
บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
งบการเงิน 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินของบริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (บริษทั) แสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงินของบริษทัประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี  
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 4 ซ่ึงอธิบายเก่ียวกบัผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก การจดัประเภทรายการใหม่ และการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด โดยบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี 
ความเห็นของขา้พเจา้มิไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองท่ีขา้พเจา้ให้ขอ้สังเกตน้ี



ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจาก  
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผู ้บริหาร 
มีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชี  
ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่  
ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิ ดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ  หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้
งบการเงินเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้ น  
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงข้อมูล  
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี  และ 
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

  



• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด  
ขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 
ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ  
ในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5266 
กรุงเทพมหานคร 
29 เมษายน พ.ศ. 2562



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 569,146,295 886,989,703 422,451,214

เงินลงทนุระยะสั้น - เงินฝากประจ า - 50,000,000 -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 1,550,466,600 710,233,085 347,662,526

เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25.4 - 360,000,000 250,000,000

สินคา้คงเหลือ 10 39,118,218 12,020,422 13,269,137

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 71,976,513 20,237,936 8,435,203

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,230,707,626 2,039,481,146 1,041,818,080

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 11 231,117 231,117 231,117

อาคาร และอุปกรณ์ 12 2,181,887,576 515,795,431 196,229,316

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 13 169,314,205 73,602,233 36,302,018

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 9,404,503 2,939,988 1,666,225

เงินมดัจ า 173,382,008 74,580,918 30,460,963

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,739,642 2,893,684 -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,536,959,051 670,043,371 264,889,639

รวมสินทรัพย์ 4,767,666,677 2,709,524,517 1,306,707,719

                         กรรมการ  _________________________________     กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สินทรัพย์
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 200,000,000 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  16 1,839,410,850 1,464,753,308 469,784,217

เจา้หน้ีบริการเกบ็เงินปลายทาง 970,990,986 555,557,965 234,064,259

รายไดรั้บล่วงหนา้ 15,622,649 2,633,333 2,633,333

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 122,742,989 85,098,925 33,183,237

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 50,150,647 21,582,396 13,730,996

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,198,918,121 2,129,625,927 753,396,042

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 17 28,818,705 14,501,472 8,331,125

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 50,121,068 13,189,130 9,833,464

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 78,939,773 27,690,602 18,164,589

รวมหนีสิ้น 3,277,857,894 2,157,316,529 771,560,631

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

5



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบียน 

หุน้สามญัจ านวน 1,200,000 หุน้ 

   มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญัจ านวน 1,200,000 หุน้ 

   ช าระแลว้หุน้ละ 100 บาท 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 18 12,000,000 12,000,000 12,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,357,808,783 420,207,988 403,147,088

รวมส่วนของเจ้ำของ 1,489,808,783 552,207,988 535,147,088

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 4,767,666,677 2,709,524,517 1,306,707,719

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 19 13,565,348,883 6,626,407,538
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (10,086,969,654) (4,640,913,165)

ก ำไรขั้นต้น 3,478,379,229 1,985,494,373
รายไดอ่ื้น 20 102,329,306 49,220,393
คา่ใชจ่้ายในการขาย (1,277,468,401) (710,040,910)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (835,046,256) (426,284,813)
ตน้ทนุทางการเงิน (1,010,982) (198,470)

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 1,467,182,896 898,190,573
ภาษีเงินได้ 22 (282,082,101) (167,929,673)

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 1,185,100,795 730,260,900
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน - -

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 1,185,100,795 730,260,900

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 23 987.58 608.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

จัดสรรแล้ว
ทุนที่ออกและ - ทุนส ำรอง รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร เจ้ำของ
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 - ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 120,000,000 23,272,907 394,439,081 537,711,988
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 - - (2,564,900) (2,564,900)
ผลกระทบจากการจดัประเภทใหม่ 4 - (11,272,907) 11,272,907 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 - ปรับปรุงใหม่ 120,000,000 12,000,000 403,147,088 535,147,088

เงินปันผล 24 - - (713,200,000) (713,200,000)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ - - 730,260,900 730,260,900

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 - ปรับปรุงใหม่ 120,000,000 12,000,000 420,207,988 552,207,988

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - ปรับปรุงใหม่ 120,000,000 12,000,000 420,207,988 552,207,988
เงินปันผล 24 - - (247,500,000) (247,500,000)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - 1,185,100,795 1,185,100,795

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 120,000,000 12,000,000 1,357,808,783 1,489,808,783

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก ำไรสะสม
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,467,182,896 898,190,573
รายการปรับปรุงก าไรสุทธิ
คา่เส่ือมราคา 12 272,663,261 87,274,926
คา่ตดัจ าหน่าย 13 25,986,742 10,259,191
หน้ีสงสยัจะสูญ 1,763,125 300,093
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 17 14,479,593 6,170,347
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ (379,240) (271,485)
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 - 768,090
ดอกเบ้ียรับ (7,746,856) (9,693,610)
ตน้ทุนทางการเงิน 1,010,982 198,470

1,774,960,503 993,196,595
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (842,660,750) (362,403,802)
- สินคา้คงเหลือ (27,097,796) 1,248,715
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (51,738,577) (11,802,733)
- เงินมดัจ า (98,801,090) (44,119,955)
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 154,042 (2,893,684)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 668,971,331 403,863,400
- เจา้หน้ีบริการเกบ็เงินปลายทาง 415,433,021 321,493,706
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 28,568,251 7,851,400
- รายไดรั้บล่วงหนา้ 12,989,316 -
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23,710,312 (2,184,863)
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย 17 (162,360) -

เงินสดไดม้าจากการด าเนินงาน 1,904,326,203 1,304,248,779
เงินสดรับดอกเบ้ีย 8,410,966 9,226,760
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (252,247) -
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (250,902,552) (117,287,748)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,661,582,370 1,196,187,791

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (1,683,961,797) (374,030,377)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (110,865,298) (40,788,862)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 2,901,317 6,369,937
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25.4 - (110,000,000)

เงินสดรับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25.4 360,000,000 -

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนระยะสั้น - (50,000,000)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น 50,000,000 -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,381,925,778) (568,449,302)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 200,000,000 -
เงินปันผลจ่าย 24 (797,500,000) (163,200,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (597,500,000) (163,200,000)

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)สุทธิ (317,843,408) 464,538,489
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 886,989,703 422,451,214

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดส้ินปี 8 569,146,295 886,989,703

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีม่สีำระส ำคญั

เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ 294,136,789 50,042,729
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19,176,155 8,342,739
เงินปันผลคา้งจ่าย - 550,000,000
ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากการร้ือถอนสินทรัพย์ 13,980,362 5,738,999

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

11 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“บริษทั”) เป็นบริษทัจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้คือ  
 
ส ำนกังำนใหญ่: เลขท่ี 89 อำคำรเจำ้พระยำทำวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 906 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก 

กรุงเทพมหำนคร 10500 
 
ศูนยค์ดัแยกสินคำ้หลกั: 33/2 หมู่ 7 ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 
 
บริษทัประกอบกิจกำรโดยมีธุรกิจหลกั คือ ให้บริกำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศ โดยมีบริษทั Kerry Logistics Network Limited  
ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในหมู่เกำะบริติชเวอร์จินและโอนยำ้ยสัญชำติมำจดทะเบียนท่ีเบอร์มิวดำ เป็นบริษทัใหญ่ขั้นสูงสุด 
 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัเม่ือวนัที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เป็นงบกำรเงินฉบบัแรกท่ีจดัท ำขึ้นภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย 
ผลกระทบต่องบกำรเงินเปรียบเทียบจำกกำรน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินไทยมำใชเ้ป็นคร้ังแรกไดถู้กปรับปรุงยอ้นหลงัตำมท่ี
เปิดเผยในหมำยเหตุ 4 
 
งบกำรเงินได้จัดท ำขึ้ นตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพยว์่ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ 
 
งบกำรเงินไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ี
ส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของบริษทัไปถือปฏิบัติ 
และตอ้งเปิดเผยเร่ืองกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมี
นยัส ำคญัต่องบกำรเงินในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 5 
 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทยในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำร
ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัให้ใชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และท่ีมีกำรปรับปรุง    

ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 
2.2.1.1 สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบั

ลูกคำ้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 บริษทั
ไม่ไดน้ ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรว่ำ รำยได้จะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินค้ำหรือ
บริกำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดน้ ำมำใชแ้ทนแนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทน 
ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และท่ีมีกำรปรับปรุง    

ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.1.1 สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบั

ลูกค้ำ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  
บริษทัไม่ไดน้ ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัจำกวิธีปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
 
• สินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัแต่น ำมำขำยรวมกนั จะตอ้งรับรู้รำยกำรแยกกนั และกำรให้ส่วนลด

หรือกำรให้ส่วนลดภำยหลงั จำกรำคำตำมสัญญำจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละ
สินคำ้หรือบริกำร 

• จุดท่ีรับรู้รำยได้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม : รำยได้บำงประเภทท่ีในปัจจุบันรับรู้ ณ เวลำใด 
เวลำหน่ึง ณ วนัส้ินสุดสัญญำอำจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงอำยสุัญญำ หรือในกรณีตรงกนัขำ้ม 

• มีข้อก ำหนดใหม่ท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับรำยได้จำกกำรให้สิทธิ กำรรับประกัน และค่ำธรรมเนียม
เร่ิมแรกท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได ้

• เน่ืองจำกเป็นมำตรฐำนฉบบัใหม่จึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพ่ิมมำกขึ้น 
 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด
โดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบ
ระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 
ผูบ้ริหำรของบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และท่ีมีกำรปรับปรุง    

ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี  
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัไม่ไดน้ ำมำถือปฏิบติัก่อนวนั
บงัคบัใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 22 

เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและ 
   ส่ิงตอบแทนจ่ำยล่วงหนำ้ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 มีกำรอธิบำยให้ชดัเจนขึ้นเก่ียวกบั 
- กำรวดัมูลค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยเงินสด กิจกำรตอ้งไม่น ำเง่ือนไขกำรไดรั้บ

สิทธิ ซ่ึงอยู่นอกเหนือเง่ือนไขทำงตลำดมำพิจำรณำในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยโดย  
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระด้วยเงินสด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ แต่ต้องน ำมำปรับปรุงจ ำนวนผลตอบแทน  
ท่ีรวมอยูใ่นจ ำนวนท่ีวดัมูลค่ำของหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจำกรำยกำรดงักล่ำว 

- เม่ือกิจกำรตอ้งหักจ ำนวนภำระผูกพนัภำษีเงินไดข้องพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
และน ำส่งภำษีท่ีหักไวด้งักล่ำวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
จ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุนทั้งหมด เสมือนว่ำไม่มีลกัษณะของกำรช ำระดว้ยยอดสุทธิ 

- กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์เปล่ียนกำรจดัประเภทจำก
กำรจ่ำยช ำระดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 22 ไดใ้ห้หลกัเกณฑว์่ำควรใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัใด
มำใชส้ ำหรับกำรรับรู้มูลค่ำเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย ์ค่ำใชจ่้ำยหรือรำยไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระหรือ
รับช ำระส่ิงตอบแทนล่วงหน้ำท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ โดยก ำหนดให้ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีกิจกำร
รับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินจ่ำยล่วงหนำ้ หรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น รำยไดรั้บล่วงหนำ้ ท่ีเกิด
จำกกำรจ่ำยหรือรับช ำระส่ิงตอบแทนล่วงหน้ำนั้น กรณีท่ีมีกำรจ่ำยส่ิงตอบแทนล่วงหน้ำหลำยงวดให้ใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดกำรรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินหรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินในแต่ละงวดของ
กำรจ่ำยส่ิงตอบแทนล่วงหนำ้ 
 
ผูบ้ริหำรของบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนดงักล่ำวต่อกิจกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และท่ีมีกำรปรับปรุง    
ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.1.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทดังต่อไปน้ี ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับ 
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะน ำมำใชแ้ทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำรและ 

   สถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับ 

   เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับ 
กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจ้ำของ และกำรหักกลบสินทรัพย ์
ทำงกำรเงินกบัหน้ีสินทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีใช้กบักำรจัดประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน และตรำสำรทุน 
รวมถึงกำรจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้สินทรัพย์
ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตอ้งหกักลบกนั 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดให้กิจกำร
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บกำรเงินสำมำรถประเมินเก่ียวกบัควำมมีนยัส ำคญัของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
ท่ีมีต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินของกิจกำร และลักษณะและระดับของควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นจำก
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกิจกำรเปิดรับระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และท่ีมีกำรปรับปรุง      

ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.1.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี

และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัดังต่อไปน้ี ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจัดประเภทรำยกำร  
กำรวดัมูลค่ำ กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี  
 
- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็น 
สำมประเภทไดแ้ก่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยขึ้ นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์ 
ทำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ประเภทตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็น
ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

- หน้ีสินทำงกำรเงินจัดประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสิน
ทำงกำรเงินที่ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน หรือกิจกำรเลือกวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนด 

- ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และท่ีมีกำรปรับปรุง    

ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.1.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี

และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัดังต่อไปน้ี ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจัดประเภทรำยกำร  
กำรวดัมูลค่ำ กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
- ขอ้ก ำหนดกำรดอ้ยค่ำกล่ำวถึงกำรบญัชีส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อ สินทรัพย์

ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ี 
วดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ และสินทรัพยท่ี์เกิด
จำกภำระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์
ดำ้นเครดิตขึ้นก่อน กิจกำรตอ้งพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
เป็นสำมระดับ ในแต่ละระดับจะก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อกำรด้อยค่ ำและกำรค ำนวณวิธีดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำภำยใต้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินที่มีนยัส ำคญั และ
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ จะใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำย (simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 

 
- กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบกำรเ งิน ซ่ึง เ กิดจำก  

กิจกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของกิจกำรท่ีใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจดักำรฐำนะเปิดท่ีเกิดขึ้น
จำกควำมเส่ียงนั้น ๆ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน (หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณี
ของเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีกิจกำรเลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) วิธีกำรดงักล่ำวมีเป้ำหมำยในกำรแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียง
ภำยใตก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงเพ่ือให้เกิดควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 
ผูบ้ริหำรของบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินฉบบั
เหล่ำน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และท่ีมีกำรปรับปรุง     
ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำตรฐำนฉบบัน้ีสำมำรถน ำมำใชก้่อนวนัท่ีมี
ผลบงัคบัใช ้หำกกิจกำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ี
ท ำกบัลูกคำ้ ณ วนัท่ีหรือก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะน ำมำใชแ้ทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
กำรตีควำมตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
   กำรเงิน ฉบบัท่ี 4 

เร่ือง กำรประเมินว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ย 
   สัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำขึ้นตำม 

    รูปแบบกฎหมำย 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ โดยผูเ้ช่ำ
ตอ้งรับรู้สิทธิกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีเช่ำ และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีแสดง
ถึงภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 
 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัจำกวิธีปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
- ยกเลิกควำมแตกต่ำงระหว่ำงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงิน และก ำหนดกำรรับรู้สินทรัพย์

(สิทธิในกำรใชสิ้นทรัพย)์ และหน้ีสินทำงกำรเงินเพ่ือท่ีจ่ำยค่ำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำตลอดทั้งสัญญำเช่ำ 
รวมถึงกำรก ำหนดขอ้ผอ่นปรนของสัญญำเช่ำระยะสั้นและมูลค่ำต ่ำ 

- ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดจะมีมูลค่ำสูงในช่วงปีแรกและจะลดลงในปีถดัไป ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจะถูก
เปล่ียนเป็นดอกเบ้ียและค่ำเส่ือมรำคำ 

- กระแสเงินสดในกำรด ำเนินงำนจะสูงขึ้นเน่ืองจำกกำรจ่ำยช ำระส่วนของเงินตน้ของหน้ีสินสัญญำเช่ำจะ
เปล่ียนเป็นกิจกรรมจดัหำเงิน กำรจ่ำยช ำระดอกเบ้ียท่ียงัแสดงอยูใ่นกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 

- กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญั ควำมแตกต่ำงเกิดขึ้นจำกระบุสัญญำเช่ำ
ตำมค ำนิยำมใหม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นเป็นกำรให้สิทธิ
ในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไวส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลังตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 
หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำรำยงำนท่ี
เร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยมีขอ้อนุโลมประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 

ผูบ้ริหำรของบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนดงักล่ำวต่อกิจกำร  
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2.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
(ก) สกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 

 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินถูกวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู่ 
(สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซ่ึ งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและ 
สกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษทั 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำรหรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือ
จ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน  
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงขำ้มกำร
รับรู้ก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมด
ของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 

 
2.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวนัท่ีได้มำ เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของ
ของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

2.5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัดว้ยค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ
ลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนโดย 
ถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
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2.6 สินค้ำคงเหลือ 
 
สินคำ้คงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้คงเหลือค ำนวณ 
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก ตน้ทุนของกำรซ้ือประกอบด้วยรำคำซ้ือ และค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือสินค้ำ
คงเหลือนั้น เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงินตำมเง่ือนไข มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำก
รำคำปกติท่ีคำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจหักดว้ยค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำ เป็นเพ่ือให้สินคำ้นั้นส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  
บริษทับนัทึกบญัชีค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ ำเป็น 
 

2.7 อำคำร และอุปกรณ์ 
 
อำคำร และอุปกรณ์อื่นทั้งหมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้
อย่ำงน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอื่น ๆ  
บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนในปีท่ีเกิดขึ้น 
 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์ค  ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุน แต่ละชนิดให้เท่ำกับมูลค่ำคงเหลือตลอดอำยุกำร 
ให้ประโยชน์ท่ีประมำณกำรไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
อำคำร   ตำมอำยสุัญญำเช่ำ 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ   ตำมอำยสุัญญำเช่ำ 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
คอมพิวเตอร์ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 10 ปี 
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยใ์ห้เหมำะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนทนัที 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำร และอุปกรณ์ ค  ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
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2.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
ต้นทุนท่ีใช้ในกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรพฒันำ 
ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะเฉพำะเ จำะจงซ่ึงบริษทัเป็นผูดู้แล  
จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 
• มีควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคท่ีกิจกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์หรือขำยได้ 
• ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และน ำมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
• กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
• สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอยำ่งไร 
• มีควำมสำมำรถในกำรจดัหำทรัพยำกรด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอื่นได้เพียงพอท่ีจะน ำมำใช้เพื่อท ำให้กำร

พฒันำเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใชป้ระโยชน์หรือน ำมำขำยได ้
• กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรพฒันำได้

อยำ่งน่ำเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนกังำนท่ีท ำงำนในทีมพฒันำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในจ ำนวนเงินที่เหมำะสม 
 
ตน้ทุนกำรพฒันำอื่นท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขเหล่ำน้ีจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดขึ้น ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำหำกก่อนหนำ้น้ีรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั 
 
ต้นทุนในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 5 - 10 ปี 

 
2.9 สัญญำเช่ำ - กรณีท่ีบริษัทเป็นผู้เช่ำ 

 
สัญญำเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้นถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกใน
ก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 

 
2.10 เงินกู้ยืม 

 
เงินกูยื้มรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดขึ้นเงินกูยื้ม  
 
เงินกูยื้มจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขให้เล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำ
ไม่นอ้ยกว่ำ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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2.11 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรำยกำรท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ ในกรณีน้ี ภำษีเงินได้ตอ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ
เจำ้ของตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผล
บงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยูแ่ละเกิดรำยไดเ้พื่อเสียภำษี ผูบ้ริหำรจะประเมิน
สถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี เ ป็นงวดๆ ในกรณีท่ี มีสถำนกำรณ์ ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษี ไปปฏิบัติ 
ขึ้นอยู่กบักำรตีควำม จะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำน
จดัเก็บ 
 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำคำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน  
 
อยำ่งไรก็ตำมบริษทัจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสิน
ท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้งทำงบญัชี
หรือทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร)  ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคำดได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิ 
ตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บ 
ภำษีหน่วยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั  ซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพย์
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.12 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
2.12.1 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 

 
บริษทัได้ก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนในหลำยรูปแบบ บริษทัมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและ
โครงกำรผลประโยชน์ 
 
2.12.1.1 โครงกำรสมทบเงินกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 

ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินบริษทัจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินที่คงท่ี บริษทัไม่มีภำระผกูพนั
ทำงกฎหมำยหรือภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนท่ีจะต้องจ่ำยเงินเพ่ิม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย ์
เพียงพอท่ีจะจ่ำยให้พนักงำนทั้งหมดส ำหรับกำรให้บริกำรจำกพนักงำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทั 
จะจ่ำยสมทบให้กับกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหำรโดยผู้จัดกำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และ
ขอ้ก ำหนดของ พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภำระผกูพนัท่ีจะจ่ำยเงินเพ่ิม
อีกเม่ือไดจ่้ำยเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนเม่ือถึงก ำหนด
ช ำระ ส ำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหน้ำจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่ำจะมีกำรได้รับเงินคืนหรือหักออก  
เม่ือครบก ำหนดจ่ำย 
 

2.12.1.2 ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน  
ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังำนจะไดรั้บเม่ือเกษียณอำย ุโดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยูก่บัหลำย
ปัจจยั เช่น อำย ุจ ำนวนปีท่ีให้บริกำร และค่ำตอบแทน 
 
หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั
ของภำระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ภำระผูกพนัน้ีค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
อิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะ
ประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัร
รัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผูกพนั และวนัครบก ำหนดของหุ้นกู้ใกลเ้คียงกบั
ระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติฐำนจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดท่ีเกิดขึ้น และไดร้วมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน  
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2.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

2.13.1 ประมำณกำรหนีสิ้นทั่วไป 
 
ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ บริษทัมีภำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีจัดท ำไว้  
อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้
บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
 
บริษทัจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระ 
ภำระผกูพนั โดยใชอ้ตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำ
และควำมเส่ียงเฉพำะของหน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู่ กำรเพ่ิมขึ้นของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงิน 
ตำมเวลำ จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 
 

2.13.2 ประมำณกำรหนีสิ้นกำรร้ือถอนสินทรัพย์ 
 
บริษทัรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินกำรร้ือถอนอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำร
ของตน้ทุนค่ำร้ือถอนท่ีจะเกิดขึ้น ณ วนัส้ินสุดของสัญญำเช่ำโดยค ำนึงถึงสิทธิกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำแลว้ หน้ีสิน 
ค่ำร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมำจำกประมำณกำรตน้ทุนค่ำร้ือถอนในอนำคต โดยมีสมมติฐำนต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำร้ือถอน 
อตัรำเงินเฟ้อในอนำคตและมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรของตน้ทุนค่ำร้ือถอนอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ
โดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ีประมำณขึ้นโดยผูบ้ริหำร 

 
2.14 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุ้นสำมญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกหุ้นใหม่หรือกำรออกสิทธิในกำรซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงในส่วนของเจำ้ของ
โดยน ำไปหกัจำกส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.15 กำรรับรู้รำยได้ 
 
รำยได้ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมท่ีจะได้รับจำกกำรขำยและให้บริกำรซ่ึงเกิดขึ้นจำกกิจกรรมตำมปกติของบริษทั รำยได ้
จะแสดงด้วยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย กำรรับคืน เงินคืนและส่วนลด รำยได้จำกกำรให้บริกำรจดัส่งพสัดุ บริกำรเก็บ 
เงินปลำยทำงและบริกำรอื่น รับรู้เม่ือบริษทัไดใ้ห้บริกำรแลว้เสร็จ รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนที่เป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ 
 
รำยไดอ้ื่นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งซ่ึงเป็นไปตำมเน้ือหำของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
รำยไดด้อกเบ้ียรับ รับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยพิจำรณำจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลำจนถึงวนัครบอำยุ
และพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินตน้ที่เป็นยอดคงเหลือในบญัชีส ำหรับกำรบนัทึกคำ้งรับของบริษทั 
 

2.16 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ำยไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในด้ำนหน้ีสินในงบกำรเงินในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ของบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล เงินปันผลระหว่ำงกำลจะรับรู้เม่ือไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำร 
 

2.17 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผู ้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำน ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมิน  
ผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำว่ำคือ คณะกรรมกำรบริษทั 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กิจกรรมของบริษัทมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินหลำกหลำยซ่ึงได้แก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำกอัตรำ
แลกเปล่ียน ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยุติธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงินสดอนัเกิด
จำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย) ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเส่ียง
โดยรวมของบริษทัจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบท่ีท ำให้เสียหำยต่อผลกำร
ด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษทัให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้ 
 
กำรจัดกำรควำมเส่ียงด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรเงินของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยท่ีอนุมัติโดยกรรมกำรบริษทั   
ฝ่ำยบริหำรจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกันควำมเส่ียงทำงกำรเงินด้วยกำรร่วมมือกันท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับหน่วย
ปฏิบติังำนต่ำง ๆ ภำยในบริษทั  
 
3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

 
เน่ืองจำกบริษทัไม่มีธุรกรรมกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศอยำ่งมีสำระส ำคญั ดงันั้นควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของ
อตัรำแลกเปล่ียนจึงส่งผลกระทบต่อบริษทัอยำ่งไม่มีนยัส ำคญั 

 
3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดขึ้นจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ซ่ึงอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทั อย่ำงไรก็ตำม รำยได้และกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
ส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบ้ียเพ่ือป้องกนั
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียดงักล่ำว 
 

3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
บริษทัมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพ่ือท ำให้เช่ือมัน่ไดว่้ำไดข้ำยสินคำ้และให้บริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบั
เหมำะสม ฝ่ำยบริหำรของบริษทัเช่ือว่ำมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหน้ีกำรค้ำหักด้วย 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตำมท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
จ ำนวนเงินสดท่ีมีอย่ำงเพียงพอย่อมแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำร
หำแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินสินเช่ือในกำรกูย้ืมท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้อย่ำงเพียงพอ ฝ่ำยบริหำร
ของบริษทัไดต้ั้งเป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยืดหยุน่ในกำรจดัหำเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอ 

 
4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติคร้ังแรก กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ และกำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
 

4.1 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติคร้ังแรก 
 
บริษัทได้มีกำรปรับงบกำรเงินยอ้นหลังเน่ืองจำกบริษัทได้เปล่ียนมำจัดท ำงบกำรเงินภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงิน จำกเดิมท่ีจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ  
ดังนั้ นตัวเลขท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบในงบกำรเงินได้มีกำรปรับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบกำรเงินงวดปัจจุบัน 
ผลกระทบหลกัจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติั ไดแ้ก่ เร่ืองผลประโยชน์พนกังำน ภำษีเงิน
ไดร้อตดับญัชีและภำษีเงินได ้
 

4.2 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 
ข้อมูลในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และข้อมูลในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศของ 
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ พ.ศ. 2554 เร่ืองก ำหนดรำยกำรย่อท่ีต้องมีในงบกำรเงิน  และเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ 
ของรำยกำรมำกขึ้น 
 

4.3 กำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
 
บริษทัไดมี้กำรปรับงบกำรเงินยอ้นหลงัเน่ืองจำกกำรบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินกำรร้ือถอนสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 5.74 ลำ้นบำท และบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 เป็นจ ำนวนเงิน 
0.23 ลำ้นบำท 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติคร้ังแรก กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ และกำรแก้ไขข้อผิดพลำด (ต่อ) 
 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบติัคร้ังแรก กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ และกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำด
ต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

 
  กำรน ำมำตรฐำน    
  กำรรำยงำน    

 ตำมที่แสดง ทำงกำรเงิน กำรแก้ไข กำรจัดประเภท ตำมที ่

 ไว้เดิม มำปฏิบัติ ข้อผิดพลำด รำยกำรใหม่ ปรับใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

งบแสดงฐำนะกำรเงิน       
   ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560      

สินทรัพย์      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  425,484,055   -    -  (3,032,841)  422,451,214  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  356,898,361   -    -  (9,235,835)  347,662,526  
สินคำ้คงเหลือ  19,070,300   -    -  (5,801,163)  13,269,137  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  -     -    -  8,435,203   8,435,203  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  -    -    231,117       - 231,117 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี  -     1,666,225  -  -     1,666,225  
เงินมดัจ ำ - - - 30,460,963 30,460,963 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 30,460,963 - - (30,460,963) - 

      

หนี้สิน      
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  495,023,951  - 231,117 (25,470,851) 469,784,217 
เจำ้หน้ีบริกำรเก็บเงินปลำยทำง  237,623,059   -    -  (3,558,800)  234,064,259  
รำยไดรั้บล่วงหน้ำ 6,802,778 - - (4,169,445) 2,633,333 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  -     -    -  13,730,996   13,730,996  
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน  4,100,000   4,231,125  -  -     8,331,125  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -     -    - 9,833,464 9,833,464  

      

ส่วนของเจ้ำของ      
จดัสรรแลว้ - ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 23,272,907 - - (11,272,907) 12,000,000 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  394,439,081   (2,564,900) -  11,272,907    403,147,088  
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติคร้ังแรก กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ และกำรแก้ไขข้อผิดพลำด (ต่อ) 
 

  กำรน ำมำตรฐำน    
  กำรรำยงำน    

 ตำมที่แสดง ทำงกำรเงิน กำรแก้ไข กำรจัดประเภท ตำมที ่

 ไว้เดิม มำปฏิบัติ ข้อผิดพลำด รำยกำรใหม่ ปรับใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

งบแสดงฐำนะกำรเงิน       
   ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      

สินทรัพย์      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 945,833,567 - - (58,843,864) 886,989,703 
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝำกประจ ำ - - - 50,000,000 50,000,000 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 727,954,236 - - (17,721,151) 710,233,085 
สินคำ้คงเหลือ 21,859,302 - - (9,838,880) 12,020,422 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - - - 20,237,936 20,237,936 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  70,642  - - 160,475 231,117 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย  160,475  - - (160,475) - 
อำคำร และอุปกรณ์ 510,794,115 - 5,001,316 - 515,795,431 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี - 2,939,988 - - 2,939,988 
เงินมดัจ ำ - - - 74,580,918 74,580,918 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 74,580,918 - - (71,687,234) 2,893,684 

      

หนี้สิน      
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,493,741,437  -    -  (28,988,129) 1,464,753,308 
เจำ้หน้ีบริกำรเก็บเงินปลำยทำง 567,338,526  -    -  (11,780,561) 555,557,965 
รำยไดรั้บล่วงหน้ำ 4,169,445     -    - (1,536,112) 2,633,333 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -    -  21,582,396  21,582,396 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 7,000,000  7,501,472  -  -    14,501,472 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 5,738,999 7,450,131 13,189,130 

      

ส่วนของเจ้ำของ      
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 425,507,155 (4,561,484) (737,683)  -    420,207,988 

      

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี      
   ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 6,577,757,267  -    -  48,650,271  6,626,407,538 
ตน้ทุนขำยและกำรให้บริกำร (4,617,498,838) - (87,514)  (23,326,813) (4,640,913,165) 
รำยไดอ่ื้น 95,368,391  -    -  (46,147,998) 49,220,393 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (707,807,024)  -    -  (2,233,886) (710,040,910) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  (445,621,193)  (3,270,347)  (451,699)  23,058,426   (426,284,813) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน -  -     (198,470)  -    (198,470) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (169,203,436)  1,273,763  -  -    (167,929,673) 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติคร้ังแรก กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ และกำรแก้ไขข้อผิดพลำด (ต่อ) 
 
กำรแสดงรำยกำรกระทบยอดของก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 

 บำท 
  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  
ยอดคงเหลือตำมท่ีแสดงไวเ้ดิม 425,507,155 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั  

- ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังำน               (7,501,472) 
- ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี                2,939,988  

ผลกระทบจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำด  

- ประมำณกำรหน้ีสินกำรร้ือถอนสินทรัพย ์                  (737,683) 

ตำมท่ีไดป้รับใหม่            420,207,988  

  
ณ วันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2560  
ยอดคงเหลือตำมท่ีแสดงไวเ้ดิม 394,439,081 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั  

- ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังำน (4,231,125) 
- ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1,666,225 

กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่  

- ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 11,272,907 

ตำมท่ีไดป้รับใหม่ 403,147,088 

 
ผลกระทบต่อก ำไรต่อหุ้น ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 
(บำทต่อหุ้น) 

 พ.ศ. 2560 
  

ก่อนปรับปรุง 610.83 
รำยกำรปรับปรุงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีและกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ (2.28) 
หลงัปรับปรุง 608.55 
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5 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ 
 

กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอื่น ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 

5.1 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ และข้อสมมติฐำน 
 

บริษทัมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี
อำจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดขึ้นจริง ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจ
เป็นเหตุให้เกิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 

 

(ก) อำคำร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกส ำหรับอำคำร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั 
โดยฝ่ำยบริหำรจะท ำกำรทบทวนค่ำเส่ือมรำคำเม่ืออำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณ
กำรในงวดก่อน หรือมีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนเน่ืองจำกกำรขำยหรือเลิกใชง้ำนหรือ
จ ำหน่ำยออกไป 
 

(ข) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุขึ้ นอยู่กับหลำยปัจจัยท่ีใช้ในกำรค ำนวณตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของขอ้
สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 

บริษทัไดพิ้จำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนั
ของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยภำระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ ในกำรพิจำรณำอตัรำ  
คิดลดท่ีเหมำะสมบริษทัพิจำรณำใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ี
ตอ้งจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ และมีอำยุครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผูกพนั
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุเก่ียวขอ้ง 
 

ขอ้สมมติฐำนหลกัอื่น ๆ ส ำหรับภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมในหมำยเหตุ 17 
 

6 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องบริษทัในกำรบริหำรทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของบริษทัเพื่อ
สร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ  
ลดตน้ทุนของเงินทุน 
 

ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน บริษทัอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น  
กำรออกหุ้นใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ีสิน 
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7 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 
บริษทัมิไดน้ ำเสนอขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน เน่ืองจำกผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนพิจำรณำว่ำบริษทัมีกำรด ำเนิน
ธุรกิจดำ้นกำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศเพียงส่วนงำนเดียว ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำน
โดยพิจำรณำจำกผลก ำไรก่อนภำษีตำมส่วนงำน ซ่ึงใชม้ำตรฐำนในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนเช่นเดียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

เงินสดในมือ 37,598,594 9,479,936 
เงินฝำกธนำคำร 531,547,701 777,050,073 

เงินฝำกธนำคำรระยะสั้น - 100,459,694 

 569,146,295 886,989,703 

 
ในปี พ.ศ. 2560 เงินฝำกธนำคำรระยะสั้นมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.85 ถึง ร้อยละ 1.4 ต่อปี เงินฝำกดงักล่ำวมีระยะเวลำครบก ำหนด 
โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 1 เดือน ถึง 3 เดือน 
 

9 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น  
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอื่น 894,946,170         449,356,871  
 - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 25.3)           70,626,576            39,988,531  

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,180,099) (1,416,974) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ         962,392,647  487,928,428 
ลูกหน้ีอื่น- กิจกำรอื่น           10,952,449   757,015  
 - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 25.3)             3,144,401   2,305,077  
รำยไดค้ำ้งรับ 515,017,696 209,898,876 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 25.3) - 655,342 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 58,959,407 8,688,347 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น  1,550,466,600 710,233,085 

 



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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9 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ไม่เกิน 3 เดือน 958,677,574 486,666,539 
3 - 6 เดือน 4,636,120 1,573,029 
6 - 12 เดือน 1,212,910 292,212 

เกินกว่ำ 12 เดือน 1,046,142 813,622 

 965,572,746 489,345,402 

หกั   ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,180,099) (1,416,974) 

 962,392,647 487,928,428 

 
10 สินค้ำคงเหลือ 

 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

กล่องพสัดุ 10,925,642 2,421,108 
ซองพสัดุ 20,493,733 591,564 

อื่น ๆ 7,698,843 9,007,750 

 39,118,218 12,020,422 

 
ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยและรวมอยูใ่นตน้ทุนขำยเป็นจ ำนวน 255.29 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 117.28 ลำ้นบำท) 

 
 



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
รำยกำรขำ้งล่ำงน้ีแสดงรำยช่ือของบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 

 สถำนที่หลักในกำร สัดส่วนของส่วนได้เสีย   

 ประกอบธุรกิจ/ประเทศ (ร้อยละ)   
ช่ือ ทีจ่ดทะเบียนจัดต้ัง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 ลักษณะธุรกิจ วิธีกำรวัดมูลค่ำ 

      

บริษทั เคอร่ี เวิลดบ์ริดจ ์เอ็กซ์เพรส จ ำกดั* ประเทศกมัพูชำ 49.00 49.00 ให้บริกำรขนส่ง  
(ยงัไม่เร่ิมด ำเนินกิจกำร) 

วิธีรำคำทุน 

บริษทั เคอร่ี เวิลดบ์ริดจ ์เอ็กซ์เพรส (โฮลดิ้ง) จ ำกดั* 
ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
   - บริษทั เคอร่ี เวิลดบ์ริดจ ์เอก็ซ์เพรส จ ำกดั 

ประเทศกมัพูชำ 21.57 21.57 เพื่อกำรลงทุน 
 

วิธีรำคำทุน 
 
 

 
*บริษทัยงัไม่ไดช้ ำระเงินค่ำหุ้นส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมทั้งสอง เจำ้หน้ีค่ำหุ้นไดถู้กบนัทึกอยูใ่นงบกำรเงิน 
 
บริษทัไม่ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินภำยใตว้ิธีส่วนได้เสีย เน่ืองจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวยงัไม่เร่ิมด ำเนินกิจกำร (dormant companies) และ 
ถูกพิจำรณำว่ำไม่มีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำวจึงถูกวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุน ขอ้มูลทำงกำรเงิน
โดยสรุปส ำหรับบริษทัร่วม มีดงัต่อไปน้ี 

 

 บริษัท เคอร่ี เวิลด์บริดจ์ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน   
สินทรัพยร์วม 377,700 378,057 
หน้ีสินรวม 281,536 272,593 
ส่วนของเจำ้ของ 96,164 105,464 

   

งบก ำไรขำดทุน   
รำยไดร้วม - - 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (9,301) (59,219) 

ขำดทุนสุทธิ (9,301) (59,219) 

 
  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

 บริษัท เคอร่ี เวิลด์บริดจ์ เอ็กซ์เพรส (โฮลดิง้) จ ำกัด 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน   
สินทรัพยร์วม 374,698 377,366 
หน้ีสินรวม 281,448 272,504 
ส่วนของเจำ้ของ 93,250 104,862 

   

งบก ำไรขำดทุน   
รำยไดร้วม - - 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (11,612) (90,726) 

ขำดทุนสุทธิ (11,612) (90,726) 

 

 



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 อำคำร และอุปกรณ์ 
 

 

ส่วนปรับปรุง 
อำคำรเช่ำ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ใน 
กำรด ำเนินงำน 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์

ส ำนักงำน คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ 
สินทรัพย์ระหว่ำง

ติดตั้ง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560        
รำคำทุน  12,621,726 85,549,533 40,032,202 94,591,114 21,328,960 - 254,123,535 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (6,680,857) (15,569,652) (9,471,480) (21,508,642) (4,663,588) - (57,894,219) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 5,940,869 69,979,881 30,560,722 73,082,472 16,665,372 - 196,229,316 

        
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,940,869 69,979,881 30,560,722 73,082,472 16,665,372 - 196,229,316 
กำรซ้ือเพ่ิมขึ้น 34,843,195 154,390,100 73,088,565 132,539,424 13,439,160 4,639,049 412,939,493 
กำรจ ำหน่ำย - สุทธิ - (343,065) (4,973,850) (781,537) - - (6,098,452) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (9,056,998) (30,509,379) (13,679,012) (30,506,647) (3,522,890) - (87,274,926) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 31,727,066 193,517,537 84,996,425 174,333,712 26,581,642 4,639,049 515,795,431 

        

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        
รำคำทุน  47,464,921 239,578,829 107,980,379 226,329,081 34,768,120 4,639,049 660,760,379 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (15,737,855) (46,061,292) (22,983,954) (51,995,369) (8,186,478) - (144,964,948) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 31,727,066 193,517,537 84,996,425 174,333,712 26,581,642 4,639,049 515,795,431 

  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 อำคำร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 

 
 

อำคำร 
ส่วนปรับปรุง 

อำคำรเช่ำ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
กำรด ำเนินงำน 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดต้ังและอุปกรณ์

ส ำนักงำน คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 31,727,066 193,517,537 84,996,425 174,333,712 26,581,642 4,639,049 515,795,431 
กำรซ้ือเพ่ิมขึ้น 8,951,426 198,198,513 390,664,859 427,665,503 478,645,398 65,891,260 371,260,524 1,941,277,483 
กำรจ ำหน่ำย - สุทธิ - - (1,448,370) (22,128) (1,051,579) - - (2,522,077) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 26,078,430 28,548,120 20,753,128 6,833,371 5,673,472 - (87,886,521) - 

ค่ำเส่ือมรำคำ (3,242,617) (34,363,706) (80,192,614) (57,507,629) (85,522,130) (11,834,565) - (272,663,261) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 31,787,239 224,109,993 523,294,540 461,965,542 572,078,873 80,638,337 288,013,052 2,181,887,576 

         
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน  35,029,856 274,211,554 649,324,897 542,454,330 709,443,473 100,659,380 288,013,052 2,599,136,542 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (3,242,617) (50,101,561) (126,030,357) (80,488,788) (137,364,600) (20,021,043) - (417,248,966) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 31,787,239 224,109,993 523,294,540 461,965,542 572,078,873 80,638,337 288,013,052 2,181,887,576 

 
 



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 อำคำร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ค่ำเส่ือมรำคำถูกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ตน้ทุนกำรให้บริกำร 214,738,814 64,631,002 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 3,408,337 3,536,962 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 54,516,110 19,106,962 

 272,663,261 87,274,926 

 
13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 โปรแกรม โปรแกรม  
 คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

 บำท บำท บำท 

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 39,712,354 4,687,387 44,399,741 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (8,097,723) - (8,097,723) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 31,614,631 4,687,387 36,302,018 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 31,614,631 4,687,387 36,302,018 
กำรซ้ือเพ่ิมขึ้น 48,327,496 - 48,327,496 
กำรตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ (768,090) - (768,090) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 4,687,387 (4,687,387) - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (10,259,191) - (10,259,191) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 73,602,233 - 73,602,233 
    

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 91,232,751 - 91,232,751 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (17,630,518) - (17,630,518) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 73,602,233 - 73,602,233 

 
  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

 โปรแกรม โปรแกรม  
 คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

 บำท บำท บำท 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 73,602,233 - 73,602,233 
กำรซ้ือเพ่ิมขึ้น 113,414,665 8,284,049 121,698,714 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 8,284,049 (8,284,049) - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (25,986,742) - (25,986,742) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 169,314,205 - 169,314,205 
    

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 212,931,465 - 212,931,465 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (43,617,260) - (43,617,260) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 169,314,205 - 169,314,205 

 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยถูกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ตน้ทุนกำรให้บริกำร  13,679,603   5,031,384  
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย  444,925   286,024  
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  11,862,214   4,941,783  

  25,986,742   10,259,191  

  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 9,404,503 2,939,988 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี - - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 9,404,503 2,939,988 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี   
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดือน 728,707 32,472 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกว่ำ 12 เดือน 8,675,796 2,907,516 

 9,404,503 2,939,988 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2,939,988 1,666,225 

เพ่ิมในก ำไรหรือขำดทุน 6,464,515 1,273,763 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 9,404,503 2,939,988 

 
 

  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงัน้ี 
 

  เพิ่มในก ำไร  เพิ่มในก ำไร  
 พ.ศ. 2559 หรือขำดทุน พ.ศ. 2560 หรือขำดทุน พ.ศ. 2561 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม บำท บำท บำท บำท บำท 
      

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี      
ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนสินทรัพย ์ - 39,694 39,694 112,053 151,747 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,666,225 1,234,069 2,900,294 2,863,447 5,763,741 

ค่ำเส่ือมรำคำ - - - 3,489,015 3,489,015 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี  1,666,225 1,273,763 2,939,988 6,464,515 9,404,503 

 
15 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 
15.1 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินในรูปของตัว๋สัญญำใช้เงิน ซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มี
หลกัประกนั เงินกูยื้มระยะสั้นดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.97 ต่อปี โดยจะครบก ำหนดช ำระในวนัที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2562 
และวนัที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินมีมูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัชี เน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคิดลด 
ไม่มีสำระส ำคญั 
 

15.2 วงเงินสินเช่ือ 
 
บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไม่มีหลกัประกนั ส ำหรับเงินเบิกเกินบญัชี และตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

จ ำนวนวงเงินสินเช่ือ 220,000,000 50,000,000 
วงเงินสินเช่ือคงเหลือ 20,000,000 50,000,000 

 

  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอื่น  204,293,534           91,523,157  
 - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง (หมำยเหต ุ25.3)  69,769                   53,642  
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรอื่น  500,436,275  129,055,996 
 - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง (หมำยเหต ุ25.3)  20,286,390  35,229,959 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนคำ้งจ่ำย  449,224,637  228,143,121 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย  108,325,081  66,956,701 
ค่ำขนส่งคำ้งจ่ำย  304,830,627  206,432,376 
ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย  45,228,459  28,086,048 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอื่น - กิจกำรอื่น  156,452,406  109,222,096 
 - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง (หมำยเหต ุ25.3)  34,362,789  15,136,147 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย  -    550,000,000 

เงินมดัจ ำรับล่วงหนำ้  15,900,883  4,914,065 

 1,839,410,850 1,464,753,308 

 
17 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ   
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนใน   

   งบแสดงฐำนะกำรเงิน 28,818,705 14,501,472 

   
   ส่วนท่ีบนัทึกเขำ้ก ำไรหรือขำดทุน 14,479,593 6,170,347 

   
 
  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

43 

17 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 14,501,472 8,331,125 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 10,010,285 6,170,347 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 4,003,287 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 466,021 - 
จ่ำยช ำระผลประโยชน์  (162,360) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 28,818,705 14,501,472 

 
จ ำนวนเงินท่ีรับรู้เขำ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 10,010,285 6,170,347 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 4,003,287 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 466,021 - 

ตน้ทุนทั้งหมด 14,479,593 6,170,347 

 
ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

อตัรำคิดลด 3.25 3.25 
อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 4.00 4.00 
อตัรำกำรหมุนเวียน 3.44 - 41.26 3.44 - 41.26 

 
  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเป็นดงัน้ี 
 
 ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปลี่ยนแปลง กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

 ในข้อสมมติ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

อตัรำคิดลด ร้อยละ 0.50 ลดลงร้อยละ  
6.38 

ลดลงร้อยละ  
6.16  

เพ่ิมขึ้นร้อยละ
6.94    

เพ่ิมขึ้นร้อยละ     
6.68   

อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 1.00  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
14.00  

เพ่ิมขึ้นร้อยละ     
13.48 

ลดลงร้อยละ  
11.99 

ลดลงร้อยละ  
11.59 

อตัรำกำรหมุนเวียน ร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ  
13.48 

ลดลงร้อยละ  
13.27  

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
15.82 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ      
15.64   

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอื่นคงท่ี ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดขึ้น และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกบัมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนั
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวค้  ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) ในกำร
ค ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 13.00 ปี (พ.ศ. 2560 : 13.00 ปี) 

 
18 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 
ภำยใต้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เม่ือบริษทัประกำศจ่ำยเงินปันเงินผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั บริษทัต้องจัดสรร 
ทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิท่ีท ำมำหำได้ จนกว่ำทุนส ำรองจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10  
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั เงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยน้ีไม่สำมำรถจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษทัไม่มีกำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพ่ิมเติม (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) 
 

  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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19 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 13,423,214,542 6,577,757,268 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 142,134,341 48,650,270 

รวม 13,565,348,883 6,626,407,538 

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรสำมำรถแยกตำมประเภทลูกคำ้ไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ธุรกิจส่งถึงธุรกิจ  427,544,259 354,259,163 
ธุรกิจส่งถึงบุคคล  5,507,184,730 2,644,297,907 

บุคคลส่งถึงบุคคล 7,630,619,894 3,627,850,468 

รวม 13,565,348,883 6,626,407,538 

 
20 รำยได้อ่ืน 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

รำยไดค้่ำนำยหนำ้ 22,652,105 3,291,751 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 11,910,000 6,105,000 
รำยไดค้่ำบริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 35,258,406 14,209,310 
ดอกเบ้ียรับ 7,746,856 9,693,610 
อื่น ๆ 24,761,939 15,920,722 

รวม 102,329,306 49,220,393 

 
  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญั ซ่ึงบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนสำมำรถแยกตำมลกัษณะไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 3,796,808,563 1,539,364,115 
ค่ำจำ้งเหมำ 2,917,357,514 1,678,566,681 
ค่ำน ้ำมนั 1,507,949,224 731,447,212 
ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - คลงัสินคำ้ 527,021,331 212,005,541 
ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - รถบรรทุก 483,275,427 129,518,855 
ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - อืน่ ๆ 132,713,457 61,857,901 
ตน้ทุนวสัดุส้ินเปลือง 588,421,576 264,034,547 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหต ุ12) 272,663,261 87,274,926 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 13) 25,986,742 10,259,191 
ค่ำบริหำรจดักำร (หมำยเหตุ 25.2) 11,815,936 12,630,668 
ค่ำบริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (หมำยเหตุ 25.2) 47,230,793 29,891,614 
ค่ำนำยหนำ้ 1,065,104,960 599,916,222 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 46,647,149 30,140,819 
ค่ำโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 150,359,366 94,434,494 
ค่ำโฆษณำ         97,600,225         39,208,993  

 
22 ภำษีเงินได้ 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน :   
ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัส ำหรับก ำไรทำงภำษีส ำหรับปี 288,546,616 169,203,436 
   

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :   
รำยกำรท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (หมำยเหตุ 14) (6,464,515) (1,273,763) 

รวมภำษีเงินได้ 282,082,101 167,929,673 

  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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22 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของบริษทัมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกบัอัตรำภำษีของ
ประเทศท่ีบริษทัตั้งอยู ่โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ก ำไรก่อนภำษ ี 1,467,182,896 898,190,573 
   

ภำษีค  ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20  293,436,579 179,638,115 
ผลกระทบ :   
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 4,153,089 1,950,953 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีสำมำรถหกัภำษีไดส้องเท่ำ (15,568,760) (13,659,395) 
   อื่น ๆ 61,193 - 

ภำษีเงินได ้ 282,082,101 167,929,673 
   

อตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ีย ร้อยละ 19.23 ร้อยละ18.70 
 

23 ก ำไรต่อหุ้น  
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ก ำไรสุทธิ (บำท) 1,185,100,795 730,260,900 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั   
   ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น (จ ำนวนหุ้น) 1,200,000 1,200,000 
   

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 987.58 608.55 
 
บริษทัไม่มีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดท่ีออกอยูใ่นระหว่ำงปีท่ีน ำเสนอรำยงำน 
 

  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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24 เงินปันผล 
 
พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
ปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำหุ้นละ 206.25 บำท ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,200,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 247.50 ลำ้นบำท เงินปันผล
ดงักล่ำวไดจ่้ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
 
พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2559  
ในอตัรำหุ้นละ 90 บำท ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,200,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 108.00 ลำ้นบำท เงินปันผลดงักล่ำวได้จ่ำย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัที่ 16 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
ปี พ.ศ. 2560 ในอตัรำหุ้นละ 46 บำท ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,200,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 55.20 ลำ้นบำท เงินปันผลดงักล่ำว
ไดจ่้ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัที่ 28 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
ปี พ.ศ. 2560 ในอตัรำหุ้นละ 458.33 บำท ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,200,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 550.00 ลำ้นบำท เงินปันผล
ดงักล่ำวไดจ่้ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2561 
 

25 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
บุคคลและกิจกำรท่ีมีควำมสัมพนัธ์กับบริษทั ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยท่ีบุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ ำนำจควบคุมบริษัท  
ถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้ 
และบุคคลหรือกิจกำรซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรของบริษทั ตลอดจนสมำชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น และกิจกำรท่ีถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนั้น ถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนักบับริษทั 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอำจมีขึ้นได้ตอ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกว่ำรูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 63
กิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมสูงสุดของบริษทั คือ Kerry Logistics Network Limited ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในหมู่เกำะบริติชเวอร์จินและ
โอนยำ้ยสัญชำติมำจดทะเบียนท่ีเบอร์มิวดำ  

  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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25 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรำยกำรระหว่ำงกนัเป็นดงัต่อไปน้ี 
 

รำยช่ือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ควำมสัมพันธ์กับบริษัท 
  

Kerry Logistics Network Limited บริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุด 
Kerry Logistics (Hongkong) Limited บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
บริษทั เคอร่ี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
บริษทั เคอร่ี โลจิสติคส์ (บำงนำ) จ ำกดั บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
Kerry Express (Hong Kong) Limited บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
Kerry Express (Cambodia) Limited บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
Kerry Express (Vietnam) Limited บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
บริษทั เคอร่ีเฟรท (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
Kerry Freight (Lao) Co., Ltd. บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
บริษทั เคอร่ี-เอเป็กซ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
บริษทั เคอร่ี สยำมซีพอร์ต จ ำกดั บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
บริษทั เคอร่ี ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
Kerry Worldbridge Express (Holdings) Limited บริษทัร่วม 
Kerry Worldbridge Express Limited บริษทัร่วม 
บริษทั คำร์ท (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
บริษทั เคเอม็เอม็ที จ ำกดั บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
Times E-Commerce Limited บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
บริษทั ไทมส์ อ-ีคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
บริษทั แชงกรี-ลำ โฮเตล็ จ ำกดั (มหำชน) บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
บริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ผูถื้อหุ้น (ตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 
บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จ ำกดั กิจกำรร่วมคำ้ของผูถื้อหุ้น (ตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำท่ีเก่ียวกบัรำยกำรคำ้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอำ้งอิงรำคำตลำด หรือค ำนวณจำก
ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงบวกดว้ยส่วนเพ่ิมท่ีเหมำะสม 

รำยไดค้่ำนำยหนำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอำ้งอิงรำคำตลำด 
ดอกเบ้ียรับ อตัรำคงท่ีร้อยละ 2 ต่อปี 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบักำรรับบริกำร และกำรซ้ืออุปกรณ ์ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอำ้งอิงรำคำตลำด หรือค ำนวณจำก

ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงบวกดว้ยส่วนเพ่ิมท่ีเหมำะสม 
ค่ำบริหำรจดักำร และค่ำบริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอำ้งอิงจำกตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 
ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำนกังำน รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอำ้งอิงรำคำตลำด 

  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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25 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
25.1 รำยได้และรำยได้อ่ืน 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม บำท บำท 

รำยได้   
รำยไดค้่ำบริกำร   

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  174,545,078   130,008,541 
   

รำยไดจ้ำกกกำรขำย   
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  30,634   18,877  
   

รำยได้อ่ืน   
ดอกเบ้ียรับจำก :   
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,735,890 5,458,082 
   

รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำก :   
   กิจกำรร่วมคำ้ของผูถื้อหุ้น  5,758,781 -  

  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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25 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
25.2 ซ้ือสินค้ำและรับบริกำร 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม บำท บำท 
   

รับบริกำรจำก   

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,322,569 8,256,766 
   

ซ้ืออุปกรณ์จำก   

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,120,155 - 
   

ค่ำเช่ำ   

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั       87,912,235        48,208,672  
   

ค่ำบริหำรจัดกำร   

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,815,936 12,630,668 
   

ค่ำบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47,230,793 29,891,614 

 
  



บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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25 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
25.3 ยอดค้ำงช ำระที่เกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม บำท บำท 
   

ลูกหนีก้ำรค้ำ   
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70,626,576 39,988,531 
   

รำยได้ค้ำงรับ   
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 301,443 423,023 
   

ดอกเบีย้ค้ำงรับ   
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 655,342 
   

ลูกหนีอ่ื้น   
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,144,401 2,305,077 
   

เงินมัดจ ำ   
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,587,893 11,090,389 
   

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ   
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  69,769   53,642  
   

เจ้ำหนีอ่ื้น   
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,286,390 35,229,959 
   

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย   
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,362,789 15,136,147 
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25 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
25.4 เงินให้กู้ระยะส้ันแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลือตำมบญัชีตน้ปี 360,000,000 250,000,000 
ให้กูเ้พ่ิม - 110,000,000 

รับคืนเงินให้กู ้ (360,000,000) - 

ยอดคงเหลือตำมบญัชีส้ินปี - 360,000,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูท่ี้ไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบำท 
มีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี เงินให้กู้ดังกล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม บริษทัให้กู้ยืมด้วยเง่ือนไขกำรกู้ยืม 
กนัตำมปกติแก่กิจกำรดงักล่ำว รำยไดด้อกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งในปี พ.ศ. 2561 มีจ ำนวน 1,735,890 บำท (พ.ศ. 2560 : 5,458,082 บำท) 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีมูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัชี เน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำ 
คิดลดไม่มีสำระส ำคญั 
 

25.5 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 
 
ผูบ้ริหำรส ำคญัของบริษทั รวมถึงกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำท่ีในระดบับริหำรหรือไม่) คณะผูบ้ริหำรระดบัสูง ค่ำตอบแทน
ท่ีจ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับผูบ้ริหำรส ำคญัมีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 26,094,951 17,941,848 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 771,793 354,438 

 26,866,744 18,296,286 
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26 ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึน้ 
 

26.1 ภำระผูกพันตำมสัญญำท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

กำรซ้ืออุปกรณ ์ 118,430,336 78,490,086 
กำรซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,634,670 2,629,620 

 129,065,006 81,119,706 

 
26.2 ภำระผูกพันท่ีเป็นข้อผูกมัดตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีท่ีบริษัทเป็นผู้เช่ำ 

 
บริษทัได้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได้เก่ียวขอ้งกบั พ้ืนท่ีร้ำนคำ้ ส ำนักงำน และคลงัสินคำ้ สัญญำเช่ำดงักล่ำว 
มีระยะเวลำระหว่ำง 1 ปีถึง 3 ปี และสัญญำเช่ำส่วนใหญ่สำมำรถต่ออำยสุัญญำเช่ำไดใ้นอตัรำตลำด 
 
ยอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

ภำยใน 1 ปี 1,507,632,149 293,115,811 
เกินกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2,472,936,210 297,036,696 
เกินกว่ำ 5 ปี 11,581,573 9,640,740 

 3,992,149,932 599,793,247 

 
26.3 หนังสือค ำ้ประกัน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีหนังสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยสถำบนักำรเงินเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติของธุรกิจจ ำนวน 4,000,000 บำท (พ.ศ. 2560 : 8,300,000 บำท) 

 
27 เหตุกำรณ์ภำยหลังวันท่ีในรำยงำน 

 
เม่ือวนัที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 
พ.ศ. 2561 ในอตัรำหุ้นละ 280 บำท ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,200,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 336.00 ลำ้นบำท เงินปันผลดงักล่ำว
มีก ำหนดจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นภำยในเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
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