
 

บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
งบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการ ของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (บรษิทั) แสดงฐานะการเงนิของบรษิทั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้อง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของบรษิทัประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ  
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
บริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน  
ทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ  
ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 



 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิน  
 

กรรมการมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้  โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัไม่ ว่าจะเกิดจากการทุจริต 
หรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม ) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับ 
การด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทั หรอืหยดุด าเนินงาน หรอืไมส่ามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน 
ของบรษิทั 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจาก  
การแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ 
ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ 
หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
และการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ  ไม่ว่า 
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 
หรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ  
การควบคุมภายในของบรษิทั 



 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของบรษิัทในการด าเนินงาน
ต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ 
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิ
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆที่ส าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้
เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจ้าใช้  
เพือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8 909,797,596 569,146,295

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 9 1,722,467,760 1,550,466,600

สนิคา้คงเหลอื 10 136,126,836 39,118,218

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 49,828,148 71,976,513

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,818,220,340 2,230,707,626

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 11 - 231,117

อาคาร และอุปกรณ์ 12 2,706,036,245 2,181,887,576

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 235,252,274 169,314,205

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 14 24,030,209 9,404,503

เงนิมดัจาํ 228,278,636 173,382,008

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 2,389,095 2,739,642

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,195,986,459 2,536,959,051

รวมสินทรพัย  ์ 6,014,206,799 4,767,666,677

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

สินทรพัย ์

กรรมการ  ______________________________     กรรมการ  ______________________________
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ บาท บาท

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15 - 200,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  16 1,800,423,281 1,839,410,850

เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 884,232,706 970,990,986

รายไดร้บัลว่งหน้า 15,767,469 15,622,649

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจา่ย 104,210,680 122,742,989

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 56,420,940 50,150,647

รวมหนี้สินหมนุเวียน 2,861,055,076 3,198,918,121

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 800,000,000 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 66,954,610 28,818,705
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 53,034,841 50,121,068

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 919,989,451 78,939,773

รวมหนี้สิน 3,781,044,527 3,277,857,894

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจาํนวน 1,200,000 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 120,000,000 120,000,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 1,200,000 หุน้ 

   ชาํระแลว้หุน้ละ 100 บาท 120,000,000 120,000,000

สาํรองอื่น - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21,789,647 -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 12,000,000 12,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,079,372,625 1,357,808,783

รวมส่วนของเจ้าของ 2,233,162,272 1,489,808,783

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 6,014,206,799 4,767,666,677

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
6



บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 19 19,781,925,557 13,565,348,883

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (16,704,156,085) (11,152,074,614)

กาํไรข ัน้ต้น 3,077,769,472 2,413,274,269

รายไดอ้ื่น 20 112,677,735 102,329,306

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (318,950,043) (212,363,441)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,195,200,184) (835,046,256)

ตน้ทุนทางการเงนิ (24,053,180) (1,010,982)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,652,243,800 1,467,182,896

ภาษเีงนิได้ 22 (323,690,966) (282,082,101)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 1,328,552,834 1,185,100,795

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - สทุธจิากภาษี (18,988,992) -

ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (18,988,992) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,309,563,842 1,185,100,795

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 23 5.54 4.94

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

จดัสรรแล้ว

ทนุที่ออกและ สาํรองอื่น - การจ่าย  - ทนุสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว โดยใช้ห ุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 120,000,000 - 12,000,000 420,207,988 552,207,988

เงนิปันผล 24 - - - (247,500,000) (247,500,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,185,100,795 1,185,100,795

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 120,000,000 - 12,000,000 1,357,808,783 1,489,808,783

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

เงนิปันผล 24 - - - (588,000,000) (588,000,000)

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,309,563,842 1,309,563,842

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 120,000,000 21,789,647 12,000,000 2,079,372,625 2,233,162,272

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

กาํไรสะสม

8



บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,652,243,800 1,467,182,896
รายการปรบัปรงุกาํไรสทุธ ิ:
คา่เสือ่มราคา 12 629,482,978 272,663,261
คา่ตดัจาํหน่าย 13 48,132,136 25,986,742
หน้ีสงสยัจะสญู 6,474,886 1,763,125
คา่ใชจ้า่ยการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21,789,647 -
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 17 14,434,069 14,479,593
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,536,371 (379,240)
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (18,911) -
รายไดด้อกเบีย้รบั (7,218,164) (7,746,856)
ตน้ทุนทางการเงนิ 24,053,180 1,010,982

2,391,909,992 1,774,960,503
การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน :

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (178,599,495) (842,660,750)
- สนิคา้คงเหลอื (97,008,618) (27,097,796)
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 22,148,365 (51,738,577)
- เงนิมดัจาํ (54,896,628) (98,801,090)
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 350,547 154,042
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 230,303,861 668,971,331
- เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง (86,758,280) 415,433,021
- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 6,270,293 28,568,251
- รายไดร้บัลว่งหน้า 144,820 12,989,316
- หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (4,925,313) 23,710,312
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 (34,404) (162,360)

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,228,905,140 1,904,326,203
รบัดอกเบีย้ 7,341,613 8,410,966
จา่ยดอกเบีย้ (22,711,069) (252,247)
จา่ยภาษเีงนิได้ (352,101,733) (250,902,552)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,861,433,951 1,661,582,370

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ (1,421,055,131) (1,683,961,797)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (112,733,161) (110,865,298)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 940,543 2,901,317

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 65,099 -

เงนิสดรบัชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้

แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 25.4 - 360,000,000

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสัน้ - 50,000,000

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (1,532,782,650) (1,381,925,778)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,800,000,000 200,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (2,300,000,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 100,000,000 -

เงนิปันผลจา่ย 24 (588,000,000) (797,500,000)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 12,000,000 (597,500,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 340,651,301 (317,843,408)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 569,146,295 886,989,703

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 8 909,797,596 569,146,295

รายการที่ไม ่ใช่เงินสดที่ม ีสาระสาํคญั

เจา้หน้ีจากการซือ้อาคารและอุปกรณ์ 23,693,244 294,136,789

เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 20,559,387 19,176,155

ประมาณการหน้ีสนิทีเ่กดิจากการรือ้ถอนสนิทรพัย์ 7,839,086 13,980,362

คา่ใชจ้า่ยการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21,789,647 -

โอนเปลีย่นประเภทจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

เป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 700,000,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ด้
จดทะเบยีนไวด้งันี้: 
 
ส ำนกังำนใหญ่: เลขที ่89 อำคำรเจำ้พระยำทำวเวอร ์ชัน้ 9 หอ้ง 906 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจรญิกรุง แขวงบำงรกั  
 เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
 
ศูนยค์ดัแยกสนิคำ้หลกั: 33/2 หมู ่7 ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 

 
กำรประกอบธุรกิจหลกัของบริษัท คือ ให้บริกำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศ โดยมีบริษัท Kerry Logistics Network 
Limited เป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ 
 
งบกำรเงนิไดร้บักำรอนุมตัจิำกกรรมกำรผูม้อี ำนำจของบรษิทัเมือ่วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้พระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูคำ่ขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้ประมำณกำร  
ทำงบญัชทีี่ส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทัไป 
ถอืปฏบิตั ิบรษิทัเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกบั 
ขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิในหมำยเหตุขอ้ 5 
 
งบกำรเงนิฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนั
หรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญั

ต่อบริษทั 
 
2.2.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ (TFRS 15) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำ
ทีท่ ำกบัลูกคำ้ ซึง่ก ำหนดใหบ้รษิทัตอ้งรบัรูร้ำยไดต้ำมหลกักำรกำรโอนกำรควบคุม คอื รบัรูร้ำยไดเ้พื่อให้
สะท้อนถึงกำรโอนกำรควบคุมในสนิค้ำหรอืบรกิำรไปยงัลูกค้ำด้วยจ ำนวนเงนิที่สะท้อนถึงจ ำนวนเงนิ 
ทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บัจำกสนิคำ้และบรกิำรทีไ่ดโ้อนไป แทนหลกักำรรบัรูร้ำยได้ตำมหลกักำรโอน
ควำมเสีย่งและผลตอบแทนในสนิค้ำและบรกิำรไปยงัผูซ้ื้อตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 11 (TAS 11) 
เรื่อง รำยได้จำกสัญญำก่อสร้ำง และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  18 (TAS 18)  เรื่อง รำยได้  
และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 15 มำถือปฏิบตัิมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบตัิทำงบัญชี 
ของบริษัท ในเรื่องจงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้ค่ำจดัส่งพสัดุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรำยได้จำกกำรขำย 
และกำรให้บริกำร บริษัทได้เปลี่ยนจำกกำรรบัรู้รำยได้เมื่อให้บริกำรแล้วเสร็จ (Services rendered)  
เป็นกำรรบัรู้รำยได้ตลอดช่วงเวลำที่ต้องปฏบิตั ิ(Over time) ส ำหรบัพสัดุที่อยู่ระหว่ำงกำรขนส่งบรษิัท
รบัรูร้ำยไดโ้ดยวดัจำกขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำนทีท่ ำเสรจ็ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
บรษิัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 15 (TFRS 15) เรื่อง รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบั
ลูกคำ้มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยปกตแิลว้กำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุใชร้ะยะเวลำ
อนัสัน้ บรษิทัไดป้ระเมนิผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่  15 มำถอืปฏบิตัิ
ครัง้แรก โดยผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนดงักล่ำวไมม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิของบรษิทั 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
บรษิทัประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีล
บงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
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ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลให้บรษิทัในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำ
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำ
กำรเงนิอีกต่อไป บรษิัทต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำ 
ระยะสัน้และสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ 
 
ผู้บรหิำรของบรษิัทอยู่ในระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบันี้มำใชเ้ป็นครัง้แรก โดยผูบ้รหิำรคำดว่ำบรษิทัจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำ
เกี่ยวกับสญัญำเช่ำพื้นที่ร้ำนค้ำ ส ำนักงำน ศูนย์คดัแยกสินค้ำ และรถยนต์ ซึ่งเคยจัดประเภทเป็น  
‘สญัญำเช่ำด ำเนินงำน’ ภำยใตห้ลกักำรของมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 เรื่อง สญัญำเช่ำ พรอ้มกบัรบัรู้
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
 

2.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 
 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและเป็นสกุลเงนิที่ใช้
น ำเสนองบกำรเงนิของบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น 
ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำก
กำรแปลงค่ำอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินได้บันทึกไว้ในก ำไร 
หรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย 
ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบ
ของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดว้ย 
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2.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนื  
เมือ่ทวงถำม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยไุมเ่กนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ  
 

2.5 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ  
 
บรษิทัรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมือ่เริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงือ่นไขในกำรไดร้บัช ำระ ในกรณี
ที่มีส่วนประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินที่มีนัยส ำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และวัดมูลค่ำ  
ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 
 

2.6 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
 
รำคำทุนของสินค้ำค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนัก ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือประกอบด้วยรำคำซื้อ 
และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
 

2.7 อำคำร และอปุกรณ์ 
 
อำคำร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยคำ่เสือ่มรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกดิประโยชน์ 
เชงิเศรษฐกจิในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
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ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัยค์ ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไว้
ของสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร   ตำมอำยสุญัญำเชำ่ (รวมอำยทุีค่ำดวำ่จะต่อ) 
ส่วนปรบัปรุงอำคำรเชำ่   ตำมอำยสุญัญำเชำ่ (รวมอำยทุีค่ำดวำ่จะต่อ) 
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน 5 ปี 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
คอมพวิเตอร ์ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 10 ปี 
 
บรษิทัไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมำะสมทุกสิน้รอบ
รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำร
จ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

2.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
การซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีซ่ื้อมำจะถูกบนัทกึดว้ยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยปุระมำณกำรใหป้ระโยชน์
ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 10 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 
 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีบ่รษิทัพฒันาขึน้เอง 
 
รำยจ่ำยเพือ่กำรวจิยัรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 
 
รำยจ่ำยทีเ่กดิจำกกำรพฒันำจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยเ์มือ่ไปตำมเกณฑท์ุกขอ้ต่อไปนี้ 
• สำมำรถวดัมลูคำ่ของรำยจ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยำ่งน่ำเชือ่ถอื 
• บรษิทัแสดงใหเ้หน็วำ่มคีวำมเป็นไปไดท้ัง้ทำงดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรเงนิ ดำ้นกำรคำ้และดำ้นทรพัยำกร และ 
• บรษิทัมคีวำมสำมำรถและควำมตัง้ใจทีจ่ะพฒันำใหเ้สรจ็สิน้และน ำสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนัน้มำใชง้ำนหรอืขำย  
 
ตน้ทุนกำรพฒันำทีไ่ดร้บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยไปแลว้ในงวดก่อนจะไมบ่นัทกึเป็นสนิทรพัยใ์นงวดถดัไป 
 
กำรทยอยตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยทีเ่กดิจำกกำรพฒันำที่บรษิทับนัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัย์จะเริม่เมื่อสนิทรพัย์นัน้พร้อม 
ใชง้ำนดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรพฒันำนัน้แต่สงูสุดไมเ่กนิ 10 ปี 
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2.9 สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 

 
จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจำกผู้ให้เช่ำ) จะบนัทึก  
ในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเชำ่นัน้ 
 

2.10 เงินกู้ยืม 
 
เงินกู้ยืมรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจัดท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น  
เงนิกูย้มืวดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่ งจะ
น ำไปรวมค ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ หำกมคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรู้
เป็นคำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
บรษิทัจะตดัรำยกำรเงนิกู้ยมืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัตำมสญัญำนั ้นไดม้กีำรปฏบิตัติำม
แลว้หรอืไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ิน้สุดลงหรอืทีไ่ด้
โอนใหก้บักจิกำรอื่นและสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซึง่รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมำจะรบัรูใ้น
ก ำไรหรอืขำดทุนเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมนุเวยีนเมื่อบรษิทัไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงือ่นไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.11 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรู ้
ในก ำไรหรอืขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำร
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของ 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
จะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี
เป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษไีปปฏบิตัขิึน้อยู่กบักำรตีควำม บรษิทัจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษี
ทีเ่หมำะสมจำกจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 
 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

17 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีรบัรู้เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรพัย์และหนี้สิน และรำคำ  
ตำมบญัชีที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะไม่รบัรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีส ำหรบัผลต่ำง
ชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มี

ผลกระทบต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม และสว่นไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ทีบ่รษิทัสำมำรถควบคุม

จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปได้
คอ่นขำ้งแน่วำ่จะไมเ่กดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำนที่คำดว่ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชทีี่เกี่ยวขอ้งจะได้ใช้ประโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะรบัรู้หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบรษิทัจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอ 
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อบรษิัทมี
สทิธติำมกฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
และทัง้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชีและหนี้สนิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่
ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดยีวกนัซึ่งตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวด
ปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
 

2.12 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

2.12.1 ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำก 
วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีเชน่ คำ่จำ้ง เงนิเดอืน โบนสั และคำ่รกัษำพยำบำลของพนักงำนปัจจุบนัรบัรู้
ตำมช่วงเวลำกำรให้บรกิำรของพนักงำนไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน บรษิัทจะบนัทกึ
หนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
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2.12.2 โครงกำรสมทบเงนิ 

 
บรษิทัจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมขอ้บงัคบั บรษิทัไม่มภีำระผูกพนัทีต่้องจ่ำยช ำระ
เพิม่เติมเมื่อได้จ่ำยเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถึง
ก ำหนดช ำระ 
 

2.12.3 ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมือ่เกษยีณอำยุ 
โดยมกัขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำย ุจ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย 
ทีป่ระมำณกำรไว ้ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสด
จ่ำยในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิ
ประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผูกพนั
โครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวด  
ทีเ่กดิขึน้ และรวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

2.13 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
บรษิทัได้รบับรกิำรจำกพนักงำนเป็นสิง่ตอบแทนส ำหรบัตรำสำรทุนของบรษิทั กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน บรษิัทต้องวดัมูลค่ำยุติธรรมของบรกิำรที่ได้รบัจำกพนักงำนเป็นสิง่ตอบแทนส ำหรบั  
ตรำสำรทุน ณ วนัทีใ่ห ้โดยมลูค่ำยุตธิรรมจะถูกบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนตำมระยะเวลำไดร้บัสทิธ ิ
โดยรบัรูพ้รอ้มกบักำรเพิม่ขึน้ของส่วนของเจำ้ของ 
 
บรษิัทต้องวดัมูลค่ำของบรกิำรที่ได้รบัด้วยมูลค่ำยุติธรรมของบริกำรที่ได้รบั เว้นแต่มูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำว  
ไม่สำมำรถประมำณได้อย่ำงน่ำเชื่อถอื กจิกำรต้องวดัมูลค่ำของบรกิำรเหล่ำนัน้ และกำรเพิม่ขึน้ของส่วนของ
เจำ้ของทีเ่กีย่วขอ้งโดยทำงออ้ม โดยอำ้งองิกบัมลูคำ่ยตุธิรรมของตรำสำรทุนทีอ่อกให ้
 
บรษิทัวดัมูลค่ำของบรกิำรทีไ่ดร้บัโดยอำ้งองิกบัมูลค่ำยุตธิรรมของตรำสำรทุนทีอ่อกให ้มลูค่ำยุตธิรรมของรำคำ
ตรำสำรทุนของบรษิัทวดัมูลค่ำโดยใช้อตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรของบรษิัทที่สำมำรถเปรียบเทียบได้ในตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยปรบัดว้ยอตัรำสว่นลดกำรขำดสภำพคล่อง เพือ่สะทอ้นรำคำตรำสำรทุนของบรษิทั 
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2.14 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
2.14.1 ประมำณกำรหนี้สนิทัว่ไป 

 
บรษิทัมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งกำรช ำระภำระผูกพันนัน้มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษัท  
ตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
บรษิทัจะวดัมลูค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชม้ลูคำ่ปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดวำ่จะตอ้งน ำมำ
จ่ำยช ำระภำระผูกพนั กำรเพิม่ขึ้นของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมูลค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรู้ 
เป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

2.14.2 ประมำณกำรหนี้สนิกำรรือ้ถอนสนิทรพัย ์
 
บริษัทรับรู้ประมำณกำรหนี้สินกำรรื้อถอนอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบัน 
ของประมำณกำรของต้นทุนค่ำรื้อถอนที่จะเกดิขึ้น ณ วนัสิ้นสุดของสญัญำเช่ำโดยค ำนึงถงึสทิธิกำร 
ต่ออำยุสญัญำเช่ำแล้ว หนี้สินค่ำรื้อถอนที่รบัรู้คิดมำจำกประมำณกำรต้นทุนค่ำรื้อถอนในอนำคต  
โดยมสีมมตฐิำนต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำรื้อถอน อตัรำเงนิเฟ้อในอนำคตและอตัรำคดิลดทีป่ระมำณขึน้
โดยผูบ้รหิำร 
 

2.15 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธจิำกภำษีจะถูกแสดงเป็น
ยอดหกัในสว่นของเจำ้ของ 
 

2.16 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท 
 
บรษิทัรบัรู้รำยได้สุทธจิำกภำษีมูลค่ำเพิม่ซึ่งบรษิัทจะรบัรู้รำยได้เมื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่จะ
ไดร้บัช ำระเมือ่ส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองค์ประกอบที่บรษิทัจะต้องส่งมอบสนิคำ้หรอืให้บรกิำรหลำยประเภท บรษิทัต้องแยก
เป็นแต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัทิีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงั  
แต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ บรษิทั 
จะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมือ่บรษิทัไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
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การใหบ้รกิาร 
 

บรษิทัรบัรูร้ำยไดค้ำ่จดัส่งพสัดุซึง่เป็นส่วนหนึ่งของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร ตำมวธิรีบัรูร้ำยไดต้ลอด
ช่วงเวลำทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) ส ำหรบัพสัดุทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรขนส่งบรษิทัรบัรูร้ำยไดโ้ดยวดัผลส ำเรจ็ของงำน 
ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยทีไ่มไ่ดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ ซึง่ตำมปกตแิลว้กำร
ใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุใชร้ะยะเวลำอนัสัน้ 
 

รายไดค้า่โฆษณา 
 

รำยไดค้่ำโฆษณำจะถูกรบัรูต้ลอดช่วงเวลำทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำทีก่ ำหนด
ในสญัญำ 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 

บรษิทัรบัรูส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำเมื่อบรษิทัรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำก่อนที่
จะรบัช ำระหรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำ 
 

บรษิทัรบัรูห้นี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำเมื่อไดร้บัช ำระจำกลูกคำ้หรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำก่อนที่บรษิทัจะปฏบิตัิ
ตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 

บรษิัทจะแสดงยอดสุทธหินี้สนิที่เกิดจำกสญัญำหลงัจำกหกักลบกบัสนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำนัน้ ๆ ในแต่ละ
สญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ 
 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
 

รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำจะรบัรู้รำยได้เมื่อโอนกำรควบคุมในสนิค้ำนัน้ไปยงัลูกค้ำซึ่งก็คอืเมื่อส่งมอบสนิค้ำ  
และไมม่ภีำระผกูพนัทีอ่ำจสง่ผลกระทบต่อกำรยอมรบัในสนิคำ้ของลูกคำ้ 
 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
 

บรษิทัใหโ้ปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ ซึ่งลูกคำ้รำยย่อยสำมำรถสะสมคะแนนส ำหรบักำรใช้บรกิำรเพื่อน ำไป
เป็นส่วนลดในกำรใชบ้รกิำรในอนำคต หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำส ำหรบัคะแนนสะสมจะรบัรู ้ณ จุดทีม่กีำรขำยหรอื
ใหบ้รกิำร และรำยไดจ้ะรบัรูเ้มือ่ลูกคำ้น ำคะแนนมำแลกหรอืเมือ่คะแนนหมดอำย ุ(ไมเ่กนิ 12 เดอืนนบัจำกวนัทีข่ำย) 
 

รายไดอ้ืน่และรายไดด้อกเบี้ยรบั 
 

รำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้งซึง่เป็นไปตำมเนื้อหำของขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

รำยไดด้อกเบี้ยรบั รบัรูต้ำมเกณฑส์ดัส่วนของเวลำโดยพจิำรณำจำกอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิของช่วงเวลำจนถงึ
วนัครบอำยแุละพจิำรณำจำกจ ำนวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสี ำหรบักำรบนัทกึคำ้งรบัของบรษิทั 
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2.17 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บั
กำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั 
 

3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
กจิกรรมของบรษิทัมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิหลำกหลำยซึ่งไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำก
อตัรำแลกเปลี่ยน ควำมเสีย่งดำ้นมูลค่ำยุตธิรรมอนัเกดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งด้ำน
กระแสเงนิสดอนัเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ 
และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวมของบรษิทัจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำด
กำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบทีท่ ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัใหเ้หลอืน้อย
ทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้ 
 
กำรจดักำรควำมเสีย่งด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบรหิำรเงนิของบรษิทั ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยทีอ่นุมตัโิดยกรรมกำรบรษิทั 
ฝ่ำยบรหิำรกำรเงนิจะชี้ประเดน็ ประเมนิ และป้องกนัควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิด้วยกำรร่วมมอืกนัท ำงำนอย่ำง
ใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตังิำนต่ำง ๆ ภำยในบรษิทั  
 
3.1.1 ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
เนื่องจำกบรษิัทไม่มธีุรกรรมกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศอย่ำงมีสำระส ำคญั ดงันัน้ควำมเสี่ยงจำก  
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นจงึสง่ผลกระทบต่อบรษิทัอยำ่งไมม่นียัส ำคญั 
 

3.1.2 ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้เกดิขึน้จำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ยในตลำด ซึง่อำจจะส่งผลกระทบ
ต่อผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิัท บรษิัทมเีงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิซึ่ง 
ส่วนใหญ่ใชเ้พื่อเงนิทุนหมุนเวยีนและงบรำยจ่ำยลงทุน บรษิทัมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบี้ยทีเ่กดิจำก
เงนิกู้ยมืในอตัรำดอกเบี้ยคงทีซ่ึ่งไม่มสีนิทรพัย์ทีต่้องอ้ำงองิอตัรำดอกเบี้ยอย่ำงมนีัยส ำคญั บรษิทัมกีำร
บริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยโดยติดตำมแนวโน้มของอัตรำดอกเบี้ยในประเทศไทยเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ บรษิทัไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบี้ยเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำก
ควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ดงักล่ำว 
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3.1.3 ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชือ่ 

 
บรษิัทมนีโยบำยที่เหมำะสมเพื่อท ำให้เชื่อมัน่ได้ว่ำได้ท ำสญัญำกบัลูกค้ำที่มปีระวตัิสนิเชื่ออยู่ในระดบั
เหมำะสมซึง่มกีำรจ ำกดัสนิเชื่อลูกคำ้ รวมถงึไดร้บักำรรบัประกนัทีเ่หมำะสมจำกลูกคำ้ รำยกำรเทยีบเท่ำ
เงนิสดไดเ้ลอืกทีจ่ะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่รีะดบัควำมน่ำเชือ่ถอืสงู 
 

3.1.4 ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
 
จ ำนวนเงินสดที่มีอย่ำงเพียงพอย่อมแสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ 
ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงนิทุนแสดงใหเ้หน็ไดจ้ำกกำรทีม่วีงเงนิสนิเชื่อในกำรกูย้มืทีไ่ดม้กีำรตกลง
ไว้แล้วอย่ำงเพยีงพอ ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทได้ตัง้เป้ำหมำยว่ำจะใช้ควำมยดืหยุ่นในกำรจดัหำเงนิทุน 
โดยกำรรกัษำวงเงนิสนิเชือ่ทีต่กลงไวใ้หเ้พยีงพอ 

 
4 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

 
บรษิทัจดัประเภทรำยกำรใหม่ซึง่แตกต่ำงไปจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยส ำหรบัปี พ.ศ. 2561 ส ำหรบัค่ำบรกิำรรำ้นคำ้
ตวัแทน จำกที่แสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยใหแ้สดงเป็นต้นทุนขำยและกำรให้บรกิำร เพื่อให้สอดคล้องกบัลกัษณะ 
ของรำยกำรมำกขึน้ ตวัเลขเปรยีบเทยีบส ำหรบัปี พ.ศ. 2561 จงึมกีำรปรบัใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตวัเลขในปีปัจจุบนั 
ผลกระทบของกำรจดัประเภทดงักล่ำวไมส่่งผลกระทบต่อก ำไรสุทธขิองบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
 

 
ตำมท่ีแสดง 

ไว้เดิม 
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 
ตำมท่ีจดั 

ประเภทใหม่ 

 บำท บำท บำท 
    
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปี    
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (10,086,969,654) (1,065,104,960) (11,152,074,614) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย (1,277,468,401) 1,065,104,960 (212,363,441) 
 

5 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำน  
ของประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผล  
ในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
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อายกุารใหป้ระโยชน์ของอาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 
ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ประมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือส ำหรบัอำคำร อุปกรณ์และสินทรพัย์ไม่มีตัวตน 
ของบริษัท โดยฝ่ำยบริหำรจะท ำกำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำเมื่ออำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือมีควำมแตกต่ำง 
ไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน หรอืมกีำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ีเ่สื่อมสภำพหรอืไมไ่ดใ้ชง้ำนเมือ่จ ำหน่ำยออกไป 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐำนหลำยข้อ ข้อสมมติฐำนที่ใช้  
และผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมำยเหตุขอ้ 17 
 
กำรปันส่วนรำคำของรำยกำร 
 
โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ไดใ้หส้ทิธใินกำรไดร้บัส่วนลดแก่ลูกคำ้ คะแนนสะสมทีใ่หแ้ก่ลูกคำ้นัน้ถอืเป็นภำระทีต่้อง
ปฏบิตัติำมสญัญำแยกต่ำงหำก รำคำของรำยกำรจงึถูกปันส่วนไปยงัสนิคำ้ทีข่ำยและคะแนนทีใ่หต้ำมวธิรีำคำขำยแบบ
เอกเทศ ผูบ้รหิำรประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศต่อหนึ่งคะแนนสะสมจำกประสบกำรณ์ในอดตี โดยพจิำรณำมลูค่ำ
ของคะแนนทีน่ ำมำใชเ้ป็นส่วนลดได ้และควำมเป็นไปไดข้องกำรน ำคะแนนนัน้มำแลกเป็นส่วนลด  
 
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 
บรษิทัวดัมลูค่ำของบรกิำรทีไ่ดร้บัโดยอำ้งองิกบัมลูค่ำยุตธิรรมของตรำสำรทุนทีอ่อกให ้มลูค่ำยุตธิรรมของรำคำตรำสำร
ทุนของบริษัทวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำส่วนรำคำต่อก ำไรของบริษัทที่สำมำรถเปรียบเทียบได้ในตลำดหลักทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย โดยปรบัดว้ยอตัรำส่วนลดกำรขำดสภำพคล่อง เพือ่สะทอ้นรำคำตรำสำรทุนของบรษิทั 
 

6 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องบรษิทัในกำรบรหิำรทุนของบรษิทันัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึง่ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของ
บรษิทัเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ำรงไวซ้ึ่งโครงสรำ้งของทุน  
ทีเ่หมำะสมเพือ่ลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสรำ้งของทุน บรษิทัอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ กำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพือ่ลดภำระหนี้สนิ 
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7 ข้อมลูตำมส่วนงำน 

 
บรษิทัไม่ไดน้ ำเสนอขอ้มลูจ ำแนกตำมส่วนงำน เนื่องจำกผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนพจิำรณำว่ำบรษิทั
มกีำรด ำเนินธุรกจิดำ้นกำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศเพยีงส่วนงำนเดยีว ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนโดยพจิำรณำจำกผลก ำไรก่อนภำษตีำมส่วนงำน ซึง่ใชม้ำตรฐำนในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน
เชน่เดยีวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิ บรษิทัไดเ้ปิดเผยรำยไดแ้บ่งตำมประเภทลกูคำ้ในหมำยเหตุขอ้ 19  
 
8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
เงนิสดในมอื 42,141,015 37,598,594 
เงนิฝำกธนำคำร 867,656,581 531,547,701 
รวม 909,797,596 569,146,295 
 

9 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 1,172,703,690 903,806,258 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 25.3) 62,196,733 72,718,937 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (9,654,985)  (3,180,099) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 1,225,245,438 973,345,096 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 25.3) 6,810,686 3,144,401  
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น 418,717,810 514,172,279 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 25.3) 2,061,338 845,417 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 123,449 - 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 69,509,039 58,959,407 
รวม 1,722,467,760 1,550,466,600 
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ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยหุนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 1,226,123,930 969,630,023 
3 - 6 เดอืน 2,243,462 4,636,120 
6 - 12 เดอืน 2,333,642 1,212,910 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 4,199,389 1,046,142 
 1,234,900,423 976,525,195 
หกั คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (9,654,985) (3,180,099) 
รวม 1,225,245,438 973,345,096 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้รบัรู้สินทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำจ ำนวน 420.78 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561: 515.02 ลำ้นบำท) ซึ่งไดแ้สดงเป็นรำยไดค้ำ้งรบั โดยสนิทรพัยต์ำมสญัญำลดลงเนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลง
เงือ่นไขกำรเรยีกช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 

10 สินค้ำคงเหลือ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
กล่องพสัดุ 19,605,961 10,925,642 
ซองพสัดุ 58,541,319 20,493,733 
ฉลำกและเทปกำว 27,781,216 3,679,336 
อื่น ๆ 30,198,340 4,019,507 
รวม 136,126,836 39,118,218 
 
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่รบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยู่ในต้นทุนขำยเป็นจ ำนวน 360.94 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561:  
267.77 ลำ้นบำท) 
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11 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
รำยกำรขำ้งล่ำงนี้แสดงรำยชือ่ของบรษิทัรว่ม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
 

 ประเทศ 
สดัส่วนของส่วนได้เสีย

(ร้อยละ)  วิธีกำร 
ช่ือบริษทั ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 ลกัษณะธรุกิจ วดัมูลค่ำ 

      

บรษิทั เคอรี ่เวลิดบ์รดิจ ์ 
   เอก็ซเ์พรส จ ำกดั 

ประเทศกมัพชูำ - 49.00 ใหบ้รกิำรขนสง่  
(ยงัไม่เริม่ด ำเนินกจิกำร) 

วธิรีำคำทุน 

บรษิทั เคอรี ่เวลิดบ์รดิจ ์ 
   เอก็ซเ์พรส (โฮลดิง้) จ ำกดั 
ซึง่มบีรษิทัยอ่ยดงัต่อไปนี้ 
   - บรษิทั เคอรี ่เวลิดบ์รดิจ ์ 
         เอก็ซเ์พรส จ ำกดั 

ประเทศกมัพชูำ - 21.57 เพือ่กำรลงทุน 
 

วธิรีำคำทุน 
 
 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทไม่ได้จดัท ำงบกำรเงินภำยใต้วิธีส่วนได้เสีย เนื่องจำกบริษัทร่วมดงักล่ำว 
ยงัมไิดเ้ริม่ด ำเนินกจิกำร (dormant companies) และถูกพจิำรณำว่ำไม่มสีำระส ำคญัต่องบกำรเงนิของบรษิทั เงนิลงทุน
ในบรษิทัรว่มดงักล่ำวจงึถูกวดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุน ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรบับรษิทัรว่ม มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
บริษทั เคอร่ี เวิลดบ์ริดจ ์

เอก็ซเ์พรส จ ำกดั 
บริษทั เคอร่ี เวิลดบ์ริดจ ์

เอก็ซเ์พรส (โฮลด้ิง) จ ำกดั 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
งบแสดงฐำนะกำรเงิน   
   สนิทรพัยร์วม 377,700 374,698 
   หนี้สนิรวม 281,536 281,448 
   ส่วนของเจำ้ของ 96,164 93,250 
   
งบก ำไรขำดทุน   
   รำยไดร้วม - - 
   คำ่ใชจ้่ำยรวม (9,301) (11,612) 
   ขำดทุนสุทธ ิ (9,301) (11,612) 
 
ระหวำ่งปี พ.ศ. 2562 บรษิทัจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมใหแ้ก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัดว้ยรำคำทุน 
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12 อำคำร และอปุกรณ์ 

 

 

 
อำคำรและ 

ส่วนปรบัปรงุ
อำคำร 

ส่วนปรบัปรงุ 
อำคำรเช่ำ 

อปุกรณ์ท่ี 
ใช้ในกำร

ด ำเนินงำน 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตัง้และ
อปุกรณ์

ส ำนักงำน คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ 
สินทรพัย์

ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน  - 47,464,921 239,578,829 107,980,379 226,329,081 34,768,120 4,639,049 660,760,379 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (15,737,855) (46,061,292) (22,983,954) (51,995,369) (8,186,478) - (144,964,948) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - 31,727,066 193,517,537 84,996,425 174,333,712 26,581,642 4,639,049 515,795,431 
         

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - 31,727,066 193,517,537 84,996,425 174,333,712 26,581,642 4,639,049 515,795,431 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 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 - สุทธ ิ - - (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) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (3,242,617) (34,363,706) (80,192,614) (57,507,629) (85,522,130) (11,834,565) - (272,663,261) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 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 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (3,242,617) (50,101,561) (126,030,357) (80,488,788) (137,364,600) (20,021,043) - (417,248,966) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 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 
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อำคำรและ 

ส่วนปรบัปรงุ 
อำคำร 

ส่วนปรบัปรงุ 
อำคำรเช่ำ 

อปุกรณ์ท่ี 
ใช้ในกำร

ด ำเนินงำน 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตัง้และ
อปุกรณ์

ส ำนักงำน คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ 
สินทรพัย์

ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 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 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 25,450,036 171,927,736 191,544,000 259,445,892 282,443,684 - 226,297,213 1,157,108,561 
กำรจ ำหน่ำย - สุทธ ิ - - (1,506,569) (266,881) (1,488,573) (214,891) - (3,476,914) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 70,286,108 70,093,822 249,471,410 23,225,443 15,459,488 - (428,536,271) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (13,598,166) (104,460,758) (167,541,089) (144,586,361) (180,626,642) (18,669,962) - (629,482,978) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 113,925,217 361,670,793 795,262,292 599,783,635 687,866,830 61,753,484 85,773,994 2,706,036,245 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน  130,766,000 516,233,112 1,084,548,307 824,571,887 1,000,265,457 99,686,660 85,773,994 3,741,845,417 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (16,840,783) (154,562,319) (289,286,015) (224,788,252) (312,398,627) (37,933,176) - (1,035,809,172) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 113,925,217 361,670,793 795,262,292 599,783,635 687,866,830 61,753,484 85,773,994 2,706,036,245 
 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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คำ่เสือ่มรำคำถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร 546,595,326 214,738,814 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 4,232,830 3,408,337 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 78,654,822 54,516,110 
 629,482,978 272,663,261 
 

13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
 โปรแกรม โปรแกรม  
 คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 91,232,751 - 91,232,751 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (17,630,518) - (17,630,518) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 73,602,233 - 73,602,233 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 73,602,233 - 73,602,233 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 113,414,665 8,284,049 121,698,714 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 8,284,049 (8,284,049) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (25,986,742) - (25,986,742) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 169,314,205 - 169,314,205 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 212,931,465 - 212,931,465 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (43,617,260) - (43,617,260) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 169,314,205 - 169,314,205 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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 โปรแกรม โปรแกรม  
 คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 169,314,205 - 169,314,205 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 93,822,762 20,293,631 114,116,393 
กำรตดัจ ำหน่ำย - สุทธ ิ (46,188) - (46,188) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 20,293,631 (20,293,631) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (48,132,136) - (48,132,136) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 235,252,274 - 235,252,274 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 326,985,263 - 326,985,263 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (91,732,989) - (91,732,989) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 235,252,274 - 235,252,274 
 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร 29,879,573 13,679,603 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 586,913 444,925 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 17,665,650 11,862,214 
 48,132,136 25,986,742 
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14 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี   
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 2,045,957 728,707 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 21,984,252 8,675,796 
 24,030,209 9,404,503 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีมดีงันี้ 
 

 

ประมำณกำร
หน้ีสินค่ำรือ้

ถอนสินทรพัย ์

ภำระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงำน ค่ำเส่ือมรำคำ รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 39,694 2,900,294 - 2,939,988 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 112,053 2,863,447 3,489,015 6,464,515 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 151,747 5,763,741 3,489,015 9,404,503 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 151,747 5,763,741 3,489,015 9,404,503 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 268,423 2,879,933 6,730,102 9,878,458 
เพิม่ในขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 4,747,248 - 4,747,248 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 420,170 13,390,922 10,219,117 24,030,209 
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15 เงินกู้ยืม 

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
รำยกำรหมุนเวียน   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 200,000,000 
เงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวม - 200,000,000 
   
รำยกำรไม่หมุนเวียน   
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 800,000,000 - 
เงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีนรวม 800,000,000 - 
   
เงินกู้ยืมรวม 800,000,000 200,000,000 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิในรปูของตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ซึง่เป็นเงนิกู้ยมื 
ทีไ่ม่มหีลกัประกนั เงนิกูย้มืระยะสัน้ดงักล่ำวมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.97 ต่อปี โดยครบก ำหนดช ำระในวนัที ่28 เมษำยน 
พ.ศ. 2562 และวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสัน้จ ำนวน 700 ล้ำนบำท  
ไดถู้กเปลีย่นแปลงเงือ่นไขกำรช ำระเงนิ จงึไดถู้กจดัประเภทเป็นเงนิกูย้มืระยะยำว 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรซื้อและก่อสร้ำง
สนิทรพัย์ถำวร โดยเงนิกู้ดงักล่ำวกู้ยืมในสกุลเงนิบำท และค ้ำประกันโดยบรษิัทใหญ่ในล ำดบัสูงสุด เงนิกู้ยมืมอีตัรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ 2.20 ต่อปี มกี ำหนดช ำระคนืเมือ่วนัที ่30 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม - - 
โอนเปลีย่นประเภทจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้ 700,000,000 - 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ 100,000,000 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 800,000,000 - 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืระยะสัน้มมีูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของกำรคดิลดไม่มสีำระส ำคญั 
มลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึง่คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีอ่ตัรำตลำด
รอ้ยละ 2.20 และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   
เงนิกูย้มืระยะสัน้ - รอ้ยละ 2.97 
เงนิกูย้มืระยะยำว รอ้ยละ 2.26 - 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกู้ยืมระยะยำว   
ภำยใน 1 ปี - - 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 800,000,000 - 
เกนิกวำ่ 5 ปี - - 
รวมเงินกู้ยืมระยะยำว 800,000,000 - 
 

16 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 465,093,441 391,374,124 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหตุ 25.3) 850 69,769 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 133,378,295 504,643,704 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหตุ 25.3) 14,031,892 20,286,390 
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำนคำ้งจ่ำย 589,389,088 444,798,932 
คำ่บรกิำรรำ้นคำ้ตวัแทนคำ้งจ่ำย 106,028,210 108,325,081 
คำ่ขนสง่คำ้งจ่ำย 176,660,295 128,752,157 
คำ่เชำ่คำ้งจ่ำย 26,110,324 42,814,056 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่น - กจิกำรอื่น 185,476,608 148,082,965 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหตุ 25.3) 18,249,115 34,362,789 
เงนิมดัจ ำรบัล่วงหน้ำ 9,720,116 15,900,883 
ส่วนลดรบัล่วงหน้ำรอกำรตดัจ ำหน่ำย 76,285,047 - 
 1,800,423,281 1,839,410,850 
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17 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ :   
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 66,954,610 28,818,705 
   
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน :   
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 14,434,069 14,479,593 
   
กำรวดัมลูคำ่ใหมส่ ำหรบั :   
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 23,736,240 - 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม 28,818,705 14,501,472 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 10,336,352 10,010,285 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 3,294,543 4,003,287 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 803,174 466,021 
 43,252,774 28,981,065 
   
กำรวดัมลูคำ่ใหม่ :   
ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 12,079,378 - 
ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 11,656,862 - 
 23,736,240 - 
   
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (34,404) (162,360) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 66,954,610 28,818,705 
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ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   
อตัรำคดิลด 1.80 3.25 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4.00 4.00 
อตัรำกำรหมนุเวยีน 15.90 16.33 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของขอ้สมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลงรอ้ยละ  

6.79 
ลดลงรอ้ยละ  

6.38 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

7.42 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.94    
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ 
   ของเงนิเดอืน 

รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
 14.72 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ
14.00  

ลดลงรอ้ยละ  
12.52 

ลดลงรอ้ยละ 
11.99 

อตัรำกำรหมุนเวยีน รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 ลดลงรอ้ยละ 
 14.34 

ลดลงรอ้ยละ 
13.48 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
 17.15 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
15.82  

 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อำ้งองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่
ในทำงปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั  
ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระผกูพันผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมติ
หลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบักำรค ำนวณหนี้สนิผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยทุีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 13.80 ปี (พ.ศ. 2561: 13.00 ปี) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยทุีไ่มม่กีำรคดิลด มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
น้อยกวำ่ 1 ปี 347,634 103,361 
ระหวำ่ง 1 - 5 ปี 3,582,915 1,598,423 
เกนิกวำ่ 5 ปี 83,077,066 43,854,016 
รวม 87,007,615 45,555,800 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 
ตำมบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์บรษิทัตอ้งจดัสรรผลก ำไรบำงส่วนเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธเิมื่อมกีำรประกำศจ่ำยปันผล จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 
ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ทุนส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไมส่ำมำรถจดัสรรได ้
 

19 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุ 19,360,314,410 13,423,214,542 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 246,569,600 142,134,341 
รำยไดค้ำ่โฆษณำ 175,041,547 - 
รวม 19,781,925,557 13,565,348,883 

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุสำมำรถแยกตำมประเภทลูกคำ้ไดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ธุรกจิสง่ถงึธุรกจิ  426,220,050 427,544,259 
ธุรกจิสง่ถงึบุคคล  8,948,887,435 5,507,184,730 
บุคคลส่งถงึบุคคล 10,231,776,525 7,630,619,894 
รวม 19,606,884,010 13,565,348,883 
 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำรจดัส่งพสัดุส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เป็นจ ำนวนเงนิที่แสดง
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 18 เรื่องรำยได้ ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัก่อน ดงันัน้ตวัเลขดงักล่ำวอำจจะไม่
สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงจ ำนวนเงนิของรำยได้แต่ละประเภทในงวดปัจจุบนัจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
เรือ่งรำยไดฉ้บบัใหมเ่ทยีบกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วขอ้งกบัรำยไดฉ้บบัก่อน 
 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
จ ำนวนเงิน 

ตำมท่ีรำยงำน 
ผลกระทบจำก  

TFRS 15 
จ ำนวนเงินตำมมำตรฐำน

รำยได้ฉบบัก่อน 
 บำท บำท บำท 
    
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุ 19,360,314,410 (29,157,524) 19,331,156,886 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 246,569,600 - 246,569,600 
รำยไดค้ำ่โฆษณำ 175,041,547 - 175,041,547 
รวม 19,781,925,557 (29,157,524) 19,752,768,033 
 

20 รำยได้อ่ืน 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำ 5,419,634 22,652,105 
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร 22,974,180 11,910,000 
รำยไดค้ำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 27,900,152 35,258,406 
ดอกเบีย้รบั 7,218,164 7,746,856 
อื่น ๆ 49,165,605 24,761,939 
รวม 112,677,735 102,329,306 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
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21 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
คำ่ใชจ้่ำยทีส่ ำคญั ซึง่บนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนสำมำรถแยกตำมลกัษณะไดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 6,632,401,230 3,796,808,563 
คำ่จำ้งเหมำ 3,584,225,968 2,917,357,514 
คำ่น ้ำมนั 1,886,252,873 1,507,949,224 
คำ่เชำ่ตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน - คลงัสนิคำ้ 1,067,843,199 527,021,331 
คำ่เชำ่ตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน - รถบรรทุก 1,071,019,916 483,275,427 
คำ่เชำ่ตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน - อื่น ๆ 254,908,132 132,713,457 
ตน้ทุนวสัดุสิน้เปลอืง 604,514,083 588,421,576 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ 12) 629,482,978 272,663,261 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 13) 48,132,136 25,986,742 
คำ่บรหิำรจดักำร (หมำยเหตุ 25.2) - 11,815,936 
คำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ (หมำยเหตุ 25.2) 39,256,036 47,230,793 
คำ่บรกิำรรำ้นคำ้ตวัแทน 1,099,186,559 1,065,104,960 
คำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ 46,271,663 46,647,149 
คำ่โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ 185,082,748 150,359,366 
คำ่โฆษณำ 182,391,280 97,600,225 
 

22 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :   
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 333,569,424 288,546,616 
   
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:   
เพิม่ในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 14) (9,878,458) (6,464,515) 
รวมภำษีเงินได้ 323,690,966 282,082,101 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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ภำษีเงนิได้ส ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของบรษิัทมจี ำนวนที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัอตัรำภำษี 
ของประเทศทีบ่รษิทัตัง้อยู ่โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ก ำไรก่อนภำษ ี 1,652,243,800 1,467,182,896 
   
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20  330,448,760 293,436,579 
ผลกระทบ :   
   คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 11,701,047 4,153,089 
   คำ่ใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัภำษไีดส้องเท่ำ (18,459,638) (15,568,760) 
   อื่น ๆ 797 61,193 
ภำษเีงนิได ้ 323,690,966 282,082,101 
 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 19.59 (พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 19.23)  
 
ภำษเีงนิไดท้ีล่ดทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 
ก่อนภำษี 

บำท 
ภำษีลด 

บำท 
หลงัภำษี 

บำท 
ก่อนภำษี 

บำท 
ภำษีลด 

บำท 
หลงัภำษี 

บำท 
       
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่อง 
   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 23,736,240 (4,747,248) 18,988,992 - - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 23,736,240 (4,747,248) 18,988,992 - - - 
 

23 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสทุธดิว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   
ก ำไรสทุธ ิ(บำท) 1,328,552,834 1,185,100,795 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (จ ำนวนหุน้) 240,000,000 240,000,000 
   
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 5.54 4.94 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
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เมื่อวนัที ่17 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุ้นไดม้มีตอินุมตักิำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้จำก 100 บำท 
ต่อหุ้น เป็น 0.50 บำทต่อหุ้น (หมำยเหตุ 27) ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวเกิดขึ้นภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  
แต่ก่อนที่บรษิทัจะอนุมตัใิห้ออกงบกำรเงนิ บรษิทัต้องค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนส ำหรบัทุกรอบระยะเวลำบญัช ี
โดยใชจ้ ำนวนหุน้ใหม่ จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำหนักที่น ำมำใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำนส ำหรบั ปี 
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ได้ถูกปรบัปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นในปี ปัจจุบนั  
เสมอืนวำ่กำรแยกหุน้นัน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่แรกของรอบระยะเวลำบญัชดีงักล่ำว 
 
บรษิทัไมม่หีุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดทีอ่อกอยูใ่นระหวำ่งปี  
 

24 เงินปันผล 
 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 29 มนีำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตัิให้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำหุ้นละ 280 บำท ส ำหรบัหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,200,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม  
336 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2562 ในอตัรำหุ้นละ 210 บำท ส ำหรบัหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,200,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม  
252 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที ่25 มถิุนำยน พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำหุน้ละ 206.25 บำท ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 1,200,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 
247.50 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวบำงส่วนไดถู้กจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนสงิหำคม และเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2561  
เป็นจ ำนวนเงินรวม 123.75 ล้ำนบำท ส ำหรับเงินปันผลส่วนที่เหลือถูกจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤศจิกำยน  
พ.ศ. 2561 
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25 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บุคคลและกจิกำรที่มคีวำมสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยที่บุคคลหรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุม
บรษิัท ถูกควบคุมโดยบริษัท หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนักับบริษัท รวมถึงบรษิัทที่ด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน  
บรษิัทร่วม กำรร่วมค้ำ และบุคคลหรอืกิจกำรซึ่งมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือบรษิัท ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้
กรรมกำรของบรษิทั ตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ และกจิกำรทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วม
โดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอำจมีขึ้นได้ต้องค ำนึงถึงรำยละเอียด  
ของควำมสมัพนัธม์ำกกวำ่รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 

ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั เคแอลเอน็ โลจสิตคิส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวน
รอ้ยละ 63 กจิกำรทีม่อี ำนำจควบคุมสงูสดุของบรษิทั คอื Kerry Logistics Network Limited 
 

ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งบรษิทัและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่รีำยกำรระหวำ่งกนัเป็นดงัต่อไปนี้ 
 

รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ควำมสมัพนัธก์บับริษทั 
  

Kerry Logistics Network Limited บรษิทัใหญ่ในล ำดบัสงูสดุ 
Kerry Logistics (Hongkong) Limited บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคอรี ่โลจสิตคิส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคอรี ่โลจสิตคิส ์(บำงนำ) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Kerry Express (Hong Kong) Limited บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Kerry Express (Cambodia) Limited บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Kerry Express (Vietnam) Limited บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคอรีเ่ฟรท (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Kerry Freight (Lao) Co., Ltd. บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคอรี-่เอเป็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคอรี ่สยำมซพีอรต์ จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคอรี ่ดสิทรบิวิชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Kerry Worldbridge Express (Holdings) Limited บรษิทัรว่ม (สิน้สดุวนัที ่15 กรกฎำคม พ.ศ. 2562) 
Kerry Worldbridge Express Limited บรษิทัรว่ม(สิน้สดุวนัที ่15 กรกฎำคม พ.ศ. 2562) 
บรษิทั คำรท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคเอม็เอม็ท ีจ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Times E-Commerce Limited บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั ไทมส ์อ-ีคอมเมริซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั แชงกร-ีลำ โฮเตล็ จ ำกดั (มหำชน) บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Kuok Registrations Ltd. บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้ (ตัง้แต่วนัที ่20 กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 
บรษิทั แรบบทิ-ไลน์ เพย ์จ ำกดั กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ (ตัง้แต่วนัที ่20 กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 
บรษิทั แรบบทิ รวีอรด์ส จ ำกดั กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ (ตัง้แต่วนัที ่20 กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 
บรษิทั 888 มเีดยี จ ำกดั บรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้ (ตัง้แต่วนัที ่20 กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำทีเ่กีย่วกบัรำยกำรคำ้กบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณจำก
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยส่วนเพิม่ 

รำยไดค้ำ่นำยหน้ำ รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
ดอกเบีย้รบั อตัรำคงทีร่อ้ยละ 2 ต่อปี 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรรบับรกิำร และกำรซือ้อุปกรณ์ 
   และคำ่โฆษณำ 

รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณจำก
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยส่วนเพิม่ 

คำ่ธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร อตัรำรอ้ยละคงทีโ่ดยอำ้งองิรำคำตลำด 
คำ่บรหิำรจดักำร และคำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลย ี
   สำรสนเทศ 

รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ตน้ทุนคำ่เชำ่และคำ่บรกิำรส ำนักงำน รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
25.1 ขำยสินค้ำและให้บริกำร 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม บำท บำท 
   

รำยได้   
รำยไดค้ำ่บรกิำร   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 161,992,300 177,445,070 
   

รำยไดจ้ำกกำรขำย   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 30,634 
   

รำยได้อ่ืน   
ดอกเบีย้รบัจำก    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,735,890 
   

รำยไดค้ำ่นำยหน้ำจำก    
   กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 4,624,790 5,758,781 
   

รำยไดค้ำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศจำก   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,036,395 - 
   

จ ำหน่ำยอุปกรณ์   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 781,341 - 
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25.2 ซ้ือสินค้ำและรบับริกำร 

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม บำท บำท 
   
รบับริกำรจำก   
   ผูถ้อืหุน้ 38,315,180 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18,279,461 10,322,569 
 56,594,641 10,322,569 
   
ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร   
  กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 27,668,914 14,007,214 
   
ค่ำเช่ำ   
   ผูถ้อืหุน้ 3,501,330 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 128,954,214 87,912,235 
 132,455,544 87,912,235 
   
ค่ำบริหำรจดักำร   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 11,815,936 
   
ค่ำบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 39,256,036 47,230,793 
   
ซ้ืออปุกรณ์จำก   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 176,654 13,120,155 
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25.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร  

 
ยอดคงคำ้ง ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ลกูหน้ีกำรค้ำ   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 62,196,733 72,718,937 
   
ลกูหน้ีอ่ืน   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,810,686 3,144,401 
   
รำยได้ค้ำงรบั   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,061,338  845,417  
   
เงินมดัจ ำและเงินจ่ำยล่วงหน้ำ   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 32,202,576 22,615,893 
   
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 850  69,769  
   
เจ้ำหน้ีอ่ืน   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,031,892 20,286,390 
   
เจ้ำหน้ีบริกำรเกบ็เงินปลำยทำง   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,347,019 32,211 
   
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18,249,115 34,362,789 
   
เงินมดัจ ำรบั   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,856,767 20,926,941 
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25.4 เงินให้กู้แก่กิจกำรหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้แ้ก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม - 360,000,000 
เงนิกูร้บัช ำระคนืระหวำ่งปี - (360,000,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม - - 
 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท  มอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 
2.00 ต่อปี เงนิใหกู้ด้งักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนืเมือ่ทวงถำม บรษิทัใหกู้ด้ว้ยเงือ่นไขกำรกูย้มืกนัตำมปกตแิก่กจิกำร
ดงักล่ำว รำยไดด้อกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้งในปี พ.ศ. 2561 มจี ำนวน 1,735,890 บำท 
 

25.5 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 
ผูบ้รหิำรส ำคญัของบรษิทั รวมถงึกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำที่ในระดบับรหิำรหรอืไม่) คณะผูบ้รหิำรระดบัสูง 
คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 44,884,038 26,094,951 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,825,491 771,793 
รวม 47,709,529 26,866,744 
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26 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

 
26.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผูกพนัที่เป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึ่งยงัไม่ได้รบัรูใ้น  
งบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
กำรซือ้อุปกรณ์ 36,782,753 118,430,336 
กำรซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2,485,780 10,634,670 
 39,268,533 129,065,006 
 

26.2 สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีท่ีบริษทัเป็นผู้เช่ำ 
 
บรษิทัได้ท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่ยกเลกิไม่ได้เกี่ยวขอ้งกบัพื้นที่ร้ำนค้ำ ส ำนักงำน ศูนย์คดัแยกสนิค้ำ และ
รถยนต์ สญัญำเช่ำดงักล่ำวมรีะยะเวลำระหว่ำง 1 ปีถงึ 5 ปี และสญัญำเช่ำส่วนใหญ่สำมำรถต่ออำยุสญัญำเช่ำ 
ไดใ้นอตัรำตลำด 
 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยคำ่เชำ่ภำยใตส้ญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีย่กเลกิไมไ่ดม้ดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ภำยใน 1 ปี 2,032,402,374 1,507,632,149 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 2,370,881,218 2,472,936,210 
เกนิกวำ่ 5 ปี 10,489,701 11,581,573 
รวม 4,413,773,293 3,992,149,932 
 

26.3 หนังสือค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยสถำบนักำรเงนิ เพื่อวตัถุประสงค์ในกำร
ด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิจ ำนวน 18,614,843 บำท (พ.ศ. 2561: 4,000,000 บำท) 
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27 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
27.1  เมื่อวนัที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตัใิห้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำก 

ผลกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2562 ในอัตรำหุ้นละ 550 บำท ส ำหรับหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,200,000 หุ้น  
เป็นจ ำนวนเงนิรวม 660 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวมกี ำหนดจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 
27.2 เมื่อวนัที ่4 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร มมีตอินุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยใน

ประเทศฮ่องกง คอื KETH Corporate Services Limited โดยมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 10,000 ดอลลำร์ฮ่องกง 
ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 ดอลลำร์ฮ่องกง โดยบริษัทจะถือหุ้นในสดัส่วน 
รอ้ยละ 100 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหบ้รกิำรเกีย่วกบักำรบรหิำรแก่บรษิทั บรษิทัยอ่ยใหมด่งักล่ำวไดจ้ดทะเบยีน
จัดตัง้ เมื่อวันที่  17 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้จ่ ำยช ำระค่ำหุ้นไปแล้วเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น  
10,000 ดอลลำรฮ์่องกง 

 
27.3 เมือ่วนัที ่17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตทิีส่ ำคญั ดงันี้ 
 

27.3.1 มีมติอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นจำก 100 บำทต่อหุ้น เป็น 0.50 บำทต่อหุ้น โดยภำยหลัง 
กำรเปลีย่นแปลงบรษิทัมหีุน้สำมญัจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จำก 1.20 ลำ้นหุน้ เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 240 ลำ้นหุน้ 
พรอ้มกนันี้ผูถ้อืหุ้นไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ ำนวน 1,540 ล้ำนหุน้ โดยมมีูลค่ำ 
ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 770 ล้ำนบำท ภำยหลังจำกกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว 
บรษิทัมหีุน้สำมญัจดทะเบยีนจ ำนวน 1,780 ลำ้นหุน้ มมีูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 
890 ลำ้นบำท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เมือ่วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 
27.3.2 มมีตอินุมตัใิหใ้บส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัแก่ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทัจ ำนวนไม่เกนิ 

40,000,000 หน่วย รำคำใชส้ทิธเิท่ำกบัรำคำทีไ่ดเ้สนอขำยหลกัทรพัยต์่อประชำชนครัง้แรก อตัรำกำร
ใชส้ทิธ ิ1 ใบส ำคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สำมญั โดยสทิธซิื้อหุน้ดงักล่ำวสำมำรถเริม่ใชส้ทิธไิด้รอ้ยละ 50
เมือ่ครบ 1 ปีนบัจำกวนัทีใ่หส้ทิธ ิและสำมำรถใชส้ทิธใินส่วนทีเ่หลอืไดเ้มือ่ครบ 2 ปีนบัจำกวนัทีใ่หส้ทิธ ิ
โดยใบส ำคญัแสดงสทิธมิอีำย ุ5 ปี นบัจำกวนัทีบ่รษิทัออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

 
27.3.3 มีมติอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนแปลงสภำพจำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด บริษัท 

จดทะเบยีนแปลงสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดักบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ์  
พ.ศ. 2563 ดงันัน้บริษัทจึงเปลี่ยนชื่อจำกบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นบริษัท  
เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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