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งบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการ ของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
   (เดมิชือ่ “บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั”) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 

• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปี
สิน้สุดวนัเดยีวกนั 

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุ

เรือ่งอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ 
ความรบัผดิชอบของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบรษิัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก าหนด  
โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิ
ตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชี 
ทีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 



เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิท
ของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้ า ทัง้นี้ 
ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งเหล่านี้ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

1) การรบัรู้รายได้จากบริการจดัส่งพสัด ุ

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6.16 นโยบายการบญัชี
การรบัรูร้ายได้ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 25 รายได้
จากการขายและการใหบ้รกิาร 
 
รายได้จากบริการจัดส่งพสัดุเป็นรายได้หลกัจากการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัและกลุ่มกจิการ ซึ่งลกัษณะรายการประกอบด้วย
รายการยอ่ย ๆ ของพสัดุทีจ่ดัสง่เป็นจ านวนมาก 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จากบริการจัดส่งพสัดุตลอดช่วงเวลา 
ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) เมือ่คาดวา่มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่
ที่จะได้รบัช าระ โดยกลุ่มกิจการติดตามสถานะการจดัส่งพสัดุ
ตลอดเวลาการขนส่งแบบเรียลไทม์ (real-time tracking)  
ผ่านแอปพลเิคชัน่ (application) บนระบบสารสนเทศของกลุ่มกจิการ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลบนัทึกรบัรู้รายได้ นอกจากนี้จ านวนรายได้ 
ของแต่ละรายการยังถูกก าหนดโดยอ้างอิงตามขนาด และ
น ้าหนักของพสัดุ ซึง่ค านวณโดยระบบสารสนเทศทีร่องรบัวงจร
รายได้อีกด้วย ดงันัน้การรบัรู้รายได้พึ่งพงิความมปีระสทิธผิล
ของการออกแบบและการด าเนินงานการควบคุมภายใน 
ของระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอยา่งมาก 
 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.  2563 กลุ่มกิจการ 
มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุ จ านวน 18,609 ลา้นบาท 
ซึ่ ง คิด เ ป็นร้อยละ  98.37 ของรายได้ จากการขายและ 
การใหบ้รกิารรวมในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
ขา้พเจา้พจิารณาการรบัรูร้ายไดจ้ากบรกิารจดัส่งพสัดุเป็นเรื่อง
ส าคญัในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้จากบรกิารจดัส่งพสัดุ 
มีสาระส าคัญต่องบการเงิน และกลุ่มกิจการต้องจัดการกับ
รายการจ านวนมาก โดยอาศยัการค านวณและการจดัเกบ็ขอ้มลู
ในระบบสารสนเทศทีซ่บัซอ้น 

 
 
วธิกีารตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 
• ท าความเขา้ใจกระบวนการการใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุของกลุ่มกิจการ 

โดยพจิารณาเงื่อนไขในสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบัรายได้ และประเมนิ
นโยบายการบญัชสี าหรบัการรบัรูร้ายไดท้ีก่ลุ่มกจิการใชต้ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ท ากบั
ลกูคา้ 

• ท าความเขา้ใจ ประเมนิ และทดสอบการควบคุมภายในทีส่ าคญัของ
วงจรรายได้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุของกลุ่มกิจการ 
เพื่อพจิารณาความมปีระสทิธิผลของการควบคุมภายในในเรื่อง
ของความถูกตอ้ง การเกดิขึน้จรงิ และความครบถว้นของรายการ 

• ท าความเข้าใจ ประเมนิ และทดสอบการควบคุมทัว่ไปบนระบบ
สารสนเทศ (IT general controls) และการควบคุมระบบงานบนระบบ
สารสนเทศ (application controls on IT system) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายได้
จากบริการจัดส่งพัสดุ  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ 
ของผูส้อบบญัช ี

• ส าหรบัรายไดจ้ากการให้บรกิารจดัส่งพสัดุ ขา้พเจา้เลอืกตวัอย่าง
รายการเพื่อตรวจสอบกบัเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวขอ้ง อาทเิช่น 
สญัญา ใบแจ้งหนี้ บนัทกึยนืยนัการรบัพสัดุ ใบแจ้งยอดเงนิฝาก 
ในบญัชธีนาคาร เป็นตน้ และกระทบยอดรายการทีบ่นัทกึกบัขอ้มลู
จากระบบสารสนเทศและการรบัเงนิ 

• ส าหรบัรายได้จากการให้บรกิารจดัส่งพสัดุที่ยงัไม่ได้รบัช าระเงนิ 
ขา้พเจ้าตรวจสอบโดยเลอืกตวัอย่างรายการเพื่อส่งหนังสอืยนืยนั
ยอดลกูหนี้การคา้คงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 

• ทดสอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้วนัสิ้นรอบระยะเวลา
บญัช ี(cut-off testing) ซึ่งรวมทัง้ช่วงเวลาก่อนและหลงัวนัสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัช ีขา้พเจา้เลอืกตวัอย่างเพื่อตรวจสอบสถานะการจดัส่ง
พสัดุ กบัเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อว่าประเมนิว่ากลุ่มกจิการ
รบัรูร้ายการรายไดใ้นงวดทีถู่กตอ้งหรอืไม ่

 
จากการทดสอบขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากบรกิาร
ขนส่งพสัดุสอดคล้องกบันโยบายบญัชทีี่เกี่ยวกบัการรบัรู้รายได้ และ
เหมาะสมตามหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั 
 

  

  



เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

2) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 
 

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6.13 นโยบายการบญัชี
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ,์ หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 
(ง) ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั และการใชดุ้ลยพนิิจ - การจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการออกใบส าคญัแสดงสิทธ ิ
ที่จะซื้อหุน้สามญั (ใบส าคญัแสดงสทิธ)ิ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร
และพนักงานของกลุ่มกจิการ จ านวน 40 ลา้นหน่วย ตามขอ้ก าหนด
และเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสทิธทิีใ่หส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัแก่ผูถ้อื จงึถอืว่าเป็นการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑท์ี่
ช าระดว้ยตราสารทุน ซึ่งเป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 
ผูบ้รหิารประเมนิมลูคา่ของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ โดยใช้
แบบจ าลองแบล็ค - โชลส์  (Black Shchole model) และรับรู้
คา่ใชจ้่ายของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑต์ลอดระยะเวลาไดร้บั
สทิธ ิ 
 
ขา้พเจา้พจิารณาการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ป็นเรื่องทีส่ าคญั
ในการตรวจสอบ เนื่องจาก 
- วธิกีารบญัชสี าหรบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มคีวาม

ซบัซ้อนซึ่งต้องอาศยัการตคีวามตามหลกัการ และเงื่อนไข 
ทีร่ะบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 

- การประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมของใบส าคญัแสดงสทิธเิกีย่วขอ้ง
กบัการใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิารบนขอ้สมมติฐานที่ส าคญั 
ในการจดัท า ได้แก่ มูลค่ายุตธิรรมของหุน้รองรบัใบส าคญั
แสดงสทิธ ิณ วนัทีป่ระเมนิราคา ความผนัผวนของราคาหุน้
รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิในแต่ละช่วงเวลา  อัตรา 
เงินปันผลตอบแทน และอัตราผลตอบแทนที่ปราศจาก
ความเสีย่ง 
 

 

 
 

วธิกีารตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 
• พิจารณาวิธีการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ส าหรบัรายการจ่ายโดยใช้หุ้น 

เป็นเกณฑ์ว่าเป็นไปตามหลักการของมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิฉบบัที ่2 หรอืไม ่

• เปรยีบเทียบข้อก าหนดและเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช ้
ในการค านวณค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์กบัรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในสาธารณะ และ
จดหมายแจง้การใหใ้บส าคญัแสดงสทิธแิก่พนกังาน 

• จัดให้ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีช่วยประเมินความเหมาะสม 
ของวิธีการวดัมูลค่ายุติธรรมของใบส าคัญแสดงสิทธิว่าเป็นวิธี 
ทีส่อดคลอ้งกบัวธิกีารวดัมูลค่าเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบั
โดยทัว่ไป รวมถึงประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐาน 
ทีส่ าคญัทีใ่ช ้

• สอบถามในเชงิทดสอบเพือ่ประเมนิวา่ขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญัทีผู่บ้รหิาร
ใช้ในการประเมินมูลค่า มีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของกลุ่มกจิการหรอืไม่ โดยตรวจกบัหลกัฐานสนับสนุน 
เช่น 
- วันที่ประเมินมูลค่าใบส าคัญแสดงสิทธิ เทียบกับข้อเท็จจริง 

ในจดหมายแจง้การใหใ้บส าคญัแสดงสทิธแิก่พนกังาน 
- มลูค่ายุตธิรรมของหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิณ วนัทีป่ระเมนิ

ราคา เทียบกับราคาเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก 
ของบรษิทั ณ วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

- ความผนัผวนของราคาหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธใินแต่ละ
ช่วงเวลา เทยีบกบัคา่ความผนัผวนของราคาหุน้อา้งองิซึง่ค านวณ
จากหุ้นของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดยีวกนักบักลุ่มกจิการ  

- อตัราเงนิปันผลตอบแทนเทยีบกบัอตัราเงนิปันผลตอบแทนของ
หุน้อา้งองิซึง่ค านวณจากบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ทีอ่ยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนักบักลุ่มกจิการ 

- อตัราผลตอบแทนทีป่ราศจากความเสีย่งเทยีบกบัอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาล ระยะเวลา 5 ปี อา้งองิตามอายุของใบส าคญั
แสดงสทิธซิึง่เป็นอตัราทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

• ทดสอบการค านวณมูลค่ายุตธิรรมของใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึ
คา่ใชจ้่ายทีร่บัรูต้ลอดระยะเวลาไดร้บัสทิธ ิ

• ประเมนิความเพยีงพอของการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิที่จดัท า
โดยผูบ้รหิารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 

 
จากการทดสอบขา้งต้น ขา้พเจา้พบว่าวธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิมูลค่า
ยุติธรรมของใบส าคัญแสดงสิทธิ และข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้อยู่ 
ในระดบัทีย่อมรบัได ้

  



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 

3) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 
   เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏิบติั 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 (ข) มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง - มาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า, หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5 ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาปรบัใช้
เป็นครัง้แรก และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6.9 นโยบาย
การบญัช ี- สญัญาเช่า 

 

กลุ่มกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง 
สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงกับก าไรสะสมต้นงวด 
(Modified retrospective) โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ  
ในระหวา่งปีผูบ้รหิารไดพ้จิารณาวธิกีารบญัชสี าหรบัสญัญาเช่าใหม่
และสญัญาเช่าทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เวน้แต่สญัญาเช่า
ทีไ่ดร้บัการลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทีก่ลุ่มกจิการ
จะน าข้อผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19  
ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตั ิ

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์สิทธิ 
การใช้ และหน้ีสินตามสญัญาเช่าในงบการเงินรวมจ านวน 5,321 
ล้านบาท และ 5,354 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 27.54 
และรอ้ยละ 63.20 ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้หมดในงบการเงนิรวม
ตามล าดับ และรบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสญัญา 
เช่าในงบการเงนิเฉพาะกิจการจ านวน 1,414 ล้านบาท และ 1,432 
ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 9.15 และรอ้ยละ 30.65 ของ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้หมดในงบการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั 

 

ขา้พเจา้พจิารณาการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 
มาถอืปฏบิตัเิป็นเรือ่งทีส่ าคญัในการตรวจสอบเนื่องจาก 
- มาตรฐานฉบบันี้มผีลกระทบอยา่งมสีาระส าคญัต่องบการเงนิ

ของกลุ่มกจิการ เนื่องจากกลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าสนิทรพัย์
เป็นจ านวนมาก 

- ข้อสมมติฐานและการประมาณที่เกี่ยวข้องกบัการประเมนิ
อายุสญัญาเช่า และการก าหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม 
จ าเป็นตอ้งอาศยัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร 

- วิธีการบัญชีส าหรบัการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาเช่า  
มคีวามซบัซอ้น ซึง่ตอ้งอาศยัการตคีวามตามเงื่อนไขทีร่ะบุ
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 

 

 
 
 

วธิกีารตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 
• ท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของสญัญาเช่า และประเมินวิธี 

การบญัชีที่กลุ่มกิจการใช้ส าหรบัสญัญาเช่าว่าเป็นไปตาม
หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 
หรอืไม ่

 

• ขา้พเจา้สุ่มตวัอยา่งรายการเพือ่ 
- ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลการเช่าที่ใช้ในการค านวณ

หนี้สินตามสญัญาเช่าซึ่งได้จดัท าโดยผู้บริหาร โดยการเลือก
รายการจากสญัญาเช่าที่ลงนามแล้ว เพื่อตรวจสอบกบัรายการ 
ที่อยู่ในขอ้มูลรายการสญัญาเช่า และกระทบยอดการจ่ายช าระ
ทัง้หมดตามสญัญาเช่ากบัคา่เช่าในระหวา่งปี 

- ทดสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูการเช่า อาทเิช่น วนัทีส่ญัญาเช่า
เริม่มผีล การจ่ายช าระค่าเช่า อายุสญัญาเช่า และขอ้ก าหนดอื่น
ในสญัญาเช่า โดยสุ่มตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบกบัขอ้มลูของสญัญา
เช่าทีล่งนามแลว้ 

- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสม 
ของอตัราคดิลด และอายุสญัญาเช่าโดยพจิารณาถึงระยะเวลา
ตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า 

- ทดสอบการค านวณสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญา
เช่า รวมถึงค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และ
ดอกเบีย้จ่ายจากหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นระหวา่งปี 

 
• สุ่มรายการเพื่อตรวจสอบรายการปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้จากการวดัมลูค่า

ใหม่ของหนี้สนิตามสญัญาเช่า (รวมถึงการปรบัปรุงที่เกี่ยวขอ้งกบั
สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ที่เกี่ยวขอ้ง) อนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
เงือ่นไขหรอืการยกเลกิสญัญาเช่า วา่เหมาะสมหรอืไม่ 
 

• ประเมินความเหมาะสมของการน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงินที่จัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิฉบบัที ่16 

 
จากการทดสอบขา้งต้น วธิกีารบญัชสี าหรบัสญัญาเช่าที่กลุ่มกจิการใช้
เป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 
การรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใช้และหนี้สนิตามสญัญาเช่ารวมถงึค่าเสื่อม
ราคา และดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญาเช่ามคีวามสมเหตุสมผล
ตามหลกัฐานการสอบบญัชทีีม่ ี

  



 

ข้อมลูอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชื่อมัน่
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื  การอ่านและ
พจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บั
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งสือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั
ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการ
และบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุด
ด าเนินงาน หรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 
  



 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล 
คอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถ
ตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอื
ทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต 
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนอง 
ต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
ของขา้พเจ้า ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่า
ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายใน  
ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและ
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐาน
การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้
โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชี
ที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต  
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง  
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้  
มกีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
ต่อความเหน็ของขา้พเจา้  



 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ  
ความเป็นอสิระและไดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรือ่งอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่า
มเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจ้าและมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนั
ไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ มีนัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิาย
เรือ่งเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว หรอื
ในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะ
จากการสือ่สารดงักล่าว 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 



บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

งบการเงินรวม

 พ.ศ . 2563  พ.ศ . 2563  พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 9,696,762 9,683,019 909,798

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 11 1,466,786 1,463,452 1,722,468

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31.4 - 60,000 -

สนิคา้คงเหลอื 13 79,675 79,675 136,127

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 34,703 34,703 49,828

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 11,277,926 11,320,849 2,818,221

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - 530 -

อาคาร และอุปกรณ์ 15 2,258,546 2,258,546 2,706,036

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 16 5,320,589 1,414,006 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 199,150 199,112 235,252

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18 43,009 39,162 24,030

เงนิมดัจาํ 219,015 219,015 228,279

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - - 2,389

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 8,040,309 4,130,371 3,195,986

รวมสินทรพัย  ์ 19,318,235 15,451,220 6,014,207

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย ์

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

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

งบการเงินรวม

 พ.ศ . 2563  พ.ศ . 2563  พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินหมนุเวียน

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 800,000 800,000 -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  20 1,347,028 1,495,630 1,800,423

เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 615,059 615,059 884,233

รายไดร้บัลว่งหน้า 44,536 44,536 15,767

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย 86,113 84,676 104,211

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 19 1,760,568 597,619 -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 44,939 40,093 56,421

รวมหนี้สินหมนุเวียน 4,698,243 3,677,613 2,861,055

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 - - 800,000

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 19 3,593,057 834,237 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 104,112 84,879 66,955

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 75,351 74,841 53,035

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 3,772,520 993,957 919,990

รวมหนี้สิน 8,470,763 4,671,570 3,781,045

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

งบการเงินรวม

 พ.ศ . 2563  พ.ศ . 2563  พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท

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) 22 890,000 890,000 120,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 1,740,000,000 หุน้ 

   ชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท

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

   ชาํระแลว้หุน้ละ 100 บาท) 22 870,000 870,000 120,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 22 8,111,061 8,111,061 -

สาํรองอื่น - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 33,364 33,364 31,364

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 89,000 89,000 12,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,744,047 1,676,225 2,069,798

รวมส่วนของเจ้าของ 10,847,472 10,779,650 2,233,162

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 19,318,235 15,451,220 6,014,207

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 25 18,917,062 18,917,062 19,781,926

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (15,849,763) (15,984,806) (16,704,157)

กาํไรข ัน้ต้น 3,067,299 2,932,256 3,077,769

รายไดอ้ืน่ 26 92,992 120,120 112,678

คา่ใชจ้่ายในการขาย (250,111) (246,567) (318,950)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (1,064,157) (1,063,319) (1,195,201)

ตน้ทุนทางการเงนิ (111,961) (83,023) (24,053)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,734,062 1,659,467 1,652,243

ภาษเีงนิได้ 28 (329,037) (321,856) (323,691)

กาํไรสาํหรบัปี 1,405,025 1,337,611 1,328,552

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - สทุธจิากภาษี (7,376) (7,784) (18,989)

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (7,376) (7,784) (18,989)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,397,649 1,329,827 1,309,563

การแบง่ปันกาํไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,405,025 1,337,611 1,328,552

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - -

1,405,025 1,337,611 1,328,552

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,397,649 1,329,827 1,309,563

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - -

1,397,649 1,329,827 1,309,563

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 29 1.111 1.058 5.536

กําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 29 1.111 1.058 5.536

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

จดัสรรแล้ว

ทุนที่ออกและ สาํรองอื่น - การจ่าย  - ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น โดยใช้ห ุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 120,000 - 31,364 12,000 2,069,798 2,233,162

การเปลี่ยนแปลงในรายการกบัผ ูเ้ป็นเจ้าของสาํหรบัปี 

การออกหุน้ 22 750,000 8,111,061 - - - 8,861,061

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 - - - 77,000 (77,000) -

เงนิปันผล 30 - - - - (1,646,400) (1,646,400)

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 - - 2,000 - - 2,000

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 1,397,649 1,397,649

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563 870,000 8,111,061 33,364 89,000 1,744,047 10,847,472

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

กาํไรสะสม
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว
ทุนที่ออกและ สาํรองอื่น - การจ่าย  - ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น โดยใช้ห ุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ
หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 120,000 - 9,574 12,000 1,348,235 1,489,809

การเปลี่ยนแปลงในรายการกบัผ ูเ้ป็นเจ้าของสาํหรบัปี 
เงนิปันผล 30 - - - - (588,000) (588,000)
การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 21,790 - - 21,790
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 1,309,563 1,309,563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 120,000 - 31,364 12,000 2,069,798 2,233,162

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 120,000 - 31,364 12,000 2,069,798 2,233,162

การเปลี่ยนแปลงในรายการกบัผ ูเ้ป็นเจ้าของสาํหรบัปี 
การออกหุน้ 22 750,000 8,111,061 - - - 8,861,061
ทนุสาํรองตามกฎหมาย 23 - - - 77,000 (77,000) -
เงนิปันผล 30 - - - - (1,646,400) (1,646,400)
การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 - - 2,000 - - 2,000
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 1,329,827 1,329,827

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 870,000 8,111,061 33,364 89,000 1,676,225 10,779,650

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,734,062 1,659,467 1,652,243

รายการปรบัปรงุกาํไรสทุธ ิ:

คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจาํหน่าย 15, 16, 17 2,355,559 1,974,491 677,615

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ 317 317 6,475

คา่ใชจ้า่ยการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2,000 2,000 21,790

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 21 28,282 25,047 14,434

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 21,558 21,558 2,536

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - (19)

กลบัรายการประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน (727) (727) -

ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาเชา่ 3,800 5,181 -

กาํไรจากการโอนสญัญาเชา่ไปยงับรษิทัยอ่ย 26 - (24,955) -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิมดัจาํ 10,847 10,847 -

ดอกเบีย้รบั 26 (8,289) (8,614) (7,218)

ตน้ทุนทางการเงนิ 111,961 83,023 24,053

4,259,370 3,747,635 2,391,909

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน :

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 243,712 247,371 (178,599)

- สนิคา้คงเหลอื 56,452 56,452 (97,009)

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 21,196 21,196 22,148

- เงนิมดัจาํ - - (54,897)

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - - 352

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (417,903) (269,301) 230,304

- เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง (269,174) (269,174) (86,758)

- รายไดร้บัลว่งหน้า 28,769 28,769 145

- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (11,482) (16,328) 6,270

- หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 13,022 13,022 (4,925)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 (345) (16,853) (34)

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 3,923,617 3,542,789 2,228,906

รบัดอกเบีย้ 8,101 8,101 7,342

จา่ยดอกเบีย้ (110,706) (81,768) (22,711)

จา่ยภาษเีงนิได้ (364,270) (354,577) (352,102)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 3,456,742 3,114,545 1,861,435

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อาคาร และอุปกรณ์ (325,049) (325,130) (1,421,055)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (42,091) (42,050) (112,733)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,801 6,801 940

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - 65

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิมดัจาํ (15,160) (15,160) -

เงนิสดจา่ยใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31.4 - (60,000) -

เงนิสดจา่ยเพือ่ลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - (490) -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (375,499) (436,029) (1,532,783)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 2,800,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - (2,300,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 - - 100,000

เงนิสดจา่ยเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (1,509,490) (1,119,956) -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 22 8,861,061 8,861,061 -

เงนิปันผลจา่ย 30 (1,646,400) (1,646,400) (588,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ในบรษิทัยอ่ย 14 550 - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 5,705,721 6,094,705 12,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 8,786,964 8,773,221 340,652

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 909,798 909,798 569,146

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 10 9,696,762 9,683,019 909,798

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท

รายการที่ไม ่ใช่เงินสดที่ม ีสาระสาํคญั

เจา้หน้ีจากการซือ้อาคาร และอุปกรณ์ 9,214 9,214 23,693

เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 402 402 20,559

เจา้หน้ีคา่หุน้จากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - 40 -

ประมาณการหน้ีสนิทีเ่กดิจากการรือ้ถอนสนิทรพัย์ 8,784 8,784 7,839

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 16 461,475 461,475 -

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่

จากการปรบัปรงุเงือ่นไขการเชา่ 16 2,356,684 226,903 -

โอนสญัญาเชา่ใหบ้รษิทัยอ่ย 16 - 2,170,099 -

โอนจากอาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 15 6,071 6,071 -

คา่ใชจ้า่ยการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2,000 2,000 21,790

โอนเปลีย่นประเภทจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

เป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 - - 700,000

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

16
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ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้: 
 
ส ำนกังำนใหญ่: เลขที ่89 อำคำรเจำ้พระยำทำวเวอร ์ชัน้ 9 หอ้ง 906 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจรญิกรุง แขวงบำงรกั  
 เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
 
ศนูยค์ดัแยกสนิคำ้หลกั: 33/2 หมู ่7 ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 
 
บรษิทัจดทะเบยีนแปลงสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดักบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ดงันัน้ บรษิทัจงึ
เปลีย่นชือ่จำกบรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และหุน้สำมญั
ของบรษิทัเริม่ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่24 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (รวมเรยีกวำ่ “กลุ่มกจิกำร”) คอื ใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศ บรษิทั Kerry 
Logistics Network Limited ซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ในหมู่เกำะบรติชิเวอรจ์นิและโอนยำ้ยสญัชำตมิำจดทะเบยีนทีเ่บอรม์วิดำ เป็นบรษิทั
ใหญ่ขัน้สงูสดุ ส ำหรบับรษิทัยอ่ย KETH Corporate Services Limited ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในเขตปกครองพเิศษฮ่องกง เมือ่วนัที ่
17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จ ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทในประเทศไทยเมื่อวันที ่
3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัจิำกกรรมกำรผูม้อี ำนำจของบรษิทัเมือ่วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 
กำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 
 
ผูบ้รหิำรพจิำรณำว่ำสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ในชว่งตน้ปี พ.ศ. 2563 
ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อธุรกจิของกลุ่มกจิกำรอย่ำงมสีำระส ำคญั อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลด
ผลกระทบจำก COVID-19 ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำเนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ตำมที่กล่ำวใน 
หมำยเหต ุ6.9 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ  ยกเวน้ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิบำงรำยกำร ตำมทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 6 
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กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ช้ประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและกำรใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจ
ของผู้บรหิำรหรอืรำยกำรที่มคีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรที่มนีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุ 8 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัท ำงบกำรเงนิรวมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เป็นครัง้แรก เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรไดจ้ดัตัง้บรษิทัยอ่ย
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2563 ตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหต ุ14 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 

4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีน ำมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 

 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมท่ีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมดีงันี้ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ฉบบัที ่16 
กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัที ่19 

กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทนุ 

 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทและ  
กำรวดัมลูค่ำของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ใหแ้นวทำงปฏบิตัสิ ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ และให้
ทำงเลอืกกจิกำรในกำรเลอืกถอืปฏบิตักิำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงในหลกักำรรบัรู้
รำยกำรระหว่ำงรำยกำรทีถู่กป้องกนัควำมเสีย่งและเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง (Accounting mismatch) และใหแ้นวปฏบิตัิ
ในรำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ออกโดยกจิกำรว่ำเป็นหนี้สนิหรอืทุน และก ำหนดให้
กจิกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรำยละเอยีด 
 

หลกักำรใหมใ่นกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ กจิกำรตอ้งพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกจิส ำหรบักำร
ถือสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรือไม่ ซึ่งกำรจดัประเภทนัน้จะมีผลต่อกำรวดัมูลค่ำของรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วย หลกักำรใหม่ 
ยงัรวมถึงกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินรวมทัง้สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ  
ซึง่กจิกำรจะตอ้งพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก  
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัิ 
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5  

http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_19_revised_2563.pdf
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำเกอืบ
ทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอีกต่อไป  
กลุ่มกิจกำรต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำ 
ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหมม่ำถอืปฏบิตัิ 
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัไิดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 
 

ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำกำรรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษเีงนิได้
ของเงนิปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอืเหตุกำรณ์ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิ
ก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 

ง) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบักรณีทีม่กีำรแกไ้ขโครงกำร 
กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ โดยเมื่อกำรเปลี่ยนแปลง
โครงกำรไดเ้กดิขึน้ กลุ่มกจิกำรจะตอ้งใชข้อ้สมมตทิีเ่ป็นปัจจุบนั ณ วนัทีท่ีม่กีำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร 
หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบรกิำรในปัจจุบนัและดอกเบี้ยสุทธสิ ำหรบัระยะเวลำทีเ่หลอืของ
รอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 

 
จ) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได้  

ไดอ้ธบิำยวธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ภำษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

 
- กจิกำรตอ้งสมมตวิ่ำหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษจีะตรวจสอบวธิกีำรทำงภำษีทีม่คีวามไม่แน่นอน และมคีวำมรูเ้กีย่วกบั

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอยำ่งครบถว้น โดยไมน่ ำเหตุผลวำ่จะตรวจพบหรอืไมม่ำเป็นขอ้ในกำรพจิำรณำ 
- หำกกลุ่มกจิกำรสรุปว่ำไม่มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีห่น่วยงำนจัดเกบ็ภำษจีะยอมรบัวธิกีำรทำงภำษทีีม่คีวำม

ไมแ่น่นอน กลุ่มกจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไมแ่น่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 
- กลุ่มกจิกำรตอ้งประเมนิกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อขอ้เทจ็จรงิและสถำนกำรณ์ทีเ่คยอำ้งองิในกำรใช้ 

ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหมท่ีส่ง่ผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำร 
 
ผูบ้รหิำรประเมนิว่ำกำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอน
เกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้มไิดม้ผีลกระทบต่องบกำรเงนิอยำ่งมสีำระส ำคญั  
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4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ 
 
ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรือ่งต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูคำ่ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดยีวหรอืส่วนของกิจกำรหรอืประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง  

ซึง่ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบกำรเงนิ 
รวมทัง้ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิของ
กจิกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไมแ่น่นอนของกำรวดัมลูคำ่ในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 
นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิำยถงึ
กำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 

 
ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบักำรผ่อนปรน

ในทำงปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิ
ว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญำเช่ำ (Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรอืกำรงดเวน้
กำรจ่ำยค่ำเช่ำในระหว่ำงวนัที่ 1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 โดยกำรผ่อนปรนดงักล่ำว 
ตอ้งน ำมำถอืปฏบิตักิบังบกำรเงนิประจ ำปีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ กจิกำรสำมำรถถอืปฏบิตัิ
ก่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้

 
ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรและบริษัทเลือกที่จะน ำกำรผ่อนปรนดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปีปัจจุบนั  
โดยผลกระทบจำกกำรน ำแนวผอ่นปรนมำถอืปฎบิตัไิดเ้ปิดเผยอยูใ่นหมำยเหตุ 6.9 
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4.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลังวันท่ี 

1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลำ
รำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ 
 
ก) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบัแนวผ่อนปรน

ในทำงปฏบิตักิรณีมกีำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำทีเ่ขำ้เงื่อนไขทีก่ ำหนดซึง่เกดิจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ (เชน่ 
กำรทดแทนอตัรำ THBFIX ด้วยอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงใหม่ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรยกเลิก LIBOR) ผู้เช่ำต้องวดัมูลค่ำ
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม ่โดยใชอ้ตัรำคดิลดทีป่รบัปรุงซึง่สะทอ้นกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ เพื่อคดิลดคำ่เชำ่
จ่ำยทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยอนุญำตใหถ้อืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัอยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำผลกระทบและเลอืกที่จะยงัไม่น ำแนวผ่อนปรนดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปีปัจจุบนั  

 
5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 

 
หมำยเหตุนี้อธบิำยถงึผลกระทบจำกกำรทีก่ลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดงรำยกำร
เครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง และกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 
(TFRS 16) เรือ่ง สญัญำเชำ่ มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบำยกำรบญัชใีหมท่ีน่ ำมำถอืปฏบิตัไิดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหต ุ6 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัได้น ำนโยบำยกำรบญัชใีหม่ดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิรีบัรู้ผลกระทบ
สะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) 
โดยไมป่รบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหมแ่ละรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชี
จะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
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ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มตี่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
TFRS 9 และ  

TAS 32 
 

TFRS 16 
1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน หมำยเหต ุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น ค 1,722,468 - (11,841) 1,710,627 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ ก, ข, ค - 13,577 4,170,111 4,183,688 
เงนิมดัจ ำ ก 228,279 (13,577) - 214,702 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น ค 2,389 - (2,389) - 
      
รวมรำยกำรสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  1,953,136 - 4,155,881 6,109,017 
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี ข 

- - 1,586,525 1,586,525 

      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ข - - 2,569,356 2,569,356 
      
รวมรำยกำรหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  - - 4,155,881 4,155,881 
 
หมำยเหต ุ
ก) กำรจดัประเภทและวดัมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใหม ่(หมำยเหตุ 5.1) 
ข)  กำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ตำม TFRS 16 (หมำยเหตุ 5.2) 
ค)  กำรโอนจดัประเภทใหมค่ำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำทีเ่กดิขึน้ก่อนกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 5.2) 
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5.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
  

กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ 
 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบตัิครัง้แรก) ผู้บริหำรได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จดักำรสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ทำงกำรเงนิทุกรำยกำรของกลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิใหมต่ำม TFRS 9 ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 

 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 
(ตำม TAS 105 และ 

TAS อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 

 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่  

(ตำม TFRS 9) 

ตำมท่ี 
รำยงำน 
ไว้เดิม 

พนับำท 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุ 

ใหม ่
พนับำท 

 
 

ผลต่ำง 
พนับำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - หมุนเวียน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 909,798 909,798 - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,652,959 1,652,959 - 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน        
เงนิมดัจ ำ รำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 228,279 214,701 (13,578) 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,724,138 1,724,138 - 
เจำ้หนี้บรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 884,233 884,233 - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - 1,586,525 1,586,525 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 800,000 800,000 - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - 2,569,356 2,569,356 
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทเงนิมดัจ ำทีเ่กีย่วเนื่องกบัสญัญำเช่ำใหม่ จำกกำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำ
ทุนหกักำรด้อยค่ำเป็นกำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 228.28 ล้ำนบำท ซึ่งผลต่ำงจำกกำรจดัประเภทใหม่จ ำนวน 
13.58 ลำ้นบำทไดถู้กบนัทกึเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
 

กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ขำ้เงือ่นไขทีต่อ้งพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ดงันี้ 
• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
• สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 
 

ทัง้นี้  ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเป็นจ ำนวนที่ ไม่มี
สำระส ำคญั  
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ลกูหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
 

กลุ่มกิจกำรได้ปฏิบตัิตำมวธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น
ตลอดอำยุของลกูหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำทัง้หมด 
 

ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำตำมควำมเสีย่ง
ดำ้นเครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ ทัง้นี้เนื่องจำกสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำนัน้เป็นงำน  
ทีส่่งมอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ซึง่มลีกัษณะควำมเสีย่งใกลเ้คยีงกบัลูกหนี้ส ำหรบัสญัญำประเภทเดยีวกนั ผูบ้รหิำรจงึไดใ้ชอ้ตัรำ
ผลขำดทุนด้ำนเครดติของลูกหนี้กบัสนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำที่เกี่ยวข้องด้วยอตัรำขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
พจิำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดีต ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต รวมทัง้ข้อมูลและปัจจยั  
ในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลกูหนี้ 
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจำกวธิกีำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำทีเ่ปลีย่นแปลงไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ มไิดม้ผีลกระทบต่องบกำรเงนิอยำ่งมสีำระส ำคญั 
 

5.2 สญัญำเช่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส ำหรบัสญัญำเชำ่ทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ส ำหรบัสญัญำเช่ำพื้นทีร่ำ้นพำร์เซลชอ็ป ส ำนักงำน 
คลงัสนิค้ำและรถยนต์ที่มอีำยุสญัญำเช่ำมำกกว่ำ 12 เดอืน ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ
ดงักล่ำวจะรบัรู้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิที่จะต้องช ำระ คดิลดด้วยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
โดยอตัรำกูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 1.96 ถงึ รอ้ยละ 4.11 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชด้ว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ซึง่ค ำนวณจำกอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ตำมอำยุ
สญัญำเช่ำที่เหลอือยู่ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงด้วยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำที่แสดงใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำเช่ำทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่้องน ำมำ
ปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พนับำท 
  

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  4,413,773 
หกั:   ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก (108,379) 
หกั:   สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (294,876) 
หกั:   สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (227,386) 
หกั:   สว่นของคำ่บรกิำรทีไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่เชำ่ (154,380) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำ 527,129 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 4,155,881 
  

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 1,586,525 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 2,569,356 
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วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำที่กลุ่มกจิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร 
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
• พจิำรณำวำ่สญัญำเชำ่เป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไมต่ำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำ

เชำ่ระยะสัน้ 
• สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลคูำ่ต ่ำ 
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิ

สญัญำเชำ่ 
• เลอืกที่จะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำ 

ของมำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำ
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเชำ่หรอืไม่ 

 
6 นโยบำยกำรบญัชี 

 
6.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม  

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรอืมี
สทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจใน
กำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (ถำ้ม)ี 
 

ข) รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิระหวำ่งกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก 
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6.2 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน และเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนองบกำรเงนิของ 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำร 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องค์ประกอบ  
ของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้
น ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงคำ่ดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

6.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม  เงนิลงทุน
ระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ 
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6.4 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 

ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ ซึ่งลูกหนี้
โดยสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชือ่ 30 วนั ดงันัน้ลกูหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยูใ่นรำยกำรหมนุเวยีน 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมือ่เริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็น
รำยกำรทีม่อีงคป์ระกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมลูคำ่
ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 

ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 6.6 จ) และ 11.2 
 

6.5 สินค้ำคงเหลือ 
 

สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
 

รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ตน้ทุนของสนิคำ้ประกอบดว้ยรำคำซื้อและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง
กบักำรซือ้ หกัดว้ยสว่นลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
 

6.6 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ดงันี้ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไมม่รีำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 

ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็น
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัยน์ัน้  โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิออกเมื่อ
สิทธิในกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสินทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูคำ่ 
 

ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุตธิรรมบวกต้นทุนกำรท ำ
รำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยน์ัน้ ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำรจะ
รบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้
เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่  
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ง) ตรำสำรหนี้ 

 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึง่ประกอบดว้ย

เงนิตน้และดอกเบีย้เท่ำนัน้ จะวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น  ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำรจะ
รบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นพรอ้มกบัก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) – สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระ

กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำด้วย FVOCI  
และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำร
ขำดทุน/ก ำไรจำกกำรดอ้ยคำ่ 2) รำยไดด้อกเบีย้ทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำก
อตัรำแลกเปลีย่น จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  เมื่อกลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอื
ขำดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้ำก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงใน
รำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)อื่น  รำยไดด้อกเบีย้จะแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ืน่  รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่แสดงเป็น
รำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) – กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไข

กำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ข้ำงต้น ด้วย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรวดั
มูลค่ำยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร/(ขำดทุน)อื่นในรอบระยะเวลำทีเ่กดิ
รำยกำร 

 
จ) กำรดอ้ยคำ่ 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอียำ่งงำ่ย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุน
ด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้นซึ่งค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้นตลอดอำยุลูกหนี้กำรคำ้และ
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำทัง้หมด 
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดติที่มี
ลกัษณะรว่มกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ ทัง้นี้เนื่องจำกสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำนัน้เป็นงำนทีส่ง่มอบ
แต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ซึ่งมลีกัษณะควำมเสีย่งใกลเ้คยีงกบัลูกหนี้ส ำหรบัสญัญำประเภทเดยีวกนั ผูบ้รหิำรจงึไดใ้ชอ้ตัรำ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติของลูกหนี้กบัสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  
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ประมำณกำรอตัรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำกประวตัิกำรช ำระเงนิจำกกำรขำยในช่วง
ระยะเวลำ 48 เดอืนก่อนวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และประสบกำรณ์ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในชว่งระยะเวลำ
ดงักล่ำว ทัง้นี้ อตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพือ่ใหส้ะทอ้นถงึขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์
ล่วงหน้ำเกี่ยวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหภำคที่จะมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระของลูกค้ำ กลุ่มกิจกำรได้
พจิำรณำว่ำอตัรำผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ในประเทศทีก่ลุ่มกจิกำรขำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรนัน้เป็นปัจจยัที่
เกีย่วขอ้งมำกทีสุ่ด จงึไดป้รบัอตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีไ่ดจ้ำกประสบกำรณ์ในอดตีเพื่อใหส้ะทอ้นถงึกำรคำดกำรณ์
กำรเปลีย่นแปลงจำกปัจจยัเหล่ำนี้ 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัจะตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำเมื่อคำดว่ำจะไมไ่ดร้บัช ำระคนื ขอ้บ่งชี้
ทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัช ำระคนื เช่น กำรไม่ยอมปฏบิตัติำมแผนกำรช ำระหนี้หรอืทยอยช ำระหนี้ ไม่มกีำรช ำระเงนิตำม
สญัญำหรอืไมส่ำมำรถตดิต่อไดเ้ป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 24 เดอืน  
 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำจะแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสุทธิ
ในก ำไรหรอืขำดทุน กำรไดร้บัช ำระหนี้คนืจำกจ ำนวนทีไ่ดต้ดัจ ำหน่ำยไปจะถูกบนัทกึกลบัรำยกำรในรำยกำรเดยีวกนั
กบัทีไ่ดบ้นัทกึผลขำดทุนไป 
 
นโยบายการบญัชสี าหรบัการพจิารณาค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชเีปรยีบเทยีบ 
 
ส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำรบัรูค้ำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้กำรคำ้จำกโมเดลผลขำดทุนทีเ่กดิขึน้แลว้ 
โดยพจิำรณำจำกขอ้บ่งชี้กำรด้อยค่ำ เช่น กำรที่ไม่สำมำรถเรยีกให้ช ำระหนี้ได้ หรอืกำรช ำระล่ำช้ำเกนิกว่ำ 180 วนั 
ปัญหำทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัของลูกหนี้ และควำมน่ำจะเป็นที่ลูกหนี้จะเขำ้สูก่ระบวนกำรลม้ละลำยหรอืกำรปรบัโครงสรำ้ง
ทำงกำรเงนิ 
 
ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General 
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ซึ่งก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนที่
คำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมี
นยัส ำคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำร
เพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะ
เกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 
กลุ่มกิจกำรพจิำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น โดยพจิำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี  โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดติถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั) 
โดยจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสด  
ซึง่กลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญำ  
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กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน ้ำหนกัตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูคำ่เงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มลูสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั และ

กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบนัทึกในก ำไรหรอืขำดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรำยกำร
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำสินทรพัย์ทำงกำรเงินส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ได้สรุปไว้ใน 
หมำยเหตุ 5.1 
 

6.7 อำคำรและอปุกรณ์ 
 
อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสือ่มรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม ตน้ทุนเริม่แรก
จะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิใน
อนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัยค์ ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์
ดงัต่อไปนี้ 
 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร   ตำมอำยุสญัญำเชำ่ (รวมอำยุทีค่ำดวำ่จะต่อ) 
สว่นปรบัปรุงอำคำรเชำ่   ตำมอำยุสญัญำเชำ่ (รวมอำยุทีค่ำดวำ่จะต่อ) 
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน 5 ปี 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
คอมพวิเตอร ์ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 10 ปี 
 
กลุ่มกจิกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำย
สนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละแสดงในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น - สทุธ ิ
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6.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
การซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมำจะถูกบนัทกึด้วยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้ประโยชน์ภำยใน
ระยะเวลำ 5 - 10 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 
 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีก่จิการพฒันาขึน้เอง 
 
รำยจ่ำยเพือ่กำรวจิยัรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 
 
รำยจ่ำยทีเ่กดิจำกโครงกำรพฒันำจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยเ์มือ่กลุ่มกจิกำรแสดงใหเ้หน็วำ่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้ดงันี้ 
- เมือ่กลุ่มกจิกำรสำมำรถวดัมลูคำ่ของรำยจ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยำ่งน่ำเชือ่ถอื 
- เมือ่กลุ่มกจิกำรมคีวำมเป็นไปไดท้ัง้ทำงดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรเงนิ ดำ้นกำรคำ้ และดำ้นทรพัยำกร และ 
- เมือ่กลุ่มกจิกำรมคีวำมสำมำรถและควำมตัง้ใจทีจ่ะพฒันำใหเ้สรจ็สิน้และน ำสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนัน้มำใชง้ำนหรอืขำย  
 
ตน้ทุนกำรพฒันำทีไ่ดร้บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยไปแลว้ในงวดก่อนจะไมบ่นัทกึเป็นสนิทรพัยใ์นงวดถดัไป 
 
กำรทยอยตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยที่เกิดจำกกำรพฒันำที่กิจกำรบนัทกึไว้เป็นสนิทรพัย์จะเริม่เมื่อสนิทรพัย์นัน้พร้อมใช้งำนด้วย  
วธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำทีค่ำดวำ่จะไดร้บัประโยชน์จำกกำรพฒันำนัน้ คอื 5 - 10 ปี 
 

6.9 สญัญำเช่ำ  
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรรับรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สิน  
ตำมสญัญำเชำ่ โดยคำ่เชำ่ทีช่ ำระจะปันสว่นเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อม
รำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
 
กลุ่มกจิกำรปันสว่นสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเชำ่และส่วนประกอบของสญัญำทีไ่มเ่ป็นกำรเช่ำ
ตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและ
สว่นประกอบของสญัญำทีไ่มเ่ป็นกำรเชำ่ 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
 
• คำ่เชำ่คงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเชำ่ไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำม
แน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเชำ่  
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้  
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึง่กค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
• คำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คอื
สญัญำเช่ำที่มีอำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 12 เดือน สนิทรพัย์ที่มีมูลค่ำต ่ำประกอบด้วยรถจกัรยำนยนต์และอุปกรณ์
ส ำนกังำนขนำดเลก็ 
 
การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญาเชา่ 
 
ณ วนัทีก่ำรเปลีย่นแปลงของสญัญำกลุ่มกจิกำรตอ้งถอืวำ่กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำเป็นสญัญำแยกต่ำงหำก หำกเป็นไปตำมเงื่อนไข 
ทัง้สองขอ้ต่อไปนี้ 
• กำรเปลีย่นแปลงเป็นกำรเพิม่ขอบเขตของสญัญำเชำ่โดยเพิม่สทิธใินกำรใชส้นิทรพัย ์อำ้งองิรำยกำรเดยีวหรอืหลำยรำยกำร และ 
• สิง่ตอบแทนส ำหรบัสญัญำเช่ำเพิม่ขึ้นเป็นจ ำนวนเงนิเท่ำกบัรำคำเอกเทศของกำรเพิม่ขอบเขตและกำรปรบัปรุงใดๆ ที่

เหมำะสมต่อรำคำเอกเทศนัน้เพือ่สะทอ้นสถำนกำรณ์ของสญัญำใดสญัญำหนึ่ง 
 
ส ำหรบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำทีไ่ม่ถอืเป็นสญัญำเช่ำแยกต่ำงหำก กลุ่มกจิกำรตอ้งรบัรูก้ำรวดัมูลค่ำของหนี้ สนิตำมสญัญำ
เช่ำใหม่โดยคดิลดกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำทีป่รบัปรุงดว้ยอตัรำคดิลดทีป่รบัปรุง อตัรำคดิลดทีป่รบัปรุงก ำหนดใหเ้ท่ำกบั
อตัรำดอกเบี้ยตำมนัยของสญัญำเช่ำตลอดอำยุสญัญำเช่ำที่เหลืออยู่ถ้ำอตัรำดอกเบี้ยนัน้สำมำรถก ำหนดได้ทุกเมื่อ หรือ  
หำกอตัรำดอกเบีย้ตำมนัยของสญัญำเช่ำไม่สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเมื่อ ใหใ้ชอ้ตัรำดอกเบี้ยกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ณ วนัที่
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำมผีล ซึง่ ณ วนัทีก่ำรเปลีย่นแปลงของสญัญำเช่ำมผีล กลุ่มกจิกำรตอ้งรบัรูจ้ ำนวนเงนิของกำรวดัมูลค่ำ
ของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ใหม ่โดยกำรปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 
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อย่ำงไรกต็ำมระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำบำงสญัญำจำกผูใ้หเ้ชำ่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 
COVID-19 กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่ปฏบิตัติำม TFRS 16 เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกสญัญำที่
ได้รบักำรลดค่ำเช่ำ แต่เลอืกที่จะน ำขอ้ยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในชว่งเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบก ำหนดตำมสดัส่วนทีไ่ดร้บัส่วนลด ตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บั
กำรลดคำ่เชำ่ โดยรบัรูผ้ลกระทบจำกกำรปรบัลดค่ำเชำ่ทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 122,544 บำท ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ชำ่) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเชำ่นัน้ 
 

6.10 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
- หำกกลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะจดั
ประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกจิกำรเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

- หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุตธิรรมหกัด้วยต้นทุนกำรท ำ
รำยกำรที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงที่เกดิขึ้น และวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรู้รำยกำรด้วยรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 
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ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญำ 

 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมือ่ภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพจิำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหมด่ว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูค่ำตำมบญัชทีี่
เหลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิ (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 

 
6.11 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษเีงนิได้จะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
สว่นของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะมผีลบงัคบั
ใชภ้ำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไมร่บัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัยห์รอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อก ำไร

หรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
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ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรู้หำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมือ่กจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้รอกำรตดั
บญัชแีละหนี้สนิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชเีกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดยีวกนั  
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
 

6.12 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
6.12.1 ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ี
เชน่ คำ่จำ้ง เงนิเดอืน โบนสั และคำ่รกัษำพยำบำลของพนักงำนปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนกังำนไป
จนถงึวนัสิน้สดุรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 

 
6.12.2 โครงกำรสมทบเงนิ 

 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลีย้งชพีตำมขอ้บงัคบั กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนัทีต่อ้งจ่ำยช ำระ
เพิม่เตมิเมือ่ไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ  
 

6.12.3 ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นกังำนจะไดร้บัเมือ่เกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระด้วยวธิีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้  
ซึง่มลูค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทน
ในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุน้กู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกดิขึ้น และ
รวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของ  
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

36 

 
6.13 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 
กลุ่มกจิกำรได้รบับรกิำรจำกพนักงำนเป็นสิง่ตอบแทนส ำหรบัตรำสำรทุนของกจิกำรที่ออกให้ในรูปของหุ้น และสทิธซิื้อหุ้น   
กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรต้องวดัมูลค่ำยุตธิรรมของบรกิำรที่ได้รบัจำกพนักงำนเป็น  
สิง่ตอบแทนส ำหรบัตรำสำรทุน ณ วนัทีใ่ห ้โดยมลูคำ่ยุตธิรรมจะถูกบนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนตำมระยะเวลำไดร้บั
สทิธ ิโดยรบัรูพ้รอ้มกบักำรเพิม่ขึน้ของสว่นของเจำ้ของ 
 
กลุ่มกจิกำรต้องวดัมูลค่ำของบรกิำรที่ได้รบัด้วยมูลค่ำยุตธิรรมของบรกิำรทีไ่ด้รบั เว้นแต่มูลค่ำยุตธิรรมดงักล่ำวไม่สำมำรถ
ประมำณไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอื กลุ่มกจิกำรตอ้งวดัมูลค่ำของบรกิำรเหล่ำนัน้โดยอำ้งองิกบัมลูค่ำยุตธิรรมของตรำสำรทุนทีอ่อกให้ 
ซึง่เป็นวธิทีำงออ้ม 
 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำของบรกิำรทีไ่ดร้บัโดยอำ้งองิกบัมลูค่ำยุตธิรรมของตรำสำรทุนทีอ่อกให ้มลูค่ำยุตธิรรมของตรำสำรทุนของ
กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่โดยใชอ้ตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรของบรษิทัทีส่ำมำรถเปรยีบเทยีบไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีอ่ยู่
ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดยีวกนักบักลุ่มกจิกำร โดยปรบัดว้ยอตัรำส่วนลดกำรขำดสภำพคล่อง เพื่อสะทอ้นมลูค่ำตรำสำรทุนของ
กลุ่มกจิกำร 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของสทิธซิือ้หุน้ทีอ่อกให ้จะถูกก ำหนดโดย 
 
• รวมเงือ่นไขกำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกำรตลำด เชน่ รำคำหุน้ของกจิกำร และ 
• รวมผลกระทบของเงื่อนไขกำรไดร้บัสทิธทิีไ่ม่ใช่เงื่อนไขกำรบรกิำรหรอืผลงำน (ตวัอย่ำงเช่น ขอ้ก ำหนดในเรื่องกำรออม

ของพนกังำนหรอืกำรถอืหุน้ในชว่งระยะเวลำทีก่ ำหนด) 
• ไม่รวมผลกระทบของกำรบรกิำร และเงื่อนไขกำรไดร้บัสทิธทิีไ่ม่ใช่เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกำรตลำด (ตวัอย่ำงเชน่ 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรเตบิโตของยอดขำยตำมทีก่ ำหนดไว ้และกำรคงสภำพกำรเป็นพนักงำนของกจิกำรใน
ชว่งเวลำทีก่ ำหนด)  

 
เงื่อนไขผลงำนทีไ่ม่ใช่กำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกำรตลำดและเงื่อนไขกำรบรกิำร จะรวมอยู่ในขอ้สมมตฐิำนเกีย่วกบัจ ำนวนของ
สทิธซิือ้หุน้ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัสทิธ ิ
 
ณ วนัทีส่ ิน้รอบระยะเวลำกำรรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะทบทวนกำรประเมนิจ ำนวนของสทิธซิื้อหุน้ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัสทิธ ิและจะรบัรู้
ผลกระทบของกำรปรบัปรุง (หำกม)ี จำกกำรประมำณกำรเริม่แรกในก ำไรหรอืขำดทุน พรอ้มกบักำรปรบัปรุงรำยกำรไปยงัส่วน
ของเจำ้ของ  
 
บรษิทัจะออกหุน้ใหม่เมื่อมกีำรใชส้ทิธ ิสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัสุทธจิำกต้นทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบนัทกึไปยงัทุนเรอืนหุน้
และสว่นเกนิมลูคำ่หุน้ 
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6.14 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
6.14.1 ประมำณกำรหนี้สนิทัว่ไป 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงทีจ่ดัท ำไว ้อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดตีซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป 
และประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใช้มูลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำย
ช ำระภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

6.14.2 ประมำณกำรหนี้สนิกำรรือ้ถอนสนิทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูป้ระมำณกำรหนี้สนิกำรรือ้ถอนอำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำดว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของประมำณกำร
ของตน้ทุนค่ำรือ้ถอนทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัสิน้สุดของสญัญำเช่ำโดยค ำนึงถงึสทิธกิำรต่ออำยุสญัญำเช่ำแลว้ หนี้สนิค่ำรือ้ถอน
ทีร่บัรูค้ดิมำจำกประมำณกำรตน้ทุนคำ่รือ้ถอนในอนำคต โดยมสีมมตฐิำนต่ำง ๆ เชน่ ระยะเวลำรือ้ถอน อตัรำเงนิเฟ้อ
ในอนำคตและอตัรำคดิลดทีป่ระมำณขึน้โดยผูบ้รหิำร 
 

6.15 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจำ้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจำ้ของ 
 

6.16 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรขนส่ง
สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษมีูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่ อนขำ้งแน่ทีจ่ะไดร้บั
ช ำระเมือ่สง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะตอ้งส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรตอ้งแยกเป็นแต่
ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และตอ้งปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ
ตำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้ง
ปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมือ่กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
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การใหบ้รกิาร 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดค้ำ่จดัส่งพสัดุซึง่เป็นสว่นหนึ่งของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร ตำมวธิรีบัรูร้ำยไดต้ลอดช่วงเวลำ
ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) ส ำหรบัพสัดุทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรขนสง่กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดโ้ดยวดัผลส ำเรจ็ของงำน (ควำมคบืหน้ำของ
กำรใหบ้รกิำรขนส่ง) โดยทีไ่ม่ไดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ ซึ่งตำมปกตแิล้วกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุใช้
ระยะเวลำอนัสัน้ 
 
รายไดค้า่โฆษณา 
 
รำยไดค้ำ่โฆษณำจะถูกรบัรูต้ลอดช่วงเวลำทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำทีก่ ำหนดในสญัญำ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำเมือ่กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำก่อนทีจ่ะรบั
ช ำระหรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำเมื่อไดร้บัช ำระจำกลูกคำ้หรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำก่อนที่กลุ่มกจิกำรจะปฏบิตัติำม
ภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 
กลุ่มกจิกำรจะแสดงยอดสุทธหินี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำหลงัจำกหกักลบกบัสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำนัน้ ๆ ในแต่ละสญัญำทีท่ ำกบั
ลกูคำ้ 
 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
 
รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำจะรบัรู้รำยได้เมื่อโอนกำรควบคุมในสนิค้ำนัน้ไปยงัลูกค้ำซึ่งก็คอืเมื่อส่งมอบสนิค้ำ  และไม่มภีำระ
ผกูพนัทีอ่ำจสง่ผลกระทบต่อกำรยอมรบัในสนิคำ้ของลกูคำ้ 
 
โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 
 
กลุ่มกจิกำรใหโ้ปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ ซึง่ลูกคำ้รำยย่อยสำมำรถสะสมคะแนนส ำหรบักำรใชบ้รกิำรเพื่อน ำไปเป็นส่วนลด
ในกำรใชบ้รกิำรในอนำคต หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำส ำหรบัคะแนนสะสมจะรบัรู ้ณ จุดทีม่กีำรขำยหรอืใหบ้รกิำร และรำยไดจ้ะรบัรู้
เมือ่ลกูคำ้น ำคะแนนมำแลกหรอืเมือ่คะแนนหมดอำยุ (ไมเ่กนิ 12 เดอืนนบัจำกวนัทีข่ำย)  
 
รายไดอ้ืน่และรายไดด้อกเบี้ยรบั 
 
รำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้งซึง่เป็นไปตำมเนื้อหำของขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
รำยไดด้อกเบีย้รบั รบัรูต้ำมเกณฑส์ดัส่วนของเวลำโดยพจิำรณำจำกอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของช่วงเวลำจนถงึวนัครบอำยุและ
พจิำรณำจำกจ ำนวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสี ำหรบักำรบนัทกึคำ้งรบัของกลุ่มกจิกำร 
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6.17 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมือ่กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงทำงกำรเงนิหลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น ควำมเสีย่งดำ้นมูลค่ำยุตธิรรมอนัเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งดำ้นกระแสเงนิสดอนัเกดิ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบที่
ท ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได ้ 
 
กำรจดักำรควำมเสี่ยงด ำเนินงำนโดยฝ่ำยกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำร ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยที่อนุมตัโิดยกรรมกำร ฝ่ำยบรหิำร
กำรเงนิจะชี้ประเดน็ ประเมนิ และป้องกนัควำมเสีย่งทำงกำรเงนิดว้ยกำรร่วมมอืกนัท ำงำนอย่ำงใกล้ชดิกบัหน่วยปฏบิตังิำน  
ต่ำง ๆ ภำยในกลุ่มกจิกำร 
 
7.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 
 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรไม่มธีุรกรรมที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศอย่ำงมสีำระส ำคญั ดงันัน้ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวน 
ของอตัรำแลกเปลีย่นจงึไมส่ง่ผลกระทบต่อกลุ่มกจิกำรอยำ่งมนียัส ำคญั 

 
ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบักำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด  
กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงกระแสเงนิสดจำกอตัรำดอกเบี้ยที่มนีัยส ำคญัที่เกิดจำกเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ เงนิให้กู้ยมื 
ระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เงนิกูย้มืระยะยำว และหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไมไ่ดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตั ิ
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทของอตัรำดอกเบีย้และวนัครบก ำหนด ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั  
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบีย้ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

          
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 9,654,146 - - 42,616 9,696,762 0.25 - 0.30 
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 800,000 - - - - - - 800,000 2.20 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 1,760,568 3,587,347 5,710 - - - - 5,353,625 1.21 - 4.11 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบีย้ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

          
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 9,640,443 - - 42,576 9,683,019 0.25 - 0.30 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำร 
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 60,000 - - - - - - 60,000 2.50 
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 800,000 - - - - - - 800,000 2.20 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 597,619 828,527 5,710 - - - - 1,431,856 1.21 - 4.11 

 
7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนสนิเชื่อ 
แก่ลกูคำ้และลกูหนี้คงคำ้ง 
 

ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีเ่หมำะสมเพื่อท ำใหเ้ชื่อมัน่ได้ว่ำไดท้ ำสญัญำกบัลูกค้ำทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัเหมำะสม 
ซึ่งมกีำรจ ำกดัสนิเชื่อลูกคำ้ รวมถงึไดร้บักำรรบัประกนัทีเ่หมำะสมจำกลูกคำ้ รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดไดเ้ลอืกทีจ่ะท ำ
รำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่รีะดบัควำมน่ำเชือ่ถอืสงู 
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ข) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ 4 ประเภทที่ต้องมีกำรพิจำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุน 
ดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
• ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
• สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 
• เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
• เงนิมดัจ ำ 
 
แมว้ำ่กลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึง่เขำ้เงือ่นไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ภำยใต ้TFRS 9 
แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำวำ่กำรดอ้ยคำ่ของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั 
 
ลกูหนี้การคา้และสนิทรพัยต์ามสญัญา 
 
กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
ซึง่ค ำนวณคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุลกูหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำทัง้หมด 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติ 
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำส ำหรบัลูกหนี้ทีไ่ม่ไดม้กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่นีัยส ำคญั และ
รบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นตลอดอำยุส ำหรบัเงนิให้กู้ยมืที่มกีำรเพิม่ขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดติ  
ทีม่นียัส ำคญั 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยประกอบดว้ยเงนิมดัจ ำทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ 
 

7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
จ ำนวนเงนิสดทีม่อียำ่งเพยีงพอยอ่มแสดงถงึกำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอยำ่งรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำร
หำแหล่งเงนิทุนแสดงใหเ้หน็ไดจ้ำกกำรทีม่วีงเงนิสนิเชื่อในกำรกูย้มืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ล้วอย่ำงเพยีงพอ ฝ่ำยบรหิำร
ของกลุ่มกิจกำรได้ตัง้เป้ำหมำยว่ำจะใช้ควำมยดืหยุ่นในกำรจดัหำเงนิทุนโดยกำรรกัษำวงเงนิสนิเชื่อที่ตกลงไว้ให้
เพยีงพอ 
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ก) กำรจดักำรด้ำนกำรจดัหำเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอำยุภำยในหนึ่งปี     
   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี  20,000  - 20,000 - 
   - วงเงนิกูธ้นำคำร  1,530,000  1,500,000 1,530,000 1,500,000 
  1,550,000   1,500,000   1,550,000   1,500,000  

 
ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เหน็ถึงหนี้สนิทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงด้วย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืน จะเท่ำกบัมูลค่ำ 
ตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องกำรกำรคดิลดไมม่นียัส ำคญั  

 
 งบกำรเงินรวม 

  
ณ ปัจจบุนั 

พนับำท 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 
มำกกว่ำ 5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ 165,046 1,119,248 - - 1,284,294 
เจำ้หนี้บรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง 18,776 596,283 - - 615,059 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - 1,777,885 3,725,246 8,525 5,511,656 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - 800,000 - - 800,000 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอืน่ - - 38,499 - 38,499 
รวม 183,822 4,293,416 3,763,745 8,525 8,249,508 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
ณ ปัจจบุนั 

พนับำท 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 
มำกกว่ำ 5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ 165,046 1,267,850 - - 1,432,896 
เจำ้หนี้บรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง 18,776 596,283 - - 615,059 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - 604,205 868,818 8,525 1,481,548 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - 800,000 - - 800,000 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอืน่ - - 38,499 - 38,499 
รวม 183,822 3,268,338 907,317 8,525 4,368,002 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
ณ ปัจจบุนั 

พนับำท 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 
มำกกว่ำ 5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ 307,266 1,416,872 - - 1,724,138 
เจำ้หนี้บรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง 24,074 860,159 - - 884,233 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 800,000 - 800,000 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอืน่ - - 94,680 - 94,680 
รวม 331,340 2,277,031 894,680 - 3,503,051 

 

7.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 
 

7.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

วตัถุประสงคข์องกำรบรหิำรสว่นของทุน คอื 
 

• รกัษำไวซ้ึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อทีจ่ะสำมำรถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์ใหแ้ก่  
ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น ๆ และ 

• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 

ในกำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พือ่ลดภำระหนี้สนิ 
 

7.2.2 กำรคงไว้ซ่ึงอตัรำส่วนตำมสญัญำเงินกู้ (Loan covenants) 
 

ภำยใต้เงื่อนไขของวงเงนิกู้หลกัของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องคงไว้ซึ่งอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้  
ที่ไม่น้อยกว่ำ 1.20 เท่ำ กลุ่มกิจกำรสำมำรถคงไว้ซึ่งอตัรำส่วนทำงกำรเงินตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน ณ วนัที่   
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ เท่ำกบั 3.10 เท่ำ (พ.ศ. 2562: 2.68 เท่ำ) 
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8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มสีมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ก)  กำรปันส่วนรำคำของรำยกำร 

 
โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ไดใ้หส้ทิธใินกำรไดร้บัส่วนลดแก่ลูกคำ้ คะแนนสะสมทีใ่หแ้ก่ลูกคำ้นัน้ถอืเป็นภำระทีต่้องปฏบิตัิ
ตำมสญัญำแยกต่ำงหำก รำคำของรำยกำรจงึถูกปันส่วนไปยงับรกิำรทีไ่ดใ้หบ้รกิำรและคะแนนทีใ่หต้ำมวธิรีำคำขำยแบบเอกเทศ 
ผูบ้รหิำรประมำณกำรรำคำแบบเอกเทศต่อหนึ่งคะแนนสะสมจำกประสบกำรณ์ในอดตี โดยพจิำรณำมลูคำ่ของคะแนนทีน่ ำมำใช้
เป็นสว่นลดได ้และควำมเป็นไปไดข้องกำรน ำคะแนนนัน้มำแลกเป็นสว่นลด 

 
ข) กำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ ำใหเ้กดิสิง่จูงใจทำงเศรษฐกจิส ำหรบัผูเ้ช่ำ ในกำรใชส้ทิธิ
ขยำยอำยุสญัญำเชำ่หรอืไมใ่ชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเชำ่เพือ่ก ำหนดอำยุสญัญำเชำ่ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุสญัญำเชำ่
กต็่อเมือ่สญัญำเชำ่นัน้มคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเชำ่จะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส ำหรบักำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีส่ดุคอืระยะสญัญำเชำ่ในอดตี คำ่ใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่ 
 
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำพื้นที่ร้ำนพำร์เซลชอ็ป ส ำนักงำน และคลงัสนิค้ำ ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิ 
ตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ และ/หรอื ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิ
ตน้ทุนอยำ่งมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรือไม่ใช้) สทิธิหรือกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในกำรใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)  
กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่มนีัยส ำคญัหรอืกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม 
ทีม่นียัส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเชำ่และอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร  

 
ค) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ดงันี้ 
 
• ใช้ข้อมูลที่กำรจัดหำเงินทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกิจกำรที่เป็นผู้เช่ำและปรับปรุงข้อมูลที่ได้ร ับให้สะท้อนกับ  

กำรเปลีย่นแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ชำ่หำกเป็นไปได ้
• ปรบัปรุงสญัญำเชำ่โดยเฉพำะเจำะจง เชน่ อำยุสญัญำเชำ่ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
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ง)  กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่ของบรกิำรทีไ่ดร้บัโดยอำ้งองิกบัมลูคำ่ยุตธิรรมของตรำสำรทุนทีอ่อกให ้มลูคำ่ยุตธิรรมของรำคำตรำสำรทุน
ของกลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่โดยใชอ้ตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรของบรษิทัทีส่ำมำรถเปรยีบเทยีบไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยปรบัดว้ยอตัรำส่วนลดกำรขำดสภำพคล่อง เพือ่สะทอ้นรำคำตรำสำรทุนของกลุ่มกจิกำร 
 
กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำสทิธซิื้อหุ้นทีม่อบให้แก่ผู้บรหิำรและพนักงำนของกลุ่มกจิกำร โดยอ้ำงองิมูลค่ำยุตธิรรมของสทิธซิื้อหุน้  
ณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิมลูคำ่ยุตธิรรมดงักล่ำวถูกรบัรูต้ำมขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของสทิธซิือ้หุน้ ควำมผนัผวน
ของขอ้สมมตฐิำนดงักล่ำวจะสง่ผลต่อกำรรบัรูค้ำ่ใชจ้่ำยส ำหรบัพนกังำนในแต่ละปี 
 
ผู้บริหำรก ำหนดควำมเหมำะสมของข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ข้อมูลเพิ่มเติมของ  
ขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมถูกเปิดเผยในหมำยเหตุ 24 
 

จ) อำยกุำรให้ประโยชน์ของอำคำร อปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
ฝ่ำยบรหิำรเป็นผูป้ระมำณกำรอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลอืส ำหรบัอำคำร อุปกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของกลุ่มกจิกำร  
โดยฝ่ำยบรหิำรจะท ำกำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำเมื่ออำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลอืมคีวำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำร 
ในงวดก่อน หรอืมกีำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภำพหรอืไมไ่ดใ้ชง้ำนเมือ่จ ำหน่ำยออกไป 
 

ฉ)  ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิำนหลำยขอ้ ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชแ้ละผลกระทบ
จำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมำยเหตุขอ้ 21 
 

ช) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอำ้งองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กีย่วกบัควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำ
กำรขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิ กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อกำร
ค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพืน้ฐำนของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิกำรและสภำวะแวดลอ้มทำงตลำดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้กำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

9 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรไมไ่ดน้ ำเสนอขอ้มลูจ ำแนกตำมสว่นงำน เนื่องจำกผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนพจิำรณำว่ำกลุ่มกจิกำรมกีำร
ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศเพียงส่วนงำนเดียว ผู้มีอ ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกผลก ำไรก่อนภำษีตำมส่วนงำน ซึ่งใช้มำตรฐำนในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนเช่นเดียวกบักำรจดัท ำ 
งบกำรเงนิ กลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผยรำยไดแ้บ่งตำมประเภทกำรบรกิำรและประเภทลกูคำ้ในหมำยเหตุ 25 
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10 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
เงนิสดในมอื 42,616 42,576 42,141 
เงนิฝำกธนำคำร 9,654,146 9,640,443 867,657 
รวม 9,696,762 9,683,019 909,798 
 

11 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน และสินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 
 
11.1  ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 984,984 981,403 1,172,704 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31.3) 38,708 38,708 62,197 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ - กจิกำรอื่น 374,368 374,368 418,718 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31.3) 8,920 8,920 2,061 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
   (พ.ศ. 2562 : คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (9,972) (9,972) (9,655) 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 1,397,008 1,393,427 1,646,025 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31.3) 1,620 2,294 6,811 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรอื่น 311 311 123 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31.3) - 325 - 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  67,847 67,095 69,509 
รวม 1,466,786 1,463,452 1,722,468 
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11.2  กำรด้อยค่ำของลกูหน้ีกำรค้ำและสินทรพัยท่ี์เกิดสญัญำ 

 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนของลกูหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับำท 

3 - 6 เดือน 
พนับำท 

6 - 12 เดือน 
พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

      
มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้      
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 1,009,071 4,598 2,536 7,487 1,023,692 
   - สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 383,288 - - - 383,288 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ - 64 2,421 7,487 9,972 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับำท 

3 - 6 เดือน 
พนับำท 

6 - 12 เดือน 
พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

      
มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้      
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 1,005,490 4,598 2,536 7,487 1,020,111 
   - สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 383,288 - - - 383,288 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ - 64 2,421 7,487 9,972 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับำท 

3 - 6 เดือน 
พนับำท 

6 - 12 เดือน 
พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

      
มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้      
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 1,226,125 2,243 2,334 4,199 1,234,901 
   - สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 420,779 - - - 420,779 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ 879 2,243 2,334 4,199 9,655 

 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรบัลูกหนี้กำรค้ำและสนิทรพัย์ที่เกดิจำกสญัญำส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม  
มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ค ำนวณตำม TAS 101 9,655 
จ ำนวนทีป่รบัปรงุใหมผ่ำ่นก ำไรสะสมตน้ปี - 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TFRS 9   
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหว่ำงปี 1,827 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน (1,510) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 9,972 

 
12 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 9,696,762 9,683,019 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น* 1,015,651 1,013,069 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 60,000 
เงนิมดัจ ำ 219,015 219,015 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 พนับำท พนับำท 
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  800,000   800,000  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น* 1,284,294 1,432,896 
เจำ้หนี้บรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง  615,059   615,059  
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 5,353,625 1,431,856 
หนี้สนิทำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น 38,499 38,499 
* ไมร่วมรำยกำรทีไ่มใ่ชส่นิทรพัยห์รอืหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
 
ก) มูลค่ำยติุธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
ส ำหรบัลูกหนี้อื่นส่วนที่หมุนเวยีน เนื่องจำกมลีกัษณะเป็นสนิทรพัย์ที่หมุนเวยีน มูลค่ำตำมบญัชจีงึมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำ
ยุตธิรรม 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ ำนวน 60 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี มมีูลค่ำ
ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัช ีเนื่องจำกกำรคดิลดไมม่นียัส ำคญั 
 

ข) ค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มคี่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยทีร่บัรู้
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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13 สินค้ำคงเหลือ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
กล่องพสัด ุ  29,181   29,181  19,606 
ซองพสัด ุ  11,011   11,011  58,541 
ฉลำกและเทปกำว  23,691   23,691  27,781 
อื่น ๆ 15,792 15,792 30,199 
รวม 79,675 79,675 136,127 
 
ระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่รบัรู้เป็นต้นทุนขำยและบริกำรในก ำไรหรือขำดทุนใน 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นจ ำนวนเงนิ 377.02 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 360.94 ลำ้นบำท) 
 

14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
14.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรดงัต่อไปนี้ หุน้ทุนของ
บรษิทัยอ่ยดงักล่ำวประกอบดว้ยหุน้สำมญัและหุน้บุรมิสทิธซิึง่มสีทิธใินกำรออกเสยีงทีแ่ตกต่ำงกนั โดยกลุ่มกจิกำรถอืเฉพำะหุน้
สำมญัของบรษิทัย่อย ซึ่งผลท ำใหส้ดัส่วนของส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำรไม่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีง 
ในบรษิทัยอ่ยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร 
 

 
สถำนท่ีหลกัในกำร
ประกอบธุรกิจ/ 

 
 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของ 

ท่ีถือโดยบริษทั 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถือโดยกลุ่ม

กิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

สิทธิออกเสียง 
ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ เงินลงทุนในวิธีรำคำทุน 

 ประเทศ  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
             

KETH Corporate 
   Services Limited 

เขตปกครองพเิศษ 
   ฮ่องกง 

ใหบ้รกิำรดำ้น 
   กำรบรหิำรจดักำร 
   และสนบัสนุน  
   องคก์ร 

100.00 - 100.00 - - - - - 39.76 - 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส 
   เซอรว์สิ จ ำกดั 

ไทย ใหบ้รกิำรขนสง่แก่               
   บรษิทั 

49.00 - 49.00 - 51.00 - 9.43 - 490.00 - 

 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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14.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในระหวำ่งปี มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - - 
กำรลงทุนเพิม่ 530 - 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด 530 - 
 
เมื่อวนัที ่4 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร มมีตอินุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยในเขตปกครอง
พเิศษฮ่องกง คอื KETH Corporate Services Limited โดยมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 10,000 ดอลลำรฮ์่องกง ประกอบดว้ยหุน้
สำมญั 10,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 ดอลลำรฮ์่องกง บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ KETH Corporate Services 
Limited โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรจดักำรและสนับสนุนองค์กรแก่บรษิัท บรษิัทย่อยใหม่ดงักล่ำวได้  
จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวันที่ 17 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัท Kerry Logistics (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่
เกีย่วขอ้งกนัไดจ้่ำยช ำระคำ่หุน้แทนบรษิทัไปแลว้เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 10,000 ดอลลำรฮ์่องกง  
 
เมื่อวนัที ่24 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร มมีตอินุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยคอื บรษิทั เคอรี ่
เอก็ซ์เพรส เซอรว์สิ จ ำกดั โดยมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 1 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 4,900 หุน้และหุน้บุรมิสทิธ ิ5,100 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้สำมญัทัง้หมด ในขณะทีบ่รษิทั มริำเคลิ รชิ โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทั 
ที่เกี่ยวข้องกนัถือหุ้นบุรมิสทิธิทัง้หมด ซึ่งหุ้นบุรมิสทิธิ 10 หุ้นจะมสีทิธิออกเสยีงเท่ำกบั 1 เสยีง และหุ้นบุรมิสทิธิจะได้รบั 
เงนิปันผลในจ ำนวนที่แน่นอนและไม่สะสม ในอตัรำร้อยละ 5 ของมูลค่ำหุ้นที่ได้ช ำระแล้วต่อปีเฉพำะในปีที่มกีำรประกำศ
จ่ำยเงนิปันผล และจะไม่ไดร้บัสทิธใินส่วนไดเ้สยีคงเหลอือื่น บรษิทัย่อยใหม่ดงักล่ำวจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รกิำร
ขนส่งแก่บรษิทั และได้จดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้บรหิำรได้พจิำรณำว่ำกลุ่มกจิกำรมอี ำนำจ
ควบคุมเหนือบรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส เซอรว์สิ จ ำกดั เนื่องจำกมสีทิธใินกำรออกเสยีงรอ้ยละ 90.52 และบรษิทัมสีทิธใินสว่นไดเ้สยี
ถงึแมว้ำ่กลุ่มกจิกำรจะถอืหุน้น้อยกวำ่รอ้ยละ 50 
 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ย ไมม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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15 อำคำร และอปุกรณ์ 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
อำคำรและ 

ส่วนปรบัปรงุ 
อำคำร 

ส่วนปรบัปรงุ 
อำคำรเช่ำ 

อปุกรณ์ท่ี 
ใช้ในกำร

ด ำเนินงำน 

เครื่องตกแต่ง
ติดตัง้และ
อปุกรณ์

ส ำนักงำน คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ 
สินทรพัย์

ระหวำ่งติดตัง้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท บำท บำท 
         
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 113,925 361,671 795,262 599,784 687,867 61,753 85,774 2,706,036 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 14,425 20,745 73,403 60,709 70,413 - 78,683 318,378 
กำรจ ำหน่ำย - สทุธ ิ - (19,068) (3,005) (283) (754) (5,616) - (28,726) 
โอนไปยงัสนิทรพัยห์มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย - - (3,545) (2,478) (48) - - (6,071) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 69,952 33,560 28,920 751 8,449 - (141,632) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (48,053) (97,183) (198,813) (168,935) (200,297) (17,790) - (731,071) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 150,249 299,725 692,222 489,548 565,630 38,347 22,825 2,258,546 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน  215,143 542,211 1,173,280 882,320 1,075,091 84,756 22,825 3,995,626 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (64,894) (242,486) (481,058) (392,772) (509,461) (46,409) - (1,737,080) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 150,249 299,725 692,222 489,548 565,630 38,347 22,825 2,258,546 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
อำคำรและ 

ส่วนปรบัปรงุ
อำคำร 

ส่วนปรบัปรงุ 
อำคำรเช่ำ 

อปุกรณ์ท่ี 
ใช้ในกำร

ด ำเนินงำน 

เครื่องตกแต่ง
ติดตัง้และ
อปุกรณ์

ส ำนักงำน คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ 
สินทรพัย์

ระหวำ่งติดตัง้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน  35,030 274,212 649,325 542,454 709,444 100,659 288,013 2,599,137 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (3,243) (50,102) (126,030) (80,488) (137,365) (20,021)                     -     (417,249) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ  31,787   224,110   523,295   461,966   572,079   80,638   288,013   2,181,888  
         

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 31,787 224,110 523,295 461,966 572,079 80,638 288,013 2,181,888 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 25,450 171,928 191,543 259,446 282,445  -  226,297 1,157,109 
กำรจ ำหน่ำย - สทุธ ิ  -   -  (1,507) (267) (1,489) (215)  -  (3,478) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 70,286 70,094 249,472 23,225 15,459  -  (428,536)  -  
คำ่เสือ่มรำคำ (13,598) (104,461) (167,541) (144,586) (180,627) (18,670)  -  (629,483) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ  113,925   361,671   795,262   599,784   687,867   61,753   85,774   2,706,036  
         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน   130,766   516,234   1,084,548   824,572   1,000,265   99,687   85,774   3,741,846  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (16,841) (154,563)  (289,286)  (224,788)  (312,398)  (37,934)                     -   (1,035,810) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ  113,925   361,671   795,262   599,784   687,867   61,753   85,774   2,706,036  
 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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คำ่เสือ่มรำคำถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร 634,865 634,865  546,595  
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 5,760 5,760  4,233  
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 90,446 90,446  78,655  
 731,071 731,071 629,483 
 

16 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

ยำนพำหนะ อำคำร 
อปุกรณ์ท่ีใช้ใน
กำรด ำเนินงำน รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหต ุ5)  2,633,389   1,532,871   17,428   4,183,688  
กำรเพิม่ขึน้  158,269   300,887   2,319   461,475  
กำรยกเลกิสญัญำเชำ่  (12,232)  (102,574)  -     (114,806) 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่และกำรประเมนิหนี้สนิ 
   ตำมสญัญำเชำ่ใหม ่  2,129,781   226,903   -     2,356,684  
คำ่เสือ่มรำคำ  (994,448)  (564,230)  (7,774)  (1,566,452) 
     
มลูคำ่ตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 3,914,759 1,393,857 11,973 5,320,589 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ยำนพำหนะ อำคำร 
อปุกรณ์ท่ีใช้ใน
กำรด ำเนินงำน รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหต ุ5)  2,633,389   1,532,871   17,428   4,183,688  
กำรเพิม่ขึน้  158,269   300,887   2,319   461,475  
กำรยกเลกิสญัญำ  -     (102,574)  -     (102,574) 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่และกำรประเมนิหนี้สนิ 
   ตำมสญัญำเชำ่ใหม ่  -     226,903   -     226,903  
โอนสญัญำเชำ่ไปยงับรษิทัยอ่ย  (2,170,099)  -     -     (2,170,099) 
คำ่เสือ่มรำคำ  (613,383)  (564,230)  (7,774)  (1,185,387) 
     
มลูคำ่ตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 8,176 1,393,857 11,973 1,414,006 
 
ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดโ้อนสญัญำเชำ่รถบรรทุก และรถกระบะทัง้หมดทีบ่รษิทัเป็นผูเ้ชำ่ไปยงับรษิทั 
เคอรี ่เอก็ซเ์พรส เซอรว์สิ จ ำกดั สง่ผลใหบ้รษิทักลบัรำยกำรสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่จ ำนวน 2,170.10 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 2,195.05 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และรบัรูก้ ำไรจำกกำรโอนสญัญำเช่ำไปยงับรษิทัย่อยจ ำนวน 24.95 ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิ
เฉพำะกิจกำร (หมำยเหตุ 26) ในกำรโอนสญัญำเช่ำนี้ กลุ่มกิจกำรได้ตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบำงอย่ำงของสญัญำเช่ำ อำทเิช่น  
อำยุสญัญำเช่ำ ค่ำเช่ำต่อเดือน และเงื่อนไขกำรซื้อสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดสญัญำเช่ำ เป็นต้น ซึ่ง ในงบกำรเงินรวมจะถือเป็นกำร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำเช่ำภำยใต้ TFRS 16 ดังนัน้ กลุ่มกิจกำรจึงปรับปรุงมูลค่ำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สิน 
ตำมสญัญำเชำ่ใหม ่ณ วนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไข เป็นจ ำนวน 2,129.78 ลำ้นบำท ในงบกำรเงนิรวม 
 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ทีไ่มไ่ดร้วมรบัรูใ้นหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่และสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 
 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้   693,594   681,559  
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ  138,572   138,572  
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบักำรจ่ำยช ำระคำ่เชำ่ผนัแปร  28,415   28,415  
 
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเชำ่ในปี พ.ศ. 2563 มจี ำนวนทัง้สิน้ 2,462.33 ลำ้นบำท ในงบกำรเงนิรวม และ 2,031.82 ลำ้นบำท 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
 งบกำรเงินรวม 
 โปรแกรม โปรแกรม  
 คอมพิวเตอร ์ ระหวำ่งติดตัง้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 235,252 - 235,252 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 16,948 4,986 21,934 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 4,452 (4,452) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (58,036) - (58,036) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 198,616 534 199,150 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 348,385 534 348,919 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (149,769) - (149,769) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 198,616 534 199,150 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม โปรแกรม  
 คอมพิวเตอร ์ ระหวำ่งติดตัง้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 212,931 - 212,931 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (43,617) - (43,617) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 169,314 - 169,314 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 169,314 - 169,314 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 93,822 20,294 114,116 
กำรจ ำหน่ำย - สทุธ ิ (46) - (46) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 20,294 (20,294) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (48,132) - (48,132) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 235,252 - 235,252 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม โปรแกรม  
 คอมพิวเตอร ์ ระหวำ่งติดตัง้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 326,985 - 326,985 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (91,733) - (91,733) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 235,252 - 235,252 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 235,252 - 235,252 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 16,907 4,986 21,893 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 4,452 (4,452) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (58,033) - (58,033) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 198,578 534 199,112 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 348,344 534 348,878 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (149,766) - (149,766) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 198,578 534 199,112 
 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร  34,649   34,649   29,880  
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย  618   618   587  
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 22,769  22,766   17,665  
   58,036    58,033  48,132 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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18 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน  5,187   5,128   2,046  
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน  37,822   34,034   21,984  
  43,009   39,162  24,030 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ประมำณกำร
หน้ีสินค่ำรือ้ถอน

สินทรพัย ์

ภำระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงำน ค่ำเส่ือมรำคำ 
โปรแกรมสิทธิ
พิเศษแก่ลกูค้ำ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้ 
   รอกำรตดับญัชี    

 
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  420   13,391   10,219   -     24,030  
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน  376   5,588   6,866   4,305   17,135  
เพิม่ในขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่  -     1,844   -     -     1,844  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  796   20,823   17,085   4,305   43,009  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ประมำณกำร
หน้ีสินค่ำรือ้ถอน

สินทรพัย ์

ภำระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงำน ค่ำเส่ือมรำคำ 
โปรแกรมสิทธิ
พิเศษแก่ลกูค้ำ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้ 
   รอกำรตดับญัชี    

 
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562  152   5,764   3,489  -  9,405  
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน  268   2,880   6,730  -  9,878  
เพิม่ในขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่  -   4,747   -  - 4,747  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  420   13,391   10,219  - 24,030 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ประมำณกำร
หน้ีสินค่ำรือ้ถอน

สินทรพัย ์

ภำระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงำน ค่ำเส่ือมรำคำ 
โปรแกรมสิทธิ
พิเศษแก่ลกูค้ำ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  420   13,391   10,219   -     24,030  
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน  376   1,639   6,866   4,305   13,186  
เพิม่ในขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่  -     1,946   -     -     1,946  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  796   16,976   17,085   4,305   39,162  
 

19 เงินกู้ยืม 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
รำยกำรหมุนเวียน    
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 800,000 800,000 - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน  1,760,568  597,619  - 
เงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวม 2,560,568    1,397,619  - 
    
รำยกำรไม่หมุนเวียน    
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 800,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน  3,593,057   834,237  - 
เงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีนรวม  3,593,057   834,237  800,000 
    
เงินกู้ยืมรวม 6,153,625   2,231,856  800,000 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรซื้อและก่อสรำ้งสนิทรพัยถ์ำวร  
โดยเงินกู้ดงักล่ำวกู้ยืมในสกุลเงินบำท และค ้ำประกนัโดยบริษัทใหญ่ในล ำดบัสูงสุด เงินกู้ยืมมีอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 ต่อปี  
มกี ำหนดช ำระคนืในวนัที ่30 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม 800,000 800,000 - 
โอนเปลีย่นประเภทจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้ - - 700,000 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ - - 100,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 800,000 800,000 800,000 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกูย้มืทีอ่ตัรำตลำดรอ้ยละ 1.60 
และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม มลูคำ่ยุตธิรรมมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงรำคำตำมบญัชขีองเงนิกูย้มืระยะยำว 
 
รำยละเอยีดกำรครบก ำหนดของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
จ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสิน 
   ตำมสญัญำเช่ำ 

   

ภำยในไมเ่กนิ 1 ปี  1,777,885  604,205  - 
เกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี  3,725,246   868,818  - 
หลงัจำก 5 ปี  8,525   8,525  - 
 5,511,656   1,481,548  - 
หกั  คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของสญัญำเชำ่  (158,031)  (49,692) - 
มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  5,353,625  1,431,856  - 
    
มูลค่ำปัจจบุนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ    
ภำยในไมเ่กนิ 1 ปี  1,760,568  597,619  - 
เกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี  3,587,347   828,527  - 
หลงัจำก 5 ปี  5,710   5,710  - 
  5,353,625  1,431,856  - 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 477,307 414,558 627,577 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหต ุ31.3) - 248,341 1 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 99,514 99,514 133,378 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหต ุ31.3) 11,014 51,098 14,032 
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำนคำ้งจ่ำย 378,430 307,617 557,780 
คำ่บรกิำรรำ้นคำ้ตวัแทนคำ้งจ่ำย 91,253 91,253 106,028 
คำ่ขนสง่คำ้งจ่ำย 9,484 9,484 14,177 
คำ่เชำ่คำ้งจ่ำย 22,379 22,379 26,110 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่น - กจิกำรอื่น 166,481 160,229 217,086 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหต ุ31.3) 20,903 20,894 18,249 
เงนิมดัจ ำรบัล่วงหน้ำ 7,529 7,529 9,720 
คำ่แรกเขำ้รอกำรตดัจ ำหน่ำย 62,734 62,734 76,285 
 1,347,028 1,495,630 1,800,423 
 

21 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ :    
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ  104,112  84,879  66,955 
    
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน :    
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ  28,282  25,047  14,434 
    
กำรวดัมลูคำ่ใหมส่ ำหรบั :    
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ  9,220  9,730 23,736 

 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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รำยกำรเคลือ่นไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม 66,955 66,955 28,819 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 26,938 23,818 10,336 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี - - 3,295 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,344 1,229 803 
 95,237 92,002 43,253 
    
กำรวดัมลูคำ่ใหม่ :    
ก ำไรทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร ์ (158) (158) - 
(ก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ (3,135) (2,906) 12,079 
ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 12,513 12,794 11,657 
 9,220 9,730 23,736 
    
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เนื่องจำกกำรโอนพนกังำนไปยงับรษิทัยอ่ย - (16,649) - 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (345) (204) (34) 
 (345) (16,853) (34) 
    
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 104,112 84,879 66,955 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
    
อตัรำคดิลด 1.80 1.80 1.80 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 3.75 3.75 4.00 
อตัรำกำรหมนุเวยีนพนกังำน 15.95 15.95 15.90 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำร

ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปล่ียนแปลงใน

ข้อสมมติ 
กำรเพ่ิมขึน้ของ 

ข้อสมมติ 
กำรลดลงของ 
ข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
    
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.50 

 
ลดลงรอ้ยละ  

6.34 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.90 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.50 

 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.61 
ลดลงรอ้ยละ 

6.11 
อตัรำกำรหมนุเวยีนพนกังำน รอ้ยละ 1.00 

 
ลดลงรอ้ยละ  

22.84 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

31.13 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้
 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.50 

 
รอ้ยละ 0.50 ลดลงรอ้ยละ  

6.49 
ลดลงรอ้ยละ  

6.79 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

7.08 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

7.42 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ 
   ของเงนิเดอืน 

รอ้ยละ 0.50 
 

รอ้ยละ 1.00 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
6.74 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
 14.72 

ลดลงรอ้ยละ 
6.23 

ลดลงรอ้ยละ  
12.52 

อตัรำกำรหมนุเวยีน 
   พนกังำน 

รอ้ยละ 1.00 
 

รอ้ยละ 1.00 ลดลงรอ้ยละ  
23.36 

ลดลงรอ้ยละ 
 14.34 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
32.04 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
 17.15 

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อำ้งองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัิ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์
ควำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบักำรค ำนวณหนี้สนิ
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 13.23 ปี (พ.ศ. 2562 : 13.80 ปี) 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีไ่มม่กีำรคดิลด มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
น้อยกวำ่ 1 ปี  436   295   348  
ระหว่ำง 1 - 5 ปี  7,591   5,673   3,583  
เกนิกวำ่ 5 ปี  125,183   103,276   83,077  
รวม  133,210   109,244  87,008 
 

22 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว ส่วนเกิน  

 จ ำนวนหุ้น จ ำนวนเงิน จ ำนวนหุ้น จ ำนวนเงิน มูลค่ำหุ้น รวม 
 หุ้น พนับำท หุ้น พนับำท พนับำท พนับำท 

       
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 1,200,000 120,000 1,200,000 120,000 - 120,000 
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีต่รำไวข้องหุน้ 238,800,000 - 238,800,000 - - - 
กำรออกหุน้ 1,540,000,000 770,000 1,500,000,000 750,000 8,250,000 9,000,000 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้ - - - - (138,939) (138,939) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1,780,000,000 890,000 1,740,000,000 870,000 8,111,061 8,981,061 

 
เมื่อวนัที่ 17 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตัิกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นจำก 100 บำทต่อหุ้น เป็น  
0.50 บำทต่อหุน้ โดยภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงบรษิทัมหีุน้สำมญัจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จำก 1.20 ลำ้นหุน้ เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 240 ลำ้นหุน้ 
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 ์เมือ่วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
เมือ่วนัที ่27 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัคำ่หุน้ส ำหรบัหุน้สำมญัทีอ่อกใหมจ่ ำนวน 1,200 ลำ้นหุน้ ทีม่ลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
รวมเป็นจ ำนวน 600 ลำ้นบำท 
 
นอกจำกนี้ บรษิทัไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจ ำนวน 300 ลำ้นหุน้ โดยกำรขำยหุน้ทีอ่อกใหม่
ใหแ้ก่ผูจ้องในรำคำหุน้ละ 28 บำท (ทุน 0.50 บำทและส่วนเกนิมูลค่ำหุน้ 27.50 บำท) เป็นจ ำนวนเงนิรวม 8,400 ลำ้นบำท บรษิทัได ้
จดทะเบยีนกำรเพิม่ทุนทีช่ ำระแล้วกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่22 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และหุน้ของบรษิทัเริม่กำรซื้อขำยในตลำด
หลกัทรพัย์ในวนัที ่24 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนจ ำนวน  138.94 ล้ำนบำท 
แสดงหกัจำกส่วนเกนิมลูคำ่หุน้ทีไ่ดร้บัจำกผูถ้อืหุน้ โดยคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรเสนอขำยหุน้ดงักล่ำวสุทธจิำกภำษ ี
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

65 

 
23 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม 12,000 12,000 12,000 
จดัสรรระหวำ่งปี 77,000 77,000 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 89,000 89,000 12,000 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธ ิหลงัจำก
หกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมมีลูค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทุนส ำรองนี้ไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้
 

24 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
เมื่อวนัที่ 22 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทให้ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัแก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท  
ซึง่ถอืเป็นโครงกำรประเภทช ำระดว้ยตรำสำรทุน โดยโครงกำรดงักล่ำวมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

  จ ำนวนท่ีออก 
อตัรำกำรใช้

สิทธิ 
รำคำกำรใช้

สิทธิ ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 
 วนัท่ีออก หน่วย หน่วย/หุ้น บำท/หน่วย จ ำนวนหน่วย เร่ิม ส้ินสดุ 
        

KEX - ESOP 22 ธ.ค. 2563 40,000,000 1 : 1 28.00 20,000,000 25 ธนัวำคม 2564 22 ธนัวำคม 2568 
     20,000,000 26 ธนัวำคม 2565 22 ธนัวำคม 2568 

 
กลุ่มกจิกำรไมม่ภีำระผกูพนัทำงกฎหมำยในกำรซื้อใบส ำคญัแสดงสทิธกิลบัคนืมำหรอืจ่ำยช ำระเป็นเงนิสด 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มสีทิธซิื้อหุน้คงเหลอืจ ำนวน 39,800,000 สทิธ ิ(พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี และไม่มกีำรใชส้ทิธซิื้อหุน้ระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2563 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษัทประเมินมูลค่ำยุติธรรมของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัโดยใช้แบบจ ำลอง แบล็ค-โชลส์ (Black Shchole model)  
ขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณเป็นดงันี้ 
 

ข้อสมมติฐำน KEX - ESOP 
  

มลูคำ่ยุตธิรรมถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญั  
   ณ วนัทีป่ระเมนิรำคำ (บำทต่อหุน้) 28.00 
ควำมผนัผวนของรำคำหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญั (รอ้ยละ) 17.85 
อตัรำเงนิปันผลตอบแทน (รอ้ยละ) 1.64 
อตัรำดอกเบีย้ปรำศจำกควำมเสีย่ง (รอ้ยละ) 0.66 
อำยุทีค่ำดวำ่จะใชส้ทิธ ิ(ปี) 2.15 
 
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 คำ่ใชจ้่ำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ ำนวน 2.00 ลำ้นบำท ถูกบนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
โดยรบัรูพ้รอ้มกบักำรเพิม่ขึน้ของส ำรองอื่น - กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นสว่นของเจำ้ของ 
 

25 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุ  18,609,162   18,609,162   19,360,314  
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้  282,294   282,294   246,570  
รำยไดค้ำ่โฆษณำ  25,606   25,606   175,042  
รวม 18,917,062 18,917,062 19,781,926 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัด(ุไมร่วมรำยไดค้ำ่โฆษณำ)สำมำรถแยกตำมประเภทลกูคำ้ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ธุรกจิสง่ถงึธุรกจิ   352,078   352,078   426,220  
ธุรกจิสง่ถงึบุคคล   8,528,429   8,528,429   8,948,887  
บุคคลสง่ถงึบุคคล  10,010,949   10,010,949   10,231,777  
รวม 18,891,456 18,891,456 19,606,884 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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26 รำยได้อ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำ  1,057   1,057   5,420  
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร  37,005   40,155   22,974  
รำยไดค้ำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  2,784   2,784   27,900  
ดอกเบีย้รบั  8,289   8,614   7,218  
อื่น ๆ  43,857   42,555  49,166   
ก ำไรจำกกำรโอนสญัญำเชำ่ไปยงับรษิทัยอ่ย (หมำยเหตุ 16) -  24,955  - 
รวม  92,992   120,120 112,678 
 

27 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
คำ่ใชจ้่ำยทีส่ ำคญั ซึง่บนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนสำมำรถแยกตำมลกัษณะไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน 6,065,174 5,644,783  6,632,401  
คำ่จำ้งเหมำ 3,789,050  5,020,427   3,584,226  
คำ่น ้ำมนั  1,296,220   1,033,098   1,886,253  
คำ่เชำ่ - สญัญำเชำ่ระยะสัน้  693,594   681,559  - 
คำ่เชำ่ - สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ  138,572   138,572  - 
คำ่เชำ่ตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน - - 2,393,771 
ตน้ทุนสนิคำ้คงเหลอืและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป  480,347   480,347  604,514  
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  2,355,559   1,974,491   677,615  
คำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ (หมำยเหตุ 31.2)  13,712   13,703   39,256  
คำ่บรกิำรรำ้นคำ้ตวัแทน  1,362,178   1,362,178   1,099,187  
คำ่โทรศพัทเ์คลือ่นที ่  148,387   148,387   185,083  
คำ่โฆษณำ  104,994   101,450  182,391 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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28 ภำษีเงินได้ 

 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :    
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี  346,172   335,042  333,569 
    
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:    
เพิม่ในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 18)  (17,135)  (13,186) (9,878) 
รวมภำษีเงินได้  329,037   321,856  323,691 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองบรษิทัมจี ำนวนทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีณูกบัอตัรำภำษขีองประเทศทีบ่รษิทั
ตัง้อยู ่โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ก ำไรก่อนภำษ ี  1,734,062   1,659,467  1,652,243 
    
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20   346,812   331,893  330,449 
ผลกระทบ :    
   คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี  6,376  14,114  11,701 
   คำ่ใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัภำษไีดส้องเท่ำ  (24,151)  (24,151) (18,460) 
   อื่น ๆ  -     -    1 
ภำษเีงนิได ้  329,037   321,856  323,691 
 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 19.40 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 19.59)  
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

 
ก่อนภำษี 
พนับำท 

ภำษีลด 
พนับำท 

หลงัภำษี 
พนับำท 

    
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 9,220 (1,844) 7,376 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 9,220 (1,844) 7,376 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 
ก่อนภำษี 
พนับำท 

ภำษีลด 
พนับำท 

หลงัภำษี 
พนับำท 

ก่อนภำษี 
พนับำท 

ภำษีลด 
พนับำท 

หลงัภำษี 
พนับำท 

       
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่อง 
   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ  9,730   (1,946)  7,784   23,736   (4,747)  18,989  
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน  9,730   (1,946)  7,784   23,736   (4,747)  18,989  
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 
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29 ก ำไรต่อหุ้น 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
    
กำรกระทบยอดก ำไรท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น    
    
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน    
ก ำไรทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทั (พนับำท) 1,405,025 1,337,611 1,328,552 
    
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนักท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้น (พนัหุ้น)    
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
   ทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน  1,264,110  1,264,110  240,000 
กำรปรบัปรุงส ำหรบักำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด:    
   สทิธซิือ้หุน้ - KEX ESOP  430 430 - 
    
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัและ 
   หุน้สำมญัทีค่ำดวำ่จะใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 1,264,540 1,264,540 240,000 
    
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้)  1.111   1.058  5.536 
ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด (บำทต่อหุน้)   1.111 1.058 5.536 
 
เมื่อวนัที่ 17 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นจำก 100 บำทต่อหุ้น เป็น  
0.50 บำทต่อหุน้ (หมำยเหตุ 22) บรษิทัตอ้งค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนส ำหรบัทุกรอบระยะเวลำบญัชโีดยใชจ้ ำนวนหุน้ใหม ่จ ำนวน
หุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำหนักที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ได้ถูก
ปรบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนหุน้ในปีปัจจุบนั เสมอืนว่ำกำรแยกหุน้นัน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่แรกของรอบระยะเวลำ
บญัชดีงักล่ำว 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

71 

 
30 เงินปันผล 

 
พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 14 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทมติอนุมตัิจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด 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 1.20 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม 660 ล้ำนบำท เงนิปันผล
ดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่13 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่29 มนีำคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 
พ.ศ. 2561 ในอตัรำหุ้นละ 280 บำท ส ำหรบัหุ้นสำมญัจ ำนวน 1.20 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม 336 ล้ำนบำท เงนิปันผลดงักล่ำว 
จ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 
พ.ศ. 2562 ในอตัรำหุ้นละ 210 บำท ส ำหรบัหุ้นสำมญัจ ำนวน 1.20 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม 252 ล้ำนบำท เงนิปันผลดงักล่ำว 
จ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

31 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกจิกำรทีม่คีวำมสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม โดยทีบุ่คคลหรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม
โดยบรษิทั หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิกำรลงทุน บรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ และบุคคลหรอื
กจิกำรซึ่งมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรของบรษิทั ตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิ
กบับุคคลเหล่ำนัน้ และกจิกำรทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมรว่มโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำ
รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั เคแอลเอน็ โลจสิตคิส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 52.14  
(พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 63.00) กจิกำรทีม่อี ำนำจควบคุมสงูสดุของบรษิทั คอื Kerry Logistics Network Limited 
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ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งบรษิทัและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่รีำยกำรระหวำ่งกนัเป็นดงัต่อไปนี้ 
 

รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ควำมสมัพนัธก์บับริษทั 
  

Kerry Logistics Network Limited บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ 
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 บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Kerry Worldbridge Express Limited บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
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 
บรษิทั แรบบทิ-ไลน์ เพย ์จ ำกดั กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั แรบบทิ รวีอรด์ส จ ำกดั กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั 888 มเีดยี จ ำกดั บรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส เซอรว์สิ จ ำกดั บรษิทัยอ่ย (ตัง้แต่วนัที ่3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563) 
บรษิทั แรบบทิ อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์จ ำกดั กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั เคแอลเอน็ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำทีเ่กีย่วกบัรำยกำรคำ้กบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณจำกตน้ทุน 
   ทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 

รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยค ำนวณจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
ดอกเบีย้รบั อตัรำคงทีร่อ้ยละ 2.50 ต่อปี 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยค ำนวณจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรรบับรกิำร  
   กำรซือ้อุปกรณ์และคำ่โฆษณำ 

รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณ 
   จำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 

คำ่ธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร อตัรำรอ้ยละคงทีโ่ดยอำ้งองิรำคำตลำด 
ตน้ทุนคำ่เชำ่และค่ำบรกิำรส ำนกังำน รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
คำ่บรหิำรจดักำร และคำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

31.1 ขำยสินค้ำและให้บริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    

รำยได้    
รำยไดค้ำ่บรกิำร    
   ผูถ้อืหุน้ 2,692 2,692 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 234,818 234,818 161,992 
 237,510 237,510 161,992 
    

รำยได้อ่ืน    
ดอกเบีย้รบัจำก     
   บรษิทัยอ่ย - 325 - 
    

รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำรจำก    
   บรษิทัยอ่ย - 3,150 - 
    

รำยไดค้ำ่นำยหน้ำจำก     
   กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 43 43 4,625 
    

รำยไดค้ำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศจำก    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 5,036 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
จ ำหน่ำยอุปกรณ์    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 54 54 781 
    
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,911 5,911 - 

 
31.2 ซ้ือสินค้ำและรบับริกำร 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
รบับริกำรจำก    
   ผูถ้อืหุน้  8,914   8,914   38,315  
   บรษิทัยอ่ย  -     1,231,377  - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  17,718   17,718   18,280  
 26,632 1,258,009 56,595 
    
ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร    
  กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 15,620 15,620 27,669 
    
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร    
   ผูถ้อืหุน้   1,874     1,874    3,501  
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 58,854   58,854  128,955  
 60,728 60,728 132,456 
    
กำรจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ    
   ผูถ้อืหุน้  2,657   2,657  - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  85,860   85,860  - 
 88,517 88,517 - 
    
ดอกเบีย้จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ    
   ผูถ้อืหุน้  249   249  - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  2,774   2,774  - 
 3,023 3,023 - 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ค่ำบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,712 13,703 39,256 
    
ซ้ืออปุกรณ์จำก    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5 5 177 

 
31.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร  

 
ยอดคงคำ้ง ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ลกูหน้ีกำรค้ำ    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38,708 38,708 62,197 
    
ลกูหน้ีอ่ืน    
   บรษิทัยอ่ย - 674 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,620 1,620 6,811 
 1,620 2,294 6,811 
    
สินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ    
   ผูถ้อืหุน้ 369 369 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8,551 8,551 2,061 
 8,920 8,920 2,061 
    
ดอกเบีย้ค้ำงรบั    
   บรษิทัยอ่ย - 325 - 
    
เงินมดัจ ำและเงินจ่ำยล่วงหน้ำ    
   ผูถ้อืหุน้ 1,219 1,219 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 25,941 25,941 32,203 
 27,160 27,160 32,203 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ    
   บรษิทัยอ่ย - 248,341 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - -  1  
 - 248,341 1 
    
เจ้ำหน้ีอ่ืน    
   บรษิทัยอ่ย - 40,084 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,014 11,014  14,032  
 11,014 51,098 14,032 
    
เจ้ำหน้ีบริกำรเกบ็เงินปลำยทำง    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,816 10,816 10,347 
    
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ย    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20,903 20,894  18,249  
    
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ    
   ผูถ้อืหุน้  11,076   11,076  - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  271,721   271,721  - 
  282,797   282,797  - 
    
เงินมดัจ ำรบั    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21,521 21,521 14,857 
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31.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  พนับำท พนับำท 
    
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม  - - 
เงนิใหกู้เ้พิม่ระหวำ่งปี  60,000 - 
เงนิกูร้บัช ำระคนืระหว่ำงปี  - - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  60,000 - 
 
เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ท้ีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท  มอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.50 ต่อปี  
เงนิใหกู้ด้งักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนืวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ไม่มกีำรตัง้คำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูใน พ.ศ. 2563 ส ำหรบัเงนิใหกู้ท้ี่
ใหก้บับรษิทัยอ่ย 
 
เงนิให้กู้ยมืเป็นส่วนที่หมุนเวยีน มูลค่ำยุติธรรมจงึมมีูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคิดล ดไม่มี
สำระส ำคญั มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคดิลดด้วย
อตัรำดอกเบีย้ตลำดทีอ่ตัรำรอ้ยละ 2.50 และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 

31.5 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 
 
ผูบ้รหิำรส ำคญัของบรษิทั รวมถงึกรรมกำร (ไมว่ำ่จะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม)่ คณะผูบ้รหิำรระดบัสงู คำ่ตอบแทนทีจ่่ำย
หรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น  58,732   58,732   44,885  
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 3,489  3,489  2,825  
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 594 594  -  
รวม 62,815 62,815 47,710 
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32 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

 
32.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
กำรซือ้อุปกรณ์  19,668   19,668   36,783  
กำรซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  3,685   3,685   2,486  
 23,353 23,353 39,269 
 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีเ่กดิจำกกำรซือ้อุปกรณ์ รวมถงึภำระผกูพนัในกำรทีบ่รษิทัจะตอ้งเป็นผู้
ซือ้รถกระบะจำกผูใ้หเ้ชำ่ เมือ่สิน้สดุสญัญำเชำ่ของบรษิทัยอ่ย ซึง่อยูร่ะหว่ำงปี พ.ศ. 2565 ถงึ พ.ศ. 2566 
 

32.2 สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเช่ำเกีย่วขอ้งกบัพืน้ทีร่ำ้นพำรเ์ซลชอ็ป ส ำนักงำน คลงัสนิคำ้และรถยนต ์สญัญำเช่ำดงักล่ำวส่วนใหญ่  
มรีะยะเวลำระหวำ่ง 1 ปีถงึ 5 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญัญำเชำ่ไดใ้นอตัรำตลำด 
 
ภำระผกูพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องภำยใตส้ญัญำเช่ำทีย่กเลกิไม่ไดท้ีย่งัไม่ไดร้บัรู้
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ภำยใน 1 ปี 443,406 435,745 2,032,402 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 105,622 105,622 2,370,881 
เกนิกวำ่ 5 ปี 1,569 1,569 10,490 
รวม 550,597 542,936 4,413,773 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำในงบกำรเงนิโดยยกเวน้สญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเชำ่
ส ำหรับสินทรัพย์อ้ำงอิงที่มีมูลค่ำต ่ำ ซึ่งรำยละเอียดได้เปิดเผยเพิ่มเติมไว้ในหมำยเหตุ 5 ดังนัน้ภำระผูกพัน ณ วันที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จงึไมส่ำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้
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32.3 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมหีนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรเพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำนตำมปกติ
ของธุรกจิจ ำนวน 204.04 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 18.61 ลำ้นบำท) 
 

32.4 กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัค ้ำประกนัใหแ้ก่บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส เซอร์วสิ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ส ำหรบัสญัญำเช่ำ
รถบรรทุก และรถกระบะทีเ่ช่ำทีท่ ำโดยบรษิทัย่อยดงักล่ำวเตม็จ ำนวนเงนิทีต่อ้งช ำระตำมสญัญำเช่ำเป็นจ ำนวนเงนิ 4,000.44 ลำ้นบำท 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : ไมม่)ี 
 

33 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
เมื่อวนัที ่29 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไดช้ ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ซึง่แสดงเป็นส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำว
จำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 800 ลำ้นบำท 
 
เมื่อวนัที ่10 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 Flourish Harmony Holdings Company Limited ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ S.F. Holdings Co., Ltd. 
ได้แสดงเจตจ ำนงที่จะท ำกำรเสนอซื้อหุ้นบำงส่วนแบบมเีงื่อนไขต่อ Kerry Logistics Network Limited (“KLN”) โดยมคี่ำตอบแทน 
เป็นตวัเงนิเพื่อซื้อหุ้นประมำณรอ้ยละ 51.8 ของ KLN ทัง้นี้ KLN เป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สูงสุดของกลุ่มกจิกำรและเป็นผู้ถอืหุ้นทำงอ้อม 
ของบรษิทั เคแอลเอน็ โลจสิตคิส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่ปัจจุบนัถอืหุน้ของบรษิทัประมำณรอ้ยละ 52.14 ของหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้
ทัง้หมด อย่ำงไรกต็ำมกำรเสนอซื้อหุน้บำงส่วนแบบมเีงื่อนไขอำจจะมกีำรด ำเนินกำรหรอืไมก่ไ็ด ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขก่อนกำรท ำธุรกรรม
และเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งอื่นทีก่ ำหนดไว ้จะเสรจ็สมบรูณ์หรอืไดร้บักำรผอ่นผนัหรอืไม่ 
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