
บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั”) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
   (เดมิชือ่ “บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั”) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ
ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการ  
เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน 
การบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูล  
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบ
ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
27 ตุลาคม พ.ศ. 2563



บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั” )

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,402,422,259 1,346,072,224 909,797,596

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 7 1,341,535,427 1,341,886,984 1,722,467,760

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.4 - 30,000,000 -

สนิคา้คงเหลอื 8 100,872,239 100,872,239 136,126,836

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 47,383,955 48,160,684 49,828,148

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,892,213,880 2,866,992,131 2,818,220,340

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - 529,761 -

อาคาร และอุปกรณ์ 10 2,360,890,680 2,360,890,680 2,706,036,245

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 10 4,885,551,815 1,282,750,863 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 206,488,019 206,447,821 235,252,274

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 40,711,089 37,159,538 24,030,209

เงนิมดัจาํ 217,220,098 217,220,098 228,278,636

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - - 2,389,095

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 7,710,861,701 4,104,998,761 3,195,986,459

รวมสินทรพัย  ์ 10,603,075,581 6,971,990,892 6,014,206,799

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย ์

กรรมการ  ______________________________     กรรมการ  ______________________________
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั” )

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท

หนี้สินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  11 1,829,005,745 1,891,303,503 1,800,423,281

เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 451,585,472 451,585,472 884,232,706

รายไดร้บัลว่งหน้า 71,454,030 71,454,030 15,767,469

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจา่ย 67,576,685 65,665,471 104,210,680

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 10 1,829,694,568 597,303,732 -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 50,192,694 44,968,082 56,420,940

รวมหนี้สินหมนุเวียน 4,299,509,194 3,122,280,290 2,861,055,076

หนี้สินไม่หมนุเวียน

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

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 10 3,130,403,816 691,005,904 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 94,754,540 76,996,784 66,954,610

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 68,260,523 68,260,523 53,034,841

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 4,093,418,879 1,636,263,211 919,989,451

รวมหนี้สิน 8,392,928,073 4,758,543,501 3,781,044,527

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั” )

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจาํนวน 1,780,000,000 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2562 : หุน้สามญัจาํนวน 1,200,000 หุน้ 

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

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 1,440,000,000 หุน้ 

   ชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2562 : หุน้สามญัจาํนวน 1,200,000 หุน้ 

   ชาํระแลว้หุน้ละ 100 บาท) 12 720,000,000 720,000,000 120,000,000

สาํรองอื่น - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21,789,647 21,789,647 21,789,647

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 89,000,000 89,000,000 12,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,378,847,861 1,382,657,744 2,079,372,625

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,209,637,508 2,213,447,391 2,233,162,272

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 510,000 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,210,147,508 2,213,447,391 2,233,162,272

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 10,603,075,581 6,971,990,892 6,014,206,799

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั” )

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 4,488,633,423 4,488,633,423 5,213,384,407

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (3,805,180,094) (3,839,316,471) (4,292,494,986)

กาํไรข ัน้ต้น 683,453,329 649,316,952 920,889,421

รายไดอ้ื่น 20,440,496 46,425,268 23,455,027

คา่ใชจ้่ายในการขาย (46,275,307) (46,275,307) (108,675,936)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (260,725,641) (260,575,059) (380,645,107)

ตน้ทุนทางการเงนิ (30,794,455) (19,582,814) (7,534,277)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 366,098,422 369,309,040 447,489,128

ภาษเีงนิได้ (74,004,075) (73,404,810) (88,756,181)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 292,094,347 295,904,230 358,732,947

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน (7,193,236) (7,193,236) -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (7,193,236) (7,193,236) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 284,901,111 288,710,994 358,732,947

การแบง่ปันกาํไร

บรษิทัใหญ่ 292,094,347 295,904,230 358,732,947

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - -

292,094,347 295,904,230 358,732,947

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

บรษิทัใหญ่ 284,901,111 288,710,994 358,732,947

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - -

284,901,111 288,710,994 358,732,947

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 15 0.20 0.21 1.49

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั” )

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 13 14,688,916,714 14,688,916,714 14,655,445,601

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (12,249,974,470) (12,284,110,847) (12,482,548,908)

กาํไรข ัน้ต้น 2,438,942,244 2,404,805,867 2,172,896,693

รายไดอ้ื่น 14 60,467,388 86,452,160 81,166,317

คา่ใชจ้่ายในการขาย (180,259,501) (180,259,501) (238,603,849)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (957,823,298) (957,672,716) (876,245,411)

ตน้ทุนทางการเงนิ (84,044,451) (72,832,810) (17,849,372)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,277,282,382 1,280,493,000 1,121,364,378

ภาษเีงนิได้ (247,213,910) (246,614,645) (221,170,314)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 1,030,068,472 1,033,878,355 900,194,064

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน (7,193,236) (7,193,236) -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (7,193,236) (7,193,236) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,022,875,236 1,026,685,119 900,194,064

การแบง่ปันกาํไร

บรษิทัใหญ่ 1,030,068,472 1,033,878,355 900,194,064

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - -

1,030,068,472 1,033,878,355 900,194,064

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

บรษิทัใหญ่ 1,022,875,236 1,026,685,119 900,194,064

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - -

1,022,875,236 1,026,685,119 900,194,064

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 15 0.87 0.87 3.75

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั” )

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทุนที่ออกและ สาํรองอื่น - การจ่าย - ทุนสาํรอง เจ้าของ ที่ไม ่ม ีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว โดยใช้ห ุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร - บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ วนัที่ 1 มกราคม 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
การออกหุน้ของบรษิทัยอ่ย - - - - - 510,000 510,000
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 16 - - 77,000,000 (77,000,000) - - -
เงนิปันผล 16 - - - (1,646,400,000) (1,646,400,000) - (1,646,400,000)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,022,875,236 1,022,875,236 - 1,022,875,236

ยอดคงเหลือ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 720,000,000 21,789,647 89,000,000 1,378,847,861 2,209,637,508 510,000 2,210,147,508

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม
ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของ - บริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั” )

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว

ทุนที่ออกและ สาํรองอื่น - การจ่าย - ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว โดยใช้ห ุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ วนัที่ 1 มกราคม 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)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 900,194,064 900,194,064

ยอดคงเหลือ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 120,000,000 - 12,000,000 1,922,002,847 2,054,002,847

ยอดคงเหลือ วนัที่ 1 มกราคม 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

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 16 - - 77,000,000 (77,000,000) -

เงนิปันผล 16 - - - (1,646,400,000) (1,646,400,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,026,685,119 1,026,685,119

ยอดคงเหลือ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 720,000,000 21,789,647 89,000,000 1,382,657,744 2,213,447,391

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั” )

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,277,282,382 1,280,493,000 1,121,364,378

รายการปรบัปรงุ

คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจาํหน่าย 10 1,818,002,604 1,666,474,180 486,219,971

(กลบัรายการ)คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (1,510,163) (1,510,163) 1,418,635

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 18,808,385 17,615,634 17,388,224

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 17,021,236 17,021,236 (9,408)

กลบัรายการประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน (726,730) (726,730) -

ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาเชา่ 12,077,594 12,077,594 -

กาํไรจากการโอนสญัญาเชา่ไปยงับรษิทัยอ่ย 14 - (24,783,774) -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิมดัจาํ 10,847,465 10,847,465 -

ดอกเบีย้รบั 14 (6,414,579) (6,414,579) (5,124,317)

ตน้ทุนทางการเงนิ 84,044,451 72,832,810 17,849,372

3,229,432,645 3,043,926,673 1,639,106,855

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 371,352,427 371,000,870 (107,126,412)

- สนิคา้คงเหลอื 35,254,597 35,254,597 (150,248,979)

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 7,583,701 6,806,972 10,128,631

- เงนิมดัจาํ - - (55,721,436)

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ - - 301,782

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 39,645,454 85,378,207 41,412,185

- เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง (432,647,234) (432,647,234) (172,358,745)

- รายไดร้บัล่วงหน้า 55,686,561 55,686,561 27,167,651

- หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ (6,228,246) (11,452,858) (1,881,474)

- หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 10,802,664 10,802,664 (4,925,314)

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 3,310,882,569 3,164,756,452 1,225,854,744

เงนิสดรบัดอกเบีย้ 5,664,063 5,664,063 6,715,207

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (78,821,526) (67,609,885) (16,866,657)

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (298,730,476) (296,490,874) (316,428,876)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,938,994,630 2,806,319,756 899,274,418

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั” )

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อาคาร และอุปกรณ์ (218,630,364) (218,631,362) (1,267,149,627)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (34,396,217) (34,354,487) (112,485,972)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,094,958 6,094,958 224,299

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิมดัจาํ (13,366,377) (13,366,377) -

เงนิสดจ่ายใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.4 - (30,000,000) -

เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - (490,000) -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (260,298,000) (290,747,268) (1,379,411,300)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 1,100,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - (400,000,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (1,140,221,728) (1,032,897,860) -

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

เงนิปันผลจ่าย 16 (1,646,400,000) (1,646,400,000) (336,000,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ในบรษิทัยอ่ย 9 549,761 - -

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,186,071,967) (2,079,297,860) 364,000,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 492,624,663 436,274,628 (116,136,882)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 1,402,422,259 1,346,072,224 453,009,413

รายการที่ไม ่ใช่เงินสดที่ม ีสาระสาํคญั

เจา้หน้ีจากการซือ้อาคาร และอุปกรณ์ 29,094,414 29,094,414 59,570,471

เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 515,740 515,740 235,165

เจา้หน้ีคา่หุน้จากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - 39,761 -

ประมาณการหน้ีสนิทีเ่กดิจากการรือ้ถอนสนิทรพัย์ 4,423,018 4,423,018 5,345,481

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 10 384,311,118 384,311,118 -

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่

จากการปรบัปรงุเงือ่นไขการเชา่ 10 1,583,930,243 - -

โอนสญัญาเชา่ใหบ้รษิทัยอ่ย 10 - 2,170,397,601 -

โอนจากอาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 10 5,139,508 5,139,508 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

 

11 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่
ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้คอื 
 
ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 89 อำคำรเจ้ำพระยำทำวเวอร์ ชัน้ 9 ห้อง 906 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรกั เขตบำงรกั 

กรุงเทพมหำนคร 10500 
 
ศนูยค์ดัแยกสนิคำ้หลกั : 33/2 หมู ่7 ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 
 
บรษิทัจดทะเบยีนแปลงสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดักบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ เมื่อวนัที่  24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ดงันัน้บรษิทั 
จงึเปลีย่นชือ่จำกบรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจกำร”)  คือ ให้บริกำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศ บริษัท Kerry Logistics 
Network Limited ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในหมูเ่กำะบรติชิเวอรจ์นิและโอนยำ้ยสญัชำตมิำจดทะเบยีนทีเ่บอรม์วิดำ เป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยบำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยำ่งอืน่ 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมตัิจำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของบริษัทเมื่อวนัที ่
27 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
 

2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรือ่ง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 เป็นครัง้แรก เนื่องจำกบรษิทั 
ไดจ้ดัตัง้บรษิทัยอ่ยเมือ่วนัที ่17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุ 9 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมม่ำถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 4 และ 
2) กำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ  

2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี มำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยใชม้ำตรกำร
ผอ่นปรนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรน ำมำตรฐำนใหมม่ำถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 4 

 
ผูบ้รหิำรพจิำรณำว่ำสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ในชว่งตน้ปี พ.ศ. 2563 
ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อธุรกจิของกลุ่มกจิกำรอย่ำงมสีำระส ำคญั อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลด
ผลกระทบจำก COVID-19 ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 4 
 

4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และทีเ่กีย่วกบั
สญัญำเช่ำ (TFRS 16) มำถือปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยท ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมใ่นยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
(modified retrospective approach) และไมป่รบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ  
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใช้กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ 
ตำม TAS 32  
และ TFRS 9 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม ่

ตำม TFRS 16  

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 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 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 2,389,095 - (2,389,095) - 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ 

ตำม TAS 32 และ 
TFRS 9 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม ่

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 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยจดัประเภทเงนิมดัจ ำเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ โดยรบัรู้หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 เรื่อง สญัญำเช่ำ และรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชด้ว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ
ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 โดยหนี้สนิ
ตำมสญัญำเชำ่ดงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืสว่นเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยอตัรำกูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดอยูร่ะหว่ำงรอ้ยละ 1.96 ถงึ รอ้ยละ 4.11 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บำท 
  

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  4,413,773,293 
หกั: ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก (108,379,106) 
หกั: สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (294,875,859) 
หกั: สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (227,386,428) 
หกั: สว่นของคำ่บรกิำรทีไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่เชำ่ (154,380,374) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำเชำ่ 527,129,149 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 4,155,880,675 
  

   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 1,586,524,647 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่ม่หมนุเวยีน 2,569,356,028 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเชำ่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท 
    
ยำนพำหนะ 3,609,147,208 6,346,256 2,633,388,985 
อำคำร 1,263,512,351 1,263,512,351 1,532,871,177 
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน 12,892,256 12,892,256 17,427,643 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 4,885,551,815 1,282,750,863 4,183,687,805 
 
วธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิกำรเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกนัน้กลุ่มกิจกำรได้เลือกใช้วธิีผ่อนปรนในทำงปฏิบตัิตำมมำตรฐำนส ำหรบัสญัญำเช่ำ 
ทีก่จิกำรมอียูก่่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
• ถอืวำ่สญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเชำ่คงเหลอืน้อยกวำ่ 12 เดอืนนบัจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 
• สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ 
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเชำ่ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเชำ่หรอืยกเลกิสญัญำเชำ่ 
• เลอืกที่จะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ  เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของมำตรฐำน 

กำรบญัชแีละกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
สญัญำเชำ่หรอืไม่ 

 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำน
เรื่องสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สินทรพัย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ
ซึง่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ยกเวน้สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน ซึง่กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำร
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
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การดอ้ยคา่ 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรตอ้งพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวธิีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิกีำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำนัน้ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของ
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ 
ซึ่งกลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ทัง้นี้ ผลกระทบจำกวธิกีำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำ 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวขำ้งตน้ มไิดม้ผีลกระทบต่องบกำรเงนิอยำ่งมสีำระส ำคญั 
 

สญัญาเชา่ 
 

กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำพืน้ทีร่ำ้นพำรเ์ซลชอ็ป ส ำนักงำน คลงัสนิคำ้และรถยนต์ สญัญำเช่ำดงักล่ำวส่วนใหญ่มรีะยะเวลำระหว่ำง 1 ปี
ถงึ 5 ปี โดยบำงสญัญำมเีงื่อนไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสญัญำเช่ำดงักล่ำวเป็นสญัญำเช่ำ
ประเภทสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน สุทธิจำกเงนิจูงใจตำมสญัญำเช่ำที่ได้รบัจำกผู้ให้เช่ำ  
จะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่ 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์ 
สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สินและต้นทุนทำงกำรเงิน โดยต้นทุน  
ทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ 
กลุ่มกจิกำรคดิคำ่เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมคำ่เชำ่จ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• คำ่เชำ่คงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 

 

กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งต้นดว้ยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้กลุ่มกจิกำร 
จะคิดลดด้วยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ ซึ่งก็คืออตัรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยมื เพื่อให้ได้มำซึ่งสนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำใกล้เคี ยงกนั  
ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของ  
• หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
• คำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก และ 
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 

โดยค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสั ้น 
คือสญัญำเช่ำที่มีอำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรพัย์ที่มีมูลค่ำต ่ำประกอบด้วยรถจกัรยำนยนต์และอุปกรณ์
ส ำนกังำนขนำดเลก็ 
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การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญาเชา่ 
 
ณ วนัทีก่ำรเปลีย่นแปลงของสญัญำกลุ่มกจิกำรตอ้งถอืว่ำกำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำเป็นสญัญำแยกต่ำงหำก หำกเป็นไปตำมเงื่อนไข 
ทัง้สองขอ้ต่อไปนี้ 
• กำรเปลีย่นแปลงเป็นกำรเพิม่ขอบเขตของสญัญำเชำ่โดยเพิม่สทิธใินกำรใชส้นิทรพัย ์อำ้งองิรำยกำรเดยีวหรอืหลำยรำยกำร และ 
• สิง่ตอบแทนสำหรบัสญัญำเช่ำเพิม่ขึน้เป็นจ ำนวนเงนิเท่ำกบัรำคำเอกเทศของกำรเพิม่ขอบเขตและกำรปรบัปรุงใดๆ ทีเ่หมำะสม

ต่อรำคำเอกเทศนัน้เพือ่สะทอ้นสถำนกำรณ์ของสญัญำใดสญัญำหนึ่ง 
 
ส ำหรบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำทีไ่ม่ถอืเป็นสญัญำเช่ำแยกต่ำงหำก กลุ่มกจิกำรตอ้งรบัรูก้ำรวดัมลูค่ำของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่
โดยคดิลดกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำทีป่รบัปรุงด้วยอตัรำคดิลดที่ปรบัปรุง อตัรำคดิลดทีป่รบัปรุงก ำหนดให้เท่ำกบัอตัรำดอกเบี้ย 
ตำมนยัของสญัญำเชำ่ตลอดอำยุสญัญำเชำ่ทีเ่หลอือยูถ่ำ้อตัรำดอกเบีย้นัน้สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเมือ่ หรอืหำกอตัรำดอกเบีย้ตำมนยัของ
สญัญำเช่ำไม่สำมำรถก ำหนดได้ทุกเมื่อ ใหใ้ชอ้ตัรำดอกเบี้ยกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ณ วนัทีก่ำรเปลี่ยนแปลงสญัญำมผีล ซึ่ง ณ 
วนัที่กำรเปลี่ยนแปลงของสญัญำเช่ำมผีล กลุ่มกจิกำรต้องรบัรู้จ ำนวนเงนิของกำรวดัมูลค่ำของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ โดยกำร
ปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 
 
ในระหวำ่งรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเชำ่จำกผูใ้หเ้ชำ่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่มกจิกำร
เลอืกทีจ่ะไม่ปฏบิตัติำม TFRS 16 เกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกสญัญำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ แต่เลอืกทีจ่ะ
น ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี มำถือปฏิบตัิส ำหรบั 
รอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลด
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบก ำหนดตำมสดัส่วนทีไ่ดร้บัส่วนลด ตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ โดยรบัรูผ้ลกระทบจำกกำรปรบัลด
คำ่เชำ่ทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 122,544 บำท ในก ำไรหรอืขำดทุน  
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ตำรำงต่อไปนี้เป็นกำรแสดงขอ้มูลเพิม่เตมิ โดยแสดงจ ำนวนเงนิของแต่ละรำยกำรในงบกำรเงนิในงวดปัจจุบนัทีม่ผีลจำกกำรใชม้ำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) เทยีบกบัมำตรฐำน
กำรบญัชฉีบบัก่อน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

จ ำนวนเงิน 
ตำมท่ีรำยงำน 

ผลกระทบจำก 
TAS 32, TFRS 9 

ผลกระทบจำก 
TFRS 16 

จ ำนวนเงิน 
ตำมมำตรฐำน 

ฉบบัก่อน 
บำท บำท บำท บำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

    

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 1,341,535,427  -  44,517,093   1,386,052,520  
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 4,885,551,815   (6,564,703)  (4,878,987,112) - 
เงนิมดัจ ำ 217,220,098   5,230,815  -  222,450,913  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - -  2,300,209   2,300,209  
เจำ้หนี้กำรคำ้ 1,829,005,745  -  96,097,063  1,925,102,808  
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
   สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 1,829,694,568  - (1,829,694,568) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 3,130,403,816  - (3,130,403,816) - 
ก ำไรสะสม - ยงัไมจ่ดัสรร 1,378,847,861  - 30,497,623  1,409,345,484  
     
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบังวดเก้ำเดือน 
   ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563    

 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (12,249,974,470) - (38,572,925) (12,288,547,395) 
ผลกระทบจำก TFRS 16 ประกอบดว้ย     
   - คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย  - 1,220,228,727   
   - คำ่เชำ่  - (1,258,801,652)  
รวม  - (38,572,925)  

     
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (957,823,298) - 1,206,021  (956,617,277) 
ผลกระทบจำก TFRS 16 ประกอบดว้ย     
   - คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย  - 21,959,819   
   - คำ่เชำ่  - (20,753,798)  
รวม  - 1,206,021  
     
รำยไดอ้ืน่ 60,467,388  (1,332,890) - 59,134,498  
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (84,044,451) - 69,197,417  (14,847,034) 
ก ำไรสทุธ ิ 1,030,068,472  (1,332,890) 31,830,513 1,060,566,095  
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

จ ำนวนเงิน 
ตำมท่ีรำยงำน 

ผลกระทบจำก 
TAS 32, TFRS 9 

ผลกระทบจำก 
TFRS 16 

จ ำนวนเงิน 
ตำมมำตรฐำน 

ฉบบัก่อน 
บำท บำท บำท บำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

    

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 1,341,886,984  -  15,851,793  1,357,738,777  
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 1,282,750,863  (6,564,703) (1,276,186,160) - 
เงนิมดัจ ำ 217,220,098  5,230,815  - 222,450,913  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - -  2,300,209  2,300,209  
เจำ้หนี้กำรคำ้ 1,891,303,503  -  7,362,295  1,898,665,798  
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
   สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 597,303,732  -   (597,303,732) -  
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 691,005,904  -  (691,005,904) -  
ก ำไรสะสม - ยงัไมจ่ดัสรร 1,382,657,744  -  21,579,295  1,404,237,039  

    

 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบังวดเก้ำเดือน 
   ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563    

 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (12,284,110,847) - (11,494,840) (12,295,605,687) 
ผลกระทบจำก TFRS 16 ประกอบดว้ย     
   - คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย  - 1,068,701,835   
   - คำ่เชำ่  - (1,080,196,675)  
รวม  - (11,494,840)  
     

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (957,672,716) - 1,206,021  (956,466,695) 
ผลกระทบจำก TFRS 16 ประกอบดว้ย     
   - คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย  - 21,959,819   
   - คำ่เชำ่  - (20,753,798)  
รวม  - 1,206,021  
     
รำยไดอ้ืน่ 86,452,160  (1,332,890) (24,784,772) 60,334,498  
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (72,832,810) - 57,985,776  (14,847,034) 
ก ำไรสทุธ ิ 1,033,878,355  (1,332,890) 22,912,185 1,055,457,650  
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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5 ประมำณกำรทำงบญัชี และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 
กำรรวมงบกำรเงนิของกจิกำรทีถ่อืหุน้ในบรษิทัน้อยกวำ่รอ้ยละ 50 ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 
ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำแลว้ว่ำกลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเหนือบรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส เซอรว์สิ จ ำกดั เนื่องจำกมสีทิธใินกำรออกเสยีง
รอ้ยละ 90.52 ถงึแมว้ำ่กลุ่มกจิกำรจะถอืหุน้น้อยกวำ่รอ้ยละ 50 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ได้น ำเสนอขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน เนื่องจำกผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนพจิำรณำว่ำกลุ่มกจิกำร 
มีกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศเพียงส่วนงำนเดียว ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนประเมิน  
ผลกำรด ำเนินงำนโดยพจิำรณำจำกผลก ำไรก่อนภำษีตำมส่วนงำน ซึ่งใช้ เกณฑ์ในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนเช่นเดยีวกบักำรจดัท ำ 
งบกำรเงนิ กลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผยรำยไดแ้บ่งตำมกลุ่มลกูคำ้ในหมำยเหตุ 13 
 

7 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 865,246,776 865,246,776 1,172,703,690 

 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 17.3) 54,754,987  54,754,987 62,196,733 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (8,144,822) (8,144,822) (9,654,985) 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 911,856,941 911,856,941 1,225,245,438 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 17.3) 1,692,153  3,040,353  6,810,686 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น 349,859,831 348,863,188  418,717,810 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 17.3) 2,419,033  2,419,033  2,061,338 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 873,965  873,965  123,449 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 74,833,504 74,833,504  69,509,039 
รวม  1,341,535,427 1,341,886,984 1,722,467,760 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ลูกหนี้กำรคำ้ซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 911,145,492 911,145,492  1,226,123,930 
3 - 6 เดอืน 2,299,164  2,299,164  2,243,462 
6 - 12 เดอืน 625,790  625,790  2,333,642 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 5,931,317  5,931,317  4,199,389 
 920,001,763 920,001,763  1,234,900,423 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (8,144,822) (8,144,822) (9,654,985) 
 911,856,941 911,856,941 1,225,245,438 
 

8 สินค้ำคงเหลือ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    
กล่องพสัด ุ 42,600,362 42,600,362  19,605,961 
ซองพสัดุ 16,116,370 16,116,370  58,541,319 
ฉลำกและเทปกำว 24,572,033 24,572,033  27,781,216 
อื่น ๆ 17,583,474 17,583,474  30,198,340 
รวม 100,872,239 100,872,239 136,126,836 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
9.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 

 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 รำยละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยมดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั 
ประเทศท่ี 
จดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วนกำรถือหุ้น เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
       

บริษทัย่อย       
KETH Corporate 
   Services Limited 

เขตปกครองพเิศษ
ฮ่องกง 

ใหบ้รกิำรดำ้น 
   กำรบรหิำรจดักำร 
   และสนบัสนุนองคก์ร 

100.00 - 39,761 - 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส 
   เซอรว์สิ จ ำกดั 

ไทย ใหบ้รกิำรขนสง่แกบ่รษิทั 49.00 - 490,000 - 

 

9.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - - 
กำรลงทุนเพิม่ 529,761 - 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด 529,761 - 
 

เมื่อวนัที ่4 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร มมีตอินุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยในเขตปกครอง
พเิศษฮ่องกง คอื KETH Corporate Services Limited โดยมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 10,000 ดอลลำรฮ์่องกง ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 
10,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 ดอลลำรฮ์่องกง บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ KETH Corporate Services Limited 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรจดักำรและสนับสนุนองคก์รแก่บรษิทั บรษิทัย่อยใหม่ดงักล่ำวไดจ้ดทะเบยีน
จดัตัง้เมื่อวนัที่ 17 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 โดยบรษิทั Kerry Logistics (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัได้
จ่ำยช ำระคำ่หุน้แทนบรษิทัไปแลว้เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 10,000 ดอลลำรฮ์่องกง 
 

เมื่อวนัที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร มีมติอนุมตัิให้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยคือ บริษัท   
เคอรี ่เอก็ซ์เพรส เซอรว์สิ จ ำกดั โดยมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 1 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 4,900 หุน้และหุน้บุรมิสทิธ ิ
5,100 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยบรษิทัเป็นผู้ถือหุ้นสำมญัทัง้หมด ในขณะที่บรษิทั มริำเคลิ รชิ โฮลดิ้ง จ ำกดั  
ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัถอืหุน้บุรมิสทิธิทัง้หมด โดยหุน้บุรมิสทิธ ิ10 หุน้มสีทิธอิอกเสยีง 1 เสยีง และหุน้บุรมิสทิธเิป็นชนิด
ไม่สะสมซึง่จะไดร้บัเงนิปันผลอตัรำรอ้ยละ 5 ของมูลค่ำหุน้ทีช่ ำระแลว้แต่ละหุน้ต่อปี เฉพำะในปีทีม่กีำรประกำศจ่ำยเงนิปันผล
เท่ำนัน้ และจะไม่มสีทิธิในส่วนได้เสยีคงเหลืออื่นในบรษิัทย่อย บรษิัทย่อยใหม่ดงักล่ำวจดัตัง้ขึ้นโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้
บรกิำรขนสง่แก่บรษิทั และไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที ่3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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10 อำคำร อปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของอำคำร อุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน  
พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 อำคำรและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
- โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 บำท บำท บำท 
    

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 2,706,036,245 - 235,252,274 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4) - 4,183,687,805 - 
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ (ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่) 2,706,036,245 4,183,687,805 235,252,274 
กำรซือ้ 227,866,903  384,311,118 14,352,570 
กำรจ ำหน่ำยออกไป - สทุธ ิ (23,484,016) - - 
กำรยกเลกิสญัญำเชำ่ - (35,880,516) - 
ปรบัปรุงเงือ่นไขสญัญำเชำ่ - 1,583,930,243 - 
โอนออก (5,139,508) - - 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (544,388,944) (1,230,496,835) (43,116,825) 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 2,360,890,680 4,885,551,815 206,488,019 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำรและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
- โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 บำท บำท บำท 
    

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 2,706,036,245 - 235,252,274 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4) - 4,183,687,805 - 
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ (ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่) 2,706,036,245 4,183,687,805 235,252,274 
กำรซือ้ 227,866,903  384,311,118 14,310,840 
กำรจ ำหน่ำยออกไป - สทุธ ิ (23,484,016) - - 
กำรยกเลกิสญัญำเชำ่ - (35,880,516) - 
โอนสญัญำเชำ่ใหบ้รษิทัยอ่ย - (2,170,397,601) - 
โอนออก (5,139,508) - - 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (544,388,944) (1,078,969,943) (43,115,293) 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 2,360,890,680 1,282,750,863 206,447,821 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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ในระหว่ำงงวด สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดโ้อนสญัญำเชำ่รถบรรทุก และรถกระบะทัง้หมดทีบ่รษิทัเป็นผูเ้ช่ำไปยงับรษิทั 
เคอรี ่เอก็ซเ์พรส เซอรว์สิ จ ำกดั สง่ผลใหบ้รษิทักลบัรำยกำรสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่จ ำนวน 2,170.40 ลำ้นบำท และ
จ ำนวน 2,195.18 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และรบัรู้ก ำไรจำกกำรโอนสญัญำเช่ำจ ำนวน 24.78 ล้ำนบำท ในขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
(หมำยเหตุ 14) ในกำรโอนสญัญำเช่ำนี้ กลุ่มกจิกำรไดต้กลงเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบำงอย่ำงของสญัญำเช่ำ อำทเิช่น อำยุสญัญำเช่ำ ค่ำเช่ำ
ต่อเดอืน และเงื่อนไขกำรซื้อสนิทรพัย์เมื่อสิ้นสุดสญัญำเช่ำ เป็นต้น ซึ่งถอืเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำเช่ำภำยใต้ TFRS 16 
ดงันัน้ กลุ่มกจิกำรจงึปรบัปรุงมลูค่ำของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ ณ วนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไข เป็นจ ำนวน 
1,583.93 ลำ้นบำท ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 
 

11 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 567,897,318 475,285,038 465,093,441 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหต ุ17.3) - 179,945,093 850 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 101,973,320 100,248,430 133,378,295 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหต ุ17.3) 1,327,567 57,892,572 14,031,892 
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำนคำ้งจ่ำย 648,234,461 585,497,080 589,389,088 
คำ่บรกิำรรำ้นคำ้ตวัแทนคำ้งจ่ำย 92,471,415 92,471,415 106,028,210 
คำ่ขนสง่คำ้งจ่ำย 28,508,622 28,508,622 176,660,295 
คำ่เชำ่คำ้งจ่ำย 27,997,943 27,997,943 26,110,324 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่น - กจิกำรอื่น 252,664,041 235,526,252 185,476,608 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหต ุ17.3) 17,772,705 17,772,705 18,249,115 
เงนิมดัจ ำรบัล่วงหน้ำ 6,513,493 6,513,493 9,720,116 
สว่นลดรบัล่วงหน้ำรอกำรตดัจ ำหน่ำย 83,644,860 83,644,860 76,285,047 
รวม 1,829,005,745 1,891,303,503 1,800,423,281 
 

12 ทุนเรือนหุ้น 
 

กำรเปลีย่นแปลงของทุนเรอืนหุน้ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 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 
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีต่รำไวข้องหุน้ 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 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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เมื่อวนัที ่17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ มมีตอินุมตักิำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้จำก 100 บำทต่อหุน้ เป็น 0.50 บำท
ต่อหุ้น โดยภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงบริษัทมีหุ้นสำมญัจดทะเบียนเพิม่ขึ้นจำก 1.20 ล้ำนหุ้น เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 240 ล้ำนหุ้น  
พรอ้มกนันี้ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ ำนวน 1,540 ลำ้นหุน้ โดยมมีลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงนิ 770 ลำ้นบำท ภำยหลงัจำกกำรเพิม่ทุนดงักล่ำว บรษิทัมหีุน้สำมญัจดทะเบยีนจ ำนวน 1,780 ลำ้นหุน้ มมีลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 
0.50 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 890 ลำ้นบำท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 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 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตัิให้ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัแก่ผู้บริหำร  
และพนักงำนของบรษิทัจ ำนวนไม่เกนิ 40,000,000 หน่วย รำคำใช้สทิธเิท่ำกบัรำคำที่ได้เสนอขำยหลกัทรพัย์ต่อประชำชนครัง้แรก 
อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1 ใบส ำคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สำมญั โดยสทิธซิื้อหุน้ดงักล่ำวสำมำรถเริม่ใชส้ทิธไิดร้อ้ยละ 50 เมื่อครบ 1 ปี นับจำก
วนัที่ให้สทิธิ และสำมำรถใช้สทิธิในส่วนที่เหลือได้เมื่อครบ 2 ปี นับจำกวนัที่ให้สทิธิ โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิมีอำยุ 5 ปี นับจำก 
วนัที่บรษิัทให้สทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึ่ง ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทยงัไม่ได้ประกำศให้สทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ทีจ่ะซือ้หุน้สำมญัแก่พนกังำน 
 

13 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน บำท บำท บำท 
    
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุ  14,443,279,860  14,443,279,860  14,334,994,156 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 231,821,856  231,821,856  185,092,510 
รำยไดค้ำ่โฆษณำ 13,814,998  13,814,998   135,358,935  

รวม 14,688,916,714 14,688,916,714 14,655,445,601 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัด ุ(ไมร่วมรำยไดค้ำ่โฆษณำ) แบ่งตำมประเภทลกูคำ้ได ้ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน บำท บำท บำท 
    
ธุรกจิสง่ถงึธุรกจิ  256,670,859   256,670,859  314,243,380 
ธุรกจิสง่ถงึบุคคล  6,503,776,794   6,503,776,794  6,433,424,097 
บุคคลสง่ถงึบุคคล  7,914,654,063   7,914,654,063  7,772,419,189 
รวม 14,675,101,716 14,675,101,716 14,520,086,666 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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14 รำยได้อ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน บำท บำท บำท 
    

รำยไดค้ำ่นำยหน้ำ 773,778  773,778   5,239,198  
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร 27,875,000  29,075,000   14,155,000  
รำยไดค้ำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 2,471,144  2,471,144   22,510,152  
ดอกเบีย้รบั 6,414,579  6,414,579   5,124,317  
ก ำไรจำกกำรโอนสญัญำเชำ่ไปยงับรษิทัยอ่ย (หมำยเหต ุ10) -    24,783,774 - 
อื่น ๆ 22,932,887  22,933,885  34,137,650  
รวม 60,467,388 86,452,160 81,166,317 
 

15 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั
ทีอ่อกและช ำระแลว้ในระหว่ำงงวด 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
    

ก ำไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ (บำท) 292,094,347  295,904,230  358,732,947  
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (จ ำนวนหุน้) 1,440,000,000  1,440,000,000  240,000,000  
    

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.20  0.21  1.49  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
    

ก ำไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ (บำท) 1,030,068,472  1,033,878,355  900,194,064  
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (จ ำนวนหุน้) 1,190,364,964 1,190,364,964  240,000,000  
    

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.87  0.87  3.75  
 

เมือ่วนัที ่17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่หุน้จำก 100 บำทต่อหุน้เป็น 0.50 บำทต่อหุน้ 
(หมำยเหตุ 12) กลุ่มกจิกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชโีดยใชจ้ ำนวนหุน้ใหม่ จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ำหนักที่น ำมำใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562  
ได้ถูกปรบัปรุงเพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุน้ในงวดปัจจุบนั เสมอืนว่ำกำรแยกหุน้นัน้ได้เกดิขึ้นตัง้แต่ ต้นงวดของ 
รอบระยะเวลำบญัชดีงักล่ำว 
 

กลุ่มกจิกำรไม่มหีุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดทีอ่อกอยูใ่นระหวำ่งงวด 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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16 เงินปันผลและทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
เมื่อวนัที ่14 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี  
พ.ศ. 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.435 บำท ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 1,440 ลำ้นหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 626.40 ลำ้นบำท และจดัสรรก ำไร
สทุธจิ ำนวน 10.50 ลำ้นบำท ไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยเงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่11 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 
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 ำไรสุทธจิ ำนวน 
66.50 ลำ้นบำท ไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยเงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่22 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  
 
เมื่อวนัที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตัิให้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด 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 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตัิให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน  
ของปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำหุ้นละ 280 บำท ส ำหรบัหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,200,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม 336 ล้ำนบำท เงนิปันผล
ดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

17 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
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 รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณ 

   จำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยค ำนวณจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 

   บวกดว้ยสว่นเพิม่ 
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
ดอกเบีย้รบั อตัรำคงทีร่อ้ยละ 2.50 ต่อปี 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรรบับรกิำร กำรซือ้อุปกรณ์และคำ่โฆษณำ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณ 

   จำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 
คำ่ธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร อตัรำรอ้ยละคงทีโ่ดยอำ้งองิรำคำตลำด 
คำ่บรหิำรจดักำร และคำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ตน้ทุนคำ่เชำ่และค่ำบรกิำรส ำนกังำน รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
17.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน บำท บำท บำท 
    
รำยได้    
รำยไดค้ำ่บรกิำร :    
   ผูถ้อืหุน้ 1,724,379 1,724,379 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 185,667,532 185,667,532 101,692,767 
 187,391,911 187,391,911 101,692,767 
    
รำยได้อ่ืน    
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำรจำก :    
   บรษิทัยอ่ย - 1,260,000 - 
    
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำจำก :    
   กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 39,503 39,503 4,578,032 
    
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ :    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 54,082 54,082 - 

 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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17.2 ซ้ือสินค้ำและรบับริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน บำท บำท บำท 
    
รบับริกำรจำก    
   ผูถ้อืหุน้ 8,711,060 8,711,060 13,661,760 
   บรษิทัยอ่ย - 463,456,011 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,914,081 11,914,081 7,339,106 
 20,625,141 484,081,152 21,000,866 
    

ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร    
   กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 12,129,180 12,129,180 22,046,219 
    

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร    
   ผูถ้อืหุน้ 1,013,690 1,013,690 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 42,499,203 42,499,203 97,881,470 
 43,512,893 43,512,893 97,881,470 
    

กำรจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ    
   ผูถ้อืหุน้ 2,125,105 2,125,105 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 63,197,264 63,197,264 - 
 65,322,369 65,322,369 - 
    

ดอกเบีย้จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ    
   ผูถ้อืหุน้ 233,345 233,345 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,018,306 2,018,306 - 
 2,251,651 2,251,651 - 
    

ค่ำบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ    

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,216,914 11,216,914 33,073,644 
    

ซ้ืออปุกรณ์จำก    

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 176,654 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
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ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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17.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 
 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    

ลกูหน้ีกำรค้ำ    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 54,754,987 54,754,987 62,196,733 
    

ลกูหน้ีอ่ืน    
   บรษิทัยอ่ย - 1,348,200  - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,692,153 1,692,153  6,810,686 
 1,692,153 3,040,353 6,810,686 
    

รำยได้ค้ำงรบั    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,419,033 2,419,033 2,061,338 
    

เงินมดัจ ำและเงินจ่ำยล่วงหน้ำ    
   ผูถ้อืหุน้ 1,006,196 1,006,196 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 25,467,177 25,467,177 32,202,576 
 26,473,373 26,473,373 32,202,576 
    

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ    
   บรษิทัยอ่ย - 179,945,093 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 850 
 - 179,945,093 850 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    
เจ้ำหน้ีอ่ืน    
   บรษิทัยอ่ย - 56,565,005 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,327,567 1,327,567 14,031,892 
 1,327,567 57,892,572 14,031,892 
    
เจ้ำหน้ีบริกำรเกบ็เงินปลำยทำง    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,503,541 7,503,541 10,347,019 
    
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ย    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17,772,705 17,772,705 18,249,115 
    
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ    
   ผูถ้อืหุน้ 10,467,250 10,467,250 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 103,542,329 103,542,329 - 
 114,009,579 114,009,579 - 
    
เงินมดัจ ำรบั    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21,521,161 21,521,161 14,856,767 

 
17.4 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท 
    
มลูคำ่ตำมบญัชตีน้งวด - - - 
เงนิกูเ้พิม่ระหว่ำงงวด - 30,000,000 - 
มลูคำ่ตำมบญัชสีิน้งวด - 30,000,000 - 

 

เงนิให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิให้กู้ที่ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท  มอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี  
เงนิใหกู้ด้งักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนืวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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17.5 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 
 

ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร รวมถงึกรรมกำร (ไมว่ำ่จะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม)่ คณะผูบ้รหิำรระดบัสงู คำ่ตอบแทนทีจ่่ำย
หรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน บำท บำท บำท 
    
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 43,890,214 43,890,214 27,390,116 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 769,407 769,407 252,414 
 44,659,621 44,659,621 27,642,530 
 

18 ภำระผกูพนัและเหตกุำรณ์ท่ีอำจเกิดขึน้ 
 
18.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    
กำรซือ้อุปกรณ์ 20,981,651  793,570,238  36,782,753 
กำรซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,287,560  1,287,560  2,485,780 
 22,269,211 794,857,798 39,268,533 

 
ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนในขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรที่เกดิจำกกำรซื้ออุปกรณ์ รวมถึงภำระผูกพนัในกำรที่บรษิทั
จะตอ้งเป็นผูซ้ื้อรถกระบะจำกผูใ้หเ้ชำ่ เมือ่สิน้สดุสญัญำเชำ่ของบรษิทัยอ่ย ซึง่อยูร่ะหว่ำงปี พ.ศ. 2565 ถงึ พ.ศ. 2566  

 
18.2 สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเชำ่เกีย่วขอ้งกบัพืน้ทีร่ำ้นพำรเ์ซลชอ็ป ส ำนักงำน คลงัสนิคำ้และรถยนต ์สญัญำเช่ำดงักล่ำวสว่นใหญ่มี
ระยะเวลำระหวำ่ง 1 ปีถงึ 5 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญัญำเชำ่ไดใ้นอตัรำตลำด 
 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

 

32 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ภำระผกูพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและ
คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องภำยใตส้ญัญำเชำ่ทีย่กเลกิไมไ่ดท้ีย่งัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    
ภำยใน 1 ปี 386,881,955  386,881,955  2,032,402,374 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 101,597,855  97,263,499  2,370,881,218 
เกนิ 5 ปี -    -    10,489,701 
 488,479,810 484,145,454 4,413,773,293 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรบัรู้หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำในงบกำรเงนิโดยยกเว้นสญัญำเช่ำระยะสัน้และ 
สญัญำเช่ำส ำหรบัสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่มีลูค่ำต ่ำ ซึง่รำยละเอยีดไดเ้ปิดเผยเพิม่เตมิไวใ้นหมำยเหตุ 4 ดงันัน้ภำระผกูพนั ณ วนัที ่ 
30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จงึไมส่ำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้

 
18.3 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมหีนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรเพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำนตำมปกติ
ของธุรกจิจ ำนวน 20,936,843 บำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 18,614,843 บำท) 
 

18.4 กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดค้ ้ำประกนัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำรถบรรทุก และรถกระบะทีเ่ช่ำโดยบรษิทัยอ่ย 
โดยค ้ำประกนัเตม็จ ำนวนเงนิทีต่อ้งช ำระตำมสญัญำเชำ่ดงักล่ำว มลูคำ่ 3,008.21 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : ไมม่)ี 
 

19 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
ในระหว่ำงงวดสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัโอนสญัญำเช่ำรถกระบะที่บรษิทัเป็นผู้เช่ำไปยงับรษิทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
เซอรว์สิ จ ำกดั โดยมกีำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญำเช่ำรถทีโ่อนดงักล่ำว ซึง่กำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญำเช่ำบำงสญัญำมี
ผลบงัคบัใช้ ณ วนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจงึยงัไม่รบัรูผ้ลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำเช่ำเหล่ำนี้ใน
ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของ
สญัญำเชำ่ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ณ วนัทีก่ำรเปลีย่นแปลงของสญัญำเช่ำมผีล คอื วนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 โดยจะรบัรูก้ำรเพิม่ขึน้
ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่เป็นจ ำนวน 588.27 ลำ้นบำท 
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