
บริษทั เคอรี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เคอร ีเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เคอร ีเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท เคอรี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซงึประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกิจการสาํหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสนิสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของ

เจา้ของรวมและงบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะ

กจิการสําหรบังวดเก้าเดอืนสนิสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึงผูบ้รหิารของกิจการ

เป็นผู้รบัผดิชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนีตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับท ี34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกียวกับข้อมูล 

ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอืน การสอบทานนีมขีอบเขตจํากัดกว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชอืมนัว่าจะพบเรอืงทมีนีัยสําคญัทงัหมดซงึอาจจะพบ

ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทสีอบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสงิทเีป็นเหตุใหเ้ชอืว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขนึ

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

นภนุช  อภิชาตเสถียร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี5266 

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564



บริษทั เคอรี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,035,839 9,696,762 1,942,629 9,683,019

เงนิฝากประจาํครบกําหนดภายในหนึงปี 500,000 - 500,000 -

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 7 3,949,179 - 3,949,179 -

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื

ทจีะครบกําหนดภายในหนึงปี 7 121,205 - 121,205 -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 9 1,788,956 1,466,786 1,779,985 1,463,452

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.4 - - 30,000 60,000

สนิคา้คงเหลอื 10 118,489 79,675 118,489 79,675

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 86,947 34,703 82,579 34,703

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 8,600,615 11,277,926 8,524,066 11,320,849

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 7 1,411,199 - 1,411,199 -

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 8 - - 2,530 530

อาคาร และอปุกรณ์ 11 2,015,526 2,258,546 1,978,109 2,258,546

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 4,767,894 5,320,589 1,483,652 1,414,006

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11 173,523 199,150 173,491 199,112

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 46,137 43,009 47,778 39,162

เงนิมดัจาํ 261,034 219,015 261,034 219,015

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 8,675,313 8,040,309 5,357,793 4,130,371

รวมสินทรพัย ์ 17,275,928 19,318,235 13,881,859 15,451,220

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินหมุนเวียน

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - 800,000 - 800,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื  12 1,908,579 1,347,028 1,999,125 1,495,630

เจา้หนีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 550,695 615,059 550,695 615,059

หนสีนิทเีกดิจากสญัญา 47,691 44,536 47,691 44,536

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย 6,082 86,113 6,082 84,676

หนสีนิตามสญัญาเชา่ส่วนทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี 2,343,903 1,760,568 658,544 597,619

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 76,047 44,939 71,618 40,093

รวมหนีสินหมุนเวียน 4,932,997 4,698,243 3,333,755 3,677,613

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนสีนิตามสญัญาเชา่ 2,332,392 3,593,057 847,484 834,237

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 126,890 104,112 101,963 84,879

หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื 71,275 75,351 70,765 74,841

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 2,530,557 3,772,520 1,020,212 993,957

รวมหนีสิน 7,463,554 8,470,763 4,353,967 4,671,570

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจาํนวน 1,780,000,000 หุน้ 

   มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 890,000 890,000 890,000 890,000

ทนุทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 1,740,000,000 หุน้ 

   ชําระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 870,000 870,000 870,000 870,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 13 8,063,255 8,111,061 8,063,255 8,111,061

สํารองอนื - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 74,236 33,364 74,236 33,364

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุสํารองตามกฎหมาย 89,000 89,000 89,000 89,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 719,811 1,744,047 435,329 1,676,225

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (3,928)                - (3,928)                -

รวมส่วนของเจ้าของ 9,812,374 10,847,472 9,527,892 10,779,650

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 17,275,928 19,318,235 13,881,859 15,451,220

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5,330,743 4,488,633 5,330,743 4,488,633

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (4,978,534) (3,823,698) (5,079,599) (3,857,834)

กาํไรขนัต้น 352,209 664,935 251,144 630,799

รายไดอ้นื 37,132 20,440 39,495 46,425

คา่ใชจ้่ายในการขาย (55,741) (46,275) (55,741) (46,275)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (306,205) (242,208) (305,917) (242,057)

ตน้ทุนทางการเงนิ (21,288) (30,794) (6,895) (19,583)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 6,107 366,098 (77,914) 369,309

ภาษีเงนิได้ 6,730 (74,004) 13,994 (73,405)

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิสาํหรบังวด 12,837 292,094 (63,920) 295,904

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - (7,193) - (7,193)

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (7,193) - (7,193)

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์

ทางการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (3,928) - (3,928) -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (3,928) - (3,928) -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (3,928) (7,193) (3,928) (7,193)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 8,909 284,901 (67,848) 288,711

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 12,837 292,094 (63,920) 295,904

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ - - - -

12,837 292,094 (63,920) 295,904

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 8,909 284,901 (67,848) 288,711

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ - - - -

8,909 284,901 (67,848) 288,711

กาํไรต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 16 0.0074 0.2028 (0.0367) 0.2055

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 16 0.0073 0.2028 (0.0367) 0.2055

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั เคอรี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 14 14,118,413 14,688,917 14,118,413 14,688,917

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (12,361,065) (12,320,878) (12,658,162) (12,355,014)

กาํไรขนัต้น 1,757,348 2,368,039 1,460,251 2,333,903

รายไดอ้นื 15 111,819 60,467 119,596 86,452

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (175,693) (180,260) (175,671) (180,259)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (829,027) (886,920) (828,171) (886,770)

ตน้ทนุทางการเงนิ (74,978) (84,044) (28,557) (72,833)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 789,469 1,277,282 547,448 1,280,493

ภาษเีงนิได้ (138,212) (247,214) (112,851) (246,615)

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 651,257 1,030,068 434,597 1,033,878

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - (7,193) - (7,193)

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - (7,193) - (7,193)

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์

ทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื (3,928) - (3,928) -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (3,928) - (3,928) -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี (3,928) (7,193) (3,928) (7,193)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 647,329 1,022,875 430,669 1,026,685

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั เคอรี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 651,257 1,030,068 434,597 1,033,878

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

651,257 1,030,068 434,597 1,033,878

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 647,329 1,022,875 430,669 1,026,685

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

647,329 1,022,875 430,669 1,026,685

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 16 0.3743 0.8653 0.2498 0.8685

กําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 16 0.3723 0.8653 0.2484 0.8685

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอร ีเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

การเปลียนแปลง

จดัสรรแล้ว ในมลูค่ายติุธรรม

ทุนทีออกและ สาํรองอืน - การจ่าย - ทุนสาํรอง ของเงินลงทุน รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ในตราสารหนี เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 120,000 - 21,790 12,000 2,079,373 - 2,233,163

การออกหุน้ 600,000 - - - - - 600,000

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 - - - 77,000 (77,000) - -

เงนิปันผล 17 - - - - (1,646,400) - (1,646,400)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - 1,022,875 - 1,022,875

ยอดคงเหลือ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 720,000 - 21,790 89,000 1,378,848 - 2,209,638

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

ค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ 13 - (47,806) - - - - (47,806)

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18 - - 40,872 - - - 40,872

เงนิปันผล 17 - - - - (1,675,493) - (1,675,493)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - 651,257 (3,928) 647,329

ยอดคงเหลือ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 870,000 8,063,255 74,236 89,000 719,811 (3,928) 9,812,374

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม

กาํไรสะสม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั
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บริษทั เคอร ีเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

การเปลียนแปลง

จดัสรรแล้ว ในมลูค่ายติุธรรม

ทุนทีออกและ สาํรองอืน - การจ่าย - ทุนสาํรอง ของเงินลงทุน รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ในตราสารหนี เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 120,000 - 21,790 12,000 2,079,373 - 2,233,163

การออกหุน้ 600,000 - - - - - 600,000

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 - - - 77,000 (77,000) - -

เงนิปันผล 17 - - - - (1,646,400) - (1,646,400)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - 1,026,685 - 1,026,685

ยอดคงเหลือ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 720,000 - 21,790 89,000 1,382,658 - 2,213,448

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

ค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ 13 - (47,806) - - - - (47,806)

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18 - - 40,872 - - - 40,872

เงนิปันผล 17 - - - - (1,675,493) - (1,675,493)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - 434,597 (3,928) 430,669

ยอดคงเหลือ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 870,000 8,063,255 74,236 89,000 435,329 (3,928) 9,527,892

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั เคอรี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 789,469 1,277,282 547,448 1,280,493

รายการปรบัปรุง

คา่เสอืมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย 11 1,701,936 1,818,003 1,057,459 1,666,474

กลบัรายการคา่เผอืการดอ้ยคา่ - (1,510) - (1,510)

คา่ใชจ้า่ยการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 40,872 - 40,872 -

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 22,887 18,808 17,158 17,616

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 37,585 17,021 37,585 17,021

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 23 - 23 -

กลบัรายการประมาณการหนีสนิคา่รอืถอน (523) (727) (523) (727)

(กําไร)ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาเช่า (5,991) 12,078 (7,168) 12,078

กําไรจากการโอนสญัญาเช่าไปยงับรษิทัยอ่ย - - - (24,784)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิมดัจาํ 16,138 10,847 16,138 10,847

กําไรจากมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 7 (8,826) - (8,826) -

ดอกเบยีรบั 15 (17,523) (6,415) (18,453) (6,415)

ตน้ทุนทางการเงนิ 74,978 84,044 28,557 72,833

การเปลยีนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (313,218) 371,352 (307,717) 371,001

- สนิคา้คงเหลอื (38,814) 35,255 (38,814) 35,255

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (50,670) 7,584 (46,302) 6,806

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 395,463 39,645 335,095 85,378

- เจา้หนีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง (64,364) (432,647) (64,364) (432,647)

- หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 3,155 55,687 3,155 55,687

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื 31,108 (6,228) 31,525 (11,453)

- หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื (6,980) 10,803 (6,980) 10,803

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (109) - (74) -

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,606,596 3,310,882 1,615,794 3,164,756

เงนิสดรบัดอกเบยี 8,571 5,664 9,637 5,664

เงนิสดจา่ยดอกเบยี (73,825) (78,822) (27,092) (67,610)

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (220,074) (298,730) (198,764) (296,491)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,321,268 2,938,994 1,399,575 2,806,319

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากประจาํครบกําหนดภายในหนึงปีเพมิขนึ (500,000) - (500,000) -

เงนิสดจา่ยเพอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 7 (6,500,000) - (6,500,000) -

เงนิสดจา่ยเพอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 7 (1,537,629) - (1,537,629) -

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 7 2,559,647 - 2,559,647 -

เงนิสดจา่ยเพอืซอือาคาร และอุปกรณ์ (150,172) (218,630) (147,653) (218,632)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (14,861) (34,396) (14,861) (34,354)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,116 6,095 2,116 6,095

เงนิสดจา่ยใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - - (30,000)

เงนิสดรบัชําระคนืเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.4 - - 30,000 -

เงนิสดจา่ยเพอืลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (490)

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิมดัจาํ (58,157) (13,366) (58,157) (13,366)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (6,199,056) (260,297) (6,166,537) (290,747)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (800,000) - (800,000) -

เงนิสดจา่ยเพอืชําระหนีสนิตามสญัญาเช่า (1,259,836) (1,140,222) (450,129) (1,032,898)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั - 600,000 - 600,000

เงนิปันผลจา่ย 17 (1,675,493) (1,646,400) (1,675,493) (1,646,400)

เงนิสดจา่ยสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้ง

โดยตรงกบัการออกหุน้ 13 (47,806) - (47,806) -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ในบรษิทัยอ่ย - 550 - -

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (3,783,135) (2,186,072) (2,973,428) (2,079,298)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิมขึน(ลดลง)สทุธิ (7,660,923) 492,625 (7,740,390) 436,274

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 2,035,839 1,402,423 1,942,629 1,346,072

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญั

เจา้หนีจากการซอือาคารและอุปกรณ์ 171,351 29,094 171,351 29,094

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 4,665 516 4,665 516

เจา้หนีคา่หุน้จากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 2,000 40

ประมาณการหนีสนิทเีกดิจากการรอืถอนสนิทรพัย์ 2,904 4,423 2,904 4,423

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 11 921,472 384,311 861,354 384,311

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า

จากการปรบัปรุงเงอืนไขการเช่า - 1,583,930 - -

โอนสญัญาเช่าใหบ้รษิทัยอ่ย - - - 2,170,398

โอนจากอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 11 1,574 5,140 1,574 5,140

คา่ใชจ้า่ยการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18 40,872 - 40,872 -

โอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใชไ้ปเป็นอาคารและอุปกรณ์ 11 35,602 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่
ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้คอื 
 
ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 89 อำคำรเจ้ำพระยำทำวเวอร์ ชัน้ 9 ห้อง 906 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก 

กรุงเทพมหำนคร 10500 
 
ศูนยค์ดัแยกสนิคำ้หลกั : 33/2 หมู่ 7 ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 
 
กำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจกำร”)  คือ ให้บริกำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศ บริษัท Kerry Logistics 
Network Limited ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในหมู่เกำะบรติชิเวอรจ์นิและโอนยำ้ยสญัชำตมิำจดทะเบยีนทีเ่บอรม์วิดำ เป็นบรษิทัใหญ่ข ัน้สงูสุด 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลถูกแสดงในสกุลเงนิบำทด้วยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็น
อย่ำงอื่น 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้ได้รบัอนุมตัิจำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของบริษัทเมื่อวนัที ่
10 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ในระหว่ำงงวดกลุ่มกจิกำรไดม้กีำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรบัภำษีป้ำยและภำษีโรงเรอืนจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรใหแ้สดงเป็น
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของรำยกำรมำกขึน้ ตวัเลขเปรยีบเทยีบจงึมกีำรปรบัใหม่เพื่อใหส้อดคล้องกบั
ตวัเลขในปีปัจจุบนั ผลกระทบของกำรจดัประเภทดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อก ำไรสุทธขิองกลุ่มกจิกำร 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกันหรอืมกีำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
1) ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรยุตกิำรน ำมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2109 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี 
ซึ่งน ำมำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 ผลกระทบจำกกำรยุตกิำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
ไม่มผีลกระทบอย่ำงมสีำระส ำคญัส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

2) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมำถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 4 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 
ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 
4.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงซ่ึงน ำมำถือปฏิบัติส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกทีจ่ะน ำขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำเนื่องจำก
สถำนกำรณ์ COVID - 19 โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกที่จะไม่ประเมนิว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญำเช่ำ 
(Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรอืกำรงดเวน้กำรจ่ำยค่ำเช่ำในระหว่ำงวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่30 มถิุนำยน 
พ.ศ. 2564 โดยผลกระทบของกำรเลอืกใชข้อ้ผ่อนปรนดงักล่ำวมำใชเ้ป็นครัง้แรกไม่มนีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลำ
รำยงำนปัจจุบนัและกลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำถอืปฎบิตัก่ิอนมดีงันี้ 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบัแนวผ่อนปรนในทำงปฏิบัติ
กรณีมกีำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำทีเ่ข้ำเงื่อนไขที่ก ำหนดซึ่งเกิดจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง (เช่น กำรทดแทนอตัรำ 
THBFIX ด้วยอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงใหม่ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรยกเลิก LIBOR) ผู้เช่ำต้องวดัมูลค่ำหนี้สินตำมสญัญำเช่ำใหม่  
โดยใชอ้ตัรำคดิลดทีป่รบัปรุงซึง่สะทอ้นกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ เพื่อคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยอนุญำต
ใหถ้อืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด้ 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำแนวผ่อนปรนดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนัก่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
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5 ประมำณกำรทำงบญัชี และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำเสนอขอ้มลูจ ำแนกตำมส่วนงำน เน่ืองจำกผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนพจิำรณำว่ำกลุ่มกจิกำรมกีำร
ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจัดส่งพสัดุภำยในประเทศเพียงส่วนงำนเดียว ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนโดยพจิำรณำจำกผลก ำไรก่อนภำษีตำมส่วนงำน ซึ่งใช้เกณฑ์ในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนเช่นเดยีวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผยรำยไดแ้บ่งตำมกลุ่มลูกคำ้ในหมำยเหตุ 14 
 

7 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

         

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

        

เงนิลงทุนในกองทุนรวม 
   ตรำสำรหนี้ 

 
- 

 
- 

 
3,949,179 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,949,179 

 
- 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อ่ืน 

        

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ - - 1,532,404 - - - 1,532,404 - 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน - - 5,481,583 - - - 5,481,583 - 

 
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ อ้ำงองิจำกมูลค่ำสุทธทิำงบญัช ี(NAV) ของกองทุนรวมทีเ่ผยแพร่โดยบรษิทัจดักำร 
โดยกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมถูกจดัอยู่ในระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ค ำนวณจำกกระแสเงนิสดตำมสญัญำ คดิลดดว้ยอตัรำอ้ำงองิจำกรำคำตลำดของตรำสำรหนี้
อื่นทีม่รีำคำทีส่ำมำรถสงัเกตไดข้องคู่สญัญำ โดยกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมถูกจดัอยู่ในระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

 

17 

กำรเปลีย่นแปลงส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม และ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

ท่ีวดัมูลคำ่ด้วย 
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
ก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
ท่ีวดัมูลคำ่ด้วยมูลคำ่

ยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 พนับำท พนับำท 
   
มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด - - 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ 6,500,000 1,537,629 
กำรจ ำหน่ำย (2,559,647) - 
กำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำยุตธิรรม  8,826 (5,225) 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 3,949,179 1,532,404 
 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่ปลี่ยนแปลงจำกจำกงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั 
ประเทศ 

ท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สดัส่วน เงินลงทุน 

ควำมเป็นเจ้ำของ ตำมวิธีรำคำทุน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

% % พนับำท พนับำท 
       
บริษทัย่อย       
   บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส  ประเทศไทย ใหบ้รกิำรขนส่ง     
      โคลด ์เชน จ ำกดั     แบบควบคุมอุณหภูม ิ 100 - 1,000 - 
       
   บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส 
      คำรโ์ก ้จ ำกดั 

ประเทศไทย 
 

ใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 
   ขนำดใหญ่ 100 - 1,000 - 

 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส ำหรับงวด /ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563  
มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชีต้นงวด 530 - 
กำรลงทุนเพิม่ 2,000 530 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 2,530 530 
 
เมื่อวนัที ่24 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร มมีตอินุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อย ไดแ้ก่ 
 
บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส โคลด ์เชน จ ำกดั โดยมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 1 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 10,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้
หุ้นละ 100 บำท บริษัทย่อยใหม่ดังกล่ำวจัดตัง้ขึ้นโดยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริกำรขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ  และ 
จดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่29 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
 
บรษิัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส คำร์โก้ จ ำกดั โดยมทีุนจดทะเบียนจ ำนวน 1 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว ้
หุน้ละ 100 บำท บรษิทัย่อยใหม่ดงักล่ำวจดัตัง้ขึน้โดยขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ขนำดใหญ่ และจดทะเบยีนจดัตัง้
เมื่อวนัที ่29 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ริม่ด ำเนินงำน 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 1,188,358 984,984 1,188,358 981,403 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19.3) 29,759 38,708 29,759 38,708 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ - กจิกำรอื่น 364,502 374,368 364,502 374,368 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

     (หมำยเหตุ 19.3) 4,490 8,920 4,490 8,920 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (9,972) (9,972) (9,972) (9,972) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 1,577,137 1,397,008 1,577,137 1,393,427 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 91,685 - 85,900 - 
           - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19.3) 15,124 1,620 17,147 2,294 

ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรอื่น 9,263 311 9,263 311 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19.3) - - 189 325 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรอื่น  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

      (หมำยเหตุ 19.3) 

91,885 
 

3,862 

67,847 
 

- 

86,487 
 

3,862 

67,095 
 

- 
รวม 1,788,956 1,466,786 1,779,985 1,463,452 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้กำรคำ้ซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 1,562,086 1,392,359 1,562,086 1,388,778 
3 - 6 เดอืน 11,827 4,598 11,827 4,598 
6 - 12 เดอืน 4,998 2,536 4,998 2,536 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 8,198 7,487 8,198 7,487 
 1,587,109 1,406,980 1,587,109 1,403,399 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (9,972) (9,972) (9,972) (9,972) 
รวม 1,577,137 1,397,008 1,577,137 1,393,427 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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10 สินค้ำคงเหลือ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กล่องพสัดุ 46,644 29,181 46,644 29,181 
ซองพสัดุ 25,589 11,011 25,589 11,011 
ฉลำกและเทปกำว 26,338 23,691 26,338 23,691 
อื่น ๆ 19,918 15,792 19,918 15,792 
รวม 118,489 79,675 118,489 79,675 
 

11 อำคำรและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของอำคำรและอุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน  
พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 อำคำรและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
- โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 2,258,546 5,320,589 199,150 
กำรซื้อ 314,271 921,472 19,124 
กำรจ ำหน่ำยออกไป - สุทธ ิ (39,701) - (23) 
กำรยกเลกิสญัญำเช่ำ - สุทธ ิ - (332,975) - 
โอนเขำ้(ออก) - สุทธ ิ 35,602 (35,602) - 
โอนไปยงัสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (1,574) - - 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (551,618) (1,105,590) (44,728) 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 2,015,526 4,767,894 173,523 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำรและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
- โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 2,258,546 1,414,006 199,112 
กำรซื้อ 311,752 861,354 19,124 
กำรจ ำหน่ำยออกไป - สุทธ ิ (39,701) - (23) 
กำรยกเลกิสญัญำเช่ำ - สุทธ ิ - (329,885) - 
โอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (1,574) - - 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (550,914) (461,823) (44,722) 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,978,109 1,483,652 173,491 
 

12 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 671,843 477,307 492,134 414,558 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหตุ 19.3) - - 316,263 248,341 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 349,024 99,514 349,024 99,514 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหตุ 19.3) 2,380 11,014 4,464 51,098 
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนคำ้งจ่ำย 310,901  371,628  268,813 307,617 
ค่ำบรกิำรรำ้นคำ้ตวัแทนคำ้งจ่ำย 116,850 91,253 116,850 91,253 
ค่ำขนส่งคำ้งจ่ำย 262,654 9,484 262,654 9,484 
ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 21,458 22,379 21,099 22,379 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่น - กจิกำรอื่น 158,766  173,283  153,285 160,229 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหตุ 19.3) 4,274 20,903 4,222 20,894 
เงนิมดัจ ำรบัล่วงหน้ำ 10,029 7,529 9,917 7,529 
ค่ำแรกเขำ้รอกำรรบัรู ้ 400 62,734 400 62,734 
รวม 1,908,579 1,347,028 1,999,125 1,495,630 
 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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13 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 
ในระหว่ำงงวดสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัรบัรูค้่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนเพิม่เติม
จ ำนวน 47.81 ลำ้นบำท โดยจ ำนวนดงักล่ำวไดถู้กแสดงหกัจำกส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ทีไ่ดร้บัจำกผูถ้อืหุน้ 
 

14 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุ   13,836,916  14,443,280  13,836,916  14,443,280 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้  240,526  231,822  240,526  231,822 
รำยไดค้่ำโฆษณำ  40,971  13,815  40,971  13,815 
รวม 14,118,413 14,688,917 14,118,413 14,688,917 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรสำมำรถแบ่งตำมจงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้ดงัต่อไปนี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)  12,631,641   13,227,545   12,631,641   13,227,545  
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)  1,486,772   1,461,372   1,486,772   1,461,372  
รวม  14,118,413   14,688,917   14,118,413   14,688,917  
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุ (ไม่รวมรำยไดค้่ำโฆษณำ) แบ่งตำมประเภทลูกคำ้ได ้ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ธุรกจิส่งถงึธุรกจิ  263,628  256,671  263,628  256,671 
ธุรกจิส่งถงึบุคคล  6,327,751  6,503,777  6,327,751  6,503,777 
บุคคลส่งถงึบุคคล  7,486,063  7,914,654  7,486,063  7,914,654 
รวม 14,077,442 14,675,102 14,077,442 14,675,102 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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15 รำยได้อ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดค้่ำนำยหน้ำ 474 774 474 774 
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร 28,333 27,875 34,003 29,075 
รำยไดค้่ำบรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 11,912 2,471 11,912 2,471 
ดอกเบีย้รบั 17,523 6,415 18,453 6,415 
ก ำไรจำกมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
   ทีว่ดัมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน  

 
8,826 

 
- 

 
8,826 

 
- 

ก ำไรจำกกำรโอนสญัญำเช่ำใหก้บับรษิทัย่อย - - - 24,784 
อื่น ๆ 44,751 22,932 45,928 22,933 
รวม 111,819 60,467 119,596 86,452 
 

16 ก ำไรต่อหุ้น 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
กำรกระทบยอดก ำไรท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น     
     
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน     
ก ำไร(ขำดทุน)ทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทั  
   (พนับำท) 

 
12,837 

 
292,094 

 
(63,920) 295,904 

     
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก 
   ท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น (พนัหุ้น) 

 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
   ทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 

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

กำรปรบัปรุงส ำหรบักำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด:     
   สทิธซิื้อหุน้ - KEX ESOP 9,254 - 9,254 - 
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักใชใ้นกำรค ำนวณ 
   ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 

 
1,749,254 1,440,000 1,749,254 1,440,000 

     
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.0074 0.2028 (0.0367) 0.2055 
ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด (บำทต่อหุน้) 0.0073 0.2028 (0.0367) 0.2055 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
กำรกระทบยอดก ำไรท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น     
     
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน     
ก ำไรทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทั (พนับำท) 651,257 1,030,068 434,597 1,033,878 
     
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก 
   ท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น (พนัหุ้น) 

 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
   ทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 

 
1,740,000 1,190,365 1,740,000 1,190,365 

กำรปรบัปรุงส ำหรบักำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด:     
   สทิธซิื้อหุน้ - KEX ESOP 9,254 - 9,254 - 
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักใชใ้นกำรค ำนวณ 
   ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 

 
1,749,254 1,190,365 1,749,254 1,190,365 

     
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.3743 0.8653 0.2498 0.8685 
ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด (บำทต่อหุน้) 0.3723 0.8653 0.2484 0.8685 
 
เมื่อวนัที ่17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้จำก 100 บำทต่อหุน้เป็น 0.50 บำท
ต่อหุน้ กลุ่มกจิกำรต้องค ำนวณก ำไรต่อหุน้ส ำหรบัทุกรอบระยะเวลำบญัชโีดยใชจ้ ำนวนหุน้ใหม่ จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
ที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ได้ถูกปรบัปรุงเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนหุน้ดงักล่ำว เสมอืนว่ำกำรแยกหุน้นัน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่แรกของรอบระยะเวลำบญัชดีงักล่ำว 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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17 เงินปันผลและทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
เมื่อวนัที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตัิให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน  
ของปี พ.ศ. 2562 ในอตัรำหุน้ละ 550 บำท ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 1.20 ลำ้นหุน้ (จ ำนวนหุน้ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้เมื่อวนัที ่
17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563) เป็นจ ำนวนเงนิรวม 660 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่13 กุมภำพนัธ ์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 ำไรสุทธิจ ำนวน 
66.50 ลำ้นบำท ไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยเงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่22 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่14 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2563 
ในอตัรำหุ้นละ 0.435 บำท ส ำหรบัหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,440 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม 626.40 ล้ำนบำท และจดัสรรก ำไรสุทธิจ ำนวน 
10.50 ลำ้นบำท ไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยเงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่11 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2563
ในอตัรำหุน้ละ 0.22 บำท ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 1,740 ล้ำนหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 382.75 ล้ำนบำท เงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่21 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสมของปี   
พ.ศ. 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.743 บำท ส ำหรบัหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,740 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม 1,292.74 ล้ำนบำท เงนิปันผล
ดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่10 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 

18 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
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 ส้ินสุด 
        

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 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนัทำงกฎหมำยในกำรซื้อใบส ำคญัแสดงสทิธกิลบัคนืมำหรอืจ่ำยช ำระเป็นเงนิสด 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 มสีทิธซิื้อหุน้คงเหลอืจ ำนวน 38,440,000 สทิธ ิ(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 39,800,000 สทิธ)ิ และไม่มกีำร
ใชส้ทิธซิื้อหุน้ในระหว่ำงงวด  
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ค่ำใชจ้่ำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์จ ำนวน 40.87 ล้ำนบำท ถูกบนัทกึ
เป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ โดยรบัรูพ้รอ้มกบักำรเพิม่ขึน้ของส ำรองอื่น - กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของเจำ้ของ 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิัทใหญ่ของกลุ่มกิจกำร คอื บรษิัท เคแอลเอ็น โลจสิติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งถือหุ้นในบรษิัทคดิเป็นจ ำนวนร้อยละ 52.14  
(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 63) กจิกำรทีม่อี ำนำจควบคุมสูงสุดของกลุ่มกจิกำร คอื S.F. Holdings Co., Ltd ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในสำธำรณะรฐั
ประชำชนจนี 
 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำทีเ่กีย่วกบัรำยกำรคำ้กบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณ 
   จำกต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยส่วนเพิม่ 

รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยค ำนวณจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
   บวกดว้ยส่วนเพิม่ 

รำยไดค้่ำบรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยค ำนวณจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
   บวกดว้ยส่วนเพิม่ 

รำยไดค้่ำนำยหน้ำ รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
ดอกเบีย้รบั อตัรำคงทีร่อ้ยละ 2.50 ต่อปี 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยค ำนวณจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 

   บวกดว้ยส่วนเพิม่ 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรรบับรกิำร กำรซื้ออุปกรณ์และค่ำโฆษณำ รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณ 

   จำกต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยส่วนเพิม่ 
ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร อตัรำรอ้ยละคงทีโ่ดยอำ้งองิรำคำตลำด 
ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรส ำนักงำน รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
ค่ำบรหิำรจดักำร และค่ำบรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ รำคำทีต่กลงร่วมกนัโดยอำ้งองิจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
19.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยได้     
รำยไดค้่ำบรกิำร :     
   ผูถ้อืหุน้ 3,613 1,724 3,613 1,724 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 149,963 185,668 149,963 185,668 
 153,576 187,392 153,576 187,392 
     
รำยได้อ่ืน     
ดอกเบีย้รบัจำก      
   บรษิทัย่อย - - 931 - 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำรจำก      
   บรษิทัย่อย - - 5,670 1,260 
     
รำยไดค้่ำนำยหน้ำจำก      
   กจิกำรร่วมคำ้ของผูถ้อืหุน้ 5 40 5 40 
     
รำยไดค้่ำบรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศจำก      
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,902 - 11,902 - 
     
จ ำหน่ำยอุปกรณ์      
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 56 54 56 54 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ      
   ผูถ้อืหุน้ 1 - 1 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,198 - 4,198 - 
 4,199 - 4,199 - 

 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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19.2 ซ้ือสินค้ำและรบับริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รบับริกำรจำก     
   ผูถ้อืหุน้ 13,677 8,711 13,677 8,711 
   บรษิทัย่อย - - 2,603,386 463,456 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,133 11,914 11,133 11,914 
 24,810 20,625 2,628,196 484,081 
     
ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร     
   กจิกำรร่วมคำ้ของผูถ้อืหุน้ 9,556 12,129 9,556 12,129 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   ผูถ้อืหุน้ 1,113 1,014 1,113 1,014 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 39,651 42,499 39,651 42,499 
 40,764 43,513 40,764 43,513 
     
กำรจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 2,338 2,125 2,338 2,125 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 84,056 63,197 84,056 63,197 
 86,394 65,322 86,394 65,322 
     
ดอกเบีย้จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 170 233 170 233 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,020 2,018 4,020 2,018 
 4,190 2,251 4,190 2,251 
     
ค่ำบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,802 11,217 10,760 11,217 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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19.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 
 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 813 - 813 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28,946 38,708 28,946 38,708 
 29,759 38,708 29,759 38,708 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 2,023 674 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,124 1,620 15,124 1,620 
 15,124 1,620 17,147 2,294 
     
สินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ     
   ผูถ้อืหุน้ - 369 - 369 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,490 8,551 4,490 8,551 
 4,490 8,920 4,490 8,920 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัย่อย - - 189 325 
     
เงินมดัจ ำและเงินจ่ำยล่วงหน้ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 1,219 1,219 1,219 1,219 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 30,590 25,941 30,590 25,941 
 31,809 27,160 31,809 27,160 
     
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,862 - 3,862 - 

 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   บรษิทัย่อย - - 316,263 248,341 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 2,084 40,084 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,380 11,014 2,380 11,014 
 2,380 11,014 4,464 51,098 
     
เจ้ำหน้ีบริกำรเกบ็เงินปลำยทำง     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18,845 10,816 18,845 10,816 
     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
   ผูถ้อืหุน้ 30 - 30 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,244 20,903 4,192 20,894 
 4,274 20,903 4,222 20,894 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 8,781 11,076 8,781 11,076 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 308,437 271,721 308,437 271,721 
 317,218 282,797 317,218 282,797 
     
เงินมดัจ ำรบั     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,000 21,521 11,000 21,521 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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19.4 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท 
  
มลูค่ำตำมบญัชตีน้งวด 60,000 
เงนิใหกู้ร้บัช ำระคนืระหว่ำงงวด (30,000) 
มลูค่ำตำมบญัชสีิน้งวด 30,000 
 
เงนิให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงนิให้กู้ที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท มอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี  
เงนิใหกู้ด้งักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนืวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
 
เงินให้กู้เป็นส่วนที่หมุนเวียน มูลค่ำยุติธรรมจึงมีมูลค่ำเท่ำกับรำคำตำมบัญชี เนื่ องจำกผลกระทบของอัตรำคิดลด 
ไม่มสีำระส ำคญั มูลค่ำยุติธรรมของเงนิให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึ่งคิดลด  
ดว้ยอตัรำดอกเบีย้ตลำดทีอ่ตัรำรอ้ยละ 2.50 และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 

19.5 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 
ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร รวมถงึกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม่) คณะผูบ้รหิำรระดบัสงู ค่ำตอบแทนทีจ่่ำย
หรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 36,361 43,890 36,361 43,890 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,039 769 1,039 769 
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12,547 - 12,547 - 
 49,947 44,659 49,947 44,659 

 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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20 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
20.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึ่งยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ 
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรซื้ออุปกรณ์ 380,564  19,668  1,153,152 792,257 
กำรซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 23,150  3,685  23,150  3,685  
 403,714 23,353 1,176,302 795,942 
 
ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนในข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่เกิดจำกกำรซื้ออุปกรณ์ รวมถึงภำระผูกพนัในกำรที่บริษัท
จะตอ้งเป็นผูซ้ื้อรถกระบะจำกผูใ้หเ้ช่ำ เมื่อสิน้สุดสญัญำเช่ำของบรษิทัย่อย ซึง่อยู่ระหว่ำงปี พ.ศ. 2565 ถงึ พ.ศ. 2566  
 

20.2 สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรได้ท ำสญัญำเช่ำที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ร้ำนพำร์เซลช็อป ส ำนักงำน คลังสินค้ำและรถยนต์ 
สญัญำเช่ำดงักล่ำวส่วนใหญ่มรีะยะเวลำระหว่ำง 1 ปีถงึ 5 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญัญำเช่ำไดใ้นอตัรำตลำด 
 
ภำระผูกพนัส ำหรบัจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรที่เกี่ยวเนื่องภำยใต้สญัญำเช่ำพื้นที่ร้ำนพำร์เซลช็อป 
ส ำนักงำน คลงัสนิคำ้และรถยนต์ ทีย่กเลกิไม่ไดท้ีย่งัไม่ไดร้บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำยใน 1 ปี 372,290 443,406 372,290 435,745 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 48,231 105,622 48,231 105,622 
เกนิกว่ำ 5 ปี - 1,569 - 1,569 
รวม 420,521 550,597 420,521 542,936 
 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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20.3 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนตำมปกติ
ของธุรกจิจ ำนวน 199.75 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 204.04 ลำ้นบำท) 
 

20.4 กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดค้ ้ำประกนัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำรถบรรทุก และรถกระบะทีเ่ช่ำโดยบรษิทัย่อย 
โดยค ้ำประกนัเตม็จ ำนวนเงนิทีต่อ้งช ำระตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำว มลูค่ำ 3,233 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 4,000.44 ลำ้นบำท) 
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