
บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั”) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
   (เดมิชื่อ “บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั”) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ
ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการ  
เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน 
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูล  
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบ เขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบ
ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้ 
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
14 สงิหาคม พ.ศ. 2563



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

(เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,399,118,495 2,399,078,734 909,797,596

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 7 1,474,665,705 1,474,665,705 1,722,467,760

สนิคา้คงเหลอื 8 90,622,240 90,622,240 136,126,836

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 43,758,746 43,758,746 49,828,148

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 4,008,165,186 4,008,125,425 2,818,220,340

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - 39,761 -

อาคาร และอุปกรณ์ 10 2,488,828,429 2,488,828,429 2,706,036,245

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 10 3,508,237,344 3,508,237,344 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 207,129,117 207,129,117 235,252,274

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 35,765,513 35,765,513 24,030,209

เงนิมดัจ า 208,158,643 208,158,643 228,278,636

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ - - 2,389,095

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 6,448,119,046 6,448,158,807 3,195,986,459

รวมสินทรพัย ์ 10,456,284,232 10,456,284,232 6,014,206,799

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สินทรพัย์

กรรมการ  ______________________________     กรรมการ  ______________________________
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

(เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่  11 2,186,119,701 2,186,119,701 1,800,423,281

เจา้หนี้บรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 925,202,714 925,202,714 884,232,706

รายไดร้บัลว่งหน้า 60,682,975 60,682,975 15,767,469

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย 226,836,810 226,836,810 104,210,680

หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 1,623,109,707 1,623,109,707 -

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 45,743,136 45,743,136 56,420,940

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 5,067,695,043 5,067,695,043 2,861,055,076

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 800,000,000 800,000,000 800,000,000

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 1,871,944,028 1,871,944,028 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 80,554,127 80,554,127 66,954,610

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 84,954,637 84,954,637 53,034,841

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 2,837,452,792 2,837,452,792 919,989,451

รวมหน้ีสิน 7,905,147,835 7,905,147,835 3,781,044,527

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

(เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจ านวน 1,780,000,000 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2562 : หุน้สามญัจ านวน 1,200,000 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 12 890,000,000 890,000,000 120,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญัจ านวน 1,440,000,000 หุน้ 

   ช าระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2562 : หุน้สามญัจ านวน 1,200,000 หุน้ 

   ช าระแลว้หุน้ละ 100 บาท) 12 720,000,000 720,000,000 120,000,000

ส ารองอืน่ - การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21,789,647 21,789,647 21,789,647

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 78,500,000 78,500,000 12,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,730,846,750 1,730,846,750 2,079,372,625

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ 2,551,136,397 2,551,136,397 2,233,162,272

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 2,551,136,397 2,551,136,397 2,233,162,272

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 10,456,284,232 10,456,284,232 6,014,206,799

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

(เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5,386,434,505 5,386,434,505 4,704,208,601

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (4,496,982,992) (4,496,982,992) (4,131,473,363)

ก ำไรขัน้ต้น 889,451,513 889,451,513 572,735,238

รายไดอ้ืน่ 20,199,221 20,199,221 23,430,323

คา่ใชจ่้ายในการขาย (70,263,124) (70,263,124) (72,415,663)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (365,578,741) (365,578,741) (245,083,338)

ตน้ทนุทางการเงนิ (25,428,659) (25,428,659) (6,369,308)

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 448,380,210 448,380,210 272,297,252

ภาษเีงนิได้ (83,026,901) (83,026,901) (53,306,316)

ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 365,353,309 365,353,309 218,990,936

ก าไรเบด็เสรจ็อืน่ - - -

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 365,353,309 365,353,309 218,990,936

กำรแบง่ปันก ำไร

บรษิทัใหญ่ 365,353,309 365,353,309 218,990,936

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - -

365,353,309 365,353,309 218,990,936

กำรแบง่ปันก ำไรเบด็เสรจ็รวม

บรษิทัใหญ่ 365,353,309 365,353,309 218,990,936

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - -

365,353,309 365,353,309 218,990,936

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 15 0.25 0.25 0.91

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

(เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 13 10,200,283,291 10,200,283,291 9,442,061,194

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (8,444,794,376) (8,444,794,376) (8,190,053,922)

ก ำไรขัน้ต้น 1,755,488,915 1,755,488,915 1,252,007,272

รายไดอ้ืน่ 14 40,026,892 40,026,892 57,711,290

คา่ใชจ่้ายในการขาย (133,984,194) (133,984,194) (129,927,913)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (697,097,657) (697,097,657) (495,600,304)

ตน้ทุนทางการเงนิ (53,249,996) (53,249,996) (10,315,095)

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 911,183,960 911,183,960 673,875,250

ภาษเีงนิได้ (173,209,835) (173,209,835) (132,414,133)

ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 737,974,125 737,974,125 541,461,117

ก าไรเบด็เสรจ็อืน่ - - -

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 737,974,125 737,974,125 541,461,117

กำรแบง่ปันก ำไร

บรษิทัใหญ่ 737,974,125 737,974,125 541,461,117

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - -

737,974,125 737,974,125 541,461,117

กำรแบง่ปันก ำไรเบด็เสรจ็รวม

บรษิทัใหญ่ 737,974,125 737,974,125 541,461,117

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - -

737,974,125 737,974,125 541,461,117

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 15 0.69 0.69 2.26

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
(เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทนุท่ีออกและ ส ำรองอ่ืน - กำรจำ่ย - ทนุส ำรอง เจำ้ของ ท่ีไม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร - บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจำ้ของ
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 120,000,000 21,789,647 12,000,000 2,079,372,625 2,233,162,272 - 2,233,162,272
การออกหุน้ 12 600,000,000 - - - 600,000,000 - 600,000,000
ทนุส ารองตามกฎหมาย 16 - - 66,500,000 (66,500,000) - - -
เงนิปันผล 16 - - - (1,020,000,000) (1,020,000,000) - (1,020,000,000)
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 737,974,125 737,974,125 - 737,974,125

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 720,000,000 21,789,647 78,500,000 1,730,846,750 2,551,136,397 - 2,551,136,397

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม
ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของ - บริษทัใหญ่

ก ำไรสะสม
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

(เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว

ทุนท่ีออกและ ส ำรองอ่ืน - กำรจ่ำย - ทุนส ำรอง รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 120,000,000 - 12,000,000 1,357,808,783 1,489,808,783

เงนิปันผล 16 - - - (336,000,000) (336,000,000)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 541,461,117 541,461,117

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 120,000,000 - 12,000,000 1,563,269,900 1,695,269,900

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 120,000,000 21,789,647 12,000,000 2,079,372,625 2,233,162,272

การออกหุน้ 12 600,000,000 - - - 600,000,000

ทุนส ารองตามกฎหมาย 16 - - 66,500,000 (66,500,000) -

เงนิปันผล 16 - - - (1,020,000,000) (1,020,000,000)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 737,974,125 737,974,125

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 720,000,000 21,789,647 78,500,000 1,730,846,750 2,551,136,397

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก ำไรสะสม
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

(เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 911,183,960 911,183,960 673,875,250

รายการปรบัปรุง

ค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย 10 1,171,118,023 1,171,118,023 303,679,803

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - 109,299

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 13,599,517 13,599,517 6,258,816

ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 8,186,379 8,186,379 -

กลบัรายการประมาณการหนี้สนิค่ารือ้ถอน (726,730) (726,730) -

ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาเชา่ 107,727 107,727 -

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายเงนิมดัจ า 10,847,465 10,847,465 -

ดอกเบี้ยรบั 14 (4,344,259) (4,344,259) (3,533,427)

ตน้ทุนทางการเงนิ 53,249,996 53,249,996 10,315,095

2,163,222,078 2,163,222,078 990,704,836

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 235,975,554 235,975,554 56,720,412

- สนิคา้คงเหลอื 45,504,596 45,504,596 (107,984,354)

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 9,154,661 9,154,661 (5,560,857)

- เงนิมดัจ า - - (49,512,584)

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ - - 105,709

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 386,755,637 386,755,637 (136,274,583)

- เจา้หนี้บรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 40,970,008 40,970,008 24,997,048

- รายไดร้บัลว่งหน้า 44,915,506 44,915,506 (4,007,977)

- หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ (10,677,804) (10,677,804) (4,034,864)

- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 28,302,664 28,302,664 (5,950,313)

เงนิสดไดม้าจากการด าเนินงาน 2,944,122,900 2,944,122,900 759,202,473

เงนิสดรบัดอกเบี้ย 4,330,175 4,330,175 3,533,427

เงนิสดจ่ายดอกเบี้ย (52,950,917) (52,950,917) (9,672,110)

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (62,319,009) (62,319,009) (177,213,665)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,833,183,149 2,833,183,149 575,850,125

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

(เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อาคาร และอุปกรณ์ (130,449,224) (130,449,224) (1,125,740,907)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (20,490,532) (20,490,532) (101,017,715)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 350,000 350,000 -

เงนิสดจ่ายส าหรบัเงนิมดัจ า (4,304,922) (4,304,922) -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (154,894,678) (154,894,678) (1,226,758,622)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 1,200,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - (400,000,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (769,007,333) (769,007,333) -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 12 600,000,000 600,000,000 -

เงนิปันผลจ่าย 16 (1,020,000,000) (1,020,000,000) (336,000,000)

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย 9 39,761 - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (1,188,967,572) (1,189,007,333) 464,000,000

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธิ 1,489,320,899 1,489,281,138 (186,908,497)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 909,797,596 909,797,596 569,146,295

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดส้ินงวด 2,399,118,495 2,399,078,734 382,237,798

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสำระส ำคญั

เจา้หนี้จากการซือ้อาคาร และอุปกรณ์ 43,702,074 43,702,074 49,639,604

เจา้หนี้จากการซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 348,018 348,018 -

เจา้หนี้ค่าหุน้จากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - 39,761 -

ประมาณการหนี้สนิทีเ่กดิจากการรือ้ถอนสนิทรพัย์ 3,617,132 3,617,132 2,878,080

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 10 131,496,811 131,496,811 -

โอนจากอาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 10 3,085,259 3,085,259 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

 

11 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่
ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้คอื 
 

ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที ่89 อำคำรเจำ้พระยำทำวเวอร ์ชัน้ 9 หอ้ง 906 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจรญิกรุง แขวงบำงรกั เขตบำงรกั 
กรุงเทพมหำนคร 10500 

 

ศูนยค์ดัแยกสนิคำ้หลกั : 33/2 หมู่ 7 ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 
 

บรษิัทจดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดักบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เมื่อวนัที่  24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ดงันัน้บรษิัท 
จงึเปลีย่นชื่อจำกบรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

กำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจกำร”)  คือ ให้บริกำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศ บริษัท Kerry Logistics 
Network Limited ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในหมู่เกำะบรติชิเวอรจ์นิและโอนยำ้ยสญัชำตมิำจดทะเบยีนทีเ่บอรม์วิดำ เป็นบรษิทัใหญ่ข ัน้สงูสุด 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยบำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่ำงอื่น 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัิจำกกรรมกำรผูม้อี ำนำจของบรษิทัเมื่อวนัที ่14 สงิหำคม 
พ.ศ. 2563 
 

2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกันหรอืมกีำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 เป็นครัง้แรก เนื่องจำกบรษิทัไดจ้ดัตัง้
บรษิทัย่อยเมื่อวนัที ่17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุ 9 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 4 และ 
2) กำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 

(มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำ
รำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยใชม้ำตรกำรผ่อนปรน 
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรน ำมำตรฐำนใหม่มำถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 4 

 
ผูบ้รหิำรพจิำรณำว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 
ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อธุรกจิของกลุ่มกจิกำรอย่ำงมสีำระส ำคญั อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลด
ผลกระทบจำก COVID-19 ในเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 4 
 

4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และทีเ่กี่ยวกบั
สัญญำเช่ำ (TFRS 16) มำปฏิบัติตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยท ำกำรปรับปรุงรำยกำรและจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
(modified retrospective approach) และไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ  
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใช้กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ 
ตำม TAS 32  
และ TFRS 9 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ 

ตำม TFRS 16  

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ 1,722,467,760 - (11,840,585) 1,710,627,175 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - 13,577,450 4,170,110,355 4,183,687,805 

เงนิมดัจ ำ 228,278,636 (13,577,450) - 214,701,186 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 2,389,095 - (2,389,095) - 
 1,953,135,491 - 4,155,880,675 6,109,016,166 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ 

ตำม TAS 32 และ 
TFRS 9 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ 

ตำม TFRS 16  

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 

     

หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
   ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 1,586,524,647 1,586,524,647 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 2,569,356,028 2,569,356,028 
 - - 4,155,880,675 4,155,880,675 
 

กลุ่มกจิกำรไดน้ ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยจดัประเภทเงนิมดัจ ำเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 

กลุ่มกิจกำรได้น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติ โดยรบัรู้หนี้สินตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 เรื่อง สญัญำเช่ำ และรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใชด้ว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ
ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 โดยหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 1.96 ถงึ รอ้ยละ 4.11 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บำท 
  

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  4,413,773,293 
หกั: ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก (108,379,106) 
หกั: สญัญำเช่ำระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (294,875,859) 
หกั: สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (227,386,428) 
หกั: ส่วนของค่ำบรกิำรทีไ่ดร้วมอยู่ในค่ำเช่ำ (154,380,374) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำเช่ำ 527,129,149 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 4,155,880,675 
  

   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 1,586,524,647 
   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 2,569,356,028 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเช่ำสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท 
   
ยำนพำหนะ 2,209,826,485 2,633,388,985 
อำคำร 1,283,588,839 1,532,871,177 
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน 14,822,020 17,427,643 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 3,508,237,344 4,183,687,805 
 
วธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิกำรเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกนัน้กลุ่มกิจกำรได้เลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทำงปฏิบตัิตำมมำตรฐำนส ำหรบัสญัญำเช่ำ 
ทีก่จิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
• สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ 
• ไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิสญัญำเช่ำ 
• เลือกที่จะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เข้ำเงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของมำตรฐำน 

กำรบญัชแีละกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
สญัญำเช่ำหรอืไม่ 

 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำน
เร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 

กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์ทำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ
ซึ่งสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ยกเวน้สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้้นทุนกำรท ำรำยกำร
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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การดอ้ยค่า 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสินทรพัย์ทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวิธีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและด้วยวธิีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิีกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำนัน้ ขึ้นอยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึ้นของ
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัย์ทีเ่กดิจำกสญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ 
ซึ่งกลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ  ทัง้นี้ ผลกระทบจำกวธิกีำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำ 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวขำ้งต้น มไิดม้ผีลกระทบต่องบกำรเงนิอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 

สญัญาเช่า 
 

กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำพื้นทีร่ำ้นพำร์เซลชอ็ป ส ำนักงำน คลงัสนิคำ้และรถยนต์ สญัญำเช่ำดงักล่ำวส่วนใหญ่มรีะยะเวลำระหว่ำง 1 ปี
ถงึ 5 ปี โดยบำงสญัญำมเีงื่อนไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได้ ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสญัญำเช่ำดงักล่ำวเป็นสญัญำเช่ำ
ประเภทสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน สุทธิจำกเงนิจูงใจตำมสญัญำเช่ำที่ได้รบัจำกผู้ให้เช่ำ  
จะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์  
สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สินและต้นทุนทำงกำรเงิน โดยต้นทุน  
ทำงกำรเงนิจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ 
กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมค่ำเช่ำจ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• ค่ำเช่ำคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 

 

กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งต้นด้วยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้กลุ่มกจิกำร 
จะคิดลดด้วยอัตรำกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ ซึ่งก็คืออัตรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยืม เพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรพัย์ที่มีมูลค่ำใกล้เคี ยงกนั  
ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของ  
• หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก และ 
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 

โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวธิีเสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสั ้น 
คือสญัญำเช่ำที่มีอำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรพัย์ที่มีมูลค่ำต ่ำประกอบด้วยรถจักรยำนยนต์และอุปกรณ์
ส ำนักงำนขนำดเลก็ 
 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

 

16 

ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่มกจิกำร
เลอืกทีจ่ะไม่ปฏบิตัติำม TFRS 16 เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกสญัญำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ แต่เลอืกทีจ่ะ
น ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี มำถือปฏิบัติส ำหรับ 
รอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลด
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบก ำหนดตำมสดัส่วนทีไ่ดร้บัส่วนลด ตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ โดยรบัรูผ้ลกระทบจำกกำรปรบัลด
ค่ำเช่ำทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 122,544 บำท ในก ำไรหรอืขำดทุน  
 

ตำรำงต่อไปนี้เป็นกำรแสดงขอ้มูลเพิม่เตมิ โดยแสดงจ ำนวนเงนิของแต่ละรำยกำรในงบกำรเงนิในงวดปัจจุบนัทีม่ผีลจำกกำรใชม้ำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เทยีบกบัมำตรฐำน
กำรบญัชฉีบบัก่อน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

จ ำนวนเงิน 
ตำมท่ีรำยงำน 

ผลกระทบจำก 
TAS 32, TFRS 9 

ผลกระทบจำก 
TFRS 16 

จ ำนวนเงิน 
ตำมมำตรฐำน 

ฉบบัก่อน 
บำท บำท บำท บำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
   ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

    

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 1,474,665,705 - 13,818,751 1,488,484,456 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 3,508,237,344 (13,577,450) (3,494,659,894) - 

เงนิมดัจ ำ 208,158,643 13,577,450 - 221,736,093 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น - - 2,300,209 2,300,209 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
   ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 1,623,109,707 - (1,623,109,707) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 1,871,944,028 - (1,871,944,028) - 

ก ำไรสะสม - ยงัไม่จดัสรร 1,730,846,750 - 16,512,801 1,747,359,551 
     

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบังวดหกเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563    

 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (8,444,794,376) - (26,386,204) (8,471,180,580) 

ผลกระทบจำก TFRS 16 ประกอบดว้ย     

   - ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  - 770,968,478  

   - ค่ำเช่ำ  - (797,354,682)  

รวม  - (26,386,204)  
     

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (697,097,657) - (427,804) (697,525,461) 

ผลกระทบจำก TFRS 16 ประกอบดว้ย     

   - ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  - 13,317,755  

   - ค่ำเช่ำ  - (13,745,559)  

รวม  - (427,804)  
     

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (53,249,996) - 43,326,809 (9,923,187) 

ก ำไรสุทธ ิ 737,974,125 - 16,512,801 754,486,926 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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5 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำเสนอข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน เนื่องจำกผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนพจิำรณำว่ำกลุ่มกิจกำร 
มีกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจัดส่งพสัดุภำยในประเทศเพียงส่วนงำนเดียว ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนประเมิน  
ผลกำรด ำเนินงำนโดยพจิำรณำจำกผลก ำไรก่อนภำษีตำมส่วนงำน ซึ่งใช้เกณฑ์ในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนเช่นเดยีวกบักำรจดัท ำ 
งบกำรเงนิ กลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผยรำยไดแ้บ่งตำมประเภทลูกคำ้ในหมำยเหตุ 13  
 

7 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 933,845,694 933,845,694 1,172,703,690 

 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 17.3) 47,112,193 47,112,193 62,196,733 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (9,654,985) (9,654,985) (9,654,985) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 971,302,902 971,302,902 1,225,245,438 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 17.3) 6,573,180 6,573,180 6,810,686 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น 379,343,440 379,343,440 418,717,810 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 17.3) 2,738,226 2,738,226 2,061,338 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 137,533 137,533 123,449 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 114,570,424 114,570,424 69,509,039 
รวม  1,474,665,705 1,474,665,705 1,722,467,760 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ลูกหนี้กำรค้ำซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    
ไม่เกนิ 3 เดอืน  972,647,660   972,647,660  1,226,123,930 
3 - 6 เดอืน  1,827,751   1,827,751  2,243,462 
6 - 12 เดอืน  1,679,115   1,679,115  2,333,642 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน  4,803,361   4,803,361  4,199,389 
 980,957,887 980,957,887 1,234,900,423 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (9,654,985) (9,654,985) (9,654,985) 
 971,302,902 971,302,902 1,225,245,438 
 

8 สินค้ำคงเหลือ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    
กล่องพสัดุ  31,911,526   31,911,526  19,605,961 
ซองพสัดุ  21,093,628   21,093,628  58,541,319 
ฉลำกและเทปกำว  19,112,417   19,112,417  27,781,216 
อื่น ๆ  18,504,669   18,504,669  30,198,340 
รวม 90,622,240 90,622,240 136,126,836 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
9.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 รำยละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั 
ประเทศท่ี 
จดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

% % บำท บำท 
       

บริษทัย่อย       
KETH Corporate 
   Services Limited 

เขตปกครองพเิศษ 
   ฮ่องกง 

ใหบ้รกิำรดำ้น 
   กำรบรหิำรจดักำร 
   และสนับสนุนองคก์ร 

100.00 - 39,761 - 

 
9.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - - 
กำรลงทุนเพิม่ 39,761 - 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด 39,761 - 
 
เมื่อวนัที ่4 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร มมีตอินุมตัใิหจ้ดทะเบียนจดัตัง้บรษิทัย่อยในเขตปกครอง
พเิศษฮ่องกง คอื KETH Corporate Services Limited โดยมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 10,000 ดอลลำร์ฮ่องกงประกอบดว้ยหุน้สำมญั 
10,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 ดอลลำรฮ์่องกง บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  ของ KETH Corporate Services Limited 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรจดักำรและสนับสนุนแก่บรษิัท บรษิัทย่อยใหม่ดงักล่ำวได้จดทะเบียนจดัตัง้ 
เมื่อวนัที่ 17 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัท Kerry Logistics (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้จ่ำย
ช ำระค่ำหุน้แทนบรษิทัไปแลว้เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 10,000 ดอลลำรฮ์่องกง 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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10 อำคำร อปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของอำคำร อุปกรณ์ สินทรพัย์สิทธิกำรใช้ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำรและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
- โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 บำท บำท บำท 
    

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 2,706,036,245 - 235,252,274 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4) - 4,183,687,805 - 
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ (ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่) 2,706,036,245 4,183,687,805 235,252,274 
กำรซื้อ 153,974,221 131,496,811 279,162 
กำรจ ำหน่ำยออกไป - สุทธ ิ (8,904,201) - - 
กำรยกเลกิสญัญำเช่ำ - (23,424,145) - 
โอนออก (3,085,259) - - 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (359,192,577) (783,523,127) (28,402,319) 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 2,488,828,429 3,508,237,344 207,129,117 
 

11 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 631,714,643 631,714,643 465,093,441 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหตุ 17.3) - - 850 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 144,894,308 144,894,308 133,378,295 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหตุ 17.3) 7,944,791 7,944,791 14,031,892 
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนคำ้งจ่ำย 784,344,499 784,344,499 589,389,088 
ค่ำบรกิำรรำ้นคำ้ตวัแทนคำ้งจ่ำย 121,412,362 121,412,362 106,028,210 
ค่ำขนส่งคำ้งจ่ำย 90,942,254 90,942,254 176,660,295 
ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 26,326,557 26,326,557 26,110,324 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่น - กจิกำรอื่น 279,070,439 279,070,439 185,476,608 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหตุ 17.3) 9,966,848 9,966,848 18,249,115 
เงนิมดัจ ำรบัล่วงหน้ำ 5,858,140 5,858,140 9,720,116 
ส่วนลดรบัล่วงหน้ำรอกำรตดัจ ำหน่ำย 83,644,860 83,644,860 76,285,047 
รวม 2,186,119,701 2,186,119,701 1,800,423,281 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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12 ทุนเรือนหุ้น 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของทุนเรอืนหุน้ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 
 จ ำนวนหุ้น จ ำนวนเงิน จ ำนวนหุ้น จ ำนวนเงิน 
 หุ้น บำท หุ้น บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด  1,200,000 120,000,000 1,200,000 120,000,000 
กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้ 238,800,000 - 238,800,000 - 
กำรออกหุน้  1,540,000,000 770,000,000 1,200,000,000 600,000,000 
ยอดคงเหลอืสิน้งวด  1,780,000,000 890,000,000 1,440,000,000 720,000,000 
 
เมื่อวนัที ่17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ มมีตอินุมตักิำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้จำก 100 บำทต่อหุน้ เป็น 0.50 บำทต่อหุน้ 
โดยภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงบรษิทัมหุี้นสำมญัจดทะเบยีนเพิม่ขึ้นจำก 1.20 ล้ำนหุน้ เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 240 ล้ำนหุน้ พรอ้มกนันี้ 
ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ ำนวน 1,540 ลำ้นหุน้ โดยมมีลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 
770 ลำ้นบำท ภำยหลงัจำกกำรเพิม่ทุนดงักล่ำว บรษิทัมหุีน้สำมญัจดทะเบยีนจ ำนวน 1,780 ลำ้นหุน้ มมีลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 890 ลำ้นบำท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 บริษัทได้รบัค่ำหุ้นส ำหรบัหุ้นสำมญัที่ออกใหม่จ ำนวน 1,200 ล้ำนหุ้น ที่มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  
0.50 บำท รวมเป็นจ ำนวน 600 ลำ้นบำท  
 
เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญแก่ผู้บริหำร 
และพนักงำนของบรษิัทจ ำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย รำคำใช้สทิธิเท่ำกบัรำคำที่ได้เสนอขำยหลกัทรพัย์ต่อประชำชนครัง้แรก 
อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1 ใบส ำคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สำมญั โดยสทิธซิื้อหุน้ดงักล่ำวสำมำรถเริม่ใชส้ทิธไิดร้อ้ยละ 50 เมื่อครบ 1 ปี นับจำก
วนัที่ให้สิทธิ และสำมำรถใช้สิทธิในส่วนที่เหลือได้เมื่อครบ 2 ปี นับจำกวนัที่ให้สิทธิ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุ 5 ปี นับจำก 
วนัที่บรษิัทให้สทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึ่ง ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทยงัไม่ได้ประกำศให้สทิธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ทีจ่ะซื้อหุน้สำมญัแก่พนักงำน 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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13 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน บำท บำท บำท 
    
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุ  10,034,075,713 10,034,075,713 9,247,582,781 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 161,582,772 161,582,772 114,028,520 
รำยไดค้่ำโฆษณำ 4,624,806 4,624,806 80,449,893 
รวม 10,200,283,291 10,200,283,291 9,442,061,194 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุ (ไม่รวมรำยไดค้่ำโฆษณำ) แบ่งตำมประเภทลูกคำ้ได ้ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน บำท บำท บำท 
    
ธุรกจิส่งถงึธุรกจิ 172,775,625 172,775,625 227,794,992 
ธุรกจิส่งถงึบุคคล 4,470,033,588 4,470,033,588 4,038,982,509 
บุคคลส่งถงึบุคคล 5,552,849,272 5,552,849,272 5,094,833,800 
รวม 10,195,658,485 10,195,658,485 9,361,611,301 
 

14 รำยได้อ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน บำท บำท บำท 
    

รำยไดค้่ำนำยหน้ำ 418,371 418,371 4,263,857 
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร 18,640,000 18,640,000 8,915,000 
รำยไดค้่ำบรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 2,311,910 2,311,910 14,087,988 
ดอกเบีย้รบั 4,344,259 4,344,259 3,533,427 
อื่น ๆ 14,312,352 14,312,352 26,911,018 
รวม 40,026,892 40,026,892 57,711,290 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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15 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก
ทีอ่อกและช ำระแลว้ในระหว่ำงงวด 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
    

ก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ (บำท)    365,353,309    365,353,309   218,990,936 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (จ ำนวนหุน้) 1,440,000,000 1,440,000,000  240,000,000  
    

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.25 0.25 0.91 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
    

ก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ (บำท)   737,974,125   737,974,125  541,461,117  
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (จ ำนวนหุน้) 1,064,175,824 1,064,175,824  240,000,000  
    

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.69 0.69 2.26 
 

เมื่อวนัที ่17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้จำก 100 บำทต่อหุน้เป็น 0.50 บำทต่อหุน้ 
(หมำยเหตุ 12) กลุ่มกจิกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชโีดยใชจ้ ำนวนหุน้ใหม่ จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ำหนักที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนส ำหรบังวดสำมเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562  
ได้ถูกปรบัปรุงเพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นในงวดปัจจุบนั เสมอืนว่ำกำรแยกหุ้นนัน้ได้เกิดขึ้นตัง้แต่ ต้นงวดของ 
รอบระยะเวลำบญัชดีงักล่ำว 
 

กลุ่มกจิกำรไม่มหุีน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงงวด 
 

16 เงินปันผลและทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

เมื่อวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2562 
ในอตัรำหุ้นละ 0.25 บำท ส ำหรบัหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,440 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม 360 ล้ำนบำท และจดัสรรก ำไรสุทธิจ ำนวน 
66.50 ลำ้นบำท ไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยเงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่22 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  
 

เมื่อวนัที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตัิให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน  
ของปี พ.ศ. 2562 ในอตัรำหุ้นละ 550 บำท ส ำหรบัหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,200,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม 660 ล้ำนบำท เงนิปันผล
ดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่13 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน  
ของปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำหุ้นละ 280 บำท ส ำหรบัหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,200,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม 336 ล้ำนบำท เงนิปันผล
ดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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17 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร คอื บรษิทั เคแอลเอน็ โลจสิตคิส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 63 กจิกำร 
ที่มีอ ำนำจควบคุมสูงสุดของกลุ่มกิจกำร คือ Kerry Logistics Network Limited ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ในหมู่เกำะบริติชเวอร์จินและ
โอนยำ้ยสญัชำตมิำจดทะเบยีนทีเ่บอรม์วิดำ 
 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำทีเ่กีย่วกบัรำยกำรคำ้กบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณ 

   จำกต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยส่วนเพิม่ 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำ รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรรบับรกิำร กำรซื้ออุปกรณ์และค่ำโฆษณำ รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณ 

   จำกต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยส่วนเพิม่ 
ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร อตัรำรอ้ยละคงทีโ่ดยอำ้งองิรำคำตลำด 
ค่ำบรหิำรจดักำร และค่ำบรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรส ำนักงำน รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
17.1 รำยได้จำกำรขำยและกำรให้บริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน บำท บำท บำท 
    
รำยได้    
รำยไดค้่ำบรกิำร :    
   ผูถ้อืหุน้ 261,991 261,991 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 115,526,142 115,526,142 55,067,552 
 115,788,133 115,788,133 55,067,552 
    
รำยได้อ่ืน    
รำยไดค้่ำนำยหน้ำจำก :    
   กจิกำรร่วมคำ้ของผูถ้อืหุน้ 34,094 34,094 3,707,195 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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17.2 ซ้ือสินค้ำและรบับริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน บำท บำท บำท 
    
รบับริกำรจำก    
   ผูถ้อืหุน้ 8,581,400 8,581,400 13,661,760 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,086,036 10,086,036 5,852,931 
 18,667,436 18,667,436 19,514,691 
    
ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร    
   กจิกำรร่วมคำ้ของผูถ้อืหุน้ 8,486,650 8,486,650 15,515,695 
    
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร    
   ผูถ้อืหุน้ 499,593 499,593 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 22,979,259 22,979,259 63,849,449 
 23,478,852 23,478,852 63,849,449 
    
กำรจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ    
   ผูถ้อืหุน้ 1,500,113 1,500,113 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 41,308,401 41,308,401 - 
 42,808,514 42,808,514 - 
    
ดอกเบีย้จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ    
   ผูถ้อืหุน้ 168,487 168,487 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,450,629 1,450,629 - 
 1,619,116 1,619,116 - 
    
ค่ำบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,533,776 5,533,776 24,688,832 
    
ซ้ืออปุกรณ์จำก    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 176,654 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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17.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    

ลูกหน้ีกำรค้ำ    
   ผูถ้อืหุน้ 280,330 280,330 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 46,831,863 46,831,863 62,196,733 
 47,112,193 47,112,193 62,196,733 
    

ลูกหน้ีอ่ืน    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,573,180 6,573,180 6,810,686 
    

รำยได้ค้ำงรบั    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,738,226 2,738,226 2,061,338 
    

เงินมดัจ ำและเงินจ่ำยล่วงหน้ำ    
   ผูถ้อืหุน้ 1,006,196 1,006,196 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 25,004,668 25,004,668 32,202,576 
 26,010,864 26,010,864 32,202,576 
    

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 850 
    

เจ้ำหน้ีอ่ืน    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,944,791 7,944,791 14,031,892 
    

เจ้ำหน้ีบริกำรเกบ็เงินปลำยทำง    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18,589,515 18,589,515 10,347,019 
    

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9,966,848 9,966,848 18,249,115 
    

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ    
   ผูถ้อืหุน้ 13,299,381 13,299,381 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 88,408,823 88,408,823 - 
 101,708,204 101,708,204 - 
    

เงินมดัจ ำรบั    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21,521,161 21,521,161 14,856,767 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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17.4 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 
ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร รวมถงึกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม่) คณะผูบ้รหิำรระดบัสงู ค่ำตอบแทนทีจ่่ำย
หรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน บำท บำท บำท 
    
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 29,096,191 29,096,191 17,921,373 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 512,938 512,938 168,276 
 29,609,129 29,609,129 18,089,649 
 

18 ภำระผกูพนัและเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
18.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    
กำรซื้ออุปกรณ์ 20,983,997 20,983,997 36,782,753 
กำรซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 47,100 47,100 2,485,780 
 21,031,097 21,031,097 39,268,533 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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18.2 สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเกี่ยวขอ้งกบัพืน้ทีร่ำ้นพำรเ์ซลชอ็ป ส ำนักงำน คลงัสนิคำ้และรถยนต ์สญัญำเช่ำดงักล่ำว
ส่วนใหญ่มรีะยะเวลำระหว่ำง 1 ปีถงึ 5 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญัญำเช่ำไดใ้นอตัรำตลำด 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ภำระผกูพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและ
ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วเน่ืองภำยใตส้ญัญำเช่ำทีย่กเลกิไม่ไดท้ีย่งัไม่ไดร้บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    
ภำยใน 1 ปี 412,426,315 412,426,315 2,032,402,374 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 120,191,663 120,191,663 2,370,881,218 
เกนิ 5 ปี - - 10,489,701 
 532,617,978 532,617,978 4,413,773,293 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรบัรู้หนี้สินตำมสญัญำเช่ำในงบกำรเงินโดยยกเว้นสญัญำเช่ำระยะสัน้และ 
สญัญำเช่ำส ำหรบัสนิทรพัย์อำ้งองิทีม่มีลูค่ำต ่ำ ซึ่งรำยละเอยีดไดเ้ปิดเผยเพิม่เตมิไวใ้นหมำยเหตุ 4 ดงันัน้ภำระผูกพนั ณ วนัที ่ 
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จงึไม่สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้

 
18.3 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำนตำมปกติ
ของธุรกจิจ ำนวน 20,936,843 บำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 18,614,843 บำท) 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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19 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
19.1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร มีมติอนุมตัิให้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยคือ บริษัท  

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วสิ จ ำกดั โดยมทีุนจดทะเบียนจ ำนวน 1 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 4,900 หุ้นและหุ้นบุรมิสทิธิ 
5,100 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยบรษิัทถือหุ้นสำมญั ในขณะที่บรษิัท มริำเคลิ รชิ โฮลดิ้ง จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัท 
ที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทย่อยใหม่ดังกล่ำวจัดตัง้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริกำรขนส่งแก่บริษัท และ 
ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
 
นอกจำกนี้ที่ประชุมดงักล่ำวได้อนุมตัิกำรโอนสญัญำเช่ำรถบรรทุกไปยงับริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วสิ จ ำกดั ซึ่งบริษัท 
คำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563 โดยค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรโอนสญัญำเช่ำดงักล่ำว 
อยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำ 
 

19.2 เมื่อวนัที ่14 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตทิีส่ ำคญั ดงันี้ 
 
19.2.1 มมีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.435 บำท ส ำหรบัหุน้

สำมญัจ ำนวน 1,440 ล้ำนหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 626.40 ล้ำนบำท เงนิปันผลดงักล่ำวมกี ำหนดจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2563 

 
19.2.2 มมีติอนุมตัิให้บรษิัทยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรพัย์ และร่ำงหนังสอืชี้ชวนกำรเสนอขำยหุ้น

สำมญัที่ออกใหม่เพื่อเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ เป็นครัง้แรก (“ IPO”) ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) โดยจ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวนไม่เกิน 300 ล้ำนหุ้น  
คดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 17.24 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและจ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยบรษิทั
คำดว่ำจะยื่นแบบแสดงรำยกำรดงักล่ำวต่อก.ล.ต.ภำยในวนัที ่25 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
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