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ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 

 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการสาํหรบั 
ปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 

 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุ

เรือ่งอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ 
ความรบัผดิชอบของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบรษิัทตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่กําหนด 
โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิ
ตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัช ี
ทีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ 
ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรือ่งเหล่านี้ 



 

 
 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธ ีการตรวจสอบ 
 

1) การรบัร ู้รายได้จากบริการจดัส่งพสัด  ุ
 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.16 นโยบายการ
บญัชกีารรบัรูร้ายได ้และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 26 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 
 
รายได้จากบรกิารจดัส่งพสัดุเป็นรายได้หลกัจากการดําเนิน
ธุรกจิของบรษิทัและกลุ่มกจิการ ซึง่ลกัษณะรายการประกอบด้วย
รายการยอ่ย ๆ ของพสัดุทีจ่ดัสง่เป็นจํานวนมาก สาํหรบัปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและบรษิทัมรีายได้
จากการใหบ้รกิารจดัสง่พสัดุ จาํนวน 18,474.79 ลา้นบาท และ 
18,474.70 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 98.18 ของ
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในงบการเงนิ  
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากบรกิารจดัส่งพสัดุตลอดช่วงเวลาที่
ต้องปฏบิตั ิ(Over time) เมื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
ทีจ่ะไดร้บัชําระสิง่ตอบแทนสาํหรบับรกิารทีส่่งมอบ โดยกลุ่มกจิการ
ตดิตามสถานะการจดัส่งพสัดุเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการรบัรูร้ายได้
ตลอดเวลาการขนส่งแบบเรยีลไทม ์(real-time tracking) ผ่าน
แอปพลเิคชัน่ (application) บนระบบสารสนเทศของกลุ่มกจิการ 
นอกจากนี้จํานวนรายได้ของแต่ละรายการยงัถูกกําหนดโดย
อ้างองิตามขนาด น้ําหนักของพสัดุ และระยะทาง ซึ่งคํานวณ
โดยระบบสารสนเทศที่รองรบัวงจรรายได้อีกด้วย ดงันัน้การ
รบัรูร้ายได้จงึพึง่พงิความมปีระสทิธผิลของการออกแบบและ
การดาํเนินงานการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
เป็นอยา่งมาก 
 
ขา้พเจา้พจิารณาการรบัรูร้ายไดจ้ากบรกิารจดัสง่พสัดุเป็นเรื่อง
สาํคญัในการตรวจสอบ เนื่องจากรายไดจ้ากบรกิารจดัส่งพสัดุ
มสีาระสาํคญัต่องบการเงนิ และกลุ่มกจิการตอ้งจดัการกบัรายการ
จํานวนมาก โดยอาศยัการคาํนวณและการจดัเกบ็ขอ้มลูในระบบ
สารสนเทศทีซ่บัซอ้น 

 

วธิกีารตรวจสอบสาํหรบัเรือ่งสาํคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 
 ทําความเขา้ใจกระบวนการการใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุของกลุ่มกิจการ 

โดยพจิารณาเงื่อนไขในสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายได ้และประเมนิ
นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ที่กลุ่มกิจการใช้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญา
ทีท่าํกบัลกูคา้ 

 ทําความเขา้ใจ ประเมนิ และทดสอบการควบคุมภายในทีส่ําคญั
ของวงจรรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดส่งพัสดุของ 
กลุ่มกิจการ เพื่อพจิารณาความมปีระสทิธิผลของการควบคุม
ภายในในเรื่องของความถูกต้อง การเกดิขึ้นจรงิ และความครบถ้วน
ของรายการ 

 ทําความเขา้ใจ ประเมนิ และทดสอบการควบคุมทัว่ไปในระบบ
สารสนเทศ (IT general controls) และการควบคุมระบบงานบน
ระบบสารสนเทศ (application controls on IT system) ที่เกี่ยวข้อง
กบัรายไดจ้ากบรกิารจดัส่งพสัดุ โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบสารสนเทศ
ของผูส้อบบญัช ี

 สําหรบัรายไดจ้ากบรกิารจดัส่งพสัดุ ขา้พเจา้เลอืกตวัอย่างรายการ
เพื่อตรวจสอบกบัเอกสารสนับสนุนทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สญัญาบรกิาร
หรือเอกสารการรบังาน ใบแจ้งหนี้ บนัทึกยืนยนัการรบัพสัดุ  
ใบแจง้ยอดเงนิฝากในบญัชธีนาคาร เป็นตน้ และกระทบยอดรายการ
ทีบ่นัทกึกบัขอ้มลูจากระบบสารสนเทศ และรายงานการรบัเงนิ 

 สาํหรบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุทีย่งัไม่ไดร้บัชาํระเงนิ 
ข้าพเจ้าตรวจสอบโดยเลือกตัวอย่างรายการเพื่อส่งหนังสือ
ยนืยนัยอดลกูหนี้การคา้คงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 

 ทดสอบรายการรายไดท้ีเ่กดิขึน้ในช่วงใกลว้นัสิน้รอบระยะเวลา
บญัชี (cut-off testing) ซึ่งรวมทัง้ช่วงเวลาก่อนและหลงัวนัสิ้น
รอบระยะเวลาบญัชีตามความเสี่ยงซึ่งประเมินจากเงื่อนไขตาม
ข้อตกลงของบริการแต่ละประเภท ข้าพเจ้าเลือกตัวอย่างเพื่อ
ตรวจสอบสถานะการจดัส่งพสัดุ กบัเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวขอ้ง 
เพือ่วา่ประเมนิวา่กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดใ้นงวดทีถู่กตอ้งหรอืไม ่

 กําหนดหลกัเกณฑ์เพื่อเลือกรายการที่ปรบัปรุงโดยตรงไปยงั
สมุดบญัชรีายวนัทัว่ไปและรายการปรบัปรุงอื่นที่เกี่ยวข้องกบั
รายได้ เพื่อประเมินว่ามีการบันทึกรายการรายได้ที่ผิดปกติ
หรอืไม ่

 

จากการทดสอบขา้งต้น ขา้พเจ้าพบว่ากลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จาก
บริการจดัส่งพสัดุสอดคล้องกับนโยบายบัญชีที่เกี่ยวกับการรับรู้
รายได ้และเหมาะสมตามหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั 

  

  



 

 
 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธ ีการตรวจสอบ 
 

2) สินทรพัยส์ิทธิการใช้และหนี้สินตามสญัญาเช่า 
 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 5.9 นโยบายการบญัชี 
สญัญาเช่า หมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 16 สนิทรพัย์สทิธิ
การใช ้และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 20 เงนิกูย้มื 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์สิทธ ิ
การใช้ และหนี้ สินตามสัญญาเช่าในงบการเงินรวมจํานวน 
4,897.13 ลา้นบาท และ 4,758.08 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่คดิ
เป็นรอ้ยละ 28.73 และรอ้ยละ 61.56 ของสนิทรพัย์รวมและหนี้สนิ
รวมในงบการเงนิรวมตามลําดบั และมสีนิทรพัย์สทิธิการใช้ และ
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าในงบการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 1,764.55 
ล้านบาท และ 1,781.54 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
12.57 และร้อยละ 36.90 ของสินทรพัย์รวมและหน้ีสินรวมในงบ
การเงนิเฉพาะกจิการตามลาํดบั 
 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่ารายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สิน 
ตามสญัญาเช่าเป็นเรือ่งทีส่าํคญัในการตรวจสอบเนื่องจาก 
- รายการดงักล่าวมสีาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ 
เนื่องจากกลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าสนิทรพัยเ์ป็นจาํนวนมาก 

- ขอ้สมมตฐิานและการประมาณทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิอายุ
สญัญาเช่า และการกําหนดอตัราคดิลดทีเ่หมาะสม จาํเป็นตอ้ง
อาศยัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร 

- วิธีการบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า  
มคีวามซบัซ้อน ซึ่งต้องอาศยัการตคีวามตามเงื่อนไขทีร่ะบุ
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 รวมถึง
วธิกีารบญัชใีนกรณีทีก่ลุ่มกจิการและบรษิทัไดร้บัการยนิยอม
ลดคา่เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึง่กลุ่มกจิการและ
บริษัทต้องพิจารณาและรบัรู้รายการตามแนวทางที่กําหนด 
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงซึ่งมีผล 
ในรอบบญัชปัีจจุบนั 

 

วธิกีารตรวจสอบสาํหรบัเรือ่งสาํคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 
 ทาํความเขา้ใจเนื้อหาสาระของสญัญาเช่า และประเมนิวธิกีารบญัชี

ที่กลุ่มกิจการใช้สําหรบัสญัญาเช่าว่าเป็นไปตามหลักการของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 หรอืไม ่

 ทําความเขา้ใจ ประเมนิ และทดสอบการควบคุมภายในที่สําคญั
ของรายการการเช่า เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในในเรื่องของความถูกตอ้ง การเกดิขึน้จรงิ และความ
ครบถว้นของรายการ 

 ขา้พเจา้สุม่ตวัอยา่งรายการเพื่อ 
- ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลการเช่าที่ใช้ในการคํานวณ
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซึ่งได้จดัทําโดยผู้บรหิาร โดยการเลอืก
รายการจากสญัญาเช่าทีล่งนามแลว้ เพื่อตรวจสอบกบัรายการ 
ทีอ่ยู่ในขอ้มูลรายการสญัญาเช่า และกระทบยอดการจ่ายชําระ
ทัง้หมดตามสญัญาเช่ากบัคา่เช่าในระหวา่งปี 

- ทดสอบความถูกต้องของข้อมูลการเช่า เช่น วนัที่สญัญาเช่า 
เริม่มผีล การจ่ายชาํระค่าเช่า อายุสญัญาเช่า และขอ้กําหนดอื่น
ในสัญญาเช่า โดยสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบกับข้อมูลของ
สญัญาเช่าทีล่งนามแลว้ 

- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสม 
ของอตัราคดิลด และอายุสญัญาเช่าโดยพจิารณาถงึระยะเวลา
ตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า 

- ทดสอบการคาํนวณสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
รวมถงึค่าเสื่อมราคาสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละดอกเบีย้
จ่ายจากหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นระหวา่งปี 

 หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขหรอืการยกเลกิสญัญาเช่า ทดสอบ
รายการปรบัปรุงที่เกดิขึน้จากการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสนิตาม
สญัญาเช่า (รวมถึงการปรบัปรุงที่เกี่ยวข้องกับสินทรพัย์สิทธ ิ
การใชท้ีเ่กีย่วขอ้ง) วา่เหมาะสมหรอืไม่ 

 ประเมนิความเหมาะสมของแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีก่ลุ่มกจิการ
เลือกใช้ในการรบัรู้รายการส่วนลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 ว่าเป็นไปตามข้อกําหนดตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิฉบบัที ่16 หรอืไม ่

 ประเมนิความเหมาะสมของการนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงนิที่จดัทําโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิฉบบัที ่16 

 

จากการทดสอบขา้งตน้ วธิกีารบญัชสีาํหรบัสญัญาเช่าทีก่ลุ่มกจิการใช้
เป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 
การรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารวมถงึคา่เสือ่ม
ราคา และดอกเบี้ยจ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญาเช่ามคีวามสมเหตุสมผล
ตามหลกัฐานการสอบบญัชทีีม่ ี

  
  



 

 
 

ข้อมลูอื่น 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชื่อมัน่
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและ
พจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บั
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญั  
ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั
ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการ
และบรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบญัชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุด
ดาํเนินงาน หรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 
  



 

 
 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล 
คอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถ
ตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระสาํคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอื
ทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต 
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนอง 
ต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
ของขา้พเจ้า ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่า
ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายใน 
ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและ
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐาน
การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้
โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชี
ที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต 
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื่อง 

  



 

 
 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให ้
มกีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
ต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ําคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มนีัยสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ 
ความเป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรือ่งอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่า
มเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจ้าและมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนั
ไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคญัที่สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิาย
เรือ่งเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว หรอื
ในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะ
จากการสือ่สารดงักล่าว 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 



บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 1,288,867 9,696,762 1,153,445 9,683,019

เงนิฝากประจาํทีค่รบกําหนดอายภุายในหน่ึงปี 12 500,000 - 500,000 -

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 7, 12 3,410,351 - 3,410,351 -

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่

สว่นทีค่รบกําหนดภายในหน่ึงปี 7, 12 73,173 - 73,173 -

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 11 1,612,658 1,466,786 1,894,097 1,463,452

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 32.4 - - - 60,000

สนิคา้คงเหลอื 13 176,038 79,675 176,038 79,675

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 64,345 34,703 64,049 34,703

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 7,125,432 11,277,926 7,271,153 11,320,849

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 7, 12 2,022,457 - 2,022,457 -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - 31,529 530

อาคาร และอุปกรณ์ 15 2,244,213 2,258,546 2,206,468 2,258,546

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 16 4,897,130 5,320,589 1,764,552 1,414,006

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 194,113 199,150 194,083 199,112

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18 96,031 43,009 93,297 39,162

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 19 466,178 219,015 457,931 219,015

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 9,920,122 8,040,309 6,770,317 4,130,371

รวมสินทรพัย  ์ 17,045,554 19,318,235 14,041,470 15,451,220

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินหมนุเวียน

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 20 - 800,000 - 800,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่  21 1,977,143 1,347,028 2,082,230 1,495,630

เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 723,692 615,059 723,692 615,059

รายไดร้บัล่วงหน้า 27,668 44,536 27,668 44,536

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจ่าย - 86,113 - 84,676

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทีถ่งึกําหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 20 2,501,981 1,760,568 787,896 597,619

หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 47,375 44,939 42,978 40,093

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 5,277,859 4,698,243 3,664,464 3,677,613

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 20 2,256,096 3,593,057 993,641 834,237

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 122,723 104,112 98,729 84,879

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 71,984 75,351 71,470 74,841

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 2,450,803 3,772,520 1,163,840 993,957

รวมหน้ีสิน 7,728,662 8,470,763 4,828,304 4,671,570

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

 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 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 23 890,000 890,000 890,000 890,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 1,742,577,000 หุน้ 

   ชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2563 : หุน้สามญัจาํนวน 

   1,740,000,000 หุน้

   ชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 23 871,289 870,000 871,289 870,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 23 8,139,148 8,111,061 8,139,148 8,111,061

สาํรองอืน่ - การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25 81,001 33,364 81,001 33,364

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 89,000 89,000 89,000 89,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 124,975 1,744,047 39,230 1,676,225

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ (6,502) - (6,502) -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 9,298,911 10,847,472 9,213,166 10,779,650

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 17,981 - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 9,316,892 10,847,472 9,213,166 10,779,650

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 17,045,554 19,318,235 14,041,470 15,451,220

-                  -                  -                  -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 26 18,817,770 18,917,062 18,817,675 18,917,062

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (17,478,514) (15,849,763) (17,869,468) (15,984,806)

กาํไรข ัน้ต้น 1,339,256 3,067,299 948,207 2,932,256

รายไดอ้ืน่ 27 154,311 92,992 444,013 120,120

คา่ใชจ้่ายในการขาย (236,083) (250,111) (235,669) (246,567)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (1,143,524) (1,064,157) (1,142,285) (1,063,319)

ตน้ทุนทางการเงนิ (96,846) (111,961) (36,972) (83,023)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 17,114 1,734,062 (22,706) 1,659,467

ภาษเีงนิได้ 29 27,823 (329,037) 53,997 (321,856)

กาํไรสาํหรบัปี 44,937 1,405,025 31,291 1,337,611

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - สทุธจิากภาษี 9,503 (7,376) 7,207 (7,784)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 9,503 (7,376) 7,207 (7,784)

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน

ในตราสารหนี้ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ - สทุธจิากภาษี (6,502) - (6,502) -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (6,502) - (6,502) -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 3,001 (7,376) 705 (7,784)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 47,938 1,397,649 31,996 1,329,827

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 46,918 1,405,025 31,291 1,337,611

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (1,981) - - -

44,937 1,405,025 31,291 1,337,611

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 49,919 1,397,649 31,996 1,329,827

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (1,981) - - -

47,938 1,397,649 31,996 1,329,827

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 30 0.027 1.111 0.018 1.058

กําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 30 0.027 1.111 0.018 1.058

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

จดัสรรแล้ว การเปลี่ยนแปลงใน รวมส่วน

ทนุที่ออกและ สาํรองอื่น - การจ่าย  - ทนุสาํรอง มลูค่ายตุิธรรมของเงิน ของผ ู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น โดยใช้ห ุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ลงทนุในตราสารหนี้ ของบริษทั อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลี่ยนแปลงในรายการกบัผ ู้เป็นเจ้าของสาํหรบัปี 

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

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 24 - - - 77,000 (77,000) - - - -

เงนิปันผล 31 - - - - (1,646,400) - (1,646,400) - (1,646,400)

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25 - - 2,000 - - - 2,000 - 2,000

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

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

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

การเปลี่ยนแปลงในรายการกบัผ ู้เป็นเจ้าของสาํหรบัปี 

การเพิม่ทนุของบรษิทัยอ่ย 14 - - - - - - - 20,000 20,000

การออกหุน้ 23 1,289 70,868 - - - - 72,157 - 72,157

สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 23 - 5,025 (5,025) - - - - - -

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ 23 - (47,806) - - - - (47,806) - (47,806)

เงนิปันผล 31 - - - - (1,675,493) - (1,675,493) (38) (1,675,531)

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25 - - 52,662 - - - 52,662 - 52,662

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 56,421 (6,502) 49,919 (1,981) 47,938

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 871,289 8,139,148 81,001 89,000 124,975 (6,502) 9,298,911 17,981 9,316,892

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทั

กาํไรสะสม
องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของเจ้าของ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

จดัสรรแล้ว การเปลี่ยนแปลงใน

ทนุที่ออกและ สาํรองอื่น - การจ่าย  - ทนุสาํรอง มลูค่ายตุิธรรมของเงิน รวมส่วนของ

ชาํระแล ้ว ส่วนเกินมลูค่าห ุ้น โดยใช้ห ุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ลงทนุในตราสารหนี้ เจ้าของ

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลี่ยนแปลงในรายการกบัผ ูเ้ป็นเจ้าของสาํหรบัปี 

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

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 - - - 77,000 (77,000) - -

เงนิปันผล 31 - - - - (1,646,400) - (1,646,400)

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25 - - 2,000 - - - 2,000

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 1,329,827 - 1,329,827

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

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

การเปลี่ยนแปลงในรายการกบัผ ูเ้ป็นเจ้าของสาํหรบัปี 

การออกหุน้ 23 1,289 70,868 - - - - 72,157

สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 23 - 5,025 (5,025) - - - -

คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ 23 - (47,806) - - - - (47,806)

เงนิปันผล 31 - - - - (1,675,493) - (1,675,493)

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25 - - 52,662 - - - 52,662

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 38,498 (6,502) 31,996

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 871,289 8,139,148 81,001 89,000 39,230 (6,502) 9,213,166

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ
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บริษทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 17,114 1,734,062 (22,706) 1,659,467

รายการปรบัปรงุกาํไรสทุธ ิ:

คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจาํหน่าย 15, 16, 17 2,342,181 2,355,559 1,477,676 1,974,491

คา่เผื่อการดอ้ยคา่ - 317 - 317

คา่ใชจ้่ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25 52,662 2,000 52,662 2,000

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 22 30,807 28,282 23,075 25,047

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 43,413 21,558 43,413 21,558

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 23 - 23 -

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

(กาํไร) ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาเช่า (3,157) 3,800 (4,169) 5,181

กาํไรจากการโอนสญัญาเช่าไปยงับรษิทัย่อย 27 - - - (24,955)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิมดัจาํ 17,934 10,847 17,934 10,847

กาํไรจากมลูคา่ยุตธิรรมของ

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิี

มลูคา่ยุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน (16,078) - (16,078) -

ดอกเบีย้รบั 27 (28,879) (8,289) (29,962) (8,614)

ตน้ทุนทางการเงนิ 96,845 111,961 36,972 83,023

2,552,342 4,259,370 1,578,317 3,747,635

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน :

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (145,396) 243,712 (430,494) 247,371

- สนิคา้คงเหลอื (96,363) 56,452 (96,363) 56,452

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (26,495) 21,196 (26,199) 21,196

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 301,214 (417,903) 257,699 (269,301)

- เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 108,633 (269,174) 108,633 (269,174)

- รายไดร้บัล่วงหน้า (16,868) 28,769 (16,868) 28,769

- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 2,436 (11,482) 2,885 (16,328)

- หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (6,689) 13,022 (6,693) 13,022

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 (317) (345) (216) (16,853)

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,672,497 3,923,617 1,370,701 3,542,789

รบัดอกเบีย้ 28,403 8,101 29,811 8,101

จ่ายดอกเบีย้ (94,962) (110,706) (35,089) (81,768)

จ่ายภาษเีงนิได้ (283,476) (364,270) (248,157) (354,577)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,322,462 3,456,742 1,117,266 3,114,545

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

การเพิม่ขึน้ลดลงของเงนิฝากประจาํ

ครบกาํหนดอายุภายในหน่ึงปี (500,000) - (500,000) -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

วธิมีลูคา่ยุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 12 (9,107,410) - (9,107,410) -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

วธิมีลูคา่ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 12 (2,208,908) - (2,208,908) -

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

วธิมีลูคา่ยุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 12 5,713,137 - 5,713,137 -

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

วธิมีลูคา่ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 104,835 - 104,835 -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อาคาร และอุปกรณ์ (462,267) (325,049) (452,917) (325,130)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (26,270) (42,091) (26,270) (42,050)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,334 6,801 3,334 6,801

เงนิสดจ่ายใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 32.4 - - - (60,000)

เงนิสดรบัชาํระคนืเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้

แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 32.4 - - 60,000 -

เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบรษิทัย่อย 14 - - (30,999) (490)

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิมดัจาํ (93,368) (15,160) (93,368) (15,160)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (6,576,917) (375,499) (6,538,566) (436,029)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 (800,000) - (800,000) -

เงนิสดจ่ายเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 20 (1,722,260) (1,509,490) (657,132) (1,119,956)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 72,157 8,861,061 72,157 8,861,061

เงนิปันผลจ่าย 31 (1,675,531) (1,646,400) (1,675,493) (1,646,400)

เงนิสดจ่ายสาํหรบัคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง

โดยตรงกบัการออกหุน้ 23 (47,806) - (47,806) -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ในบรษิทัย่อย 14 20,000 550 - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (4,153,440) 5,705,721 (3,108,274) 6,094,705

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (8,407,895) 8,786,964 (8,529,574) 8,773,221

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 10 1,288,867 9,696,762 1,153,445 9,683,019

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการที่ไม ่ใช่เงินสดที่ม ีสาระสาํคญั

การซือ้อาคาร และอุปกรณ์ โดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 308,367 9,214 308,367 9,214

การซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน โดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 30,150 402 30,150 402

เจา้หน้ีคา่หุน้จากการลงทุนในบรษิทัย่อย - - - 40

ประมาณการหน้ีสนิทีเ่กดิจากการรือ้ถอนสนิทรพัย์ 3,322 8,784 3,322 8,784

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 16 1,477,404 461,475 1,355,442 461,475

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า

จากการปรบัปรงุเงือ่นไขการเช่า 16 22,896 2,356,684 22,896 226,903

โอนสญัญาเช่าใหบ้รษิทัย่อย 16 - - - 2,170,099

โอนจากอาคาร และอุปกรณ์ไปเป็น

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 15 3,147 6,071 3,147 6,071

คา่ใชจ้่ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25 52,662 2,000 52,662 2,000

โอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใชไ้ปเป็นอาคาร และอุปกรณ์ 16 30,633 - - -

เงนิปันผลคา้งรบั 31 - - 279,300 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

17 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 

ส ำนกังำนใหญ่: เลขที ่89 อำคำรเจำ้พระยำทำวเวอร ์ชัน้ 9 หอ้ง 906 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจรญิกรุง แขวงบำงรกั  
 เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
 

ศนูยค์ดัแยกสนิคำ้หลกั: 33/2 หมู ่7 ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 
 

บรษิทัจดทะเบยีนแปลงสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดักบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ดงันัน้ บรษิทั 
จงึเปลี่ยนชื่อจำกบรษิทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบรษิทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ 
หุน้สำมญัของบรษิทัเริม่ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

กำรประกอบกำรธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (รวมเรยีกวำ่ “กลุ่มกจิกำร”) คอื ใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศ บรษิทั Kerry 
Logistics Network Limited (KLN) ซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ในหมู่เกำะบรติชิเวอรจ์นิและโอนยำ้ยสญัชำตมิำจดทะเบยีนทีเ่บอรม์วิดำ เมื่อวนัที ่
28 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยของ S.F. Holding Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ Shenzhen ได้เข้ำซื้อหุ้นของ KLN 
จ ำนวน 51.8% ส่งผลให ้Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของ S.F. Holding Co., Ltd. กลำยมำเป็น
บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุตัง้แต่นัน้เป็นตน้มำ 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่14 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 

กำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 
 

ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ตัง้แต่ช่วงต้นปี  
พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องมำจนถงึปัจจุบนั ไมไ่ดส้ง่ผลกระทบทำงลบต่อธุรกจิและงบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 อยำ่งมสีำระส ำคญั 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ  ยกเวน้ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิบำงรำยกำร ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ตำมทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 
 

กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและกำรใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจ
ของผู้บรหิำรหรอืรำยกำรที่มคีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรที่มนีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและ  
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุ 8 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั  
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีน ำมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม 

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร 
 

ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ
ในเรือ่งต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูคำ่ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกำรจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดยีวหรอืส่วนของกิจกำรหรอืประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง  

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

ข) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 
นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด ปรับปรุ งค ำนิยำมของ  
“ควำมมสีำระส ำคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ และ
อธบิำยถงึกำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 
 

ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบักำรผ่อนปรน
ในทำงปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิ
ว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญำเช่ำ (Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรอืกำรงดเวน้
กำรจ่ำยคำ่เชำ่ถงึวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 

 
ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญั 
ต่องบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร 
 

4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรงุส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2565  
ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี้มำถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช้ และคำดว่ำ
จะไมม่ผีลกระทบอยำ่งมนียัส ำคญัหำกกลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนมำถอืปฏบิตั ิ
 

ก) กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) ก ำหนดมำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบัรำยกำรทีอ่ำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริูป
อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ รวมถงึผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อควำมสมัพนัธ์ของกำร
ป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมือ่มกีำรเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ  
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5 นโยบำยกำรบญัชี 

 
5.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม  

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรอืมี
สทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจ 
ในกำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (ถำ้ม)ี 
 

ข) รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิระหวำ่งกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก 
 
ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำ
เกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 
5.2 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน และเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนองบกำรเงนิของ 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

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

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

 
5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม เงนิลงทุน
ระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ 

 
5.4 ลกูหน้ีกำรค้ำ 

 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ ซึ่งลูกหนี้
โดยสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชือ่ 30 วนั ดงันัน้ลกูหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยูใ่นรำยกำรหมนุเวยีน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมือ่เริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็น
รำยกำรทีม่อีงคป์ระกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมลูคำ่
ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 5.6 จ) และ 6.1.2 ข) 
 

5.5 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
 
รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ตน้ทุนของสนิคำ้ประกอบดว้ยรำคำซื้อและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง
กบักำรซือ้ หกัดว้ยสว่นลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
 

5.6 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงนิลงทุน  
ในตรำสำรทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้จะวดัมลูคำ่ดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็น
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัยน์ัน้  โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิออกเมื่อ
สิทธิในกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสินทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุตธิรรมบวกต้นทุนกำรท ำ
รำยกำรซึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึ่งสนิทรพัยน์ัน้ ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำร 
จะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่มอีนุพนัธแ์ฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงือ่นไข
ของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่
 

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

เงนิตน้และดอกเบีย้เท่ำนัน้ จะวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น  ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำร 
จะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นพรอ้มกบัก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
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• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระ

กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำด้วย FVOCI 
และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำร
ขำดทุน/ก ำไรจำกกำรดอ้ยคำ่ 2) รำยไดด้อกเบีย้ทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เมื่อกลุ่มกิจกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว  
ก ำไรหรอืขำดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนและ
แสดงในรำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)อื่น รำยไดด้อกเบี้ยจะแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีไ่มเ่ขำ้เงือ่นไขกำร

วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ขำ้งต้น ดว้ย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรวดัมูลค่ำ
ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสทุธใินก ำไร/(ขำดทุน)อื่นในรอบระยะเวลำทีเ่กิดรำยกำร 

 
จ) กำรดอ้ยคำ่ 

 
กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ 
ซึง่ค ำนวณคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุลกูหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำทัง้หมด 
 
ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำตำม
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ ทัง้นี้เนื่องจำกสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำก
สญัญำนัน้เป็นงำนที่ส่งมอบแต่ยงัไม่ได้เรยีกเก็บซึ่งมลีกัษณะควำมเสี่ยงใกล้เคยีงกบัลูกหนี้ส ำหรบัสญัญำประเภท
เดยีวกนั ผูบ้รหิำรจงึไดใ้ชอ้ตัรำผลขำดทุนด้ำนเครดติของลูกหนี้กบัสนิทรพัย์ทีเ่กดิจำกสญัญำทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย อตัรำ
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดีต ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลกูหนี้  
 
ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General 
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ซึ่งก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนที่
คำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมี
นยัส ำคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ ำมกีำร
เพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะ
เกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคต 
มำประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดติถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั) 
โดยจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสด  
ซึง่กลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญำ  
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กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน ้ำหนกัตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูคำ่เงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มลูสนบัสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั และ

กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 

ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรำยกำรค่ำใชจ้่ำย
ในกำรบรหิำร 

 

5.7 อำคำรและอปุกรณ์ 
 

อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสือ่มรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม ตน้ทุนเริม่แรก
จะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 

ต้นทุนที่เกดิขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ  
ในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 

กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 

ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัยค์ ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์
ดงัต่อไปนี้ 
 

อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร  ตำมอำยุสญัญำเชำ่ (รวมอำยุทีค่ำดวำ่จะต่อ) 
สว่นปรบัปรุงอำคำรเชำ่   ตำมอำยุสญัญำเชำ่ (รวมอำยุทีค่ำดวำ่จะต่อ) 
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน 5 ปี 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
คอมพวิเตอร ์ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 10 ปี 
 

กลุ่มกจิกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำย
สนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละแสดงในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น - สทุธ ิ
 

5.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

การซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีซ่ือ้มำจะถูกบนัทกึดว้ยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 
5 - 10 ปี 
 

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

5.9 สญัญำเช่ำ  
 
สญัญาเชา่ - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ชา่ 
 
กลุ่มกิจกำรรับรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สิน  
ตำมสญัญำเชำ่ โดยคำ่เชำ่ทีช่ ำระจะปันสว่นเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อม
รำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
 
กลุ่มกจิกำรปันสว่นสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเชำ่และส่วนประกอบของสญัญำทีไ่มเ่ป็นกำรเช่ำ
ตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและ
สว่นประกอบของสญัญำทีไ่มเ่ป็นกำรเชำ่ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
 
• คำ่เชำ่คงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกิจกำร  
มคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเชำ่  
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้   
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึง่กค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั  
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
• คำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คือ
สญัญำเช่ำที่มีอำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 12 เดือน สนิทรพัย์ที่มีมูลค่ำต ่ำประกอบด้วยรถจกัรยำนยนต์และอุปกรณ์
ส ำนกังำนขนำดเลก็ 
 
กลุ่มกจิกำรน ำกำรผ่อนปรนในทำงปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบักำรยนิยอมลดค่ำเช่ำทีเ่กี่ยวขอ้งกบั COVID-19 มำถอืปฏบิตัยิอ้นหลงัตัง้แต่
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำสำมำรถเลือกที่จะไม่พจิำรณำว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไข 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำ (lease modification) หรอืไม่ แต่จะรบัรูก้ำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเสมอืนหนึ่งว่ำกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
ไม่ใช่กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรจะสำมำรถถอืปฏบิตัติำมกำรผ่อนปรนดงักล่ำวเฉพำะในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บั
กำรลด หรอืยกเวน้คำ่เชำ่อนัเป็นผลโดยตรงจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 และเขำ้เงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 
 
ก) กำรเปลีย่นแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท ำใหค้่ำตอบแทนของสญัญำเช่ำ (หลงัปรบัปรุง) มจี ำนวนเกอืบเท่ำเดมิหรอื

น้อยกวำ่คำ่ตอบแทนของสญัญำเชำ่ก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
ข) กำรลดคำ่เชำ่ เป็นกำรลดคำ่เชำ่ซึง่ครบก ำหนดในหรอืก่อนวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 และ 
ค) ไมม่กีำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัในเงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอื่นของสญัญำเชำ่ 
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะน ำกำรผ่อนปรนในทำงปฏิบัติดังกล่ำวมำถือปฏิบัติกับสัญญำเช่ำที่เข้ำเงื่อนไขข้ำงต้นทุกสัญญำ  
โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรปรบัลดค่ำเช่ำจ ำนวน 5.74 ลำ้นบำท เป็นค่ำเช่ำผนัแปรตดิลบในรำยกำรตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร คู่กบั
กำรปรบัปรุงหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ทัง้นี้ ไมม่ผีลกระทบต่อสว่นของเจำ้ของ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำบำงสญัญำจำกผูใ้หเ้ชำ่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไมป่ฏบิตัติำม TFRS 16 เกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ส ำหรบัสญัญำเชำ่ทุกสญัญำทีไ่ดร้บักำรลดคำ่เชำ่ 
แต่เลอืกทีจ่ะน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัิ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
โดยกำรปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบก ำหนดตำมสดัส่วนทีไ่ดร้บัส่วนลด ตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ โดยรบัรู้
ผลกระทบจำกกำรปรบัลดค่ำเชำ่ทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 122,544 บำท ในก ำไรหรอืขำดทุน 
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5.10 หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
- หำกกลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น  

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

- หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุตธิรรมหกัด้วยต้นทุนกำรท ำ
รำยกำรที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงที่เกดิขึ้น และวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรู้รำยกำรด้วยรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมือ่ภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพจิำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูค่ำตำมบญัชี 
ทีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิ (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
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5.11 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

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

หรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรู้หำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมือ่กจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้รอกำร 
ตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภำษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนั 
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

28 

 
5.12 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
5.12.1 ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ี
เช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน โบนัส และค่ำรกัษำพยำบำลของพนักงำนโดยรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไป
จนถงึวนัสิน้สดุรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 

 
5.12.2 โครงกำรสมทบเงนิ 

 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลีย้งชพีตำมขอ้บงัคบั กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนัทีต่อ้งจ่ำยช ำระ
เพิม่เตมิเมือ่ไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ  

 
5.12.3 ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 

 
โครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นกังำนจะไดร้บัเมือ่เกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้ซึง่มลูคำ่
ปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำด
ของพนัธบตัรรฐับำล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีง
กบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ และรวมอยู่ใน
ก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของ  
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 

 
5.13 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

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

ของพนกังำนหรอืกำรถอืหุน้ในชว่งระยะเวลำทีก่ ำหนด) 
• ไม่รวมผลกระทบของกำรบรกิำร และเงื่อนไขกำรไดร้บัสทิธทิีไ่ม่ใช่เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกำรตลำด (ตวัอย่ำงเชน่ 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรเตบิโตของยอดขำยตำมทีก่ ำหนดไว ้และกำรคงสภำพกำรเป็นพนักงำนของกจิกำรในช่วงเวลำ 
ทีก่ ำหนด)  

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

 
5.14 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
5.14.1 ประมำณกำรหนี้สนิทัว่ไป 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงทีจ่ดัท ำไว ้อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดตีซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป 
และประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

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

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

30 

 
5.15 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สำมญัจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิำกภำษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของ
เจำ้ของ 
 

5.16 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรขนส่ง
สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษมีูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่ อนขำ้งแน่ทีจ่ะไดร้บั
ช ำระเมือ่สง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะตอ้งส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรตอ้งแยกเป็นแต่
ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และตอ้งปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ
ตำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้ง
ปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมือ่กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
 
การใหบ้รกิาร 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกบรกิำรจดัส่งพสัดุซึง่เป็นส่วนหนึ่งของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร ตำมวธิรีบัรูร้ำยไดต้ลอด
ช่วงเวลำทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) ส ำหรบัพสัดุทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรขนส่งกลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดโ้ดยวดัผลส ำเรจ็ของงำน (ควำมคบืหน้ำ
ของกำรใหบ้รกิำรขนส่ง) โดยทีไ่ม่ไดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ ซึ่งตำมปกตแิลว้กำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุ 
ใชร้ะยะเวลำอนัสัน้ 
 
รายไดค้า่โฆษณา 
 
รำยไดค้ำ่โฆษณำจะถูกรบัรูต้ลอดช่วงเวลำทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำทีก่ ำหนดในสญัญำ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำเมือ่กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำก่อนทีจ่ะรบั
ช ำระหรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำเมื่อไดร้บัช ำระจำกลูกคำ้หรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำก่อนที่กลุ่มกจิกำรจะปฏบิตัติำม
ภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 
กลุ่มกจิกำรจะแสดงยอดสุทธหินี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำหลงัจำกหกักลบกบัสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำนัน้ ๆ ในแต่ละสญัญำทีท่ ำกบั
ลกูคำ้ 
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รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
 
รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำจะรบัรู้รำยได้เมื่อโอนกำรควบคุมในสนิค้ำนัน้ไปยงัลูกค้ำซึ่งก็คอืเมื่อส่งมอบสนิค้ำ  และไม่มภีำระ
ผกูพนัทีอ่ำจสง่ผลกระทบต่อกำรยอมรบัในสนิคำ้ของลกูคำ้ 
 
โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 
 
กลุ่มกจิกำรใหโ้ปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ ซึง่ลูกคำ้รำยย่อยสำมำรถสะสมคะแนนส ำหรบักำรใชบ้รกิำรเพื่อน ำไปเป็นส่วนลด
ในกำรใชบ้รกิำรในอนำคต หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำส ำหรบัคะแนนสะสมจะรบัรู ้ณ จุดทีม่กีำรขำยหรอืใหบ้รกิำร และรำยไดจ้ะรบัรู้
เมือ่ลกูคำ้น ำคะแนนมำแลกหรอืเมือ่คะแนนหมดอำยุ (ไมเ่กนิ 12 เดอืนนบัจำกวนัทีข่ำยหรอืใหบ้รกิำร)  
 
รายไดอ้ืน่และรายไดด้อกเบี้ยรบั 
 
รำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้งซึง่เป็นไปตำมเนื้อหำของขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
รำยไดด้อกเบีย้รบั รบัรูต้ำมเกณฑส์ดัส่วนของเวลำโดยพจิำรณำจำกอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของช่วงเวลำจนถงึวนัครบอำยุและ
พจิำรณำจำกจ ำนวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสี ำหรบักำรบนัทกึคำ้งรบัของกลุ่มกจิกำร 

 
5.17 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงทำงกำรเงนิหลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น ควำมเสีย่งดำ้นมูลค่ำยุตธิรรมอนัเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งดำ้นกระแสเงนิสดอนัเกดิ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบ 
ทีท่ ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได ้ 
 
กำรจดักำรควำมเสี่ยงด ำเนินงำนโดยฝ่ำยกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำร ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยที่อนุมตัโิดยกรรมกำร ฝ่ำยบรหิำร
กำรเงนิจะชี้ประเดน็ ประเมนิ และป้องกนัควำมเสีย่งทำงกำรเงนิดว้ยกำรร่วมมอืกนัท ำงำนอย่ำงใกล้ชดิกบัหน่วยปฏบิตังิำน  
ต่ำง ๆ ภำยในกลุ่มกจิกำร 
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6.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 
 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรไม่มธีุรกรรมที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศอย่ำงมสีำระส ำคญั ดงันัน้ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวน 
ของอตัรำแลกเปลีย่นจงึไมส่ง่ผลกระทบต่อกลุ่มกจิกำรอยำ่งมนียัส ำคญั 

 
ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบักำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงกระแสเงนิสดจำกอตัรำดอกเบี้ยที่มนีัยส ำคญัที่เกิดจำกเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ เงนิลงทุน 
ในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เงนิกูย้มืระยะยำว และหนี้สนิ
ตำมสญัญำเชำ่ 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไมไ่ดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตั ิ
 
ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้และกำรปรบัอตัรำดอกเบีย้ใหม่ของเงนิกูย้มื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
มดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท ร้อยละของเงินกู้ พนับำท ร้อยละของเงินกู้ 
     
เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร - - - - 
เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบีย้คงที ่ 
- วนัทีม่กีำรปรบัอตัรำใหมห่รอืวนั 
ครบก ำหนด     
   น้อยกวำ่ 1 ปี - - 800,000 100 
 - - 800,000 100 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท ร้อยละของเงินกู้ พนับำท ร้อยละของเงินกู้ 
     

เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร - - - - 
เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบีย้คงที ่ 
- วนัทีม่กีำรปรบัอตัรำใหมห่รอืวนั 
ครบก ำหนด     
   น้อยกวำ่ 1 ปี - - 800,000 100 
 - - 800,000 100 
 

รอ้ยละของเงนิกูย้มืขำ้งตน้แสดงถงึสดัส่วนของเงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปรตอ่จ ำนวนเงนิกูย้มืทัง้หมด 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
องคป์ระกอบอืน่ในสว่นของเจำ้ของจะเปลีย่นแปลงไปจำกกำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงในมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทนุในตรำสำรหนี้
ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของเจ้ำของ 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

   

อตัรำดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.50 (37,761) - 
อตัรำดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 0.50 38,654 - 
 
*  โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
 

6.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 

ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนสนิเชื่อ 
แก่ลกูคำ้และลกูหนี้คงคำ้ง เงนิลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL และเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่
ดว้ย FVOCI 
 

ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีเ่หมำะสมเพื่อท ำใหเ้ชื่อมัน่ได้ว่ำไดท้ ำสญัญำกบัลูกค้ำทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัเหมำะสม  
ซึ่งมกีำรจ ำกดัสนิเชื่อลูกคำ้ รวมถงึไดร้บักำรรบัประกนัทีเ่หมำะสมจำกลูกคำ้ รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดไดเ้ลอืกทีจ่ะท ำ
รำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่รีะดบัควำมน่ำเชือ่ถอืสงู 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ของกลุ่มกจิกำรเป็นเงนิลงทุนทีม่คีวำมเสีย่งต ่ำ กลุ่มกจิกำรมกีำรพจิำรณำ
กำรจดัอนัดบัดำ้นเครดติของเงนิลงทุนเหล่ำนัน้อยำ่งสม ่ำเสมอวำ่มคีวำมเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้หรอืไม่ 
 

ข) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีสินทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ต้องมีกำรพิจำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิต  
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
• เงนิฝำกประจ ำทีค่รบก ำหนดอำยุภำยในหนึ่งปี 
• ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
• สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 
• เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
• เงนิมดัจ ำ 
• ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
• ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

แมว้ำ่กลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึง่เขำ้เงือ่นไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ภำยใต ้TFRS 9 
แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำวำ่กำรดอ้ยคำ่ของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั  
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ลกูหนี้การคา้และสนิทรพัยต์ามสญัญา 
 
กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
ซึง่ค ำนวณคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุลกูหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำทัง้หมด 
 
จำกหลกักำรดงักล่ำวคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ เป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับำท 

3 - 6 เดือน  
พนับำท 

6 - 12 เดือน  
พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
 พนับำท 

รวม 
พนับำท 

      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
มลูคำ่ตำมบญัชขีัน้ตน้      
-  ลกูหนี้กำรคำ้ 1,117,069 11,468 359 10,207 1,139,103 
-  สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 393,336 - - - 393,336 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน - - - 9,972 9,972 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
มลูคำ่ตำมบญัชขีัน้ตน้      
-  ลกูหนี้กำรคำ้ 1,009,071 4,598 2,536 7,487 1,023,692 
-  สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 383,288 - - - 383,288 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน - 64 2,421 7,487 9,972 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับำท 

3 - 6 เดือน  
พนับำท 

6 - 12 เดือน  
พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
 พนับำท 

รวม 
พนับำท 

      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
มลูคำ่ตำมบญัชขีัน้ตน้      
-  ลกูหนี้กำรคำ้ 1,112,804 11,468 359 10,207 1,134,838 
-  สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 393,242 - - - 393,242 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน - - - 9,972 9,972 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
มลูคำ่ตำมบญัชขีัน้ตน้      
-  ลกูหนี้กำรคำ้ 1,005,490 4,598 2,536 7,487 1,020,111 
-  สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 383,288 - - - 383,288 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน - 64 2,421 7,487 9,972 
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รำยกำรกระทบยอดค่ำเผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - - 9,972 9,655 
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนในก ำไรหรอืขำดทุน 
ในระหวำ่งปี - - - 

 
1,827 

กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน - - - (1,510) 
ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - - 9,972 9,972 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - - 9,972 9,655 
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนในก ำไรหรอืขำดทุน 
ในระหวำ่งปี - - - 

 
1,827 

กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน - - - (1,510) 
ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - - 9,972 9,972 

 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมเีงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
โดยรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำส ำหรบัลูกหนี้ทีไ่ม่ไดม้กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่ง
ดำ้นเครดติทีม่นีัยส ำคญั และรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุส ำหรับเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีำรเพิม่ขึน้
ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่นีัยส ำคญั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไม่มยีอดคงเหลอืของเงนิใหกู้ย้มืระยะ
สัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็สรจ็อืน่ 
 
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่ว ัดมูลค่ำด้วย  FVOCI นัน้ ประกอบด้วยเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จดทะเบียนในตลำด  
โดยกลุ่มกจิกำรรบัรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนในก ำไรหรอืขำดทุนซึ่งยงัผลให้ผลขำดทุนจำกมูลค่ำยุตธิรรมที่จะรบัรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนัน้ลดลง ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของตรำสำรหนี้ที่ 
วดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI เป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั 
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สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุน (FVPL) 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่กีย่วกบัเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้และกองทุนรวมตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำดว้ย FVPL 
ทัง้นี้ ควำมเสี่ยงสูงสุด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนจ ำนวน  3,410 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2563 : ไมม่)ี  
 
สนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นที่ว ัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยประกอบด้วย เงินมัดจ ำที่เกี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำ  
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำวำ่กำรดอ้ยคำ่ของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั 
 

6.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
จ ำนวนเงนิสดทีม่อียำ่งเพยีงพอยอ่มแสดงถงึกำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอยำ่งรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำร
หำแหล่งเงนิทุนแสดงใหเ้หน็ไดจ้ำกกำรที่กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิสนิเชื่อในกำรกู้ยมืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ล้วอย่ำงเพยีงพอ 
ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำรไดต้ัง้เป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยดืหยุ่นในกำรจดัหำเงนิทุนโดยกำรรกัษำวงเงนิสนิเชื่อทีต่กลงไว ้
ใหเ้พยีงพอ 
 

ก) กำรจดักำรด้ำนกำรจดัหำเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอำยุภำยในหนึ่งปี     
   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 20,000 20,000 20,000 20,000 
   - วงเงนิกูธ้นำคำร 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 
 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 
 
บรษิทัสำมำรถเบกิใชว้งเงนิเบกิเกนิบญัชแีละวงเงนิกูป้ระเภทไม่มสีนิทรพัยค์ ้ำประกนัเมื่อตอ้งกำร ทัง้นี้ธนำคำรสำมำรถ
ยกเลกิวงเงนิเบิกเกนิบญัชไีด้โดยมติ้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และธนำคำรจะมกีำรพจิำรณำวงเงนิที่ไม่ได้มสีนิทรพัย์ 
ค ้ำประกนัเป็นรำยปี ทัง้นี้ หำกบรษิทัยงัคงไว้ซึ่งอนัดบัด้ำนเครดติที่ก ำหนด บรษิทัสำมำรถเบกิใช้วงเงนิกู้ยมืธนำคำร 
เมือ่ตอ้งกำรในสกุลเงนิบำท 
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ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

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

 งบกำรเงินรวม 

 
ณ ปัจจบุนั 

พนับำท 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ 5 
ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 
พนับำท 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2564 

     
 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ 758,610 1,218,533 - - 1,977,143 1,977,143 
เจำ้หนี้บรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง 41,384 682,308 - - 723,692 723,692 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - 2,524,702 2,320,927 7,757 4,853,386 4,758,077 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอืน่ - - 31,808 - 31,808 31,808 
รวม 799,994 4,425,543 2,352,735 7,757 7,586,029 7,490,720 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2563 

     
 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ 165,046 1,267,850 - - 1,432,896 1,432,896 
เจำ้หนี้บรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง 18,776 596,283 - - 615,059 615,059 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - 1,777,885 3,725,246 8,525 5,511,656 5,353,625 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - 

 
 

800,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

800,000 

 
 

800,000 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอืน่ - - 38,499 - 38,499 38,499 
รวม 183,822 4,442,018 3,763,745 8,525 8,398,110 8,240,079 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ ปัจจบุนั 

พนับำท 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 
พนับำท 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2564 

     
 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ 758,610 1,323,620 - - 2,082,230 2,082,230 
เจำ้หนี้บรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง 41,384 682,308 - - 723,692 723,692 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - 795,295 1,022,063 7,757 1,825,115 1,781,537 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอืน่ - - 31,808 - 31,808 31,808 
รวม 799,994 2,801,223 1,053,871 7,757 4,662,845 4,619,267 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2563 

     
 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ 165,046 1,119,248 - - 1,284,294 1,284,294 
เจำ้หนี้บรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง 18,776 596,283 - - 615,059 615,059 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - 604,205 868,818 8,525 1,481,548 1,431,856 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - 800,000 - - 800,000 800,000 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอืน่ - - 38,499 - 38,499 38,499 
รวม 183,822 3,119,736 907,317 8,525 4,219,400 4,169,708 

 
6.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
6.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
วตัถุประสงคข์องกำรบรหิำรสว่นของทุน คอื 
 
• กำรรกัษำไว้ซึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อที่จะสำมำรถก่อให้เกดิผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยงัประโยชน์

ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น ๆ และ 
• กำรรกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
ในกำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พือ่ลดภำระหนี้สนิ 
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6.2.2 กำรคงไว้ซ่ึงอตัรำส่วนตำมสญัญำเงินกู้ (Loan covenants) 

 
ภำยใตเ้งือ่นไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 
1.20 เท่ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไม่มเีงนิกูย้มืคงเหลอื อย่ำงไรกต็ำม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
กลุ่มกจิกำรมอีตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ เท่ำกบั 3.10 เท่ำ  

 
7 มูลค่ำยติุธรรม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ยุตธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ.  2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2563 
พนับำท 

           

สินทรพัย ์           
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
   ท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำน 
   ก ำไรหรือขำดทุน 

          

เงนิลงทนุในกองทุนรวม 
ตรำสำรหนี้ 3,410,351 - - - - - 3,410,351 - 3,410,351 - 

           

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

          

เงนิลงทนุในตรำสำรหนี้ - - 2,095,630 - - - 2,095,630 - 2,095,630 - 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 3,410,351 - 2,095,630 - - - 5,505,981 - 5,505,981 - 
 

มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ อำ้งองิจำกมลูคำ่สทุธทิำงบญัช ี(NAV) ของกองทุนรวมทีเ่ผยแพรโ่ดยบรษิทัจดักำร
โดยกำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมถูกจดัอยูใ่นระดบัที ่1 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ค ำนวณจำกกระแสเงนิสดตำมสญัญำ คดิลดดว้ยอตัรำอ้ำงองิจำกรำคำตลำดของตรำสำรหนี้   
ซึง่เป็นขอ้มลูทีอ่ำ้งองิจำกสมำคมตรำสำรหนี้ไทย ถอืเป็นมลูคำ่ยุตธิรรมในระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 

มลูคำ่ยุตธิรรมแบง่ออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกมลูคำ่สุทธทิำงบญัชขีองกองทุนรวมทีเ่ผยแพรโ่ดยบรษิทัจดักำร 
ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใชข้อ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตได้

อยำ่งมนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตได้

ในตลำด 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีบ่นัทกึบญัชตีำมวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยทีมู่ลค่ำ
ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ีมดีงัต่อไปนี้ 
 

• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• เงนิฝำกประจ ำทีค่รบก ำหนดอำยภุำยในหนึ่งปี 
• ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
• เงนิมดัจ ำ 
• เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
• เจำ้หนี้บรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง 
 

8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 

กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มสีมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 

ก)  มูลค่ำยติุธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ซึ่งไม่มกีำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ  
กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรเลอืกวธิกีำรและตัง้ขอ้สมมตฐิำนซึ่งส่วนใหญ่อำ้งองิจำกสถำนะของตลำดทีม่อียู่ ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน รำยละเอยีดของขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ชร้วมอยูใ่นหมำยเหตุขอ้ 7 

 
ข)  กำรปันส่วนรำคำของรำยกำร 

 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ไดใ้หส้ทิธใินกำรไดร้บัส่วนลดแก่ลูกคำ้ คะแนนสะสมทีใ่หแ้ก่ลูกคำ้นัน้ถอืเป็นภำระทีต่้องปฏบิตัิ
ตำมสญัญำแยกต่ำงหำก รำคำของรำยกำรจงึถูกปันส่วนไปยงับรกิำรทีไ่ดใ้หบ้รกิำรและคะแนนทีใ่หต้ำมวธิรีำคำขำยแบบเอกเทศ 
ผูบ้รหิำรประมำณกำรรำคำแบบเอกเทศต่อหนึ่งคะแนนสะสมจำกประสบกำรณ์ในอดตี โดยพจิำรณำมลูคำ่ของคะแนนทีน่ ำมำใช้
เป็นสว่นลดได ้และควำมเป็นไปไดข้องกำรน ำคะแนนนัน้มำแลกเป็นสว่นลด 

 

ค) กำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ ำใหเ้กดิสิง่จูงใจทำงเศรษฐกจิส ำหรบัผูเ้ช่ำ ในกำรใชส้ทิธิ
ขยำยอำยุสญัญำเชำ่หรอืไมใ่ชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเชำ่เพือ่ก ำหนดอำยุสญัญำเชำ่ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุสญัญำเชำ่
กต็่อเมือ่สญัญำเชำ่นัน้มคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเชำ่จะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 

ส ำหรบักำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีส่ดุคอืระยะสญัญำเชำ่ในอดตี คำ่ใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่ 
 

สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำพื้นที่ร้ำนพำร์เซลชอ็ป ส ำนักงำน และคลงัสนิค้ำ ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิ 
ตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ และ/หรอื ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิ
ตน้ทุนอยำ่งมสีำระส ำคญั 
 

อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรือไม่ใช้) สทิธิหรือกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในกำรใช้ (หรือไม่ใช้สทิธิ)  
กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่มนีัยส ำคญัหรอืกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม 
ทีม่นียัส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเชำ่และอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร  
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ง) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ดงันี้ 
 

• ใชข้อ้มลูทีก่ำรจดัหำเงนิทุนจำกบุคคลทีส่ำมของแต่ละกจิกำรทีเ่ป็นผูเ้ช่ำและปรบัปรุงขอ้มลูทีไ่ดร้บัใหส้ะทอ้นกบักำรเปลีย่นแปลง
ในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ชำ่หำกเป็นไปได ้

• ปรบัปรุงสญัญำเชำ่โดยเฉพำะเจำะจง เชน่ อำยุสญัญำเชำ่ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

จ)  กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่ของบรกิำรทีไ่ดร้บัโดยอำ้งองิกบัมลูคำ่ยุตธิรรมของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญั 
 
กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัทีม่อบใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนของกลุ่มกจิกำร โดยอำ้งองิมูลค่ำยุตธิรรม
ของสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั ณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิมูลค่ำยุตธิรรมดงักล่ำวถูกรบัรูต้ำมขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรม
ของสทิธซิือ้หุน้ ควำมผนัผวนของขอ้สมมตฐิำนดงักล่ำวจะสง่ผลต่อกำรรบัรูค้ำ่ใชจ้่ำยส ำหรบัพนกังำนในแต่ละปี 
 
ผู้บริหำรก ำหนดควำมเหมำะสมของข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ข้อมูลเพิ่มเติมของ  
ขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมถูกเปิดเผยในหมำยเหตุ 25 
 

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

ช)  ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิำนหลำยขอ้ ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชแ้ละผลกระทบ
จำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมำยเหตุขอ้ 22 
 

ซ) สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ส ำหรบัผลขำดทุนทำงภำษียกมำ 
 
กลุ่มกิจกำรมีผลขำดทุนทำงภำษีในรอบปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นชัว่ครำว ซึ่งคำดว่ำ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวจะปรบัตวัดขีึน้ในอนำคต จำกกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษใีนอนำคตซึง่อำ้งองิจำกแผนธุรกจิและงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตั ิกลุ่มกจิกำรสรุปวำ่จะสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชดีงักล่ำวไดภ้ำยในระยะเวลำ 5 ปี 
 

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



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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9 ข้อมูลตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกจิกำรไมไ่ดน้ ำเสนอขอ้มลูจ ำแนกตำมสว่นงำน เนื่องจำกผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนพจิำรณำว่ำกลุ่มกจิกำรมกีำร
ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศเพียงส่วนงำนเดียว ผู้มีอ ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกผลก ำไรก่อนภำษีตำมส่วนงำน ซึ่งใช้มำตรฐำนในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนเช่นเดียวกบักำรจดัท ำ 
งบกำรเงนิ กลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผยรำยไดแ้บ่งตำมประเภทกำรบรกิำรและประเภทลกูคำ้ในหมำยเหตุ 26 
 

10 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิสดในมอื 44,893 42,616 44,893 42,576 
เงนิฝำกธนำคำร 1,243,974 9,654,146 1,108,552 9,640,443 
รวม 1,288,867 9,696,762 1,153,445 9,683,019 
 

11 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 1,104,033 984,984 1,099,768 981,403 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32.3) 35,070 38,708 35,070 38,708 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ - กจิกำรอื่น 388,525 374,368 388,525 374,368 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
      (หมำยเหตุ 32.3) 4,811 8,920 4,717 8,920 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (9,972) (9,972) (9,972) (9,972) 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 1,522,467 1,397,008 1,518,108 1,393,427 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32.3) 13,132 1,620 300,521 2,294 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรอื่น 13,728 311 13,728 311 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
      (หมำยเหต ุ32.3) - - - 325 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  63,331 67,847 61,740 67,095 
รวม 1,612,658 1,466,786 1,894,097 1,463,452 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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12 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
   เงนิสด - - 1,288,867 - - 1,153,445 
เงนิฝำกประจ ำทีค่รบก ำหนดอำยุ
ภำยในหนึ่งปี - - 500,000 - - 500,000 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไร 
   หรอืขำดทุน 3,410,351 - - 3,410,351 - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 2,095,630 - - 2,095,630 - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น* - - 1,549,327 - - 1,832,357 
เงนิมดัจ ำ - - 294,448 - - 294,448 
       

หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 1,977,143 - - 2,082,230 
เจำ้หนี้บรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง - - 723,692 - - 723,692 
หนี้สนิทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอื่น - - 8,788 - - 8,788 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 4,758,077 - - 1,781,537 
หนี้สนิทำงกำรเงนิ 
   ไมห่มุนเวยีนอื่น - - 23,020 - - 23,020 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
   เงนิสด - - 9,696,762 - - 9,683,019 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น* - - 1,015,651 - - 1,013,069 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - - 60,000 

เงนิมดัจ ำ - - 219,015 - - 219,015 
       

หน้ีสินทำงกำรเงิน       
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - - 800,000 - - 800,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น* - - 1,284,294 - - 1,432,896 
เจำ้หนี้บรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง - - 615,059 - - 615,059 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 5,353,625 - - 1,431,856 
หนี้สนิทำงกำรเงนิ 
   ไมห่มุนเวยีนอื่น - - 38,499 - - 38,499 

 
* ไมร่วมรำยกำรทีไ่มใ่ชส่นิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
 
เงนิฝำกประจ ำทีค่รบก ำหนดอำยุภำยในหนึ่งปี เป็นเงนิฝำกในสถำบนักำรเงนิไทยทีอ่ยู่ในสกุลเงนิบำท (พ.ศ. 2563 : ไม่ม)ี มกี ำหนด
ระยะเวลำไถ่ถอนภำยใน 6 เดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ และมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 0.55 ต่อปี 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL และ FVOCI 
 

รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL และ FVOCI มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรขำดทนุ 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 พนับำท พนับำท 
   

มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด - - 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 9,107,410 2,208,908 
กำรจ ำหน่ำย (5,713,137) (104,504) 
กำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ยุตธิรรมทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน   
   และก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 16,078 (8,774) 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 3,410,351 2,095,630 
 
รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) ทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรขำดทนุ 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 พนับำท พนับำท 
   
ก ำไรจำกมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ 
ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL ทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 16,078 - 

   
ก ำไร (ขำดทุน) ทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น   
   -   เกีย่วกบัเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้   

  -   ก ำไร (ขำดทุน) ทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (8,442) 
  -   ภำษเีงนิไดข้องรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) ทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุน 

   เบด็เสรจ็อื่น - (1,940) 
   รวมก ำไร (ขำดทุน) ทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - สทุธจิำกภำษ ี - (6,502) 
   
ปรบัปรุงรำยกำรจดัประเภทยงัก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำย 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVOCI - (331) 

รบัรูด้อกเบีย้รบัจำกเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI  
ในก ำไรหรอืขำดทุน - รำยไดอ้ื่น  - 15,054 

 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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กำรหกักลบสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไม่มสีนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีถู่กหกักลบและแสดงด้วยมูลค่ำสุทธใินงบแสดง 
ฐำนะกำรเงนิ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรไมม่สีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่สีญัญำทีส่ำมำรถบงัคบัใหห้กักลบได ้
 

13 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กล่องพสัด ุ 43,020 29,181 43,020 29,181 
ซองพสัดุ 38,515 11,011 38,515 11,011 
ฉลำกและเทปกำว 53,648 23,691 53,648 23,691 
อื่น ๆ 40,855 15,792 40,855 15,792 
รวม 176,038 79,675 176,038 79,675 
 

ระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ต้นทุนของสนิค้ำคงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นต้นทุนขำยและกำรให้บรกิำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นจ ำนวนเงนิ 389.35 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 377.02 ลำ้นบำท) 
 

14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

14.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัยอ่ยซึง่รวมอยูใ่นงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรดงัต่อไปนี้  
 

หุน้ทุนของบรษิทัย่อยดงักล่ำวประกอบดว้ยหุน้สำมญัและหุน้บุรมิสทิธซิึ่งมสีทิธใินกำรออกเสยีงที่แตกต่ำงกนั โดยกลุ่มกจิกำร
ถือเฉพำะหุ้นสำมญัของบรษิทัย่อย ซึ่งผลท ำให้สดัส่วนของส่วนได้เสยีในควำมเป็นเจ้ำของที่ถอืโดยกลุ่มกจิกำรไม่เท่ำกบัสทิธ ิ
ในกำรออกเสยีงในบรษิทัยอ่ยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร 
 

 
สถำนท่ีหลกัในกำร
ประกอบธุรกิจ/ 

 
 

ส่วนได้เสียใน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 
ท่ีถือโดยบริษทั 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถือโดยกลุ่ม

กิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

สิทธิออกเสียง 
ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ เงินลงทุนในวิธีรำคำทุน 

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

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

KETH Corporate 
   Services Limited 

เขตปกครองพเิศษ 
   ฮ่องกง 

ใหบ้รกิำรดำ้น 
   กำรบรหิำรจดักำร 
   และสนบัสนุน  
   องคก์ร 

100.00 100.00 100.00 100.00 - - - - 39.76 39.76 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส 
   เซอรว์สิ จ ำกดั 

ไทย ใหบ้รกิำรขนสง่แก่ 
   บรษิทั 

49.00 49.00 49.00 49.00 51.00 51.00 9.43 9.43 490.00 490.00 

บรษิทั เคอรี ่เบทำโกร   
   จ ำกดั 

ไทย ใหบ้รกิำรขนสง่  
   แบบควบคุม 
   อุณหภูม ิ

60.00 - 60.00 - 40.00 - 40.00 - 29,999.90 - 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส 
   คำรโ์ก ้จ ำกดั 

ไทย ใหบ้รกิำรขนสง่  
   สนิคำ้ขนำดใหญ่ 

99.97 - 99.97 - 0.03 - 0.03 - 999.70 - 

           31,529.36 529.76 
 

ยอดรวมของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มจี ำนวน 17.98 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : ไม่ม)ี 
ซึง่เป็นของบรษิทั เคอรี ่เบทำโกร จ ำกดัทัง้จ ำนวน ซึง่ไมเ่ป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิโดยรวม  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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14.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในระหวำ่งปี มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 530 - 
กำรลงทุนเพิม่ 30,999 530 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี 31,529 530 
 
พ.ศ. 2564 
 
เมือ่วนัที ่24 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร มมีตอินุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัยอ่ย ไดแ้ก่ 
 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส โคลด ์เชน จ ำกดั 
 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส โคลด์ เชน จ ำกดั มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 1 ล้ำนบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 10,000 หุน้ มูลค่ำที ่
ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท บรษิทัย่อยใหม่ดงักล่ำวจดัตัง้ขึน้โดยขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหบ้รกิำรขนส่งแบบควบคุมอุณหภูม ิ
และจดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที ่29 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
 

เมื่อวนัที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนุมตัิให้บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส โคลด์ เชน จ ำกัด  
ท ำสญัญำร่วมทุนกบับรษิทั เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกดั และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 1 ลำ้นบำทเป็นจ ำนวน 50 ลำ้นบำท 
ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสำมญั 500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 60 คิดเป็นจ ำนวน  
30 ล้ำนบำท และบริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นจ ำนวน 20 ล้ำนบำท  
ซึง่ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำวำ่กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเหนือบรษิทั เคอรี ่เบทำโกร จ ำกดั 
 

จำกมตพิเิศษของทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 4 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 มตทิีป่ระชุมไดม้กีำรแก้ไขชื่อ
บรษิทัยอ่ยจำกบรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส โคลด ์เชน จ ำกดั เป็นบรษิทั เคอรี ่เบทำโกร จ ำกดั 
 
บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส คำรโ์ก ้จ ำกดั 
 
บรษิทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส คำร์โก้ จ ำกดั มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 1 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว ้
หุน้ละ 100 บำท บรษิทัย่อยใหม่ดงักล่ำวจดัตัง้ขึน้โดยขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ขนำดใหญ่ และจดทะเบยีน
จดัตัง้เมือ่วนัที ่29 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที ่4 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร มมีตอินุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยในเขตปกครอง
พเิศษฮ่องกง คอื KETH Corporate Services Limited โดยมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 10,000 ดอลลำรฮ์่องกง ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 
10,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 ดอลลำร์ฮ่องกง บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ KETH Corporate Services Limited 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรจดักำรและสนับสนุนองคก์รแก่บรษิทั บรษิทัย่อยใหม่ดงักล่ำวไดจ้ดทะเบยีน
จดัตัง้เมื่อวนัที่ 17 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัท Kerry Logistics (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
ไดจ้่ำยช ำระคำ่หุน้แทนบรษิทัไปแลว้เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 10,000 ดอลลำรฮ์่องกง  
 

เมื่อวนัที ่24 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร มมีตอินุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยคอื บรษิทั เคอรี ่
เอก็ซ์เพรส เซอรว์สิ จ ำกดั โดยมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 1 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 4,900 หุน้และหุน้บุรมิสทิธ ิ5,100 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุ้นสำมญัทัง้หมด ในขณะทีบ่รษิทั มริำเคลิ รชิ โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทั 
ที่เกี่ยวข้องกนัถือหุ้นบุรมิสทิธิทัง้หมด ซึ่งหุ้นบุรมิสทิธิ 10 หุ้นจะมสีทิธิออกเสยีงเท่ำกบั 1 เสยีง และหุ้นบุรมิสทิธิจะได้รบั 
เงนิปันผลในจ ำนวนที่แน่นอนและไม่สะสม ในอตัรำร้อยละ 5 ของมูลค่ำหุ้นที่ได้ช ำระแล้วต่อปีเฉพำะในปีที่มกีำรประกำศ
จ่ำยเงนิปันผล และจะไม่ไดร้บัสทิธใินส่วนไดเ้สยีคงเหลอือื่น บรษิทัย่อยใหม่ดงักล่ำวจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รกิำร
ขนส่งแก่บรษิทั และได้จดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้บรหิำรได้พจิำรณำว่ำกลุ่มกจิกำรมอี ำนำจ
ควบคุมเหนือบรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส เซอรว์สิ จ ำกดั ผำ่นสทิธใินกำรออกเสยีงถงึแมว้ำ่กลุ่มกจิกำรจะถอืหุน้น้อยกวำ่รอ้ยละ 50 
 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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15 อำคำร และอปุกรณ์ 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ 

อำคำร 
ส่วนปรบัปรงุ 

อำคำรเช่ำ 

อปุกรณ์ท่ี 
ใช้ในกำร

ด ำเนินงำน 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตัง้และ

อปุกรณ์ส ำนักงำน คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ 
สินทรพัย ์

ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน  130,766 516,234 1,084,548 824,572 1,000,265 99,687 85,774 3,741,846 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (16,841) (154,563) (289,286) (224,788) (312,398) (37,934) - (1,035,810) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 113,925 361,671 795,262 599,784 687,867 61,753 85,774 2,706,036 
         
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 113,925 361,671 795,262 599,784 687,867 61,753 85,774 2,706,036 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 14,425 20,745 73,403 60,709 70,413 - 78,683 318,378 
กำรจ ำหน่ำย - สุทธ ิ - (19,068) (3,005) (283) (754) (5,616) - (28,726) 
โอนไปยงัสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย - - (3,545) (2,478) (48) - - (6,071) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 69,952 33,560 28,920 751 8,449 - (141,632) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (48,053) (97,183) (198,813) (168,935) (200,297) (17,790) - (731,071) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 150,249 299,725 692,222 489,548 565,630 38,347 22,825 2,258,546 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน  215,143 542,211 1,173,280 882,320 1,075,091 84,756 22,825 3,995,626 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (64,894) (242,486) (481,058) (392,772) (509,461) (46,409) - (1,737,080) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 150,249 299,725 692,222 489,548 565,630 38,347 22,825 2,258,546 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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 งบกำรเงินรวม 

 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ 

อำคำร 
ส่วนปรบัปรงุ 

อำคำรเช่ำ 

อปุกรณ์ท่ี 
ใช้ในกำร

ด ำเนินงำน 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตัง้และ

อปุกรณ์ส ำนักงำน คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ 
สินทรพัย ์

ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 150,249 299,725 692,222 489,548 565,630 38,347 22,825 2,258,546 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 7,655 9,783 227,561 57,875 310,706 35,602 138,515 787,697 
กำรจ ำหน่ำย - สุทธ ิ (2,718) (35,506) (2,574) (5,390) (548) (11) - (46,747) 
โอนไปยงัสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย - - (2,009) (1,081) (57) - - (3,147) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 21,222 21,007 81,742 - - - (123,971) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (44,533) (88,161) (213,138) (174,799) (213,544) (17,961) - (752,136) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 131,875 206,848 783,804 366,153 662,187 55,977 37,369 2,244,213 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำทุน  232,575 495,775 1,469,585 926,551 1,381,209 119,248 37,369 4,662,312 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (100,700) (288,927) (685,781) (560,398) (719,022) (63,271) - (2,418,099) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 131,875 206,848 783,804 366,153 662,187 55,977 37,369 2,244,213 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ 

อำคำร 
ส่วนปรบัปรงุ 

อำคำรเช่ำ 

อปุกรณ์ท่ี 
ใช้ในกำร

ด ำเนินงำน 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตัง้และ

อปุกรณ์ส ำนักงำน คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ 
สินทรพัย ์

ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 150,249 299,725 692,222 489,548 565,630 38,347 22,825 2,258,546 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 7,655 9,783 223,180 57,875 310,706 - 138,515 747,714 
กำรจ ำหน่ำย - สุทธ ิ (2,718) (35,506) (2,574) (5,390) (548) (11) - (46,747) 
โอนไปยงัสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย - - (2,009) (1,081) (57) - - (3,147) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 21,222 21,007 81,742 - - - (123,971) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (44,533) (88,161) (212,714) (174,799) (213,544) (16,147) - (749,898) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 131,875 206,848 779,847 366,153 662,187 22,189 37,369 2,206,468 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำทุน  232,575 495,775 1,465,204 926,551 1,381,209 83,646 37,369 4,622,329 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (100,700) (288,927) (685,357) (560,398) (719,022) (61,457) - (2,415,861) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 131,875 206,848 779,847 366,153 662,187 22,189 37,369 2,206,468 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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คำ่เสือ่มรำคำถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร 644,726 634,865 642,488 634,865 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 7,373 5,760 7,373 5,760 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 100,037 90,446 100,037 90,446 
 752,136 731,071 749,898 731,071 
 

16 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

ยำนพำหนะ อำคำร 
อปุกรณ์ท่ีใช้ใน
กำรด ำเนินงำน รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

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

     

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 3,914,759 1,393,857 11,973 5,320,589 
กำรเพิม่ขึน้ 124,547 1,344,665 8,192  1,477,404 
กำรโอนเป็นรำยกำรอุปกรณ์ (30,633) - - (30,633) 
กำรยกเลกิสญัญำเชำ่ (3,075) (360,915) (123) (364,113) 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่และกำรประเมนิหนี้สนิ 
   ตำมสญัญำเชำ่ใหม ่

                                         
-    

                                
22,896  

                                         
-    

                                
22,896  

คำ่เสือ่มรำคำ (865,459) (654,567) (8,987) (1,529,013) 
มลูคำ่ตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 3,140,139 1,745,936 11,055 4,897,130 
 
* รวมรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ยำนพำหนะ อำคำร 
อปุกรณ์ท่ีใช้ใน
กำรด ำเนินงำน รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563* 2,633,389 1,532,871 17,428 4,183,688 
กำรเพิม่ขึน้ 158,269 300,887 2,319 461,475 
กำรยกเลกิสญัญำ - (102,574) - (102,574) 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่และกำรประเมนิหนี้สนิ 
   ตำมสญัญำเชำ่ใหม ่ - 226,903 - 226,903 
โอนสญัญำเชำ่ไปยงับรษิทัยอ่ย (2,170,099) - - (2,170,099) 
คำ่เสือ่มรำคำ (613,383) (564,230) (7,774) (1,185,387) 
มลูคำ่ตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 8,176 1,393,857 11,973 1,414,006 

     

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 8,176 1,393,857 11,973 1,414,006 
กำรเพิม่ขึน้ 2,585 1,344,665 8,192 1,355,442 
กำรยกเลกิสญัญำ - (360,915) (123) (361,038) 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่และกำรประเมนิหนี้สนิ 
   ตำมสญัญำเชำ่ใหม ่ - 22,896 - 22,896 
คำ่เสือ่มรำคำ (3,200) (654,567) (8,987) (666,754) 
มลูคำ่ตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 7,561 1,745,936 11,055 1,764,552 
 
* รวมรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ทีไ่มไ่ดร้วมรบัรูใ้นหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่และสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้  573,967 693,594 573,967 681,559 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ 126,546 138,572 126,546 138,572 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบักำรจ่ำยช ำระคำ่เชำ่ผนัแปร - 28,415 - 28,415 
 
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำในปี พ.ศ. 2564 มจี ำนวนทัง้สิ้น 2,422.16 ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิรวม และ 1,385.82 ล้ำนบำท  
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 2,462.33 ลำ้นบำทในงบกำรเงนิรวมและ 2,031.82 ลำ้นบำทในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร) 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
 งบกำรเงินรวม 
 โปรแกรม โปรแกรม  
 คอมพิวเตอร ์ ระหวำ่งติดตัง้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 235,252 - 235,252 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 16,948 4,986 21,934 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 4,452 (4,452) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (58,036) - (58,036) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 198,616 534 199,150 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 348,385 534 348,919 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (149,769) - (149,769) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 198,616 534 199,150 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 198,616 534 199,150 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 47,526 8,492 56,018 
กำรจ ำหน่ำย - สทุธ ิ (23) - (23) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 3,829 (3,829) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (61,032) - (61,032) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 188,916 5,197 194,113 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564    
รำคำทุน 399,628 5,197 404,825 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (210,712) - (210,712) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 188,916 5,197 194,113 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

55 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม โปรแกรม  
 คอมพิวเตอร ์ ระหวำ่งติดตัง้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 326,985 - 326,985 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (91,733) - (91,733) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 235,252 - 235,252 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 235,252 - 235,252 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 16,907 4,986 21,893 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 4,452 (4,452) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (58,033) - (58,033) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 198,578 534 199,112 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 
  

รำคำทุน 348,344 534 348,878 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (149,766) - (149,766) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 198,578 534 199,112 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 198,578 534 199,112 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 47,526 8,492 56,018 
กำรจ ำหน่ำย - สทุธ ิ (23) - (23) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 3,829 (3,829) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (61,024) - (61,024) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 188,886 5,197 194,083 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564    
รำคำทุน 399,585 5,197 404,782 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (210,699) - (210,699) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 188,886 5,197 194,083 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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คำ่ตดัจ ำหน่ำยถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร 36,498 34,649 36,498 34,649 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 464 618 464 618 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 24,070 22,769 24,062 22,766 
 61,032 58,036 61,024 58,033 
 

18 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 96,031 43,009 93,297 39,162 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - -  - -  
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ 96,031  43,009  93,297  39,162  
 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ประมำณกำร
หน้ีสินค่ำรือ้ถอน

สินทรพัย ์

ภำระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงำน ค่ำเส่ือมรำคำ 
โปรแกรมสิทธิ
พิเศษแก่ลกูค้ำ 

กำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรพัย ์
ทำงกำรเงิน 

ผลขำดทุน 
ทำงภำษี รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 420 13,391 10,219 - - - 24,030 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 376 5,588 6,866 4,305 - - 17,135 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 1,844 - - - - 1,844 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 796 20,823 17,085 4,305 - - 43,009 
        
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 796 20,823 17,085 4,305 - - 43,009 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน  664   6,161   2,288   (862) - 45,207 53,458 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (2,376) - - 1,940 - (436) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  1,460   24,608   19,373   3,443   1,940   45,207   96,031  
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ประมำณกำร
หน้ีสินค่ำรือ้ถอน

สินทรพัย ์

ภำระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงำน ค่ำเส่ือมรำคำ 
โปรแกรมสิทธิ
พิเศษแก่ลกูค้ำ 

กำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรพัย ์
ทำงกำรเงิน 

ผลขำดทุน 
ทำงภำษี รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 420 13,391 10,219 - - - 24,030 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 376 1,639 6,866 4,305 - - 13,186 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 1,946 - - - - 1,946 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 796 16,976 17,085 4,305 - - 39,162 
        
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 796 16,976 17,085 4,305 - - 39,162 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 664 4,572 5,664 (862) - 43,959 53,997 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (1,802) - - 1,940 - 138 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 1,460 19,746 22,749 3,443 1,940 43,959 93,297 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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19 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิมดัจ ำ 294,448 219,015 294,448 219,015 
ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยรอขอคนื 171,730 - 163,483 - 
รวม 466,178 219,015 457,931 219,015 
 

20 เงินกู้ยืม 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำยกำรหมุนเวียน     
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - 800,000 - 800,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 2,501,981 1,760,568 787,896 597,619 
เงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวม 2,501,981 2,560,568 787,896  1,397,619 
     

รำยกำรไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 2,256,096 3,593,057 993,641 834,237 
เงนิกูย้มืไม่หมนุเวยีนรวม 2,256,096 3,593,057 993,641 834,237 
     

เงินกู้ยืมรวม 4,758,077 6,153,625 1,781,537 2,231,856 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ณ วนัที ่1 มกรำคม 800,000 800,000 800,000 800,000 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (800,000) - (800,000) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม - 800,000 - 800,000 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีค่รบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีค ำนวณจำก
กระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคดิลดด้วยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืที่อตัรำตลำดร้อยละ 1.60 และอยู่ในข้อมูลระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำ
ยุตธิรรม มลูคำ่ยุตธิรรมมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงรำคำตำมบญัชขีองเงนิกูย้มืดงักล่ำว  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 5,353,625 4,155,881 1,431,856 4,155,881 
กูย้มืเพิม่ 1,471,086 461,475 1,349,124 461,475 
จ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  (1,722,260)  (1,509,490)  (657,132)  (1,119,956) 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ 22,896 2,356,765 22,896 226,903 
กำรยกเลกิสญัญำเชำ่ (367,270) (111,006) (365,207) (97,393) 
โอนสญัญำเชำ่ไปยงับรษิทัยอ่ย - - - (2,195,054) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 4,758,077 5,353,625 1,781,537 1,431,856 
 
รำยละเอยีดกำรครบก ำหนดของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
จ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็น     
   หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
ภำยในไมเ่กนิ 1 ปี  2,524,702  1,777,885  795,295  604,205 
เกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี  2,320,927  3,725,246  1,022,063  868,818 
หลงัจำก 5 ปี  7,757  8,525  7,757  8,525 
 4,853,386 5,511,656 1,825,115 1,481,548 
หกั  คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของสญัญำเชำ่ (95,309) (158,031) (43,578) (49,692) 
มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 4,758,077 5,353,625 1,781,537 1,431,856 
     
มูลค่ำปัจจบุนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
ภำยในไมเ่กนิ 1 ปี  2,501,981  1,760,568  787,896  597,619 
เกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี  2,250,791  3,587,347  988,336  828,527 
หลงัจำก 5 ปี  5,305  5,710  5,305  5,710 
  4,758,077  5,353,625  1,781,537  1,431,856 

 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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21 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 981,106 477,307 830,404 414,558 
  - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหต ุ32.3) - - 327,608 248,341 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 425,706 99,514 418,266 99,514 
  - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหต ุ32.3) 2,407 11,014 2,491 51,098 
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำนคำ้งจ่ำย 229,712 378,430 178,454 307,617 
คำ่บรกิำรรำ้นคำ้ตวัแทนคำ้งจ่ำย 113,143 91,253 113,143 91,253 
คำ่ขนสง่คำ้งจ่ำย 21,925 9,484 21,925 9,484 
คำ่เชำ่คำ้งจ่ำย 21,552 22,379 17,588 22,379 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่น - กจิกำรอื่น 166,891 166,481 157,702 160,229 
  - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (หมำยเหต ุ32.3) 4,529 20,903 4,447 20,894 
เงนิมดัจ ำรบัล่วงหน้ำ 10,172 7,529 10,172 7,529 
คำ่แรกเขำ้รอกำรตดัจ ำหน่ำย - 62,734 - 62,734 
 1,977,143 1,347,028 2,082,230 1,495,630 
 

22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ :     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 122,723  104,112  98,729 84,879 
     
หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 122,723  104,112  98,729 84,879 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำย ุ
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 104,112 66,955 84,879 66,955 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 28,941 26,938 21,552 23,818 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,866 1,344 1,523 1,229 
 134,919 95,237 107,954 92,002 
     
กำรวดัมลูคำ่ใหม่ :     
ก ำไรทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิ
ดำ้นประชำกรศำสตร ์ - (158) - (158) 

ก ำไรทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ (11,460) (3,135) (9,497) (2,906) 
(ก ำไร) ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ (419) 12,513 488 12,794 
 (11,879) 9,220 (9,009) 9,730 
     
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เนื่องจำกกำรโอนพนกังำนไปยงั
บรษิทัยอ่ย - - - (16,649) 

กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (317) (345) (216) (204) 
 (317) (345) (216) (16,853) 
     
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 122,723 104,112 98,729 84,879 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
อตัรำคดิลด 2.50 1.80 2.50 1.80 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 3.75 3.75 3.75 3.75 
อตัรำกำรหมนุเวยีนพนกังำน 16.24 15.95 16.24 15.95 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
   ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้
 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลงรอ้ยละ 

6.04    
ลดลงรอ้ยละ 

6.34 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.56     
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.90 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ 
   ของเงนิเดอืน 

รอ้ยละ 0.50 
 

รอ้ยละ 0.50 
 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
6.36     

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
6.61 

ลดลงรอ้ยละ 
5.90      

ลดลงรอ้ยละ 
6.11 

อตัรำกำรหมนุเวยีน 
   พนกังำน 

รอ้ยละ 1.00 
 

รอ้ยละ 1.00 
 

ลดลงรอ้ยละ  
22.81 

ลดลงรอ้ยละ 
22.84 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
31.08 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
31.13 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้
 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 

 
ลดลงรอ้ยละ  

6.21      
ลดลงรอ้ยละ  

6.49 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.75        
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

7.08 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ 
   ของเงนิเดอืน 

รอ้ยละ 0.50 
 

รอ้ยละ 0.50 
 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ         
6.52 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
6.74 

ลดลงรอ้ยละ 
6.04       

ลดลงรอ้ยละ 
6.23 

อตัรำกำรหมนุเวยีน 
   พนกังำน 

รอ้ยละ 1.00 
 

รอ้ยละ 1.00 
 

ลดลงรอ้ยละ  
23.36 

ลดลงรอ้ยละ  
23.36 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
32.04 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
32.04 

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อำ้งองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัิ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์
ควำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบักำรค ำนวณหนี้สนิ
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 12.61 ปี (พ.ศ. 2563 : 13.23 ปี) 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีไ่มม่กีำรคดิลด มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
น้อยกวำ่ 1 ปี  798  436  586  295 
ระหว่ำง 1 - 5 ปี  9,711  7,591  6,519  5,673 
เกนิกวำ่ 5 ปี  160,263  125,183  131,542  103,276 
รวม 170,772 133,210 138,647 109,244 
 

23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว ส่วนเกิน  

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

       
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1,780,000,000 890,000 1,740,000,000 870,000 8,111,061 8,981,061 
กำรออกหุน้จำกกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสทิธ ิ - - 2,577,000 1,289 70,868 72,157 
สว่นเกนิมลูคำ่หุน้จำกกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสทิธ ิ - - - - 5,025 5,025 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้ - - - - (47,806) (47,806) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 1,780,000,000 890,000 1,742,577,000 871,289 8,139,148 9,010,437 

 
เมื่อวนัที่ 27 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กรรมกำร ผู้บรหิำรและพนักงำนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธ ิได้ใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญัของบรษิทัตำม  
KEX - ESOP บรษิทัไดร้บัค่ำหุน้ส ำหรบัหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่จ ำนวน 2,577,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 28 บำท (ทุนจดทะเบยีนหุน้ละ 0.50 บำท
และส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น หุ้นละ 27.50 บำท) รวมเป็นจ ำนวน 72.16 ล้ำนบำท พร้อมกนันี้ บรษิทัได้โอนส ำรองกำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็น
เกณฑ์ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้ใช้สทิธิในครัง้นี้เป็นส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น จ ำนวน 5.03 ล้ำนบำท หุ้นเพิม่ทุนของบรษิัทเริม่กำร 
ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยใ์นวนัที ่4 มกรำคม พ.ศ. 2565  
 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัรบัรูค้่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรน ำเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนเพิม่เตมิ
จ ำนวน 47.81 ลำ้นบำท โดยจ ำนวนดงักล่ำวไดถู้กแสดงหกัจำกส่วนเกนิมลูคำ่หุน้ทีไ่ดร้บัจำกผูถ้อืหุน้ 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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24 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

25 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
เมื่อวนัที่ 22 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทให้ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัแก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท  
ซึง่ถอืเป็นโครงกำรประเภทช ำระดว้ยตรำสำรทุน โดยโครงกำรดงักล่ำวมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

  จ ำนวนท่ีออก 
อตัรำกำรใช้

สิทธิ 
รำคำกำรใช้

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

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

 
กลุ่มกจิกำรไมม่ภีำระผกูพนัทำงกฎหมำยในกำรซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธกิลบัคนืมำหรอืจ่ำยช ำระเป็นเงนิสด 
 
รำยละเอยีดของกำรใชส้ทิธริะหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
รำยละเอียดของกำรใช้สิทธิระหว่ำงปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธ ิ จ ำนวน 2,577,000 หน่วย 
จ ำนวนหุน้ทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธ ิ จ ำนวน 2,577,000 หุน้ 
  

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ จ ำนวน 37,423,000 หน่วย 
จ ำนวนหุน้ทีร่องรบักำรใชส้ทิธคิงเหลอื จ ำนวน 37,423,000 หุน้ 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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บริษัทประเมินมูลค่ำยุติธรรมของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญโดยใช้แบบจ ำลองแบล็ค -โชลส์ (Black Schole model)  
ขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณเป็นดงันี้ 
 
ข้อสมมติฐำน KEX - ESOP 
  

มลูคำ่ยุตธิรรมถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญั  
   ณ วนัทีป่ระเมนิรำคำ (บำทต่อหุน้) 28.00 
ควำมผนัผวนของรำคำหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญั (รอ้ยละ) 17.85 
อตัรำเงนิปันผลตอบแทน (รอ้ยละ) 1.64 
อตัรำดอกเบีย้ปรำศจำกควำมเสีย่ง (รอ้ยละ) 0.66 
อำยุทีค่ำดวำ่จะใชส้ทิธ ิ(ปี) 2.15 
 
ระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ค่ำใชจ้่ำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ ำนวน 52.66 ลำ้นบำท ถูกบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ โดยรบัรูพ้รอ้มกบักำรเพิม่ขึน้ของส ำรองอื่น - กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นสว่นของเจำ้ของ 
 

26 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
รำยไดจ้ำกบรกิำรจดัส่งพสัดุ 18,474,794 18,609,162 18,474,699 18,609,162 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 300,820 282,294 300,820 282,294 
รำยไดค้ำ่โฆษณำ 42,156 25,606 42,156 25,606 
รวม 18,817,770 18,917,062 18,817,675 18,917,062 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัด ุ(ไมร่วมรำยไดค้ำ่โฆษณำ) สำมำรถแยกตำมประเภทลกูคำ้ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ธุรกจิสง่ถงึธุรกจิ  360,474 352,078 360,474 352,078 
ธุรกจิสง่ถงึบุคคล  8,523,486 8,528,429 8,523,391 8,528,429 
บุคคลสง่ถงึบุคคล 9,891,654 10,010,949 9,891,654 10,010,949 
รวม 18,775,614 18,891,456 18,775,519 18,891,456 
 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 16,828,185 16,917,569 16,828,090 16,917,569 
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 1,989,585 1,999,493 1,989,585 1,999,493 
 18,817,770 18,917,062 18,817,675 18,917,062 
 

27 รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำยไดค้ำ่นำยหน้ำ 504 1,057 504 1,057 
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร 44,997 37,005 44,997 40,155 
รำยไดค้ำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 14,977 2,784 14,977 2,784 
รำยไดด้อกเบีย้ทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 13,825 8,289 14,908 8,614 
ดอกเบีย้รบัจำกเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 

FVOCI 
 

15,054 
 
- 

 
15,054 

 
- 

ก ำไรจำกมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
   ทีว่ดัมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 

 
15,747 

 
- 

 
15,747 

 
- 

ก ำไรจำกกำรโอนสญัญำเชำ่ไปยงับรษิทัยอ่ย  - - - 24,955 
เงนิปันผลรบั - - 279,300 - 
อื่น ๆ 49,207 43,857 58,526 42,555 
รวม 154,311 92,992 444,013 120,120 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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28 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

คำ่ใชจ้่ำยทีส่ ำคญั ซึง่บนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนสำมำรถแยกตำมลกัษณะไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน 6,733,090 6,065,174 5,422,175 5,644,783 
คำ่จำ้งเหมำ 4,200,009 3,789,050 7,780,805 5,020,427 
คำ่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 1,835,100 1,296,220 848,432 1,033,098 
คำ่เชำ่ - สญัญำเชำ่ระยะสัน้ 573,967 693,594 573,967 681,559 
คำ่เชำ่ - สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ 126,546 138,572 126,546 138,572 
ตน้ทุนสนิคำ้คงเหลอืและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 558,784 480,347 557,787 480,347 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 2,342,181 2,355,559 1,477,676 1,974,491 
คำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 16,142 13,712 16,099 13,703 
คำ่บรกิำรรำ้นคำ้ตวัแทน 1,348,811 1,362,178 1,348,811 1,362,178 
คำ่ซ่อมและบ ำรุงรกัษำ 43,404 31,380 42,892 31,380 
คำ่โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ 103,384 148,387 103,384 148,387 
คำ่โฆษณำ 69,176 104,994 68,762 101,450 
 

29 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 25,635 346,172 - 335,042 
     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:     
เพิม่ในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 18) (53,458) (17,135) (53,997) (13,186) 
รวมภำษีเงินได้ (27,823) 329,037 (53,997) 321,856 
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ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองบรษิทัมจี ำนวนทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีณูกบัอตัรำภำษขีองประเทศทีบ่รษิทัตัง้อยู่ 
โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษ ี 17,114 1,734,062 (22,706) 1,659,467 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20  3,423 346,812 (4,541) 331,893 
ผลกระทบ :     
   คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 22,252 6,376 24,778 14,114 
   คำ่ใชจ้่ำยทีห่กัภำษไีดเ้พิม่และคำ่ใชจ้่ำย 
   ทีส่ำมำรถหกัภำษไีดส้องเท่ำ (53,498) (24,151) (18,374) (24,151) 

   รำยไดท้ีไ่ดร้บักำรยกเวน้ภำษเีงนิได ้ - - (55,860) - 
ภำษเีงนิได ้ (27,823) 329,037 (53,997) 321,856 
 

อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ (162.62) ในงบกำรเงนิรวม และรอ้ยละ (237.81) ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 
18.97 ในงบกำรเงนิรวม และรอ้ยละ 19.39 ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร) 
 

ทัง้นี้ อตัรำภำษีเงนิไดถ้วัเฉลี่ยในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรรวมผลกระทบของรำยไดเ้งนิปันผลของบรษิทัย่อย ซึ่งเป็นรำยไดท้ีไ่ด้รบั
ยกเวน้ภำษเีงนิไดแ้ละรำยกำรรำยจ่ำยทีส่ำมำรถหกัภำษไีดส้องเท่ำ และอตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ในงบกำรเงนิรวมรวมผลกระทบของ
ค่ำใชจ่ำยทีส่ำมำรถหกัภำษไีดเ้พิม่ในงบกำรเงนิของบรษิทัย่อย ซึง่มรีำยกำรหลกัจำกผลกระทบของค่ำเสื่อมรำคำทำงบญัชแีละค่ำเช่ำ
ทำงภำษขีองสญัญำเชำ่ ซึง่เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญัเมือ่เทยีบกบัรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษสี ำหรบัปีปัจจุบนั  
 

ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 
ก่อนภำษี 
พนับำท 

ภำษี  
(เพ่ิม) ลด 
พนับำท 

หลงัภำษี 
พนับำท 

ก่อนภำษี 
พนับำท 

ภำษี 
(เพ่ิม) ลด 
พนับำท 

หลงัภำษี 
พนับำท 

       
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่อง 
  ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ 11,879 (2,376) 9,503  (9,220)  1,844  (7,376)  

กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรม       
  -  สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิวดัมลูคำ่ดว้ย 
     มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทนุ 
     เบด็เสรจ็อื่น (8,442) 1,940 (6,502) - - - 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 3,437 (436)  3,001  (9,220)  1,844  (7,376)  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 
ก่อนภำษี 
พนับำท 

ภำษี 
 (เพ่ิม) ลด 
พนับำท 

หลงัภำษี 
พนับำท 

ก่อนภำษี 
พนับำท 

ภำษี 
 (เพ่ิม) ลด 
พนับำท 

หลงัภำษี 
พนับำท 

       

กำรวดัมลูคำ่ใหมข่อง 
   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 9,009 (1,802) 7,207 (9,730) 1,946 (7,784) 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรม       
  -  สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิวดัมลูคำ่ดว้ย 
     มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน 
     เบด็เสรจ็อื่น (8,442) 1,940 (6,502) - - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 567 138 705 (9,730) 1,946 (7,784) 
 

30 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัตำมระยะเวลำทีอ่อกอยูใ่นระหวำ่งปี 
 
ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัส ำหรบักำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 
ปรบัเพิม่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีต่อ้งออกเสมอืนวำ่มกีำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
 
ก ำไรต่อหุน้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

กำรกระทบยอดก ำไรท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น     
     

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน     
ก ำไรทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทั (พนับำท) 46,918 1,405,025 31,291 1,337,611 
     
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนักท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้น 
   (พนัหุ้น)   

 

 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
   ทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 1,740,035  1,264,110 

 
1,740,035  1,264,110  

กำรปรบัปรุงส ำหรบักำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด:     

   สทิธซิือ้หุน้ - KEX ESOP 12,263  430 12,263 430 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัและ 
   หุน้สำมญัทีค่ำดวำ่จะใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรตอ่หุน้ปรบัลด 1,752,298 1,264,540 

 
1,752,298 1,264,540 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.027 1.111 0.018 1.058 
ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด (บำทต่อหุน้) 0.027 1.111 0.018 1.058 
 

31 เงินปันผล 
 
พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่11 สงิหำคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของ 
ปี พ.ศ. 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.743 บำท ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 1,740 ลำ้นหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 1,292.74 ลำ้นบำท เงนิปันผล
ดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่10 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2563 
ในอตัรำหุน้ละ 0.22 บำท ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 1,740 ลำ้นหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 382.75 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่21 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
บรษิทัยอ่ย 
 
เมื่อวนัที ่29 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส เซอรว์สิ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดม้กีำรประกำศจ่ำยเงนิปันผลจำกผล
กำรด ำเนินงำนส ำหรบังวด 11 เดอืนของปี พ.ศ. 2564 ในอตัรำหุน้ละ 5 บำท ส ำหรบัหุน้บุรมิสทิธจิ ำนวน 5,100 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ
รวม 25,500 บำท และในอตัรำหุน้ละ 57,000 บำทส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 4,900 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 279,300,000 บำท โดยเงนิปันผล
ดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่7 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 
พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 14 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทมติอนุมตัิจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี  
พ.ศ. 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.435 บำท ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 1,440 ลำ้นหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 626.40 ลำ้นบำท และจดัสรรก ำไร
สทุธจิ ำนวน 10.50 ลำ้นบำท ไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยเงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่11 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2562 
ในอตัรำหุ้นละ 0.25 บำท ส ำหรบัหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,440 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม 360 ล้ำนบำท และจดัสรรก ำไรสุทธจิ ำนวน 
66.50 ลำ้นบำท ไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยเงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่22 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  
 
เมื่อวนัที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตัิให้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน 
ของปี พ.ศ. 2562 ในอตัรำหุ้นละ 550 บำท ส ำหรบัหุ้นสำมญัจ ำนวน 1.20 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม 660 ล้ำนบำท เงนิปันผล
ดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่13 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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32 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลและกจิกำรทีม่คีวำมสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม โดยทีบุ่คคลหรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม
โดยบรษิทั หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิกำรลงทุน บรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ และบุคคลหรอื
กจิกำรซึ่งมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรของบรษิทั ตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิ
กบับุคคลเหล่ำนัน้ และกจิกำรทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมรว่มโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำ
รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั เคแอลเอน็ โลจสิตคิส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 52.14  
(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 52.14) โดยม ีKerry Logistics Network Limited เป็นกจิกำรทีม่อี ำนำจควบคุมสงูสดุของบรษิทัจนถงึวนัที ่27 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 และมี Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ S.F. Holding Co., Ltd. เป็นกิจกำรที่มี
อ ำนำจควบคุมสงูสดุของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่28 กนัยำยน พ.ศ. 2564 เป็นตน้มำ 
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ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งบรษิทัและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่รีำยกำรระหวำ่งกนัเป็นดงัต่อไปนี้ 
 

รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ควำมสมัพนัธก์บับริษทั 
  

Kerry Logistics Network Limited บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ (ถงึวนัที ่27 กนัยำยน พ.ศ. 2564) 
Kerry Logistics (Hongkong) Limited บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคอรี ่โลจสิตคิส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคอรี ่โลจสิตคิส ์(บำงนำ) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Kerry Express (Hong Kong) Limited บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Kerry Express (Cambodia) Limited บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Kerry Express (Vietnam) Limited บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคอรีเ่ฟรท (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Kerry Freight (Lao) Co., Ltd. บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคอรี-่เอเป็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคอรี ่สยำมซพีอรต์ จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคอรี ่ดสิทรบิวิชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Kerry Worldbridge Express (Holdings) Limited บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Kerry Worldbridge Express Limited บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั คำรท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคเอม็เอม็ท ีจ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Times E-Commerce Limited บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั ไทมส ์อ-ีคอมเมริซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั แชงกร-ีลำ โฮเตล็ จ ำกดั (มหำชน) บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
Kuok Registrations Ltd. บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั แรบบทิ-ไลน์ เพย ์จ ำกดั กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั แรบบทิ รวีอรด์ส จ ำกดั กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั 888 มเีดยี จ ำกดั บรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส เซอรว์สิ จ ำกดั บรษิทัยอ่ย (ตัง้แต่วนัที ่3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563) 
บรษิทั แรบบทิ อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์จ ำกดั กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั เคแอลเอน็ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
บรษิทั เคอรี ่เบทำโกร จ ำกดั บรษิทัยอ่ย (ตัง้แต่วนัที ่27 กรกฎำคม พ.ศ. 2564) 
บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส คำรโ์ก จ ำกดั บรษิทัยอ่ย (ตัง้แต่วนัที ่27 กรกฎำคม พ.ศ. 2564) 
บรษิทั เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกดั สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ย 
บรษิทั เอส.เอฟ. เอก็ซเ์พรส จ ำกดั บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั  

(ตัง้แต่วนัที ่28 กนัยำยน พ.ศ. 2564) 
Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ (ตัง้แต่วนัที ่28 กนัยำยน พ.ศ. 2564) 
S.F. Express Co., Ltd. บรษิทัใหญ่ 
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำทีเ่กีย่วกบัรำยกำรคำ้กบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณจำกตน้ทุน 
   ทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 

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

รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณ 
   จำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 

คำ่ธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร อตัรำรอ้ยละคงทีโ่ดยอำ้งองิรำคำตลำด 
ตน้ทุนคำ่เชำ่และค่ำบรกิำรส ำนกังำน รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
คำ่บรหิำรจดักำร และคำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

32.1 ขำยสินค้ำและให้บริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้     
รำยไดค้ำ่บรกิำร     
   ผูถ้อืหุน้ 4,597 2,692 4,597 2,692 
   บรษิทัยอ่ย - - 20 - 
   สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุ 114 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 196,172 234,818 196,172 234,818 
 200,883 237,510 200,789 237,510 
     

รำยได้อ่ืน     
ดอกเบีย้รบัจำก      
   บรษิทัยอ่ย - - 1,085 325 
     

รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำรจำก     
   บรษิทัยอ่ย - - 7,560 3,150 
     

รำยไดค้ำ่นำยหน้ำจำก      
   กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 5 43 5 43 
     

รำยไดค้ำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศจำก     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,881 - 14,881 - 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
จ ำหน่ำยอุปกรณ์     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 56 54 56 54 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,642 5,911 5,642 5,911 
     
รำยไดเ้งนิปันผล     
   บรษิทัยอ่ย - - 279,300 - 
     
อื่น ๆ     
   ผูถ้อืหุน้ 1 - 1 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 86 - 86 - 
 87 - 87 - 
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32.2 ซ้ือสินค้ำและรบับริกำร 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รบับริกำรจำก     
   ผูถ้อืหุน้ 13,678 8,914 13,678 8,914 
   บรษิทัยอ่ย - - 3,580,796 1,231,377 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,333 17,718 14,333 17,718 
 28,011 26,632 3,608,807 1,258,009 
     
ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร     
  กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 12,558 15,620 12,558 15,620 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   ผูถ้อืหุน้ 1,369 1,874 1,369 1,874 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 54,460 58,854 54,460 58,854 

 55,829 60,728 55,829 60,728 
     

กำรจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 3,135 2,657 3,135 2,657 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 113,369 85,860 113,369 85,860 
 116,504 88,517 116,504 88,517 
     
ดอกเบีย้จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 209 249 209 249 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,288 2,774 5,288 2,774 
 5,497 3,023 5,497 3,023 
     
ค่ำบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,558 13,712 14,516 13,703 
     
ซ้ืออปุกรณ์จำก     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,645 5 3,645 5 
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32.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร  

 
ยอดคงคำ้ง ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 392 - 392 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 34,678 38,708 34,678 38,708 
 35,070 38,708 35,070 38,708 
     
ลกูหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 287,389 674 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,132 1,620 13,132 1,620 
 13,132 1,620 300,521 2,294 
     
สินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ     
   ผูถ้อืหุน้ - 369 - 369 
   บรษิทัยอ่ย - - 20 - 
   สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุ 114 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,697 8,551 4,697 8,551 
 4,811 8,920 4,717 8,920 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - - 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 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   บรษิทัยอ่ย - - 327,608 248,341 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 84 40,084 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,407 11,014 2,407 11,014 
 2,407 11,014 2,491 51,098 
     
เจ้ำหน้ีบริกำรเกบ็เงินปลำยทำง     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,900 10,816 14,900 10,816 
     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ย     
   ผูถ้อืหุน้ 30 - 30 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,499 20,903 4,447 20,894 
 4,529 20,903 4,477 20,894 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 8,024 11,076 8,024 11,076 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  279,124   271,721   279,124   271,721  
  287,148  282,797  287,148  282,797 
     
เงินมดัจ ำรบั     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,000 21,521 11,000 21,521 
 

32.4 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 60,000 - 
เงนิใหกู้เ้พิม่ระหวำ่งปี - 60,000 
เงนิกูร้บัช ำระคนืระหว่ำงปี (60,000) - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม - 60,000 
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เงนิให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิให้กู้ที่ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท  มอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี  
เงนิใหกู้ด้งักล่ำวไดร้บัช ำระคนืในระหวำ่งปี พ.ศ. 2564  
 
เงนิใหกู้้เป็นส่วนทีห่มุนเวยีน มูลค่ำยุตธิรรมจงึมมีูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มสีำระส ำคญั 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึง่คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ตลำด
ทีอ่ตัรำรอ้ยละ 2.50 และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 

32.5 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 
 
ผูบ้รหิำรส ำคญัของบรษิทั รวมถงึกรรมกำร (ไมว่ำ่จะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม)่ คณะผูบ้รหิำรระดบัสงู คำ่ตอบแทนทีจ่่ำย
หรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 46,406  58,732  46,406  58,732  
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  1,128  3,489  1,128   3,489 
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 16,697   594 16,697  594 
รวม 64,231 62,815 64,231 62,815 

 
33 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

 
33.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรซือ้อุปกรณ์ 142,415 19,668 142,415 19,668 
กำรซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 96 3,685 96 3,685 
 142,511 23,353 142,511 23,353 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

80 

 
33.2 สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเช่ำเกีย่วขอ้งกบัพืน้ทีร่ำ้นพำรเ์ซลชอ็ป ส ำนักงำน คลงัสนิคำ้และรถยนต ์สญัญำเช่ำดงักล่ำวส่วนใหญ่ 
มรีะยะเวลำระหวำ่ง 1 ปีถงึ 5 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญัญำเชำ่ไดใ้นอตัรำตลำด 
 
ภำระผกูพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องภำยใตส้ญัญำเช่ำทีย่กเลกิไม่ไดท้ีย่งัไม่ไดร้บัรู้
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำยใน 1 ปี 397,989 443,406 397,989 435,745 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 49,495 105,622 49,495 105,622 
เกนิกวำ่ 5 ปี - 1,569 - 1,569 
รวม 447,484 550,597 447,484 542,936 
 

33.3 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมหีนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรเพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำนตำมปกติ
ของธุรกจิจ ำนวน 200.16 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 204.04 ลำ้นบำท) 

 
33.4 กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัค ้ำประกนัใหแ้ก่บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส เซอร์วสิ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ส ำหรบัสญัญำเช่ำ
รถบรรทุก และรถกระบะทีเ่ช่ำทีท่ ำโดยบรษิทัย่อยดงักล่ำวเตม็จ ำนวนเงนิทีต่้องช ำระตำมสญัญำเช่ำเป็นจ ำนวนเงนิ 3,024 ล้ำนบำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 4,000 ลำ้นบำท) 
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