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ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส  

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและ

กระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ  
 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

• งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีีส่ําคญัและ

หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ

รบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบรษิัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีรวมถึงมาตรฐานเรื่อง

ความเป็นอิสระทีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดงักล่าว ขา้พเจา้เชื่อ

ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้น้ี 

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี 



เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

1) การรบัรู้รายได้จากบริการจดัส่งพสัด ุ
 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.16 นโยบายการ

บญัชกีารรบัรูร้ายได้ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 23 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

 

รายได้จากบรกิารจัดส่งพสัดุเป็นรายได้หลกัจากการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิทัและกลุ่มกจิการ ซึ่งลกัษณะรายการประกอบด้วย

รายการย่อย ๆ ของพสัดุทีจ่ดัส่งเป็นจํานวนมาก สาํหรบัปีสิน้สุด

วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัมรีายได้

จากการใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุ จํานวน 16,763.32 ลา้นบาท และ 

16,752.00 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 98.59 ของ

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในงบการเงนิ  

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายได้จากบรกิารจดัส่งพสัดุตลอดช่วงเวลาที่

ต้องปฏบิตั ิ(Over time) เมื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ที่จะได้รบัชําระสิง่ตอบแทนสาํหรบับรกิารทีส่่งมอบ โดยกลุ่มกจิการ

ตดิตามสถานะการจดัส่งพสัดุเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการรบัรูร้ายได้

ตลอดเวลาการขนส่งแบบเรยีลไทม์ (real-time tracking) ผ่าน

แอปพลเิคชัน่ (application) บนระบบสารสนเทศของกลุ่มกจิการ 

นอกจากนี้จํานวนรายได้ของแต่ละรายการยงัถูกกําหนดโดย

อ้างองิตามขนาด น้ําหนักของพสัดุ และระยะทาง ซึ่งคํานวณ

โดยระบบสารสนเทศที่รองรบัวงจรรายได้อกีด้วย ดงันัน้การ

รบัรู้รายได้จึงพึ่งพงิความมปีระสทิธิผลของการออกแบบและ

การดําเนินงานการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศที่เกีย่วขอ้ง

เป็นอย่างมาก 

 

ขา้พเจา้พจิารณาการรบัรูร้ายไดจ้ากบรกิารจดัส่งพสัดุเป็นเรื่อง

สําคญัในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้จากบรกิารจดัส่งพสัดุ

มสีาระสาํคญัต่องบการเงนิ และกลุ่มกจิการตอ้งจดัการกบัรายการ

จํานวนมาก โดยอาศยัการคํานวณและการจดัเก็บขอ้มลูในระบบ

สารสนเทศทีซ่บัซอ้น 

 

วธิกีารตรวจสอบสาํหรบัเรือ่งสาํคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

• ทําความเข้าใจกระบวนการการให้บรกิารจดัส่งพสัดุของกลุ่มกจิการ 

โดยพจิารณาเงื่อนไขในสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบัรายได้ และประเมนิ

นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ที่กลุ่มกิจการใช้ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายได้จากสญัญา

ทีท่ํากบัลูกคา้ 

• ทําความเขา้ใจ ประเมนิ และทดสอบการควบคุมภายในที่สําคญั

ของวงจรรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดส่งพัสดุของ 

กลุ่มกิจการ เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในในเรื่องของความถูกต้อง การเกดิขึน้จรงิ และความครบถว้น

ของรายการ 

• ทําความเข้าใจ ประเมนิ และทดสอบการควบคุมทัว่ไปในระบบ

สารสนเทศ (IT general controls) และการควบคุมระบบงานบน

ระบบสารสนเทศ (application controls on IT system) ที่เกี่ยวข้อง

กบัรายไดจ้ากบรกิารจดัส่งพสัดุ โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบสารสนเทศ

ของผูส้อบบญัช ี

• สําหรบัรายได้จากบรกิารจดัส่งพสัดุ ขา้พเจ้าเลอืกตวัอย่างรายการ

เพื่อตรวจสอบกบัเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวขอ้ง เช่น สญัญาบรกิาร

หรือเอกสารการรบังาน ใบแจ้งหนี้ บันทึกยืนยนัการรบัพสัดุ  

ใบแจ้งยอดเงนิฝากในบญัชธีนาคาร เป็นต้น และกระทบยอดรายการ

ทีบ่นัทกึกบัขอ้มลูจากระบบสารสนเทศ และรายงานการรบัเงนิ 

• สาํหรบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุทีย่งัไม่ไดร้บัชําระเงนิ 

ข้าพเจ้าตรวจสอบโดยเลือกตัวอย่างรายการเพื่อส่งหนังสือ

ยนืยนัยอดลูกหนี้การคา้คงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 

• ทดสอบรายการรายได้ทีเ่กดิขึน้ในช่วงใกล้วนัสิ้นรอบระยะเวลา

บญัชี (cut-off testing) ซึ่งรวมทัง้ช่วงเวลาก่อนและหลังวนัสิ้น

รอบระยะเวลาบญัชีตามความเสี่ยงซึ่งประเมินจากเงื่อนไขตาม

ข้อตกลงของบริการแต่ละประเภท ข้าพเจ้าเลือกตัวอย่างเพื่อ

ตรวจสอบสถานะการจดัส่งพสัดุ กบัเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อประเมนิว่ากลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดใ้นงวดทีถู่กตอ้งหรอืไม่ 

• กําหนดหลกัเกณฑ์เพื่อเลือกรายการที่ปรบัปรุงโดยตรงไปยัง

สมุดบญัชีรายวนัทัว่ไปและรายการปรบัปรุงอื่นที่เกี่ยวข้องกบั

รายได้ เพื่อประเมินว่ามีการบันทึกรายการรายได้ที่ผิดปกติ

หรอืไม่ 
 

จากการทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่ากลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จาก

บริการจัดส่งพสัดุสอดคล้องกับนโยบายบัญชีที่เกี่ยวกับการรับรู้

รายได ้และเหมาะสมตามหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั 
  

 

  



เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

2) สินทรพัยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

อ้างถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4.9 นโยบายการบญัช ีสญัญา

เช่า หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 สนิทรพัย์สิทธิการใช้ และ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 เงนิกูย้มื 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมสีนิทรพัย์สทิธกิารใช้ และ

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าในงบการเงนิรวมจํานวน 2,903.44 ล้านบาท และ 

2,757.71 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24.01 และร้อยละ 

49.28 ของสนิทรพัยร์วมและหน้ีสนิรวมในงบการเงนิรวมตามลําดบั และมี

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าในงบการเงนิเฉพาะกจิการ

จํานวน 1,161.62 ลา้นบาท และ 1,161.03 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่คดิเป็น

ร้อยละ 11.43 และร้อยละ 28.99 ของสนิทรพัย์รวมและหน้ีสนิรวมในงบ

การเงนิเฉพาะกจิการตามลําดบั 

 

ข้าพเจ้าพจิารณาว่ารายการสนิทรพัย์สทิธกิารใช้และหน้ีสนิตามสญัญา

เช่าเป็นเรื่องทีส่าํคญัในการตรวจสอบเน่ืองจาก 

- รายการดงักล่าวมสีาระสาํคญัต่องบการเงนิของกลุ่มกจิการ เน่ืองจาก

กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าสนิทรพัยเ์ป็นจํานวนมาก 

- ข้อสมมติฐานและการประมาณที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอายุ

สัญญาเช่า และการกําหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม จําเป็นต้อง

อาศยัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร 

- วิธีการวดัมูลค่าภายหลงัของสนิทรพัย์สทิธิการใช้และหน้ีสนิตาม

สญัญาเช่า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่ามคีวามซบัซ้อน ซึ่ง

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการและบรษิทัต้องใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณา

ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเช่า และรับรู้รายการดังกล่าวตาม

แนวทางทีก่ําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

วธิกีารตรวจสอบสาํหรบัเรื่องสาํคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

• ทําความเข้าใจเน้ือหาสาระของสญัญาเช่า และประเมินวิธีการบัญชีที่

กลุ่มกจิการใชส้าํหรบัสญัญาเช่าว่าเป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 หรอืไม่ 

• ทําความเข้าใจ ประเมิน และทดสอบการควบคุมภายในที่สําคญัของ

รายการการเช่า เพื่อพจิารณาความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายใน

ในเรื่องของความถูกตอ้ง การเกดิขึน้จรงิ และความครบถว้นของรายการ 

• ขา้พเจา้สุ่มตวัอย่างรายการเพื่อ 

- ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลการเช่าที่ใช้ในการคํานวณหน้ีสิน

ตามสญัญาเช่าซึ่งได้จดัทําโดยผู้บริหาร โดยการเลือกรายการจาก

สัญญาเช่าที่ลงนามแล้ว เพื่อตรวจสอบกับรายการที่อยู่ในข้อมูล

รายการสญัญาเช่า และกระทบยอดการจ่ายชําระทัง้หมดตามสญัญา

เช่ากบัค่าเช่าในระหว่างปี 

- ทดสอบความถูกต้องของข้อมูลการเช่า เช่น วันที่ส ัญญาเช่า 

เริ่มมีผล การจ่ายชําระค่าเช่า อายุสญัญาเช่า และข้อกําหนดอื่นใน

สญัญาเช่า โดยสุ่มตวัอย่างเพื่อตรวจสอบกบัขอ้มลูของสญัญาเช่าทีล่ง

นามแลว้ 

- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสม 

ของอตัราคิดลด และอายุสญัญาเช่าโดยพิจารณาถึงระยะเวลาตาม

สทิธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่า และสทิธิเลือกในการยกเลิก

สญัญาเช่า 

- ทดสอบการคํานวณสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

รวมถงึค่าเสื่อมราคาสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้และดอกเบีย้จ่าย

จากหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นระหว่างปี 

• ประเมินความเหมาะสมของแนวปฏิบตัทิางการบญัชีที่กลุ่มกจิการและ

บริษัทเลือกใช้ในการรบัรู้รายการการวดัมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์

สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า เช่น การวัดมูลค่าหน้ีสินตาม

สญัญาเช่าใหม่ (รวมถึงสทิธิการใช้สนิทรพัย์ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อสะท้อน 

การเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลง

สญัญาเช่า เป็นต้น ว่าเป็นไปตามขอ้กําหนดตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ 

• ทดสอบรายการปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้จากการวดัมลูค่าใหม่ของหน้ีสนิตาม

สญัญาเช่า (รวมถึงการปรบัปรุงที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรพัย์สทิธิการใช ้

ที่เกี่ยวข้อง) ว่าเหมาะสมหรือไม่ หากมีการวัดมูลค่าภายหลังของ

สินทรพัย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขหรอืการยกเลกิสญัญาเช่า 

• ประเมินความเหมาะสมของการนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลในงบ

การเงนิที่จดัทําโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่16 

 

จากการทดสอบข้างต้น วิธีการบัญชีสําหรับสัญญาเช่าที่กลุ่มกิจการใช้

เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16  

การรบัรู้สนิทรพัย์สทิธกิารใช้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารวมถงึค่าเสื่อมราคา 

และดอกเบีย้จ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่ามคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐาน

การสอบบญัชทีีม่ ี
  



ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ

รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงาน

ประจาํปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม

เชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและ

พจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บั

จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ 

ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามที่

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจําเป็น 

เพื่อให้สามารถจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น

สาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการ

และบรษิัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้

เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุด

ดาํเนินงาน หรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการ

และบรษิทั 

  



ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอื

ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอื

ความเชื่อมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถ

ตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอื

ขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระสําคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอื

ทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต 

และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวธิกีารตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการ

ทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของ 

กลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและ 

การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลักฐาน 

การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจ

เป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมนัียสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง

หรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่เกี่ยวขอ้ง หรอื 

ถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐาน

การสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผย

ขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มูล

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

  



• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรอื

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการกําหนด

แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีวต่อ

ความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ําคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนัียสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความ

เป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผล

ทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้

ขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นัียสาํคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่าน้ี 

ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์

ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร

ดงักล่าว  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

นภนุช  อภิชาตเสถียร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 

กรุงเทพมหานคร 

14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 

 



บริษทั เคอรี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9 2,163,030 1,288,867 2,103,136 1,153,445

เงนิฝากประจาํทคีรบกําหนดอายุภายในหนึงปี 11 - 500,000 - 500,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 6, 11 168,929 3,410,351 168,929 3,410,351

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื

ส่วนทคีรบกําหนดภายในหนึงปี 6, 11 - 73,173 - 73,173

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 10 1,852,308 1,612,658 1,860,209 1,894,097

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 28.4 - - 782,100 -

สนิคา้คงเหลอื 12 123,457 176,038 123,457 176,038

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 100,307 64,345 97,064 64,049

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 4,408,031 7,125,432 5,134,895 7,271,153

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 6, 11 631,133 2,022,457 631,133 2,022,457

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 13 - - 31,529 31,529

อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 14 2,490,144 2,244,213 1,574,502 2,206,468

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 15 2,903,437 4,897,130 1,161,620 1,764,552

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 16 212,350 194,113 211,933 194,083

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 17 879,460 96,031 863,658 93,297

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 18 568,680 466,178 551,855 457,931

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 7,685,204 9,920,122 5,026,230 6,770,317

รวมสินทรพัย ์ 12,093,235 17,045,554 10,161,125 14,041,470

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 19 9,300 - - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื  20 1,941,548 1,977,143 2,014,036 2,082,230

เจา้หนีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 568,278 723,692 568,278 723,692

รายไดร้บัล่วงหน้า 48,541 27,668 48,541 27,668

หนสีนิตามสญัญาเชา่ส่วนทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี 19 1,812,187 2,501,981 644,280 787,896

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 37,398 47,375 37,302 42,978

รวมหนีสินหมุนเวียน 4,417,252 5,277,859 3,312,437 3,664,464

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 29,000 - - -

หนสีนิตามสญัญาเชา่ 19 945,523 2,256,096 516,748 993,641

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 125,818 122,723 99,103 98,729

หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื 77,955 71,984 77,250 71,470

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,178,296 2,450,803 693,101 1,163,840

รวมหนีสิน 5,595,548 7,728,662 4,005,538 4,828,304

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจาํนวน 1,780,000,000 หุน้ 

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

ทนุทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 1,742,577,000 หุน้ 

   ชําระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 871,289 871,289 871,289 871,289

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 8,139,148 8,139,148 8,139,148 8,139,148

สํารองอนื - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 87,981 81,001 87,981 81,001

กําไร (ขาดทนุ) สะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุสํารองตามกฎหมาย 22 89,000 89,000 89,000 89,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) (2,680,398) 124,975 (3,024,659) 39,230

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (7,172) (6,502) (7,172) (6,502)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 6,499,848 9,298,911 6,155,587 9,213,166

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (2,161) 17,981 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,497,687 9,316,892 6,155,587 9,213,166

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 12,093,235 17,045,554 10,161,125 14,041,470

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 23 17,003,046 18,817,770 16,991,665 18,817,675

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (18,685,139) (17,478,514) (19,001,357) (17,869,468)

กาํไร (ขาดทุน) ขนัต้น (1,682,093) 1,339,256 (2,009,692) 948,207

รายไดอ้นื 24 141,998 154,311 171,224 444,013

ค่าใชจ้่ายในการขาย (349,263) (236,083) (347,744) (235,669)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (1,647,134) (1,143,524) (1,643,972) (1,142,285)

ตน้ทุนทางการเงนิ (73,251) (96,846) (29,305) (36,972)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (3,609,743) 17,114 (3,859,489) (22,706)

ภาษเีงนิได้ 26 759,758 27,823 775,526 53,997

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (2,849,985) 44,937 (3,083,963) 31,291

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - สุทธจิากภาษี 24,470 9,503 20,074 7,207

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 24,470 9,503 20,074 7,207

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน

ในตราสารหนีดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื - สุทธจิากภาษี (670) (6,502) (670) (6,502)

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (670) (6,502) (670) (6,502)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษี 23,800 3,001 19,404 705

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (2,826,185) 47,938 (3,064,559) 31,996

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั (2,829,843) 46,918 (3,083,963) 31,291

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (20,142) (1,981) - -

(2,849,985) 44,937 (3,083,963) 31,291

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั (2,806,043) 49,919 (3,064,559) 31,996

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (20,142) (1,981) - -

(2,826,185) 47,938 (3,064,559) 31,996

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 27 (1.624) 0.027 (1.770) 0.018

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 27 (1.624) 0.027 (1.770) 0.018

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจา้ของ

การวดัมูลค่าเงินลงทุน

จดัสรรแล้ว ในตราสารหนีด้วยมูลค่า รวมส่วน

ทุนทีออกและ สาํรองอืน - การจา่ย  - ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้จดัสรร ยุติธรรมผา่นกาํไร ของผูเ้ป็นเจา้ของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ของบริษทั อาํนาจควบคมุ เจา้ของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลียนแปลงในรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของสาํหรบัปี 

การเพมิทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - 20,000 20,000

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้ - 5,025 (5,025) - - - - - -

คา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ - (47,806) - - - - (47,806) - (47,806)

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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

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

การเปลียนแปลงในรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของสาํหรบัปี 

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 6,980 - - - 6,980 - 6,980

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - (2,805,373) (670) (2,806,043) (20,142) (2,826,185)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 871,289 8,139,148 87,981 89,000 (2,680,398) (7,172) 6,499,848 (2,161) 6,497,687

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั

ส่วนของทุน

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

12



บริษทั เคอร ีเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

การวดัมลูค่าเงินลงทุน

จดัสรรแล้ว ในตราสารหนีด้วยมลูคา่

ทนุทีออกและ สาํรองอืน - การจ่าย  - ทนุสาํรอง ยงัไม่ได้จดัสรร ยติุธรรมผา่นกาํไร รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุ้น โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทนุสะสม) ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลียนแปลงในรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของสาํหรบัปี 

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

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้จากการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้ - 5,025 (5,025) - - - -

คา่ใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ - (47,806) - - - - (47,806)

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

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

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - 38,498 (6,502) 31,996

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 871,289 8,139,148 81,001 89,000 39,230 (6,502) 9,213,166

การเปลียนแปลงในรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของสาํหรบัปี 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 6,980 - - - 6,980

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - (3,063,889) (670) (3,064,559)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 871,289 8,139,148 87,981 89,000 (3,024,659) (7,172) 6,155,587

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของทนุ

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม

13



บริษทั เคอรี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (3,609,743) 17,114 (3,859,489) (22,706)

รายการปรบักระทบกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน:

ค่าเสอืมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 14, 15, 16, 25 2,462,812 2,342,181 1,626,134 1,477,676

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 987 - 971 -

ค่าใชจ่้ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 6,980 52,662 6,980 52,662

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 21 34,599 30,807 26,105 23,075

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 87,895 43,413 87,623 43,413

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 6 23 (14) 23

กลบัรายการประมาณการหนีสนิค่ารอืถอน - (523) - (523)

(กาํไร) ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาเชา่ (5,313) (3,157) (9,270) (4,169)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิมดัจาํ 6,139 17,934 6,139 17,934

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยวธิมีลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 11 (14,213) - (14,213) -

(กาํไร) ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 11 7,690 (16,078) 7,690 (16,078)

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยวธิมีลูค่ายุตธิรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 11 28,188 - 28,188 -

ดอกเบยีรบั 24 (52,593) (28,879) (63,550) (29,962)

ต้นทุนทางการเงนิ 73,251 96,845 29,305 36,972

(973,315) 2,552,342 (2,127,401) 1,578,317

การเปลยีนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน :

- ลกูหนกีารคา้และลกูหนีอนื - สุทธิ (250,332) (145,396) (245,098) (430,494)

- สนิคา้คงเหลอื 52,581 (96,363) 52,581 (96,363)

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (28,659) (26,495) (25,712) (26,199)

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 226,546 301,214 199,197 257,699

- เจา้หนีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง (155,414) 108,633 (155,414) 108,633

- รายไดร้บัล่วงหน้า 20,873 (16,868) 20,873 (16,868)

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื (9,977) 2,436 (5,676) 2,885

- หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 2,848 (6,689) 2,657 (6,693)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 (916) (317) (639) (216)

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (1,115,765) 2,672,497 (2,284,632) 1,370,701

เงนิสดรบัดอกเบยี 62,288 28,403 62,265 29,811

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (71,541) (94,962) (27,600) (35,089)

เงนิสดจ่ายภาษีเงนิได้ (157,481) (283,476) (118,967) (248,157)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (1,282,499) 2,322,462 (2,368,934) 1,117,266

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบั (จ่าย) สาํหรบัเงนิฝากประจาํครบกาํหนด

ภายในหนึงปี 500,000 (500,000) 500,000 (500,000)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

วธิมีลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 11 (1,042,000) (9,107,410) (1,042,000) (9,107,410)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

วธิมีลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 11 (205,870) (2,208,908) (205,870) (2,208,908)

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

วธิมีลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 11 4,289,945 5,713,137 4,289,945 5,713,137

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

วธิมีลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 11 1,641,656 104,835 1,641,656 104,835

เงนิสดจ่ายเพอืซอือาคาร และอุปกรณ์ (556,346) (462,267) (521,826) (452,917)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (114,795) (26,270) (114,795) (26,270)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,034 3,334 7,352 3,334

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - - 416 -

เงนิสดรบั (จ่าย) ใหกู้ร้ะยะสนัแก่บรษิทัย่อย 28.4 - - (782,100) 60,000

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัย่อย 13 - - - (30,999)

เงนิสดรบั (จ่าย) สาํหรบัเงนิมดัจาํ 18,904 (93,368) 18,904 (93,368)

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย - - 279,300 -

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 4,534,528 (6,576,917) 4,070,982 (6,538,566)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 38,300 - - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 - (800,000) - (800,000)

เงนิสดจ่ายเพอืชาํระหนีสนิตามสญัญาเชา่ 19 (2,416,140) (1,722,260) (752,357) (657,132)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั - 72,157 - 72,157

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั - (1,675,531) - (1,675,493)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม (26) - - -

เงนิสดจ่ายสาํหรบัค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้ง

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

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ในบรษิทัย่อย - 20,000 - -

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,377,866) (4,153,440) (752,357) (3,108,274)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 874,163 (8,407,895) 949,691 (8,529,574)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินปี 9 2,163,030 1,288,867 2,103,136 1,153,445

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เคอรี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญั

การซอือาคาร และอุปกรณ์ โดยยงัไม่ไดช้าํระเงนิ 66,246 308,367 60,974 308,367

การซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน โดยยงัไม่ไดช้าํระเงนิ 832 30,150 832 30,150

ประมาณการหนีสนิทเีกดิจากการรอืถอนสนิทรพัย์ 3,123 3,322 3,123 3,322

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 15 854,793 1,477,404 394,615 1,355,442

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่

จากการปรบัปรุงเงอืนไขการเช่า 15 (143,045) 22,896 29,684 22,896

การโอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 14 7,304 3,147 7,304 3,147

ค่าใชจ่้ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 6,980 52,662 6,980 52,662

โอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใชไ้ปเป็นอาคาร และอุปกรณ์ 15 894,536 30,633 - -

เงนิปันผลคา้งรบั - - - 279,300

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

16
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 

 

สาํนักงานใหญ่: เลขที ่89 อาคารเจา้พระยาทาวเวอร ์ชัน้ 9 หอ้ง 906 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั  

 เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 

ศูนยค์ดัแยกสนิคา้หลกั: 33/2 หมู่ 7 ตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

 

การประกอบการธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) คอื ใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุภายในประเทศ ผูถ้อืหุน้ใหญ่

ของบรษิทั คอื Kerry Logistics Network Limited (KLN) ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ในหมู่เกาะบรติิชเวอร์จนิและโอนย้ายสญัชาตมิาจดทะเบียน 

ทีเ่บอรม์วิดา เมื่อวนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยของ S.F. Holding Co., Ltd. ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์Shenzhen 

ไดเ้ขา้ซื้อหุน้ของ KLN จํานวน 51.8% ส่งผลให ้Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัใหญ่ของ S.F. Holding 

Co., Ltd. กลายมาเป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สงูสุดตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้ 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิบางรายการ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 4 

 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่ําคญัและการใช้

ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกิจการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพนิิจ

ของผู้บรหิารหรอืรายการที่มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการที่มนัียสําคญัต่องบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุ 7 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกตา่งกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีนํามาถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม 

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

การปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 

(TFRS 16) กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรับรายการที่อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึง

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อม ี

การเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 
 

มาตรการผ่อนปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 

• เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงเกณฑใ์นการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนิ (รวมถงึ

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า) ซึง่เป็นผลโดยตรงจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อ้างองิและเกณฑใ์หม่ทีใ่ชใ้นการกําหนดกระแสเงนิ

สดตามสญัญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชงิเศรษฐกิจ กิจการไม่ต้องรบัรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัท ีทัง้น้ี กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่า

เน่ืองจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติาม

วธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสําหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธ์ของ

การป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ ทัง้น้ี กจิการยงัคงต้องรบัรูส้่วนของความไม่มี

ประสทิธผิล 

 

TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 

• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อย่างไร 

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลีย่นไปใชอ้ตัราดอกเบีย้อา้งองิอื่น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวของ

กจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 

 

ทัง้น้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงข้างต้นไม่มผีลกระทบที่มี

นัยสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2566 

 

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ีมาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้ 

 

ก) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้อธิบายให้ชดัเจนโดยห้ามกิจการ 

นําสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการขายชิ้นงานทีผ่ลติในระหว่างการเตรยีมความพรอ้มของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ให้อยู่ใน

สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารไปหกัต้นทุนของรายการที่ดนิ อาคารและ

อุปกรณ์   

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรพัยท่ี์อาจ

เกิดขึ้น ได้อธิบายให้ชดัเจนว่าในการพิจารณาว่าสญัญาเป็นสญัญาที่สร้างภาระ ต้นทุนการปฏิบัติครบตามสญัญา

ประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งในการปฏิบตัิตามสญัญาและการปันส่วนต้นทุนอื่นที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงในการ

ปฏบิตัติามสญัญา นอกจากน้ีกจิการต้องรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเ่กดิขึน้จากสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการปฏบิตัติามสญัญา

ก่อนทีจ่ะตัง้ประมาณการหน้ีสนิแยกต่างหากสาํหรบัสญัญาทีส่รา้งภาระ  

ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเกี่ยวกบั

การพจิารณาการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยวธิทีดสอบรอ้ยละ 10 โดยใหร้วมเฉพาะค่าธรรมเนียมทีเ่กดิระหว่าง 

ผูกู้ย้มืและผูใ้หกู้ย้มื 

 

ผูบ้รหิารอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเหล่าน้ี 

 

4 นโยบายการบญัชี 

 

4.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม  

 

ก) บรษิทัย่อย 

 

บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรอื 

มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อให้

ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจการมอีํานาจ 

ในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

 

ข) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

 

รายการ ยอดคงเหลอื และกําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการจะถูกตดัออก 

 

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่า

เกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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4.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน และเป็นสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงินของ 

กลุ่มกจิการและบรษิทั 

 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 

รายการที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด

รายการ 

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรอืจ่ายชําระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

เมื่อมีการรบัรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ 

ของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงขา้มการรบัรู้

กําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไร

หรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

 

ค) กลุ่มกจิการ 

 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อ

รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ช้ในการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิที่ใช้นําเสนองบการเงนิได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใช้

นําเสนองบการเงนิดงัน้ี 

- สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี่ย และ 

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม เงนิลงทุน

ระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า 
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4.4 ลูกหน้ีการค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถงึจํานวนเงนิทีลู่กคา้จะต้องชําระซึ่งเกดิจากการขายสนิคา้และ/หรอืใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ ซึ่งลูกหน้ี

โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 30 วนั ดงันัน้ลูกหน้ีการคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน 

 

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหน้ีการคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัชําระ ยกเวน้ในกรณีที่เป็น

รายการทีม่อีงค์ประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นัียสําคญั กลุม่กจิการจะรบัรูลู้กหน้ีดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา  

 

ทัง้น้ี การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 4.6 จ) และ 5.1.2 ข) 

 

4.5 สินค้าคงเหลือ 

 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

 

ราคาทนุของสนิคา้คํานวณโดยวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ตน้ทุนของสนิคา้ประกอบดว้ยราคาซื้อและค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

กบัการซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

4.6 สินทรพัยท์างการเงิน 

 

ก) การจดัประเภท 

 

• รายการทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ 

• รายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีใหม่กต็่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหาร

สนิทรพัยเ์ทา่นัน้ 

 

สําหรบัเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่าเงนิลงทุน 

ในตราสารทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน้  

 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

ในการซื้อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรู้รายการ ณ วนัทีท่ํารายการค้า ซึ่งเป็น

วนัทีก่ลุ่มกจิการเข้าทํารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื่อ

สิทธิในการได้รบักระแสเงินสดจากสินทรัพย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและ

ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
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ค) การวดัมลูค่า 

 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา

รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์นัน้ สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการ 

จะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมอีนุพนัธแ์ฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไข

ของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 

 

ง) ตราสารหน้ี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกิจการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหน้ี

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

 

• ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วย

เงนิตน้และดอกเบี้ยเท่านัน้ จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิ

ดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื่น  กําไรหรอืขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตดัรายการ 

จะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในรายได้อื่นพร้อมกับกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

รายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

• มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อ ก) รบัชําระ

กระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI 

และรบัรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงินผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการ

ขาดทุน/กําไรจากการดอ้ยค่า 2) รายไดด้อกเบี้ยทีค่ํานวณตามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ และ 3) กําไรขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว  

กําไรหรอืขาดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้ากําไรหรอืขาดทุนและ

แสดงในรายการรายไดอ้ื่น รายไดด้อกเบี้ยจะแสดงในรายการรายไดอ้ื่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็น

รายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

• มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขการ

วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ขา้งต้น ดว้ย FVPL โดยกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กิดจากการวดัมูลค่า

ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินกําไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาทีเ่กดิรายการ 
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จ) การดอ้ยค่า 

 

กลุ่มกิจการใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ซึง่คาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุลูกหน้ีการคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาทัง้หมด 

 

ในการพจิารณาผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหน้ีและสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาตาม

ความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิกําหนดชําระ ทัง้น้ีเน่ืองจากสนิทรพัย์ทีเ่กิดจาก

สญัญานัน้เป็นงานที่ส่งมอบแต่ยงัไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลักษณะความเสี่ยงใกล้เคียงกับลูกหน้ีสําหรบัสญัญาประเภท

เดยีวกนั ผู้บรหิารจงึได้ใช้อตัราผลขาดทุนด้านเครดติของลูกหน้ีกบัสนิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญาที่เกี่ยวข้องด้วย อตัรา

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนาคตทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลูกหน้ี  

 

สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทัว่ไป (General 

approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดให้พจิารณาผลขาดทุน 

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย์ ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่าง 

มนัียสาํคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 

 

กลุ่มกจิการประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร

เพิม่ขึน้อย่างมนัียสําคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (โดยเปรยีบเทยีบความเสีย่งของการผดิสญัญาที่

จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก)  

 

กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคต 

มาประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี โดยผลขาดทุนด้านเครดติที่รบัรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน

ดา้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก) 

โดยจํานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดและกระแสเงินสด 

ซึง่กลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญา  

 

กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัตอ่ไปน้ี 

• จํานวนเงนิทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงน้ําหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 

• มลูค่าเงนิตามเวลา 

• ขอ้มลูสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน เกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 

 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่าย

ในการบรหิาร 
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4.7 อาคารและอปุกรณ์ 

 

อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ตน้ทุนเริม่แรก

จะรวมตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัย์นัน้ 

 

ต้นทุนที่เกดิขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ 

ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 

 

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์คาํนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัย์

ดงัต่อไปน้ี 

 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร  ตามอายุสญัญาเช่า (รวมอายุทีค่าดว่าจะต่อ) 

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า   ตามอายุสญัญาเช่า (รวมอายุทีค่าดว่าจะต่อ) 

อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการดําเนินงาน 5 ปี 

เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์สํานักงาน 5 ปี 

คอมพวิเตอร์ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

 

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจําหน่าย

สนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื่น - สุทธ ิ

 

4.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

การซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีซ่ื้อมาถูกบนัทกึดว้ยราคาทุน และถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 

5 - 10 ปี 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกดิขึน้ 
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สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีก่จิการพฒันาขึ้นเอง 

 

รายจ่ายเพื่อการวจิยัรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกดิขึน้ 

 

รายจ่ายทีเ่กดิจากโครงการพฒันาจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยเ์มื่อกลุ่มกจิการแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นไปตามขอ้กําหนดทุกขอ้ดงัน้ี 

- เมื่อกลุ่มกจิการสามารถวดัมลูค่าของรายจ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

- เมื่อกลุ่มกจิการมคีวามเป็นไปไดท้ัง้ทางดา้นเทคนิค ดา้นการเงนิ ดา้นการคา้ และดา้นทรพัยากร และ 

- เมื่อกลุ่มกจิการมคีวามสามารถและความตัง้ใจทีจ่ะพฒันาใหเ้สรจ็สิน้และนําสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้มาใชง้านหรอืขาย  

 

ตน้ทุนการพฒันาทีไ่ดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัย์ในงวดถดัไป 

 

การทยอยตัดจําหน่ายรายจ่ายที่เกิดจากการพฒันาที่กิจการบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์เริ่มเมื่อสินทรัพย์นัน้พร้อมใช้งานด้วย 

วธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการพฒันานัน้ คอื 5 - 10 ปี 

 

4.9 สญัญาเช่า  

 

สญัญาเช่า - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า 

 

กลุ่มกิจการรับรู้ส ัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรพัย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสิน 

ตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่าํระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชาํระหน้ีสนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไร

หรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิการคดิค่าเสื่อม

ราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 

 

กลุ่มกจิการปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า

ตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเช่าและ

ส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนั หน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่าย

ชาํระตามสญัญาเช่า ดงัน้ี 

 

• ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึการจ่ายชาํระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 

 

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการคํานวณหน้ีสนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวาม

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  

 

กลุ่มกจิการคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนัยได ้กลุ่มกจิการ

จะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าใกล้เคยีงกนั 

ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั  
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้บัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 

• จํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  

• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  

• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีม่มีลูค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คอื

สญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรพัย์ที่มีมูลค่าตํ่าประกอบด้วยรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์

สาํนักงานขนาดเลก็ 

 

4.10 หน้ีสินทางการเงิน 
 

ก) การจดัประเภท 
 

กลุ่มกจิการพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนโดย

พจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 
 

- หากกลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัย์ทางการเงนิอื่นให้กับกิจการอื่น  

โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรอืเลื่อนการชําระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดได้นัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะ 

จดัประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชาํระนัน้สามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกจิการเอง

ดว้ยจํานวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจํานวนเงนิทีค่งที ่

- หากกลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได ้เครื่องมอื 

ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 
 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนชําระหน้ีออกไปอีกเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

ข) การวดัมลูค่า 
 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหกัด้วยต้นทุนการทํา

รายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่เกิดขึ้น และวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรู้รายการด้วยราคาทุน 

ตดัจําหน่าย 
 

ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 
 

กลุ่มกจิการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิเมื่อภาระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืไดม้กีารยกเลิกไป 

หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพจิารณาว่า

รายการดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรอืไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้

หน้ีสนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนินัน้ดว้ยมูลค่าตามบญัช ี

ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน  
 

หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุง

มูลค่าของหน้ีสินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original 

effective interest rate) ของหน้ีสนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน  
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4.11 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิไดร้บัรู้ในกําไร

หรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรู้ในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นหรอืรายการที่รบัรูโ้ดยตรงไปยงั

ส่วนของเจา้ของ  

 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั

ใชภ้ายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การนํา

กฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กบัการตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่

ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 

- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อกําไร

หรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดขึน้

ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบ

ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที่จะนํา

จํานวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิการมสีทิธติามกฎหมาย

ทีจ่ะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการ 

ตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนั 

ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

4.12.1 ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ี

เช่น ค่าจ้าง เงนิเดอืน โบนัส และค่ารกัษาพยาบาลของพนักงานโดยรบัรู้ตามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไป

จนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหน้ีสนิดว้ยจํานวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

 

4.12.2 โครงการสมทบเงนิ 

 

กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสาํรองเลี้ยงชพีตามขอ้บงัคบั กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัทีต่อ้งจ่ายชําระ

เพิม่เตมิเมื่อไดจ่้ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึกําหนดชาํระ  

 

4.12.3 ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัเมื่อเกษียณอายุ โดยมกัขึน้อยู่

กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์น้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ซึง่มลูค่า

ปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาด

ของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กู้ใกล้เคยีง

กบัระยะเวลาทีต่อ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 

 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในงวดทีเ่กิดขึน้ และรวมอยู่ใน

กําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ  

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

 

4.13 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 

กลุ่มกิจการได้รบับริการจากพนักงานเป็นสิง่ตอบแทนสําหรบัตราสารทุนของกิจการที่ออกให้ในรูปของหุ้น และสทิธิซื้อหุ้น   

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน กลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของบรกิารทีไ่ด้รบัจากพนักงานเป็น 

สิง่ตอบแทนสาํหรบัตราสารทุน ณ วนัทีใ่ห ้โดยมลูค่ายุตธิรรมจะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุนตามระยะเวลาได้รบั

สทิธ ิโดยรบัรูพ้รอ้มกบัการเพิม่ขึน้ของส่วนของเจา้ของ 

 

กลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าของบรกิารที่ได้รบัด้วยมูลค่ายุติธรรมของบรกิารที่ได้รบั เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวไม่สามารถ

ประมาณไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื กลุ่มกจิการต้องวดัมูลค่าของบรกิารเหล่านัน้โดยอ้างองิกบัมูลค่ายุตธิรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

ซึง่เป็นวธิทีางออ้ม 
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กลุ่มกจิการวดัมลูค่าของบรกิารทีไ่ดร้บัโดยอ้างองิกบัมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้มลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุนของ

กลุ่มกจิการวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราส่วนราคาต่อกําไรของบรษิทัทีส่ามารถเปรยีบเทยีบไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีอ่ยู่

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนักบักลุ่มกิจการ โดยปรบัดว้ยอตัราส่วนลดการขาดสภาพคล่อง เพื่อสะทอ้นมูลค่าตราสารทุนของ

กลุ่มกจิการ 

 

มลูค่ายุตธิรรมของสทิธซิื้อหุน้ทีอ่อกให ้จะถูกกําหนดโดย 

 

• รวมเงื่อนไขการดําเนินการทางดา้นการตลาด เช่น ราคาหุน้ของกจิการ และ 

• รวมผลกระทบของเงื่อนไขการได้รบัสทิธทิีไ่ม่ใช่เงื่อนไขการบรกิารหรอืผลงาน (ตวัอย่างเช่น ขอ้กําหนดในเรื่องการออม

ของพนักงานหรอืการถอืหุน้ในช่วงระยะเวลาทีกํ่าหนด) 

• ไม่รวมผลกระทบของการบรกิาร และเงื่อนไขการไดร้บัสทิธทิีไ่ม่ใช่เงื่อนไขการดําเนินการทางดา้นการตลาด (ตวัอย่างเช่น 

ความสามารถในการทํากําไร การเตบิโตของยอดขายตามทีกํ่าหนดไว ้และการคงสภาพการเป็นพนักงานของกิจการในช่วงเวลา 

ทีกํ่าหนด)  

 

เงื่อนไขผลงานทีไ่ม่ใช่การดําเนินการทางดา้นการตลาดและเงื่อนไขการบรกิาร จะรวมอยู่ในขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัจํานวนของ

สทิธซิื้อหุน้ทีค่าดว่าจะไดร้บัสทิธ ิ

 

ณ วนัทีส่ิน้รอบระยะเวลาการรายงาน กลุ่มกจิการจะทบทวนการประเมนิจํานวนของสทิธซิื้อหุน้ทีค่าดว่าจะไดร้บัสทิธ ิและจะรบัรู้

ผลกระทบของการปรบัปรุง (หากม)ี จากการประมาณการเริม่แรกในกําไรหรอืขาดทุน พรอ้มกบัการปรบัปรุงรายการไปยงัส่วน

ของเจา้ของ  

 

บรษิทัจะออกหุน้ใหม่เมื่อมกีารใชส้ทิธ ิสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัสุทธิจากต้นทุนในการทํารายการทางตรงจะบนัทกึไปยงัทุนเรอืนหุ้น

และส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 

 

4.14 ประมาณการหน้ีสิน 

 

4.14.1 ประมาณการหน้ีสนิทัว่ไป 

 

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที่จดัทําไว ้อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์

ในอดตีซึ่งการชําระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป 

และประมาณการจํานวนทีต่อ้งจ่ายได ้

 

กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ

ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่าย 

 

4.14.2 ประมาณการหน้ีสนิการรือ้ถอนสนิทรพัย ์

 

กลุ่มกจิการรบัรูป้ระมาณการหน้ีสนิการรือ้ถอนอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการ

ของตน้ทุนค่ารื้อถอนทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัสิน้สุดของสญัญาเช่าโดยคํานึงถงึสทิธกิารต่ออายุสญัญาเช่าแล้ว หน้ีสนิค่ารื้อถอน

ทีร่บัรูค้ดิมาจากประมาณการตน้ทุนค่ารือ้ถอนในอนาคต โดยมสีมมตฐิานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลารือ้ถอน อตัราเงนิเฟ้อ

ในอนาคตและอตัราคดิลดทีป่ระมาณขึน้โดยผูบ้รหิาร 
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4.15 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 

 

ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธิในการซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของ

เจา้ของ 

 

4.16 การรบัรู้รายได้ 

 

รายไดห้ลกัรวมถึงรายไดท้ี่เกดิจากกิจกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิการได้รบัจากการขนส่ง

สนิคา้และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

 

กลุ่มกจิการรบัรู้รายได้สุทธจิากภาษีมูลค่าเพิม่ซึ่งกลุ่มกิจการจะรบัรูร้ายได้เมื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจ่ะได้รบั

ชาํระเมื่อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

 

สาํหรบัสญัญาทีม่หีลายองค์ประกอบทีก่ลุ่มกจิการจะตอ้งส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการตอ้งแยกเป็นแต่

ละภาระทีต่้องปฏบิตัทิีแ่ยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระทีต่้องปฏบิตัิ

ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระทีต่อ้ง

ปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แล้ว 

 

การใหบ้รกิาร 

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากบรกิารจดัส่งพสัดุซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ตามวธิรีบัรูร้ายไดต้ลอด

ช่วงเวลาทีต่้องปฏบิตั ิ(Over time) สําหรบัพสัดุทีอ่ยู่ระหว่างการขนส่งกลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดโ้ดยวดัผลสําเรจ็ของงาน (ความคบืหน้า

ของการใหบ้รกิารขนส่ง) โดยทีไ่ม่ไดค้ํานึงถงึรอบระยะเวลาการชําระเงนิตามสญัญา ซึ่งตามปกตแิล้วการใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุ 

ใชร้ะยะเวลาอนัสัน้ 

 

รายไดค่้าโฆษณา 

 

รายไดค่้าโฆษณาจะถูกรบัรูต้ลอดช่วงเวลาทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาทีกํ่าหนดในสญัญา 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาเมื่อกลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากการปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญาก่อนที่จะรบั

ชาํระหรอืถงึกําหนดชาํระตามสญัญา 

 

กลุ่มกจิการรบัรูห้น้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาเมื่อไดร้บัชําระจากลูกค้าหรอืถงึกําหนดชําระตามสญัญาก่อนที่กลุ่มกจิการจะปฏบิตัิตาม

ภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ

 

กลุ่มกิจการแสดงยอดสุทธิหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักกลบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานัน้ ๆ ในแต่ละสัญญา 

ทีท่ํากบัลูกคา้ 
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รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 

 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้จะรบัรูร้ายไดเ้มื่อโอนการควบคุมในสนิคา้นัน้ไปยงัลูกคา้ซึ่งกค็อืเมื่อส่งมอบสนิคา้ และไม่มภีาระผูกพนั 

ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการยอมรบัในสนิคา้ของลูกคา้ 

 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 

 

กลุ่มกจิการใหโ้ปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ ซึ่งลูกคา้รายย่อยสามารถสะสมคะแนนสําหรบัการใชบ้รกิารเพื่อนําไปเป็นส่วนลด

ในการใชบ้รกิารในอนาคต หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาสาํหรบัคะแนนสะสมจะรบัรู ้ณ จุดทีม่กีารขายหรอืใหบ้รกิาร และรายไดจ้ะรบัรู้

เมื่อลูกคา้นําคะแนนมาแลกหรอืเมื่อคะแนนหมดอายุ (ไม่เกนิ 12 เดอืนนับจากวนัทีข่ายหรอืใหบ้รกิาร)  

 

รายไดอ้ืน่และรายไดด้อกเบี้ยรบั 

 

รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งซึง่เป็นไปตามเน้ือหาของขอ้ตกลงทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

รายไดด้อกเบี้ยรบั รบัรูต้ามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิของชว่งเวลาจนถงึวนัครบอายุและ

พจิารณาจากจํานวนเงนิต้นทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของกลุ่มกจิการ 

 

4.17 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปันผลที่จ่ายไปยงัผู้ถอืหุ้นของกิจการรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้รบัการอนุมตัิจาก 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

5 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

5.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 

กจิกรรมของกลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งทางการเงนิหลากหลายซึ่งไดแ้ก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย และความเสีย่งดา้นราคา) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการ

จดัการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจงึมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิีการลดผลกระทบทีท่ําให้

เสยีหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้ 

 

การจดัการความเสี่ยงดําเนินงานโดยฝ่ายการลงทุนของกลุ่มกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่อนุมตัิโดยกรรมการ ฝ่ายบริหาร

การเงนิจะชี้ประเด็น ประเมนิ และป้องกนัความเสีย่งทางการเงนิด้วยการร่วมมอืกนัทํางานอย่างใกล้ชดิกบัหน่วยปฏบิตังิาน 

ต่าง ๆ ภายในกลุ่มกจิการ 
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5.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 

 

ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

เน่ืองจากกลุ่มกิจการไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศอย่างมสีาระสําคญั ดงันัน้ความเสี่ยงจากความผนัผวน 

ของอตัราแลกเปลีย่นจงึไมส่่งผลกระทบต่อกลุ่มกจิการอย่างมนัียสําคญั 

 

ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 

รายไดแ้ละกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาด

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงกระแสเงินสดจากอัตราดอกเบี้ยที่มีนัยสําคญัที่เกิดจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน 

ในกองทุนรวมตราสารหน้ี เงนิลงทุนในตราสารหน้ี เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั เงนิกูย้มืระยะยาว และหน้ีสนิ

ตามสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่ไดนํ้าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาถอืปฏบิตั ิ

 

ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยและการปรบัอตัราดอกเบี้ยใหม่ของเงนิกู้ยมื ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท ร้อยละของเงินกู้ พนับาท ร้อยละของเงินกู้ 

     

เงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบี้ยผนัแปร - - - - 

เงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบี้ยคงที ่ 

- วนัทีม่กีารปรบัอตัราใหม่หรอืวนั     

   ครบกําหนดน้อยกว่า 1 ปี 9,300 24 - - 

- วนัทีค่รบกําหนด 1 - 5 ปี 29,000 76 - - 

 38,300 100 - - 

 

รอ้ยละของเงนิกูย้มืขา้งต้นแสดงถงึสดัส่วนของเงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบีย้ผนัแปรต่อจํานวนเงนิกู้ยมืทัง้หมด 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 

องคป์ระกอบอื่นในส่วนของเจา้ของจะเปลีย่นแปลงไปจากการเพิม่ขึน้หรอืลดลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหน้ี

ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้น / (ลดลง) 

 พ.ศ. 2565 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 
   

อตัราดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.50 (9,337) (37,761) 

อตัราดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 0.50 9,507 38,654 
 

*  โดยกําหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
 

5.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 

แก่ลูกคา้และลูกหน้ีคงคา้ง เงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีทีว่ดัมูลค่าดว้ย FVPL และเงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมูลค่า

ดว้ย FVOCI 
 

ก) การบริหารความเส่ียง 
 

กลุ่มกิจการมนีโยบายที่เหมาะสมเพื่อทําให้เชื่อมัน่ได้ว่าได้ทําสญัญากบัลูกค้าที่มปีระวตัิสนิเชื่ออยู่ในระดบัเหมาะสม 

ซึ่งมกีารจํากดัสนิเชื่อลูกค้า รวมถงึไดร้บัการรบัประกนัทีเ่หมาะสมจากลูกคา้ รายการเทยีบเท่าเงนิสดได้เลอืกที่จะทํา

รายการกบัสถาบนัการเงนิทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงู 
 

กลุ่มกจิการพจิารณาว่าเงนิลงทุนในตราสารหน้ีของกลุ่มกจิการเป็นเงนิลงทุนทีม่คีวามเสีย่งตํ่า กลุ่มกจิการมกีารพจิารณา

การจดัอนัดบัดา้นเครดติของเงนิลงทุนเหล่านัน้อย่างสมํ่าเสมอว่ามคีวามเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้หรอืไม่ 
 

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต 

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ดงัต่อไปน้ี 

• เงนิฝากประจําทีค่รบกําหนดอายุภายในหน่ึงปี 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

• สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 

• เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

• เงนิมดัจํา 

• เงนิลงทุนในกองทนุรวมตราสารหน้ี 

• ตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

แมว่้ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึง่เขา้เงื่อนไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใต ้TFRS 9 

แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิทีไ่ม่มนัียสําคญั  
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ลูกหน้ีการคา้และสนิทรพัยต์ามสญัญา 

 

กลุ่มกจิการใชว้ธิีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ซึง่คาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุลูกหน้ีการคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาทัง้หมด 

 

จากหลกัการดงักล่าวค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติสาํหรบัลูกหน้ีการคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา เป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ไม่เกิน  

3 เดือน 

พนับาท 

3 - 6 เดือน  

พนับาท 

6 - 12 เดือน  

พนับาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

 พนับาท 

รวม 

พนับาท 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565      

มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้      

-  ลูกหนี้การคา้ 1,266,406 37,573 576 9,189 1,313,744 

-  สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 439,504 - - - 439,504 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 115 1,079 576 9,189 10,959 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้      

-  ลูกหนี้การคา้ 1,117,069 11,468 359 10,207 1,139,103 

-  สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 393,336 - - - 393,336 

ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - 9,972 9,972 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ไม่เกิน  

3 เดือน 

พนับาท 

3 - 6 เดือน  

พนับาท 

6 - 12 เดือน  

พนับาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

 พนับาท 

รวม 

พนับาท 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565      

มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้      

- ลูกหนี้การคา้ 1,260,545 37,573 576 9,189 1,307,883 

- สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 438,005 - - - 438,005 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 99 1,079 576 9,189 10,943 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้      

-  ลกหนี้การคา้ 1,112,804 11,468 359 10,207 1,134,838 

- สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 393,242 - - - 393,242 

ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - 9,972 9,972 
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รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรบัลูกหน้ีการคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา ลูกหน้ีการค้า 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 9,972 9,972 

รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนในกําไรหรอืขาดทุน 

ในระหว่างปี 3 - 2,048 - 

กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุน - - (1,064) - 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3 - 10,956 9,972 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา ลูกหน้ีการค้า 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 9,972 9,972 

รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนในกําไรหรอืขาดทุน 

ในระหว่างปี - - 2,035 - 

กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุน - - (1,064) - 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - - 10,943 9,972 

 

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมเีงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยกจิการวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดั

จําหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้าสําหรบัลูกหน้ีทีไ่ม่ไดม้กีารเพิม่ขึ้นของ

ความเสีย่งด้านเครดติทีม่นัียสําคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรบัเงนิใหกู้้ยมืที่มี

การเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นัียสาํคญั 

 

ตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็สรจ็อืน่ 

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI นัน้ ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จดทะเบียนในตลาด  

โดยกลุ่มกิจการรบัรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในกําไรหรือขาดทุนซึ่งยงัผลให้ผลขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมที่จะรบัรู้ในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนัน้ลดลง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหน้ีที ่

วดัมลูค่าดว้ย FVOCI เป็นจํานวนเงนิทีไ่ม่มนัียสาํคญั 
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สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) 

 

กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กี่ยวกบัเงนิลงทุนในตราสารหน้ีและกองทุนรวมตราสารหน้ีทีว่ดัมูลค่าดว้ย FVPL 

ทัง้น้ี ความเสี่ยงสูงสุด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานเท่ากับมูลค่าตามบญัชีของเงนิลงทุนจํานวน 169 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2564 : 3,410 ลา้นบาท)  

 

สนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายประกอบด้วยเงินมัดจําที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า  

กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิทีไ่ม่มนัียสาํคญั 

 

5.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

จํานวนเงนิสดทีม่อีย่างเพยีงพอย่อมแสดงถงึการจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการ

หาแหล่งเงนิทุนแสดงให้เห็นได้จากการทีก่ลุ่มกิจการมวีงเงนิสนิเชื่อในการกู้ยมืทีไ่ด้มกีารตกลงไว้แล้วอย่างเพยีงพอ 

ฝ่ายบรหิารของกลุ่มกจิการไดต้ัง้เป้าหมายว่าจะใช้ความยดืหยุ่นในการจดัหาเงนิทุนโดยการรกัษาวงเงนิสนิเชื่อทีต่กลงไว ้

ใหเ้พยีงพอ 

 

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 

 

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     

หมดอายุภายในหน่ึงปี     

   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 30,000 20,000 20,000 20,000 

   - วงเงนิกูธ้นาคาร 1,511,700 1,530,000 1,500,000 1,530,000 

 1,541,700 1,550,000 1,520,000 1,550,000 

 

บรษิทัสามารถเบกิใชว้งเงนิเบกิเกนิบญัชแีละวงเงนิกู้ประเภทไม่มสีนิทรพัย์คํ้าประกนัเมื่อต้องการ ทัง้น้ีธนาคารสามารถ

ยกเลิกวงเงินเบิกเกินบญัชไีด้โดยมติ้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า และธนาคารจะมีการพิจารณาวงเงินที่ไม่ได้มสีินทรัพย์ 

คํ้าประกนัเป็นรายปี ทัง้น้ี หากบรษิัทยงัคงไว้ซึ่งอนัดบัด้านเครดติที่กําหนด บรษิัทสามารถเบิกใช้วงเงนิกู้ยมืธนาคาร 

เมื่อตอ้งการในสกุลเงนิบาท 
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ข) วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงหน้ีสนิทางการเงินที่จดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา ซึ่งแสดงด้วย

จํานวนเงนิตามสญัญาที่ไม่ได้มกีารคดิลด ทัง้น้ี ยอดคงเหลือที่ครบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืน จะเท่ากบัมูลค่า 

ตามบญัชขีองหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งเน่ืองจากการคดิลดไม่มนัียสาํคญั 

 

 งบการเงินรวม 

 

ณ ปัจจบุนั 

พนับาท 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

พนับาท 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2565      

 

 

เงนิกูย้มืระยะยาว 

   จากสถาบนัการเงนิ - 9,300 29,000 - 38,300 38,300 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 735,408 1,206,140 - - 1,941,548 1,941,548 

เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 23,216 545,062 - - 568,278 568,278 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 1,929,818 890,431 6,949 2,827,198 2,757,710 

หน้ีสนิทางการเงนิอื่น - - 34,464 - 34,464 34,464 

รวม 758,624 3,690,320 953,895 6,949 5,409,788 5,340,300 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2564       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 758,610 1,218,533 - - 1,977,143 1,977,143 

เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 41,384 682,308 - - 723,692 723,692 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 2,524,702 2,320,927 7,757 4,853,386 4,758,077 

หน้ีสนิทางการเงนิอื่น - - 31,808 - 31,808 31,808 

รวม 799,994 4,425,543 2,352,735 7,757 7,586,029 7,490,720 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ ปัจจบุนั 

พนับาท 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

พนับาท 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2565       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 735,407 1,278,629 - - 2,014,036 2,014,036 

เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 23,216 545,062 - - 568,278 568,278 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 651,043 536,170 6,949 1,194,162 1,161,028 

หน้ีสนิทางการเงนิอื่น - - 34,464 - 34,464 34,464 

รวม 758,623 2,474,734 570,634 6,949 3,810,940 3,777,806 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2564       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 758,610 1,323,620 - - 2,082,230 2,082,230 

เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 41,384 682,308 - - 723,692 723,692 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 795,295 1,022,063 7,757 1,825,115 1,781,537 

หน้ีสนิทางการเงนิอื่น - - 31,808 - 31,808 31,808 

รวม 799,994 2,801,223 1,053,871 7,757 4,662,845 4,619,267 

 

5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 

การบริหารความเส่ียง 

 

วตัถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

 

• การรกัษาไว้ซึ่งการดําเนินงานต่อเน่ืองและเพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยงัประโยชน์ให้แก่ 

ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น ๆ และ 

• การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดตน้ทุนเงนิทุน 

 

ในการทีจ่ะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสรา้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิการอาจต้องปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุนให้แก่ 

ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื่อลดภาระหน้ีสนิ 
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6 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมตามลําดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี 

 31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2564 

พนับาท 
           

สินทรพัย ์           

สินทรพัยท์างการเงิน 

   ท่ีวดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรมผ่าน 

   กาํไรหรือขาดทุน 

          

เงนิลงทุนในกองทุนรวม 

ตราสารหน้ี 168,929 3,410,351 - - - - 168,929 3,410,351 168,929 3,410,351 
           

สินทรพัยท์างการเงินท่ี

วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

          

เงนิลงทุนในตราสารหนี้ - - 631,133 2,095,630 - - 631,133 2,095,630 631,133 2,095,630 

รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 168,929 3,410,351 631,133 2,095,630 - - 800,062 5,505,981 800,062 5,505,981 

 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี อา้งองิจากมลูค่าสุทธทิางบญัช ี(NAV) ของกองทุนรวมทีเ่ผยแพร่โดยบรษิทัจดัการ

โดยการวดัมลูค่ายุตธิรรมถูกจดัอยู่ในระดบัที ่1 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหน้ีคํานวณจากกระแสเงนิสดตามสญัญา คดิลดดว้ยอตัราอ้างองิจากราคาตลาดของตราสารหน้ี  

ซึง่เป็นขอ้มลูทีอ่า้งองิจากสมาคมตราสารหน้ีไทย ถอืเป็นมลูค่ายุตธิรรมในระดบัที ่2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 

 

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากมลูค่าสุทธทิางบญัชขีองกองทุนรวมทีเ่ผยแพร่โดยบรษิทัจดัการ 

ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตได้

อย่างมนัียสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่งัเกตได้

ในตลาด 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

40 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมสีนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีบ่นัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย โดยทีม่ลูค่ายุติธรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ีมดีงัต่อไปน้ี 

 

• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

• เงนิฝากประจําทีค่รบกําหนดอายุภายในหน่ึงปี 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

• เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

• เงนิมดัจํา 

• เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

• เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 

• รายไดร้บัล่วงหน้า 

• เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

7 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตี

และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามคีวามสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 

 

ก)  มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งไม่มกีารซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า  

กลุ่มกจิการใช้ดุลยพนิิจในการเลอืกวธิีการและตัง้ขอ้สมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างองิจากสถานะของตลาดทีม่อียู่ ณ วนัสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชร้วมอยู่ในหมายเหตุขอ้ 6 

 

ข)  การปันส่วนราคาของรายการ 

 

โปรแกรมสทิธิพเิศษแก่ลูกคา้ไดใ้ห้สทิธใินการได้รบัส่วนลดแก่ลูกค้า คะแนนสะสมที่ให้แก่ลูกคา้นัน้ถอืเป็นภาระทีต่้องปฏิบตัิ

ตามสญัญาแยกต่างหาก ราคาของรายการจงึถูกปันส่วนไปยงับรกิารที่ได้ให้บรกิารและคะแนนที่ให้ตามวธิีราคาขายแบบเอกเทศ 

ผูบ้รหิารประมาณการราคาแบบเอกเทศต่อหน่ึงคะแนนสะสมจากประสบการณ์ในอดตี โดยพจิารณามลูค่าของคะแนนทีนํ่ามาใช้

เป็นส่วนลดได ้และความเป็นไปไดข้องการนําคะแนนนัน้มาแลกเป็นส่วนลด 
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ค) การกาํหนดอายุสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการพจิารณาข้อเท็จจรงิและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดทีท่ําให้เกิดสิง่จูงใจทางเศรษฐกิจสําหรบัผู้เช่า ในการใช้สิทธิ

ขยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่าเพื่อกําหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณาการกําหนดอายุสญัญาเช่า

กต็่อเมื่อสญัญาเช่านัน้มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ  

 

สาํหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ่้าย และสภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า 

 

สทิธิขยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าพื้นที่ร้านพาร์เซลช็อป สํานักงาน และคลงัสนิค้า ไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหน้ีสิน 

ตามสญัญาเช่า เน่ืองจากกลุ่มกจิการพจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า และ/หรอื ข) การเปลี่ยนแทนสนิทรพัย์จะไม่ก่อให้เกิด

ตน้ทุนอย่างมสีาระสาํคญั 

 

อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)  

การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสําคญัหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

ทีม่นัียสาํคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ  

 

ง) การกาํหนดอตัราการคิดลดของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าดงัน้ี 

 

• ใชข้อ้มูลทีก่ารจดัหาเงนิทุนจากบุคคลทีส่ามของแต่ละกจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มูลทีไ่ดร้บัใหส้ะทอ้นกบัการเปลีย่นแปลง

ในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้

• ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเชา่ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 

 

จ)  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 

กลุ่มกจิการวดัมลูค่าของบรกิารทีไ่ดร้บัโดยอา้งองิกบัมลูค่ายุตธิรรมของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั 

 

กลุ่มกจิการวดัมูลค่าสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัทีม่อบให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของกลุ่มกิจการ โดยอ้างองิมูลค่ายุติธรรม

ของสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั ณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิมูลค่ายุตธิรรมดงักล่าวถูกรบัรูต้ามขอ้สมมตฐิานที่ใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุติธรรม

ของสทิธซิื้อหุน้ ความผนัผวนของขอ้สมมตฐิานดงักล่าวจะส่งผลต่อการรบัรูค่้าใชจ่้ายสําหรบัพนักงานในแต่ละปี 

 

ผูบ้รหิารกําหนดความเหมาะสมของขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสทิธซิื้อหุน้ 

 

ฉ) อายุการให้ประโยชน์ของอาคาร อปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

ฝ่ายบรหิารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสําหรบัอาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของกลุ่มกิจการ  

โดยฝ่ายบรหิารจะทําการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลอืมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการ 

ในงวดก่อน หรอืมกีารตดัจําหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สื่อมสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านเมื่อจําหน่ายออกไป 
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ช)  ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กบัข้อสมมติฐานหลายขอ้ ขอ้สมมตฐิานทีใ่ช้และผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุขอ้ 21 

 

ซ) สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี สาํหรบัผลขาดทุนทางภาษียกมา 

 

กลุ่มกิจการมีผลขาดทุนทางภาษีในรอบปีปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นชัว่คราว ซึ่งคาดว่า

สถานการณ์ดงักล่าวจะปรบัตวัดขีึน้ในอนาคต จากการคํานวณกําไรทางภาษีในอนาคตซึ่งอ้างองิจากแผนธุรกจิและงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัอนุมตั ิกลุ่มกจิการสรุปว่าจะสามารถใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชดีงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลา 5 ปี 

 

ฌ) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอ้างองิจากสมมตฐิานทีเ่กี่ยวกบัความเสีย่งในการผดินัดชําระหน้ีและอตัรา

การขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ี และพจิารณาเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อการ

คํานวณการดอ้ยค่าบนพื้นฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

8 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้าเสนอขอ้มลูจําแนกตามส่วนงาน เน่ืองจากผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานพจิารณาว่ากลุ่มกจิการมกีาร

ดําเนินธุรกิจด้านการจัดส่งพสัดุภายในประเทศเพียงส่วนงานเดียว ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานประเมินผลการ

ดําเนินงานโดยพิจารณาจากผลกําไรก่อนภาษีตามส่วนงาน ซึ่งใช้มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงานเช่นเดียวกับการจัดทํา 

งบการเงนิ กลุ่มกจิการไดเ้ปิดเผยรายไดแ้บ่งตามประเภทการบรกิารและประเภทลูกคา้ในหมายเหตุ 23 

 

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิสดในมอื 14,234 44,893 14,194 44,893 

เงนิฝากธนาคาร 2,148,796 1,243,974 2,088,942 1,108,552 

รวม 2,163,030 1,288,867 2,103,136 1,153,445 
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10 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 1,193,786 1,104,033 1,187,843 1,099,768 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 28.3) 119,958 35,070 120,040 35,070 

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - กจิการอื่น 302,291 388,525 301,101 388,525 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

      (หมายเหตุ 28.3) 

 

137,213 4,811 

 

136,904 4,717 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (10,959) (9,972) (10,943) (9,972) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 1,742,289 1,522,467 1,734,945 1,518,108 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 30,662 - 30,662 - 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 28.3) 6,752 13,132 13,859 300,521 

ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการอื่น 4,033 13,728 4,033 13,728 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

      (หมายเหต ุ28.3) 

 

- - 

 

10,980 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  68,572 63,331 65,730 61,740 

รวม 1,852,308 1,612,658 1,860,209 1,894,097 
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11 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ ดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทนุ 

ตดัจาํหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทนุ 

ตดัจาํหน่าย 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยท์างการเงิน       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่า 

   เงนิสด - - 2,163,030 - - 2,103,136 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไร 

   หรอืขาดทุน 168,929 - - 168,929 - - 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไร 

   ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 631,133 - - 631,133 - 

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น* - - 1,783,736  - 1,794,479 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั - - - - - 782,100 

เงนิมดัจํา - - 269,617 - - 269,406 
       

หน้ีสินทางการเงิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั              

การเงนิ - - 38,300 - - - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - 1,941,548 - - 2,014,036 

เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง - - 568,278 - - 568,278 

หน้ีสนิทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น - - 395 - - 395 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - - 2,757,710 - - 1,161,028 

หน้ีสนิทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - 34,069 - - 34,069 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทนุ 

ตดัจาํหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทนุ 

ตดัจาํหน่าย 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยท์างการเงิน       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่า 

   เงนิสด - - 1,288,867 - - 1,153,445 

เงนิฝากประจําทีค่รบกาํหนดอายุ  

ภายในหน่ึงปี - - 500,000 - - 500,000 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไร 

   หรอืขาดทุน 3,410,351 - - 3,410,351 - - 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไร 

   ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 2,095,630 - - 2,095,630 - 

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น* - - 1,549,327 - - 1,832,357 

เงนิมดัจํา - - 294,448 - - 294,448 
       

หน้ีสินทางการเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - 1,977,143 - - 2,082,230 

เจา้หน้ีบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง - - 723,692 - - 723,692 

หน้ีสนิทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น - - 8,788 - - 8,788 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - - 4,758,077 - - 1,781,537 

หน้ีสนิทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - 23,020 - - 23,020 

 

* ไม่รวมรายการทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนิ 
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สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย FVPL และ FVOCI 
 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL และ FVOCI มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 พนับาท พนับาท 
   

มูลค่าตามบญัชีต้นงวด 3,410,351 2,095,630 

การซื้อเพิม่ขึน้ 1,042,000 205,870 

การจําหน่าย (4,289,945) (1,641,656) 

โอนสาํรองมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ย   

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นไปยงักําไรหรอืขาดทุน - (7,023) 

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ 14,213 (21,165) 

การเปลี่ยนแปลงของมลูค่ายุตธิรรม (7,690) (523) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด 168,929 631,133 
 

รายการกําไร (ขาดทุน) ทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 พนับาท พนับาท 
   

กําไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรม และการจําหน่ายเงนิลงทนุในกองทุนรวม 

ตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL ทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 6,523 - 
   

กําไร (ขาดทนุ) ทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   

   -   เกีย่วกบัเงนิลงทุนในตราสารหน้ี   

  -   กําไร (ขาดทนุ) ทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (817) 

  -   ภาษเีงนิไดข้องรายการกําไร (ขาดทุน) ทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุน 

   เบด็เสรจ็อื่น - 147 

   รวมกําไร (ขาดทุน) ทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - สุทธจิากภาษ ี - (670) 
   

รบัรูกํ้าไร (ขาดทุน) จากการจําหน่าย 

    เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVOCI - (21,165) 

ปรบัปรุงรายการจดัประเภทยงักําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจําหน่าย 

เงนิลงทนุในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVOCI - (7,023) 

รบัรูด้อกเบีย้รบัจากเงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVOCI  

ในกําไรหรอืขาดทุน - รายไดอ้ื่น  - 53,556 
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การหกักลบสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการไม่มสีนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิที่ถูกหกักลบและแสดงด้วยมูลค่าสุทธิในงบแสดง 

ฐานะการเงนิ เน่ืองจากกลุ่มกจิการไม่มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีม่สีญัญาทีส่ามารถบงัคบัใหห้กักลบได ้
 

12 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

กลอ่งพสัดุ 45,721 43,020 45,721 43,020 

ซองพสัดุ 20,096 38,515 20,096 38,515 

ฉลากและเทปกาว 30,502 53,648 30,502 53,648 

อื่น ๆ 27,138 40,855 27,138 40,855 

รวม 123,457 176,038 123,457 176,038 
 

ระหว่างปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 สนิคา้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นต้นทุนขายและการใหบ้รกิารในกําไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิ

รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจํานวนเงนิ 352.31 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 389.35 ลา้นบาท) 
 

13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

13.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมบีรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการดงัต่อไปน้ี  
 

หุน้ทุนของบรษิทัย่อยดงักล่าวประกอบดว้ยหุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธซิึ่งมสีทิธใินการออกเสยีงทีแ่ตกต่างกนั โดยกลุ่มกจิการ

ถือเฉพาะหุ้นสามญัของบรษิัทย่อย ซึ่งผลทําให้สดัส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยกลุ่มกิจการไม่เท่ากับสิทธ ิ

ในการออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ 
 

 

สถานท่ีหลกัใน

การประกอบธุรกิจ/ 

 

 

ส่วนได้เสียใน 

ความเป็นเจ้าของ 

ท่ีถือโดยบริษทั 

ส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของท่ีถอืโดยกลุ่ม

กิจการ 

ส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของท่ีถอืโดยส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 

สิทธิออกเสียง 

ท่ีถือโดยสว่นได้เสีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ เงินลงทุนในวิธีราคาทุน 

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

ช่ือ 

ท่ีจดทะเบียน

จดัตัง้ 

ลกัษณะของธุรกิจ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท 
             

KETH Corporate 

   Services Limited 

เขตปกครองพเิศษ 

   ฮ่องกง 

ใหบ้รกิารดา้น 

   การบรหิารจดัการ 

   และสนับสนุน  

   องคก์ร 

100.00 100.00 100.00 100.00 - - - - 39 39 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส 

   เซอรว์สิ จํากดั 

ไทย ใหบ้รกิารขนสง่แก่ 

   บรษิทั 

49.00 49.00 49.00 49.00 51.00 51.00 9.43 9.43 490 490 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส      

เบทาโกร จํากดั   

ไทย ใหบ้รกิารขนสง่  

   แบบควบคุม 

   อุณหภูม ิ

60.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 40.00 40.00 30,000 30,000 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส - 

   เซน็ทรลั จํากดั 

ไทย ใหบ้รกิารขนสง่  

   สนิคา้ขนาดใหญ ่

99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03 0.03 0.03 1,000 1,000 

           31,529 31,529 

 

ยอดรวมของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 มจํีานวน (2.16) ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : จํานวน 

17.98 ลา้นบาท) ซึง่เป็นของบรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส เบทาโกร จํากดั ทัง้จํานวน ซึง่ไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิโดยรวม  
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13.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในระหว่างปี มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี 31,529 530 

การลงทุนเพิม่ - 30,999 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี 31,529 31,529 

 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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14 อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม 

 

อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง 

อาคาร 

ส่วนปรบัปรุง 

อาคารเช่า 

อปุกรณ์ท่ี 

ใช้ในการ

ดาํเนินงาน 

เคร่ืองตกแต่ง

ติดตัง้และ

อปุกรณ์สาํนักงาน คอมพิวเตอร ์ ยานพาหนะ 

สินทรพัย ์

ระหว่างติดตัง้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564         

ราคาทุน  215,143 542,211 1,173,280 882,320 1,075,091 84,756 22,825 3,995,626 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (64,894) (242,486) (481,058) (392,772) (509,461) (46,409) - (1,737,080) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 150,249 299,725 692,222 489,548 565,630 38,347 22,825 2,258,546 

         

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 150,249 299,725 692,222 489,548 565,630 38,347 22,825 2,258,546 

การซื้อเพิม่ขึน้ 7,655 9,783 227,561 57,875 310,706 4,969 138,515 757,064 

การรบัโอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - - 30,633 - 30,633 

การจําหน่าย - สุทธ ิ (2,718) (35,506) (2,574) (5,390) (548) (11) - (46,747) 

โอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย - - (2,009) (1,081) (57) - - (3,147) 

การโอนเขา้ (ออก) 21,222 21,007 81,742 - - - (123,971) - 

ค่าเสื่อมราคา (44,533) (88,161) (213,138) (174,799) (213,544) (17,961) - (752,136) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 131,875 206,848 783,804 366,153 662,187 55,977 37,369 2,244,213 

         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

ราคาทุน  232,575 495,775 1,469,585 926,551 1,381,209 119,248 37,369 4,662,312 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (100,700) (288,927) (685,781) (560,398) (719,022) (63,271) - (2,418,099) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 131,875 206,848 783,804 366,153 662,187 55,977 37,369 2,244,213 
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 งบการเงินรวม 

 

อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง 

อาคาร 

ส่วนปรบัปรุง 

อาคารเช่า 

อปุกรณ์ท่ี 

ใช้ในการ

ดาํเนินงาน 

เคร่ืองตกแต่ง

ติดตัง้และ

อปุกรณ์สาํนักงาน คอมพิวเตอร ์ ยานพาหนะ 

สินทรพัย ์

ระหว่างติดตัง้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565         

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 131,875 206,848 783,804 366,153 662,187 55,977 37,369 2,244,213 

การซื้อเพิม่ขึน้ 10,908 18,679 111,651 33,266 93,516 - 46,205 314,225 

การรบัโอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - - 894,536 - 894,536 

การจําหน่าย - สุทธ ิ - (51,204) (12,796) (21,720) (3,359) (50) (1,800) (90,929) 

โอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย - - (5,388) (1,812) (104) - - (7,304) 

การโอนเขา้ (ออก) 11,607 55 32,486 2,361 20,297 - (66,806) - 

ค่าเสื่อมราคา (43,876) (70,954) (252,907) (169,840) (257,281) (69,739) - (864,597) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 110,514 103,424 656,850 208,408 515,256 880,724 14,968 2,490,144 

         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565         

ราคาทุน  255,090 345,918 1,483,693 873,571 1,436,168 1,012,468 14,968 5,421,876 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (144,576) (242,494) (826,843) (665,163) (920,912) (131,744) - (2,931,732) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 110,514 103,424 656,850 208,408 515,256 880,724 14,968 2,490,144 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง 

อาคาร 

ส่วนปรบัปรุง 

อาคารเช่า 

อปุกรณ์ท่ี 

ใช้ในการ

ดาํเนินงาน 

เคร่ืองตกแต่ง

ติดตัง้และ

อปุกรณ์สาํนักงาน คอมพิวเตอร ์ ยานพาหนะ 

สินทรพัย ์

ระหว่างติดตัง้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564         

ราคาทุน  215,143 542,211 1,173,280 882,320 1,075,091 84,756 22,825 3,995,626 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (64,894) (242,486) (481,058) (392,772) (509,461) (46,409) - (1,737,080) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 150,249 299,725 692,222 489,548 565,630 38,347 22,825 2,258,546 

         

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 150,249 299,725 692,222 489,548 565,630 38,347 22,825 2,258,546 

การซื้อเพิม่ขึน้ 7,655 9,783 223,180 57,875 310,706 - 138,515 747,714 

การจําหน่าย - สุทธ ิ (2,718) (35,506) (2,574) (5,390) (548) (11) - (46,747) 

โอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย - - (2,009) (1,081) (57) - - (3,147) 

การโอนเขา้ (ออก) 21,222 21,007 81,742 - - - (123,971) - 

ค่าเสื่อมราคา (44,533) (88,161) (212,714) (174,799) (213,544) (16,147) - (749,898) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 131,875 206,848 779,847 366,153 662,187 22,189 37,369 2,206,468 

         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

ราคาทุน  232,575 495,775 1,465,204 926,551 1,381,209 83,646 37,369 4,622,329 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (100,700) (288,927) (685,357) (560,398) (719,022) (61,457) - (2,415,861) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 131,875 206,848 779,847 366,153 662,187 22,189 37,369 2,206,468 

 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง 

อาคาร 

ส่วนปรบัปรุง 

อาคารเช่า 

อปุกรณ์ท่ี 

ใช้ในการ

ดาํเนินงาน 

เคร่ืองตกแต่ง

ติดตัง้และ

อปุกรณ์สาํนักงาน คอมพิวเตอร ์ ยานพาหนะ 

สินทรพัย ์

ระหว่างติดตัง้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565         

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 131,875 206,848 779,847 366,153 662,187 22,189 37,369 2,206,468 

การซื้อเพิม่ขึน้ 10,908 13,217 82,450 28,313 93,340 - 46,205 274,433 

การจําหน่าย - สุทธ ิ - (51,204) (13,726) (21,720) (4,747) (50) (3,528) (94,975) 

โอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย - - (5,388) (1,812) (104) - - (7,304) 

การโอนเขา้ (ออก) 11,607 55 32,592 2,361 20,191 - (66,806) - 

ค่าเสื่อมราคา (43,876) (70,149) (248,251) (169,371) (257,235) (15,238) - (804,120) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 110,514 98,767 627,524 203,924 513,632 6,901 13,240 1,574,502 

         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565         

ราคาทุน  255,090 340,456 1,449,039 868,618 1,434,116 82,331 13,240 4,442,890 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (144,576) (241,689) (821,515) (664,694) (920,484) (75,430) - (2,868,388) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 110,514 98,767 627,524 203,924 513,632 6,901 13,240 1,574,502 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ค่าเสื่อมราคาถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 743,914 644,726 683,438 642,488 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 8,139 7,373 8,139 7,373 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 112,544 100,037 112,543 100,037 

 864,597 752,136 804,120 749,898 

 

15 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม 

 ยานพาหนะ อาคาร 

อปุกรณ์ท่ีใช้ใน

การดาํเนินงาน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 3,914,759 1,393,857 11,973 5,320,589 

การเพิม่ขึน้ 124,547 1,344,665 8,192  1,477,404 

การโอนเป็นรายการอุปกรณ์ (30,633) - - (30,633) 

การยกเลกิสญัญาเช่า (3,075) (360,915) (123) (364,113) 

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหน้ีสนิ 

   ตามสญัญาเช่าใหม ่

                                         

-    

                                

22,896  

                                         

-    

                                

22,896  

ค่าเสื่อมราคา (865,459) (654,567) (8,987) (1,529,013) 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 3,140,139 1,745,936 11,055 4,897,130 

     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 3,140,139 1,745,936 11,055 4,897,130 

การเพิม่ขึน้ 463,139 365,134 26,520 854,793 

การโอนเป็นรายการอุปกรณ์ (894,536) - - (894,536) 

การยกเลกิสญัญาเช่า (7,482) (271,611) (831) (279,924) 

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหน้ีสนิ 

   ตามสญัญาเช่าใหม ่ (172,729) 29,684 - (143,045) 

ค่าเสื่อมราคา (779,722) (735,890) (15,369) (1,530,981) 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 1,748,809 1,133,253 21,375 2,903,437 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยานพาหนะ อาคาร 

อปุกรณ์ท่ีใช้ใน

การดาํเนินงาน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 8,176 1,393,857 11,973 1,414,006 

การเพิม่ขึน้ 2,585 1,344,665 8,192 1,355,442 

การยกเลกิสญัญา - (360,915) (123) (361,038) 

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหน้ีสนิ 

   ตามสญัญาเช่าใหม ่ - 22,896 - 22,896 

ค่าเสื่อมราคา (3,200) (654,567) (8,987) (666,754) 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 7,561 1,745,936 11,055 1,764,552 
     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 7,561 1,745,936 11,055 1,764,552 

การเพิม่ขึน้ 2,961 365,134 26,520 394,615 

การยกเลกิสญัญา - (271,611) (831) (272,442) 

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหน้ีสนิ 

   ตามสญัญาเช่าใหม ่ - 29,684 - 29,684 

ค่าเสื่อมราคา (3,530) (735,890) (15,369) (754,789) 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 6,992 1,133,253 21,375 1,161,620 

 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้นหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
 

    

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้  586,943 573,967 558,886 573,967 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าตํ่า 87,613 126,546 87,609 126,546 

 

กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่าในปี พ.ศ. 2565 มจํีานวนทัง้สิ้น 3,072.51 ล้านบาท ในงบการเงนิรวม และ 1,428.38 ล้านบาท  

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ (พ.ศ. 2564 : จํานวน 2,422.16 ลา้นบาทในงบการเงนิรวมและ 1,385.82 ลา้นบาทในงบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม โปรแกรม  

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 198,616 534 199,150 

การซื้อเพิม่ขึน้ 47,526 8,492 56,018 

การจําหน่าย - สุทธ ิ (23) - (23) 

การโอนเขา้ (ออก) 3,829 (3,829) - 

ค่าตดัจําหน่าย (61,032) - (61,032) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 188,916 5,197 194,113 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาทุน 399,628 5,197 404,825 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (210,712) - (210,712) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 188,916 5,197 194,113 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 188,916 5,197 194,113 

การซื้อเพิม่ขึน้ 21,951 63,526 85,477 

การจําหน่าย - สุทธ ิ (6) - (6) 

การโอนเขา้ (ออก) 34,265 (34,265) - 

ค่าตดัจําหน่าย (67,234) - (67,234) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 177,892 34,458 212,350 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565    

ราคาทุน 455,709 34,458 490,167 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (277,817) - (277,817) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 177,892 34,458 212,350 

 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม โปรแกรม  

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564    

ราคาทุน 348,344 534 348,878 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (149,766) - (149,766) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 198,578 534 199,112 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 198,578 534 199,112 

การซื้อเพิม่ขึน้ 47,526 8,492 56,018 

การจําหน่าย - สุทธ ิ (23) - (23) 

การโอนเขา้ (ออก) 3,829 (3,829) - 

ค่าตดัจําหน่าย (61,024) - (61,024) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 188,886 5,197 194,083 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาทุน 399,585 5,197 404,782 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (210,699) - (210,699) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 188,886 5,197 194,083 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 188,886 5,197 194,083 

การซื้อเพิม่ขึน้ 21,951 63,526 85,477 

การจําหน่าย - สุทธ ิ (402) - (402) 

การโอนเขา้ (ออก) 34,265 (34,265) - 

ค่าตดัจําหน่าย (67,225) - (67,225) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 177,475 34,458 211,933 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565    

ราคาทุน 455,271 34,458 489,729 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (277,796) - (277,796) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 177,475 34,458 211,933 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ค่าตดัจําหน่ายถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 40,961 36,498 40,953 36,498 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 745 464 745 464 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 25,528 24,070 25,527 24,062 

 67,234 61,032 67,225 61,024 

 

17 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 879,460 96,031 863,658 93,297 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - - - - 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 879,460 96,031 863,658 93,297 

 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมดีงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

 

ประมาณการ

หน้ีสินค่ารือ้ถอน

สินทรพัย ์

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์

พนักงาน ค่าเส่ือมราคา 

โปรแกรมสิทธิ

พิเศษแก่ลูกค้า 

การเปล่ียนแปลง

มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรพัย ์

ทางการเงิน 

ผลขาดทุน 

ทางภาษี อ่ืน ๆ  รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี         

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 796 20,823 17,085 4,305 - - - 43,009 

เพิม่ (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน 664 6,161 2,288 (862) - 45,207 - 53,458 

เพิม่ (ลด) ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (2,376) - - 1,940 - - (436) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,460 24,608 19,373 3,443 1,940 45,207 - 96,031 

         

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 1,460 24,608 19,373 3,443 1,940 45,207 - 96,031 

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุน 3,377 6,737 9,425 3,814 - 733,413 32,928 789,694 

ลดในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (6,118) - - (147) - - (6,265) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 4,837 25,227 28,798 7,257 1,793 778,620 32.928 879,460 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

59 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ประมาณการ

หน้ีสินค่ารือ้ถอน

สินทรพัย ์

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์

พนักงาน ค่าเส่ือมราคา 

โปรแกรมสิทธิ

พิเศษแก่ลูกค้า 

การเปล่ียนแปลง

มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรพัย ์

ทางการเงิน 

ผลขาดทุน 

ทางภาษี อ่ืน ๆ  รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี         

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 796 16,976 17,085 4,305 - - - 39,162 

เพิม่ (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน 664 4,572 5,664 (862) - 43,959 - 53,997 

เพิม่ (ลด) ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (1,802) - - 1,940 - - 138 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,460 19,746 22,749 3,443 1,940 43,959 - 93,297 

         

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 1,460 19,746 22,749 3,443 1,940 43,959 - 93,297 

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุน 3,377 5,093 6,049 3,814 - 724,265 32,928 775,526 

ลดในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (5,018) - - (147) - - (5,165) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 4,837 19,821 28,798 7,257 1,793 768,224 32.928 863,658 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิมดัจํา 269,617 294,448 269,406 294,448 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 299,063 171,730 282,449 163,483 

รวม 568,680  466,178  551,855  457,931  

 

19 เงินกู้ยืม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายการหมุนเวียน     

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

   ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9,300 - - - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,812,187 2,501,981 644,280 787,896 

เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 1,821,487 2,501,981 644,280 787,896  
     

รายการไม่หมุนเวียน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 29,000 - - - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 945,523 2,256,096 516,748 993,641 

เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 974,523 2,256,096 516,748 993,641 
     

เงินกู้ยืมรวม 2,796,010 4,758,077 1,161,028 1,781,537 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม - 800,000 - 800,000 

กูย้มืเพิม่ 38,300 - - - 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื - (800,000) - (800,000) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 38,300 - - - 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคาํนวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดด้วย

อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืทีอ่ตัราตลาดรอ้ยละ 4.35 และอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 ของลําดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรมมมีูลค่าใกล้เคยีงราคา

ตามบญัชขีองเงนิกูย้มืดงักล่าว  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 4,758,077 5,353,625 1,781,537 1,431,856 

กูย้มืเพิม่ 842,577 1,471,086 382,399 1,349,124 

จ่ายชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (2,416,140) (1,722,260) (752,357) (657,132) 

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า (141,568) 22,896 31,160 22,896 

การยกเลกิสญัญาเช่า (285,236) (367,270) (281,711) (365,207) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2,757,710 4,758,077 1,161,028 1,781,537 

 

รายละเอยีดการครบกําหนดของหน้ีสนิตามสญัญาเช่ามดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

จาํนวนเงินขัน้ตํา่ท่ีต้องจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็น     

   หน้ีสินตามสญัญาเช่า     

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 1,829,639 2,524,702 651,043 795,295 

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 990,610 2,320,927 536,170 1,022,063 

หลงัจาก 5 ปี 6,949 7,757 6,949 7,757 

 2,827,198 4,853,386 1,194,162 1,825,115 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคตของสญัญาเช่า (69,488) (95,309) (33,134) (43,578) 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 2,757,710 4,758,077 1,161,028 1,781,537 

     

มูลค่าปัจจบุนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่า     

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 1,812,187 2,501,981 644,280 787,896 

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 940,674 2,250,791 511,899 988,336 

หลงัจาก 5 ปี 4,849 5,305 4,849 5,305 

 2,757,710 4,758,077 1,161,028 1,781,537 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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20 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการอื่น 1,062,032 981,106 921,861 830,404 

  - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายเหต ุ28.3) - - 297,053 327,608 

เจา้หน้ีอื่น - กจิการอื่น 225,165 425,706 220,085 418,266 

  - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายเหต ุ28.3) 5,147 2,407 5,231 2,491 

ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนักงานคา้งจ่าย     

   - กจิการอื่น 280,835 229,712 231,493 178,454 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายเหต ุ28.3) 9,459 - 9,459 - 

ค่าบรกิารรา้นคา้ตวัแทนคา้งจ่าย 32,640 113,143 32,640 113,143 

ค่าขนส่งคา้งจ่าย - กจิการอื่น 66,960 21,925 65,252 21,925 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายเหตุ 28.3) 17,921 - 17,921 - 

ค่าเช่าคา้งจ่าย - กจิการอื่น 21,346 21,552 14,241 17,588 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายเหต ุ28.3) 4,363 - 4,363 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื่น - กจิการอื่น 176,528 166,891 157,110 157,702 

  - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายเหต ุ28.3) 24,977 4,529 24,977 4,477 

เงนิมดัจํารบัล่วงหน้า 14,175 10,172 12,350 10,172 

 1,941,548 1,977,143 2,014,036 2,082,230 

 

21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

งบแสดงฐานะการเงนิ :     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 125,818 122,723 99,103 98,729 

     

หน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 125,818 122,723 99,103 98,729 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 122,723 104,112 98,729 84,879 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 31,551 28,941 23,652 21,552 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 3,048 1,866 2,453 1,523 

 157,322 134,919 124,834 107,954 

     

การวดัมลูค่าใหม ่:     

กําไรทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ (10,935) (11,460) (8,928) (9,497) 

(กําไร) ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ (19,653) (419) (16,164) 488 

 (30,588) (11,879) (25,092) (9,009) 

     

การจ่ายชาํระผลประโยชน์ (916) (317) (639) (216) 

     

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 125,818 122,723 99,103 98,729 

 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

     

อตัราคดิลด 3.20 2.50 3.20 2.50 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 3.75 3.75 3.75 3.75 

อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน 23.22 16.24 23.22 16.24 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

   ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

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

       

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลงรอ้ยละ 

5.87    

ลดลงรอ้ยละ 

6.04    

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.36        

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.56     

อตัราการเพิม่ขึน้ 

   ของเงนิเดอืน 

รอ้ยละ 0.50 

 

รอ้ยละ 0.50 

 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.19        

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.36     

ลดลงรอ้ยละ 

5.75         

ลดลงรอ้ยละ 

5.90      

อตัราการหมุนเวยีน 

   พนักงาน 

รอ้ยละ 1.00 

 

รอ้ยละ 1.00 

 

ลดลงรอ้ยละ  

12.64    

ลดลงรอ้ยละ  

22.81 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

14.84    

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

31.08 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

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

       

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลงรอ้ยละ  

6.07      

ลดลงรอ้ยละ  

6.21      

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.58             

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.75        

อตัราการเพิม่ขึน้ 

   ของเงนิเดอืน 

รอ้ยละ 0.50 

 

รอ้ยละ 0.50 

 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ         

6.35      

เพิม่ขึน้รอ้ยละ         

6.52 

ลดลงรอ้ยละ 

5.90            

ลดลงรอ้ยละ 

6.04       

อตัราการหมุนเวยีน 

   พนักงาน 

รอ้ยละ 1.00 

 

รอ้ยละ 1.00 

 

ลดลงรอ้ยละ  

13.05      

ลดลงรอ้ยละ  

23.36 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

15.36      

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

32.04 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นน้ีอ้างองิจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมติหน่ึง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏิบตัิ

สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไวท้ีม่ตี่อการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบัการคํานวณหน้ีสนิ

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 12.23 ปี (พ.ศ. 2564 : 12.61 ปี) 
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การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีไ่ม่มกีารคดิลด มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

น้อยกว่า 1 ปี 1,125 798 906 586 

ระหว่าง 1 - 5 ปี 10,512 9,711 7,123 6,519 

เกนิกว่า 5 ปี 178,986 160,263 144,080 131,542 

รวม 190,623 170,772 152,109 138,647 

 

22 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธ ิหลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทุนสํารองน้ีไม่สามารถ

นําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 

23 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากบรกิารจดัส่งพสัดุ 16,763,315 18,474,794 16,751,999 18,474,699 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 231,610 300,820 231,545 300,820 

รายไดค่้าโฆษณา 8,121 42,156 8,121 42,156 

รวม 17,003,046 18,817,770 16,991,665 18,817,675 

 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุ (ไม่รวมรายไดค่้าโฆษณา) สามารถแยกตามประเภทลูกคา้ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ธุรกจิส่งถงึธุรกจิ  297,862 360,474 295,343 360,474 

ธุรกจิส่งถงึบคุคล  8,456,052 8,523,486 8,447,854 8,523,391 

บุคคลส่งถงึบุคคล 8,241,011 9,891,654 8,240,347 9,891,654 

รวม 16,994,925 18,775,614 16,983,544 18,775,519 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้     

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 15,212,085 16,828,185 15,200,769 16,828,090 

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 1,790,961 1,989,585 1,790,896 1,989,585 

 17,003,046 18,817,770 16,991,665 18,817,675 

 

24 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค่้านายหน้า 67 504 67 504 

รายไดค่้าบรหิารจดัการ 30,715 44,997 43,165 44,997 

รายไดค่้าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 14,618 14,977 14,618 14,977 

รายไดด้อกเบีย้ทีค่าํนวณดว้ยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

   สาํหรบั 

    

- สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุน 

ตดัจําหน่าย 4,397 

 

13,825 15,354 

 

14,908 

- สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVOCI 48,196 15,054 48,196 15,054 

กําไรจากสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

หรอืขาดทุน 6,523 

 

15,747 6,523 

 

15,747 

เงนิปันผลรบั - - - 279,300 

อื่น ๆ 37,482 49,207 43,301 58,526 

รวม 141,998 154,311 171,224 444,013 
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25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

ค่าใชจ่้ายทีส่าํคญั ซึง่บนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนสามารถแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนักงาน 7,693,312 6,733,090 6,297,304 5,422,175 

ค่าจา้งเหมา 4,337,722 4,200,009 8,112,323 7,780,805 

ค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิ 2,450,148 1,835,100 1,292,495 848,432 

ค่าเช่า - สญัญาเช่าระยะสัน้ 586,943 573,967 558,886 573,967 

ค่าเช่า - สญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ่า 87,613 126,546 87,609 126,546 

ตน้ทุนสนิคา้คงเหลอืและวสัดุสิ้นเปลอืงใชไ้ป 459,617 558,784 457,050 557,787 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 2,462,812 2,342,181 1,626,134 1,477,676 

ค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 13,297 16,142 13,297 16,099 

ค่าบรกิารรา้นคา้ตวัแทน 1,281,052 1,348,811 1,281,052 1,348,811 

ค่าซ่อมและบํารุงรกัษา 83,382 43,404 65,581 42,892 

ค่าโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ 83,741 103,384 83,741 103,384 

ค่าโฆษณา 69,815 69,176 68,835 68,762 

 

ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนักงานขา้งตน้ รวมรายการค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัแผนธุรกจิในอนาคตจํานวน 165 ลา้นบาท โดยแสดง

รวมอยู่ในรายการค่าใชจ่้ายในการบรหิารในกําไรหรอืขาดทุน 

 

26 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสําหรบักําไรทางภาษสีาํหรบัปี 29,936 25,635 - - 

     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     

เพิม่ในสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 17) (789,694) (53,458) (775,526) (53,997) 

รวมภาษีเงินได้ (759,758) (27,823) (775,526) (53,997) 
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ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองบรษิทัมจํีานวนทีแ่ตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบญัชคีูณกบัอตัราภาษีของประเทศทีบ่รษิทัตัง้อยู่ 

โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ (3,609,743) 17,114 (3,859,489) (22,706) 
     

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20  (721,949) 3,423 (771,898) (4,541) 

ผลกระทบ :     

   ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี 12,533 22,252 10,961 24,778 

   ค่าใชจ่้ายทีห่กัภาษีไดเ้พิม่และค่าใชจ่้าย 

   ทีส่ามารถหกัภาษีไดส้องเท่า (50,342) (53,498) 

 

(14,589) (18,374) 

   รายไดท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิได ้ - - - (55,860) 

ภาษเีงนิได ้ (759,758) (27,823) (775,526) (53,997) 

 

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 21.05 ในงบการเงินรวม และร้อยละ 20.09 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 

(162.62) ในงบการเงนิรวม และรอ้ยละ 237.81 ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

 

ในปี พ.ศ. 2564 อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลี่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการรวมผลกระทบของรายไดเ้งนิปันผลของบรษิทัย่อย ซึง่เป็นรายได้

ที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้และรายการรายจ่ายที่สามารถหักภาษีได้สองเท่า และอัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยในงบการเงินรวมรวม

ผลกระทบของค่าใชจ่้ายทีส่ามารถหกัภาษีไดเ้พิม่ในงบการเงนิของบรษิทัย่อย ซึ่งมรีายการหลกัจากผลกระทบของค่าเสื่อมราคาทาง

บญัชแีละค่าเช่าทางภาษขีองสญัญาเช่า  

 

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 

ก่อนภาษี 

พนับาท 

ภาษี  

(เพ่ิม) ลด 

พนับาท 

หลงัภาษี 

พนับาท 

ก่อนภาษี 

พนับาท 

ภาษี 

(เพ่ิม) ลด 

พนับาท 

หลงัภาษี 

พนับาท 
       

การวดัมลูค่าใหม่ของ 

   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 30,588 (6,118) 24,470 11,879 (2,376) 9,503 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม       

  - สนิทรพัยท์างการเงนิวดัมลูค่าดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 

   เบด็เสรจ็อื่น (817) 147 (670) (8,442) 1,940 (6,502) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 29,771 (5,971) 23,800 3,437 (436)  3,001 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 

ก่อนภาษี 

พนับาท 

ภาษี 

 (เพ่ิม) ลด 

พนับาท 

หลงัภาษี 

พนับาท 

ก่อนภาษี 

พนับาท 

ภาษี 

 (เพ่ิม) ลด 

พนับาท 

หลงัภาษี 

พนับาท 
       

การวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์ 

   เมื่อเกษียณอายุ 25,092 (5,018) 20,074 9,009 (1,802) 7,207 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม       

   - สนิทรพัยท์างการเงนิวดัมลูค่าดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 

   เบด็เสรจ็อื่น (817) 147 (670) (8,442) 1,940 (6,502) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 25,909 (4,871) 19,404 567 138 705 

 

27 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกําไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักตามระยะเวลาทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี 

 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจํานวนหุน้สามญัสําหรบัการคํานวณกําไรต่อหุ้น

ขัน้พืน้ฐาน ปรบัเพิม่ดว้ยจํานวนหุน้สามญัทีต่อ้งออกเสมอืนว่ามกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 

 

กําไรต่อหุน้สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

การกระทบยอดกาํไรท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น     
     

กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน     

กําไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั  

   (พนับาท) (2,829,843) 46,918 

 

(3,083,963) 

 

31,291 

     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนักท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น 

   (พนัหุ้น)    

 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

   ทีใ่ชใ้นการคํานวณกําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 1,742,577 1,740,035 1,742,577 

 

1,740,035 

การปรบัปรุงสาํหรบัการคํานวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด:     

   สทิธซิื้อหุน้ - KEX ESOP - 12,263 - 12,263 
     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักและ 

   หุน้สามญัทีค่าดว่าจะใชใ้นการคํานวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด 1,742,577 1,752,298 1,742,577 

 

1,752,298 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) (1.624) 0.027 (1.770) 0.018 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้) (1.624) 0.027 (1.770) 0.018 

 

ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 สทิธซิื้อหุน้ - KEX ESOP ไม่ส่งผลกระทบต่อจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก

ทีใ่ชใ้นการคํานวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด เน่ืองจากราคาใชส้ทิธขิอง KEX ESOP มรีาคาสงูกว่าราคาตลาดถวัเฉลีย่ในระหว่างงวดของหุน้สามญั 

 

28 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บุคคลและกจิการทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยทีบุ่คคลหรอืกจิการนัน้มอีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม

โดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีดํ่าเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัร่วม การร่วมคา้ และบุคคลหรอื

กจิการซึ่งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กล้ชิด

กบับุคคลเหล่านัน้ และกจิการทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านัน้ ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้อ้งคาํนึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า

รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

 

บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิการ คอื บรษิทั เคแอลเอน็ โลจสิตคิส์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งควบคุมโดย Kerry Logistics Network Limited 

ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 52.06 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 52.14) กจิการทีม่อีํานาจควบคุมสูงสุดของกลุ่มกจิการ คอื Shenzhen 

Mingde Holding Development Co., Ltd. ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในสาธารณรฐัประชาชนจนี (หมายเหตุ 1) 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทัและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่รีายการระหว่างกนัเป็นดงัต่อไปน้ี 

 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ความสมัพนัธก์บับริษทั 
  

Kerry Logistics Network Limited บรษิทัใหญข่ัน้สงูสุด (ถงึวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2564) 

Kerry Logistics (Hongkong) Limited บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

บรษิทั เคอรี ่โลจสิตคิส ์(ประเทศไทย) จํากดั บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

บรษิทั เคอรี ่โลจสิตคิส ์(บางนา) จํากดั บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

Kerry Express (Hong Kong) Limited บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

Kerry Express (Cambodia) Limited บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

บรษิทั เคอรี-่เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

บรษิทั เคอรี ่สยามซพีอรต์ จํากดั บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

บรษิทั คารท์ (ประเทศไทย) จํากดั บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

บรษิทั เคเอม็เอม็ท ีจํากดั บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

Times E-Commerce Limited บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

บรษิทั แชงกร-ีลา โฮเตล็ จํากดั (มหาชน) บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

Kuok Registrations Ltd. บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

บรษิทั วจีไีอ จํากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั แรบบทิ-ไลน์ เพย ์จํากดั กจิการร่วมคา้ของผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั แรบบทิ รวีอร์ดส จํากดั กจิการร่วมคา้ของผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั 888 มเีดยี จํากดั บรษิทัย่อยของผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส เซอรว์สิ จํากดั บรษิทัย่อย (ตัง้แต่วนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

บรษิทั แรบบทิ แคร ์โบรคเกอร ์จํากดั กจิการร่วมคา้ของผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั เคแอลเอน็ (ประเทศไทย) จํากดั บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส เบทาโกร จํากดั บรษิทัย่อย (ตัง้แต่วนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส - เซ็นทรลั จํากดั บรษิทัย่อย (ตัง้แต่วนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

บรษิทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย 

Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสุด (ตัง้แต่วนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2564) 

S.F. Express Co., Ltd. บรษิทัใหญ่ 

บรษิทั บเีอสเอส โฮลดิง้ส ์จํากดั บรษิทัย่อยของผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั เคอซี ี(แบงคอ็ก) จํากดั บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

บรษิทั แรบบทิ แคช จํากดั บรษิทัย่อยของผูถ้อืหุน้ 

ABX Express Sdn. Bhd. บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

PT. Kerry Nex Express บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

บรษิทั บางกอก สมารท์การ์ด ซสิเทม จํากดั บรษิทัย่อยของผูถ้อืหุน้ 

Kerry Ecommerce Limited บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
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นโยบายการกําหนดราคาทีเ่กีย่วกบัรายการคา้กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ราคาทีต่กลงร่วมกนัโดยอา้งองิราคาตลาด หรอืคํานวณจากตน้ทนุ 

   ทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยส่วนเพิม่ 

รายไดค่้าบรหิารจดัการ ราคาทีต่กลงร่วมกนัโดยคาํนวณจากตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยส่วนเพิม่ 

รายไดค่้านายหน้า ราคาทีต่กลงร่วมกนัโดยอา้งองิราคาตลาด 

ดอกเบีย้รบั อตัราคงทีร่อ้ยละ 2.50 ต่อปี 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ ราคาทีต่กลงร่วมกนัโดยคาํนวณจากตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยสว่นเพิม่ 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการรบับรกิารการซื้ออุปกรณ์ 

   และค่าโฆษณา 

ราคาทีต่กลงร่วมกนัโดยอา้งองิราคาตลาด หรอืคํานวณ 

   จากต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิบวกดว้ยส่วนเพิม่ 

ค่าธรรมเนียมการทํารายการ อตัรารอ้ยละคงทีโ่ดยอา้งองิราคาตลาด 

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิารสาํนักงาน ราคาทีต่กลงร่วมกนัโดยอา้งองิราคาตลาด 

ค่าบรหิารจดัการ และค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ราคาทีต่กลงร่วมกนัโดยอา้งองิจากตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

28.1 ขายสินค้าและให้บริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้     

รายไดค่้าบรกิาร     

   ผูถ้อืหุน้ 3,289 4,597 3,289 4,597 

   บรษิทัย่อย - - 284 20 

   ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 2,351 114 116 - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 227,135 196,172 227,135 196,172 

 232,775 200,883 230,824 200,789 
     

รายได้อ่ืน     

ดอกเบีย้รบัจาก      

   บรษิทัย่อย - - 10,980 1,085 
     

รายไดค่้าบรหิารจดัการจาก     

   บรษิทัย่อย - - 12,450 7,560 
     

รายไดค่้านายหน้าจาก      

   กจิการร่วมคา้ของผูถ้อืหุน้ 504 5 504 5 
     

รายไดค่้าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจาก     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,618 14,881 14,618 14,881 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

จําหน่ายอุปกรณ์     

   บรษิทัย่อย - - 5,450 - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 56 - 56 

 - 56 5,450 56 

     

จําหน่ายวสัดุสิน้เปลอืง     

   บรษิทัย่อย - - 674 - 

     

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่     

   บรษิทัย่อย - - 991 - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,776 5,642 5,776 5,642 

 5,776 5,642 6,767 5,642 

     

รายไดเ้งนิปันผล     

   บรษิทัย่อย - - - 279,300 

     

อื่น ๆ     

   ผูถ้อืหุน้ - 1 - 1 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 22,073 86 22,073 86 

 22,073 87 22,073 87 

 

28.2 ซ้ือสินค้าและรบับริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รบับริการจาก     

   ผูถ้อืหุน้ 720 13,678 720 13,678 

   บรษิทัย่อย - - 3,776,598 3,580,796 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26,335 14,333 26,335 14,333 

 27,055 28,011 3,803,653 3,608,807 

     

ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ     

   กจิการร่วมคา้ของผูถ้อืหุน้ 12,442 12,558 12,442 12,558 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ค่าเช่าและค่าบริการ     

   ผูถ้อืหุน้ 1,579 1,369 1,579 1,369 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 60,213 54,460 60,213 54,460 

 61,792 55,829 61,792 55,829 

     

การจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า     

   ผูถ้อืหุน้ 2,816 3,135 2,816 3,135 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 118,419 113,369 118,419 113,369 

 121,235 116,504 121,235 116,504 

     

ดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่า     

   ผูถ้อืหุน้ 121 209 121 209 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,582 5,288 4,582 5,288 

 4,703 5,497 4,703 5,497 

     

ค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,371 14,558 12,371 14,516 

     

ซ้ืออปุกรณ์จาก     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 3,645 - 3,645 
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28.3 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ  

 

ยอดคงคา้ง ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีการค้า     

   ผูถ้อืหุน้ 472 392 472 392 

   บรษิทัย่อย - - 82 - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 119,486 34,678 119,486 34,678 

 119,958 35,070 120,040 35,070 

     

ลูกหน้ีอ่ืน     

   บรษิทัย่อย - - 7,107 287,389 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,752 13,132 6,752 13,132 

 6,752 13,132 13,859 300,521 

     

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา     

   บรษิทัย่อย - - 1,020 20 

   ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 1,329 114 - - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 135,884 4,697 135,884 4,697 

 137,213 4,811 136,904 4,717 

     

ดอกเบีย้ค้างรบั     

   บรษิทัย่อย - - 10,980 - 

     

เงินมดัจาํและเงินจ่ายล่วงหน้า     

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

   บรษิทัย่อย - - 3 - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 54,428 30,590 54,428 30,590 

 55,647 31,809 55,650 31,809 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เจ้าหน้ีการค้า     

   บรษิทัย่อย - - 297,053 327,608 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

   บรษิทัย่อย - - 84 84 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,147 2,407 5,147 2,407 

 5,147 2,407 5,231 2,491 

     

เจ้าหน้ีบริการเกบ็เงินปลายทาง     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8,229 14,900 8,229 14,900 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   ผูถ้อืหุน้ 175 30 175 30 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 56,545 4,499 56,545 4,447 

 56,720 4,529 56,720 4,477 

     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า     

   ผูถ้อืหุน้ 4,129 8,024 4,129 8,024 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 238,756  279,124  238,756  279,124  

 242,885  287,148  242,885  287,148  

     

เงินมดัจาํรบั     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,000 11,000 11,000 11,000 

 

28.4 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม - 60,000 

เงนิใหกู้เ้พิม่ระหว่างปี 782,100 - 

เงนิกูร้บัชําระคนืระหว่างปี - (60,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 782,100 - 
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เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ท้ีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.50 ต่อปี  

 

เงนิให้กู้เป็นส่วนที่หมุนเวยีน มูลค่ายุติธรรมจงึมมีูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสําคญั 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยตลาด

ทีอ่ตัรารอ้ยละ 2.50 และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัขัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

28.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

ผูบ้รหิารสาํคญัของบรษิทั รวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิารระดบัสงู ค่าตอบแทนที่

จ่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 59,862 46,406 59,862 46,406 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,489 1,128 1,489 1,128 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2,507 16,697   2,507 16,697  

รวม 63,858 64,231 63,858 64,231 

 

29 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

29.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

การซื้ออุปกรณ์ 101,424 142,415 93,732 142,415 

การซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 13,286 96 13,286 96 

 114,710 142,511 107,018 142,511 
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29.2 สญัญาเช่า - กรณีท่ีบริษทัเป็นผู้เช่า 

 

ภาระผูกพนัสําหรบัจํานวนเงนิขัน้ตํ่าในการจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารทีเ่กี่ยวเน่ืองภายใต้สญัญาเช่าทีย่กเลกิไม่ไดท้ีย่งัไม่ไดร้บัรู้

ในงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภายใน 1 ปี 305,572 397,989 305,481 397,989 

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 38,779 49,495 38,779 49,495 

รวม 344,351 447,484 344,260 447,484 

 

29.3 หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคาร 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารเพื่อวตัถุประสงค์ในการดําเนินงานตามปกติ

ของธุรกจิจํานวน 209.76 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 200.16 ลา้นบาท) 

 

29.4 การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัคํ้าประกนัให้แก่บรษิัท เคอรี ่เอก็ซ์เพรส เซอร์วสิ จํากดั (บรษิทัย่อย) สําหรบัสญัญาเช่า

รถบรรทุก และรถกระบะทีเ่ช่าทีท่ําโดยบรษิทัย่อยดงักล่าวเตม็จํานวนเงนิทีต่อ้งชาํระตามสญัญาเช่าเป็นจํานวนเงนิ 1,811.62 ลา้นบาท  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 3,023.83 ลา้นบาท) 
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