
บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของ
เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวม
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่ างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

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

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9,019,599 9,696,762 8,981,052 9,683,019

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 7 1,401,784 1,466,786 1,395,486 1,463,452

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16.4 - - 60,000 60,000

สนิคา้คงเหลอื 8 65,400 79,675 65,400 79,675

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 34,307 34,703 34,022 34,703

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 10,521,090 11,277,926 10,535,960 11,320,849

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 530 530

อาคาร และอุปกรณ์ 9 2,094,291 2,258,546 2,092,801 2,258,546

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 9 4,974,575 5,320,589 1,243,670 1,414,006

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 9 186,199 199,150 186,163 199,112

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 38,477 43,009 40,877 39,162

เงนิมดัจาํ 217,706 219,015 217,706 219,015

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 7,511,248 8,040,309 3,781,747 4,130,371

รวมสินทรพัย  ์ 18,032,338 19,318,235 14,317,707 15,451,220

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย ์

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินหมนุเวียน

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 800,000 - 800,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  10 1,085,249 1,347,028 1,227,888 1,495,630

เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 484,124 615,059 484,124 615,059

หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 29,032 44,536 29,032 44,536

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย 121,827 86,113 121,075 84,676

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 1,793,940 1,760,568 547,106 597,619

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 48,582 44,939 44,340 40,093

รวมหนี้สินหมนุเวียน 3,562,754 4,698,243 2,453,565 3,677,613

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 3,163,132 3,593,057 711,347 834,237

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 111,705 104,112 90,574 84,879
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 76,927 75,351 76,416 74,841

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 3,351,764 3,772,520 878,337 993,957

รวมหนี้สิน 6,914,518 8,470,763 3,331,902 4,671,570

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจาํนวน 1,780,000,000 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 890,000 890,000 890,000 890,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 1,740,000,000 หุน้ 

   ชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 870,000 870,000 870,000 870,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 11 8,066,121 8,111,061 8,066,121 8,111,061

สาํรองอื่น - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 45,863 33,364 45,863 33,364

กาํไรสะสม

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,046,836 1,744,047 1,914,821 1,676,225

รวมส่วนของเจ้าของ 11,117,820 10,847,472 10,985,805 10,779,650

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 18,032,338 19,318,235 14,317,707 15,451,220

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 12 4,187,661 4,813,849 4,187,661 4,813,849

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (3,491,304) (3,973,074) (3,588,589) (3,973,074)

กาํไรข ัน้ต้น 696,357 840,775 599,072 840,775

รายไดอ้ื่น 13 27,656 19,828 30,490 19,828

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (73,256) (63,721) (73,234) (63,721)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (241,856) (306,256) (241,568) (306,256)

ตน้ทนุทางการเงนิ (31,314) (27,821) (14,726) (27,821)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 377,587 462,805 300,034 462,805

ภาษเีงนิได้ (74,798) (90,183) (61,438) (90,183)

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 302,789 372,622 238,596 372,622

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 302,789 372,622 238,596 372,622

การแบง่ปันกาํไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 302,789 372,622 238,596 372,622

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

302,789 372,622 238,596 372,622

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

บรษิทัใหญ่ 302,789 372,622 238,596 372,622

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

302,789 372,622 238,596 372,622

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.17 0.62 0.14 0.62

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.17 0.62 0.14 0.62

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว

ทุนที่ออกและ สาํรองอื่น - การจ่าย - ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น โดยใช้ห ุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การออกหุน้ 600,000 - - - - 600,000

เงนิปันผล 14 - - - - (660,000) (660,000)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 372,622 372,622

ยอดคงเหลือ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 720,000 - 31,364 12,000 1,782,420 2,545,784

ยอดคงเหลือ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 870,000 8,111,061 33,364 89,000 1,744,047 10,847,472

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ 11 - (44,940) - - - (44,940)

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15 - - 12,499 - - 12,499

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 302,789 302,789

ยอดคงเหลือ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 870,000 8,066,121 45,863 89,000 2,046,836 11,117,820

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

กาํไรสะสม
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

จดัสรรแล้ว

ทุนที่ออกและ สาํรองอื่น - การจ่าย - ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น โดยใช้ห ุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การออกหุน้ 600,000 - - - - 600,000

เงนิปันผล 14 - - - - (660,000) (660,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 372,622 372,622

ยอดคงเหลือ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563 720,000 - 31,364 12,000 1,782,420 2,545,784

ยอดคงเหลือ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 870,000 8,111,061 33,364 89,000 1,676,225 10,779,650

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ 11 - (44,940) - - - (44,940)

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15 - - 12,499 - - 12,499

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 238,596 238,596

ยอดคงเหลือ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564 870,000 8,066,121 45,863 89,000 1,914,821 10,985,805

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 377,587 462,805 300,034 462,805

รายการปรบัปรงุ

คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจาํหน่าย 9 570,509 583,178 354,749 583,178

คา่ใชจ้า่ยการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12,499 - 12,499 -

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 7,702 6,788 5,769 6,788

ขาดทนุจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 12,694 2,735 12,694 2,735

ขาดทนุจากการยกเลกิสญัญาเชา่ 1,060 - 486 -

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายเงนิมดัจาํ 5,052 - 5,052 -

ดอกเบีย้รบั 13 (7,312) (2,027) (7,682) (2,027)

ตน้ทนุทางการเงนิ 31,314 27,821 14,726 27,821

การเปลีย่นแปลงในเงนิทนุหมนุเวยีน

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 66,506 230,449 69,840 230,449

- สนิคา้คงเหลอื 14,275 34,858 14,275 34,858

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 1,272 4,005 1,557 4,005

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (275,585) (88,535) (281,873) (88,535)

- เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง (130,935) (105,629) (130,935) (105,629)

- หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา (15,504) 40,711 (15,504) 40,711

- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 3,643 (13,344) 4,247 (13,344)

- หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (474) 25,587 (475) 25,587

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (109) - (74) -

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 674,194 1,209,402 359,385 1,209,402

เงนิสดรบัดอกเบีย้ 5,808 - 5,808 -

เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (31,130) (23,580) (14,217) (23,580)

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (34,552) (34,936) (26,754) (34,936)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 614,320 1,150,886 324,222 1,150,886

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อาคาร และอุปกรณ์ (27,510) (63,842) (26,007) (63,842)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1,581) (20,792) (1,581) (20,792)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 350 - 350
เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิมดัจาํ (3,743) (2,997) (3,743) (2,997)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (32,834) (87,281) (31,331) (87,281)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (800,000) - (800,000) -
เงนิสดจา่ยเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (424,209) (383,528) (160,418) (383,528)
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั - 600,000 - 600,000
เงนิปันผลจา่ย 14 - (660,000) - (660,000)
เงนิสดจา่ยสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงกบัการออกหุน้ (34,440) - (34,440) -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ในบรษิทัยอ่ย - 40 - -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,258,649) (443,488) (994,858) (443,528)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (677,163) 620,117 (701,967) 620,077

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 9,696,762 909,798 9,683,019 909,798

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 9,019,599 1,529,915 8,981,052 1,529,875

รายการที่ไม ่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญั

เจา้หน้ีจากการซือ้อาคารและอุปกรณ์ 12,717 27,467 12,717 27,467
เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 530 15 530 15
เจา้หน้ีคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ 10,500 - 10,500 -
เจา้หน้ีคา่หุน้จากการลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - - 40
ประมาณการหน้ีสนิทีเ่กดิจากการรือ้ถอนสนิทรพัย์ 2,050 2,016 2,050 2,016
การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 9 87,491 62,791 46,431 62,791
โอนจากอาคารและอุปกรณ์ไปเป็น
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 9 876 - 876 -

คา่ใชจ้า่ยการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15 12,499 - 12,499 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่
ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้คอื 
 
ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 89 อำคำรเจ้ำพระยำทำวเวอร์ ชัน้ 9 ห้อง 906 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรกั เขตบำงรกั 

กรุงเทพมหำนคร 10500 
 
ศนูยค์ดัแยกสนิคำ้หลกั : 33/2 หมู ่7 ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 
 
กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจกำร”)  คือ ให้บริกำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศ บริษัท Kerry Logistics 
Network Limited ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในหมูเ่กำะบรติชิเวอรจ์นิและโอนยำ้ยสญัชำตมิำจดทะเบยีนทีเ่บอรม์วิดำ เป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็น
อยำ่งอื่น 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมตัิจำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของบริษัทเมื่อวนัที ่
13 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรือ่ง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ในระหว่ำงงวดบรษิทัไดม้กีำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรบัภำษป้ีำยและภำษโีรงเรอืนจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรใหแ้สดงเป็นตน้ทุน
ขำยและกำรใหบ้รกิำร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของรำยกำรมำกขึน้ ตวัเลขเปรยีบเทยีบจงึมกีำรปรบัใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัตวัเลข
ในปีปัจจุบนั ผลกระทบของกำรจดัประเภทดงักล่ำวไมส่ง่ผลกระทบต่อก ำไรสทุธขิองบรษิทั 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบั
ภำษำไทยเป็นหลกั 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 

11 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
1) ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรยุตกิำรน ำมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2109 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี
ซึ่งน ำมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 ผลกระทบจำกกำรยุตกิำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
ไมม่ผีลกระทบอยำ่งมสีำระส ำคญัส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 

2) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมำถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 4 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมแ่ละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 
ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 
4.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุซ่ึงน ำมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร 
 

กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ 
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกทีจ่ะน ำขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำเนื่องจำก
สถำนกำรณ์ COVID – 19 โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขสญัญำ
เช่ำ (Lease modification) ส ำหรับกำรลดหรือกำรงดเว้นกำรจ่ำยค่ำเช่ำในระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่  
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 โดยผลกระทบของกำรเลอืกใชข้อ้ผอ่นปรนดงักล่ำวมำใชเ้ป็นครัง้แรกไมม่นียัส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 

 
4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลังวันท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลำ
รำยงำนปัจจุบนัและกลุ่มกจิกำรไมไ่ดน้ ำมำถอืปฎบิตักิ่อนมดีงันี้ 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบัแนวผ่อนปรนในทำง
ปฏิบัติกรณีมีกำร เปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำที่ เข้ำ เ งื่ อนไขที่ก ำหนดซึ่ ง เกิดจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง  
(เช่น กำรทดแทนอตัรำ THBFIX ดว้ยอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิใหม่ซึง่เป็นผลมำจำกกำรยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่ำตอ้งวดัมลูค่ำหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำใหม่ โดยใช้อัตรำคิดลดที่ปรบัปรุงซึ่งสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ย เพื่อคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยที่
เปลีย่นแปลงไป โดยอนุญำตใหถ้อืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้

 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไมน่ ำแนวผอ่นปรนดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนัก่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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5 ประมำณกำรทำงบญัชี และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรไมไ่ดน้ ำเสนอขอ้มลูจ ำแนกตำมสว่นงำน เนื่องจำกผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนพจิำรณำว่ำกลุ่มกจิกำรมกีำร
ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศเพียงส่วนงำนเดียว ผู้มีอ ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำนโดยพจิำรณำจำกผลก ำไรก่อนภำษตีำมส่วนงำน ซึ่งใช้เกณฑใ์นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนเช่นเดยีวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผยรำยไดแ้บ่งตำมกลุ่มลกูคำ้ในหมำยเหตุ 12 
 

7 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 922,072 984,984 922,072 981,403 

 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 16.3) 29,113 38,708 29,113 38,708 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ - กจิกำรอื่น 336,374 374,368 336,374 374,368 

 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
    (หมำยเหตุ 16.3) 9,508 8,920 9,508 8,920 

หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (9,972) (9,972) (9,972) (9,972) 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 1,287,095 1,397,008 1,287,095 1,393,427 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 5,192 - - - 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 16.3) 1,700 1,620 2,374 2,294 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรอื่น 1,816 311 1,816 311 

 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 16.3) - - 695 325 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  105,981 67,847 103,506 67,095 
รวม 1,401,784 1,466,786 1,395,486 1,463,452 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้กำรคำ้ซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นใน
งบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 1,288,621 1,392,359 1,288,621 1,388,778 
3 - 6 เดอืน 1,150 4,598 1,150 4,598 
6 - 12 เดอืน 2,341 2,536 2,341 2,536 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 4,955 7,487 4,955 7,487 
 1,297,067 1,406,980 1,297,067 1,403,399 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (9,972) (9,972) (9,972) (9,972) 
รวม 1,287,095 1,397,008 1,287,095 1,393,427 
 

8 สินค้ำคงเหลือ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กล่องพสัด ุ  22,232  29,181  22,232  29,181 
ซองพสัดุ  9,690  11,011  9,690  11,011 
ฉลำกและเทปกำว 16,940 23,691 16,940 23,691 
อื่น ๆ  16,538  15,792  16,538  15,792 
รวม 65,400 79,675 65,400 79,675 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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9 อำคำรและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของอำคำร อุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 อำคำรและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
- โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 2,258,546 5,320,589 199,150 
กำรซือ้ 32,554 87,491 1,709 
กำรจ ำหน่ำยออกไป - สทุธ ิ (12,694) - - 
กำรยกเลกิสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ - (60,895) - 
โอนไปยงัสนิทรพัยห์มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย (876) - - 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (183,239) (372,610) (14,660) 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 2,094,291 4,974,575 186,199 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำรและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
- โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 2,258,546 1,414,006 199,112 
กำรซือ้ 31,051 46,431 1,709 
กำรจ ำหน่ำยออกไป - สทุธ ิ (12,694) - - 
กำรยกเลกิสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ - (59,902) - 
โอนไปยงัสนิทรพัยห์มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย (876) - - 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (183,226) (156,865) (14,658) 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 2,092,801 1,243,670 186,163 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 

15 

10 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น   456,649 477,307 372,889 414,558 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหต ุ16.3)  -    -  278,269  248,341 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น    124,064 99,514 123,763 99,514 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหต ุ16.3)  34,867  11,014  34,970  51,098 
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำนคำ้งจ่ำย  177,982   371,628  136,443 307,617 
คำ่บรกิำรรำ้นคำ้ตวัแทนคำ้งจ่ำย  94,877  91,253   94,877 91,253 
คำ่ขนสง่คำ้งจ่ำย  1,982  9,484 1,982 9,484 
คำ่เชำ่คำ้งจ่ำย  19,161  22,379  19,161  22,379 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่น - กจิกำรอื่น  117,739   173,283   107,636  160,229 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหต ุ16.3)  7,376  20,903  7,346  20,894 
เงนิมดัจ ำรบัล่วงหน้ำ  8,330  7,529  8,330  7,529 
คำ่แรกเขำ้รอกำรรบัรู ้  42,222  62,734  42,222  62,734 
รวม 1,085,249 1,347,028 1,227,888 1,495,630 
 

11 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 
ในระหว่ำงงวดสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัรบัรูค้่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนเพิม่เตมิ
จ ำนวน 44.94 ลำ้นบำท โดยจ ำนวนดงักล่ำวไดถู้กแสดงหกัจำกส่วนเกนิมลูคำ่หุน้ทีไ่ดร้บัจำกผูถ้อืหุน้ 
 

12 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุ   4,087,419  4,742,494  4,087,419  4,742,494 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้  61,221  66,992  61,221  66,992 
รำยไดค้ำ่โฆษณำ  39,021  4,363  39,021  4,363 
รวม 4,187,661 4,813,849 4,187,661 4,813,849 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรสำมำรถแบ่งตำมจงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้ดงัต่อไปนี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 3,741,379 4,339,827 3,741,379 4,339,827 
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 446,282 474,022 446,282 474,022 
รวม 4,187,661 4,813,849 4,187,661 4,813,849 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัด ุ(ไมร่วมรำยไดค้ำ่โฆษณำ) แบ่งตำมประเภทลกูคำ้ได ้ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ธุรกจิสง่ถงึธุรกจิ  77,664  86,087  77,664  86,087 
ธุรกจิสง่ถงึบุคคล  1,963,968  2,099,993  1,963,968  2,099,993 
บุคคลสง่ถงึบุคคล  2,107,008  2,623,406  2,107,008  2,623,406 
รวม 4,148,640 4,809,486 4,148,640 4,809,486 
 

13 รำยได้อ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำ  202  171  202  171 
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร 8,945 9,440  10,835  9,440 
รำยไดค้ำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  91  2,040  91  2,040 
ดอกเบีย้รบั   7,312 2,027  7,682  2,027 
อื่น ๆ   11,106 6,150  11,680  6,150 
รวม 27,656 19,828 30,490 19,828 
 

14 เงินปันผล 
 
เมื่อวนัที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตัิให้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน 
ของปี พ.ศ. 2562 ในอตัรำหุน้ละ 550 บำท ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 1.20 ลำ้นหุน้ (จ ำนวนหุน้ก่อนกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้เมือ่วนัที ่
17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563) เป็นจ ำนวนเงนิรวม 660 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่13 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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15 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 

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

  จ ำนวนท่ีออก 
อตัรำ 

กำรใช้สิทธิ 
รำคำ 

กำรใช้สิทธิ 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 
 

กลุ่มกจิกำรไมม่ภีำระผกูพนัทำงกฎหมำยในกำรซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธกิลบัคนืมำหรอืจ่ำยช ำระเป็นเงนิสด 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 มสีทิธซิื้อหุน้คงเหลอืจ ำนวน 38,720,000 สทิธ ิ(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 39,800,000 สทิธ)ิ และไม่มกีำร
ใชส้ทิธซิือ้หุน้ในระหวำ่งงวด  
 

ในระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 ค่ำใชจ้่ำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ ำนวน 12.50 ลำ้นบำท ถูกบนัทกึ
เป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ โดยรบัรูพ้รอ้มกบักำรเพิม่ขึน้ของส ำรองอื่น - กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นสว่นของเจำ้ของ 
 

16 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร คอื บรษิทั เคแอลเอ็น โลจสิตคิส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งถือหุ้นในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนร้อยละ 52.14 
(พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 52.14) กิจกำรที่มอี ำนำจควบคุมสูงสุดของกลุ่มกิจกำร คอื Kerry Logistics Network Limited ซึ่งจดทะเบยีน
จดัตัง้ในหมูเ่กำะบรติชิเวอรจ์นิและโอนยำ้ยสญัชำตมิำจดทะเบยีนทีเ่บอรม์วิดำ 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำทีเ่กีย่วกบัรำยกำรคำ้กบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณ 
   จำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 

รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยค ำนวณจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
   บวกดว้ยสว่นเพิม่ 

รำยไดค้ำ่นำยหน้ำ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
ดอกเบีย้รบั อตัรำคงทีร่อ้ยละ 2.50 ต่อปี 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยค ำนวณจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 

   บวกดว้ยสว่นเพิม่ 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรรบับรกิำร กำรซือ้อุปกรณ์และคำ่โฆษณำ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณ 

   จำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 
คำ่ธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร อตัรำรอ้ยละคงทีโ่ดยอำ้งองิรำคำตลำด 
ตน้ทุนคำ่เชำ่และค่ำบรกิำรส ำนกังำน รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
คำ่บรหิำรจดักำร และคำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
16.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยได้     
รำยไดค้ำ่บรกิำร :     
   ผูถ้อืหุน้ 1,562 19 1,562 19 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 55,452 51,086 55,452 51,086 
 57,014 51,105 57,014 51,105 
     
รำยได้อ่ืน     
ดอกเบีย้รบัจำก      
   บรษิทัยอ่ย - - 370 - 
     
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำรจำก      
   บรษิทัยอ่ย - - 1,890 - 
     
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำจำก      
   กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 2 24 2 24 
     
จ ำหน่ำยอุปกรณ์      
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 56 - 56 - 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่      
   ผูถ้อืหุน้ 1 - 1 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,487 - 1,487 - 
 1,488 - 1,488 - 

 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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16.2 ซ้ือสินค้ำและรบับริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รบับริกำรจำก     
   ผูถ้อืหุน้ 13,677 8,453 13,677 8,453 
   บรษิทัยอ่ย - - 797,217 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,897 3,099 5,897 3,099 
 19,574 11,552 816,791 11,552 
     
ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร     
   กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 2,781 4,650 2,781 4,650 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   ผูถ้อืหุน้ 447 369 447 369 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,546 12,349 12,546 12,349 
 12,993 12,718 12,993 12,718 
     
กำรจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 773 748 773 748 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27,297 20,254 27,297 20,254 
 28,070 21,002 28,070 21,002 
     
ดอกเบีย้จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 63 87 63 87 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,380 746 1,380 746 
 1,443 833 1,443 833 
     
ค่ำบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,641 3,877 3,620 3,877 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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16.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 
 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 1,673 - 1,673 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27,440 38,708 27,440 38,708 
 29,113 38,708 29,113 38,708 
     
ลกูหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 674 674 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,700 1,620 1,700 1,620 
 1,700 1,620 2,374 2,294 
     
สินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ     
   ผูถ้อืหุน้ - 369 - 369 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9,508 8,551 9,508 8,551 
 9,508 8,920 9,508 8,920 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 695 325 
     
เงินมดัจ ำและเงินจ่ำยล่วงหน้ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 1,219 1,219 1,219 1,219 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 30,739 25,941 30,739 25,941 
 31,958 27,160 31,958 27,160 

 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   บรษิทัยอ่ย - - 278,269 248,341 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 103 40,084 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 34,867 11,014 34,867 11,014 
 34,867 11,014 34,970 51,098 
     
เจ้ำหน้ีบริกำรเกบ็เงินปลำยทำง     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,968 10,816 5,968 10,816 
     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ย     
   ผูถ้อืหุน้ 36 - 36 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,340 20,903 7,310 20,894 
 7,376 20,903 7,346 20,894 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 10,303 11,076 10,303 11,076 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 244,424 271,721 244,424 271,721 
 254,727 282,797 254,727 282,797 
     
เงินมดัจ ำรบั     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21,521 21,521 21,521 21,521 

 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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16.4 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 
 พนับำท 
  
มลูคำ่ตำมบญัชตีน้งวด 60,000 
เงนิกูเ้พิม่ระหว่ำงงวด - 
มลูคำ่ตำมบญัชสีิน้งวด 60,000 
 
เงนิให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิให้กู้ที่ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี  
เงนิใหกู้ด้งักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนืวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 
เงินให้กู้เป็นส่วนที่หมุนเวียน มูลค่ำยุติธรรมจึงมีมูลค่ำเท่ำกับรำคำตำมบัญชี เนื่องจำกผลกระทบของอัตรำคิดลดไม่มี
สำระส ำคญั มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึง่คดิลดดว้ยอตัรำ
ดอกเบีย้ตลำดทีอ่ตัรำรอ้ยละ 2.50 และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 

16.5 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 
 
ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร รวมถงึกรรมกำร (ไมว่ำ่จะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม)่ คณะผูบ้รหิำรระดบัสงู คำ่ตอบแทนทีจ่่ำย
หรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 9,842 14,718 9,842 14,718 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 346 257 346 257 
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 3,809 - 3,809 - 
 13,997 14,975 13,997 14,975 
 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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17 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 
17.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ 
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรซือ้อุปกรณ์ 21,719  19,668  794,307 792,257 
กำรซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 3,536  3,685  3,536  3,685  
 25,255 23,353 797,843 795,942 
 
ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนในขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรที่เกดิจำกกำรซื้ออุปกรณ์ รวมถึงภำระผูกพนัในกำรที่บรษิทั
จะตอ้งเป็นผูซ้ื้อรถกระบะจำกผูใ้หเ้ชำ่ เมือ่สิน้สดุสญัญำเชำ่ของบรษิทัยอ่ย ซึง่อยูร่ะหว่ำงปี พ.ศ. 2565 ถงึ พ.ศ. 2566  
 

17.2 สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรได้ท ำสญัญำเช่ำที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ที่เกี่ยวข้องกบัพื้นที่ร้ำนพำร์เซลช็อป ส ำนักงำน คลงัสนิค้ำและรถยนต์ 
สญัญำเชำ่ดงักล่ำวส่วนใหญ่มรีะยะเวลำระหวำ่ง 1 ปีถงึ 5 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญัญำเชำ่ไดใ้นอตัรำตลำด 
 
ภำระผูกพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรที่เกี่ยวเนื่องภำยใต้สญัญำเช่ำพื้นที่ร้ำนพำร์เซลช็อป 
ส ำนกังำน คลงัสนิคำ้และรถยนต ์ทีย่กเลกิไมไ่ดท้ีย่งัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำยใน 1 ปี 382,442 443,406 382,442 435,745 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 56,314 105,622 56,314 105,622 
เกนิกวำ่ 5 ปี - 1,569 - 1,569 
รวม 438,756 550,597 438,756 542,936 
 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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17.3 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำนตำมปกติ
ของธุรกจิจ ำนวน 200.54 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 204.04 ลำ้นบำท) 
 

17.4 กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดค้ ้ำประกนัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำรถบรรทุก และรถกระบะทีเ่ช่ำโดยบรษิทัย่อย 
โดยค ้ำประกนัเตม็จ ำนวนเงนิทีต่อ้งช ำระตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำว มลูคำ่ 3,791.46 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 4,000.44 
ลำ้นบำท) 
 

18 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
เมื่อวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2563
ในอตัรำหุน้ละ 0.22 บำท ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 1,740 ลำ้นหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 382.80 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวมกี ำหนด
จ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่21 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
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