
บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะ
กจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการ
เป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน 
การบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูล  
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

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

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
10 สงิหาคม พ.ศ. 2565



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 663,392 1,288,867 560,858 1,153,445

เงนิฝากประจ าทีม่อีายคุรบก าหนดภายในหนึ่งปี 500,000 500,000 500,000 500,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 7 1,271,794 3,410,351 1,271,794 3,410,351

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

สว่นทีค่รบก าหนดภายในหนึ่งปี 7 8,016 73,173 8,016 73,173

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 8 2,004,932 1,612,658 1,990,107 1,894,097

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18.4 - - 426,000 -

สนิคา้คงเหลอื 9 162,702 176,038 162,702 176,038

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 78,498 64,345 77,580 64,049

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 4,689,334 7,125,432 4,997,057 7,271,153

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 7 1,972,242 2,022,457 1,972,242 2,022,457

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 31,529 31,529

อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 10 2,220,199 2,244,213 1,900,976 2,206,468

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 10 4,004,740 4,897,130 1,404,924 1,764,552

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 10 188,390 194,113 188,365 194,083

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 11 452,842 96,031 443,673 93,297

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 514,257 466,178 502,214 457,931

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 9,352,670 9,920,122 6,443,923 6,770,317

รวมสินทรพัย ์ 14,042,004 17,045,554 11,440,980 14,041,470

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สินทรพัย์

กรรมการ  ______________________________     กรรมการ  ______________________________
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  12 1,405,615 1,977,143 1,467,766 2,082,230

เจา้หนี้บรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 478,835 723,692 478,835 723,692

รายไดร้บัลว่งหน้า 42,238 27,668 42,238 27,668

หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 13 2,299,109 2,501,981 708,685 787,896

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 42,980 47,375 40,597 42,978

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 4,268,777 5,277,859 2,738,121 3,664,464

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 13 1,513,267 2,256,096 711,028 993,641

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 139,433 122,723 111,488 98,729

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 74,330 71,984 73,701 71,470

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 1,727,030 2,450,803 896,217 1,163,840

รวมหน้ีสิน 5,995,807 7,728,662 3,634,338 4,828,304

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจ านวน 1,780,000,000 หุน้ 

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

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญัจ านวน 1,742,577,000 หุน้ 

   ช าระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 871,289 871,289 871,289 871,289

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 8,139,148 8,139,148 8,139,148 8,139,148

ส ารองอื่น - การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 88,776 81,001 88,776 81,001

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 89,000 89,000 89,000 89,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (1,098,472) 124,975 (1,329,076) 39,230

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (52,495) (6,502) (52,495) (6,502)

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 8,037,246 9,298,911 7,806,642 9,213,166
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 8,951 17,981 - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 8,046,197 9,316,892 7,806,642 9,213,166

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 14,042,004 17,045,554 11,440,980 14,041,470

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 4,283,048 4,600,009 4,281,813 4,600,009

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (4,783,141) (3,891,227) (4,869,354) (3,989,974)

ก ำไร (ขำดทนุ) ขัน้ต้น (500,093) 708,782 (587,541) 610,035

รายไดอ้ื่น 40,116 47,031 47,468 49,611

คา่ใชจ่้ายในการขาย (83,743) (46,696) (82,762) (46,696)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (375,245) (280,966) (374,563) (280,686)

ตน้ทุนทางการเงนิ (17,965) (22,376) (7,204) (6,936)

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ (936,930) 405,775 (1,004,602) 325,328

ภาษเีงนิได้ 198,876 (70,144) 202,494 (65,407)

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิส ำหรบังวด (738,054) 335,631 (802,108) 259,921

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน :

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน

ในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - สทุธจิากภาษี (36,263) - (36,263) -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (36,263) - (36,263) -

ขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สทุธิจำกภำษี (36,263) - (36,263) -

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด (774,317) 335,631 (838,371) 259,921

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั (732,359) 335,631 (802,108) 259,921

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (5,695) - - -

(738,054) 335,631 (802,108) 259,921

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั (768,622) 335,631 (838,371) 259,921

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (5,695) - - -

(774,317) 335,631 (838,371) 259,921

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 16 (0.42) 0.19 (0.46) 0.15

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 16 (0.42) 0.19 (0.46) 0.15

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

6



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 14 8,699,069 8,787,670 8,697,454 8,787,670

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (9,413,530) (7,382,531) (9,593,902) (7,578,563)

ก ำไร (ขำดทนุ) ขัน้ต้น (714,461) 1,405,139 (896,448) 1,209,107

รายไดอ้ื่น 79,215 74,687 90,656 80,101

คา่ใชจ่้ายในการขาย (157,956) (119,952) (156,438) (119,930)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (731,077) (522,822) (729,875) (522,254)

ตน้ทุนทางการเงนิ (37,923) (53,690) (15,078) (21,662)

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ (1,562,202) 783,362 (1,707,183) 625,362

ภาษเีงนิได้ 15 329,725 (144,942) 338,877 (126,845)

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิส ำหรบังวด (1,232,477) 638,420 (1,368,306) 498,517

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน :

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน

ในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - สทุธจิากภาษี (45,993) - (45,993) -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (45,993) - (45,993) -

ขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สทุธิจำกภำษี (45,993) - (45,993) -

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด (1,278,470) 638,420 (1,414,299) 498,517

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

7



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั (1,223,447) 638,420 (1,368,306) 498,517

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (9,030) - - -

(1,232,477) 638,420 (1,368,306) 498,517

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั (1,269,440) 638,420 (1,414,299) 498,517

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (9,030) - - -

(1,278,470) 638,420 (1,414,299) 498,517

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 16 (0.70) 0.37 (0.79) 0.29

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 16 (0.70) 0.36 (0.79) 0.28

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจ้ำของ

กำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุ

จดัสรรแล้ว ในตรำสำรหน้ีด้วยมลูค่ำ รวมส่วน

ทนุท่ีออกและ ส ำรองอ่ืน - กำรจ่ำย - ทนุส ำรอง ยงัไม่ได้จดัสรร ยติุธรรมผ่ำนก ำไร ของผู้เป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว ส่วนเกินมลูค่ำหุ้น โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตำมกฎหมำย (ขำดทนุสะสม) ขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน ของบริษทั อ ำนำจควบคมุ เจ้ำของ

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

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

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ - (47,806) - - - - (47,806) - (47,806)

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 - - 25,563 - - - 25,563 - 25,563

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

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 638,420 - 638,420 - 638,420

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

ยอดคงเหลือ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 871,289 8,139,148 81,001 89,000 124,975 (6,502) 9,298,911 17,981 9,316,892

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 - - 7,775 - - - 7,775 - 7,775

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - (1,223,447) (45,993) (1,269,440) (9,030) (1,278,470)

ยอดคงเหลือ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 871,289 8,139,148 88,776 89,000 (1,098,472) (52,495) 8,037,246 8,951 8,046,197

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทั

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจำ้ของ

กำรวดัมลูค่ำเงินลงทุน

จดัสรรแล้ว ในตรำสำรหน้ีด้วยมลูค่ำ

ทุนท่ีออกและ ส ำรองอ่ืน - กำรจำ่ย - ทุนส ำรอง ยงัไม่ได้จดัสรร ยติุธรรมผำ่นก ำไร รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว ส่วนเกินมลูค่ำหุ้น โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตำมกฎหมำย (ขำดทุนสะสม) ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน เจำ้ของ

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

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

คา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ - (47,806) - - - - (47,806)

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 - - 25,563 - - - 25,563

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

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 498,517 - 498,517

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

ยอดคงเหลือ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 871,289 8,139,148 81,001 89,000 39,230 (6,502) 9,213,166

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 - - 7,775 - - - 7,775

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - (1,368,306) (45,993) (1,414,299)

ยอดคงเหลือ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 871,289 8,139,148 88,776 89,000 (1,329,076) (52,495) 7,806,642

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (1,562,202) 783,362 (1,707,183) 625,362
รายการปรบัปรงุ
คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 10 1,263,533 1,128,939 837,203 699,784
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 872 - 872 -
คา่ใชจ่้ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 7,775 25,563 7,775 25,563
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 16,710 15,295 12,759 11,463
ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 41,008 25,924 41,008 25,924
กลบัรายการประมาณการหนี้สนิคา่รือ้ถอน - (523) - (523)
(ก าไร) ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาเชา่ (3,961) 1,627 (4,716) 30
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายเงนิมดัจ า 4,718 11,079 4,718 11,079
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ
ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิมีลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 7 (9,108) (5,356) (9,108) (5,356)

ขาดทุนจากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ
ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิมีลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 7 5,065 - 5,065 -

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ
ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิมีลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 7 4,033 - 4,033 -

ดอกเบีย้รบั (26,949) (12,939) (30,423) (13,681)
ตน้ทุนทางการเงนิ 37,923 53,690 15,078 21,662

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน
- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (393,305) (116,150) (372,845) (102,663)
- สนิคา้คงเหลอื 13,336 4,404 13,336 4,404
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (12,688) (8,219) (12,066) (5,342)
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (301,789) (153,249) (338,687) (147,650)
- เจา้หนี้บรกิารเกบ็เงนิปลายทาง (244,857) (189,253) (244,857) (189,253)
- หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 14,570 (14,916) 14,570 (14,916)
- หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (4,395) 1,309 (2,382) 1,777
- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 1,498 (8,485) 1,383 (8,485)
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (109) - (74)

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนนิงาน (1,148,213) 1,541,993 (1,764,467) 939,105
เงนิสดรบัดอกเบีย้ 27,108 12,193 27,086 13,260
เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (37,075) (53,002) (14,230) (20,662)
เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (73,526) (153,072) (54,142) (139,405)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน (1,231,706) 1,348,112 (1,805,753) 792,298

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากประจ าครบก าหนดภายในหนึ่งปีเพิม่ขึน้ - (500,000) - (500,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

วธิมีลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 7 (1,042,000) (4,500,000) (1,042,000) (4,500,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

วธิมีลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 7 (205,870) - (205,870) -

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

วธิมีลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 7 3,184,600 - 3,184,600 -

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

วธิมีลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 7 259,718 - 259,718 -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อาคาร และอุปกรณ์ (436,211) (52,777) (409,526) (50,257)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (46,921) (8,838) (46,921) (8,838)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 494 514 494 514

เงนิสดรบั (จ่าย) ใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18.4 - - (426,000) 30,000

เงนิสดรบั (จ่าย) ส าหรบัเงนิมดัจ า 5,141 (15,789) 5,141 (15,789)

เงนิปันผลรบั - - 279,300 -                

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 1,718,951 (5,076,890) 1,598,936 (5,044,370)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

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

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 13 (1,112,694) (826,883) (385,770) (305,612)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั - (382,753) - (382,753)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (26) - - -

เงนิสดจ่ายส าหรบัคา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ - (45,182) - (45,182)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,112,720) (2,054,818) (385,770) (1,533,547)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสทุธิ (625,475) (5,783,596) (592,587) (5,785,619)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 1,288,867 9,696,762 1,153,445 9,683,019

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดส้ินงวด 663,392 3,913,166 560,858 3,897,400

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสำระส ำคญั

การซือ้อาคาร และอุปกรณ์ โดยยงัไมไ่ดช้ าระเงนิ 58,379 37,838 52,315 37,838

การซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน โดยยงัไมไ่ดช้ าระเงนิ 10,425 340 10,425 340

เจา้หนี้คา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ - 2,624 - 2,624

การเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 7 57,491 - 57,491 -

ประมาณการหนี้สนิทีเ่กดิจากการรือ้ถอนสนิทรพัย์ 848 2,439 848 2,439

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 10 335,484 138,111 191,938 97,051

การโอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 10 1,465 1,574 1,465 1,574

การโอนสนิทรพัยส์ทิธกิารใชไ้ปเป็นอาคารและอุปกรณ์ 10 259,276 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

13



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้คอื 
 
ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 89 อำคำรเจ้ำพระยำทำวเวอร์ ชัน้ 9 ห้อง 906 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรกั เขตบำงรกั 

กรุงเทพมหำนคร 10500 
 
ศนูยค์ดัแยกสนิคำ้หลกั : 33/2 หมู ่7 ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (รวมเรยีกวำ่ “กลุ่มกจิกำร”) คอื ใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศ ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ของบรษิทั คอื Kerry Logistics Network Limited (KLN) ซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ในหมู่เกำะบรติชิเวอร์จนิและโอนยำ้ยสญัชำตมิำจดทะเบยีน 
ทีเ่บอรม์วิดำ เมื่อวนัที่ 28 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยของ S.F. Holding Co., Ltd. ซึง่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์Shenzhen 
ไดเ้ขำ้ซื้อหุน้ของ KLN จ ำนวน 51.8% ส่งผลให ้Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของ S.F. Holding 
Co., Ltd. กลำยมำเป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุตัง้แต่นัน้เป็นตน้มำ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลถูกแสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยำ่งอื่น 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลนี้ ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัเมือ่วนัที ่10 สงิหำคม
พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรือ่ง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้เรื่องกำรน ำมำตรฐำนทำงรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง 
มำถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 4 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีน ำมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร 
 

กำรปฏิรปูอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
(TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) 
ก ำหนดมำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบัรำยกำรที่อำจได้รบัผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง รวมถึงผลกระทบจำกกำร
เปลีย่นแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมือ่มกีำรเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
 

มำตรกำรผอ่นปรนทีส่ ำคญัของกำรปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
 

• เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงเกณฑใ์นกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิ (รวมถงึหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ) ซึง่เป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิและเกณฑใ์หม่ทีใ่ชใ้นกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำ
เทยีบเท่ำกบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกิจ กจิกำรไม่ต้องรบัรูผ้ลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุน
ทนัท ีทัง้นี้ กจิกำรทีเ่ป็นผูเ้ช่ำตำม TFRS 16 ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญำเช่ำเนื่องจำกกำรเปลีย่นเกณฑ์กำรก ำหนด 
คำ่เชำ่จ่ำยในอนำคตเนื่องจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติำมวธิปีฏบิตัขิำ้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนให้กิจกำรยงัสำมำรถใช้กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยงส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่ควำมสมัพนัธ์ของกำร
ป้องกนัควำมเสีย่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ ทัง้นี้ กจิกำรยงัคงตอ้งรบัรูส้ว่นของควำมไมม่ปีระสทิธผิล 

 

TFRS 7 ไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
 

• ลกัษณะและระดบัของควำมเสีย่งต่อกจิกำรจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
• กจิกำรมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเหล่ำนัน้อยำ่งไร 
• ควำมคบืหน้ำของแผนในกำรเปลีย่นไปใชอ้ตัรำดอกเบีย้อำ้งองิอื่น และวธิกีำรบรหิำรจดักำรกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวของกจิกำร

ในชว่งกำรเปลีย่นแปลง 
 

ทัง้นี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงขำ้งตน้ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญั
ต่อกลุ่มกจิกำร 
 

5 ประมำณกำรทำงบญัชี และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 

กลุ่มกจิกำรไมไ่ดน้ ำเสนอขอ้มลูจ ำแนกตำมส่วนงำน เนื่องจำกผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนพจิำรณำว่ำกลุ่มกจิกำรมกีำรด ำเนิน
ธุรกจิดำ้นกำรจดัส่งพสัดุภำยในประเทศเพยีงส่วนงำนเดยีว ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนประเมนิผลกำรด ำเนินงำนโดย
พจิำรณำจำกผลก ำไรก่อนภำษีตำมส่วนงำน ซึ่งใช้เกณฑ์ในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนเช่นเดยีวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิ กลุ่มกจิกำร 
ไดเ้ปิดเผยรำยไดแ้บ่งตำมกลุ่มลกูคำ้ในหมำยเหตุ 14 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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7 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2565 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

         
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน 
   ก ำไรหรือขำดทุน 

        

เงนิลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ 1,271,794 3,410,351 - - - - 1,271,794 3,410,351 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

        

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ - - 1,980,258 2,095,630 - - 1,980,258 2,095,630 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 1,271,794 3,410,351 1,980,258 2,095,630 - - 3,252,052 5,505,981 

 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ อำ้งองิจำกมลูค่ำสุทธทิำงบญัช ี(NAV) ของกองทุนรวมทีเ่ผยแพร่โดยบรษิทัจดักำร 
โดยกำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมถูกจดัอยูใ่นระดบัที ่1 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ค ำนวณจำกกระแสเงนิสดตำมสญัญำ คดิลดดว้ยอตัรำอำ้งองิจำกรำคำตลำดของตรำสำรหนี้อื่น
ทีม่รีำคำทีส่ำมำรถสงัเกตไดข้องคูส่ญัญำ โดยกำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมถูกจดัอยูใ่นระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
กำรเปลีย่นแปลงส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม และ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
ท่ีวดัมูลค่ำด้วย 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น 
ก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยติุธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 พนับำท พนับำท 
   

มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด 3,410,351 2,095,630 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 1,042,000 205,870 
กำรจ ำหน่ำย (3,184,600) (259,718) 
โอนส ำรองมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน - (1,245) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 9,108 (2,788) 
กำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ยุตธิรรม  (5,065) (57,491) 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 1,271,794 1,980,258 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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8 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 1,413,699 1,104,033 1,407,854  1,099,768  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 18.3) 27,243 35,070 26,962  35,070  
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ - กจิกำรอื่น 436,362 388,525 436,362  388,525  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

     (หมำยเหตุ 18.3) 
 

5,090 4,811 
 

5,519 4,717 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (10,844) (9,972) (10,844) (9,972) 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 1,871,550 1,522,467 1,865,853 1,518,108 
ลกูหนี้อื่น  - กจิกำรอื่น - - - - 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 18.3) 4,418 13,132 7,216 300,521 

ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรอื่น 13,569 13,728 13,569 13,728 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 18.3) - - 3,496 - 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรอื่น  109,500 63,331 94,078 61,740 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

      (หมำยเหตุ 18.3) 
 

5,895 
 
- 

 
5,895 

 
- 

รวม 2,004,932 1,612,658 1,990,107 1,894,097 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ลกูหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำซึง่แสดงรวมในรำยกำร
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 1,858,674 1,510,405 1,852,978 1,506,046 
3 - 6 เดอืน 9,935 11,468 9,935 11,468 
6 - 12 เดอืน 6,126 359 6,125 359 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 7,659 10,207 7,659 10,207 
 1,882,394 1,532,439 1,876,697 1,528,080 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (10,844) (9,972) (10,844) (9,972) 
รวม 1,871,550 1,522,467 1,865,853 1,518,108 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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9 สินค้ำคงเหลือ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กล่องพสัด ุ 46,371 43,020 46,371 43,020 
ซองพสัดุ 44,965 38,515 44,965 38,515 
ฉลำกและเทปกำว 48,136 53,648 48,136 53,648 
อื่น ๆ 23,230 40,855 23,230 40,855 
รวม 162,702 176,038 162,702 176,038 
 

10 อำคำรและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของอำคำรและอุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน 
พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 อำคำรและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
- โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 2,244,213 4,897,130 194,113 
กำรซือ้ 179,626 335,484 27,196 
กำรจ ำหน่ำยออกไป - สทุธ ิ (41,502) - - 
กำรยกเลกิสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ - (157,933) - 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - สทุธ ิ 259,276 (259,276) - 
โอนไปยงัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย (1,465) - - 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (419,949) (810,665) (32,919) 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 2,220,199 4,004,740 188,390 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำรและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
- โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 2,206,468 1,764,552 194,083 
กำรซือ้ 146,878 191,938 27,196 
กำรจ ำหน่ำยออกไป - สทุธ ิ (41,502) - - 
กำรยกเลกิสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ - (156,680) - 
โอนไปยงัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย (1,465) - - 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (409,403) (394,886) (32,914) 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 1,900,976 1,404,924 188,365 
 

11 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 452,842 96,031 443,673 93,297 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - - - - 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 452,842 96,031 443,673 93,297 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ
วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูล 

ทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 43,009 39,162 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 53,458 53,997 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (436) 138 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 96,031 93,297 
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 96,031 93,297 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 15) 345,312 338,877 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 11,499 11,499 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 452,842 443,673 
 
กำรเพิ่มขึ้นของสินทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชีส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ส่วนใหญ่เกิดจำก 
ควำมแตกต่ำงจำกรำยกำรผลขำดทุนทำงภำษซีึง่เพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

12 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 854,000 981,106 661,956 830,404 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหต ุ18.3) - - 316,946 327,608 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 131,303 425,706 120,310 418,266 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหต ุ18.3) 6,636 2,407 6,720 2,491 
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำนคำ้งจ่ำย 145,797 229,712 103,966 178,454 
คำ่บรกิำรรำ้นคำ้ตวัแทนคำ้งจ่ำย 101,075 113,143 101,075 113,143 
คำ่ขนสง่คำ้งจ่ำย 12,450 21,925 12,427 21,925 
คำ่เชำ่คำ้งจ่ำย 10,047 21,552 8,174 17,588 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่น - กจิกำรอื่น 126,226 166,891 119,988 157,702 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
      (หมำยเหตุ 18.3) 

 
5,835 4,529 

 
5,783 4,477 

เงนิมดัจ ำรบัล่วงหน้ำ 12,246 10,172 10,421 10,172 
รวม 1,405,615 1,977,143 1,467,766 2,082,230 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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13 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
รำยกำรหมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 2,299,109 2,501,981 708,685 787,896 
     
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 1,513,267 2,256,096 711,028 993,641 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 3,812,376 4,758,077 1,419,713 1,781,537 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 และส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
มลูคำ่ตำมบญัชตีน้งวด 4,758,077  5,353,625 1,781,537 1,431,856 
เพิม่ขึน้ 328,887 1,471,086 185,342 1,349,124 
จ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (1,112,694)  (1,722,260) (385,770)  (657,132) 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ - 22,896 - 22,896 
กำรยกเลกิสญัญำเชำ่ (161,894) (367,270) (161,396) (365,207) 
มลูคำ่ตำมบญัชสีิน้งวด 3,812,376 4,758,077 1,419,713 1,781,537 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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14 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุ  8,569,713 8,600,828 8,568,098 8,600,828 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 127,604 146,635 127,604 146,635 
รำยไดค้ำ่โฆษณำ 1,752 40,207 1,752 40,207 
รวม 8,699,069 8,787,670 8,697,454 8,787,670 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรสำมำรถแบ่งตำมจงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้ดงัต่อไปนี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(overtime) 7,809,049 7,847,590 7,807,434 7,847,590 
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 890,020 940,080 890,020 940,080 
รวม 8,699,069 8,787,670 8,697,454 8,787,670 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดุ (ไมร่วมรำยไดค้ำ่โฆษณำ) แบ่งตำมประเภทลกูคำ้ได ้ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ธุรกจิสง่ถงึธุรกจิ 163,055 168,662 162,576 168,662 
ธุรกจิสง่ถงึบุคคล 4,175,238 4,025,600 4,174,145 4,025,600 
บุคคลสง่ถงึบุคคล 4,359,024 4,553,201 4,358,981 4,553,201 
รวม 8,697,317 8,747,463 8,695,702 8,747,463 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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15 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี (15,587) (143,377) - (131,147) 
     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:     
เพิม่ (ลด) ในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 345,312 (1,565) 338,877 4,302 
รวมภำษีเงินได้ 329,725 (144,942) 338,877 (126,845) 
 

16 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
กำรกระทบยอดก ำไรท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น     
     
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน     
ก ำไร (ขำดทุน) ทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทั 
   (พนับำท) (732,359) 

 
335,631 (802,108) 

 
259,921 

     
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนัก 
   ท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้น (พนัหุ้น) 

  
  

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
   ทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 

 
1,742,577 

 
1,740,000 1,742,577 1,740,000 

กำรปรบัปรุงส ำหรบักำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด:     
   สทิธซิือ้หุน้ - KEX ESOP - 9,459 - 9,459 
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัใชใ้นกำรค ำนวณ 
   ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 1,742,577 

 
1,749,459 1,742,577 1,749,459 

     
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) (0.42) 0.19 (0.46) 0.15 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บำทต่อหุน้) (0.42) 0.19 (0.46) 0.15 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     

กำรกระทบยอดก ำไรท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น     
     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน     
ก ำไร (ขำดทุน) ทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทั  
   (พนับำท) (1,223,447) 

 
638,420 (1,368,306) 

 
498,517 

     

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนัก 
   ท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้น (พนัหุ้น) 

  
  

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
   ทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 

 
1,742,577 

 
1,740,000 1,742,577 1,740,000 

กำรปรบัปรุงส ำหรบักำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด:     
   สทิธซิือ้หุน้ - KEX ESOP - 9,459 - 9,459 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัใชใ้นกำรค ำนวณ 
   ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 1,742,577 

 
1,749,459 1,742,577 1,749,459 

     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) (0.70) 0.37 (0.79) 0.29 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บำทต่อหุน้) (0.70) 0.36 (0.79) 0.28 
 

ในระหว่ำงงวดสำมเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 สทิธซิื้อหุน้ - KEX ESOP ไม่ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด เนื่องจำกรำคำใชส้ทิธขิอง KEX ESOP มรีำคำสงูกวำ่รำคำตลำดถวัเฉลีย่
ในระหวำ่งงวดของหุน้สำมญั 
 

17 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 

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

  จ ำนวนท่ีออก 
อตัรำ 

กำรใช้สิทธิ 
รำคำ 

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

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

กลุ่มกจิกำรไมม่ภีำระผกูพนัทำงกฎหมำยในกำรซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธกิลบัคนืมำหรอืจ่ำยช ำระเป็นเงนิสด 
 

ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 มสีทิธซิื้อหุ้นคงเหลอืจ ำนวน 31,523,000 สทิธ ิ(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 37,423,000 สทิธ)ิ และไม่ม ี
กำรใชส้ทิธซิือ้หุน้ในระหวำ่งงวด  
 

ในระหว่ำงงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 ค่ำใชจ้่ำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ ำนวน 7.78 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2564 : 
25.56 ลำ้นบำท) ถูกบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ โดยรบัรูพ้รอ้มกบักำรเพิม่ขึน้ของส ำรองอื่น - กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑใ์นสว่นของเจำ้ของ 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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18 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร คอื บรษิทั เคแอลเอน็ โลจสิตคิส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งควบคุมโดย Kerry Logistics Network Limited 
ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 52.06 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 52.14) กจิกำรทีม่อี ำนำจควบคุมสงูสุดของกลุ่มกจิกำร คอื Shenzhen 
Mingde Holding Development Co., Ltd. ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในสำธำรณรฐัประชำชนจนี (หมำยเหตุ 1) 
 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำทีเ่กีย่วกบัรำยกำรคำ้กบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณ 

   จำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยค ำนวณจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 

   บวกดว้ยสว่นเพิม่ 
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
ดอกเบีย้รบั อตัรำคงทีร่อ้ยละ 2.50 ต่อปี 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยค ำนวณจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 

   บวกดว้ยสว่นเพิม่ 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรรบับรกิำร กำรซือ้อุปกรณ์และคำ่โฆษณำ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด หรอืค ำนวณ 

   จำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 
คำ่ธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร อตัรำรอ้ยละคงทีโ่ดยอำ้งองิรำคำตลำด 
ตน้ทุนคำ่เชำ่และค่ำบรกิำรส ำนกังำน รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิรำคำตลำด 
คำ่บรหิำรจดักำร และคำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ รำคำทีต่กลงรว่มกนัโดยอำ้งองิจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
18.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้     
รำยไดค้ำ่บรกิำร :     
   ผูถ้อืหุน้ 1,697 2,748 1,697 2,748 
   บรษิทัยอ่ย - - 108 - 
   สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุ 730 - 116 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 67,927 99,084 67,927 99,084 
 70,354 101,832 69,848 101,832 
     

รำยได้อ่ืน     
ดอกเบีย้รบัจำก      
   บรษิทัยอ่ย - - 3,496 742 
     

รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำรจำก      
   บรษิทัยอ่ย - - 6,150 3,780 
     

รำยไดค้ำ่นำยหน้ำจำก      
   กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 56 4 56 4 
     

รำยไดค้ำ่บรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศจำก      
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 11,816 - 11,816 
     

จ ำหน่ำยอุปกรณ์      
   บรษิทัยอ่ย - - 717 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 56 - 56 
 - 56 717 56 
     

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่     
   ผูถ้อืหุน้ - 1 - 1 
   บรษิทัยอ่ย - - 1,059 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,888 2,754 2,888 2,754 
 2,888 2,755 3,947 2,755 
     

รำยไดอ้ืน่     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,743 - 7,743 - 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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18.2 ซ้ือสินค้ำและรบับริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รบับริกำรจำก     
   ผูถ้อืหุน้  155  13,677 155 13,677 
   บรษิทัยอ่ย - - 1,904,142 1,670,804 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,894 6,536 11,894 6,536 
 12,049 20,213 1,916,191 1,691,017 
     
ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร     
   กจิกำรรว่มคำ้ของผูถ้อืหุน้ 5,126 6,283 5,126 6,283 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   ผูถ้อืหุน้ 911 604 911 604 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27,876 25,689 27,876 25,689 
 28,787 26,293 28,787 26,293 
     
กำรจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 1,494 1,550 1,494 1,550 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 59,044 54,725 59,044 54,725 
 60,538 56,275 60,538 56,275 
     
ดอกเบีย้จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 61 122 61 122 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,116 2,629 2,116 2,629 
 2,177 2,751 2,177 2,751 
     
ค่ำบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,476 7,125 6,476 7,088 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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18.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลกูหน้ีกำรค้ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 237 392 237 392 
   บรษิทัยอ่ย - - 26 - 
   สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุ 307 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26,699 34,678 26,699 34,678 
 27,243 35,070 26,962 35,070 
     

ลกูหน้ีอ่ืน     
    บรษิทัยอ่ย -  -    2,798 287,389 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,418  13,132  4,418 13,132 
 4,418 13,132 7,216 300,521 

     

สินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,104 20 
   สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุ 675 114 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,415 4,697 4,415 4,697 
 5,090  4,811  5,519 4,717 
     

ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 3,496 - 
     

เงินมดัจ ำและเงินจ่ำยล่วงหน้ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 1,219  1,219  1,219 1,219 
   บรษิทัยอ่ย - - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38,239  30,590  38,239 30,590 
 39,458 31,809 39,458 31,809 
     

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,895 - 5,895 - 
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   บรษิทัยอ่ย - - 316,946 327,608 
     

เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย -  -    84 84 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,636  2,407  6,636 2,407 
 6,636 2,407 6,720 2,491 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจ้ำหน้ีบริกำรเกบ็เงินปลำยทำง     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,583 14,900 10,583 14,900 
     

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ย     
   ผูถ้อืหุน้ 30  30  30 30 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,805  4,499  5,753 4,447 
 5,835  4,529  5,783 4,477 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
   ผูถ้อืหุน้ 5,126  8,024  5,126 8,024 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 220,080  279,124  220,080 279,124 
 225,206 287,148 225,206 287,148 
     

เงินมดัจ ำรบั     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,000 11,000 11,000 11,000 

 
18.4 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 และ
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท 
   

มลูคำ่ตำมบญัชตีน้งวด / ปี - 60,000 
เงนิใหกู้เ้พิม่ 426,000 - 
เงนิใหกู้ร้บัช ำระคนื - (60,000) 
มลูคำ่ตำมบญัชสีิน้งวด / ปี 426,000 - 
 
เงนิให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิให้กู้ที่ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี  
เงนิใหกู้ด้งักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนืเมือ่ทวงถำม 
 
เงนิใหกู้เ้ป็นส่วนทีห่มุนเวยีน มูลค่ำยุตธิรรมจงึมมีูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มสีำระส ำคญั 
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคดิลดด้วยอตัรำดอกเบี้ย
ตลำดทีอ่ตัรำรอ้ยละ 2.50 และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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18.5 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 
 

ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร รวมถงึกรรมกำร (ไมว่ำ่จะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม)่ คณะผูบ้รหิำรระดบัสงู คำ่ตอบแทนทีจ่่ำย
หรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 31,580 26,169 31,580 26,169 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 745 693 745 693 
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2,337 7,831 2,337 7,831 
 34,662 34,693 34,662 34,693 
 

19 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 

19.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ 
มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรซือ้อุปกรณ์ 148,141 142,415 142,399 142,415 
กำรซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 5,663 96 5,663 96 
 153,804 142,511 148,062 142,511 
 

19.2 สญัญำเช่ำและสญัญำบริกำร 
 

ภำระผกูพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยคำ่เชำ่และคำ่บรกิำรภำยใตส้ญัญำเชำ่ทีม่มีลูคำ่ต ่ำและสญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีม่อีำยุ
สญัญำเชำ่เท่ำกบัหรอืน้อยกวำ่ 12 เดอืน และสญัญำบรกิำรไมส่ำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำยใน 1 ปี 309,304 397,989 309,304 397,989 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 46,353 49,495 46,353 49,495 
รวม 355,657 447,484 355,657 447,484 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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19.3 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรมหีนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรเพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำนตำมปกติ
ของธุรกจิจ ำนวน 198.83 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 200.16 ลำ้นบำท) 
 

19.4 กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 บรษิทัค ้ำประกนัใหแ้ก่บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส เซอรว์สิ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ส ำหรบัสญัญำเช่ำ
รถบรรทุก และรถกระบะทีเ่ชำ่ทีท่ ำโดยบรษิทัยอ่ยดงักล่ำวเตม็จ ำนวนเงนิทีต่อ้งช ำระตำมสญัญำเช่ำเป็นจ ำนวนเงนิ 2,426 ลำ้นบำท 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 3,024 ลำ้นบำท) 
 

20 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทมีมติอนุมตัิให้บริษัทเข้ำท ำสญัญำร่วมทุน ( Joint Venture 
Agreement) กบันิตบิุคคลซึง่จดทะเบยีนและจดัตัง้ทีเ่ขตปกครองพเิศษฮ่องกงและนิตบิุคคลสญัชำตไิทยอกีแห่งหนึ่ง เพื่อร่วมกนัจดัตัง้นิติ
บุคคลแห่งใหม่ซึ่งมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหบ้ริกำรตูร้บัและจดัเกบ็พสัดุ รวมถงึกำรใหบ้รกิำรโฆษณำทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจะถอืหุน้ 
ในบรษิทัทีจ่ดัตัง้ใหมน่ี้ในสดัส่วนรอ้ยละ 18 ของทุนจดทะเบยีน 
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