
บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะ
กจิการสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการ
เป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน 
การบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูล 
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบ
ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3,913,166 9,696,762 3,897,400 9,683,019

เงนิฝากประจาํครบกําหนดภายในหนึ่งปี 500,000 - 500,000 -

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 8 4,505,356 - 4,505,356 -

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 9 1,583,682 1,466,786 1,566,536 1,463,452

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19.4 - - 30,000 60,000

สนิคา้คงเหลอื 10 75,271 79,675 75,271 79,675

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 44,496 34,703 41,619 34,703

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 10,621,971 11,277,926 10,616,182 11,320,849

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 530 530

อาคาร และอุปกรณ์ 11 1,947,269 2,258,546 1,944,880 2,258,546

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 4,603,067 5,320,589 1,087,376 1,414,006

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11 178,384 199,150 178,350 199,112

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 41,444 43,009 43,464 39,162

เงนิมดัจาํ 223,725 219,015 223,725 219,015

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 6,993,889 8,040,309 3,478,325 4,130,371

รวมสินทรพัย  ์ 17,615,860 19,318,235 14,094,507 15,451,220

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย ์

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินหมนุเวียน

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 800,000 - 800,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่  12 1,224,653 1,347,028 1,379,166 1,495,630

เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 425,806 615,059 425,806 615,059

หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 29,620 44,536 29,620 44,536

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลคา้งจา่ย 76,418 86,113 76,418 84,676

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทีถ่งึกําหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 1,883,128 1,760,568 505,422 597,619

หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 46,248 44,939 41,870 40,093

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 3,685,873 4,698,243 2,458,302 3,677,613

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 2,660,488 3,593,057 597,971 834,237

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 119,298 104,112 96,268 84,879

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 69,305 75,351 68,795 74,841

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 2,849,091 3,772,520 763,034 993,957

รวมหน้ีสิน 6,534,964 8,470,763 3,221,336 4,671,570

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจาํนวน 1,780,000,000 หุน้ 

   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 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

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 13 8,063,255 8,111,061 8,063,255 8,111,061

สาํรองอืน่ - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 58,927 33,364 58,927 33,364

กําไรสะสม

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,999,714 1,744,047 1,791,989 1,676,225

รวมส่วนของเจ้าของ 11,080,896 10,847,472 10,873,171 10,779,650

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 17,615,860 19,318,235 14,094,507 15,451,220

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 4,600,009 5,386,435 4,600,009 5,386,435

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (3,891,227) (4,524,106) (3,989,974) (4,524,106)

กาํไรข ัน้ต้น 708,782 862,329 610,035 862,329

รายไดอ้ื่น 47,031 20,199 49,611 20,199

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (46,696) (70,263) (46,696) (70,263)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (280,966) (338,456) (280,686) (338,456)

ตน้ทนุทางการเงนิ (22,376) (25,429) (6,936) (25,429)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 405,775 448,380 325,328 448,380

ภาษเีงนิได้ (70,144) (83,027) (65,407) (83,027)

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 335,631 365,353 259,921 365,353

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 335,631 365,353 259,921 365,353

การแบง่ปันกาํไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 335,631 365,353 259,921 365,353

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

335,631 365,353 259,921 365,353

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 335,631 365,353 259,921 365,353

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

335,631 365,353 259,921 365,353

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 16 0.19 0.25 0.15 0.25

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 16 0.19 0.25 0.15 0.25

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 14 8,787,670 10,200,283 8,787,670 10,200,283

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (7,382,531) (8,497,180) (7,578,563) (8,497,180)

กาํไรข ัน้ต้น 1,405,139 1,703,103 1,209,107 1,703,103

รายไดอ้ื่น 15 74,687 40,027 80,101 40,027

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (119,952) (133,984) (119,930) (133,984)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (522,822) (644,712) (522,254) (644,712)

ตน้ทนุทางการเงนิ (53,690) (53,250) (21,662) (53,250)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 783,362 911,184 625,362 911,184

ภาษเีงนิได้ (144,942) (173,210) (126,845) (173,210)

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 638,420 737,974 498,517 737,974

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 638,420 737,974 498,517 737,974

การแบง่ปันกาํไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 638,420 737,974 498,517 737,974

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

638,420 737,974 498,517 737,974

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 638,420 737,974 498,517 737,974

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

638,420 737,974 498,517 737,974

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 16 0.37 0.69 0.29 0.69

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 16 0.36 0.69 0.28 0.69

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน 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

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 - - - 66,500 (66,500) -

เงนิปันผล 17 - - - - (1,020,000) (1,020,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 737,974 737,974

ยอดคงเหลือ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563 720,000 - 31,364 78,500 1,721,272 2,551,136

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

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ 13 - (47,806) - - - (47,806)

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18 - - 25,563 - - 25,563

เงนิปันผล 17 - - - - (382,753) (382,753)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 638,420 638,420

ยอดคงเหลือ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564 870,000 8,063,255 58,927 89,000 1,999,714 11,080,896

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

กาํไรสะสม
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน 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

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 - - - 66,500 (66,500) -

เงนิปันผล 17 - - - - (1,020,000) (1,020,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 737,974 737,974

ยอดคงเหลือ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563 720,000 - 31,364 78,500 1,721,272 2,551,136

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

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ 13 - (47,806) - - - (47,806)

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18 - - 25,563 - - 25,563

เงนิปันผล 17 - - - - (382,753) (382,753)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 498,517 498,517

ยอดคงเหลือ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564 870,000 8,063,255 58,927 89,000 1,791,989 10,873,171

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 783,362 911,184 625,362 911,184

รายการปรบัปรุง

คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจาํหน่าย 11 1,128,939 1,171,118 699,784 1,171,118

คา่ใชจ้า่ยการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25,563 - 25,563 -

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 15,295 13,600 11,463 13,600

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 25,924 8,186 25,924 8,186

กลบัรายการประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน (523) (727) (523) (727)

ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาเชา่ 1,627 108 30 108

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิมดัจาํ 11,079 10,847 11,079 10,847

กาํไรจากมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 8 (5,356) - (5,356) -

ดอกเบีย้รบั 15 (12,939) (4,344) (13,681) (4,344)

ตน้ทุนทางการเงนิ 53,690 53,250 21,662 53,250

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (116,150) 235,976 (102,663) 235,976

- สนิคา้คงเหลอื 4,404 45,505 4,404 45,505

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (8,219) 9,154 (5,342) 9,154

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (153,249) 386,755 (147,650) 386,755

- เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง (189,253) 40,970 (189,253) 40,970

- หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา (14,916) 44,915 (14,916) 44,915

- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 1,309 (10,678) 1,777 (10,678)

- หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (8,485) 28,303 (8,485) 28,303

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (109) - (74) -

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,541,993 2,944,122 939,105 2,944,122

เงนิสดรบัดอกเบีย้ 12,193 4,330 13,260 4,330

เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (53,002) (52,950) (20,662) (52,950)

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (153,072) (62,319) (139,405) (62,319)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,348,112 2,833,183 792,298 2,833,183

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

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

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากประจาํครบกาํหนดภายในหน่ึงปีเพิม่ขึน้ (500,000) - (500,000) -
เงนิสดจา่ยเพือ่สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 8 (4,500,000) - (4,500,000) -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อาคาร และอุปกรณ์ (52,777) (130,449) (50,257) (130,449)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (8,838) (20,491) (8,838) (20,491)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 514 350 514 350
เงนิสดรบัคนืเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19.4 - - 30,000 -
เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิมดัจาํ (15,789) (4,305) (15,789) (4,305)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (5,076,890) (154,895) (5,044,370) (154,895)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (800,000) - (800,000) -
เงนิสดจา่ยเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (826,883) (769,007) (305,612) (769,007)
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั - 600,000 - 600,000
เงนิปันผลจา่ย 17 (382,753) (1,020,000) (382,753) (1,020,000)
เงนิสดจา่ยสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงกบัการออกหุน้ (45,182) - (45,182) -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ในบรษิทัยอ่ย - 40 - -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,054,818) (1,188,967) (1,533,547) (1,189,007)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (5,783,596) 1,489,321 (5,785,619) 1,489,281

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 3,913,166 2,399,119 3,897,400 2,399,079

รายการที่ไม ่ใช่เงินสดที่ม ีสาระสาํคญั

เจา้หน้ีจากการซือ้อาคารและอุปกรณ์ 37,838 43,702 37,838 43,702
เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 340 348 340 348
เจา้หน้ีคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ 2,624 - 2,624 -
เจา้หน้ีคา่หุน้จากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 40
ประมาณการหน้ีสนิทีเ่กดิจากการรือ้ถอนสนิทรพัย์ 2,439 3,617 2,439 3,617
การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 11 138,111 131,497 97,051 131,497
โอนจากอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 11 1,574 3,085 1,574 3,085
คา่ใชจ้า่ยการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18 25,563 - 25,563 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

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

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

11 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่
ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้คอื 

 

สาํนกังานใหญ่ : เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชัน้ 9 ห้อง 906 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 

 

ศนูยค์ดัแยกสนิคา้หลกั : 33/2 หมู ่7 ตําบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

 

การดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจการ”) คือ ให้บริการจดัส่งพสัดุภายในประเทศ บริษัท Kerry Logistics 

Network Limited ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิและโอนยา้ยสญัชาตมิาจดทะเบยีนทีเ่บอรม์วิดา เป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลถูกแสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็น
อยา่งอื่น 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ได้รบัอนุมตัิจากกรรมการผู้มีอํานาจของบรษิัทเมื่อวนัที ่
11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

 

2 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ในระหว่างงวดกลุ่มกจิการไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่สําหรบัภาษป้ีายและภาษโีรงเรอืนจากค่าใชจ้่ายในการบรหิารใหแ้สดงเป็น
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของรายการมากขึน้ ตวัเลขเปรยีบเทยีบจงึมกีารปรบัใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ตวัเลขในปีปัจจุบนั ผลกระทบของการจดัประเภทดงักล่าวไมส่ง่ผลกระทบต่อกาํไรสทุธขิองกลุ่มกจิการ 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิ
สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 

1) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2109 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

ซึ่งนํามาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนสาํหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดร้บัการลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

ไมม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระสาํคญัสาํหรบัผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

2) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมแ่ละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 

ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุซ่ึงนํามาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจการ 

 

การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า 

 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกทีจ่ะนําขอ้ผ่อนปรนในทางปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID - 19 โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเป็นการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขสญัญาเช่า 
(Lease modification) สําหรับการลดหรือการงดเว้นการจ่ายค่าเช่าในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่  
30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 โดยผลกระทบของการเลอืกใชข้อ้ผอ่นปรนดงักล่าวมาใชเ้ป็นครัง้แรกไมม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกจิการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลา
รายงานปัจจุบนัและกลุ่มกจิการไมไ่ดนํ้ามาถอืปฎบิตัก่ิอนมดีงันี้ 
 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญาเช่า เกี่ยวกบัแนวผ่อนปรนในทาง
ปฏิบัติกรณีมีการ เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่ าที่ เ ข้า เ งื่ อนไขที่กํ าหนดซึ่ ง เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  
(เช่น การทดแทนอตัรา THBFIX ดว้ยอตัราดอกเบีย้อา้งองิใหม่ซึง่เป็นผลมาจากการยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่าตอ้งวดัมลูค่าหนี้สนิ
ตามสญัญาเช่าใหม่ โดยใช้อัตราคิดลดที่ปรบัปรุงซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย เพื่อคิดลดค่าเช่าจ่ายที่
เปลีย่นแปลงไป โดยอนุญาตใหถ้อืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้

 

กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไมนํ่าแนวผอ่นปรนดงักล่าวมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนัก่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

13 

5 ประมาณการทางบญัชี และการใช้ดลุยพินิจ 

 

ในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 
 

6 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกจิการไมไ่ดนํ้าเสนอขอ้มลูจาํแนกตามสว่นงาน เนื่องจากผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดําเนินงานพจิารณาว่ากลุ่มกจิการมกีาร
ดําเนินธุรกิจด้านการจดัส่งพสัดุภายในประเทศเพียงส่วนงานเดียว ผู้มีอํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานประเมนิผลการ
ดําเนินงานโดยพจิารณาจากผลกําไรก่อนภาษตีามส่วนงาน ซึ่งใชเ้กณฑใ์นการวดัผลการดําเนินงานเช่นเดยีวกบัการจดัทํางบการเงนิ 

กลุ่มกจิการไดเ้ปิดเผยรายไดแ้บ่งตามกลุ่มลกูคา้ในหมายเหตุ 14 

 

7 มูลค่ายติุธรรม 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน คอืเงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งอา้งองิจากมูลค่า
สุทธทิางบญัช ี(NAV) ของกองทุนรวมทีเ่ผยแพร่โดยบรษิทัจดัการ โดยการวดัมลูค่ายุตธิรรมถูกจดัอยู่ในระดบัที ่2 ของลําดบัชัน้มลูค่า
ยุตธิรรม 

 

8 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

การเปลีย่นแปลงสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

มูลค่าตามบญัชีต้นงวด - - 

การซือ้เพิม่ขึน้ 4,500,000 4,500,000 

การเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิที ่   

   วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 15) 5,356 5,356 

มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด 4,505,356 4,505,356 
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9 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น 1,098,040 984,984 1,098,040 981,403 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 19.3) 40,019 38,708 40,019 38,708 

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - กจิการอื่น 324,739 374,368 324,739 374,368 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
    (หมายเหตุ 19.3) 2,440 8,920 2,440 8,920 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (9,972) (9,972) (9,972) (9,972) 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 1,455,266 1,397,008 1,455,266 1,393,427 

ลกูหนี้อื่น - กจิการอื่น 5,841 - - - 

ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 19.3) 15,531 1,620 16,205 2,294 

ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการอื่น 1,057 311 1,057 311 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 19.3) - - - 325 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า  105,987 67,847 94,008 67,095 

รวม 1,583,682 1,466,786 1,566,536 1,463,452 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้การคา้ซึง่แสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นใน
งบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 1,443,718 1,392,359 1,443,718 1,388,778 

3 - 6 เดอืน 12,865 4,598 12,865 4,598 

6 - 12 เดอืน 785 2,536 785 2,536 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 7,870 7,487 7,870 7,487 

 1,465,238 1,406,980 1,465,238 1,403,399 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (9,972) (9,972) (9,972) (9,972) 
รวม 1,455,266 1,397,008 1,455,266 1,393,427 
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10 สินค้าคงเหลือ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

กล่องพสัดุ 35,507 29,181 35,507 29,181 

ซองพสัดุ 7,340 11,011 7,340 11,011 

ฉลากและเทปกาว 15,310 23,691 15,310 23,691 

อื่น ๆ 17,114 15,792 17,114 15,792 

รวม 75,271 79,675 75,271 79,675 

 

11 อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

การเปลี่ยนแปลงของอาคาร อุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธิการใช้ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน  

พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

- โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

ราคาตามบญัชีต้นงวด - สทุธิ 2,258,546 5,320,589 199,150 

การซือ้ 83,363 138,111 8,776 

การจาํหน่ายออกไป - สทุธ ิ (26,438) - - 

การยกเลกิสญัญาเชา่ - สทุธ ิ - (122,864) - 

โอนไปยงัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย (1,574) - - 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (366,628) (732,769) (29,542) 
ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 1,947,269 4,603,067 178,384 

 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

- โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

ราคาตามบญัชีต้นงวด - สทุธิ 2,258,546 1,414,006 199,112 

การซือ้ 80,843 97,051 8,776 

การจาํหน่ายออกไป - สทุธ ิ (26,438) - - 

การยกเลกิสญัญาเชา่ - สทุธ ิ - (119,932) - 

โอนไปยงัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย (1,574) - - 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (366,497) (303,749) (29,538) 
ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 1,944,880 1,087,376 178,350 

 

12 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เจา้หนี้การคา้ - กจิการอื่น 574,193 477,307 491,239 414,558 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายเหตุ 19.3) - - 291,395 248,341 

เจา้หนี้อื่น - กจิการอื่น 113,921 99,514 113,921 99,514 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายเหตุ 19.3) 7,434 11,014 7,518 51,098 

คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังานคา้งจ่าย 234,253  371,628  185,175 307,617 

คา่บรกิารรา้นคา้ตวัแทนคา้งจ่าย 109,643 91,253 109,643 91,253 

คา่ขนสง่คา้งจ่าย 4,499 9,484 4,499 9,484 

คา่เชา่คา้งจ่าย 21,913 22,379 21,913 22,379 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่น - กจิการอื่น 119,280  173,283  114,504 160,229 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายเหตุ 19.3) 9,181 20,903 9,135 20,894 

เงนิมดัจาํรบัล่วงหน้า 9,025 7,529 8,913 7,529 

คา่แรกเขา้รอการรบัรู ้ 21,311 62,734 21,311 62,734 

รวม 1,224,653 1,347,028 1,379,166 1,495,630 

 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัรบัรูค้่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนเพิม่เตมิ
จาํนวน 47.81 ลา้นบาท โดยจาํนวนดงักล่าวไดถู้กแสดงหกัจากสว่นเกนิมลูคา่หุน้ทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้ 

 

14 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัสง่พสัดุ  8,600,828 10,034,076 8,600,828 10,034,076 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 146,635 161,582 146,635 161,582 

รายไดค้า่โฆษณา 40,207 4,625 40,207 4,625 

รวม 8,787,670 10,200,283 8,787,670 10,200,283 

 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารสามารถแบ่งตามจงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้ดงัต่อไปนี้  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 7,847,590 9,195,557 7,847,590 9,195,557 

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 940,080 1,004,726 940,080 1,004,726 

รวม 8,787,670 10,200,283 8,787,670 10,200,283 

 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจดัสง่พสัดุ (ไมร่วมรายไดค้า่โฆษณา) แบ่งตามประเภทลกูคา้ได ้ดงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ธุรกจิสง่ถงึธุรกจิ 168,662 172,776 168,662 172,776 

ธุรกจิสง่ถงึบุคคล 4,025,600 4,470,034 4,025,600 4,470,034 

บุคคลสง่ถงึบุคคล 4,553,201 5,552,848 4,553,201 5,552,848 

รวม 8,747,463 10,195,658 8,747,463 10,195,658 

 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

18 

15 รายได้อ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดค้า่นายหน้า 391 418 391 418 

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 18,414 18,640 22,194 18,640 

รายไดค้า่บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 11,912 2,312 11,912 2,312 

ดอกเบีย้รบั 12,939 4,344 13,681 4,344 

กาํไรจากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ  

   (หมายเหตุ 8) 
 

5,356 

 

- 

 

5,356 

 

- 

อื่น ๆ 25,675 14,313 26,567 14,313 

รวม 74,687 40,027 80,101 40,027 

 

16 กาํไรต่อหุ้น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

การกระทบยอดกาํไรท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น     

     

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน     

กาํไรทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั (พนับาท) 335,631 365,353 259,921 365,353 

     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถว่งน้ําหนัก 

   ท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้น (พนัหุ้น) 

 

   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

   ทีใ่ชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

 

1,740,000 1,440,000 1,740,000 1,440,000 

การปรบัปรุงสาํหรบัการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด:     

   สทิธซิือ้หุน้ - KEX ESOP 9,459 - 9,459 - 

     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัและหุน้สามญั 

   ทีค่าดวา่จะใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด 

 

1,749,459 1,440,000 1,749,459 1,440,000 

     

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.19 0.25 0.15 0.25 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้) 0.19 0.25 0.15 0.25 

 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

19 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

การกระทบยอดกาํไรท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น     

     

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน     

กาํไรทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั (พนับาท) 638,420 737,974 498,517 737,974 

     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถว่งน้ําหนัก 

   ท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้น (พนัหุ้น) 

 

   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

   ทีใ่ชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

 

1,740,000 1,064,176 1,740,000 1,064,176 

การปรบัปรุงสาํหรบัการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด:     

   สทิธซิือ้หุน้ - KEX ESOP 9,459 - 9,459 - 

     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัและหุน้สามญั 

   ทีค่าดวา่จะใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด 

 

1,749,459 1,064,176 1,749,459 1,064,176 

     

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.37 0.69 0.29 0.69 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้) 0.36 0.69 0.28 0.69 

 

เมือ่วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้จาก 100 บาทต่อหุน้เป็น 0.50 บาท
ต่อหุน้ กลุ่มกจิการตอ้งคาํนวณกําไรต่อหุน้สาํหรบัทุกรอบระยะเวลาบญัชโีดยใชจ้ํานวนหุน้ใหม ่จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัที่
นํามาใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นสําหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้ถูกปรบัปรุงเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงจาํนวนหุน้ดงักล่าว เสมอืนวา่การแยกหุน้นัน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่แรกของรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว 

 

17 เงินปันผลและทนุสาํรองตามกฎหมาย 

 

เมื่อวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีมมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานของปี พ.ศ. 2563

ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท สําหรบัหุน้สามญัจํานวน 1,740 ลา้นหุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 382.75 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ 

ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีมมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานของปี พ.ศ. 2562 

ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 1,440 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงนิรวม 360 ล้านบาท และจดัสรรกําไรสุทธจิํานวน 
66.50 ลา้นบาท ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย โดยเงนิปันผลดงักล่าวจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

เมื่อวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน 

ของปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 550 บาท สาํหรบัหุน้สามญัจํานวน 1.20 ลา้นหุน้ (จํานวนหุน้ก่อนการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้เมือ่วนัที ่
17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563) เป็นจาํนวนเงนิรวม 660 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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18 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 

เมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทให้ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท  
ซึง่ถอืเป็นโครงการประเภทชาํระดว้ยตราสารทุน โดยโครงการดงักล่าวมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

  จาํนวนท่ีออก 

อตัรา 

การใช้สิทธิ 

ราคา 

การใช้สิทธิ กาํหนดเวลาการใช้สิทธิ 

 วนัท่ีออก หน่วย หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย จาํนวนหน่วย เร่ิม ส้ินสดุ 

        

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

     20,000,000 26 ธนัวาคม 2565 22 ธนัวาคม 2568 
 

กลุ่มกจิการไมม่ภีาระผกูพนัทางกฎหมายในการซือ้ใบสาํคญัแสดงสทิธกิลบัคนืมาหรอืจ่ายชาํระเป็นเงนิสด 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มสีทิธซิือ้หุน้คงเหลอืจาํนวน 38,520,000 สทิธ ิ(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 39,800,000 สทิธ)ิ และไมม่กีาร
ใชส้ทิธซิือ้หุน้ในระหวา่งงวด  
 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ค่าใชจ้่ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ํานวน 25.56 ลา้นบาท ถูกบนัทกึ
เป็นคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ โดยรบัรูพ้รอ้มกบัการเพิม่ขึน้ของสาํรองอื่น - การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นสว่นของเจา้ของ 
 

19 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิการ คอื บรษิทั เคแอลเอ็น โลจสิตคิส์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งถือหุ้นในบรษิทัคดิเป็นจํานวนร้อยละ 52.14 

(พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 52.14) กิจการที่มอีํานาจควบคุมสูงสุดของกลุ่มกิจการ คอื Kerry Logistics Network Limited ซึ่งจดทะเบยีน
จดัตัง้ในหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิและโอนยา้ยสญัชาตมิาจดทะเบยีนทีเ่บอรม์วิดา 
 

นโยบายการกาํหนดราคาทีเ่กีย่วกบัรายการคา้กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ราคาทีต่กลงรว่มกนัโดยอา้งองิราคาตลาด หรอืคาํนวณ 

   จากตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 

รายไดค้า่บรหิารจดัการ ราคาทีต่กลงรว่มกนัโดยคาํนวณจากตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
   บวกดว้ยสว่นเพิม่ 

รายไดค้า่บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ราคาทีต่กลงรว่มกนัโดยคาํนวณจากตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
   บวกดว้ยสว่นเพิม่ 

รายไดค้า่นายหน้า ราคาทีต่กลงรว่มกนัโดยอา้งองิราคาตลาด 

ดอกเบีย้รบั อตัราคงทีร่อ้ยละ 2.50 ต่อปี 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ ราคาทีต่กลงรว่มกนัโดยคาํนวณจากตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
   บวกดว้ยสว่นเพิม่ 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการรบับรกิาร การซือ้อุปกรณ์และคา่โฆษณา ราคาทีต่กลงรว่มกนัโดยอา้งองิราคาตลาด หรอืคาํนวณ 

   จากตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 

คา่ธรรมเนียมการทาํรายการ อตัรารอ้ยละคงทีโ่ดยอา้งองิราคาตลาด 

ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บรกิารสาํนกังาน ราคาทีต่กลงรว่มกนัโดยอา้งองิราคาตลาด 

คา่บรหิารจดัการ และคา่บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ราคาทีต่กลงรว่มกนัโดยอา้งองิจากตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

19.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้     

รายไดค้า่บรกิาร :     

   ผูถ้อืหุน้ 2,748 262 2,748 262 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 99,084 115,526 99,084 115,526 

 101,832 115,788 101,832 115,788 

     

รายได้อ่ืน     

ดอกเบีย้รบัจาก      

   บรษิทัยอ่ย - - 742 - 

     

รายไดค้า่บรหิารจดัการจาก      

   บรษิทัยอ่ย - - 3,780 - 

     

รายไดค้า่นายหน้าจาก      

   กจิการรว่มคา้ของผูถ้อืหุน้ 4 34 4 34 

     

รายไดค้า่บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจาก      

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,816 - 11,816 - 

     

จาํหน่ายอุปกรณ์      

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 56 - 56 - 

     

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่      

   ผูถ้อืหุน้ 1 - 1 - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,754 - 2,754 - 

 2,755 - 2,755 - 
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19.2 ซ้ือสินค้าและรบับริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รบับริการจาก     

   ผูถ้อืหุน้ 13,677 8,581 13,677 8,581 

   บรษิทัยอ่ย - - 1,670,804 - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,536 10,086 6,536 10,086 

 20,213 18,667 1,691,017 18,667 

     

ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ     

   กจิการรว่มคา้ของผูถ้อืหุน้ 6,283 8,487 6,283 8,487 

     

ค่าเช่าและค่าบริการ     

   ผูถ้อืหุน้ 604 500 604 500 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 25,689 22,979 25,689 22,979 

 26,293 23,479 26,293 23,479 

     

การจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า     

   ผูถ้อืหุน้ 1,550 1,500 1,550 1,500 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 54,725 41,308 54,725 41,308 

 56,275 42,808 56,275 42,808 

     

ดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่า     

   ผูถ้อืหุน้ 122 168 122 168 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,629 1,451 2,629 1,451 

 2,751 1,619 2,751 1,619 

     

ค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,125 5,534 7,088 5,534 
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19.3 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหน้ีการค้า     

   ผูถ้อืหุน้ 386 - 386 - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 39,633 38,708 39,633 38,708 

 40,019 38,708 40,019 38,708 

     

ลกูหน้ีอ่ืน     

   บรษิทัยอ่ย - - 674 674 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,531 1,620 15,531 1,620 

 15,531 1,620 16,205 2,294 

     

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา     

   ผูถ้อืหุน้ - 369 - 369 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,440 8,551 2,440 8,551 

 2,440 8,920 2,440 8,920 

     

ดอกเบีย้ค้างรบั     

   บรษิทัยอ่ย - - - 325 

     

เงินมดัจาํและเงินจ่ายล่วงหน้า     

   ผูถ้อืหุน้ 1,219 1,219 1,219 1,219 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 30,496 25,941 30,496 25,941 

 31,715 27,160 31,715 27,160 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เจ้าหน้ีการค้า     

   บรษิทัยอ่ย - - 291,395 248,341 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

   บรษิทัยอ่ย - - 84 40,084 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,434 11,014 7,434 11,014 

 7,434 11,014 7,518 51,098 

     

เจ้าหน้ีบริการเกบ็เงินปลายทาง     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,690 10,816 10,690 10,816 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย     

   ผูถ้อืหุน้ 90 - 90 - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9,091 20,903 9,045 20,894 

 9,181 20,903 9,135 20,894 

     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า     

   ผูถ้อืหุน้ 9,526 11,076 9,526 11,076 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 216,997 271,721 216,997 271,721 

 226,523 282,797 226,523 282,797 

     

เงินมดัจาํรบั     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,000 21,521 11,000 21,521 

     

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 481 - 481 - 
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19.4 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 60,000 

เงนิใหกู้ร้บัชาํระระหวา่งงวด (30,000) 
มลูคา่ตามบญัชสีิน้งวด 30,000 

 

เงนิให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิให้กู้ที่ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี  
เงนิใหกู้ด้งักล่าวมกีาํหนดชาํระคนืวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

เงินให้กู้เป็นส่วนที่หมุนเวียน มูลค่ายุติธรรมจึงมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี
สาระสาํคญั มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัคาํนวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดดว้ยอตัรา
ดอกเบีย้ตลาดทีอ่ตัรารอ้ยละ 2.50 และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของลาํดบัขัน้มลูคา่ยุตธิรรม 

 

19.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

 

ผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการ รวมถงึกรรมการ (ไมว่า่จะทาํหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม)่ คณะผูบ้รหิารระดบัสงู คา่ตอบแทนทีจ่่าย
หรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 26,169 29,096 26,169 29,096 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 693 513 693 513 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 7,831 - 7,831 - 

 34,693 29,609 34,693 29,609 

 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

20.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ 
มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

การซือ้อุปกรณ์ 44,072  19,668  816,659 792,257 

การซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,587  3,685  1,587  3,685  

 45,659 23,353 818,246 795,942 

 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนในขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการที่เกดิจากการซื้ออุปกรณ์ รวมถึงภาระผูกพนัในการทีบ่รษิทั
จะตอ้งเป็นผูซ้ือ้รถกระบะจากผูใ้หเ้ชา่ เมือ่สิน้สดุสญัญาเชา่ของบรษิทัยอ่ย ซึง่อยูร่ะหวา่งปี พ.ศ. 2565 ถงึ พ.ศ. 2566  

 

20.2 สญัญาเช่า - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 

 

กลุ่มกิจการได้ทําสญัญาเช่าที่ไม่สามารถยกเลกิได้ที่เกี่ยวข้องกบัพื้นที่ร้านพาร์เซลช็อป สํานักงาน คลงัสนิค้าและรถยนต์ 
สญัญาเชา่ดงักล่าวสว่นใหญ่มรีะยะเวลาระหวา่ง 1 ปีถงึ 5 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาเชา่ไดใ้นอตัราตลาด 

 

ภาระผูกพนัสําหรบัจํานวนเงนิขัน้ต่ําในการจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารที่เกี่ยวเนื่องภายใต้สญัญาเช่าพื้นที่ร้านพาร์เซลช็อป 
สาํนกังาน คลงัสนิคา้และรถยนต ์ทีย่กเลกิไมไ่ดท้ีย่งัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภายใน 1 ปี 377,484 443,406 377,484 435,745 

เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 42,548 105,622 42,548 105,622 

เกนิกวา่ 5 ปี -    1,569 -    1,569 

รวม 420,032 550,597 420,032 542,936 

 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20.3 หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคาร 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมหีนงัสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารเพือ่วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานตามปกติ
ของธุรกจิจาํนวน 199.75 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 204.04 ลา้นบาท) 
 

20.4 การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดค้ํ้าประกนัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าสาํหรบัสญัญาเช่ารถบรรทุก และรถกระบะทีเ่ช่าโดยบรษิทัยอ่ย 

โดยคํ้าประกนัเตม็จาํนวนเงนิทีต่อ้งชาํระตามสญัญาเช่าดงักล่าว มลูคา่ 3,517.31 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 4,000.44 

ลา้นบาท) 
 

21 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

เมือ่วนัที ่24 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร มมีตอินุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัยอ่ย ไดแ้ก่ 

 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส โคลด์ เชน จํากดั โดยมทีุนจดทะเบยีนจํานวน 1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท บรษิทัย่อยใหม่ดงักล่าวจดัตัง้ขึน้โดยขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รกิารขนส่งแบบควบคุมอุณหภูม ิและ 
จดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส คารโ์ก ้จาํกดั โดยมทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้
หุน้ละ 100 บาท บรษิทัย่อยใหม่ดงักล่าวจดัตัง้ขึน้โดยขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ขนาดใหญ่ และจดทะเบยีน
จดัตัง้เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสมของปี  
พ.ศ. 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.743 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 1,740 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงนิรวม 1,292.82 ล้านบาท เงนิปันผล
ดงักล่าวมกีาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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