฐานทีGดีตามแนวปฏิบติัสากล เพืGอให้เกิดการบริหาร

จัดการความเสีGยงทีGอาจส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการ

ปฏิบติังานด้านการบริหารความเสีGยงทัGวทั tงองค์กรในทิศทางเดียวกนั โดยนําระบบการบริหารความเสีGยงมาเป็นส่วน

หนึGงในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ทีGกําหนดไว้ เพืGอสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบติังานและสร้างความ

เชืGอมัGนของผู้ เกีGยวข้อง  

3. มีการกําหนดแนวทางป้องกนัและบรรเทาความเสีGยงจากการดําเนินงานของบริษัท เพืGอหลีกเลีGยงความเสียหาย หรือ

ความสญูเสียทีGอาจจะเกิดขึ tน รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสีGยงอยา่งสมํGาเสมอ  

´.  สง่เสริมและพฒันาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีGทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสีGยงของบริษัท และ

สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสีGยงอย่างทัGวถึง ตลอดจนการ
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จดัระบบการรายงานการบริหารความเสีGยงให้คณะทํางานบริหารความเสีGยงของบริษัท และรายงานตอ่คณะกรรมการ

บริษัทเพืGอทราบเป็นประจําปีละ 2 ครั tง 

 

2.2 ปัจจัยความเสี@ยงต่อการดาํเนินธุรกิจ 

2.2.1 ความเสี@ยงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

ปัจจยัความเสีGยงทีGสําคญัทีGอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท หรือผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุน และ

แนวทางในการลดผลกระทบ หรือแนวทางปอ้งกนัความเสีGยงสามารถสรุปได้ ดงันี t 

ก) ความเสี@ยงจากการประกอบธุรกิจ 

1) ความเสีGยงจากการเปลีGยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Disruption) เช่น การใช้ IT Platform ทางธุรกิจ และการเข้า

มาของ New Player ทีGเป็น Tech Company 

การเปลีGยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ สงัคม ธุรกิจ และวิวฒันาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ ทีGเกิดขึ tน เป็นสิGงทีG

ทกุภาคสว่นต้องพิจารณาอย่างเข้าใจ และหลีกเลีGยงไม่ได้ทีGจะต้องมีการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจรวมถึงกลยทุธ์ต่างๆ 

เพืGอให้องค์กรสามารถอยูร่อดและแข่งขนัได้ในยคุ Digital Disruption ดงันั tน ความสําคญัเรืGองการบริหารการเปลีGยนแปลง 

(Change Management) ตั tงแตก่ารปรับรูปแบบองค์กรระดบักลยทุธ์ จนถงึระดบักระบวนการดําเนินงาน 

อย่างไรก็ดี บริษัท จึงต้องหาบุคลากรทีGมีทักษะเหมาะสมมาเติมเต็มรวมถึงการให้ความรู้ทางด้านดิจิทัลและ

เทคโนโลยีแก่บคุลากรทีGมีอยู่ในองค์กรให้สามารถนํามาปรับใช้กบัธุรกิจได้  นอกจากนี t บริษัท ได้ศกึษาและหาพนัธมิตรทีG

สามารถช่วยพฒันาศกัยภาพในการให้บริการผา่น Digital Platform หรือบริการใหม่ๆ  ทีGใช้เทคโนโลยีหรือนวตักรรมในการ

ให้บริการ  และพฒันาระบบ ERP ของบริษัท ให้มีความสามารถทีGจะเชืGอมต่อกบัคู่ค้า และลกูค้าทัGวโลก ในลกัษณะของ 

API 

2) ความเสีGยงจากความสามารถในการแข่งขนัในเวทีการค้าโลกของสินค้าทีGผลิตในประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทยถงึแม้จะมีกลุม่สินค้าทีGได้รับผลกระทบจากการตอบโต้จีนโดยสหรัฐอเมริกา แตก็่ถือวา่เป็น

สินค้าทีGไมไ่ด้เป็นกลุม่สําคญัหรือมีขนาดใหญ่เมืGอเทียบกบัมลูคา่และประเภทสินค้าสง่ออกของไทย  

“ยทุธศาสตร์โลจิสติกส์” เป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลืGอนเศรษฐกิจของประเทศไปสูก่ารเป็นศนูย์กลางการค้าและ

บริการในภมิูภาคอาเซียน ตามแผนการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัทีG 3 (ปี พ.ศ. 2560 – 2564) 

โดยเฉพาะยทุธศาสตร์ทีG 1 การพฒันาเพิGมมลูคา่ระบบโซอ่ปุทาน ทีGเน้นพฒันา ยกระดบัมาตรฐานระบบการบริหาร

จดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทานให้ได้มาตรฐานสากล   

ทีGผ่านมา แม้ว่าบริษัท  จะได้รับผลกระทบจาก Trade War ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัประเทศจีนไม่มากนกั แต่การแข่งขนั

ในเวทีการค้าโลกก็ส่งผลกระทบเช่นกนั ดงันั tน บริษัท จึงต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด มีการปรับกลยทุธ์

ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีGเปลีGยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และพร้อมรับมือกับการเปลีGยนแปลงทีGอาจเกิดขึ tน 

เพืGอทีGจะลดความเสีGยงจากสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจ  นอกจากนี t บริษัท ยงัได้มีกลยทุธ์ในการพฒันาบริการของบริษัท

เพืGอตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า การรักษากลุม่ลกูค้าเดิม และหาลกูค้าใหม่ๆ  ทีGมีธุรกิจครอบคลมุธุรกิจทีGทํากําไร
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สงูสดุให้บริษัท นอกจากนี t บริษัท ยงัพยายามหาช่องทางในการทําธุรกิจใหม่ๆ ซึGงจะเป็นการช่วยลดความเสีGยงของธุรกิจ

จากการแขง่ขนัดงักลา่ว 

3) ความเสีGยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีGยนเงินตราตา่งประเทศ 

เนืGองจากบริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศ มีทั tงรายรับและรายจ่ายในสกลุเงิน

ตา่งประเทศเป็นปกติ รวมทั tงบริษัท ยงัมีบริษัทยอ่ยทีGประกอบธุรกิจในตา่งประเทศด้วย ดงันั tน จงึอาจได้รับความเสีGยงจาก

การผนัผวนของอตัราแลกเปลีGยนเงินตราตา่งประเทศ โดยสกลุเงินตา่งประเทศหลกัทีGเกีGยวข้องในการดําเนินงานของบริษัท 

คือ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึGงมีสดัสว่นประมาณกวา่ร้อยละ 90 ของสกลุเงินตา่งประเทศทั tงหมด 

บริษัท ได้ดําเนินการบริหารความเสีGยงเกีGยวกบัอตัราแลกเปลีGยนตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสีGยงของ

บริษัท โดยวิธี Matching by Natural Hedging และ Forward Contract รวมคิดเป็น 82% ของจํานวนเงิน USD ทั tงหมดทีG

ได้รับชําระและจ่ายในปี 2564 

4)  ความเสีGยงจากความผนัผวนของคา่ระวางและคา่ขนสง่ 

ต้นทุนค่าระวางเรือถือเป็นต้นทุนหลกัของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ดงันั tน ความผันผวนของค่า

ระวางอาจส่งผลกระทบกับรายได้ของบริษัท ได้อย่างมีนยัสําคญั  โดยทัGวไปค่าระวางจะเปลีGยนแปลงตามอุปสงค์และ

อปุทานการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศ จงึอาจกลา่วได้วา่ภาวะเศรษฐกิจและการค้าของโลกมีผลตอ่คา่ระวาง โดยทีGสาย

การเดินเรือส่วนใหญ่จะใช้ค่าดัชนีบอลติค (“Baltic Dry Index” หรือ “BDI”) และ Shanghai Containerized Freight 

Index หรือ SCFI  ทีGสะท้อนให้เห็นถึงอตัราค่าขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยตู้คอนเทนเนอร์จากเซีGยงไฮ้ ประเทศจีน ไปยงั

ทา่เรือหลกั ในทวีปตา่งๆ ทัGวโลก 

แตเ่นืGองจากผลประกอบการของบริษัท จะขึ tนอยู่กบัการบริหารจดัการกําไรขั tนต้น ซึGงได้จากคา่บริการและสว่นตา่ง

ของค่าระวาง ดงันั tนความผนัผวนของค่าระวางจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงกบัผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี tบริษัท 

ยงัได้มีแนวทางในการกําหนดราคาขายแบบ Cost Plus Margin เพืGอปอ้งกนัปัญหาจากการผนัผวนของราคาค่าระวางซึGง

เป็นต้นทนุหลกัของบริษัทดงักลา่ว 

5) ความเสีGยงจากความรับผิดชอบในความเสียหายทีGอาจเกิดขึ tนระหวา่งการขนสง่ 

เพืGอเป็นการลดความเสีGยงอนัอาจเกิดขึ tนจากความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายของสินค้าจากการให้บริการรับ

จดัการขนสง่สินค้าของบริษัท  บริษัท มีนโยบายให้ลกูค้าซื tอ และจดัทํา Cargo Insurance  หรือเสนอราคาเป็น Packages 

ทีGรวม Cargo Insurance   และมีการประเมินคณุภาพการให้บริการของคู่ค้า (Supplier) ทกุ ³ เดือน เพืGอให้ได้มาตรฐาน

ตามทีGกําหนด และนํา Case Study ต่างๆ ทีGเกิดขึ tนในปี 2564 มาฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนกังาน เพืGอให้พนกังานมีความ

เข้าใจมากขึ tน รวมถึงหารือร่วมกบั Supplier เพืGอหาแนวทางร่วมกนั เพืGอปอ้งกนัการเกิดปัญหา นอกจากนี t บริษัท ได้จดัทํา

ประกนัภยัความรับผิดกบับริษัทประกนัภยั (Liability Insurance)  เพืGอประกนัความรับผิดชอบจากความเสียหายทีGอาจ

เกิดขึ tนระหว่างการขนสง่ ซึGงบริษัทประกนัภยั จะเป็นผู้ รับผิดชอบความเสียหายตามเงืGอนไขและวงเงินทีGกําหนด  โดยในปี 

2564 บริษัท ได้เจรจาและผลกัดนัให้บริษัทประกนัภยั ให้ความคุ้มครองครอบคลมุ Direct B/L ด้วย 
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• ความเสี@ยงด้านการบริหารจัดการ 

1) ความเสีGยงจากการบริหารงานทีGพึGงพิงผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท มีความเสีGยงจากการพึGงพิงผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เนืGองจากนายเกตติวิทย์ สิทธิสนุทรวงศ์ ซึGงเป็นหนึGง

ในผู้ ร่วมผู้ ก่อตั tงบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ดํารงตําแหน่งรองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และประธาน

เจ้าหน้าทีGบริหาร เป็นผู้ ทีGมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจทีGเกีGยวข้องกบัการรับจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมานาน

กว่า 37 ปี นบัตั tงแต่เริGมทํางาน และมีบทบาทสําคญัในการบริหารงานจนบริษัท มีชืGอเสียงเป็นทีGยอมรับในอตุสาหกรรม 

รวมถึงมีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายและกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัท  ทําให้มีผลการดําเนินงานทีGดีอยา่งตอ่เนืGอง 

ดงันั tนหากบริษัท และบริษัทยอ่ย สญูเสียผู้บริหารดงักลา่วไป อาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานและผลประกอบการของ

บริษัท และบริษัทย่อยได้  

อย่างไรก็ดี บริษัท ได้มีนโยบายอย่างตอ่เนืGองทีGจะสง่เสริม และพฒันาบคุลากรในแตล่ะระดบัชั tนให้มีความรู้ ความ

ชํานาญ และความสามารถในการปฏิบติังานเพิGมขึ tนอย่างสมํGาเสมอ รวมถึงพฒันาบคุลากรระดบัผู้บริหารซึGงมุ่งเน้นเรืGอง

การพฒันาด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้ นํา และวิสยัทศัน์ในการเป็นผู้ นําขององค์กร เพืGอเป็นการกระจาย

อํานาจการบริหารจดัการให้กบัผู้บริหารในระดบัรองลงมา รวมถึงจดัตั tงคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  คณะทํางานบริหารความเสีGยง และคณะผู้บริหาร เข้ามามีสว่นร่วมในการ

บริหารจัดการบริษัท และตดัสินใจเรืGองต่างๆ ตามอํานาจหน้าทีGทีGได้กําหนดไว้ เพืGอเป็นการลดการพึGงพิงผู้บริหารราย

ดงักลา่ว 

 

2.2.2 ความเสี@ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

ภายหลงัจากการนําหุ้นสามญัของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว นกั

ลงทนุจะสามารถซื tอขายหุ้นของบริษัท ได้ในตลาดรองโดยราคาของหุ้นสามญัของบริษัท อาจมีความผนัผวน โดยขึ tนอยูก่บั

ปัจจัยหลายประการ เช่น ผลการดําเนินงานของบริษัท การเปลีGยนแปลงนโยบายของภาครัฐและการเปลีGยนแปลง

กฎเกณฑ์และข้อบงัคบัทีGเกีGยวข้อง  

ปัจจยัดงักลา่วข้างต้น ล้วนเป็นปัจจยัเสีGยงและอาจสง่ผลให้ราคาหุ้นสามญัของบริษัท มีความผนัผวนทั tงสิ tน ดงันั tน 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูพื tนฐานของกลุม่บริษัท รวมถึงพิจารณาปัจจยัข้างต้นประกอบอยา่งละเอียดรอบคอบเพืGอลดความ

เสีGยงทีGอาจเกิดขึ tนจากความผนัผวนของราคาหุ้นในอนาคต ทีGอาจทําให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับผลตอบแทนหรือสิทธิทีGควรจะได้รับ

หรือสญูเสียเงินลงทนุทั tงหมดหรือบางสว่น 

 

2.2.3 ความเสี@ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

 ไมมี่ 
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ส่วนที@ 3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท 
 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 งวด 3 เดอืน 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรัพย์         
สนิทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 89.73 18.81 37.84 3.85 99.39 6.17 159.64 9.62 

สินทรัพย์ทางการเงินที,วดัมลูค่าด้วยราคา
ทนุตดัจําหนา่ย 

- - 200.00 20.33 40.00 2.48 20.00 1.21 

สินทรัพย์ทางการเ งินที,วัดมูลค่าด้วย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 

- - 180.31 18.32 0.01 - 0.01 0.00 

ลกูหนี 4การค้าและลกูหนี 4อื,น - สทุธิ 180.14 37.77 288.19 29.29 980.46 60.87 957.81 57.72 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื,น 2.43 0.51 3.07 0.31 13.13 0.82 16.11 0.97 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 272.30 57.09 709.41 72.10 1,132.99 70.34 1,153.56 69.52 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินฝากสถาบนัการเงินที,ตดิภาระผกูพนั 15.10 3.17 15.28 1.55 14.76 0.91 14.76 0.89 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 44.96 9.42 55.95 5.69 82.46 5.12 85.54 5.16 

สินทรัพย์ทางการเ งินที,วัดมูลค่าด้วย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
อื,น 

- - 47.80 4.86 49.86 3.10 54.46 3.28 

เงินลงทนุทั,วไป - สทุธิ 34.34 7.20 - - - - - - 

ลกูหนี 4อื,น - กรมสรรพากร 6.15 1.29 6.20 0.63 - - 0.59 0.04 

อสงัหาริมทรัพย์เพื,อการลงทนุ - สทุธิ 14.28 2.99 24.49 2.49 94.23 5.85 99.03 5.97 

ที,ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 46.63 9.78 36.89 3.75 193.42 12.01 201.83 12.16 

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ - สทุธิ - - 60.95 6.19 - - - - 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 3.67 0.77 4.80 0.49 6.18 0.38 9.72 0.59 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ 10.19 2.14 9.36 0.95 9.76 0.61 9.29 0.56 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื,น 29.33 6.15 12.83 1.30 27.18 1.68 30.49 1.84 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 204.66 42.91 274.56 27.90 477.85 29.66 505.70 30.48 
รวมสนิทรัพย์ 476.96 100.00 983.97 100.00 1,610.84 100.00 1,659.26 100.00 
หนี aสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น         
หนี aสินหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสั 4น
จากสถาบนัการเงิน 

2.96 0.62 1.38 0.14 141.64 8.79 135.89 8.19 

เจ้าหนี 4การค้าและเจ้าหนี 4อื,น 177.09 37.13 196.55 19.98 359.32 22.31 289.14 17.43 

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที,ถงึกําหนดชําระในหนึ,งปี 

- - - - 7.51 0.47 12.29 0.74 

ส่ วนของหนี 4สินตามสัญญาเช่ าทาง
การเงินที,ถงึกําหนดชําระในหนึ,งปี 

2.81 0.59 - - - - - - 

ส่ วนของหนี 4สินตามสัญญาเช่ า ที, ถึ ง
กําหนดชําระในหนึ,งปี 

- - 5.85 0.59 13.92 0.86 14.06 0.85 

หนี 4ตราสารอนพุนัธ์ - - 0.23 0.02 1.15 0.07 0.65 0.04 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 0.40 0.08 0.49 0.05 14.55 0.90 23.32 1.41 

หนี 4สนิหมนุเวียนอื,น 27.31 5.73 23.95 2.43 59.49 3.70 68.38 4.12 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 งวด 3 เดอืน 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมหนี aสนิหมุนเวียน 210.57 44.15 228.45 23.21 597.58 37.10 543.74 32.77 
         
หนี aไม่หมุนเวียน         

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 20.00 2.03 12.49 0.78 22.91 1.38 

หนี 4สนิตามสญัญาเชา่การเงิน 8.21 1.72 - - - - - - 

หนี 4สนิตามสญัญาเชา่ - - 62.55 6.36 163.90 10.17 160.30 9.66 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 42.40 8.89 46.02 4.68 46.84 2.91 47.73 2.88 

หนี 4สนิไมห่มนุเวียนอื,น 5.63 1.18 - - - - - - 
รวมหนี aสนิไม่หมุนเวียน 56.24 11.79 128.56 13.07 223.23 13.86 230.94 32.77 
รวมหนี aสนิ 266.81 55.94 357.01 36.28 820.81 50.96 774.68 46.69 
         
ส่วนของผู้ถอืหุ้น         

ทนุจดทะเบียน หุ้นสามญั จํานวน 
320,000,000 หุ้น มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท 

160.00 33.55 160.00 16.26 160.00 9.93 160.00 9.64 

ทนุที,ออกและชําระแล้ว หุ้นสามญั 
จํานวน 320,000,000 หุ้น มลูคา่ที,ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท (พ.ศ.���� : หุ้นสามญั 
จํานวน ���,000,��� หุ้น มลูคา่ที,ตราไว้
หุ้นละ �.�� บาท)  

100.00 20.97 160.00 16.26 160.00 9.93 160.00 9.64 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 28.88 6.05 361.42 36.73 361.42 22.44 361.42 21.78 

กําไรสะสม - จัดสรรแล้ว - สํารองตาม
กฎหมาย 

7.60 1.59 10.10 1.03 16.00 0.99 16.00 0.96 

กําไรสะสม - ยงัไมไ่ด้จดัสรร 60.80 12.75 73.94 7.51 223.14 13.85 313.06 18.87 

องค์ประกอบสว่นอื,นของสว่นของผู้ ถือหุ้น (1.07) (0.23) 9.10 0.93 11.21 0.70 14.90 0.90 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 196.20 41.14 614.57 62.46 771.77 47.91 865.39 52.16 

สว่นได้เสยีที,ไมมี่อํานาจควบคมุ 13.95 2.92 12.39 1.26 18.26 1.13 19.19 1.16 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 210.15 44.06 626.96 63.72 790.03 49.04 884.58 53.31 
รวมหนี aสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 476.96 100.00 983.97 100.00 1,610.84 100.00 1,659.26 100.00 

 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 งวด 3 เดอืน 2564 งวด 3 เดอืน 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ 1,044.01 99.70 1,126.27 99.75 3,365.43 99.87 473.33  99.88 1,650.60  99.94 

รายได้อื,น 3.19 0.30 2.86 0.25 4.23 0.13 0.57  0.12 0.96  0.06 
รวมรายได้ 1,047.20 100.00 1,129.13 100.00 3,369.66 100.00 473.90  100.00 1,651.56  100.00 

ต้นทนุการให้บริการ (731.58) (69.86) (795.98) (70.49) (2,714.72) (80.56) (363.17)  (76.63) (1,395.26)  (84.48) 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (90.97) (8.69) (87.70) (7.77) (182.42) (5.41) (31.23) (6.59) (65.45) (3.96) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (184.89) (17.66) (182.81) (16.19) (249.04) (7.38) (51.02) (10.77) (75.68)  (4.58) 

ผลขาดทนุด้านเครดติที,คาด
วา่จะเกิดขึ 4น 

- - (0.43) (0.04) (2.63) (0.08)  (0.21) (0.04)  (3.74) (0.23) 



 

สิ#งที#สง่มาด้วยลาํดบัที# 1 - สว่นที# 3 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที# 3 

 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 งวด 3 เดอืน 2564 งวด 3 เดอืน 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทนุทางการเงิน (0.56) (0.05) (3.95) (0.35) (4.96) (0.15)  (1.03) (0.22)  (2.96) (0.18) 
รวมค่าใช้จ่าย (1,007.99) (96.26) (1,070.88) (94.84) (3,153.77) (93.59) (446.66) (94.25) (1,543.09) (93.43) 
           

กําไรก่อนสว่นแบง่กําไรจาก
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

39.21 3.74 58.25 5.16 215.89 6.41 27.24 5.75 108.47 6.57 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วม 

15.10 1.44 10.81 0.96 25.42 0.76 5.09  1.07 3.08  0.19 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 54.31 5.19 69.06 6.12 241.31 7.16 32.34  6.82 111.55  6.75 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (7.28) (0.70) (11.29) (1.00) (41.65) (1.23)  (5.26) (1.11)  (20.70) (1.25) 
กาํไรสาํหรับงวด 47.03 4.49 57.77 5.12 199.66 5.93 27.08  5.71 90.85  5.50 
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืMน           
กาํไรทีMจะไม่จดัประเภท
รายการใหม่เข้าไปยัง
กาํไรหรือขาดทนุใน
ภายหลัง : 

      

    

ผลกําไรจากเงินลงทนุในตรา
สารทนุที,กําหนดให้วดัมลูคา่
ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื,น 

- - - - 2.06 0.06 2.06 0.43 4.60 0.28 

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์หลงัออก
จากงาน 

(1.12) (0.11) 0.08 0.01 - - - - - - 

สว่นแบง่กําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอื,นจากเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม 

(0.93) (0.09) 0.19 0.01 1.09 0.02 - - - - 

ภาษีเงินได้ของรายการที,จะ
ไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักําไรหรือขาดทนุใน
ภายหลงั 

0.22 0.02 (0.02) (0.00) (0.41) (0.01) (0.41) (0.09) (0.92) (0.06) 

รวมรายการทีMจะไม่จดั
ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาํไรหรือขาดทนุใน
ภายหลัง 

(1.83) (0.17) 0.25 0.02 2.74 0.07 1.65 0.35 3.68 0.22 

           
กาํไรทีMจะจดัประเภท
รายการใหม่เข้าไปยัง
กาํไรหรือขาดทนุใน
ภายหลัง : 

      

    

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี,ยน
จากการแปลงคา่งบการเงิน 

(0.06) (0.01) 0.06 0.01 0.57 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 

รวมรายการทีMจะจดั
ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาํไรหรือขาดทนุใน
ภายหลัง 

(0.06) (0.01) 0.06 0.01 0.57 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืMน
สาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 

(1.89) (0.18) 0.32 0.03 3.31 0.09 1.65 0.35 3.70 0.22 



 

สิ#งที#สง่มาด้วยลาํดบัที# 1 - สว่นที# 3 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที# 4 

 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 งวด 3 เดอืน 2564 งวด 3 เดอืน 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม
สาํหรับงวด 

45.14 4.31 58.09 5.15 202.97 6.02 28.73 6.06 94.55 5.72 

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ           

สว่นที,เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท
ใหญ่ 

45.88 4.38 56.88 5.04 198.81 5.90 27.00 5.70 89.92  
 

5.44 

สว่นที,เป็นของสว่นได้เสยีที,
ไมมี่อํานาจควบคมุ 

1.15 0.11 0.90 0.08 0.85 0.03 0.08 0.02 0.93 0.06 

           
การแบ่งปันกาํไรขาดทนุ
เบด็เสร็จรวม 

          

สว่นที,เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท
ใหญ่ 

44.04 4.21 57.14 5.06 202.00 5.99 28.65 6.05 
 

93.62  
 

5.67 
 

สว่นที,เป็นของสว่นได้เสยีที,
ไมมี่อํานาจควบคมุ 

1.10 0.11 0.94 0.09 0.97 0.03 0.08 0.02 0.93 0.06 

 
งบกระแสเงนิสด 

  งบการเงนิรวม 

งบกระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 
งวด 3 เดอืน 

2565 

(หน่วย : ล้านบาท) จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน:         

กําไรสาํหรับปี 47.03 57.77 199.66 90.85  

รายการปรับปรุงเพืMอกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดสุทธิ
จากการดาํเนินงาน: 

        

ปรับรายการที,กระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จา่ย)         

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 7.28 11.29 41.65 20.70  

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (15.1) (10.81) (25.42)  (3.08) 

คา่เสื,อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 7.37 13.59 18.03 5.06  

ผลขาดทนุด้านเครดติที,คาดวา่จะเกิดขึ 4น - 0.42 2.63 3.74  

ประมาณการหนี 4สนิไมห่มนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน       0.89  

ขาดทนุ (กําไร) จากการตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ (0.2) - (0.35)  (0.13) 

หนี 4สงสยัจะสญู 0.02 - -  -  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9.32 4.34 4.06  - 

(กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี,ยนที,ยงัไมเ่กิดขึ 4นจริง - - 0.21  (1.29) 

กําไรจากการขายสนิทรัพย์ทางการเงินที,วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผา่น
กําไรหรือขาดทนุ 

- - (0.59) -    

รายได้เงินปันผล (1.23) (1.05) (1.37)  (0.26) 

(กําไร) ขาดทนุจากมลูคา่ยตุธิรรมของอนพุนัธ์ทางการเงิน - (0.5) 0.93  (0.50) 

(กําไร) ขาดทนุจากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน - (0.24) -  -  



 

สิ#งที#สง่มาด้วยลาํดบัที# 1 - สว่นที# 3 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที# 5 

  งบการเงนิรวม 

งบกระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 
งวด 3 เดอืน 

2565 

(หน่วย : ล้านบาท) จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ 

ดอกเบี 4ยรับ (0.44) (0.48) (1.08)  (0.26) 

ดอกเบี 4ยจา่ย 0.56 3.95 4.96 2.96 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีMยนแปลงเป็นสนิทรัพย์และ
หนี aสนิดาํเนินงาน 

54.62 78.41 243.32 118.67  

สนิทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิMมขึ aน)         

ลกูหนี 4การค้าและลกูหนี 4อื,น – สทุธิ 41.21 (115.06) (692.85)            19.76  
 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื,น (0.17) (0.8) (10.11)  (2.98)  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื,น (3.66) 16.52 (14.4)  (3.30)  

หนี aสนิดาํเนินงานเพิMมขึ aน (ลดลง)          

เจ้าหนี 4การค้าและเจ้าหนี 4อื,น (42.59) 16.37 162.58  (69.87)  

หนี 4สนิหมนุเวียนอื,น (1.43) (3.36) 34.96 8.92   

หนี 4สนิไมห่มนุเวียนอื,น (1.88) (5.63) -  -   

           

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 46.1 (13.54) (276.5) 71.20   

จา่ยชําระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (0.81) (0.64) (3.23)  -   

รับภาษีเงินได้ 14.61 - 6.2  -   

จา่ยภาษีเงินได้ (10.45) (12.97) (28.41)  (12.95)  

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 49.45 (27.15) (301.94) 58.25   

           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ          

เงินฝากธนาคารที,มีภาระผกูพนั 3.06 (0.17) 0.52  -   

เงินลงทนุระยะสั 4น - (200) 200  -   

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี 4ของกิจการอื,น - 0.1 245.9 20.00   

เงินสดจา่ยเพื,อซื 4อตราสารหนี 4ของกิจการอื,น   (180.17) (105) -     

เงินสดจา่ยเพื,อซื 4อเงินลงทนุในตราสารทนุ (0.06) (0.8) - -     

เงินสดจา่ยเพื,อลงทนุในบริษัทร่วม - - -  -   

เงินสดจา่ยเพื,อซื 4ออสงัหาริมทรัพย์เพื,อการลงทนุ (0.46) (0.5) (26.5)  (5.41)  

เงินสดจา่ยเพื,อซื 4ออาคารและอปุกรณ์ (2.04) (6.61) (35.88)  (11.85)  

เงินรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์ - - 1.52 0.13   

เงินสดจา่ยเพื,อซื 4อสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (3.33) (1.53) (3.41)  (4.55)  

เงินสดรับจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ 2.14 - -  -   

เงินสดรับจากดอกเบี 4ย 0.44 0.4 1.09 0.28   

เงินสดรับจากเงินปันผล 1.23 1.05 1.37 0.26   

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ  0.98 (388.23) 279.6  (1.13)  



 

สิ#งที#สง่มาด้วยลาํดบัที# 1 - สว่นที# 3 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที# 6 

  งบการเงนิรวม 

งบกระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 
งวด 3 เดอืน 

2565 

(หน่วย : ล้านบาท) จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ          

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสั 4นจากสถาบนัการเงิน 10 - 262.4 268.00   

เงินสดจา่ยจากเงินกู้ ยืมระยะสั 4นจากสถาบนัการเงิน (10) - (138.9)  (271.00)  

เงินสดรับ (จา่ย) จากเงินเบกิเกินบญัชีสทุธิ (8.38) (1.58) 16.76  (2.76)  

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 20 - 15.21   

เงินสดจา่ยชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (6) - -  -   

เงินสดจา่ยชําระหนี 4สนิตามสญัญาเชา่การเงิน (1.81) - -  -   

เงินสดจา่ยชําระหนี 4สนิตามสญัญาเชา่ - (4.6) (14.93)  (4.42)  

เงินสดจา่ยดอกเบี 4ย (0.3) (0.74) (0.98)  (1.87)  

เงินสดจา่ยเงินปันผล (31.5) (42.5) (44.8)  -   

เงินสดรับจากสว่นได้เสยีที,ไมมี่อํานาจควบคมุในบริษัทยอ่ย - - 4.9  -   

เงินสดรับจากการออกจําหนา่ยหุ้นเพิ,มทนุสทุธิจาก 
25 392.55 -  -  

 

คา่ใช้จา่ยในการออกหุ้น  

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (22.99) 363.14 84.45 3.17   

           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิMมขึ aน (ลดลง) สุทธิ 27.44 (52.24) 62.11 60.29   

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี,ยนของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (0.05) 0.35 (0.56)  (0.03)  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 62.34 89.73 37.84 99.39   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 89.73 37.84 99.39 159.64   

 

4.2 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2564 
งวด 3 เดอืน  

ปี 2564 
งวด 3 เดอืน  

ปี 2565 
% การเปลีMยนแปลง 

Q-o-Q Y-o-Y 

รายได้จากการให้บริการและรายได้อื,น 1,129.1 3,369.7 473.9 1,651.6 32% 249% 

กําไรขั 4นต้น 330.3 650.7 110.2 255.3 14% 132% 

อตัรากําไรขั 4นต้น (%) 29% 19% 23% 15%   

กําไรสทุธิ 57.8 199.7 27.1 90.8 17% 236% 

กําไรสทุธิ : ผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่   27.0 89.9 17% 233% 

อตัรากําไรสทุธิ 5.1% 5.9% 5.7% 5.5%   

 
ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัท และ บริษัทยอ่ยมีรายได้รวม จํานวน 1,651.6 ล้านบาท เมืGอเทียบกบัไตรมาสทีG 1 ปี 

2564 เพิGมขึ tน 1,177.7 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิGมขึ tนร้อยละ 249  

ในปี 2564 บริษัท และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 3,369.7 ล้านบาท เพิGมขึ tนร้อยละ 198 จาก ปี 2563 และ เพิGมขึ tน

ร้อยละ 222 จากปี 2562   
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บริษัท และบริษัทยอ่ยมีกําไรขั tนต้น ในไตรมาส 1 ปี 2565 จํานวน 255.3 ล้านบาท เพิGมขึ tนเมืGอเทียบกบัไตรมาสทีG 

1 ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 132 โดยมีอตัรากําไรขั tนต้น (Gross Profit Margin Ratio) ตํGากวา่ไตรมาสทีG 1 ปี 2564 สาเหตจุาก

การขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศทางเรือในช่วงปี 2564 และ 2565 ได้ปรับราคาคา่ระวางขึ tนสงู ทําให้มีอตัรากําไรขั tนต้นโดย

เฉลีGยลดลง แตบ่ริษัท สามารถสร้างกําไรขั tนต้นทีGเป็นจํานวนเงินได้สงูกวา่เมืGอเทียบกบัไตรมาสทีG 1 ของปี 2564 เป็นจํานวน

เงินถึง 145.1 ล้านบาท ซึGงมีการเติบโตสงูขึ tน ร้อยละ 132 

 มีกําไรขั tนต้น ในปี 2564 จํานวน 650.7 ล้านบาท เพิGมขึ tนร้อยละ 97 จาก ปี 2563  และเพิGมขึ tนร้อยละ 108จากปี 

¢²³¢ โดยอตัรากําไรขั tนต้นในปี 2564 ตํGากวา่ปี 2563 และปี 2562 สาเหตจุากราคาคา่ขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศทางเรือ

ในปี 2564 ได้ปรับสงูขึ tนมาก ทําให้อตัรากําไรขั tนต้นโดยเฉลีGยลดลง 

บริษัท และบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิรวมในไตรมาส 1 ปี 2565 จํานวน 90.8 ล้านบาท เพิGมขึ tนจากไตรมาส 1 ปี 2564 

จํานวน 63.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 236  ในปี 2564 จํานวน 199.7 ล้านบาท เพิGมขึ tนร้อยละ 246 จาก ปี 2563 และ

เพิGมขึ tนร้อยละ 325 เมืGอเทียบกบัปี 2562 และนอกจากจํานวนเงินของกําไรสทุธิทีGเพิGมขึ tนแล้ว บริษัท ก็สามารถทําให้อตัรา

กําไรสทุธิสงูขึ tนอีกด้วยในปี 2562 มีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 4.5 ในรอบระยะเวลาทั tงปี 2563 มีอตัรากําไรสทุธิทีGร้อยละ 5.1 

ก็เพิGมสงูขึ tนเป็นร้อยละ 5.9 ในรอบระยะเวลาของทั tงปี ¢²³4 

 
รายได้และสัดส่วนรายได้จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มธุรกจิ 

รายได้  
(ล้านบาท) 

งวด 3 เดอืน 
2564 

สัดส่วน % 
รายได้รวม 

รายได้  
(ล้านบาท) 

งวด 3 เดอืน 
2565 

สัดส่วน % 
รายได้รวม 

% การเตบิโต 

1. การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ
ทางเรือ 

388.2 82% 1,543.0 93% 297% 

2.การขนส่งระหว่างประเทศทาง
อากาศ 

33.5 7% 53.5 3% 60% 

3.การบริการโลจสิตกิส์แบบครบวงจร 43.8 9% 45.9 3% 5% 
4.ธุรกจิให้เช่าพื aนทีMและธุรกจิรับฝากตู้
สนิค้า 

7.8 2% 8.2 1% 4% 

รวม 473.3 100% 1,650.6 100% 249% 

 
บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้ในไตรมาส 1 ปี 2565  เท่ากับ 1,651.56 ล้านบาท เมื@อเทยีบกับไตรมาสที@ 1 ปี 

2564 เพิ@มขึ Cน 1,177.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ@มขึ Cนร้อยละ 249 ประกอบด้วยธุรกจิหลัก 4 ประเภท 

ดังนี C 

�) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Sea Freight) มีรายได้รวม 1,543 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของรายได้

รวม 

�) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มีรายได้รวม 53.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้

รวม 

�) การบริการด้านบริการโลจสิตกิส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ซึGงประกอบด้วย การขนสง่ การ

บริการดําเนินพิธีการศลุกากร และบริการเสริมอืGนๆ มี มีรายได้รวม 45.9 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้รวม 

�) ธุรกิจให้เช่าพื Cนที@และธุรกิจรับฝากตู้สินค้า (Self-Storage  and Container Depot Service) ซึGงประกอบด้วย 

บริการให้เช่าพื tนทีGเพืGอจดัเก็บสิGงของตามความต้องการของลกูค้า การบริการพื tนทีGรับฝากและซอ่มตู้คอนเทนเนอร์ การ

บริการในธุรกิจนี tรายได้รวม 8.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวม   
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บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2564  เท่ากับ 3,365.4 ล้านบาทประกอบด้วยธุรกิจหลัก 4 ประเภท ดังนี C 

�) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Sea Freight) มีรายได้รวม 2,922.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 ของ

รายได้รวม 

�) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มีรายได้รวม ¢¢³.º ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ µ ของ

รายได้รวม 

�) การบริการด้านบริการโลจสิตกิส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ซึGงประกอบด้วย การขนสง่ การ

บริการดําเนินพิธีการศลุกากร และบริการเสริมอืGนๆ มี มีรายได้รวม £·².´ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ² ของรายได้รวม 

�) ธุรกิจให้เช่าพื Cนที@และธุรกิจรับฝากตู้สินค้า (Self-Storage  and Container Depot Service) ซึGงประกอบด้วย 

บริการให้เช่าพื tนทีGเพืGอจดัเก็บสิGงของตามความต้องการของลกูค้า การบริการพื tนทีGรับฝากและซอ่มตู้คอนเทนเนอร์ การ

บริการในธุรกิจนี tรายได้รวม ¸¶.· ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ £ ของรายได้รวม   

 

การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

1.บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ 

คา่บริการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศทางเรือ สําหรับไตรมาสทีG 1 ปี 2565 ยงัคงเพิGมขึ tนอยา่งตอ่เนืGอง โดยมีรายได้

เพิGมขึ tนร้อยละ 38 เทียบกบัไตรมาสทีG 4 และเพิGมขึ tนร้อยละ 297 เมืGอเทียบกบัไตรมาสทีG 1 ปี 2564 สาเหตจุากอตัราคา่

ระวางทีGยงัคงอยูใ่นระดบัสงู และมีปริมาณตู้ สินค้าทีGให้บริการขนสง่ทางเรือเพิGมขึ tนอยา่งตอ่เนืGอง 

 คา่บริการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศทางเรือ ในปี 2564 เมืGอเปรียบเทียบกบัปี 2563 เพิGมขึ tนร้อยละ 275 และ

เมืGอเปรียบเทียบกบัปี 2562 เพิGมขึ tนร้อยละ 304 สาเหตจุากอตัราคา่ระวางทีGยงัคงอยูใ่นระดบัสงู และมีปริมาณตู้ สินค้าทีG

ให้บริการขนสง่ทางเรือเพิGมขึ tนอยา่งตอ่เนืGอง และเมืGอเปรียบเทียบรายได้รวมทั tงปี 2563 กบัปี 2562 เพิGมขึ tนร้อยละ 8 สาเหตุ

ทีGรายได้เพิGมขึ tนเพราะอตัราคา่ระวางปรับสงูขึ tน และ ปริมาณตู้ สินค้าทีGให้บริการขนสง่ทางเรือเพิGมขึ tน  

 

2.บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ  

คา่บริการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศทางอากาศ สําหรับไตรมาสทีG 1 ปี 2565 มีรายได้ลดลงร้อยละ 30 เมืGอเทียบ

กบัไตรมาสทีG 4 ปี 2564 เนืGองจากโดยปกติแล้วในช่วงไตรมาส 4 ของทกุปีจะเป็นช่วง High Season ของการขนส่งสินค้า

ทางอากาศ ในขณะทีGในช่วงไตรมาสทีG 1 จะเป็นช่วง Low Season และเมืGอเทียบกบั ไตรมาสทีG 1 ปี 2564 เพิGมขึ tนร้อยละ 

60 เนืGองจากปริมาณการขนสง่ทางอากาศฟืtนตวัจากสถานการณ์ Covid-19  

ค่าบริการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศทางอากาศในปี 2564 เมืGอเปรียบเทียบกบัปี 2563 เพิGมขึ tนร้อยละ 30 และ 

เมืGอเปรียบเทียบกบัปี 2562 จะเพิGมขึ tนร้อยละ 65 เนืGองจาก ปริมาณการขนส่งทางอากาศฟืtนตวัอย่างต่อเนืGองจากปีก่อน 

และเมืGอเปรียบเทียบระหวา่งปี 2563 กบัปี 2562 จะเพิGมขึ tนร้อยละ 27 เนืGองจากการขาดแคลนเทีGยวบินเพืGอขนสง่ สายการ

บินลดการให้บริการ เป็นผลให้คา่ระวางทางอากาศในตลาดของปี 2563 สงูมากกวา่ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน และบริษัท

ได้นําวิธีการเช่าเหมาลํา (Charter Flights) เข้ามาให้บริการลูกค้าเพืGอเป็นการทดแทนการลดเทีGยวบินของสายการบิน

ในช่วงทีGขาดแคลน จงึทําให้บริษัท มีรายได้มากขึ tน   
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3. การบริการโลจสิตกิส์แบบครบวงจร    

�.� ค่าขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและบริการอื@นที@เกี@ยวข้องกับการขนส่ง  

ธุรกิจให้บริการด้านคา่ขนสง่และบริการทีGเกีGยวข้องกบัการขนสง่ สําหรับไตรมาสทีG 1 ปี 2565 เพิGมขึ tนจากไตรมาส

ทีG 4 ปี 2564 ร้อยละ 1 แตเ่มืGอเทียบกบั ไตรมาสทีG 1 ปี 2564 ลดลงร้อยละ 9 เนืGองจากไตรมาสทีG 1/2564 ยงัมีรายได้จํานวน

มากจากการขนสง่แบบข้ามแดนไปยงัประเทศเมียนมาร์ก่อนการเกิดรัฐประการในประเทศเมนียนมาร์ เตภ่ายหลงัจากการ

เกิดรัฐประหารแล้ว ทําให้ปริมาณการขนสง่แบบข้ามแดนไปยงัประเทศเมียนมาร์น้อยลง 

ธุรกิจให้บริการด้านคา่ขนสง่ ขนถ่ายสินค้าและบริการอืGนทีGเกีGยวข้องกบัการขนสง่ในปี 2564 เมืGอเปรียบเทียบกบั

ปี 2563 จะเพิGมขึ tนร้อยละ 22 และเมืGอเปรียบเทียบกบัปี 2562 จะเพิGมขึ tนร้อยละ 13 เนืGองจากการขนสง่ทางบกได้ปรับตวั

สงูมากขึ tนจากปีก่อน สอดคล้องกบัการเติบโตของการขนส่งทั tงทางเรือและทางอากาศ หากเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 

กบัปี 2562 จะลดลงร้อยละ 8 ซึGงได้รับผลกระทบเพียงเลก็น้อยจากสถานการณ์ Covid-19   

�.� ค่าบริการด้านตัวแทนในการดาํเนินพธีิศุลกากรและอื@น ๆ 

ธุรกิจให้บริการด้านตวัแทนในการดําเนินพิธีการศลุกากรและอืGน ๆ สําหรับไตรมาสทีG 1 ปี 2565 ลดลงร้อยละ 20 

เมืGอเทียบกบัไตรมาสทีG 4 ปี 2564 เนืGองจากงาน Courier ลดลง และเมืGอเทียบกบัไตรมาสทีG 1 ปี 2564 เพิGมขึ tนร้อยละ 49 

เนืGองจากมีปริมาณงานทีGมากขึ tนตามปริมาณการนําเข้าและสง่ออก 

ธุรกิจให้บริการด้านตวัแทนในการดําเนินพิธีศลุกากรและอืGนๆ ในปี 2564 เมืGอเปรียบเทียบกบัปี 2563 จะเพิGมขึ tน

ร้อยละ 68 และเมืGอเปรียบเทียบกบัปี 2562 จะเพิGมขึ tนร้อยละ 55 เนืGองจากมีปริมาณงานทีGมากขึ tนตามปริมาณนําเข้าและ

สง่ออก เมืGอเปรียบเทียบระหวา่งปี ¢²³¸ กบัปี ¢²³¢ ลดลงร้อยละ 8 เกิดจากผลกระทบของโควิด-£º ทําให้มีงานบริการ

ลดลง   

4. ธุรกจิให้เช่าพื Cนที@และธุรกิจรับฝากตู้สินค้า 

ธุรกิจการให้บริการเช่าพื tนทีGสําหรับไตรมาสทีG 1 ปี 2565 เมืGอเทียบกบัไตรมาสทีG 4 ปี 2564 เพิGมขึ tนร้อยละ 4 และ

เมืGอเทียบกบั ไตรมาสทีG 1 ปี 2564 เพิGมข้นร้อยละ 13 เนืGองจากสถานการณ์โควิด-19 เริGมคลีGคลายเมืGอเทียบกบัระยะเวลา

เดียวกนัของปีทีGแล้ว ทําให้ลกูค้าในสว่นของ SME ทีGใช้สถานทีGเพืGอการจดัเก็บสต๊อคสินค้าและลกูค้าทีGนําเอาของใช้สว่นตวั

มาเก็บเพืGอการซอ่มแซมบ้านกลบัมาใช้บริการเพิGมมากขึ tน 

ธุรกิจให้บริการพื tนทีGรับฝากและซอ่มตู้คอนเทนเนอร์ สําหรับไตรมาสทีG 1 ปี 2565 ลดลงเลก็น้อยจากไตรมาสทีG 4 ปี 

2564 ร้อยละ 2 เมืGอเทียบกบัไตรมาสทีG 1 ปี 2564 เพิGมขึ tนร้อยละ 7 เนืGองจากปริมาณตู้กลบัเข้ามาหมนุเวียนมากขึ tน 

ธุรกิจการให้บริการเช่าพื tนทีGสําหรับปี 2564 เมืGอเปรียบเทียบกบัปี 2563 จะลดลงร้อยละ 7 เนืGองจากสถานการณ์ 

Covid-£º ทําให้มีผู้มาใช้บริการลดลง แตมี่แนวโน้มของการกลบัเข้ามาใช้บริการเพิGมขึ tนอยา่งสมํGาเสมอ เมืGอเปรียบเทียบ

กบัปี 2562 จะเพิGมขึ tนร้อยละ 7 โดยในปี ¢²³¸ มีอตัราของพื tนทีGทีGให้บริการเทียบกบัพื tนทีGพร้อมให้เช่าทั tงหมดเพิGมขึ tน และมี

รายได้เพิGมขึ tนร้อยละ 15 เมืGอเปรียบเทียบกบัปี ¢²³¢   
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ธุรกิจให้พื tนทีGบริการรับฝากและซอ่มตู้คอนเทนเนอร์ในปี 2564 เมืGอเปรียบเทียบกบัปี 2563 จะลดลงร้อยละ 13 และเมืGอ

เปรียบเทียบกบัปี 2562 จะลดลงร้อยละ 10  เนืGองจากความต้องการใช้ตู้ สินค้ามีสงู ทําให้ปริมาณตู้ ทีGเข้าฝากในลานลดลง 

เมืGอเปรียบเทียบระหวา่งปี ¢²³¸ กบัปี ¢²³¢ จะเพิGมขึ tนร้อยละ 3 สาเหตจุากสถานการณ์โควิด£º  ทําให้ตู้ ทีGสง่กลบัมาไทย

ลดลง ปริมาณตู้ ทีGเข้าฝากในลานน้อยลง จงึทําให้รายได้เพิGมไมม่าก  

 

รายได้อื@น         

          สว่นใหญ่เป็นเงินปันผล ดอกเบี tยเงินฝากระยะสั tน และกําไรจากการลงทนุระยะสั tน ตามรายละเอียดดงันี t 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ในไตรมาส 1 ปี 2565 เพิGมขึ tนจากไตรมาส 1 ปี 2564 จากค่าใช้จ่ายจงู

ใจพนักงานขายทีGมีผลงานเกินเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงานตามผลงานทีGสูงขึ tน การปรับฐานเงินเดือนประจําปี 

พร้อมทั tงคา่ใช้จ่ายอืGนเพิGมเติมเกีGยมกบัการเตรียมขยายธุรกิจตามแผนงาน     

  

บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สําหรับปี ¢²³´  เพิGมขึ tนร้อยละ ²º  เมืGอเทียบกบัปี ¢²³¸ และ เพิGมขึ tน

ร้อยละ 56  เมืGอเทียบกบัปี 2562 เพิGมขึ tนจากการจ่ายเงิน จงูใจพนกังานขายทีGมีผลงานเกินเป้าหมายอย่างมาก การจ่าย

โบนสัพิเศษให้พนกังาน ค่าใช้จ่ายในการพฒันาพนกังาน และ ค่าใช้จ่ายเกีGยวกบัการเตรียมการขยายธุรกิจตามแผนการ

ลงทุน และเมืGอเทียบระหว่างปี  ¢²³¸  กับปี 2562 จะลดลงร้อยละ 1.9 เนืGองจากสถานการณ์ของ Covid-£º ทําให้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศลดลง และการควบคุมค่าใช้จ่ายทีGมีประสิทธิภาพ ทั tงนี tค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารนี tได้รวมถึงคา่ใช้จ่ายสําหรับการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนทัGวไปเป็นครั tงแรกอีกจํานวน 2.2 ล้านบาท  

 ต้นทุนทางการเงนิ 

 บริษัท มีต้นทนุทางการเงินในไตรมาส 1 ปี 2565 สงูขึ tนเมืGอเทียบกบั ไตรมาส 1 ปี 2564 จากดอกเบี tยจ่ายทีGเกิด

จากความต้องการใช้เงินทนุหมนุเวียนเพิGมขึ tนจากคา่ระวางทีGสงูขึ tน      

       บริษัท มีต้นทนุทางการเงินในปี ¢²³´ เพิGมจากปี ¢²³¸ ประมาณร้อยละ 25 เมืGอเปรียบเทียบกบัปี 2562 สงูขึ tน

มาก เนืGองจากดอกเบี tยจ่ายทีGเกิดจากความต้องการใช้เงินทนุหมนุเวียนเพิGมขึ tนจากคา่ระวางทีGสงูขึ tน และการรับรู้ต้นทนุ

ทางการเงินจากสญัญาเช่า และเมืGอเปรียบเทียบสําหรับปี ¢²³¸ กบัปี 2562 สงูขึ tน เนืGองจากการปรับใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินเกีGยวกบัสญัญาเช่า  
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กาํไรสุทธิ  

บริษัท มีกําไรสทุธิสําหรับไตรมาสทีG 1 ปี 2565 จํานวน 90.8 ล้านบาท เพิGมขึ tนจากไตรมาสทีG 1 ปี 2564 จํานวน 

63.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 236 เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้ทีGมีการเติบโตทั tงจํานวนเงินและปริมาณการ

ขนสง่ และกําไรขั tนต้นทีGสงูขึ tน แสดงให้เห็นวา่บริษัทมีความสามารถในการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์จงึทําให้ปริมาณขนสง่

สินค้าทางเรือของบริษัท มีการเติบโตทีGดีท่ามกลางสถานการณ์ในปี 2564 ทีGมีแต่ข่าวการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และผู้

สง่ออกไมส่ามารถหาพื tนทีGบนเรือสําหรับการสง่ออกสินค้า        

       บริษัท มีกําไรสทุธิสําหรับปี ¢²³´  จํานวน £º9.µ ล้านบาท เพิGมขึ tนจากปี ¢²³¸ จํานวน £´1.º ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ ¢´6 เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้ทีมีการเติบโตทั tงจํานวนเงินและปริมาณการขนสง่ และกําไรขั tนต้นทีG

สงูขึ tน แสดงให้เห็นว่าบริษัท มีความสามารถในการบริหารจดัการเชิงกลยทุธิ§จึงทําให้ปริมาณการขนสง่สินค้าทางเรือของ

บริษัท มีการเติบโตทีGดีท่ามกลางสถานการณ์ในปี 2564 ทีGมีแตข่่าวการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และผู้สง่ออกไม่สามารถ

หาพื tนทีGบนเรือสําหรับการสง่ออกสินค้า 

 และเมืGอเปรียบเทียบกําไรสทุธิสําหรับปี ¢²³¸  ทีGมีจํานวน ²µ.8 ล้าน เพิGมขึ tนจากปี ¢²³¢ จํานวน £¶.8 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ ¢¢.·  เกิดจากผลกระทบเชิงบวกจากสถานการณ์ Covid-£º เนืGองจากบริษัท มีกลุม่ลกูค้าประเภท E-

commerce , อิเลคทรอนิกส์ และ อาหาร ทีGมีการเติบโตอยา่งมากในช่วงปี 2563 

 

การวเิคราะห์ทางการเงนิ        

สินทรัพย์ 

บริษัท มีสินทรัพย์รวม ณ วนัทีG 31 มีนาคม 2565 จํานวน 1,659.3 ล้านบาท เพิGมขึ tนจากสินทรัพย์รวม ณ วนัทีG 31 

ธันวาคม 2564 จํานวน 48.4 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมนุเวียนเพิGมขึ tนสทุธิ 20.6 ล้านบาท จากเงินสดเพิGมขึ tน 60.3 ล้าน

บาท เงินลงทนุระยะสั tนลดลงรวม 20.0 ล้านบาท ลกูหนี tการค้าลดลง 22.7 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียนอืGนเพิGมขึ tน 3.0 

ล้านบาท และจากการเพิGมขึ tนของสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน จํานวน 27.8 ล้านบาท  

บริษัท มีสินทรัพย์รวม ณ วนัทีG ¸£ ธนัวาคม ¢²³´ จํานวน £,610.8 ล้านบาท เพิGมขึ tนจากสินทรัพย์รวม ณ วนัทีG ¸£ 

ธนัวาคม ¢²³¸ จํานวน 626.9 ล้าน โดยสินทรัพย์หมนุเวียนเพิGมขึ tนสทุธิ 423.6 ล้านบาท จากเงินสดเพิGมขึ tน 61.6 ล้านบาท 

ลกูหนี tการค้าและลกูหนี tอืGนเพิGมขึ tน 692.3 ล้านบาท ลกูหนี tการค้าทีGเพิGมขึ tนเกิดจากจากรายได้และอตัราคา่ขนสง่ทีGเพิGมขึ tน 

สินทรัพย์หมนุเวียนอืGนเพิGมขึ tน 10.0 ล้านบาท สว่นเงินลงทนุระยะสั tนลดลงรวม 340.3 ล้านบาท และจากการเพิGมขึ tน

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน จํานวน 203.3  ล้านบาท ตามรายละเอียดดงันี t 

  - เงินลงทนุในบริษัทร่วมและสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวเพิGมขึ tน 28.5 ล้านบาท เกิดจาก เงินลงทนุในบริษัท

ร่วมเพิGมขึ tน 26.5 ล้านบาท จากการรับรู้สว่นแบง่กําไรทีGเพิGมขึ tนในบริษัทร่วม และ สินทรัพย์ทางการเงินทีGวดัมลูคา่ด้วย

มลูคา่ยติุธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืGนเพิGมขึ tน 2.0 ล้านบาท จากการวดัมลูคา่ใหม ่    

- ทีGดิน อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ เพิGมขึ tน 95.6 ล้านบาท จากการเพิGมขึ tนของสว่นปรับปรุงอาคาร และอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์เพืGอรองรับระบบใหมร่วม 34.9 ล้านบาท และจากสินทรัพย์สิทธิการใช้-สทุธิ 60.7 ล้านบาท จากการทําสญัญา

เช่าพื tนทีGสําหรับโครงการขยายพื tนทีGบริการรับฝากตู้ สินค้าคอนเทนเนอร์ และ ตอ่สญัญาเช่าทีGดินพร้อมสิGงปลกูสร้างอาคาร

สํานกังาน 

- อสงัหาริมทรัพย์เพืGอการลงทนุ เพิGมขึ tนจํานวน 69.7 ล้านบาท จากการทําสญัญาเช่าพื tนทีG สําหรับโครงการ Self-

Storage 2 
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- สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืGนเพิGมขึ tนสทุธิ 9.4 ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนและสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืGน

เพิGมขึ tน 15.6 ล้านบาท แตล่กูหนี tกรมสรรพากรลดลง 6.2 ล้านบาท จากการได้รับเงินคืนภาษี 

 

และเมืGอเปรียบเทียบระหวา่ง สินทรัพย์รวม ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2563 ทีGมีอยูจํ่านวน 984.0 ล้านบาท เพิGมขึ tนจาก

สินทรัพย์รวม ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2562 จํานวน 507.0 ล้านบาท หรือเพิGมขึ tนร้อยละ 106.3  เพิGมขึ tนจากสินทรัพย์หมนุเวียน  

จํานวน 437.1  ล้านบาท เป็นการเพิGมในเงินฝากประจําระยะสั tน  200.0 ล้านบาท การลงทนุในกองทนุรวม ประมาณ 180.3 

ล้านบาท ลกูหนี tการค้าเพิGมขึ tน 108.1 ล้านบาท แตเ่งินสดลดลง 51.9 ล้านบาท และจากสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิGมขึ tนสทุธิ

เป็นจํานวนเงิน 69.9 ล้านบาทตามรายละเอียดดงันี t 

          - เงินลงทนุในบริษัทร่วมและสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวเพิGมขึ tน 24.5 ล้านบาทเกิดจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

เพิGมขึ tน 11.0ล้านบาทจากส่วนแบ่งกําไรทีGเพิGมขึ tน และการทีGบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีGยวกับ

เครืGองมือทางการเงิน (TFRS 9) มาถือปฏิบติัทําให้เงินลงทนุทัGวไปซึGงเดิมวดัมลูค่าด้วยวิธีราคาทนุจํานวน 34.3 ล้านบาท 

เปลีGยนไปบนัทกึเป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีGวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยติุธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืGนมลูคา่ 47.8 ล้านบาท 

          - ทีGดิน อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ ลดลงประมาณ 9.7 ล้านบาท จาการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีG

เกีGยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบติั  

          - อสงัหาริมทรัพย์เพืGอการลงทนุ เพิGมขึ tนจํานวน 10.2 ล้านบาท เปลีGยนแปลงจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเกีGยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16)  

          - สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืGนประเภทสิทธิการใช้ - สทุธิ เพิGมขึ tนจํานวน 61.0 ล้านบาท เป็นรายการทีGเกิดขึ tนจากการ

ปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีGยวกบั สญัญาเช่า (TFRS 16) จากเดิมเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและถกูจดั

ประเภทใหมเ่ป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน  

          - สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืGนๆ ลดลง 16.5 ล้านบาท เกิดจากการโอนคา่ใช้จ่ายลว่งหน้าไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

และ คา่ใช้จ่ายในการออกจําหน่ายหุ้นครั tงแรก ถกูปรับกบัสว่นเกินมลูคา่หุ้น 

 

หนี Cสิน 

บริษัท มีหนี tสินรวม ณ วนัทีG 31 มีนาคม 2565 จํานวน 774.7 ล้านบาท ลดลงจากหนี tสินรวม ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 

2564 เป็นจํานวน 46.1 ล้านบาท 

บริษัท มีหนี tสินรวม ณ วันทีG ¸£ ธันวาคม ¢²³´ จํานวน 820.8 ล้านบาท เพิGมขึ tนจากหนี tสินรวม ณ วันทีG ¸£ 

ธนัวาคม ¢²³¸ เป็นจํานวน 463.8 ล้านบาท โดยมีรายการสําคญัดงันี t 

-  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั tนจากสถาบนัการเงินเพิGมขึ tน £40.3 ล้านบาท จากการออกตั½วสญัญาใช้

เงินให้สถาบนัการเงิน 

-  เจ้าหนี tการค้าเพิGมขึ tน 162.8 ล้านบาท 

-  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เพิGมขึ tนจํานวน £´.1 ล้านบาท 

-  หนี tสินหมนุเวียนอืGน เพิGมขึ tนโดยประมาณ ¸².¸ ล้านบาท เกิดจากภาษีมลูค่าเพิGมจากการขายทีGรอนําสง่ ¢º.¶ 

ล้านบาท ภาษีหกั ณ ทีGจ่าย ´.º ล้านบาท และเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า £.´ ล้านบาท 

- หนี tสินไมห่มนุเวียนอืGน เพิGมขึ tน £02.1 ล้านบาท เกิดจากหนี tสินตามสญัญาเช่า £¶1.3 ล้านบาท จากการทีGบริษัท

เข้าทําสญัญาเช่าพื tนทีGเพืGอดําเนินโครงการ Leo Self-Storage และ โครงการพื tนทีGบริการรับฝากตู้ สินค้าคอนเทนเนอร์แห่ง

ใหม ่ตอ่อายสุญัญาเช่าทีGดินอาคารสํานกังาน และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เพิGมขึ tน 0.8 ล้านบาท 
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         และเมืGอเปรียบเทียบระหวา่ง หนี tสินรวม ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2563  ทีGมีอยูจํ่านวน 357.0 ล้านบาท เพิGมขึ tนจาก

หนี tสินรวม ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจํานวน 90.2 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 34 

-  เพิGมขึ tนจากเจ้าหนี tการค้า 19.5 ล้านบาท   

- เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแหง่หนึGง ซึGงเป็นโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐจากสถานการณ์ Covid-19 

จํานวน 20 ล้านบาท 

- หนี tสินตามสญัญาเช่า เพิGมขึ tน 57.4 ล้านบาท เนืGองจากบริษัท นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีGเกีGยวกบั

สญัญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบติั โดยรับรู้หนี tสินตามสญัญาเช่า จากเดิมทีGเคยถกูจดัเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน 

(Operating Lease)  

- หนี tสินไมห่มนุเวียนอืGน ลดลง 5.6 ล้านบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัท มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัทีG 31 มีนาคม 2565 จํานวน 884.6 ล้านบาท เพิGมขึ tนจากสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจํานวน 94.6 ล้านบาท โดยเพิGมขึ tนจากกําไรในไตรมาส 1 ปี 2565 จํานวน 90.8 ล้านบาท 

จากความสามารถใรการทํากําไรของบริษัทและบริษัทยอ่ย และสว่นองค์ประกอบอืGนของผู้ ถือหุ้นทีGเพิGมขึ tน 3.8 ล้านบาท 

บริษัท มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัทีG ̧ £ ธนัวาคม ¢²³´ จํานวน µº0.0 ล้านบาท เพิGมขึ tนจากสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

ณ วนัทีG ¸£ ธนัวาคม ¢²³¸ เป็นจํานวน £³3.0 ล้านบาท โดยเพิGมขึ tนจาก กําไรระหวา่งปีเพิGมขึ tนสทุธิ 199.7 ล้านบาท และ

ลดลงจากการจ่ายปันผลสําหรับผลประกอบการปี ¢²³¸ และปี ¢²³´ จํานวน ´´.· ล้านบาท สว่นองค์ประกอบอืGนของสว่น

ของผู้ ถือหุ้น เพิGมขึ tน 2.1  ล้านบาท สว่นได้เสียทีGไมมี่อํานาจควบคมุเพิGมขึ tน ².· ล้านบาท 

 

และเมืGอเปรียบเทียบระหวา่ง สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2563 ทีGมีอยูจํ่านวน 626.9 ล้านบาท 

เพิGมขึ tนจากสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจํานวน 416.8 ล้านบาท โดยเพิGมขึ tนจาก 

 - การจําหน่ายหุ้นสามญัเพิGมทนุของบริษัททีGได้เสนอขายตอ่ประชาชนทัGวไปเป็นครั tงแรกจํานวน 120,000,000 

หุ้น มลูคา่หุ้นทีGตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.42 บาท เป็นผลให้หุ้นทีGออกและชําระแล้ว และ สว่นเกิน

มลูคา่หุ้นสามญัของบริษัทเพิGมขึ tน จํานวน 60.0 ล้านบาท และ 332.5 ล้านบาท ตามลําดบั   

 - กําไรสะสมเพิGมขึ tนสทุธิ 15.6 ล้านบาท เกิดจากกําไรในระหวา่งปีของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้จากการ

ดําเนินงานและการจ่ายเงินปันผล 

 - องค์ประกอบสว่นอืGนของสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิGมขึ tน 10.2 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินเกีGยวกบัเครืGองมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) มาถือปฏิบติั บริษัท จงึรับรู้รายการปรับปรุง

สะสมในองค์ประกอบอืGนของผู้ ถือหุ้นจากวดัมลูคา่เงินลงทนุทัGวไปใหมต่ามวิธีมลูคา่ยติุธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืGน 
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การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 บริษัท และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับไตรมาสทีG 1 ปี 2565 จํานวน 58.2 ล้าน

บาท โดยมีกําไรสําหรับงวดจํานวน 90.8 ล้านบาท ลกูหนี tการค้าและลกูหนี tอืGนลดลงจํานวน 19.8 ล้านบาท สินทรัพย์

หมนุเวียนอืGนเพิGมขึ tน 3.0 ล้านบาท สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืGนเพิGมขึ tน 3.3 ล้านบาท เจ้าหนี tการค้าลดลง จํานวน 69.9 ล้าน

บาท และหนี tสินหมนุเวียนอืGนเพิGมขึ tน 8.9 ล้านบาท 

บริษัท และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปี ¢²³´ จํานวน ¸01.º ล้านบาท โดยมี

กําไรสําหรับงวดจํานวน £º9.7  ล้านบาท ลกูหนี tการค้าและลกูหนี tอืGนเพิGมขึ tนจํานวน 692.9 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียน

อืGนเพิGมขึ tน 10.1 ล้านบาท สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืGนเพิGมขึ tน 14.4 ล้านบาท เจ้าหนี tการค้าเพิGมขึ tนจํานวน 162.6 ล้านบาท

และหนี tสินหมนุเวียนอืGนเพิGมขึ tน 35.0 ล้านบาท  

บริษัท และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานสําหรับ ปี 2563 จํานวน 27.2 ล้านบาท โดยมี

กําไรสําหรับงวดจํานวน 57.8 ล้านบาท ลกูหนี tการค้าและลกูหนี tอืGนเพิGมขึ tนจํานวน 115.0 ล้านบาท จากรายได้ทีGเพิGมเพราะ

คา่ระวางสงูขึ tน และการเพิGมขึ tนของเจ้าหนี tการค้าจํานวน 16.4 ล้านบาท 

บริษัท และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปี 2562 จํานวน 49.5 ล้านบาท โดยมี

กําไรสําหรับงวดจํานวน 47.0  ล้านบาท ลกูหนี tการค้าและลกูหนี tอืGนลดลงจํานวน 41.2 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียนอืGน

เพิGมขึ tน 0.2 ล้านบาท สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืGนเพิGมขึ tน 3.7 ล้านบาท เจ้าหนี tการค้าลดลงจํานวน 42.6 ล้านบาทและหนี tสิน

หมนุเวียนอืGนลดลง 1.4 ล้านบาท  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

 บริษัท และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุสําหรับไตรมาสทีG 1 ปี 2565 จํานวน 1.1 ล้าน

บาท จากการไถ่ถอนเงินลงทนุในกองทนุรวมสทุธิ 20.0 ล้านบาท การซื tอสินทรัพย์ทีGนํามาใช้งานในกิจการ 16.3 ล้านบาท 

และซื tออสงัหาริมทรัพย์เพืGอการลงทนุ 5.4 ล้านบาท 

บริษัท และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุสําหรับปี 2564 จํานวน 279.6 ล้านบาท จาก

การไถ่ถอนเงินลงทนุระยะสั tนรวม 340.9 ล้านบาท การซื tอสินทรัพย์ถาวรทีGนํามาใช้งานในกิจการ 37.8 ล้านบาท และการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพืGอการลงทนุ 26.5 ล้านบาท 

บริษัท และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุสําหรับ ปี 2563 จํานวน 388.2 ล้านบาท จาก

การลงทนุระยะสั tนในบญัชีเงินฝากธนาคาร และกองทนุรวม  จํานวน ¸·¶.¶ ล้านบาท และการซื tอสินทรัพย์ทีGนํามาใช้งาน

ในกิจการ 6.6 ล้านบาท  

บริษัท และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุสําหรับ ปี 2562 จํานวน 0.1 ล้านบาท จากเงิน

ฝากธนาคารทีGมีภาระผกูพนั จํานวน ¸.1 ล้านบาท และการซื tอสินทรัพย์ทีGนํามาใช้งานในกิจการ 3.2  ล้านบาท  
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

 บริษัท และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับไตรมาสทีG 1 ปี 2565 จํานวน 3.2 

ล้านบาท เกิดจาก เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15.2 ล้านบาท จ่ายชําระเงินเบิกเกินบญัชี 2.8 ล้าน

บาท ชําระเงินกู้ ยืมระยะสั tนจากสถาบนัการเงิน 3.0 ล้านบาท ชําระหนีสนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 4.4 ล้านบาท และ

จ่ายดอกเบี tย 1.9 ล้านบาท 

บริษัท และบริษัทย่อยได้รับกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปี ¢²³´ จํานวน 84.4  ล้านบาท เกิด

จากเงินเบิกเกินบญัชี 16.8 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะสั tนจากสถาบนัการเงิน  £¢¸.² ล้านบาท แต่จ่ายชําระหนี tสินตาม

สญัญาเช่าทางการเงิน 14.9  ล้านบาท และ จ่ายเงินปันผล ´´.· ล้านบาท       

บริษัท และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับ ปี 2563 จํานวน 363.1 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่จากการจําหน่ายหุ้นสามญัเพิGมทนุของบริษัททีGได้เสนอขายต่อประชาชนทัGวไปเป็นครั tงแรกจํานวน 392.6  ล้าน

บาท และจ่ายปันผล 42.5 ล้านบาท 

 บริษัท และบริษัทย่อยใช้กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปี ¢²³2 จํานวน 23.0  ล้านบาท เกิด

จากรับเงินกู้ ยืมระยะสั tนจากสถาบนัการเงิน  10.0 ล้านบาท และจากการการเพิGมทุน 25.0 ล้านบาท จ่ายเงินกู้ เบิกเกิน

บญัชี 18.4 ล้านบาท จ่ายชําระเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6 ล้านบาท จ่ายชําระหนี tสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

1.8  ล้านบาท และ จ่ายเงินปันผล 31.5 ล้านบาท    

 


