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บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 89 อาคารเจ�าพระยา ชั้น 9 
ห�อง 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจร�ญกรุง แขวงบางรัก 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

สํานักงานใหญ�
+66 (0) 2238 5558

https://th.kerryexpress.com
Call Centre 1217

นักลงทุนสัมพันธ�
+66 (0) 63 198 1217

บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Made from 
30% Recycled paper

Processed from 
wind power energy

Globally certified 
eco-friendly producer

DELIVERING THE PRIDE OF THAILAND
รายงานประจําป� 2563

(แบบ 56-1 ONE REPORT)
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สารจาก
ประธานกรรมการ

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

 
กลยุทธ์องค์กร
และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ข้อมูลส�าคัญทางธุรกิจ
และทางการเงิน

รางวัลแห่งความส�าเร็จ

 
ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาการที่ส�าคัญ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	
19 ภาพรวม 

การประกอบธุรกิจ
32 การบริหารความเสี่ยง
39 การขับเคลื่อน
 สู่ความยั่งยืน
49 ค�าอธิบาย 

และการวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

การก�ากับดูแลกิจการ
57 นโยบาย 

และการด�าเนินงาน 
ด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

72 โครงสร้างการก�ากับ
 ดูแลกิจการและข้อมูล
 เกี่ยวกับผู้บริหาร
108 การควบคุมภายใน
114 รายการระหว่างกัน

งบการเงิน

ข้อมูลบริษัท
และข้อมูลส�าคัญอื่น

18

56
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การเดินทางของปีที่แล้วจบลงอย่างงดงาม ด้วยการที่ KEX เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส�าเร็จในเดือนธันวาคม ในช่วงเวลาแห่ง 
การเฉลิมฉลองนี้ KEX กลายเป็นหลักทรัพย์ท่ีเป็นท่ีรู้จักของคนทั้งประเทศ และเป็น 
สัญลักษณ์แห่งความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ถือหุ้นของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้วยการต่อยอดโมเดลธุรกิจที่ยืดหยุ่น การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นเลิศมาโดยตลอด  
การให้ความส�าคญัต่อการส่งเสรมินวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง การมฐีานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง 
และการก�ากับดูแลกิจการที่โดดเด่น ท�าให้ KEX มีความพร้อมท่ีจะรองรับทุกโอกาส
ซึ่งจะเกิดข้ึนในปีน้ี และเราจะยังคงไว้ซึ่งความคล่องตัว ยืดหยุ่น และตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้บริการของเรายอดเย่ียมย่ิงข้ึน และด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
คนส�าคัญ รวมถึงพนักงานผู้ทุ่มเทแรงใจกว่าหมื่นคน

ท้ังน้ี KEX เริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2549 และมุ่งมั่นท่ีจะเป็นตัวแทนแห่ง 
ความภาคภูมิใจของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ แน่นอนว่า เราจะยังคงอุทิศตน
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นี้อย่างต่อเนื่องต่อไป

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2563 นับเป็นปีที่ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยต้องเผชิญกับความท้าทาย 
อย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน และในช่วงเวลาแห่งความท้าทายน้ีเอง ท่ีคุณภาพ 
การด�าเนินงาน ความพร้อมในการรับมือกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และการรงัสรรค์คณุค่า เป็นรากฐานส�าคญัในการพัฒนาและเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง 
ให้แก่ประเทศและบริษัททุกแห่ง ประเทศไทยถือเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ที่รับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดีท่ีสุดประเทศหน่ึง ซึ่ง KEX  
รู ้สึกภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วนส�าคัญในการช่วยประเทศไทยและประชาชนชาวไทย 
ให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากล�าบากนี้ไปได้ด้วยดี ด้วยการส่งมอบบริการที่เหนือระดับ 
และการมีมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดภายในบริษัท

ท่ามกลางวิกฤติการณ์โรคระบาดร้ายแรงแห่งยุค KEX ยังคงความสามารถในการสร้าง 
ผลตอบแทนทางการเงินที่ดีและมีการเติบโตอย่างต ่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน 
เรายังมุ่งสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถเพ่ือสร้างให้พวกเขาเหล่านี้ 
ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าในด้านต่างๆ ในองค์กรในอนาคต

นอกจากการขยายเครือข่ายการจัดส่งพัสดุและการเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 
KEX ยังมุ่งเน้นท่ีจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตลาด อาทิ บริการ “Farm-to-Table” ซึ่งเปิดตัวในช่วงล็อกดาวน์เมื่อไตรมาสที่สอง
ของปีทีผ่่านมา โดยบรกิารนี ้นอกจากจะเป็นการช่วยเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงผูบ้รโิภค
โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแล้ว ยังช่วยเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต
อย่างมหาศาลให้แก่ KEX อีกด้วย

เราจะยังคงไว้ซ่ึงความคล่องตวั 
ยืดหยุ่น และตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาให้บริการของเรา
ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น และด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้น  
ลูกค้าคนส�าคัญ รวมถึง
พนักงานผู้ทุ่มเทแรงใจ
กว่าหมื่นคน

ส่งมอบ 
ความภาคภูมิใจ
ของประเทศไทย

Corporate GovernanceCorporate Governanceสารจากประธานกรรมการ สารจากประธานกรรมการ
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“มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการ
ด้านการจัดส่งพัสดุด่วนชั้นน�า
ในประเทศไทย โดยมุง่เน้น
การให้บริการท่ีเป็นเลิศ 
เหนือความคาดหวังของลูกค้า” 

“มุ่งให้บริการที่มีคุณภาพ  
ยกระดับคุณภาพของสังคมส่วนรวม  
อีกทั้งยังให้ความใส่ใจพนักงาน  
และมีความรับผิดชอบ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ลงทุน 
ของเรา” 

พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
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HI STEP

5

ค่านิยมองค์กร

Honesty	(ซื่อสัตย์และจริงใจ)	
เรายึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดีเลิศ ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส  
และปฏิบัติตามค�าแนะน�า กฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

Innovation	(สร้างสรรค์สิ่งใหม่)	
เราสนับสนุนวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์	รวมถึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มมูลค่า 
ให้กับลูกค้า	พนักงาน	และธุรกิจของเรา

Service-minded	(ใจรักบริการ)	
เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการด้วยความเป็นเลิศสูงสุดซึ่งเกินจากความคาดหวัง 
ของลูกค้า

Teamwork	(ท�างานเป็นทีม)	
เราให้ความส�าคัญกับความร่วมมืออันเป็นหนึ่งเดียวไปสู่เป้าหมายร่วมกัน  
ตลอดจนความหลากหลายของข้อมูลจากบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการท�างาน

Execution	(มุ่งมั่นให้ส�าเร็จ)	
เรามุ่งเน้นผลลัพธ์และน�าวิสัยทัศน์และพันธกิจมาใช้ในการด�าเนินการ 
ในชีวิตประจ�าวันของเรา 

Positivity	(มองเห็นโอกาส)	
เราเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้และเราสามารถเอาชนะความท้าทาย 
ได้ด้วยความมุ่งมั่นและความคิดเชิงบวก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
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เพิ่มบทบาทและความเป็นผู้นำา 
ในตลาดประเทศไทยให้สอดคล้อง
กับแนวคิด “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
ทั่วทุกที่” (Kerry Express  
Everywhere)
 
KEX จะขยายเครือข่าย 
อย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลเชิงลึก 
ซึ่งท�าให้สามารถคาดการณ์การเติบโต
ของตลาดและจ�านวนลูกค้าได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ
 

กลยุทธ์องค์กร

เติบโตในภาคธุรกิจการจัดส่ง
พัสดุแบบ C2C ในประเทศไทย

KEX ได้ปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมและ
ความนิยมของลูกค้าในแต่ละพื้นที่  
ในขณะเดียวกัน จะยังคงขยายตลาด 
และเจาะกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมต่อไป  
พร้อมทั้งลงทุนท�าการตลาด 
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจ�านวนมาก 
(Mass Marketing) และเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งให้กับต�าแหน่งของ KEX  
ในฐานะแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม 
โดยทั่วไป (Household Brand)

ลงทุนในเทคโนโลยี 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

KEX จะลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่เราเป็นเจ้าของ ทั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความสามารถ 
ในการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ  
พัฒนาประสิทธิภาพ และผลักดัน 
การเติบโตผ่านความคิดริเริ่มใหม่ๆ 
พร้อมทั้งขยายศูนย์ข้อมูล 
และศูนย์ส�ารองข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 

มุ่งผนึกกำาลังกับพันธมิตร 
และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วม 
ในการบริหารงาน

KEX จะรักษาการด�าเนินการ 
ตามแนวคิดการ “เป็นผู้ประกอบการ 
ที่เป็นกลาง” และมุ่งลงทุนเชิงกลยุทธ์ 
ผนึกก�าลังกับพันธมิตรเพื่อส่งเสริม 
การเติบโตของ KEX อย่างยั่งยืน  
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

สร้างความหลากหลาย 
เพื่อการเติบโต

KEX เพิ่มช่องทางการสร้าง 
รายได้ผ่านเครือข่ายที่มีอยู ่
ในปัจจุบัน และโครงการใหม่ 
ที่ได้ริเริ่มขึ้น ทั้งในรูปแบบการเติบโต 
ตามแนวราบ (Horizontal Expansion)  
และมีการบูรณาการในแนวดิ่ง  
(Vertical Integration) เพื่อเสริมสร้าง
ความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 
และการเติบโตของผลก�าไร  
พร้อมสร้างการเติบโตจากภายนอก 
(Inorganic Growth)
 

ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

KEX มุ่งมั่นใช้กลยุทธ์ที่ค�านึงถึง  
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
ในการด�าเนินธุรกิจ การพัฒนา 
การให้บริการ สวัสดิภาพพนักงาน  
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
รวมถึงสานความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน 
กับชุมชนที่ KEX ให้บริการ

กลยุทธ์องค์กรและข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
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ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

7

ความเป็นผู้น�าด้านการให้บริการ 
จัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยที่มีแบรนด์
ที่เป็นที่รู้จักในอันดับต้นๆ

พันธมิตรทางธุรกิจที่โดดเด่น
ส่งผลให้มีการเติบโตในด้านปริมาณ
และเป็นการส่งเสริมแบรนด์
ของ KEX  

รูปแบบการด�าเนินธุรกิจแบบ Hub-and-
Spoke มีเครือข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ ที่ปรับเปลี่ยนได้ รวมถึง
มีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลให ้
การด�าเนินธุรกิจมีความยืดหยุ่น การเข้าถึง
ตลาดของผู้ประกอบการใหม่ท�าได้ยาก 
และท�าให้ KEX มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม 
ด้านคุณภาพการให้บริการและ 
ความน่าเชื่อถือซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพ

สถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง 
ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
การด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
อ�านาจในการก�าหนดราคา
และรายได้ที่มาจากหลายทาง 

คณะผู้บริหารที่มีแนวคิดแบบ
ผู้ประกอบการและมีประสบการณ์สูง 
ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

กลยุทธ์องค์กรและข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
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ข้อมูลส�าคัญทางธุรกิจและทางการเงิน

ในฐานะบริษัทชั้นน�าของประเทศไทยด้านการจัดส่งพัสดุด่วน KEX ให้บริการท่ีหลากหลายแก่ภาคธุรกิจต่างๆ ได้แก่ การจัดส่งพัสดุ
แบบบุคคล-ส่งถึง-บุคคล (C2C) การจัดส่งพัสดุแบบธุรกิจ-ส่งถึง-บุคคล (B2C) และการจัดส่งพัสดุแบบธุรกิจ-ส่งถึง-ธุรกิจ (B2B)  
KEX มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้บริการคุณภาพสูงและสะดวกสบายที่สุดแก่ลูกค้า 

ข้อมูลส�าคัญ 
ทางธุรกิจ 
และทางการเงิน

ความโดดเด่นด้านการด�าเนินงาน

2 ล้าน
ความสามารถ 
ในการคัดแยกต่อวัน

1.2 ล้าน
จ�านวนพัสดุที่จัดส่ง
เฉลี่ยต่อวัน 

15,991
จุดให้บริการ

9
ศูนย์คัดแยกพัสดุหลัก

1,230
ศูนย์กระจายพัสดุ

23,303
ยานพาหนะส�าหรับ 
จัดส่งพัสดุภายใต้  
การจัดการ

99.99% 
พื้นที่บริการจัดส่งพัสดุภายใน
วันถัดไปภายในประเทศไทย

< 1.5%
อัตราพัสดุส่งคืน

99% 
พัสดุจัดส่งตรงเวลา

6.4 พันล้านบาท
มูลค่าธุรกรรมเฉลี่ยต่อเดือน

การเติบโตอย่างรวดเร็ว
เครือข่ายที่แข็งแรง
ครอบคลุมทั่วประเทศ

ผู้น�าด้านคุณภาพ
การให้บริการ

บริษัทจัดส่งพัสดุด่วน
ที่ให้บริการเก็บเงิน
ปลายทางขนาดใหญ่ที่สุด
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ข้อมูลส�าคัญทางธุรกิจและทางการเงิน

ความโดดเด่นด้านการเงิน

รายได้จากการขาย
และการให้บริการ
หน่วย:	ล้านบาท

รายได้
ตามประเภทลูกค้า

ก�าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ยและภาษี	
(EBIT)
หน่วย:	ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ
หน่วย:	ล้านบาท

 0 500 1,000 1,500 2,000

 0 5,000 10,000 15,000 20,000

 C2C 
 B2C 
 B2B 
 รายได้

 ค่าโฆษณา

 0 300 600 900 1,200 1,500

18,9172563

19,7822562

2561 13,565

2563

2562

2561

2563

2561

2562

1,846

1,676

1,468

2563 2562 2561

2.2%

45.2%51.7%

0.9% 3.1%

40.6%56.3%

1.9%

45.1%52.9%

0.1%

1,405 

1,329 

1,185
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หน่วย: ล้านบาท

2562 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 910 9,697

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,722 1,467

อาคารและอุปกรณ์ 2,706 2,259

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 0 5,321

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 235 199

สินทรัพย์อื่น 441 376

รวมสินทรัพย์ 6,014 19,318

ส่วนของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 0 800

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,800 1,347 

เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง 884 615

หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 0 1,761 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 800 0

หนี้สินตามสัญญาเช่า 0 3,593

หนี้สินอื่น 296 355 

รวมหนี้สิน 3,781 8,471

รวมส่วนของเจ้าของ 2,233 10,847

ข้อมูลส�าคัญทางธุรกิจและทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน
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  2562 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.99 2.40

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.92 2.38

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร    

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 15.56 16.21

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 8.16 9.48

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 6.72 7.43

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 71.37 21.48

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 24.64 11.09

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 75.81 70.16

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 3.67 1.49

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.69 0.78

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 97.88 37.53

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย 
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย

(เท่า) 0.34 1.46

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) - 1.64 

 

ข้อมูลส�าคัญทางธุรกิจและทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
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รางวัล 
แห่งความส�าเร็จ

รางวัลแห่งความส�าเร็จ รางวัลแห่งความส�าเร็จ

•  รางวัลสุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชน  
โดยนิตยสารแบรนด์เอจ ประจ�าปี 2563 - 2564

•  ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  
จากสถาบัน Lloyd’s Register Quality Assurance

•  รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศไทย 
สาขาบริการจัดส่ง/โลจิสติกส์  
โดยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ ประจ�าปี 2560 - 2563

•  รางวัล ETDA e-Commerce Award  
ด้านการบริหารจัดส่งสินค้าเยี่ยมยอดครองใจมหาชน 
ประจ�าปี 2560 และ 2562
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ปีแห่ง
การเปลี่ยนแปลง	

ปีแห่งการเปล่ียนแปลง

ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (“KEX”) 
เปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนทั้งไทย
และต่างประเทศ ราคาเปิดวันแรกอยู่ที่ 65.00 บาท/หุ้น สูงกว่าราคา IPO ที่ 28.00 
บาท/หุ้น ถึง 132% และปิดที่ราคา 51.25 บาท/หุ้น

เคอรี่ เอ็กซ์เพรสด�าเนินงาน 
ตลอด 365 วัน 
KEX เปิดบริการรับ-ส่งพัสดุโดยไม่มีวันหยุด 
เพื่อความสะดวกสบายของผู้บริโภค  
และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce)  
และธุรกิจโซเชียลคอมเมิร์ซ
(Social Commerce) 

KEX เปิดตัวโครงการ “Kerry Express Grow Green”  
เพื่อมุ่งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการจัดส่ง
พัสดุในกรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยลดมลพิษและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ในการขนส่งผลไม้ที่เพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส�าคัญ KEX ได้เปิดตัว 
บริการจัดส่งสินค้าผลไม้ 
และอาหารสดทั่วประเทศอย่างเป็น
ทางการ โดยการขนส่งจะด�าเนินการ
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย นอกจากนี้ 
KEX ยังมีกล่องพัสดุที่จัดท�าพิเศษ 
เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้จัดส่งผลไม้ 
และของสดโดยเฉพาะ

อัตราก�าไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น
เป็น 7.4% ในปี 2563 
จากเดิม 6.7% ในปี 2562
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KEX	พร้อมเคียงข้างสังคมไทย 
ในการรับมือสถานการณ์วิกฤตโควิด	19

โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อผู้คนท่ัวโลกอย่างมีนัยส�าคัญ ทุกคน 
ต่างต้องระมัดระวังตนเป็นพิเศษเพ่ือปกป้องตนเองและลด 
ความเสี่ยงในการติดโรคดังกล่าว KEX ในฐานะบริษัทจัดส่ง 
พัสดุด่วนได้ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยและมุ่งม่ันเป็นอย่างมาก
ในการป้องกันโรคติดต่อ ในช่วงเวลาที่ยากล�าบากน้ี KEX  
ให้ความส�าคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน
และลูกค้าเป็นอันดับแรก KEX ยังคงให้บริการในระหว่าง
วิกฤตการณ์น้ีโดยใช้มาตรการป้องกันสูงสุด กล่าวคือ KEX 
ได ้น�าเสนอบริการในรูปแบบ “Door-to-Door” เ พ่ือลด 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัย
ให้กับผู ้มีส ่วนได้เสียของ KEX ขณะเดียวกัน KEX ได้ใช้
มาตรการรักษาความสะอาดเพ่ือควบคุมและก�าจัดไวรัส 
ในกระบวนการให้บริการทั้งหมดของ KEX กล่องพัสดุทุกชิ้น 
จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนน�าขึ้นรถ 
เพ่ือจัดส่ง และเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าของ KEX จะต้องรักษา 
ระยะห่าง 1 เมตรจากลูกค้า อีกทั้งได้เพิ่มทางเลือกในการช�าระ
เงินปลายทางด้วยรหัสคิวอาร์เพื่อลดการสัมผัสตัว

มาตรการของ	 KEX	 และความรับผิดชอบต่อ
สังคม

KEX มีนโยบายท�างานจากบ้าน (Work-from-Home) ส�าหรับ
พนักงานที่สามารถท�างานนอกส�านักงานและสถานปฏิบัติงาน  
ส่วนพนักงานท่ีต้องประจ�าการในสถานที่ท�างานจะต้องวัด
อุณหภูมิก่อนเข้าท�างาน KEX มีมาตรการรักษาระยะห่าง 
ทางสงัคม (Social Distancing) ท่ีเคร่งครดั และพนกังานทุกระดบั
จะต้องใส่หน้ากากอนามัย นอกจากน้ี KEX ได้ขอความร่วมมือ 
จากพนักงานในการหลีกเลี่ยงเดินทางข้ามจังหวัดเว้นแต่ม ี
ความจ�าเป็น โดยพนักงานที่เดินทางข้ามจังหวัดจะต้องท�า 
การกักตัวด้วยตนเองเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนกลับมาท�างาน  
นอกจากน้ี KEX ได้มกีารประสานงานและท�างานกับกรมควบคมุโรค 
และกระทรวงสาธารณสขุอย่างใกล้ชดิและสม�า่เสมอ เพ่ือติดตาม 
และตรวจสอบดูแลให้มั่นใจว่า KEX ได้ปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันโรคอย่างเหมาะสม 

KEX พร้อมยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย และบคุลากรทางการแพทย์ 
ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผ่าน
การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการขนส่งและการบริจาค  
เพ่ือบรรเทาทุกข์จากวิกฤตการณ์โควิด 19 รวมถึงสนับสนุน
บคุลากรทางการแพทย์และผูท่ี้ได้รบัผลกระทบ โดยเราได้ท�าการ
บรจิาคหน้ากากอนามยัและเวชภณัฑ์ให้แก่โรงพยาบาล 29 แห่ง  
พร้อมท้ังบริจาคอาหารและส่ิงของจ�าเป็นให้แก่ครัวเรือนท่ีอยู่ 
ในพ้ืนท่ีเส่ียง และผู้ท่ีได้รับผลกระทบจ�านวน 8,614 ครัวเรือน 
ท่ัวประเทศ นอกจากน้ี มี นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร ์  
(Influencer) หลายท่านได้มีส่วนร่วมในการบริจาคช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยโควิด 19 ผ่านการขนส่งของ KEX อาทิ นาย ณภัทร  
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก และเพจทูนหัวของบ่าว

ปีแห่งการเปล่ียนแปลง
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2559
เป็นผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนรายแรก 
ที่ให้บริการการช�าระเงิน 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ร้านรับส่งพัสดุ 
และจุดรับ-ส่งพัสดุ โดยร่วมมือกับ
บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จ�ากัด

2560
เริ่มใช้ระบบ EasyShip แพลตฟอร์ม
ออนไลน์เพื่ออ�านวยความสะดวก
ลูกค้ากลุ่ม C2C ซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง รวมถึงผู้ขายสินค้าออนไลน์ 
ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ในการบริหารจัดการพัสดุ

2561
บริษัท วีจีไอ จ�ากัด (มหาชน)  
ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วม 
ในการบริหารงาน (Strategic 
Shareholder) ผ่านการเข้าซื้อหุ้น 
23% จากบริษัท เคแอลเอ็น  
โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
Gather Excellence Limited  
และบริษัท สยาม เจ้าพระยา  
เอ็กซ์เพรส จ�ากัด

จัดส่งพัสดุมากกว่า 1 ล้านชิ้นต่อวัน 
ในช่วงวันที่มีความต้องการ
บริการจัดส่งพัสดุสูงสุด

พัฒนาการที่ส�าคัญ

พัฒนาการท่ีส�าคัญ

2557
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
จ�ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 
2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท
เพื่อด�าเนินธุรกิจให้บริการจัดส่ง 
พัสดุด่วนในประเทศไทย 
โดยในปลายปี 2557 มีการเพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท

2558
เริ่มด�าเนินงานศูนย์กระจาย
และจัดส่งพัสดุแห่งแรกคือ  
“ศูนย์บริการโลจิสติกส์บางนา”  
ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์การขนส่ง 
ที่ส�าคัญใกล้กรุงเทพมหานคร

เปิดให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภายใน 
วันเดียว (Bangkok Same Day  
หรือ BSD) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยการเข้ารับพัสดุ
ในช่วงเช้า และบริการจัดส่ง 
ในช่วงบ่าย
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2562
เริ่มให้บริการรับ-ส่งพัสดุถึงบ้าน  
(Door-to-Door Service หรือ D2D) 
และขยายเครือข่ายศูนย์บริการมากกว่า 
16,000 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า
ของจ�านวนศูนย์ให้บริการในปี 2561

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ�ากัด โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  
120 ล้านบาท เป็น 890 ล้านบาท  
และปรับเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 
100 บาท เป็น 0.50 บาท ทั้งนี้ KEX
มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 
1,540,000,000 หุ้น ดังนี้ (1) เพือ่การออก 
และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
การถือหุ้นจ�านวน 1,200,000,000 หุ้น  
(2) เพื่อการออกและเสนอขายต่อ
ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) 
จ�านวน 300,000,000 หุ้น และ 
(3) เพื่อการรองรับการใช้สิทธิตาม 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออก 
และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานของ KEX และบริษัทย่อย 
จ�านวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น 
 
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
ครั้งแรก จ�านวน 300 ล้านหุ้นที่ราคา 
หุ้นละ 28 บาท โดยได้รับเงินเพิ่มทุนสุทธิ
ประมาณ 8,100 ล้านบาท และเริ่ม 
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) ในวันที่ 24 ธันวาคม 
2563 ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ย่อ “KEX”

พัฒนาการท่ีส�าคัญ

2563

เปิดให้บรกิารรบัส่งพัสดบุนสถานรีถไฟฟ้า 
บทีเีอส และเปิดตวัโปรแกรมสทิธิประโยชน์
ส�าหรับสมาชิก Kerry Express Loyalty 
Program และขยายบริการจัดส่งพัสดุ
ภายในวันเดียว (Same-Day Delivery)

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
เซอร์วิส จ�ากัด (KESL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่ KEX ถือหุ้นในสัดส่วน 49%  
โดยมีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง  
1,000,000 บาท เพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ�าทางและเพื่อ
ประกอบกิจการขนส่งโดยใช้รถกระบะ  
4 ล้อ และรถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่ง KESL  
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
ไม่ประจ�าทางจากกรมการขนส่งทางบก
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
และเริ่มด�าเนินการในเดือนสิงหาคม 
2563 



1
ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ 



19

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	

KEX ก่อตั้งขึ้นเพ่ือรองรับภาคธุรกิจและสังคมไทย ด้วยบริการท่ีน่าเชื่อถือและ 
มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าท่ัวประเทศ จากบริษัทขนาดเล็กท่ีให้บริการขนส่งพัสดุ 
เพยีง 5 ชิน้ในวนัแรกของการท�าการ KEX ได้ก้าวขึน้เป็นบรษิทัขนส่งพัสดดุ่วนรายแรก 
ที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  
2563 จากการเติบโตเคียงข้างกับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซ 
ในประเทศ KEX มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้น�าในฐานะผู้ให้บริการรับส่งพัสดุชั้นน�า 
ที่คนไทยเลือกใช้ด้วยการน�าเสนอบริการและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง  
KEX ยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  
รวมถึงการสร้างผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าผ่านการลงทุน พร้อมท้ังการเพ่ิมศักยภาพของ 
บุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กร สังคม และประเทศชาติไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ในปี 2563 KEX มีความสามารถในการคัดแยกพัสดุรวมท้ังส้ินวันละ 2 ล้านชิ้น  
และมกีารขนส่งพัสดเุฉลีย่ 1.2 ล้านชิน้ต่อวันท�าการไปยังส�านกังาน คลงัสนิค้า ร้านค้าปลกี  
และครัวเรือนท่ัวประเทศ ในฐานะผู้ริเริ่มช่องทางการขนส่งท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
ในประเทศไทย KEX ให้บริการจัดส่งพัสดุแบบครบวงจรและครอบคลุมกลุ่มลูกค้า 
ทุกประเภท โดยสามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจการจัดส่งพัสดุแบบบุคคล-ส่งถึง-บุคคล 
(C2C) ธุรกิจการจัดส่งพัสดุแบบธุรกิจ-ส่งถึง-บุคคล (B2C) และธุรกิจการจัดส่ง
พัสดุแบบธุรกิจ-ส่งถึง-ธุรกิจ (B2B) นอกจากนี้ KEX ยังเป็นผู ้ริเริ่มการให้บริการ 
เก็บเงินปลายทางรายแรกในประเทศไทย โดยในปี 2563 KEX มีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 
อยู่ทีป่ระมาณ 6.4 พันล้านบาทต่อเดอืน ในปี 2563 KEX มรีายได้รวม 18,917 ล้านบาท  
และก�าไรสุทธิ 1,405 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความเป็นผู้น�า 
ในอุตสาหกรรมของ KEX 

ภาพรวม
การประกอบ
ธุรกิจ

รู้จัก	Kerry	Express

1
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กลุ่มธุรกิจ

C2C: เป็นบริการขนส่งพัสดุแบบด่วนและเก็บเงินปลายทาง
ส�าหรับผู้ค้าปลีกและบุคคลทั่วไป ผ่านเครือข่ายที่กว้างขวางของ 
KEX ด้วยจุดให้บริการจ�านวน 15,991 แห่งทั่วประเทศ (ได้แก่ 
คลังพัสดุ ร้านพาร์เซลช็อป (Parcel Shop) ตู้เก็บพัสดุ จุดบริการ
ตามร้านค้าพันธมิตร) และจุดบริการอื่นๆ (ได้แก่ จุดบริการตาม
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และจุดบริการ Offline-to-Online (O2O)) 
นอกจากน้ี KEX ยังมีบริการรับ-ส่งพัสดุถึงบ้าน (D2D) ซึ่งม ี
การเข้ารับพัสดุถึงสถานที่ของลูกค้ารายบุคคล

B2C: ให้บริการแก่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและโฮมชอปปิ้ง 
เกือบทุกแห่งที่ด�าเนินการในประเทศไทย KEX มีบริการ 
อีคอมเมิร์ซที่ครบวงจร ประกอบด้วยบริการขนส่งข้ามเขตแดน  
(Cross-border Solution) บริการ e-fulfillment การบริหาร 
จัดการคืนพัสดุด่วน และบริการเก็บเงินปลายทาง

B2B: ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจผู้ที่ต้องการจัดส่งพัสดุไป
ยังส�านักงาน สาขา และสถานที่ท�าธุรกิจอื่นๆ เช่น ธนาคาร  
สถาบันการเงิน ส�านักงานกฎหมาย บริการขนส่งข้ามประเทศ 
ร้านค้าในเครือ บริษัทค้าปลีกสมัยใหม่ บริษัทขายตรง บริษัท
โทรคมนาคม บริษัทการค้า และส�านักงานทั่วไป

รูปแบบบริการ

บริการจัดส่งพัสดุภายในวันเดียว (Same-Day Delivery: 
SD): บริษัทเข้ารับพัสดุภายใน 2 ชั่วโมงหลังได้รับค�าขอและ 
จัดส่งพัสดุในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ในปัจจุบัน บริการจัดส่ง
พัสดุในวันเดียวครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

บริการจัดส่งพัสดุก่อนเท่ียงวัน (Delivery-before-Noon: 
AM): พัสดุท่ีเข้ารับจะได้รับการจัดส่งก่อนเที่ยงของวันถัดไป  
โดยบริการจัดส่งพัสดุก่อนเที่ยงวันครอบคลุมพื้นที่จังหวัดใหญ่ๆ 
ในประเทศไทย

บริการจัดส่งพัสดุภายในวันถัดไป (Next-Day Delivery: 
ND): บรกิารจดัส่งพัสดภุายในวันถัดไป เป็นบรกิารหลกัของ KEX  
โดยพัสดุที่รับก่อนก�าหนดเวลาปิดรับพัสดุ (Cut-off Time) จะได้
รับการจัดส่งในวันรุ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน บริการจัดส่งพัสดุภายใน
วันถัดไปครอบคลุมพื้นที่กว่า 99.9% ทั่วประเทศ

บริการจัดส่งพัสดุด่วนแบบประหยัด (2D และ 3D): บริการ
จัดส่งพัสดุแบบประหยัด คือรูปแบบบริการท่ีจัดส่งพัสดุภายใน 
2 หรือ 3 วัน ในปัจจุบัน KEX ให้บริการ 2D และ 3D ทั่วประเทศ

บริการรับ-ส่งพัสดุถึงบ้าน (Door-to-Door: D2D): บริการ
รับ-ส่งพัสดุถึงบ้าน เป็นรูปแบบบริการท่ีเจ้าหน้าที่ของ KEX  
รับพัสดุและจัดส่งไปยังสถานที่ของกลุ่มลูกค้า C2C รายบุคคล

โครงสร้างรายได้จ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจ	 หน่วย: ล้านบาท

2561 % 2562 % 2563 %

รายได้จากการขายและจัดส่งพัสดุ 13,565 100% 19,607 99% 18,891 100%

 บุคคล-ส่งถึง-บุคคล (C2C) 7,631 56% 10,232 52% 10,011 53%

 ธุรกิจ-ส่งถึง-บุคคล (B2C) 5,507 41% 8,949 45% 8,528 45%

 ธุรกิจ-ส่งถึง-ธุรกิจ (B2B) 428 3% 426 2% 352 2%

รายได้ค่าโฆษณา - - 175 1% 26 0%

รายได้รวมจากการขายและบริการ 13,565 19,782 18,917
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ทางเลอืกในการช�าระค่าบรกิาร: ในฐานะบรษิทัขนส่งแห่งแรก
ในประเทศไทยทีม่ทีางเลอืกบรกิารเก็บเงนิปลายทาง KEX ยังคง
คิดค้นนวัตกรรมและเสนอทางเลือกที่หลากหลายในการช�าระ 
ค่าบริการ ได้แก่ เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต (เช่น บัตร MAD)  
และการช�าระเงนิแบบไร้สมัผสั (ผ่านการช�าระเงนิด้วยควิอาร์โค้ด  
Rabbit LINE Pay และพร้อมเพย์) เพ่ืออ�านวยความสะดวก 
แก่ลูกค้า

นอกจากบรกิารขนส่งท่ีเราเปิดให้บรกิาร ลกูค้ายังได้รบัประโยชน์
จากศักยภาพเชิงดิจิทัลของ KEX โดยมุ่งเน้นที่การใช้เทคโนโลย ี
ที่เราถือกรรมสิทธ์ิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Front-end  
Technology) ซึ่ง KEX ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ  
สร้างความความชัดเจน และความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน  
พร้อมกับการให้บริการเสริมส�าหรับลูกค้า

แอปพลิเคชัน Kerry Express: แอปพลิเคชัน Kerry Express 
รวบรวมบริการทั้งหมดส�าหรับลูกค้า เช่น การเข้ารับพัสดุด้วย
คลิกเดียว การตรวจสอบสถานะการจัดส่งแบบเรียลไทม์ แผนที่
จุดบริการใกล้เคียง สถานะการจัดส่ง และโปรโมชันต่างๆ 

EasyShip: บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ให้ผู้ส่งกรอกข้อมูล 
ของลกูค้า พิมพ์ฉลากการจดัส่ง ตดิตามพัสด ุรบัข่าวสารเก่ียวกับ
สถานะการจดัส่ง ดูรายงานการจดัส่ง และเข้าถึง Kerry Express 
Loyalty Program เพื่อรับรางวัลและสิทธิพิเศษต่างๆ 

Kerry Express Loyalty Program: KEX ได้เปิดตัว Kerry  
Express Loyalty Program เมื่อเดือนมกราคม 2563 เพ่ือให้ 
ลูกค้าของ KEX เก็บสะสมคะแนนส�าหรับรับส่วนลดค่าจัดส่ง 
หรือสิทธิพิเศษต่างๆ จากคู่ค้าภายนอกของ KEX

เครือข่าย

นับตั้งแต่การก่อตั้ง KEX ด�าเนินธุรกิจโดยใช้รูปแบบการให ้
บริการแบบเป็นศูนย์กลางรวบรวมและแจกจ่ายพัสดุ (Hub- 
and-Spoke) ซึ่งส่งผลให้สามารถปรับใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มี 
ได้อย่างยืดหยุ่น มปีระสทิธิภาพและเสถียรภาพในการด�าเนนิงาน 
ที่สูงขึ้นซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  
นอกจากนี้ ยังได้สร้างเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุม 
ท่ัวประเทศ โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 KEX มศีนูย์คดัแยกพัสดุ 
จ�านวน 9 แห่ง จุดให้บริการ 15,991 จุดครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด
ทั่วประเทศ พร้อมทั้งศูนย์กระจายพัสดุจ�านวน 1,230 แห่ง และ 
มียานพาหนะส�าหรับจัดส่งพัสดุภายใต้การจัดการ จ�านวน 
23,303 คัน

เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นและการบรหิารสนิทรพัย์อย่างมปีระสทิธิภาพ  
KEX เช่าส�านักงาน ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์คัดแยกพัสดุ  
ศูนย์กระจายพัสดุ และจุดให้บริการอื่นๆ รวมถึงยานพาหนะ
ส�าหรับจัดส่งพัสดุส่วนใหญ่ โดยศูนย์คัดแยกพัสดุทั้ง 9 แห่ง 
ประกอบด้วยศูนย์คัดแยกพัสดุหลัก 5 แห่ง และศูนย์คัดแยก
พัสดุท้องถ่ิน 4 แห่ง ศูนย์คัดแยกพัสดุแต่ละแห่งน้ัน ตั้งอยู ่
ในยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเชื่อมต่อท่ีส�าคัญกับทางสัญจรหลัก 
จึงท�าให้ KEX สามารถให้บริการจัดส่งพัสดุได้อย่างรวดเร็ว 
ศูนย์กระจายพัสดุสามารถรับ คัดแยก และน�าส่งพัสดุภายใน
ภูมิภาค โดยเครือข่ายของ KEX ประกอบด้วยจุดให้บริการ  
15,991 แห่ง ครอบคลมุทัง้ 77 จงัหวัดทัว่ประเทศ ซึง่ประกอบด้วย 
ร้านรับส่งพัสดุ ศูนย์กระจายพัสดุ จุดให้บริการภายในบริษัท 
ค้าปลีก ร้านค้าปลีกต่างๆ จุดบริการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
และตู้เก็บพัสดุ โดยมียานพาหนะส�าหรับจัดส่งพัสดุภายใต้ 
การจัดการจ�านวน 23,303 คัน ซึ่งประกอบด้วยรถจักรยานยนต์  
รถบรรทุก 4 ล้อ และรถบรรทุก 6 ล้อ

•	 รวดเร็วและสม�่าเสมอ
•	 ยืดหยุ่น
•	 ประหยัดต่อขนาด	(Economics	
	 of	Scale)	ปริมาณการจัดส่งพัสดุ
ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนลดลง

	 และคุณภาพการบริการที่ดีขึ้น		
•	 ประสิทธิภาพสูงขึ้น	-	
	 จากการลดเวลา
•	 บริหารจัดการทรัพยากร
	 ด้วยตนเอง

ศูนย์คัดแยกพัสดุ

จุดให้บริการ

จุดให้บริการ

ศูนย์
กระจายพัสดุ

ศูนย์
กระจายพัสดุ

ศูนย์
กระจายพัสดุ

จุดให้บริการ

จุดให้บริการ

การให้บริการแบบเป็นศูนย์กลาง
รวบรวมและแจกจ่ายพัสดุ
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การจัดหาการให้บริการ

KEX ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงในเรื่องของทรัพยากรบุคคล โดย KEX มุ ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโต 
ไปพร้อมกับ KEX เพราะ KEX เชื่อว่าบุคลากรเป็นก�าลังขับเคลื่อนองค์กรที่ส�าคัญเพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ KEX จึงใส่ใจในทุกขั้นตอน 
ของการรับเข้าท�างาน การพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ รวมถึงสร้างโอกาส และมอบการเติบโตก้าวหน้าให้กับบุคลากร 
ทุกระดับ นอกจากพนักงานประจ�าแล้ว KEX ได้จัดจ้างพนักงานชั่วคราวเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามเทศกาลส�าคัญ  
โดย KEX สรรหาบุคลากรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บริษัทจัดหางาน เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านธุรกิจ และการแนะน�าผ่านพนักงาน 
ภายในองค์กร

KEX จดัหายานพาหนะจากบรษิทัเช่าซือ้หลายแห่งท่ีอยู่ในบญัชรีายชือ่คูค้่าทีไ่ด้รบัการรบัรองแล้ว โดยค�านงึถึงผลประกอบการในอดตี  
ความน่าเชื่อถือ และฐานะทางการเงินของคู่ค้าแต่ละราย อนึ่ง KEX ไม่มีการผูกขาดกับคู่ค้ารายใดรายหน่ึง และท�าการคัดเลือก 
โดยพิจารณาจากราคา ข้อก�าหนด และเงื่อนไขตามขั้นตอนการจัดหาภายใน นอกจากนี้ KEX จัดหาน�้ามันเชื้อเพลิงโดยใช ้
บัตรเติมน�้ามันจากบริษัทน�้ามันรายใหญ่ในประเทศไทย

กระบวนการจัดส่งพัสดุของ	KEX

KEX ตรวจสอบทุกขั้นตอน เพ่ือให้มั่นใจว่าพัสดุทุกชิ้นได้รับ 
การจัดส่งด้วยความระมัดระวังและตรงเวลา

•  ลูกค้า/ผู้น�าส่ง ฝากพัสดุตามจุดบริการย่ืนค�าขอให้เข้ารับ 
พัสดุตามที่อยู่ที่ระบุผ่านแอปพลิเคชัน Kerry Express หรือ 
ผ่านเว็บไซต์ และ Call Centre นอกจากนี้ ลูกค้ากลุ่ม B2C  
และ B2B สามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงานที่ประจ�า 
อยู่ที่สถานปฏิบัติงานหรือคลังสินค้าของลูกค้าได้

• พนักงานจัดส่งจะรับพัสดุจากจุดบริการและส่งพัสดุไปยัง 
ศูนย์คัดแยกพัสดุท่ีใกล้ท่ีสุดด้วยรถกระบะ 4 ล้อ จากน้ัน  
ศูนย์คัดแยกพัสดุจะท�าการคัดแยกและน�าส่งพัสดุไปยัง 
ภูมิภาคต่างๆ และขนส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้า

• การขนส่งทางบก (ระหว่างศูนย์คัดแยกพัสดุต่างๆ และ
ระหว่างศูนย์คัดแยกพัสดุกับศูนย์กระจายพัสดุ) ด�าเนินการ
โดยใช้รถบรรทกุ 6 ล้อเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เช่น 
การขนส่งในระยะทางสั้นๆ หรือในช่วงวันท่ีมีความต้องการ 
บริการจัดส่งพัสดุสูง เราอาจใช้รถบรรทุก 4 ล้อในการขนส่ง 
ทางบกเพื่อสนับสนุนการให้บริการในช่วงดังกล่าว

• ณ ศูนย์กระจายพัสดุปลายทาง พัสดุจะถูกขนถ่ายและ 
คัดแยกพัสดุเพ่ือเตรียมพร้อมส�าหรับการจัดส่งถึงผู ้รับ 
ปลายทาง โดยพสัดจุะถูกคดัแยกตามทีอ่ยู่ของผูร้บั พนกังาน
ของ KEX สามารถท�าการจัดส่งถึงผู้รับปลายทางด้วยวิธี 
การเดิน รถจักรยานยนต์ หรือรถกระบะ 4 ล้อ

ผู้ส่ง จุดบริการ เข้ารับ คัดแยก ขนส่งทางบก ศูนย์กระจาย
พัสดุ จัดส่ง ผู้รับ
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กุญแจสู่ความเป็นเลิศทางด้านการด�าเนินงานและการเงิน

ในฐานะบริษัทจัดส่งพัสดุด่วนชั้นน�าของประเทศไทย KEX สามารถใช้รูปแบบการให้บริการแบบเป็นศูนย์กลางรวบรวมและ 
แจกจ่ายพัสดุ (Hub-and-Spoke) ที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพทางด้านต้นทุน เพ่ือรักษาสถานภาพในการตอบโจทย ์
และรองรับความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ KEX

พันธมิตรทางธุรกิจที่โดดเด่น

KEX มุง่เน้นทีจ่ะรกัษาและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัและการเตบิโตแบบย่ังยืนในระยะยาว โดยแสวงหาโอกาสในการลงทุน 
เพ่ือขยายและพัฒนาธุรกิจหลักของเรา โดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกันเพ่ือท่ีจะเสริมสร้างจุดเด่นในด้านการด�าเนินงาน
ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ และเป็นรากฐานให้กับการเตบิโตในอนาคต นอกจากน้ี KEX ยังคงแสวงหาพันธมติรตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเรา ในปี 2563 KEX ได้สร้างและรักษาสัมพันธภาพอันแข็งแกร่งกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
ที่หลากหลาย

O2O solutions leaders, full service 
out-of-home (OOH) media platform 
and over 40 mm. online data points

Lending 
multi-format retail 
operator with 
c. 2,000 outlets 
nationwide 
(as of August 
2020)

Convenience 
store chain with 
c. 24,000 stores 
globally and 
approx. 1,000 in 
Thailand (as of 
February 2020)

Office supplies 
solution provider 
with over 20 years 
of experience and 
over 80 stores in 
Thailand (as of 
December 2020)

Mini-supermarket 
brand under Tops, 
Thailand’s No. 1 
supermarket 
brand in terms of 
number of outlets 
(as of 2018)

Thailand’s No. 1 
hypermarket in 
terms of No. 
of outlets 
(as of 2018)

Convenience 
store chain with 
c. 150 locations 
nationwide (as of 
February 2020)

Leading global 
retail chain 
operating in 
Thailand via 
partnership with 
Bangchak

Thailand-based 
E-commerce 
service centre 
with over 350 
franchises 
nationwide

Strategic Alliance 
Ecosystem 

Privately owned conglomerate that 
manages mass transit, media, 
property and services businesses. 
Mass transit ridership of 12.3 million 
and 398k daily average 
(as of December 2020)

Payment provider 
with over 7.3 million 
users and on LINE 
app with more than 
47 million users 
(as of December 2020)

Large retail customer base 
of more than 17 million  
accounts (as of February 
2020)

Over 12.7 million  
digital banking 
customers 
(as of March 2020)

Global energy 
with more than 
100 years of 
presence in 
Thailand

Operates over 
2,000 gas 
stations & 
B-Quik auto 
repair shop 
chains in 
Thailand

Regional refiner 
& gas station 
operator with 
over 1,200 
outlets in 
Thailand

Telecom service 
provider with 
over 40 million  
customers (as of 
December 2020).
Nationwide AIS 
shops

Thailand-based 
IT and telecom 
service and 
equipment 
provider

Customer service 
software 
company with 
over 160k paid 
customer 
accounts in 160 
countries (as of 
December 2020)

ผู�นำตลาด Offline-to-Online (O2O) 
โซลูชันบนแพลตฟอร�มสื่อโฆษณา
เต็มรูปแบบ รวมถึงชุดข�อมูลออนไลน�
กว�า 40 ล�านชุด

ผู�ให�บร�การ
ด�านค�าปลีก
หลากหลายรูปแบบ 
พร�อมจำนวนสาขา
กว�า 2,000 แห�ง
ทั่วประเทศไทย 
(ณ เดือนสิงหาคม 
2563) 

เคร�อข�าย
ร�านสะดวกซื้อ
ที่มีร�านค�าประมาณ 
24,000 แห�ง ทั่วโลก 
และประมาณ 
1,000 แห�ง
ในประเทศไทย 

ผู�จัดจำหน�ายอ�ปกรณ�
เคร�่องใช�สำนักงาน ที่มี
ประสบการณ�มากกว�า 
20 ป� และเคร�อข�าย
ร�านค�ากว�า 80 แห�ง
ทั่วประเทศไทย 
(ณ เดือนธันวาคม 
2563)

แบรนด�มินิซูเปอร�
มาร�เก็ต ภายใต�เคร�อ 
Tops ซึ่งเป�นซูเปอร�
มาร�เก็ตอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย
ในแง�ของจำนวน
ร�านค�า (ณ ป� 2561)

ไฮเปอร�มาร�เก็ต
อันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย
ในแง�ของจำนวนสาขา 
(ณ ป� 2561) 

เคร�อข�าย
ร�านสะดวกซื้อ
ที่มีมากกว�า 150 สาขา
ทั่วประเทศไทย 
(ณ เดือนกุมภาพันธ� 
2563) 

เคร�อข�ายร�านค�าปลีก
ชั้นนำระดับสากล 
ที่ดำเนินธุรกิจ
ในประเทศไทย
ผ�านความร�วมมือ
กับบางจาก

ศูนย�ให�บร�การ                         
อีคอมเมิร�ซ 
ครบวงจร ที่มีสาขา
แฟรนไชส�กว�า 
350 สาขา
ทั่วประเทศไทย

Strategic Alliance 
Ecosystem 

กลุ�มบร�ษัทธุรกิจเอกชนที่บร�หารธุรกิจ
ขนส�งมวลชน โดยมีผู�โดยสารประมาณ 
12.3 ล�านคน และเฉลี่ย 398,000 คนต�อวัน 
(ณ เดือนธันวาคม 2563) นอกจากนี้
ยังบร�หารธุรกิจสื่อและอสังหาร�มทรัพย� 

ผู�ให�บร�การระบบชำระเง�น
ออนไลน� ที่มีผู�ใช�บร�การ
มากกว�า 7.3 ล�านคน
และมีผู�ใช�แอปพลิเคชัน 
LINE มากกว�า 47 ล�านคน 
(ณ เดือนธันวาคม 2563)

มีฐานลูกค�ารายย�อยขนาดใหญ� 
กว�า  17 ล�านบัญชี 
(ณ เดือนกุมภาพันธ� 2563) 

มีฐานลูกค�า
ธุรกรรมออนไลน� 
(Digital Banking) 
กว�า 12.7 ล�านบัญชี 
(ณ เดือนมีนาคม 2563) 

ผู�ให�บร�การ
ด�านพลังงาน
มาตรฐานระดับ
สากล ที่ดำเนินธุรกิจ
มามากกว�า 100 ป�
ในประเทศไทย 

ดำเนินธุรกิจ
ป��มน้ำมันมากกว�า 
2,000 สาขา 
รวมถึงเคร�อข�าย
ร�านซ�อมรถยนต� 
B-Quik 
ทั่วประเทศไทย 

บร�หารโรงกลั่น
ส�วนภูมิภาค 
รวมถึงป��มน้ำมัน 
กว�า 1,200 สาขา
ทั่วประเทศไทย 

ผู�ให�บร�การ
ด�านโทรคมนาคม
ที่มีผู�ใช�บร�การ
มากกว�า 40 ล�านคน 
(ณ เดือนมีนาคม 
2563) รวมถึง
มีศูนย�ให�บร�การ AIS 
ทั่วประเทศไทย

ผู�จัดจำหน�าย
และให�บร�การ
ด�านอ�ปกรณ� IT 
และบร�การ
โทรคมนาคม
ของประเทศไทย 

ผู�ให�บร�การ
ด�านซอฟต�แวร� 
บร�การลูกค�า 
ที่มีผู�ใช�บร�การมากกว�า 
160,000 บัญชี 
ใน 160 ประเทศ 
(ณ เดือนธันวาคม 
2563) 
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เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ	KEX	

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหัวใจส�าคัญของบริการ 
ท่ีเป็นเลิศของ KEX โดยเทคโนโลยีท่ีน�ามาประยุกต์ใช้ ได้ถูก 
พัฒนาขึ้นโดยทีมเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ซึ่งท�าให้ 
เรามั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ได้รับการดูแลและมี 
ความปลอดภัยในระดับสูงสุด นอกจากน้ี การใช้ระบบที่เรา
เป็นเจ้าของ ท�าให้เราสามารถปรับปรุงและด�าเนินการโดย 
อัตโนมัติ เ พ่ือให ้บริการจัดส ่งพัสดุได ้อย ่างต ่อเน่ือง และ 
สามารถเพ่ิมประสทิธิภาพการให้บรกิารแก่ลกูค้า ระบบเทคโนโลยี 
ของ KEX ครอบคลุมการด�าเนินธุรกิจทุกด้าน ตั้งแต่การเข้าถึง 
ลูกค้า การจัดส่งพัสดุต้ังแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง และ 
การช�าระค่าจัดส่งพัสดุ ส่งผลให้ KEX ได้เปรียบจากการเก็บ 
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือวิเคราะห์ข ้อมูล  
ปรับกลยุทธ์ รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ตอบสนองกับ 
ความต้องการของลูกค้าให้ดีย่ิงขึ้น ด้วยเหตุนี้ KEX จึงให้ 
ความส�าคัญอย่างมากและลงทุนในการพัฒนาปรับปรุงระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับ 
การเติบโตของเราในอนาคต 

เทคโนโลยีท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ ระบบ Point of Sale (POS) ซึ่ง 
ติดตั้งท่ีเคาน์เตอร์ให้บริการ ณ ร้านรับส่งพัสดุต่างๆ เพ่ือบันทึก 
รายละเอียดของผู้ส่งและผู้รับ เช่น ข้อมูลพัสดุ (ได้แก่ ขนาด  
น�า้หนกั และประเภทของพัสด)ุ ตลอดจนประเภทของการบรกิาร
พร้อมทัง้สามารถพิมพ์ใบรบัพัสดท่ีุม ีQR code ซึง่ลกูค้าสามารถ
สแกนเพ่ือตดิตามสถานะการจดัส่งพัสดท่ีุเป็นปัจจบุนัได้ จากน้ัน 
ข้อมูลในระบบการขายหน้าร้าน (POS) ดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง
ระบบ Kerry Express Distribution Management System 
(KES) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการหลักเก่ียวกับพัสดุ ที่ช่วยให้เรา
สามารถด�าเนินงานด้านการจัดการการส่งสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การจองเวลาเข้ารับพัสดุของลูกค้า การแสดง
สถานะการจัดส่ง การบริหารจัดการการจัดส่งพัสดุท่ีอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ การตดิตามข้อร้องเรยีนเก่ียวกับการจดัส่ง การบนัทึก
บัญชี และการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของศูนย์กระจาย
พัสดุและลูกค้า ผ่านระบบ Application Program Interface 
(API) ซึ่งจะช่วยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบภายในและ
ภายนอก หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งท�าให้สามารถน�าข้อมูลดังกล่าว 
มาวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนิน 
ธุรกิจ โดยข้อมูลจากระบบ KES จะถูกส่งต่อไปให้แก่พนักงาน 
ขนส่งพัสดุผ่าน mPOD ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์
มือถือส�าหรับพนักงานขนส่งพัสดุที่  KEX พัฒนาข้ึนเอง  

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน 
ขนส่งพัสดุในการรับส่งพัสดุและการรับช�าระเงิน นอกจากนี้  
พันธมิตรทางธุรกิจค้าปลีกที่เป็นองค์กรใช้ mobile Point 
of Sale (mPOS) และพันธมิตรทางธุรกิจค ้าปลีกท่ีเป ็น 
อิสระรายย่อยจะใช้แอปพลิเคชัน mobile Parcel Service Point 
(mPSP) โดยระบบ KES ท่ีพัฒนาสามารถให้ข้อมลูแบบครบวงจร
แก่ลูกค้าองค์กรที่ส�าคัญ

การวิจัยและพัฒนา

KEX ได้ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือ 
การบรหิารจดัการต้นทนุ เพ่ิมปรมิาณการขายและพัฒนาคณุภาพ 
การให้บริการ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จัดสรรงบประมาณ 
ในอตัรา 5% ถึง 10% ของงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ�าปี เพ่ือการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ การเข ้าร ่วมการประชุมท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี 
สารสนเทศ การพบปะผู ้ขายและผู ้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี 
สารสนเทศใหม่ ทีมงานด้านการพัฒนาภายในและทีมงาน 
ด้านการพัฒนาธุรกิจการจัดส่งพัสดุแบบบุคคล-ส่งถึง-บุคคล  
(C2C) ของเราท�าหน้าท่ีเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์  
อีกทั้งทีมงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ KEX ท�าหน้าที่เกี่ยวกับ 
การวิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์ รวมทั้งฮาร์ดแวร์ที่ เ ก่ียวกับ 
การได้มาซึ่งลูกค้าและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีการพัฒนาล่าสุด  
ส่วนใหญ่ผู้ผลิตหรือทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็น 
ผู้น�าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่  
ท้ังน้ี ก่อนท่ีจะน�าซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ท่ีคิดค้นใหม่ไป 
ด�าเนินการ จะท�าการทดสอบโปรแกรม (Proof of Concept 
Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ประโยชน์และผลท่ีจะได้รับจากการใช้
ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ดังกล่าว

ทีมงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Research  
and Development) ของ KEX ประกอบไปด้วยทีมงาน 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และทีมงาน 
ด้านประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience) โดยทีมงาน 
ด ้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีหน ้าท่ีในการขับเคลื่อนแผน 
การศึกษาวิจัยและพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ โดยมุ ่งเน้น 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับการช�าระเงินและการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ท่ีเชื่อมต่อธุรกิจออนไลน์เข้ากับออฟไลน์ (Offline- 
to-Online หรือ O2O) รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ท่ีได้วิจัยและ 
พฒันาร่วมกนักบัพนัธมิตรทางธรุกจิรายต่างๆ เชน่ การช�าระเงนิ 



25

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	

ผ่าน QR Payment, Rabbit LINE Pay Rabbit Rewards  
และ MAD Card ทั้งน้ี ก่อนท่ีจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ในตลาด ทีมงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ KEX  
จะท�าการส�ารวจตลาดเพ่ือศึกษาความต้องการในการใช้ 
ผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจง การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง การทดสอบ 
ผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานจริง (User Acceptance Test หรือ UAT) 
และการทดสอบก่อนใช้จริง (Pilot Test) และการออกแบบ
แผนการตลาดส�าหรบัผลติภณัฑ์ นอกจากนี ้ทมีงานด้านการวิจยั
และพัฒนาผลติภัณฑ์จะท�าการศกึษา วิเคราะห์ข้อมลู และท�าการ
ส�ารวจทั้งก่อนและหลังการเร่ิมใช้ผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน  
ทีมงานด้านประสบการณ์ผู้ใช้งานของ KEX ท�าหน้าท่ีในการ 
พัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งานในช่องทางออนไลน ์

ต่างๆ เช่น (1) แอปพลิเคชัน Kerry Express (2) EasyShip  
(3) การเชื่อมต่อธุรกิจแบบ O2O (4) ระบบการขายหน้าร้าน 
ในรปูแบบแอปพลิเคชนัมอืถอื (mPOS)และ (5) ฟังก์ชนัการรบัส่ง 
พัสดุผ่านระบบมือถือ (mPOD) เป็นต้น โดยแอปพลิเคชันต่างๆ  
ท่ี KEX ด�าเนินการใช้อยู่ในปัจจุบัน มาจากการวิจัยและพัฒนา 
ของทีมงานด้านการวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ โดยมวัีตถปุระสงค์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท�างานให้เหมาะสมกับ 
ผู้ใช้งานและการใช้งานจริง ทั้งนี้ KEX มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานจากผลงานการวิจัย 
และการพัฒนาของ KEX เพ่ือให้ลูกค ้าของ KEX ได ้รับ 
การบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
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แนวโน้มอุตสาหกรรมและธุรกิจ

อตุสาหกรรมการจดัส่งพัสดดุ่วนในประเทศไทยเป็นอตุสาหกรรม
ที่มีความกระจุกตัวสูง ประกอบด้วยบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
ของท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ KEX เป็นบริษัทเอกชน
ที่ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ไม่รวม 
ไปรษณีย์ไทย) คิดจากจ�านวนพัสดุที่จัดส่งต่อวันโดยเฉลี่ย 
นอกจากนี้  เรายังแข่งขันกับผู ้ประกอบการรายอื่นๆ เช ่น  
DHL Express, CJ Logistics, Ninjavan, Flash Express,  
Best Express และ J&T Express โดยผู้ประกอบการรายอื่น  
มีการด�าเนินการที่มีขนาดเล็กลงมาและเน้นให้บริการเฉพาะ 
กลุ่มลูกค้าหรือพื้นที่

ไปรษณีย ์ไทยนับเป ็นผู ้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ในตลาด 
ที่ ให ้บริการประชาชนมาเป ็นเวลานาน อย ่างไรก็ตาม  
ความต้องการบริการส่งพัสดุด ่วนที่ เ พ่ิมสูงข้ึนได้ดึงดูดให ้
บรษิทัเอกชนรายใหม่เข้ามาเป็นผูเ้ล่นในตลาด โดยภาพรวมแล้ว  
ราคา ชื่อเสียงและความครอบคลุมของพ้ืนที่ให้บริการ ถือเป็น 
ปัจจัยส�าคัญในการพิจารณาการเลือกผู้ให้บริการ โดยคุณภาพ 
การบริการจะส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

ในฐานะบริษัทจัดส่งพัสดุด่วนชั้นน�าในประเทศไทยในด้าน 
ของจ�านวนพัสดุที่จัดส่ง KEX เชื่อว่าการก้าวเข้าสู่ตลาดเป็น 
รายแรกๆ และมีการด�าเนินงานที่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน
ประเทศไทย เป็นจุดแข็งและความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ให้กับ KEX โดยผูป้ระกอบการรายใหม่อาจจะต้องใช้เวลาหลายปี 
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเพ่ือที่จะแข่งขันในตลาด 
เดียวกันหรือให้การบริการจัดส่งไปยังพ้ืนท่ีห่างไกลอย่างที่
เราให้บริการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากน้ี ไม่ใช่ทุกบริษัทท่ีจะ
สามารถรับประกันการจัดส่งภายในวันเดียวได้ เน่ืองจาก
บริการรูปแบบนี้จ�าเป็นต้องมีการบริหารงานภายในอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่ งกระบวนการดังกล ่าวมีค ่าใช ้จ ่ายสูง 
และมีความซับซ้อน

อตุสาหกรรมการจดัส่งพัสดุด่วนมอีปุสรรคมากมายในการเข้าถึง 
เน่ืองจากต้องมีการลงทุนจ�านวนมากในการจัดหาสินทรัพย์ 
เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน เช่น คลังสินค้าและยานพาหนะ เพื่อให้
เกิดการประหยัดจากขนาด รวมถึงการพัฒนาและน�าเทคโนโลยี
มาใช้เพ่ือปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพภายในและ 
การบริการลูกค้า นอกจากน้ี ประวัติผลการด�าเนินงานและ 
การท่ีผู ้บริโภคจดจ�าตราสินค้าได้ล้วนเป็นอุปสรรคส�าคัญ 
ในการเข้าถึงอุตสาหกรรมนี้ ผู้เล่นรายใหญ่ย่อมได้ประโยชน์
จากการด�าเนินงานท่ีวางรากฐานไว้อย่างมั่นคงและชื่อเสียง 
ของแบรนด์ท่ี ส่ังสมมาหลายปี ดังน้ัน KEX เชื่อว ่า KEX  
มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งปัจจุบันและ 
คู่แข่งในอนาคต

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด	19	
พร้อมความคิดเห็นที่หลากหลาย
เกี่ยบกับการเติบโตของอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 หลายประเทศทั่วโลกได้บังคับใช้มาตรการ
ปิดเมือง (Lockdown) และจ�ากัดการเดินทางและการขนส่ง  
เ พ่ือป ้องกันและควบคุมการแพร ่ ระบาดของโควิด 19  
สถานการณ์โรคระบาดท่ีคาดไม่ถึงน้ี ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบ 
ต่อสังคม แต่ยังส่งผลกระทบต่อหลายๆ เศรษฐกิจทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ โดยมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการควบคุม  
รวมถึงข้อจ�ากดัต่างๆ ไดน้�าความท้าทายมาสู่อุตสาหกรรมต่างๆ  
เน่ืองจากธุรกิจจดัส่งพัสดดุ่วนได้มบีทบาทส�าคญัในการส่งสิง่ของ 
และกลายเป็นบรกิารพ้ืนฐาน ทางรฐับาลไทยจงึได้ยกเว้นเงือ่นไข 
เคอร์ฟิวส�าหรับการจัดส่งสินค้าบริโภค รวมท้ังการจัดส่ง 
พัสดุด่วน อย่างไรก็ตาม ด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด 
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ท�าให ้
การประเมินผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ต่ออุตสาหกรรม 
การจัดส่งพัสดุด่วนมีมากน้อยแตกต่างกันไป

ความรุนแรงของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดเป็น
ส่ิงท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ โดยมีการคาดการณ์การเติบโตท่ีเป็นลบ 
ตั้งแต่ต้นปี โดยข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า GDP  
ปี 2563 ของประเทศไทยหดตัวลดลงที่ติดลบ 6.6% ในขณะที่ 
รฐับาลไทยได้ประกาศใช้มาตรการลอ็กดาวน์ เพ่ือควบคุมการแพร่ 
ระบาด มาตรการดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ 
และการจ้างงาน แต่ก่อให้เกิดความปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ของลูกค้า โดยผู ้บริโภคหันมาใช้ธุรกิจบริการดิจิทัลมากขึ้น  
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การซื้อของออนไลน์จึงกลายมาเป็นวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบท่ีมีต่ออุตสาหกรรม 
โดยรวมมีความหลากหลาย แม้ว่าการท�าธุรกรรมออนไลน์จะ
เพ่ิมสูงข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ที่ด�าเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเป็นปัจจัยให้การเติบโตช่วง 
ครึ่งหลังของปีช้าลง ซึ่งเป็นผลจากความเชื่อมั่นและก�าลังซื้อ 
ที่ลดลงของผู้บริโภค เหตุการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูล 
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไทย1 ที่ลดลงจาก 67.3 ในเดือน 
มกราคม 2563 อยู่ที่ 50.1 ในเดือนธนัวาคม 2563 หรือประมาณ  
25.5% นอกจากนี้ อัตราการว่างงาน2 ซึ่งรายงานโดยส�านักงาน 
สถิติแห่งชาติ ปรับเพิ่มขึ้น 72.5% จากปี 2562 ในขณะที่ชั่วโมง 
การท�างานลดลง ซึง่สะท้อนถึงความเปราะบางของตลาดแรงงาน
และระดับรายได้ของครัวเรือน

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหันมาใช้ธุรกิจ
บริการดิจิทัลมากข้ึน จึงมีโอกาสที่แนวโน้มกิจกรรมออนไลน์
จะเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการซื้อผ่านแอปพลิเคชันท�าได้ง่ายและ
มีความสะดวกและรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้จึงเป็น
แนวทางท่ีเลือกใช้มากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี ภาคธุรกิจก�าลังเข้าสู่
เทรนด์การขายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง (Direct to Consumer:  
D2C) โดยผู้ประกอบการจะสร้างช่องทางออนไลน์ของตัวเอง 
ใช้สือ่โซเชยีลหรอืช่องทาง e-market นอกจากน้ี โครงการกระตุน้
เศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาลท่ีน�าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” มาใช้
เป็นปัจจัยหน่ึงในการกระตุ้นการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด รวมถึง 
การช�าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและ
ธุรกิจโซเชียลคอมเมิร์ซยังคงมีแนวโน้มที่สดใส KEX คาดว่า 
จะเห็นการเติบโตในระยะกลาง ซึ่งจะน�าไปสู่จ�านวนการจัดส่ง
พัสดุที่เพ่ิมขึ้น จากการวิเคราะห์ของ Frost & Sullivan แม้ว่า 
จะมีการเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญในช่วงเวลาไม่ก่ีปีที่ผ่านมา  
แต่ส่วนแบ่งยอดขายออนไลน์ของประเทศไทยจากยอดขายปลกี
ทั้งหมดและจ�านวนพัสดุท่ีถูกจัดส่งต่อคนยังคงตามหลังหลายๆ 
ประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป 
เกาหลี และญ่ีปุ่น อย่างไรก็ตาม อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
และกิจกรรมออนไลน์เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็กว่าในประเทศทีพั่ฒนา
แล้ว ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

1  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศไทย www.ceidata.com
2  ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ความสามารถในการปรับตัวคือหัวใจส�าคัญ

เมื่อก้าวสู่ปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 
และสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยยังคงมีความน่ากังวล 
อย่างต่อเน่ือง ภาคธุรกิจยังคงเผชิญกับความท้าทายจาก 
หลากหลายด้าน นอกจากน้ี แม้ว่าท่ามกลางสถานการณ์ 
การแพร่ระบาด ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจโซเชียลคอมเมิร์ซ 
จะได้รบัอานสิงส์และมอีตัราการเตบิโตแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ 
ธุรกิจการขนส่งพัสดุช่วงสุดท้าย (Last-mile Delivery) ได้รับ
ประโยชน์ความต้องการบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดท่ีออกมาใหม่อย่างต่อเน่ือง และ 
ความไม่แน่นอนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะยุตเิมือ่ใด ส่งผล 
ให้พฤติกรรมของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไป ดังน้ัน การคาดการณ์ 
จ�านวนพัสดุรวมถึงการวางแผนการขนส่งในระยะสั้นถึง 
ระยะกลางจึงเป็นเรื่องท่ีท�าได้ยากข้ึน ดังน้ัน KEX จะยกระดับ 
และการปรบัปรงุกระบวนการการด�าเนนิงานให้ท�างานได้เรว็มาก 
ย่ิงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือให้ KEX พร้อมรับมือ
และตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจปัจจุบัน
และแสวงหาโอกาสในการเติบโต

ในปี 2564 สภาวะการแข่งขันของตลาดการขนส่งพัสดุด่วน 
ยังมีแนวโน้มท่ีน่าตื่นเต้นและมีความเข้มข้นอย่างต่อเน่ือง KEX  
จึงมุ ่งมั่นท่ีจะรักษาต�าแหน่งผู ้น�าในอุตสาหกรรมการจัดส่ง 
พัสดดุ่วนด้วยการน�าเสนอและให้บรกิารทีม่คุีณภาพและมรีะบบ
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ KEX จะรักษามาตรฐานและเสริมสร้าง
ขีดความสามารถให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและมีความยืดหยุ่น  
ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารต้นทุน 
อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากธุรกิจหลัก KEX จะแสวงหาโอกาส
ใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจให้มีความหลากหลาย โดยอาศัย 
เครือข่ายและทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่าน 
การขยายกิจการทัง้ในแนวด่ิงและแนวราบ ทัง้นี ้กลยุทธ์กระจาย
การลงทุนดังกล่าวจะน�ามาด�าเนินการต่อเมื่อการลงทุนนั้น
สอดคล้องกับธุรกิจหลักของ KEX โดยในปัจจุบัน KEX อยู่
ระหว่างศึกษาและทดลองธุรกิจในด้านต่างๆ อาทิ ธุรกิจสื่อ  
ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการขนส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ และ 
บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรส�าหรับองค์กรต่างๆ เพ่ือสร้าง 
แหล่งรายได้ใหม่ๆ ให้แก่ KEX 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	

KEX ใช้ประโยชน์รูปแบบการจัดการทรัพย์สินแบบยืดหยุ่นผ่านสัญญาเช่า ซึ่งนอกเหนือจากอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแล้ว รายการสัญญาเช่าซ่ึงถูกบันทึกเป็นรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช่าน้ัน 
นับเป็นองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของ KEX โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีสัดส่วน 
อยู่ที่ 41.6% ของสินทรัพย์รวม นอกจากนี้ KEX และบริษัทย่อย ด�าเนินงานให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภายใต้ใบอนุญาตที่ออกโดย
กรมการขนส่งทางบก โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จ�ากัด (KESL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
KEX ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ�าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ โดยใบอนุญาตดังกล่าวน้ีมีอายุ 5 ปี  
นบัแต่วันที ่21 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที ่20 กรกฎาคม 2568 ส�าหรบัข้อมลูเพ่ิมเตมิในส่วนของทรพัย์สนิที ่KEX ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 โปรดดูรายละเอียดได้ที่งบการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ KEX ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	
(ล้านบาท)

ประเภทกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

1. อาคารและการปรับปรุงอาคาร 150.25 กรรมสิทธิ์ ไม่มีภาระผูกพัน

2. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 299.72 กรรมสิทธิ์ ไม่มีภาระผูกพัน

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินงาน 692.22 กรรมสิทธิ์ ไม่มีภาระผูกพัน

4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส�านักงาน 489.55 กรรมสิทธิ์ ไม่มีภาระผูกพัน

5. คอมพิวเตอร์ 565.63 กรรมสิทธิ์ ไม่มีภาระผูกพัน

6. ยานพาหนะ 38.35 กรรมสิทธิ์ ไม่มีภาระผูกพัน

7. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 22.83 กรรมสิทธิ์ ไม่มีภาระผูกพัน

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน1 199.15 กรรมสิทธิ์ ไม่มีภาระผูกพัน

9. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 5,320.59 สิทธิในการใช้สินทรัพย์ มีภาระผูกพันตามข้อตกลง
ในสัญญาการเช่า

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 261.55 กรรมสิทธิ์ ไม่มีภาระผูกพัน

 มูลค่าตามบัญชีรวม 8,039.83  

1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมซึ่งอยู่ระหว่างติดตั้ง
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โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

หมายเหตุ: (1) KETH Corporate Services Limited เป็นบริษัทย่อยของ KEX ที่ KEX ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งท่ีเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีทุนจดทะเบียนจัดตั้งจ�านวน 10,000 เหรียญฮ่องกง โดย KETH Corporate Services Limited มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บริการงานธุรการและสนับสนุนองค์กรแก่ KEX อย่างไรก็ตาม ณ เดือนธันวาคม 2563 KETH Corporate Services Limited 
ยังมิได้เริ่มด�าเนินงานเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

 (2) บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส เซอร์วิส จ�ากัด(2) เป็นบริษทัท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย เพ่ือถือใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ�าทางและเพ่ือ 
ประกอบกิจการขนส่งไม่ประจ�าทางตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก โดย KEX ถือหุ้นสามัญใน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จ�ากัด 
ที่ 48.97% ของหุ้นทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงคิดเป็น 90.52% ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ Record Date (วันที่ 10 มีนาคม 2564) มีดังนี้

ล�าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น	(หุ้น) จ�านวนหุ้น	(%)

1. บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  907,200,000 52.14%

2. บริษัท วีจีไอ จ�ากัด (มหาชน)  314,200,000 18.06%

3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  32,483,200 1.87%

4. นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์  20,982,400 1.21%

5. Citi (NOMINEES) Limited - CITIC Securities  
Brokerage (HK) Limited AC Client

 18,744,500 1.08%

6. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว  17,311,100 0.99%

7. ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  17,000,000 0.98%

8. Credit Suisse AG, Singapore branch  13,988,500 0.80%

9. GIC Private Limited  13,900,000 0.80%

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  13,363,200 0.77%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

100% 48.97%

18.06% 52.14% 29.80%

KETH	Corporate	 
Services Limited(1)

บริษัท	เคอรี	่เอ็กซ์เพรส	
เซอร์วิส	จ�ากัด(2)

บริษัท	วีจีไอ	จ�ากัด	(มหาชน) อื่นๆ

บริษัท	เคอรี	่เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	เคแอลเอ็น	โลจิสติคส์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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ความสมัพันธ์กับกลุม่ธุรกิจของผู้ถอืหุน้รายใหญ่

(1) Kerry Logistics Network Limited (“KLN”) เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 
ของ KEX โดยถือหุ ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เคแอลเอ็น  
โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (“KLNTH”) โดย KLN เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และถือเป็น
บริษัทโลจิสติคส์ชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย

 ทั้งน้ี KLN มีการประกอบธุรกิจท่ีหลากหลายภายใต้บริษัท 
ภายในกลุ ่มและครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายประเทศ อาทิ  
สาธารณรฐัประชาชนจนี (รวมถึงประเทศไต้หวัน) ประเทศไทย  
ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซยี และประเทศอนิเดยี ท้ังน้ี  
KLN ได้เติบโตและขยายขอบเขตการท�าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
จนเป็นที่ยอมรับให้เป็นองค์กรต้นแบบในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างมั่นคง โดย KLN เป็นองค์กรที่อยู่ในดัชนี Hang Seng  
Corporate Sustainability Index Series ในปี 2562 และ 
ปี 2563 นอกจากน้ี KLN ยังให้ความส�าคญักับการก�ากบัดแูล 
กิจการที่ดีและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เสมอมาโดยมีแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่แบ่งแยกการ 
ท�าธุรกิจในกลุ่มไม่ให้ทับซ้อนกัน โดยเฉพาะธุรกิจจัดส่งพัสด ุ
ด่วนในประเทศไทยของ KEX  ส่งผลให้ KEX  ได้ประโยชน์จาก
การเป็นท่ีรูจ้กัและมชีือ่เสยีงทีด่ขีอง KLN และได้สบืทอดหลกั 
การด�าเนินธุรกิจที่ดีของ KLN ในการด�าเนินธุรกิจของ KEX 

 KLN รวมถึงบริษัทย ่อยและ/หรือบริษัทร ่วมท่ีส�าคัญ 
ที่ด�าเนินการอยู่ในประเทศไทย ไม่มีการท�าธุรกิจท่ีทับซ้อน 
กับ KEX ในประเทศไทย กล่าวคือ KEX เป็นบริษัทเดียว 
ในกลุ่ม KLN ท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วน KEX   
ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว 

 อย่างไรก็ดี เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี
อาจเกิดขึ้น KLN ได้มีจดหมายยืนยันเรื่องการไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขัน ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง KEX  โดย
ตราบเท่าท่ี KLN ถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อมใน KEX 
เกินกว่า 10% KLN และบริษัทย่อยของ KLN ตกลงจะไม่
ประกอบธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วน (Express Delivery) ธุรกิจ 
จัดส่งพัสดุและเอกสาร (Courier Service) หรือธุรกิจอื่นใด 
ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันอันจะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจหลัก 
ของ KEX  โดยจ�ากัดเฉพาะการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

(2) VGI เป ็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย ด�าเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการช�าระ
เงนิอเิลก็ทรอนิกส์ และธุรกิจโลจสิตกิส์ โดยมผีูถื้อหุน้รายใหญ่
ได้แก่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
(“BTSC”) และ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 
(“BTS”) ซึ่งถือหุ้น 29.66% และ 21.50% ตามล�าดับ

ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น

เมือ่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 KLNTH และ VGI ได้เข้าท�าสญัญา
ผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อตกลงส่วนใหญ่ส้ินสุดลงเมื่อแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ KEX  
มีผลบังคับใช้ (Filing Effective) ท้ังน้ี ยกเว้นข้อสัญญาเรื่อง  
การไม่ประกอบธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกัน (Non-Competition) 
และการร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Contribution) โดยมี
สรุปดังนี้

• การไม่ประกอบธุรกิจทีเ่ป็นการแข่งขนักัน (Non-Competition)
 KLNTH และ VGI ตกลงท่ีจะไม่ประกอบธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ด่วน ธุรกิจจดัส่งพัสดแุละเอกสาร หรอืธุรกิจอืน่ใดทีม่ลีกัษณะ 
ใกล้เคียงกันอันจะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ KEX โดย
จ�ากัดเฉพาะการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

• การร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Contribution)
 KLNTH ตกลงให้ VGI เข้าถึงข้อมูลลูกค้าของ KEX ได้เท่าที่ 

ไม ่ ขัดต ่อกฎหมายเพ่ือประโยชน ์ในการโฆษณาและ 
ความร่วมมอืทางธุรกิจระหว่าง VGI และ KEX รวมถึงก�าหนด 
กรอบการให้ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันเก่ียวกับ 
การโฆษณาประชาสมัพันธ์ตามวงเงินทีต่กลงกันไว้ ในขณะท่ี 
VGI ตกลงให้สทิธิ KEX แต่เพียงผูเ้ดยีวในฐานะผูป้ระกอบการ 
ขนส่งพัสดุด่วนที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ VGI รวมถึง
สิทธิในการใช้พ้ืนที่ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS เพ่ือ 
เปิดจุดบริการแก่ลูกค้าของ KEX เพ่ือด�าเนินธุรกิจขนส่ง 
พัสดุด่วนตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้
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หลักทรัพย์อื่น

KEX ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ 
KEX ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ KEX และ 
บริษัทย่อย (“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ”) จ�านวน 40,000,000 หน่วย  
ในราคาแปลงสภาพเท่ากับราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต ่อ
ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 28 บาทต่อหุ้น โดยใบส�าคัญ 
แสดงสิทธิไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และหากผู้ถือใบส�าคัญ
แสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ  
พนักงานของ KEX หรือบริษัทย่อยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ให้
ถือว่าใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธินั้นถูกยกเลิก 
โดยอตัโนมตั ิท้ังนี ้ใบส�าคญัแสดงสทิธิมอีายุ 5 ปี นบัแต่วันทีอ่อก
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

หลังจากพ้นก�าหนด 1 ปี นับจากวันท่ีออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
ให้สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน 50% ของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
ทีไ่ด้รบัการจดัสรร และเมือ่พ้นจากก�าหนด 2 ปี ให้สามารถใช้สทิธิ 
ได้เต็มจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยวันก�าหนดการใช้สิทธิ 
และจ�านวนท่ีสามารถใช้สิทธิได้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้
เมื่อตอนจัดสรร

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

KEX มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30% 
ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล และหลังหักเงินส�ารองต่างๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด 
ในแต่ละปี โดยจ�านวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่าก�าไร
สะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

คณะกรรมการบริษัทอาจก�าหนดการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
การจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากอัตราท่ีก�าหนดไว้น้ีได้  
โดยค�านึงถึงผลการด�าเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด 
เงินทุนหมนุเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด 
ภาระหน้ีสิน เงื่อนไขและข้อจ�ากัดตามท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา 
กู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของ KEX รวมท้ัง
ความจ�าเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจปกติ 
ของ KEX 

การจ่ายเงนิปันผลประจ�าปีต้องได้รบัอนุมติัจากท่ีประชมุผูถื้อหุ้น  
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราวตามท่ีพิจารณาเห็นสมควร 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ครั้งต่อไป

การจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทย่อย  
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่น้อยกว่า 30% ของก�าไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล และหลังหักเงินส�ารองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก�าหนด 
ทัง้น้ี จ�านวนเงนิปันผลท่ีจ่ายต้องไม่เกินก�าไรสะสมของงบการเงิน 
เฉพาะกิจการของบริษัทย่อย
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รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจ�าปี	2563

การบริหาร
ความเสี่ยง	

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เคอรี่  
เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ4 ท่าน  
ได้แก่ นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์ ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอีก 3 ท่าน ได้แก่ นายชลัช ชินธรรมมิตร์  
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย และนางสาววันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย โดยบทบาท หน้าที่  
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คือการก�าหนดและทบทวน 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ก�ากับดูแลและติดตามแผนการบริหาร 
ความเสี่ยง และสนับสนุนความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร 
เพ่ือให้มั่นใจว่า KEX มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้งหมด  
รวมทั้งให้สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายของ KEX 
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ในปี 2563 มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง สามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

•  พิจารณาทบทวนกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณา ทบทวน และอนุมัติการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงขององค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ

ของ KEX
• ก�าหนดความเสี่ยงที่ส�าคัญขององค์กรและทบทวนตัวชี้วัด (Key Risk Indicator) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Appetite)
• ติดตามสถานะความเสี่ยง ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงขององค์กร
• ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารจัดการความเส่ียง รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงของบริษัทและ 

ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
• พิจารณา ทบทวน และอนุมัติแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
• รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ บริหารความเส่ียงตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
และหลักการควบคุมภายในท่ีดีเพ่ือให้มั่นใจว่า KEX มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ที่สามารถรับได้เพ่ือให้ธุรกิจของ KEX ด�าเนินได้ตามแผนกลยุทธ์และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ัวท้ังองค์กร รวมท้ังสามารถปรับตัวให้เข้า 
กับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ KEX สามารถด�าเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องและเติบโตอย่างยั่งยืน

  ในนามของ
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  
  นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์
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นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง

KEX ได้อ้างองิแนวทางการบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐานสากล  
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of  
the Treadway Commission) ซึง่ครอบคลมุองค์ประกอบ 5 ส่วน 
ดังต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมของการควบคุม

KEX ได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ�านาจ 
การอนุมัติ และระเบียบปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ได้รบัการสือ่สารไปยังผูบ้รหิารและพนักงาน 
ทกุคนเพ่ือให้มัน่ใจว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกสอดคล้องกัน  
นอกจากน้ี ยังมกีารก�าหนดนโยบาย ระเบยีบ และแนวทางปฏิบตั ิ
เพ่ือให้แน่ใจว่าการด�าเนินงานของ KEX เป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
นอกจากการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ 
จรรยาบรรณธุรกิจแล้ว KEX ได้ก�าหนดนโยบายว่าด้วยความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้
พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษที ่
เหมาะสมและชัดเจนส�าหรับการกระท�าความผิด

การประเมินความเสี่ยง

KEX ให้ความส�าคัญในบริหารความเสี่ยงเพ่ือบรรลุพันธกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และด�าเนินธุรกิจอยู่ในระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือดูแลการบริหารความเสี่ยงของ KEX 
ให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล นอกจากน้ี นโยบายการบรหิาร
ความเสี่ยงท้ังระดับองค์กรและระดับหน่วยงานได้ถูกก�าหนดข้ึน  
เพ่ือระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานใน 
ทุกระดับชั้น และสนับสนุนให้ตระหนักถึงและสามารถวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก 
KEX ได้จัดท�าการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากระดับ 
ความเป็นไปได้และผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ รวมถึง 
การก�าหนดมาตรการและแผนการจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม  
เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ KEX สามารถ
ยอมรับได้

กิจกรรมการควบคุม

KEX ได้ก�าหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุม
กระบวนการปฏิบัติงานท้ังหมดอย่างเหมาะสมและยึดมั่น 
ในหลักการการควบคุมภายในท่ีดี มาตรการควบคุมที่ KEX  
ได้ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อกัษร ประกอบด้วยนโยบาย ข้อบงัคบั 
การท�างาน และแนวปฏบิตัขิองแต่ละสายงานตามความเหมาะสม  
นอกจากน้ี KEX มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและการก�าหนดอ�านาจ 
ในด�าเนินการธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และ 
การบริหารงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมต่อการควบคุม
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่า KEX ได้ด�าเนินธุรกิจไปอย่าง
โปร่งใส ยุตธิรรม และตรวจสอบได้ อนึง่ KEX ได้ก�าหนดนโยบาย
การเข้าท�ารายการระหว่างกัน เพ่ือดูแลและควบคุมการเข้า 
ท�ารายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

สารสนเทศและการสื่อสาร

KEX ได้พัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศให้เหมาะสมถูกต้อง  
เชื่อถือได้ และเข้าถึงได้ง่ายส�าหรับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตัดสินใจด้านการด�าเนินงาน การประเมิน 
ความเสีย่ง หรอืเพ่ือรองรบัโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและ 
ทันต่อการใช้งาน นอกจากน้ี KEX มีแนวทางและกระบวนการ
ส�าหรับการสื่อสารข้อมูล นโยบาย กฎระเบียบ และแนวทาง
การปฏิบัติผ่านช่องทางภายในต่างๆ รวมถึงจัดให้มีช่องทาง 
การสื่อสารเพ่ือรับร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่เหมาะสมส�าหรับ 
พนักงานและบุคคลภายนอกอย่างชัดเจนและเหมาะสม เพ่ือ 
ให้มั่นใจได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส  
สุจริต ยุติธรรมและเป็นความลับ ภายในเวลาอันเหมาะสม

การติดตามประเมินผล

KEX มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของ 
การควบคุมภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นหน่วยงาน 
อิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่ตรวจสอบ 
สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัต ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะสนับสนุน 
การควบคุมภายในเพ่ือสร้างความมั่นใจได้ว ่าการควบคุม
ภายในท่ีมีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอ พร้อมท้ังน�าเสนอผลการตรวจสอบและสอบทานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
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ปัจจัยความเสี่ยง

KEX ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วท้ังองค์กร 
ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญที่ท�าให้ KEX สามารถบรรลุเป้าหมายใน 
การด�าเนินธุรกิจในระยะยาว โดย KEX ได้ท�าการระบุ วิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท้ังปัจจัยภายในและภายนอกอย่าง 
ต่อเนื่องเพ่ือประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ นอกจากน้ี  
KEX ได้ก�าหนดปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ 
รวมถึงติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถ 
ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการบริหาร 
ความเสี่ยงได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญต่อ KEX สามารถสรุป 
ได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

ท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  
ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
ก�าลังซื้อ และการใช้จ่ายลดลง เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นหนึ่ง 
ในปัจจัยลบต่อธุรกิจของ KEX โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของ 
ปี 2563 แม้ว่าจะมกีารคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด 
และภาวะเศรษฐกิจจะสามารถฟ้ืนตวัได้ในปี 2564 จากความพร้อม 
ของวคัซนี แต่สถานการณ์ข้างหน้ายังคงมคีวามไม่แน่นอน ซึง่อาจ 
ส่งผลให้ความเชื่อม่ันและก�าลังซื้อของผู ้บริโภคลดลงอย่าง 
ต่อเน่ือง และส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ KEX ดังน้ัน KEX จึง 
ได้ให้ความส�าคญัและเฝ้าตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ รวมถึง 
ทบทวนกลยุทธ์ขององค์กรและกลยุทธ์การตลาดอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ต่างๆ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ซึ่งความพร้อมในการปรับเปลี่ยนผ่านการพัฒนาธุรกิจใหม ่
และการกระจายความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจที่อาจจะ 
เกิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม

KEX ด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนท่ีมี
พลวัตซึ่งมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจ�านวนมาก นับต้ังแต่ 
การก่อตั้ง เราต้องเผชิญกับการแข่งขันจากผู ้ประกอบการ 
ด้านโลจสิตกิส์ท้ังท่ีเป็นบรษิทัระหว่างประเทศ ภายในภูมภิาค และ
ภายในประเทศ ท้ังด้านรปูแบบการประกอบธุรกิจ ความสามารถ 
ในการด�าเนินงาน การก�าหนดราคา การควบคุมต้นทุน และ 
คุณภาพการให้บรกิาร นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการรายอืน่ท่ีให้บรกิาร 
ที่คล้ายคลึงกับ KEX ซึ่งรวมถึงลูกค้าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ที่เริ่มให้บริการขนส่งพัสดุด่วนส�าหรับลูกค้าท่ีใช้แพลตฟอร์ม 
ของตนเอง บางรายอาจมีการให้บริการท่ีครอบคลุมมากกว่า 

หรือมีเครือข่ายการให้บริการที่ใหญ่กว่า มีทรัพยากรทางการเงิน 
และการตลาดมากกว่า อีกท้ังยังอาจมีโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้ากว่า มกีารรบัรูข้องแบรนด์ท่ีดกีว่า รวมถึง 
การมีแหล่งเงินทุนที่มากกว่า นอกจากนี้ คู่แข่งในปัจจุบันของ 
KEX อาจทุ่มเททรัพยากรมากขึ้นจากการระดมทุนเพ่ิมเติม 
หรือจากการเข้าเป็นพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ หรือไม่ว่าเพราะเหต ุ
อื่นใด และยังอาจมีผู ้ประกอบการรายใหม่ท่ีเข้าท�าธุรกิจท่ีม ี
ความคล้ายคลึงกับธุรกิจของ KEX เพ่ือแข่งขันกับ KEX  
นอกเหนือจากน้ัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่าง
รวดเรว็ รวมถึงแนวโน้มโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสงัคม 
ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคต่ออุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ
และโซเชียลคอมเมิร์ซ ถือเป็นปัจจัยความเส่ียงใหม่ต่อธุรกิจ 
ของ KEX แม้ว่า KEX จะประสบความส�าเร็จในการใช้กลยุทธ ์
ต่างๆ เพ่ือขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง แต่การแข่งขันที่เพ่ิมขึ้น 
อาจท�าให้ KEX สูญเสียส่วนแบ่งการตลาด รายได้ และ 
ความสามารถในการท�าก�าไรของ KEX ในอนาคต

KEX ยังเผชิญกับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้า 
เน่ืองจากสัดส่วนรายได้ท่ีส�าคัญส่วนหน่ึงของ KEX เป็นรายได้
จากกลุ่ม B2C รายใหญ่ ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการในแพลตฟอร์ม
อีคอมเมิร์ซ โดยหากผู้ประกอบการเหล่าน้ีรวมส่วนแบ่งทาง 
การตลาด KEX ต้องพ่ึงพากลุ่มลูกค้าเพียงไม่ก่ีรายมากข้ึน  
หรือหากผู ้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจอีคอมเมิร ์ซหยุด 
ด�าเนินการในประเทศไทย ก็อาจส่งผลกระทบต่อ KEX

เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ี KEX จึงได้ศึกษาวิเคราะห์
แนวโน้มและการเคลื่อนไหวของตลาดและคู ่แข ่ง รวมถึง 
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอเพ่ือ 
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ น�าเสนอบริการใหม่ๆ และปรับ 
กลยุทธ์ของเราเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด อย่างม ี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี KEX ยังมีทีมดูแลลูกค้าท่ีทุ่มเทกับ 
การให้บริการลูกค้าและการบริหารความสัมพันธ์เพ่ือให้เกิด 
ความพึงพอใจและการใช้งานที่ต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

KEX ด�าเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” ซึ่งแสดงถึง 
ความมุ ่งมั่นในการให้บริการท่ีครอบคลุมและมีคุณภาพสูง 
แก่ลูกค้าในระยะยาว ตลอดจนแสดงถึงความน่าเชื่อถือและ 
ประสิทธิภาพของบริการ อย่างไรก็ตาม ด้วยรูปแบบการด�าเนิน 
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับผูม้ส่ีวนได้เสยีหลายภาคส่วน หากผูจ้ดัส่งพัสด ุ
และพนักงานของ KEX รวมถึงพนักงานของตัวแทนผู้ให้บริการ 
รับ-ส่งพัสดุของ KEX และผู้รับจ้างช่วงไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม 
ระยะเวลาการให้บริการที่ตกลงไว้ (Service Level Agreement: 
SLA) หรอืไม่ปฏบิติัตามกฎหมายและข้อบงัคับ อาจส่งผลกระทบ 
อย่างมีนัยส�าคัญต่อชื่อเสียง ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทาง 



36

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	

ธุรกิจของ KEX เราจึงก�าหนดนโยบายการด�าเนินงานและ 
แนวปฏิบัติส�าหรับพนักงาน ผู้ให้บริการรับ-ส่งพัสดุของ KEX 
และผู ้รับจ้างช่วงให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการท�างานและ 
จรรยาบรรณที่ KEX ก�าหนด และมีกระบวนการประเมินคู่ค้า 
ท้ังก่อนและหลังการท�าธุรกิจร่วมกัน รวมถึงมีกระบวนการ 
ที่สามารถจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของ KEX

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

การจัดส่งพัสดุไม่ตรงเวลา

ตั้งแต่เริ่มด�าเนินธุรกิจ KEX มุ ่งมั่นท่ีจะจัดส่งพัสดุให้ถึงมือ 
ของลกูค้าอย่างรวดเรว็และตรงเวลา เพ่ือรกัษาคณุภาพการบรกิาร  
ความพึงพอใจของลูกค้า และชื่อเสียงของแบรนด์ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจาก KEX ต้องด�าเนินการส่งพัสดุเป็นจ�านวนมากภายใต้ 
เครือข่ายการให้บริการของ KEX และ KEX ต้องเผชิญกับ 
อปุสรรคต่างๆ เก่ียวกับการคุม้ครอง การควบคมุ และการตรวจสอบ 
พัสดุ หรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ 
ผู้รับเหมาช่วง เช่น ความผิดพลาดในการจัดเรียงหรือการจัดส่ง  
ความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอในช่วงท่ีมีปริมาณ 
การจัดส่งพัสดุสูง หรือเกิดอุบัติเหตุอันส่งผลให้การจัดส่งพัสดุ 
ล่าช้า ล้วนส่งผลต่อชื่อเสียงและความไว้วางใจของลูกค้า ดังนั้น  
KEX จึงมีการก�าหนดให้มีมาตรฐานในด้านการบริการและ 
ความปลอดภัยท่ัวท้ังเครอืข่ายการให้บรกิาร และมกีารตรวจสอบ 
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา รวมถึงกระบวนการติดตามสถานะ 
การจัดส่งโดยหัวหน้างานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ี  
ยังมรีางวัลจงูใจให้พนักงานทีจ่ดัส่งพัสดตุามเวลาทีก่�าหนดไว้ได้  
และมีการวางแผนส�าหรับกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ เรายังมีกระบวนการ 
ติดตามอย่างเป็นระบบเพ่ือตรวจสอบและตดิตามพัสดขุองลกูค้า
ทันทีในกรณีที่ลูกค้ามีข้อร้องเรียน

ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

ความส�าเรจ็ในการประกอบธุรกิจของ KEX ขึน้อยู่กับความพยายาม  
ประสิทธิภาพ และความสามารถของฝ่ายบริหารและพนักงาน 
ของ KEX ที่มีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อัตราการเข้าออกของ 
พนักงานในอุตสาหกรรมการจัดส่งพัสดุแบบเร่งด่วนภาคเอกชน 
นั้นอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างสูง และบุคลากรระดับอาวุโสและ
มีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมนี้มีจ�านวนน้อย ดังน้ัน  
หาก KEX ไม่สามารถดึงดูด พัฒนา สร้างแรงจูงใจ ในการว่าจ้าง 
และรักษาไว้ซึ่งผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และ/หรือมีประสบการณ์ หรือถ้าเรา 
ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ทางธุรกิจอย ่างทันท ่วงที KEX อาจได ้รับผลกระทบได ้  

ในการรับมือกับความเส่ียงน้ี KEX ให้ความส�าคัญในการดึงดูด 
พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งผู ้บริหารและพนักงานท่ีมีคุณสมบัต ิ
เหมาะสมผ่านสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด้วยการลงทุนท้ังในด้านเวลาและทรัพยากรเพ่ือฝึกอบรมให้แก ่
พนักงานของ KEX ผ่านการมอบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การมี
สภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีเน้นหลักคุณธรรม วัฒนธรรม
องค์กรแบบเปิดกว้าง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career  
Path) และการวางแผนการสบืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) 
ล้วนเป็นหัวใจส�าคัญในการเสริมสร้างรากฐานท่ีส�าคัญน้ีเพ่ือ 
การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้มเหลว

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าคัญต่อการด�าเนินงานของ KEX  
ทั้งเรื่องคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ KEX  
ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีเพ่ือประมวลผล สื่อสาร 
และจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล รวมทั้งเพ่ือบริหารจัดการ หรือเพ่ือ 
สนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมทางธุรกิจท่ีหลากหลายของ 
KEX โดย KEX ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนเอง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการด้านห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าให้ดีข้ึน หากระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความบกพร่อง ประสบปัญหาหยุด 
ด�าเนินการกะทันหันหรือท�างานผิดปกติ อาจส่งผลกระทบอย่าง 
มนียัส�าคญั ดงัน้ัน KEX จงึจดัให้มกีารปรบัปรงุ พัฒนา และบ�ารงุ 
รักษาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 
ต่อเนือ่ง รวมถึงจดัหาพนกังานให้มจี�านวนเพียงพอเพ่ือช่วยแก้ไข 
ปัญหาระบบล้มเหลวได้ทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้  
ยังจัดให้มีแผนส�ารองส�าหรับการฟื ้นฟูระบบ โดยก�าหนด 
ระยะเวลาที่ต้องกู้คืนระบบกลับมา พร้อมทั้งก�าหนดแผนฉุกเฉิน 
ของทุกแผนกในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง  
เพ่ือให้เราสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก 
ในทุกสถานการณ์

ความปลอดภัยของข้อมูลและความเสี่ยง
จากการโจมตีทางไซเบอร์

KEX ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างมาก 
เนือ่งจากเราใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลกัในการด�าเนนิ 
ธุรกิจจึงอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล 
ส่วนบคุคลหรอืการโจมตทีางไซเบอร์ ซึง่น�าไปสูก่ารละเมดิข้อมลู 
การสูญหายของข้อมูล หรือการบกพร่องหรือล้มเหลวอย่างมี 
นัยส�าคัญ ดังน้ัน KEX จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ 
เก่ียวกับการรกัษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสือ่สารเพ่ือให้พนกังานทกุคนตระหนกัและให้ความส�าคญั 
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กับการจดัการข้อมลูและความปลอดภัยของข้อมลูอย่างเคร่งครดั  
เช่น มีการก�าหนดนโยบายเรื่องรหัสผ่านเข้าคอมพิวเตอร ์
ส่วนบุคคล ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงและพัฒนา 
มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

ความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ความรุนแรงทางการเมือง การก่อ 
ความไม่สงบ การก่อการร้าย การนดัหยดุงาน และเหตกุารณ์อืน่ๆ  
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 
ของ KEX เช่น ไม่สามารถรับ/จัดส่งพัสดุในบางพ้ืนท่ี หรือ 
การขาดแคลนพนักงานปฏิบัติงาน ดังนั้น KEX จึงก�าหนดให้ม ี
การวางแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business  
Continuity Plan) เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถรับมือและจัดการ 
กับวิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 
ลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของธุรกิจหรือบริการ รวมถึง 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของเราด้วย

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

KEX ต้องบริหารต้นทุนการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรักษา
ต�าแหน่งผู้น�า ความสามารถในการท�าก�าไรและความสามารถ 
ในการแข่งขนัในระยะยาว มาตรการควบคมุต้นทุนท่ีมปีระสทิธิผล 
ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงาน 
KEX ได้ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อบริหารต้นทุนการด�าเนินงานผ่าน
การขยายเครือข่าย ซ่ึงเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการประหยัด
ต่อขนาด (Economies of Scale) และการปรบัปรงุประสทิธิภาพ
การด�าเนินงานผ่านการบริหารเส้นทางการจัดส่งพัสดุและ 
การใช้สนิทรพัย์อย่างมปีระสทิธิภาพ ตลอดจนการน�าเทคโนโลยี 
ขั้นสูงมาใช้ อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่าน้ีอาจไม่ได้ผลตามที ่
คาดไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของ KEX 

ค่าเชื้อเพลิงและค่าแรงงานเป็นองค์ประกอบหลักของต้นทุน
การด�าเนินงานของ KEX โดยราคาน�้ามันเชื้อเพลิงอาจผันผวน
โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงก�าลังการผลิตน�้ามันของ
ตลาดโลก ฤดูกาล สภาพอากาศ การเมืองโลก และปัจจัยอื่นๆ 
ในขณะที่ต้นทุนแรงงานอาจผันผวนตามสภาพอุตสาหกรรม 
และเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่ เ ก่ียวข ้อง  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุน 
ของเราและท�าให้ความสามารถในการท�าก�าไรลดลง ดังน้ัน  

KEX จึงจัดท�าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงและ
การบรหิารจดัการยานพาหนะเพ่ือควบคมุต้นทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
รวมถึงเริ่มให้บริการจัดส่งพัสดุโดยใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส และเริ่ม 
ทดลองใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการจัดส่งเพ่ือลดการพ่ึงพา
เชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้  KEX ยังให้ความส�าคัญกับ 
การเพ่ิมประสทิธิภาพการด�าเนินงานทีเ่ก่ียวข้องกับการใช้ก�าลงัคน 
และการน�าเทคโนโลยีมาใช้ด้วยเช่นกัน ย่ิงไปกว่าน้ัน KEX  
ยังได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาน�้ามันและต้นทุน
แรงงานอย่างใกล้ชดิเพ่ือพัฒนาแผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง
จากความผันผวนของราคาเหล่านี้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

ความเสีย่งด้านกฎหมายและการปฏบัิตติามกฎระเบียบ

KEX ด�าเนินการภายใต้กฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
หลายประการ รวมถึงพระราชบญัญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2562 ในกรณีท่ีมีกฎหมายใหม่หรือ 
มกีารเปลีย่นแปลงกฎหมายหรอืข้อบงัคบัท่ีมอียู่ การด�าเนนิธุรกิจ
อาจได้รับผลกระทบในทางลบหากเราไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 
อย่างครบถ้วน ดังนั้น KEX จึงก�าหนดกระบวนการติดตาม 
การเปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ 
การด�าเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด และรายงานการเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบเพ่ือ 
เตรียมพร ้อมปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล ่าว  
นอกจากนี้ KEX ยังมีการตรวจสอบภายในประจ�าปีเพื่อให้มั่นใจ
ว่าทุกหน่วยงานในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน
อยู่เสมอ

ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จของ
ธุรกิจ KEX จึงให้ความส�าคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงานเป็นอย่างมาก โดย KEX จัดให้มีมาตรการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ตามมาตรฐาน กฎหมายและข้อบังคับ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในศูนย์คัดแยกพัสดุ  
ศนูย์กระจายพัสด ุและกระบวนการขนส่ง KEX ได้จดัหาอปุกรณ์ 
การท�างานท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีพนักงานอาจต้อง 
เผชิญระหว่างการคัดแยก การเคลื่อนย้าย และการจัดส่งพัสดุ  
รวมถึงการตรวจสอบสภาพของยานพาหนะขนส่งและความพร้อม 
ทางร่างกายของพนักงานจัดส่งพัสดุก่อนท�างาน นอกจากน้ี  
ยังส่งเสริมความรู ้และความตระหนักด้านความปลอดภัย 
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ในสถานที่ท�างานและการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสม�า่เสมอ 
ผ่านการฝึกอบรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพ่ือป้องกัน 
ความเสี่ยงจากการสูญเสียทั้งทางกายภาพและทรัพย์สินท่ีอาจ 
เกิดกับพนักงานและบุคคลภายนอก

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้แบรนด	์Kerry	Express

KEX ได้เข้าท�าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับ KRL โดย KRL 
ได้ให้สิทธิแก่ KEX แต่เพียงผู ้เดียว ซึ่งไม่สามารถโอนได้ 
ในการใช้แบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และเครื่องหมายการค้าและ
บริการที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของ KEX ในประเทศไทย 
(“สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหลัก”) โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิหลักให้สิทธิ KEX ให้ใช้แบรนด์ “เคอร่ี เอ็กซ์เพรส” และ
เครือ่งหมายการค้าและบรกิารทีเ่ก่ียวข้อง ส�าหรบัการด�าเนินธุรกิจ 
ของ KEX ในประเทศไทยเพียงเท่าน้ัน และไม่ครอบคลุมถึง
การน�าไปใช้ในการประกอบธุรกิจของ KEX ในประเทศอื่นๆ โดย
ในกรณีท่ี KEX ประสงค์จะใช้แบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และ
เครื่องหมายการค้าและบริการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือด�าเนินธุรกิจ 
ในต่างประเทศ KEX จะต้องเจรจากับ KRL ซึ่งเป็นเจ้าของ 
แบรนด์ก่อน ซึ่งอาจท�าให้ KEX มีข้อจ�ากัดในการขยายธุรกิจ 
ออกไปยังต่างประเทศ หรือ KEX อาจต้องสร้างแบรนด์ใหม ่
ขึ้นมาเอง เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ

สัญญาอนญุาตให้ใช้สทิธิหลกัจะมผีลใช้บงัคบัเป็นระยะเวลา 3 ปี 
นับจากวันที่หุ้นของ KEX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 3 ปี เว้นแต่ในกรณีท่ี 
คูส่ญัญามหีน้าท่ีต้องด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์หรอืกฎหมายใดๆ  
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งคู่สัญญาจะต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือ
กฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ีการต่ออายุช่วงถัดไป 
จะเริ่มต้น โดยสัญญาดังกล่าวจะต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่า 
KEX จะบอกกล่าว KRL ถึงความประสงค์ในการไม่ต่ออายุ
สัญญา หรือ KRL จะบอกเลิกสัญญาเม่ือเกิดเหตุเลิกสัญญา
ตามที่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา KRL อาจบอกเลิกสัญญา
กรณีเกิดเหตเุลกิสญัญา ทัง้นี ้เหตเุลกิสญัญา รวมถึงแต่ไม่จ�ากัด 
เพียงการที่ Kerry Group Limited (KGL) และ/หรือบริษัทย่อย 
ไม่มีอ�านาจควบคุมและไม่มีสิทธิออกเสียงเท่ากับหรือมากกว่า  
30% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน KEX ซ่ึงในกรณีนี้ KRL  
อาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช ้สิทธิเมื่อเกิดเหตุเลิกสัญญา 
โดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ KEX ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 
อย่างน้อย 9 เดือน การที่ KEX ผิดสัญญาในสาระส�าคัญภายใต ้
สัญญาอนุญาตให้ใช ้สิทธิหลักและไม่ได้ด�าเนินการแก้ไข 
ภายในเวลาที่ก�าหนด และการที่ KEX ไม่สามารถช�าระหนี้ และ 
ใ น ก ร ณี ที่  K E X  มี ห น้ี สิ น ล ้ น พ ้ น ตั ว ห รื อ เ ลิ ก กิ จ ก า ร 
ในกรณีที่  KEX เพิกถอนหุ้นจากการจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ฯ หรือไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรพัย์ฯ KRL มสิีทธิบอกเลิกสญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหลกัได้ 
โดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ KEX ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 
อย่างน้อย 3 เดือน

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหลัก 
อยู่นอกเหนือการควบคุมของ KEX หากสัญญาอนุญาตให้ใช ้
สิทธิหลักสิ้นสุดลงไม่ว ่าด้วยเหตุผลใดๆ KEX จะต้องยุติ 
ใช้แบรนด์ “เคอรี ่เอก็ซ์เพรส” ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง 
มนัียส�าคัญต่อชือ่เสยีง ธุรกิจ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนินงาน  
และโอกาสทางธุรกิจของ KEX 

ตามท่ี KEX ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี  
11 กุมภาพันธ์ 2564ให้ทราบถึงการเปิดเผยสารสนเทศร่วมกัน 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง Flourish Harmony  
Ho ld ings Company L imi ted ซึ่ ง เป ็นบริษัทย ่อย ท่ี  
S.F. Holdings Co., Ltd. เป็นผู ้ถือหุ ้นท้ังหมดทางอ้อม  
Kerry Properties Limited และ Kerry Logistics Network  
Limited (“KLN”) ว่าผู้ซื้อได้แสดงเจตจ�านงที่จะท�าข้อเสนอ 
ซื้อหุ้นบางส่วนแบบมีเงื่อนไข โดยมีค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน  
(Conditional Partial Cash Offer) เพ่ือซื้อหุ ้นประมาณ 
51.5% ของหุ้นที่ออกและช�าระแล้วท้ังหมดของ KLN (Fully  
Diluted Basis) ในวันที่มีการประกาศดังกล่าว (“การเสนอซื้อ 
หุ้นใน KLN”) นั้น ในกรณีที่ธุรกรรมการเสนอซื้อดังกล่าวเกิดขึ้น 
และเสร็จสมบูรณ์ จะส่งผลให้ KGL และ/หรือบริษัทย่อย 
ไม่มีอ�านาจควบคุมและไม่มีสิทธิออกเสียงเท่ากับหรือมากกว่า 
30% ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดใน KEX และท�าให้ KRL  
มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิฉบับปัจจุบันได้  
เพ่ือเป็นการลดความเสีย่งของการบอกเลกิสญัญาและรกัษาสทิธิ
ในการใช้แบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” KEX จึงได้เข้าท�าสัญญา 
อนุญาตให้ใช้สิทธิฉบับใหม่กับ Kuok Registrations Limited  
(“KRL”) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมาย 
การค้าและชื่อ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และเครื่องหมายการค้าและ 
ชื่ออื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง (“สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิฉบับใหม่”) ซึ่ง
จะมีผลใช้บังคับแทนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิฉบับปัจจุบัน 
ระหว่าง KEX กับ KRL (“สญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธิฉบบัปัจจบุนั”)  
เพ่ือสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ KLN  
และการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวข้องในข้อการบอกเลิกสัญญา  
การมีผลของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิฉบับใหม่น้ีอยู่ภายใต ้
เง่ือนไขของการเสร็จสมบูรณ์ของธุรกรรมการเสนอซื้อหุ ้น 
ใน KLN (และเงื่อนไขอื่นๆ) และข้อสัญญาใหม่ภายใต้สัญญา
ดังกล่าว รวมถึง (แต่ไม่จ�ากัดเพียง) ข้อสัญญาใหม่เก่ียวกับ 
การสิ้นสุดลงของสัญญาข้างต้น จะไม่มีผลจนกว่าการเสนอ 
ซื้อหุ้นใน KLN จะเสร็จสมบูรณ์ โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดลงเมื่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิฉบับใหม่
มีผลใช้บังคับแล้ว
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การขับเคลื่อน
สู่ความยั่งยืน

เกี่ยวกับเนื้อหาภายใต้หัวข้อนี้

การพัฒนาอย่างย่ังยืนถือเป็นหวัใจส�าคญัในการด�าเนนิกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะกลางและ
ระยะยาวของ KEX และผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆ จุดในองค์กร เนื้อหารายงาน 
ความย่ังยืนของ KEX น้ี เป็นการรายงานครัง้แรกและได้รวบรวมข้อมลูท่ีเป็นสาระส�าคญั
เก่ียวกับสังคม ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการก�ากับดูแลกิจการของ KEX กลยุทธ์องค์กร 
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รายงานความย่ังยืนของ KEX ประจ�าปี 2563  
โดยอ้างอิงมาตรฐานการรายงานระดับสากล เช่น Global Reporting Standard (GRI)  
และคู่มือ แบบ 56-1 One Report ของ ก.ล.ต. มาปรับใช้

แนวทางการรายงาน

การรายงานวิธีการบริหารจัดการ (Management Approach) และผลการด�าเนินงาน 
ในเรื่องท่ีมีนัยส�าคัญ (Materiality) ถูกก�าหนดผ่านกระบวนการประเมินประเด็นที่ม ี
นัยส�าคัญ ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ขณะท่ีเน้ือหาเก่ียวกับ 
สิทธิมนุษยชนเป็นไปตาม UN Guiding Principles Reporting Framework ส�าหรับ
ภาคธุรกิจ

ขอบเขตของเนื้อหา

ขอบเขตเนื้อหาพิจารณาจากความเก่ียวข้องทางธุรกิจ ความพร้อมของข้อมูล และ
ระดับของผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและการสร้างแบรนด์ของ KEX สรุปได้ว่า 
ขอบเขตรายงานน้ันก�าหนดให้ครอบคลุมถึงส�านักงานใหญ่ของ KEX, ศูนย์คัดแยก 
และกระจายสินค้าบางนา ตลอดจนสายงานหลักทางธุรกิจซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
ภาพรวมของทั้งองค์กรได้

ข้อมูลที่ปรากฏครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่มีนัยส�าคัญ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ตลอดปี 2563 KEX ได้ท�างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ท่ีด ี
และรับข้อเสนอแนะหรือแนวทางเก่ียวกับความคาดหวังของกลุ่มคนเหล่าน้ันที่มีต่อ  
KEX โดยผู้มีส่วนได้เสีย 5 กลุ่มหลัก ท่ีปรากฏตามตารางด้านล่างน้ี สะท้อนให้เห็นถึง 
ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของ KEX ซึ่งผู ้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มถือว่า 
มีบทบาทส�าคัญในการสร้างมูลค่าระยะยาวและท�าให้ธุรกิจของ KEX เติบโตได ้
อย่างยั่งยืน 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่สนใจ/ความคาดหวัง การตอบสนองของ	KEX	 
ต่อประเด็นเหล่านั้น

1. ลูกค้า • ศูนย์บริการลูกค้า
• การสัมภาษณ์ลูกค้า/  

การตรวจสอบบริการ 

• คุณภาพของการบริการ
• การจัดส่งตรงเวลา
• การปกป้องข้อมูล 

ส่วนบุคคลของลูกค้า

• มุ่งมั่นและไม่หยุดยั้ง 
ในการให้บริการที่มีคุณภาพ
ดีที่สุดด้วยความโปร่งใส
และซื่อสัตย์

• การจัดชั้นความลับ 
และการเข้าถึงข้อมูล  
(Data Classification)

2. พนักงาน • CEO Townhall
• ช่องทางการส่งข้อเสนอแนะ

และข้อร้องเรียน  
(Kerry Nokweed)

• คณะกรรมการสวัสดิการ
• ช่องทางการติดต่อกับ 

หน่วยงานพัฒนาบุคลากร
• การส�ารวจความผูกพัน 

ของพนักงาน
• การส�ารวจความพึงพอใจ 

ในการฝึกอบรม 
และการพัฒนา

• ค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
และสามารถแข่งขัน 
กับตลาดได้

• ความก้าวหน้าในอาชีพ
• การพัฒนาความสามารถ

ของพนักงาน
• ความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัย

• ค่าตอบแทน การเลื่อน
ต�าแหน่ง และสวัสดิการ 
ที่เป็นธรรมและจูงใจ

• หลักสูตรพัฒนาผู้น�า 
และความสามารถ 
ตามหน้าที่รับผิดชอบ

• ความปลอดภัย 
ในการท�างาน

3. พันธมิตรทางธุรกิจ • การเยี่ยมชมกิจการ 
และการประชุมร่วมกัน

• ช่องทางการส่งข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียน

• การพัฒนาความสามารถ
พันธมิตรทางธุรกิจ

• การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
• การสร้างหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์

• การฝึกอบรมและพัฒนา
พันธมิตรทางธุรกิจ

• นโยบายจัดซื้อที่เป็นธรรม
• การสร้างความร่วมมือ

เชิงกลยุทธ์กับพันธมิตร 
ที่มีศักยภาพ

4.  ชุมชนและสังคม • การพบปะเยี่ยมเยียน 
ตามโอกาส

• การจัดกิจกรรม 
ร่วมกับชุมชน

•  โอกาสในการเข้าท�างาน 
กับ KEX

• ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

•  มอบโอกาสในการเข้า
ท�างานกับ KEX

• การบริจาค การพัฒนา
ชุมชน และการสนับสนุน
ต่างๆ

5.  หน่วยงานของรัฐ • การพบปะเยี่ยมเยียน 
ตามโอกาส

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• การสร้างรากฐาน 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ

การประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญ	(Materiality	Assessment)	

1.	การระบุประเด็น 2.	การจัดล�าดับความส�าคัญ 3.	การตรวจสอบความถูกต้อง

ระบุประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจาก 
การด�าเนินงานของ KEX โดยใช ้
วิธีการวิเคราะห์และสอบถามจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย และน�ามาพิจารณา
ควบคู่กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  
และทิศทางขององค์กร ตลอดจน 
ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญทั้งในระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว

ตรวจสอบผลลพัธ์ทีไ่ด้จากกระบวนการแรก 
เทียบกับตัวแปรภายนอกซึ่งอาจจะมี 
ผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย 
ขององค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง  
และระยะยาว และประเด็นที่ได้จาก 
มุมมองขององค์กรภายนอกทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ ซึ่งมองว่าธุรกิจ 
โลจิสติกส์และขนส่งพัสดุด่วน 
ควรจะน�ามาพิจารณา

น�าเสนอและพิจารณาร่วมกันกับผู้บริหาร
ระดับสูงในองค์กร จากนั้นน�าเสนอ 
ต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน 
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ	

กลยุทธ์ในการตอบสนอง เป้าหมาย

ด้านสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนเป้าหมายโลกและเป้าหมาย
ของประเทศตามข้อตกลงปารีสว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จะพยายาม
ควบคุมอุณหภูมิโลกให้สูงไม่เกิน 
2 องศาเซลเซียส ด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สร้างความตระหนักในเรื่อง
ความปลอดภัยบนท้องถนน
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

• ปรับปรุงกรอบการด�าเนินงาน 
ตามนโยบายด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยให้เข้มข้นขึ้น

• อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นศูนย์ (0)

ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน
และส่งเสริมความรู้ให้แก่ชุมชน

• ด�าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อย 7 แห่งในการให้ความรู ้
ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา

• สนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
และโซเชียลคอมเมิร์ซในประเทศ

การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น�า
ของพนักงาน

• พัฒนาพนักงานให้พร้อมรองรับ 
ความต้องการทางธุรกิจ

• ผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ 
ของพนักงาน

• เพิ่มผลิตภาพของพนักงาน

• มีกลยุทธ์การพัฒนาพนักงาน 
และหลักสูตรที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการทางธุรกิจ

• ภายในปี 2563 และ 2564  
ต้องพนักงานจ�านวน 2,071 ราย 
ได้รับการฝึกอบรม
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กลยุทธ์ในการตอบสนอง เป้าหมาย

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ 
ต่อพนักงาน

• สร้างความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
และสิทธิแรงงาน

• ส่งเสริมพนักงานตัวอย่างที่มีค่านิยม 
HI STEP 

• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

• ไม่มีการละเมิดทางเพศและไม่มี 
การเลือกปฏิบัติในสถานที่ท�างาน

• บรรลุวัตถุประสงค์ของแคมเปญ  
HI STEP The Idol

• คะแนนความผูกพันของพนักงาน 
ที่มีต่อองค์กรเทียบเท่าค่าเฉลี่ย 
ของประเทศไทย

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

สร้างมาตรฐานการท�าธุรกิจ 
ที่มีจริยธรรม

ส่งเสริมนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั่วทั้งองค์กร

จ�านวนพนักงานที่ผ่านการประเมิน
จริยธรรมตาม Sunshine training 
program ครบ 100%

ส่งเสริมคุณภาพการบริการ
ที่เป็นเลิศ

น�าเสนอบริการที่เป็นเลิศ
เหนือความคาดหมายของลูกค้า

ความรวดเร็วและตรงต่อเวลา
ในการจัดส่งพัสดุอยู่ที่ขั้นต�า่ 90%

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า

ก�าหนดให้เรื่องการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่องค์กร
ต้องให้ความส�าคัญและบรรจุอยู่
ในการบริหารความเสี่ยงของ KEX

• ปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

• ไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า

ความร่วมมือทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

• การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม
• ส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตร 

ทางธุรกิจที่มีศักยภาพ

ผลการด�าเนินงานในป	ี2563	

ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ	Kerry	Express	Grow	Green

•  การมุ่งสู่การประชุมรูปแบบดิจิทัล
 ตั้งแต่ปี 2562 KEX ได้น�านโยบายการประชุมรูปแบบดิจิทัลมาใช้กับทุกการประชุมในองค์กร ต้ังแต่ระดับ 

การประชมุคณะกรรมการบรษิทั โดยมเีป้าหมายเพ่ือสร้างการประชมุท่ีมปีระสทิธิภาพทัง้ในแง่ของผูเ้ข้าร่วมประชมุ  
และผู้เตรียมเอกสารการประชุม รวมถึงลดการใช้กระดาษเป็นศูนย์

 โดยการประชุมจะด�าเนินการผ่านแอปพลิเคชัน Board Portal ที่สามารถอัปโหลดเอกสารการประชุมการด�าเนินการประชุม  
การบันทึกการประชุม การลงคะแนนเสียง และการสร้างช่องทางให้คณะกรรมการสามารถพูดคุยกันในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ 
การประชุมได้
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• โครงการน�าร่องมาตรการประหยัดพลังงาน
 • โครงการน�าร่องรับส่งพัสดุด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  KEX ได้น�าร่องทดลองใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการจัดส่ง

พัสดุเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2563 โดยในเฟสแรกจะเริ่มต้นใช้ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายประหยัดพลังงาน รักษา 
สิ่งแวดล้อมของ KEX และแนวทางการพัฒนาอย่าง 
ย่ังยืนของ KEX ท่ีเน้นการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมเป็นแบบอย่างให้กับภาค
อุตสาหกรรม

  โดยพบว่า KEX สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ได้ 0.84 tCo

2
e ต่อคันต่อ 3 เดือน รวมเป็นปริมาณ 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีสามารถลดได้ทั้งหมด 12.6 tCo
2
e  

ต่อ 3 เดือน

 • แคมเปญรณรงค์ปิดไฟตอนเที่ยงและเมื่อไม่ได้ใช้งาน 
  ด้วยเห็นความส�าคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง 

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดเรื่องการเกิด
ภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาในปัจจุบันได้ ท�าให้ตั้งแต่ปี 
2562 KEX ได้มแีคมเปญปิดไฟเมือ่ไม่ใช้งาน โดยเริม่จาก
การปิดไฟในช่วงพักกลางวันของทุกวัน และการเปิดปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แอร์ส�านักงาน พัดลมระบายอากาศ 
และไฟฟ้าตามอาคารรวมถึงมีการรรณรงค์ให้พนักงาน
ปิดไฟเมื่อต้องออกไปประชุมหรือไม่อยู่ในห้องท�างาน

ด้านสังคม

• การให้ความส�าคัญเรือ่งความปลอดภยั
 และอาชวีอนามยัของพนักงาน 
 • มาตรการป้องกันโควิด 19
  KEX มีการด�าเนินการท่ีรวดเร็วและรัดกุมในการป้องกัน 

การแพร่ระบาดและการตดิเชือ้ของพนกังานในองค์กรด้วย 
ค�านงึถึงความปลอดภยัของพนักงาน บคุคลในครอบครวั  
และสังคมส่วนรวม โดยมีการตั้งคณะกรรมการป้องกัน 
และควบคุมการระบาดโควิด 19 (COVID Prevention  

Committee) ตัง้แต่ต้นปี 2562 เพ่ือท�าให้หน้าท่ีออกนโยบาย 
และมาตรการในการป้องกัน การรณรงค์ให้พนักงาน 
ปฏิบัติตัวตามมาตรการของภาครัฐและของ KEX 
รวมท้ังติดตามดูแลผลการด�าเนินงานโดยตัวอย่าง
มาตรการของ KEX เพ่ือป้องกันโควิด 19 ได ้แก ่ 
การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด เว้นแต่จะมีเหตุอันควร 
ให้ได้รบัอนญุาต แต่ท้ังนีพ้นักงานทีไ่ด้รบัอนญุาตจะต้อง 
มีการกักตัวก่อนกลับมาท�างาน และจะต้องไปตรวจเชื้อ 
ทีโ่รงพยาบาลเพ่ือน�าผลมาย่ืนให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ การ
แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง  
การต้ังจุดบริการเจลแอลกอฮอล์และจุดวัดอุณหภูมิ 
ไว้ท่ีศูนย์บริการลูกค้าทุกแห่งโดยพบว่าจากการด�าเนิน 
นโยบายดังกล่าว พนักงาน KEX ไม่มีการติดเชื้อจาก 
การปฏิบัติงาน มีเพียงแต่ติดจากบุคคลใกล้ชิดใน 
ครอบครัว ซึ่งคิดเป็นน้อยกว่า 1% ของพนักงานทั้งหมด 
ในองค์กร ท้ังน้ี เมื่อมีการพบว่าพนักงานคนไหนติดเชื้อ  
บริษัทจะท�าการปิดส�านักงานท่ีพนักงานคนดังกล่าว 
ประจ�าอยู่และมีการพ่นฆ่าเชื้อเป็นเวลา 1 - 3 วัน รวมถึง 
ส่ังให้พนักงานทุกคนท่ีท�างานอยู่ในท่ีเดียวกันต้องกักตัว 
เป็นเวลา 14 วัน และต้องไปพบแพทย์เพ่ือตรวจหาเชื้อ 
ที่โรงพยาบาลและน�ามายื่นต่อบริษัท

 • การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
  เน่ืองด้วยธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนเป็นธุรกิจ 

ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ท�าให้ 
ในปี 2563 KEX ตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทที่มีอุบัติเหตุเป็น 0  
จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานด้านการดูแลอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยขององค์กรจัดฝึกอบรมพนักงาน 
ขับรถทั้งของบริษัทเองและของพันธมิตรทางธุรกิจ 
รวมถึงจัดแคมเปญรณรงค์เรื่องการขับข่ีอย่างปลอดภัย
และมีวินัย และการจัดให้มีการตรวจวัดสารเสพติด 
ก่อนเริ่มงาน โดยผลจากการด�าเนินโครงการพบว่า  
อตัราการเกิดอบุตัเิหตจุนเสยีชวีติตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 
จนถึงเดือนธันวาคม 2563 มีค่าเป็น 0 และอัตรา 
การเกิดอุบัติเหตุทั่วไปมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง
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  ท้ังนี้ KEX มีการท�าประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต 
ให ้ กับพนักงานขับรถทุกคนเพ่ือเป ็นการดูแลและ
ตอบแทนพนักงาน และมีการติดตั้ง GPS Tracking  
เพ่ือตรวจสอบเส้นทางและจุดปัจจุบันของรถของบริษัท
และมีนโยบายให้พนักงานที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัด 
เป็นเวลานาน ต้องมีการหยุดพักท่ีจุดพักรถ รวมถึง 
การหยุดพักค้างคืน โดย KEX เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

• การสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นน�า
 KEX เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการสร้างคนให้ตรงกับ

สายอาชีพ รวมถึงการเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยได้เข้าถึงประสบการณ์ท�างานจริงก่อนจบ
การศึกษา จึงมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่า 7 แห่ง
ทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ในการเข้าไปฝึกสอน ให้ความรู้ และรับเข้ามาเป็น 
นักศึกษาฝึกงาน ในช่วงระหว่างโครงการรวมถึงการเปิด
โอกาสให้น้องๆ ที่มีความสามารถได้เข้ามาร่วมงานกับ KEX 
เมื่อจบการศึกษา (Attract Young Talent) โดยโครงการ 
ดงักล่าวได้ท�าต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2562 และปัจจบุนัอยู่ระหว่าง 
การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ร่วมกัน

•  แคมเปญเปลี่ยนแท็กซี่เป็นเคอรี่ชั่วคราว
 จากการระบาดของโควิด 19 ท�าให้ประเทศต้อง shut down  

และไม่สามารถเปิดรับนักท่องเท่ียวได้ ส่งผลให้ผู้ขับขี่แท็กซ่ี 
ไม่สามารถมรีายได้ตามระดบัเดมิ ประกอบกับในช่วงเริม่ต้น 
ของการระบาด ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง 
อคีอมเมร์ิซมอีตัราการเตบิโตสงูกว่า 2 เท่า KEX จงึเหน็โอกาส 
ท่ีจะพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มผู้ขับขี่แท็กซี่กว่า 100 คัน  
โดยเปิดให้ผู้ขับขี่แท็กซี่เข้ามาช่วยขับรถส่งพัสดุของ KEX  
และได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมเป็นรายวัน เพ่ือให้
ผู ้ขับขี่แท็กซี่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได ้  
โครงการดังกล่าวถือเป็น Win-win Solution ของท้ังผู้ขับข่ี
แท็กซี่และ KEX

• การพัฒนาบุคลากร
 • KEX ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานอย่าง 

ต่อเน่ือง โดยมกีารจดัท�าแผนการพัฒนาศกัยภาพพนักงาน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ 
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

  - หลักสูตรพัฒนาความรู ้ ข้ันพ้ืนฐาน (Soft Skill  
Development) ท่ีเน้นเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ทักษะ
ขั้นพื้นฐานที่พนักงานจะต้องมี อาทิ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านการคิด
วิเคราะห์แยกแยะ (Critical Thinking) การบริหาร
โครงการ ฯลฯ

  - ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า ผู ้ น� า  ( L e a d e r s h i p  S k i l l  
Development) เพ่ือรองรบัแผนการสบืทอดต�าแหน่ง
และการเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงานกลุ ่ม 
Talent

  - หลักสูตรพัฒนาความรู้ตามสายงาน (Functional  
Skill Development) โดยแบ่งเป็นสายปฏิบัติการ 
และสายสนับสนุนองค์กร
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 • โดยรูปแบบการฝึกอบรมของ KEX มีทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และมีการประเมินผลหลังการฝึกอบรมทุกครั้ง
 
 ส�าหรับในปี 2564 KEX วางเป้าหมายที่จะพัฒนาและรักษาพนักงานกลุ่ม Talent และการพัฒนาผู้น�าให้กับองค์กรเพ่ือเตรียม 

รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

• การให้ความส�าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
 • ด้วยความที ่KEX มพีนักงานมากกว่า 18,000 คน ซึง่มคีวามหลากหลายท้ังทางด้านอายุ การศึกษา  

เพศ ศาสนา และความคดิเรือ่งการสร้างให้พนกังานเข้าใจและตระหนักสทิธิของผูอ้ืน่ เพ่ือให้ KEX  
เป็นองค์กรทีน่่าอยู่ส�าหรบัทกุคนจงึเป็นสิง่ส�าคญั โดยเราได้มอบหมายให้หน่วยงานพัฒนาบคุลากร 
ซึ่งเป็น Touch Point แรกของพนักงาน เป็นผู้ท�าการศึกษาและรวบรวมประเด็นทางด้านสิทธิ 
มนุษยชน ผ่านการสุ่มสัมภาษณ์พนักงานแต่ละระดับ การลงไปดูในสถานท่ีปฏิบัติงานจริง และ
การรวบรวมข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง Nokweed 

ความพึงพอใจ
ต่อเนื้อหาการอบรม

ความพึงพอใจ
ต่อวิทยาการ

ผลคะแนนเฉลี่ย

93.9%
ผลคะแนนเฉลี่ย

92.8%

ภาพแสดงกระบวนการค้นหาและประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	Due	Diligence)

การสัมภาษณ์แบบ	1-1

• สัมภาษณ์พนักงาน
 ที่หลากหลายทั้งทาง

ระดับและต�าแหน่งงาน
• อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

การตรวจสอบ

• การตรวจสอบ
 จากสถานที่จริง
• การตรวจสอบ
 ซึ่งยึดมาตรฐาน
 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
• การร่วมตรวจสอบ
 เป็นหมู่คณะ

การร้องเรียน

• การเฝ้าติดตาม 
และเก็บข้อมูลรายวัน
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  จากกระบวนการค้นหาและสอบทานประเด็นความเสี่ยง 
ด้านสทิธมินุษยชน ในปี 2563 KEX ได้ก�าหนด 4 ประเด็น
หลักที่ต้องบริหารจัดการ กล่าวคือ

  โดย KEX มีการก�าหนดนโยบายเฉพาะเร่ืองนอกเหนือ
จากการบรรจุในระเบียบบริหารงานบุคลากร และ
ประกาศให้พนกังานรบัทราบและปฏิบตัติามทันที รวมถึง 
มีการสร้างความเข้าใจผ่านการสื่อสารช่องทางอีเมล
ภายในและการให ้ความรู ้พนักงานผ่านแคมเปญ  
Human Right the Series หน่วยงานพัฒนาบุคลากร  
จะมกีารตดิตามผลและบนัทึกเพ่ือรายงานต่อฝ่ายจดัการ 
เป็นประจ�า โดยพบว่าภายหลังจากการด�าเนินการ 
ดังกล่าว สถิติการร้องเรียนของพนักงานมีอัตราท่ีลดลง
อย่างต่อเนื่อง

• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 • KEX มุ ่งมั่นท่ีจะได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทท่ีมี 

คนอยากมาท�างานด้วยมากทีส่ดุ (Best Employer) จงึให้ 
ความส�าคัญต่อสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีเหมาะสม
และก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงาน 
ในระดับท่ีสามารถจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับ KEX 
ได้อย่างต่อเน่ืองและมปีระสทิธิภาพ รวมถึงมกีารวางแผน
การเติบโตในสายงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  
และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ โดยในแต่ละป ี
จะมีการน�าความคิดเห็นของพนักงานผ่านการประเมิน
ความผูกพันต่อองค์กร (Employees Engagement 
Survey) มาช่วยพัฒนาในด้านต่างๆ ของงานพัฒนา
บุคลากร

  ตัวอย่างของสวัสดิการท่ี KEX มอบให้แก่พนักงาน
มากกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด อาทิ การอนุญาตให้พนักงาน
ชายลาหยุดไปดูแลภรรยาหลังคลอดบุตร การอนุญาต 
ให้ลาไปปฏิบัติภารกิจทางศาสนา ฯลฯ

  ในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี KEX มี 
การก�าหนด Core Value ที่เรียกว่า HI STEP โดยมี
การส่งเสริมทั้งในรูปแบบของแคมเปญ HI STEP THE 
HERO เพ่ือเชิดชูพนักงานที่สามารถสะท้อนวัฒนธรรม
องค์กรไปสู่การปฏิบัติเชิงรูปธรรมได้ ผ่านการชมเชย 
ให้เพ่ือพนักงานทุกคนทราบ รวมถึงการให้รางวัล  
HI STEP The Idol

การดูแลพนักงาน
อย่างเท่าเทียมกัน 

การยอมรับ
ในความแตกต่าง 

การไม่ใชแ้รงงานบงัคบั
และแรงงานเด็ก

การไม่ล่วงละเมิด
ทางเพศ 

  ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการจัดท�า 
ในรูปแบบ 360 องศา เพ่ือให้เกิดการรับฟังจากทุกคน
ท่ีเก่ียวข้อง และมีการร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและ 
ผู ้ใต้บังคับบัญชาในการก�าหนดเป้าหมายท่ีต้องการ 
บรรลุในแต่ละปี 
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• การส่งเสริมให้องค์กรมีจริยธรรมในการด�าเนินงาน
 Sunshine Program คือ หลักสูตรอบรมภาคบังคับ 

ด ้านจริยธรรมท่ีถูกพัฒนาขึ้นมา โดยพนักงานทุกคน 
ในองค์กรจะต้องผ่านการประเมินตั้งแต่วันแรกท่ีมาเริ่มงาน  
รวมถึงจะมีการทบทวนทุกๆ ปี หลักสูตรใน Sunshine  
Program ครอบคลุมถึงเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ การเคารพ 
สิทธิมนุษยชน การต่อต้านคอร์รัปชัน ฯลฯ

• การน�าเสนอคุณภาพบริการที่เหนือกว่า
 KEX มุ ่งมั่นท่ีจะให้บริการอย่างเหนือความคาดหมาย 

ต่อลูกค้า จึงให้ความส�าคัญเรื่องการฝึกอบรมพนักงาน 
ประจ�าร้านก่อนเข้าท�างาน รวมถึงน�าเสนอสินค้าและบริการ
ที่หลากหลายตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม อาทิ บริการส่งพัสดุด่วน
ภายในวันเดยีว (Bangkok Sameday)  KEX จดัส่งพัสดุด่วน 
ถึงวันถัดไป (Next Day Service) ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า  
99% ของประเทศ หรือบริการช�าระค่าสินค้าและบริการ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ (e-Payment) 

 นอกจากน้ี  KEX ยังมทีีมตรวจสอบคณุภาพภายในท่ีคอยสุม่
ตรวจสอบการบริการและความถูกต้อง รวดเร็วของพนักงาน
ขับรถตามมาตรฐานของ KEX กับทางลูกค้าเพ่ือน�าผลที่ได้
มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 จากความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงท�าให้ KEX ได้รับการยอมรับ 
จากลูกค้า ผ่านรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลแบรนด์ยอดนิยม 
อันดับหนึ่งในประเทศไทยสาขาบริการจัดส่ง/โลจิสติกส์  
โดยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ ประจ�าปี 2560 - 2563 รางวัล  
ETDA e-Commerce Award ด้านการบริหารจัดส่งสินค้า 
เย่ียมยอดครองใจมหาชน ประจ�าปี 2560 และ 2562 
เป็นต้น 

• การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นเรื่องท่ีบริษัท 

ให้ความส�าคัญอย่างสงู เราจงึได้ออกนโยบายการรกัษาข้อมลู
ส่วนบคุคลและความปลอดภยัทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีก�าหนดชัน้ความลับของข้อมลู (Data classification) บคุคล
ท่ีจะเข้าถึงข้อมลูในแต่ละล�าดับชัน้ กระบวนการเข้าถึงข้อมลู
แต่ละชั้นรวมถึงการทวนสอบความปลอดภัย และการอบรม
ให้พนกังานตระหนกัถึงภยัของมลัแวร์และไวรสัคอมพิวเตอร์ 
และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเป็นประจ�า

 โดยพบว่า ต้ังแต่เริ่มด�าเนินธุรกิจ บริษัทยังไม่เคยได้รับ 
การร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล

• การพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างยั่งยืน
 พันธมติรทางธุรกิจ ทัง้ต้นน�า้และปลายน�า้ ไม่ว่าจะเป็นบรษิทั

ลีสซิ่ง ท่ีให้เช่ารถรับ-ส่งพัสดุ ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต
และระบบการช�าระเงินออนไลน์ พันธมิตรเครือข่ายร้านค้า
ตัวแทน ฯลฯ ถือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความส�าคัญในห่วงโซ ่
อุปทานของบริษัท (supply chain) เราจึงได้เริ่มจัดให้ม ี
การประเมินและการพูดคุยถึงความคาดหวังของพันธมิตร
ทางธุรกิจต่อบริษัทและหนทางท่ีจะพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างกัน (Win-win partnership) อาทิ ในปีท่ีผ่านมา 
บริษัทได้พัฒนาหลักสูตรอบรมพนักงานของร้านค้าตัวแทน
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานเดียวกันกับพนักงาน
ของบริษัทเอง และมีการให้ความรู้ในเรื่องของงานบริหาร
และงานขาย 
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 KEX ยังมีการออกนโยบายจัดซื้อที่ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
จัดซื้อจัดจ้างท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม ขณะเดียวกัน KEX 
ก็มีนโยบายที่จะไม่พ่ึงพิงคู ่ค ้ารายใดรายหน่ึงเป็นหลัก 
และสื่อสารให้คู ่ค้ารับทราบจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 
ของ KEX และนโยบายที่จะไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนต่อภาพลักษณ์ 
ของบริษัทเอง รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนจาก 
การพึ่งพิงคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง

 ทัง้นี ้พันธมติรทางธุรกิจในระบบนเิวศทางธุรกิจ (Ecosystem)  
ของ KEX มจี�านวนมาก ดงันัน้ความร่วมมอืกับกลุม่พันธมติร
จึงถือเป็นเรื่องส�าคัญที่จะท�าให้องค์กรเติบโตอย่างย่ังยืน 
โดยที่การร่วมมือกันน้ันจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายทาง
ธุรกิจและการพัฒนาอย่างย่ังยืน การสร้างผลก�าไรอย่าง 
ต่อเนื่อง และการท�าธุรกิจอย่างซื่อสัตย์

 
 นอกจากการด�าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ในช่วงที่มีการแพร่ 

ระบาดของโควิด 19 KEX ได้ร่วมกับกลุม่ BTS ในการส่งมอบ  
“บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” จ�านวน 20,000 ชุด มูลค่ารวม  
25 ล้านบาท ให้กับประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โดยภายในกล่องจะ
ประกอบด้วยสิ่งของจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ อาทิ ข้าวสาร 
อาหารแห้ง อาหารส�าเร็จรูป และเครื่องปรุงรส 

 KEX ได้น�าเสนอบริการใหม่อย่าง “Farm To Table” โดย 
ร ่วมมือกับเกษตรกรทั่วประเทศ ส่งตรงผลผลิตถึงมือ 
ผูบ้รโิภคโดยตรง ไม่จ�าเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง โดย KEX  
ถือเป็นเจ้าเดียวท่ีน�าเสนอบริการแบบ Total Solution  
ตั้งแต่การจัดท�ากล่องบรรจุให้เหมาะสมต่อผลผลิตไปจนถึง
การน�าส่งด้วยความระมัดระวังสินค้าเสียหาย ซึ่ง KEX  
ยังมองหาโอกาสในการขยายบริการด้านนี้ต่อไป

 ขณะเดียวกัน KEX ยังมีการประเมินความคาดหวังของคู่ค้า 
และหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกัน KEX  
ยังจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงาน 
ของคู่ค้าท่ีเป็นร้านค้าตัวแทนจ�าหน่ายท้ังในด้านการขาย 
และการบริการ เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของคู่ค้า 
มีมาตรฐานเทียบเท่ากับการด�าเนินงานโดย KEX เอง

 KEX ก�าหนดให ้มีนโยบายจัดซื้อเ พ่ือเป ็นแนวปฏิบัต ิ
ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยม ี
การสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้คู ่ค้ารับทราบ ควบคู ่กับ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการไม่รับของขวัญ ท้ังน้ี 
ก็เพ่ือเป็นการรกัษาชือ่เสยีงขององค์กรและป้องกันความเสีย่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้น

 ทั้งนี้ ท่านสามารถสแกน
 คิวอาร์โค้ดด้านล่าง
 เพื่ออ่านข้อมูลผลการด�าเนินงาน
 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
 GRI Content Index

https://investor.th.kerryexpress.com/th/sustainability/sustainability-overview
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สรุปผลการด�าเนินงานของ	KEX หน่วย: ล้านบาท 

2562 2563 YoY 
%	+/	(-)

รายได้จากการขายและบริการ 19,782 18,917 -4.4%

ต้นทุนการขายและการให้บริการ 16,704 15,850 -5.1%

ก�าไรขั้นต้น 3,078 3,067 -0.3%

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 1,676 1,846 10.1%

ก�าไรสุทธิ 1,329 1,405 5.8%

ก�าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.54 1.11

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 15.6% 16.2%

อัตราก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (%) 8.5% 9.8%

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 6.7% 7.4%

* ตามข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

โครงสร้างรายได้ หน่วย: ล้านบาท 

2562 2563 YoY 
%	+/	(-)

รายได้จากการขายและให้บริการจัดส่งพัสดุ 19,607 18,891 -3.6%

 บุคคลส่งถึงบุคคล (C2C) 10,232 10,011 -2.2%

 ธุรกิจส่งถึงบุคคล (B2C) 8,949 8,528 -4.7%

 ธุรกิจส่งถึงธุรกิจ (B2B) 426 352 -17.4%

รายได้ค่าโฆษณา 175 26 -85.4%

รายได้รวมจากการขายและบริการ 19,782 18,917 -4.4%

ค�าอธิบาย	
และการวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโควิด	19	(COVID-19)	
และการด�าเนินกลยุทธ์ด้านราคาเชิงรุก

• รายได้รวมส�าหรับปี 2563 อยู่ท่ี 18,917 ล้านบาท ปรับตัว
ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่ 19,782 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 
4.4% โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี มีบางช่วงเวลาท่ีรายได ้
จากการขายและการให้บริการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ  
สา เหตุหลั กมาจากการแพร ่ ร ะบาดของ โค วิด  19  
(COVID-19) และมาตรการการปิดเมอืง (Lockdown) ทีท่าง 
รัฐบาลได้ประกาศใช้เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ
โควิด 19 ซึ่ งส ่งผลให ้ ธุรกรรมออนไลน ์เติบโตสูงขึ้น 
อย่างรวดเรว็ รวมถึงความต้องการในการจดัส่งสนิค้าท่ีเพ่ิมข้ึน  
อย่างไรก็ตาม การยืดเยื้อของสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ 
ภาคเศรษฐกิจหลายส่วนหยุดชะงัก ธุรกิจขนาดเล็กถึง 
ขนาดกลางประสบปัญหาขาดสภาพคล่องซึ่งท�าให้เกิด 
การลดจ�านวนการจ้างงาน โดยจากฐานข้อมูลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  
ได้ลดลง -6.6% ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นและก�าลังซื้อของ 
ผู้บริโภค

• KEX มีเป้าหมายท่ีจะปรับลดราคาต่อพัสดุเชิงรุก พร้อมท้ัง 
ยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและ 
ความพึงพอใจของลูกค้า โดยกลยุทธ์ดังกล่าวท�าให้ KEX 
สามารถด�ารงการเป็นผู้ให้บริการชั้นน�าในกลุ่มลูกค้า B2C  
ทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ค้าขายออนไลน์ที่เลือกใช้บริการ
จัดส่งพัสดุแบบประหยัดอีกด้วย

• ในปี 2563 น้ัน รายได้จากลูกค้าประเภทธุรกิจส่งถึงบุคคล 
(B2C) และประเภทบุคคลส่งถึงบุคคล (C2C) ปรับเพ่ิม 
สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร ์ซ 
(E-commerce) และโซเชยีลคอมเมร์ิซ (Social Commerce)  

ที่ เ พ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม  
ความเชื่อมั่นและก�าลังซื้อของผู้บริโภคท่ีลดลง ส่งผลให้ 
ผลการด�าเนินการในครึ่งปีหลังของ 2563 ปรับตัวลดลง  
ซึ่งได้ Offset การเติบโตท่ีเห็นในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 
นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าธุรกิจส่งถึงธุรกิจ (B2B) ซึ่งเป็นลูกค้า
องค์กรของ KEX นั้น ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยเช่นกัน

ต้นทุนลดลงจากประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้น

• ส�าหรับปี 2563 ต้นทุนขายและบริการลดลงประมาณ 5.1%  
โดยมีปัจจัยหลักจากการประหยัดต่อขนาดจากจ�านวนพัสดุ 
ที่เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการเชื้อเพลิงและ 
รถท่ีใช้ในการขนส่ง รวมถึงปัจจัยราคาน�้ามันท่ีปรับลดลง 
ในช่วงครึ่งปีแรก

• ค่าเช่าพ้ืนท่ีและยานพาหนะเป็นรายการค่าใช้จ ่ายท่ีม ี
การเปล่ียนแปลงสูงสุดในปี 2563 โดยปรับตัวลดลงจาก 
การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ฉบบัที ่16 
เรือ่งสญัญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏบิตั ิโดยการน�า TFRS 16  
มาถือปฏิบัติน้ันท�าให้ค่าเช่าและค่าเช่ารถท่ีใช้ในการขนส่ง 
ไม่ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน แต่ถูก 
บันทึกเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และคิดค่าเสื่อมราคาตาม 
เงื่อนไขของสัญญาเช่า นอกจากน้ี ในการบริหารจัดการ 
รถขนส่งให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนนั้น KEX ได้จัดการ 
ให้มีจ�านวนเส้นทางระหว่างศูนย์คัดแยกและศูนย์กระจาย
สินค้าเพ่ิมข้ึน ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการด�าเนินงานดีขึ้น 
และมีต้นทุนที่ลดลง 

รายได้ตามประเภท	 หน่วย: ล้านบาท

2562 % 2563 %

รายได้จากการขายและให้บริการจัดส่งพัสดุ 19,607 99% 18,891 100%

 บุคคลส่งถึงบุคคล (C2C) 10,232 52% 10,011 53%

 ธุรกิจส่งถึงบุคคล (B2C) 8,949 45% 8,528 45%

 ธุรกิจส่งถึงธุรกิจ (B2B) 426 2% 352 2%

รายได้ค่าโฆษณา 175 1% 26 0%

รายได้รวมจากการขายและบริการ 19,782 18,917
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ก�าไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

• ผลประกอบการส�าหรับปี 2563 KEX มีก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 1,846 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 1,405 ล้านบาท  
ปรับตัวสูงข้ึนท่ี 10.1% และ 5.8% ตามล�าดับ โดยเป็นผลจากประสิทธิภาพด้านบริหารและจัดการต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น การปรับตัว 
ลดลงของราคาน�า้มนั การบรหิารจดัการการใช้เชือ้เพลงิท่ีดขีึน้ และการบรหิารจดัการเส้นทางการจดัส่งและการจดัการยานพาหนะ
ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

• อัตราก�าไรขั้นต้นยังคงเพ่ิมขึ้นแม้ว่ารายได้ลดลง อันเนื่องมาจากการลดลงของต้นทุนการขายและการบริการในอัตราสูงกว่า 
การลดลงของรายได้

• ณ ปี 2563 อัตราก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้อยู่ท่ี 9.8% และอัตราก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 7.4% โดยปัจจัยหลักมาจาก  
การเพิ่มขึ้นของการประหยัดต่อขนาด ปริมาณพัสดุ และประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

ผลการด�าเนินงาน

• จ�านวนบริการเก็บเงินปลายทางมีการเติบโตขึ้นที่ 1.2% โดย
มีมูลค่ารวมโดยประมาณที่ 77,000 ล้านบาท และมีมูลค่า
ธุรกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ 6,400 ล้านบาทต่อเดือน โดยในปี 2563 
การบริการเก็บเงินปลายทางยังถือเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้
ส�าคัญของ KEX ถึงแม้ว่ามูลค่าในการซื้อขายสินค้าต่อครั้ง
จะมีการปรับตัวลดลง

• เ ค รื อ ข ่ า ย แ ล ะ ย า น พ า ห น ะ ท่ี ใ ช ้ ใ น ก า ร จั ด ส ่ ง พั ส ดุ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยจุดให้
บริการจ�านวน 15,991 แห่ง ศูนย์กระจายพัสดุ 1,230 แห่ง  
และยานพาหนะท่ีใช ้ในการจัดส ่งพัสดุ 23,303 คัน  
ซึ่ง KEX มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานและ 
การบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง 

• ถึงแม้ว่าปริมาณพัสดุจะเพ่ิมขึ้นในปี 2563 KEX ยังคง 
สามารถรักษามาตรฐานการจัดส่งพัสดุด้วย SLA ท่ี 99%  
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับการให้บริการจัดส่งพัสดุโดยการส่งมอบ 
ตามเวลาที่ก�าหนด

ผลการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้น

• ปัจจุบัน ความสามารถคัดแยกพัสดุสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 
2 ล้านชิ้นต่อวัน โดยมีการคัดแยกพัสดุเฉลี่ยท่ีประมาณ 
1.2 ล้านชิ้นต่อวัน และมีปริมาณการจัดส่งทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
ประมาณ 7.3% จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักจากการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 (COVID-19) ท่ีทางรัฐบาลได ้
ประกาศใช้มาตรการ Lockdown เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาด  
เมือ่ครึง่แรกของปี 2563 ซึง่ท�าให้พฤตกิรรมและความเคยชนิ 
ของผู ้บริโภคเปลี่ยนไป รวมถึงเปลี่ยนจากการจับจ่าย 
ทางกายภาพมาเป็นการซื้อของออนไลน์ ด้วยเหตุนี้จึงท�าให ้
ปริมาณความต้องการในการจัดส่งพัสดุและปริมาณพัสด ุ
เพิ่มมากขึ้น

99.99%
พื้นที่ประเทศไทยที่มีบริการ 
จัดส่งพัสดุในวันถัดไป

บริการเก็บเงินปลายทาง
6.4 พันล้านบาท

มูลค่าธุรกรรมเฉลี่ยต่อเดือน

23,303
ยานพาหนะขนส่งภายใต้
การบริหารจัดการของเรา

99%
ของพัสดุทั้งหมด

ได้รับการจัดส่งตรงเวลา
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รายละเอียดสินทรัพย์		 	 หน่วย: ล้านบาท

2562 2563 YoY 
%	+/	(-)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 910 9,697 965.8%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,722 1,467 -14.8%

อาคารและอุปกรณ์ 2,706 2,259 -16.5%

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - 5,321 N/A

สินทรัพย์อื่น 676 575 -14.9%

รวมสินทรัพย์ 6,014 19,318 221.2%

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 	 หน่วย: ล้านบาท

2562 2563 YoY 
%	+/	(-)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,800 1,347 -25.2%

เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง 884 615 -30.4%

สัดส่วนหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี - 1,761 N/A

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 3,593 N/A

หนี้สินอื่น 1,096 1,155 5.4%

รวมส่วนของเจ้าของ 2,233 10,847 385.7%

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 6,014 19,318 221.2%

ฐานะทางการเงิน	

 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
 หนี้สินรวม

รวมสินทรัพย์

6,014

รวมสินทรัพย์

19,318

ฐานะทางการเงิน

2562

2563

หน่วย: ล้านบาท

10,847

2,233

8,471

3,781
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910

3,457 (375)

5,706 9,697

ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ KEX คิดเป็น 51% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเพ่ิมข้ึน 965.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การเพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน และเงินสดรับท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น 
ต่อประชาชน (IPO) ในส่วนกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงประมาณ 75.5% จากปีก่อนหน้า จากการวางแผน 
รับมือสถานการณ์ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 (COVID-19) ทั้งน้ี ในปี 2562   
KEX มีการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินงาน เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์
ส�านักงานที่สูงกว่าปี 2563

• KEX ได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบัติในระหว่างรอบ 
ระยะเวลารายงาน ส่งผลให้สนิทรพัย์สทิธิการใช้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าเพ่ิมขึน้เป็นจ�านวน 5,321 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบ
ไปด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคาร และอุปกรณ์ เช่น การเช่าส�านักงาน การเช่าคลังสินค้า และการเช่ายานพาหนะ

• ในส่วนของระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) KEX ให้เวลาลูกค้า 15 - 30 วัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาดหรือธุรกิจ  
นอกจากนี้ KEX ก�าหนดระยะเวลาการช�าระเงิน 30 วันส�าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้จัดหาสินค้าและบริการภายนอก

• ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 385.7% เป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นในช่วง IPO และก�าไรสะสม

งบกระแสเงินสด

เงินสด (ธ.ค. 62) CFO CFI CFF เงินสด (ธ.ค. 63)

งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
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อัตราสัดส่วนทางการเงิน

  2562 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.99 2.40

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.92 2.38

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.61 0.92

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 17.89 16.75

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 20.40 21.79

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 32.78 28.69

ระยะเวลาเฉลี่ยในการช�าระหนี้ (วัน) 11.13 12.72

วงจรเงินสด (วัน) 9.27 9.07

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร    

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 15.56 16.21

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 8.16 9.48

อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (%) 0.31 0.28

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (เท่า) 1.15 1.93

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 6.72 7.43

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 71.37 21.48

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 24.64 11.09

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 75.81 70.16

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 3.67 1.49

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.69 0.78

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 97.88 37.53

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย 
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย

(เท่า) 0.34 1.46

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) - 1.64
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วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ในเดือนธันวาคม 2563 KEX ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญจ�านวน 300 ล้านหุ้น ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก  
โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ�านวนเงินที่คาดว่าจะใช	้
(ล้านบาท)

จ�านวนเงินที่ใช้จริง	
ณ	วันที	่31	ธันวาคม	

2563

จ�านวนเงินคงเหลือ	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

(ล้านบาท)

1. การขยายเครือข่ายจัดส่งพัสดุด่วน การลงทุน 
ในระบบการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการด�าเนินงาน และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4,370 - 4,370

2. การช�าระหนี้คืนแก่ธนาคาร* 800 - 800

3. เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ 
ของ KEX 

2,941 - 2,941

 รวม 8,111 - 8,111

หมายเหตุ: * ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 KEX ได้ช�าระหนี้คืนให้แก่ธนาคารจ�านวน 800 ล้านบาทแล้ว
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ KEX บังคับใช้กับ 
ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจและเป็น 
บรรทดัฐานให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าทีข่องตนอย่างเคร่งครดั โดยแนวปฏิบัติ 
ได้อ้างอิงตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560  
(Corporate Governance Code หรือ “CG Code”) 8 หลักปฏิบัติของคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) โดย KEX มุ่งมั่นที่จะน�าเอา 
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาปฏิบัติและผสานเป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินงาน 
และตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการออก 
และเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)  
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังดังต่อไปนี้ 

• เพ่ือปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความระมดัระวังและรอบคอบตามแนวทางทีไ่ด้รบัจากผูถื้อหุ้น  
ข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• เพ่ือเพ่ิมขีดจ�ากัดความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการ โดยค�านึงถึง 
ผลกระทบในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

• สร้างความเชื่อมั่นส�าหรับผู้ถือหุ้นและความเชื่อถือส�าหรับบุคคลรอบข้าง เพื่อน�าไป
สู่การเติบโตที่ยั่งยืน

• ก�าหนดแนวทางการประกอบธุรกิจอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธิ และมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

• สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการ
บริษัท

• สร้างคุณค่าที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลการด�าเนินงาน

ด้วยคณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญักับการยกระดบัมาตรฐานการก�ากับดแูลกิจการ
ที่ดีให้เป็นไปตามมาตรฐานท้ังในประเทศและต่างประเทศ อันจะสร้างความน่าเชื่อถือ
ท่ามกลางกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญของ KEX โดยได้ก�าหนดให้มีการทบทวนหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ�าทุกปี 

สแกน QR code 
เพื่ออ่านนโยบายการก�ากับดูแลกิจการฉบับเต็ม
และจรรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและ 
การด�าเนินงาน
ด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

https://investor.th.kerryexpress.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy
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หลักปฏิบัติ 1: 
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�าองค์กร 
ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทได้ค�านึงการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
และหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างถ่ีถ้วน โดยกลยุทธ์ นโยบาย 
การด�าเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการด�าเนินงาน 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนการด�าเนินงาน (Action Plan)  
งบประมาณท่ีถูกจัดสรร ได้สะท้อนถึงหลักการด�าเนินธุรกิจ 
ที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน โดยคาดหวังผลลัพธ์ดังนี้ 

• สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการท่ีดี โดยค�านึงถึง 
ผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and Performance  
with Long-term Perspective)

• ประกอบธุรกิจอย่างมจีรยิธรรม  เคารพสทิธิและมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible 
Business)

• เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพัฒนาหรอืลดผลกระทบด้านลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (Good Corporate Citizenship)

• สามารถปรับตัวได้ในทุกๆ การเปลี่ยนแปลง (Corporate 
Resilience)

จากผลลัพธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้คาดหวังไว้ คณะกรรมการ
บริษัทได้แยกบทบาทชัดเจนจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และฝ่ายบริหาร โดยสงวนเรื่องที่มีความส�าคัญ อาทิ การอนุมัติ
แผนงานและงบประมาณประจ�าปี วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
การด�าเนินงาน รวมถึงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นเร่ืองท่ีต้องผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้นในขณะที่ฝ่ายบริหาร
มีหน้าท่ีน�าแนวทางที่ได้จากคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติ 
และสื่อสารให้ทั่วทั้งองค์กรรับทราบเพ่ือให้มีความเข้าใจและ
ด�าเนินงานให้สอดคล้องกัน

คณะกรรมการชุดย่อยมีบทบาทท่ีส�าคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั โดยกฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อย
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักปฏิบัติ 2: 
ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก�ากับดูแล
เพ่ือให้การด�าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลัก ซึ่งถือเป็นการสร้างความย่ังยืนแก่องค์กร ในการบรรลุ
บทบาทหน้าทีด่งักล่าว คณะกรรมการบรษิทัจงึได้จดัให้มรีปูแบบ 
ธุรกิจ (Business Model) ที่ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
การเปล่ียนแปลงของปัจจัยการด�าเนินธุรกิจ ความต้องการ 
ของลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้เสยี และการเพ่ิมขดีจ�ากัดในการแข่งขัน
ของกิจการ ผ่านการตัง้ค�าถามถึงวัตถุประสงค์ในการจดัตัง้กิจการ 
กลุ่มลูกค้าหลัก และการสร้างคุณค่าองค์กรท้ังในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ 

ในการจดัท�ารปูแบบธุรกิจ (Business Model) คณะกรรมการบรษิทั 
ได้ก�าหนดให้มกีารน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้วางแผน
โดยค�านึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นพ้ืนฐาน 
ท�าให้ KEX ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน
รายแรก ที่มีการน�านวัตกรรมมาใช้เพ่ือตอบสนองต่อดิจิทัลไลฟ์
ของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ การเป็นผู้ให้บริการจัดส่ง
พัสดดุ่วนรายแรกท่ีมกีารเปิดช�าระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์
การเป็นผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนรายแรกท่ีมีแอปพลิเคชัน
ติดตามสถานะพัสดุแบบเรียลไทม์ และการใช้เครื่องคัดแยก 
พัสดุอัตโนมัติในการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติ 3:  
เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัท
ที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 คน  
ซึง่มคีวามหลากหลายท้ังด้านทักษะ ประสบการณ์ และความรู้  
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ปัจจยัทางธุรกิจ อาท ิขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และความซบัซ้อน 
ทางธุรกิจ โดยหนึ่งในสามเป็นกรรมการอิสระ และ 67%  
เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
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ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารและมีบทบาท 
หน ้ าที่ แยกออกจากประธานเจ ้ าหน ้ าที่ บริหารชัด เจน  
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังประธานกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือช่วยพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระเบียบวาระน้ันมีความเหมาะสม 
มีข้อมูลเพียงพอ และมีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม

KEX ให้ความส�าคญัต่อการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
เป็นไปตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 โดยท่ี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ 67% ขณะที่อีก 33% เป็นกรรมการท่ีไม่ใช ่
ผูบ้รหิาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นกรรมการอิสระ มีบทบาทหน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบรษิทั และพิจารณาบคุคลทีจ่ะได้รบัคัดเลือก
เป็นกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

• การสรรหากรรมการจะพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้น
เสนอ โดย KEX ได้มีการประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัททุกปีผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ซึ่งในปีท่ีผ่านมา ได้ด�าเนินการระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 
2563 - 31 มกราคม 2564 โดยเมื่อปิดรับ ไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับคัดเลือก

• หากมีการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา 
คุณสมบัติเทียบกับข้อก�าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ทีเ่ก่ียวข้อง รวมถึงความหลากหลายในเรือ่งทกัษะ ประสบการณ์ 
ท�างาน อายุ และเพศ เช้ือชาต ิต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
บริษัทและการได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรม ท่ีจะ 
ช่วยให้ KEX บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้

• กรรมการบริษัทมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี 
• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ก�าหนดให้มีกรรมการ  

จ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดที่อยู่ในต�าแหน่ง 
นานท่ีสุดต้องออกจากวาระ ถ้าจ�านวนกรรมการไม่สามารถ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้ ให้ใช้จ�านวนใกล้กับ 1 ใน 3  
มากท่ีสุด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง อาจจะได้รับ 
คัดเลือกกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ 

• ผู ้ ถือหุ ้นมี สิทธิเท ่าเทียมกันในการเลือกต้ังกรรมการ  
โดยก�าหนดให้ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

• กรรมการคนใดท่ีประสงค์จะลาออกจากต�าแหน่งให้ย่ืน 
ใบลาออก โดยจะมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกถึง KEX ทั้งนี้  
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแต่งตั้งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ขอลาออก และให้ KEX ต้องแจ้งการลาออก
หรือการแต่งต้ังกรรมการให้นักลงทุนรับทราบผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส�าหรบัการคดัเลอืกประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจะต้องผ่านการเสนอ 
จากผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยการหารือร่วมกับคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน ถึงผลงาน ทักษะ และความเป็นผู้น�า

ส�าหรบัคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระทีก่�าหนดไว้โดยคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้ดังต่อไปนี้

• ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
• ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 

ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า ผู้มีอ�านาจควบคุมในช่วง  
2 ปีก่อนหน้า ยกเว้นในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการ
หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่หรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมอาจไม่ถึง 2 ปีก็ได้

• ห้ามเป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดย 
การจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร

• ห้ามท�าธุรกรรมหรอืเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมนัียส�าคัญ หรอืผู้มอี�านาจ 
ควบคุมของนิติบุคคลที่ท�าธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่า
รายการไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA แล้วแต ่
จ�านวนใดจะต�า่กว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

• ห้ามเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม ในช่วง 2 ปี
ก่อนหน้า

• ห้ามเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีอืน่หรอืเป็นผูถื้อหุน้ทีม่นัียส�าคญั 
ผู้มีอ�านาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลท่ีให้บริการท่ีมี 
การบริการเกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณา

ตามหลกัมาตรา 89/7 ว่าไม่มผีลกระทบต่อการท�าหน้าท่ีและให้ความเห็น 

ทีเ่ป็นอสิระ และต้องเปิดเผยข้อมลูทีก่�าหนดในหนังสอืเชญิประชมุผูถื้อหุ้น



60

การก�ากับดูแลกิจการ

• ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

• ไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็น 
การแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1%  
หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ทีป่รกึษาท่ีได้รบัเงนิเดอืนประจ�า ผูม้อี�านาจควบคมุในกิจการ
ดังกล่าว

• ไม่มีลักษณะอื่นท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระ

• กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้  
แต่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถเป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่  
บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน (บริษัทพ่ีน้อง)  
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนได้

• ภายหลงัได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระแล้ว กรรมการอสิระ 
ดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจ 
ในการด�าเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพ่ีน้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคมุได้ โดยมีการตดัสนิใจในรปูแบบองค์คณะ 
(Collective Decision) แต่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถ 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด�าเนินงานได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้ง 
ต่อปี ส�าหรับกรรมการชุดย่อยให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง 
ต่อปี และการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ให้มีการประชุม 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยการวางแผนการประชุมและระเบียบ 
วาระการประชุมจะต้องด�าเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
ก่อนวันปิดสิ้นปีในแต่ละปี ส�าหรับการประชุมแต่ละรอบ จะต้อง 
ส่งระเบยีบวาระในการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ผ่านระบบ  
Board Portal ขณะที่หากมีวาระพิเศษจะต้องส่งล่วงหน้า 
อย่างน้อย 14 วัน ท้ังนี ้หากมกีรณีเร่งด่วน KEX อาจจะเรยีกประชมุ 
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยได้เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสามารถขอรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมหรือ 
การด�าเนินงานของ KEX เพิ่มเติมได้ โดยติดต่อเลขานุการบริษัท
หรอืฝ่ายบรหิารผ่านอเีมล ผ่านระบบ Board Portal หรอืช่องทาง 
อื่นๆ ที่ KEX จัดเตรียมไว้ให้ 

การลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทก�าหนดองค์ประชุม 
ขั้นต�่าโดยต ้องมีอย ่างน ้อยก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด โดยกรรมการสามารถเลือกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามท่ีพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ได้ก�าหนดไว้ นอกจากน้ี  
ในระเบียบวาระการประชุมใดๆ ท่ีกรรมการอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ กรรมการผู้น้ันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง 
เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว รวมถึงไม่มี 
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและการพิจารณาให้ความเห็นด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให ้การอนุมัติค ่าตอบแทน 
กรรมการอยู่ในอ�านาจของท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  
โดยการพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี  
ได้น�าค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย ์
ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) ท่ีใกล้เคียง มาเปรยีบเทียบ 
เพ่ือสร้างอัตราค่าตอบแทนที่แข่งขันได้และเหมาะสมกับหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของกรรมการ 

การพัฒนากรรมการและการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ในปี 2563 KEX จัดให้มีการพัฒนากรรมการผ่านการอบรม
หลักสูตรต่างๆ ท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ  
และการจัดการให้ความรู้ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะเมื่อ KEX ก�าลังจะเข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือให้กรรมการมีความเข้าใจเรื่อง 
ท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ 
ตลาดทุน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมในหัวข้อ  
Basic Laws and Regulation for Listed Company จัดโดย  
Baker & McKenzie ในวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ก�าหนด 
ให้มีการประเมินตนเองของการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งผลที่ได้รับจะถูกน�าไปปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงาน 
โดยมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ ดังนี้ 
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การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได ้ มีการอนุมัตินโยบายการลงทุน 
และการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อ้างอิงไปตาม
หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการก�ากับดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย 
และบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 28/2551 รวมทั้งแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
โดยมีสรุปสาระส�าคัญดังนี้ 

• การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องเป็นการลงทุน 
ที่ขยายหรือสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว ่า 
จะเป็นการเพ่ิมช่องทางการหารายได้ เพ่ิมความสามารถ 
ในการท�าก�าไรและมูลค่าองค์กร ทั้งนี้ การลงทุนจะพิจารณา 
สัดส่วนการลงทุนและก�าไรที่คาดว่าจะได้รับ (Return of  
Equity) ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุน และสถานะ 
การเงินของ KEX 

• ในการเข้าร ่วมลงทุนที่ส ่งผลให้ KEX มีสิทธิออกเสียง 
ตั้งแต่ 20% แต่ไม่เกิน 50% และมีจ�านวนเงินทุนท่ีอาจ 
ต้องเพ่ิมเติมในอนาคต จะพิจารณาให้มีสัญญาผู้ถือหุ ้น 
หรือข้อตกลงอื่นๆ เพ่ือก�าหนดอ�านาจในการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

• KEX จะบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไป 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงก�าหนดแนวทาง
ในการใช้สิทธิออกเสียงผ่านกรรมการหรือผู้บริหารผู้แทน
ของ KEX สอดคล้องตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม 

• ก�ากับให้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมกีารควบคมุด้านการเงิน 
และการเปิดเผยข้อมลูท่ีนยัส�าคญัโดยต้องน�าส่งผลการด�าเนนิงาน 
เป็นประจ�า โดยหากมกีารท�ารายการกับบคุคลทีเ่กีย่วโยงกัน  
การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สินทรพัย์ และการท�ารายการอืน่ๆ  
ที่มีนัยส�าคัญ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลร่วมด้วยตามที่ก�าหนด
ด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หลักปฏิบัติ 4:  
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบสรรหาและพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูง และมีหน้าท่ีบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ให้มทัีกษะและความสามารถทีเ่พียบพร้อมเพ่ือขับเคลือ่นองค์กร
ไปยังวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัซึง่บคุลากรทกุระดบัจ�าเป็น
ต้องมีร่วมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงก�ากับให้มีการจัดท�า
นโยบายการพัฒนาบุคลากรและแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ประจ�าปี 2563

93%
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ 

ของคณะกรรมการ 

96%
2. บทบาท หน้าที่  

และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ 

99%
3. การประชุมคณะกรรมการ 

100%
4. การปฏิบัติหน้าที่
 ของคณะกรรมการ

100%
5. ความสัมพันธ์
 กับฝ่ายบริหาร

98%
6. การพัฒนาตนเอง 

ของคณะกรรมการ 
และผู้บริหาร
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานทั้งในระดับพนักงานประจ�าและลูกจ้าง 
มีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) 
โดยมีการต้ังเป้าหมายอาชีพในอนาคต คณะกรรมการบริษัท 
จึงได้อนุมัตินโยบายพัฒนาบุคลากรเพ่ือก�าหนดให้จัดท�า 
การประเมินความสามารถของพนักงานและลูกจ้าง (Employee  
Competency Assessment) เพ่ือวิเคราะห์ช ่องว่างทาง 
ความสามารถ (Gap Analysis) ท่ีจ�าเป็นต้องพัฒนา โดยเปรยีบเทียบ 
กับความสามารถที่คาดหวังตามคุณสมบัติและรูปแบบ 
ความสามารถของบุคลากร (Employee Competency Model) 
ของ KEX บุคลากรสามารถน�าผลลัพธ์การวิเคราะห์ช่องว่าง 
ทางความสามารถของตนเองไปประกอบการวางแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan - IDP)  
ซึ่งสอดคล้องไปกับ Career Planning และความจ�าเป็นของ
องค์กร (Organisation Needs) โดย KEX ได้จัดให้มีการอบรม 
ที่ตรงตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทยังเล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ในความก้าวหน้าตามสายอาชีพแบบแนวระนาบ (Horizontal  
Career Progression) โดยเป็นการพัฒนาด้วยการโยกย้าย 
ต�าแหน่งเพ่ือให้เกิดการสัง่สมความรูแ้ละประสบการณ์ทีก่ว้างขวาง  
และยังจดัให้มกีารเตบิโตในแนวตัง้ผ่านการเลือ่นขัน้เลือ่นต�าแหน่ง  
(Vertical Career Progression) ซ่ึงในการเลือ่นต�าแหน่ง พนกังาน 
ต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ 

• มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน โดยสามารถแสดงออก 
ถึงทักษะท่ีใช้ปฏิบัติงานได้อย่างลุล่วงด้วยดี (Depth of 
Knowledge and Skill)

• มีความพร้อมในความสามารถท่ีจ�าเป็นตามท่ีถูกคาดหวัง
ในระดับและต�าแหน่งงานของตนเอง และสามารถบรรลุ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (Required Competency) 

• มีประสบการณ์การท�างานท่ีเพียงพอและแสดงออกถึง 
ความพร้อมในการเติบโตในระดับที่สูงข้ึน (Breadth of  
Experience) 

นโยบายแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan) 

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีการวางแผนการสืบทอด 
ต�าแหน่งในระดับบริหารเนื่องจากการว่างลงของพนักงาน 
ในระดบับรหิารถือเป็นความเสีย่งหนึง่ขององค์กรในการบรหิารงาน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
หลักของ KEX คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดให้พนักงาน
ในต�าแหน่งล�าดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3 ล�าดับชั้น และพนักงานท่ีปฏิบัติงานในต�าแหน่งส�าคัญ 
ขององค์กร (Critical Position) ถือเป็นผู ้บริหารของ KEX  
ท้ังน้ี ในการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งจึงได้ก�าหนดให้มี  
3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.	 การก�าหนดหรือเสนอผู้สืบทอดต�าแหน่ง โดยประเมินถึง  
2 ส่วนส�าคญั ได้แก่ ประเมนิผลการปฏิบตังิาน (Performance)  
และการประเมินศักยภาพ (Potential) โดยพิจารณา 
จากศักยภาพความเป็นผู้น�า (Leadership Competency) 
และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core Value) 
โดยหากผ่านการประเมินจะถือเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
ซึ่งจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมต่อไป

2.	 การทบทวนและสรุปรายชื่อ	 (Succession	 Slate)  
ทุกต�าแหน ่งในระดับบริหารจะมี ผู ้ สืบทอดต�าแหน ่ง  
โดยก�าหนดให้มีคุณสมบัติท่ีใกล้เคียงและตรงกับต�าแหน่ง  
ที่จะสืบทอดเพื่อให้พร้อมท�างานในต�าแหน่งนั้นได้ทันที

3.	 การจัดท�าแผนพัฒนา	 (Development	 Plan)	นอกเหนือ 
จากหลักสูตรขึ้นพ้ืนฐานแล้ว ยังได ้จัดท�าแผนพัฒนา 
ตาม Career Planning และแผนพัฒนาส่วนบุคคล ซึ่ง KEX  
ก�าหนดให้บคุลากรทกุคนต้องจดัท�าตามนโยบายการพัฒนา 
บุคลากร โดยพนักงานท่ีมีความสามารถสูง สามารถ 
เลื่อนเป ็นระดับผู ้บริหารได ้ ทันที เมื่อต�าแหน่งว ่างลง 
และในกรณีที่บุคลากรยังมีช่องว่างที่จะต้องพัฒนา จะม ี
การเลื่อนระยะเวลาการปรับขึ้นด�ารงต�าแหน่งในระดับ 
ผู้บริหารออกไป
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โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน
กรรมการและประธานเจ ้าหน้าท่ีบริหารเป ็นประจ�าทุกปี  
โดยเทียบกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ อัตราการจ่าย 
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ และความคาดหวังของผู ้ ถือหุ ้น ขณะท่ี 
ค่าตอบแทนพนักงานเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ในการพิจารณา

โครงสร้างค่าตอบแทนปัจจุบันของกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนักงาน เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนระยะสั้น: ค่าตอบแทนรายเดือน + ค่าเบี้ยประชุม 
  (กรณเีป็นกรรมการ) + ค่าตอบแทนอืน่ๆ 
  ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ค่าตอบแทนระยะยาว: การให้สิทธิกรรมการ ผู้บริหาร 
  ในลักษณะของ Employee Stock 
  Ownership Plan (ESOP)
  และพนักงาน ในการซื้อหุ้น KEX 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
เป็นเรื่องส�าคัญเพ่ือวัดประสิทธิภาพในการท�างาน โดยวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์จะต้องน�าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ด้วยข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หลักเกณฑ ์
การประเมินผลการปฏิบัติ งานจะพิจารณาจากทิศทาง 
การด�าเนินงานของ KEX ตามที่แสดงไว้ในหน้า 6 ของรายงาน  
อาทิ การเติบโตของรายได้และก�าไร การส่งเสริมโครงการ 
เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาพนักงาน  
และต้องสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และในทุกปี  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลงานของตนเอง  
(Self-evaluation) และน�าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณา

ส�าหรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานจะครอบคลมุ
ถึงความสามารถและทักษะหลักๆ (Core Competencies)  
ท่ีองค์กรต้องการและความสามารถและทักษะเฉพาะบุคคล  
(Individual Competencies Based on Job Function) โดย 
หัวหน้างานจะต้องมีการสัมภาษณ์และพูดคุยกับพนักงาน 
ในทีมของตนเพ่ือประเมินร่วมกัน รวมถึงต้ังเป้าหมายที่จะบรรลุ
ร่วมกันในอนาคต ผลการประเมนิผลการปฏบิติังานจะถูกสะท้อน
เข้าไปในอัตราค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคน

การท�าความเข้าใจโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเข้าใจในโครงสร้างและความสมัพันธ์
ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีปัจจัยกระทบต่อการด�าเนินงานของ KEX  
โดยได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเมื่อต้องเข้าท�ารายการระหว่างกัน 
จรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  
และจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์

การพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรว่าเป็นเรื่อง 
ส�าคัญซึ่งจะท�าให้องค์กรด�าเนินงานให้ถึงเป้าหมายของ KEX  
ที่ได้วางไว้ รวมถึงการอบรมด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
และการปฏิบัติตามนโยบายของ KEX คณะกรรมการบริษัท 
จึงได ้จัดให ้มีการอบรมบุคลากรท่ัวท้ังบริษัทท้ังที่ประจ�า 
ที่ส�านักงานใหญ่ คลังคัดแยกสินค้า และตามจุดให้บริการ  
(Service Location) ท่ัวประเทศ โดยรายละเอียดเก่ียวกับ 
การพัฒนาบคุลากรสามารถดเูพ่ิมเตมิทีห่วัข้อพนกังาน หน้า 101
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หลักปฏิบัติ 5: 
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ 

ด้วยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ KEX ก�าหนดให ้
การประกอบธุรกิจต้องเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบพร้อมท้ัง 
ส่งเสริมนวัตกรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดให้มี 
การด�าเนินงานดังนี้ 

การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรท่ีส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม โดยก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
น�าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงการด�าเนินงานและการติดตามผลการด�าเนินงาน 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือ 
เพ่ิมคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง 
อยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมการก�าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business  
Model) วิธีคิด มุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้า 
และบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
กระบวนการท�างาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู ่ค้า โดย KEX  
ได้พัฒนาแอปพลิเคชันส�าหรับการติดตามพัสดุเป็นรายแรก

การวิจัยและพัฒนา

ด้วยคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว ่าการวิจัยและพัฒนา 
การด�าเนินงานและการบรกิารของ KEX ถือเป็นแรงขบัเคลือ่นส�าคญั 
ให้ KEX ก้าวมาเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมการส่งพัสดุด่วน 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ากับให้มีการจัดสรรงบประมาณ 
เพือ่การวจิัยและพฒันาด้านเทคโนโลย ีผ่านการพัฒนาบุคลากร
ให้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  
(Technology Disruption) และในขณะเดียวกันพร้อมท่ีจะ
สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ การเข้าอบรมด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ และการเข้าร่วมสัมมนาเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  
โดยคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว ่าการวิจัยและพัฒนา 
จะเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญให้ KEX เป็นแบรนด์อันดับหน่ึง 
ในใจลูกค้า นอกจากน้ี ยังก�ากับให้ KEX จัดตั้งฝ่ายผลิตภัณฑ์ 
วิจัยและพัฒนา เพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีค้นคว้าการปรับปรุง 
การด�าเนินงานภายใน ผลิตภัณฑ์ การบริการ พร้อมทั้งวางแผน 
การตลาด เช่น แอปพลิเคชันต่างๆ KE App, EasyShip  
เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ KEX ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่เกี่ยวข้อง

การสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน	 KEX ให้ความส�าคัญกับ 
การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องและปฏิบัติ 
ต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน  
อันรวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ  
ท่ีเป็นธรรม การจัดสรรสวัสดิการขั้นต�่าตามท่ีกฎหมายก�าหนด 
หรือมากกว ่าตามความเหมาะสม การก�าหนดนโยบาย 
ความปลอดภัย สุขอนามัยและความปลอดภัย การอบรม 
ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึง 
เป ิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท�างาน 
ในด้านอื่นๆ

ความรับผิดชอบต ่อลูกค ้า  ก�ากับให ้ปฏิบั ติให ้ เป ็นไป 
ตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง และค�านึงถึงสุขภาพ 
ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า  
การบริการหลังการขาย ตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ  
การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct) ต้องกระท�าอย่าง 
มีความรับผิดชอบ ไม่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์
จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า	ก�ากับให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงท่ีเป็นธรรม การช่วยให้ความรู้  
พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิต 
และให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพ 
สิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม  
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลคู่ค้า เพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกัน
อย่างยั่งยืน

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส 
และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 
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การสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในแผนการด�าเนินการ (Operation Plan) 
และแผนกลยุทธ์ (Strategies) เพื่อสร้างความยั่งยืน
ในห่วงโซ่คุณค่าทางกิจการ

ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน�าความรู้และประสบการณ์
ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน ์
ต่อชมุชนได้อย่างเป็นรปูธรรม มกีารตดิตามและวัดความคืบหน้า
และความส�าเร็จในระยะยาว

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ  
และดูแลให้มั่นใจว่า KEX จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้
พลังงาน (ส�าหรับการผลิต ขนส่ง หรือในส�านักงาน) การใช้น�้า  
การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟูความหลากหลาย 
ทางชวีภาพท่ีได้รบัผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อย 
และจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก รวมถึงการด�าเนินนโยบายการประชมุไร้กระดาษ 
ตั้งแต่ปี 2563

การจัดสรรและจัดการทรัพยากร
ซึ่งค�านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัได้ดแูลให้มัน่ใจว่า ในการบรรลวุตัถปุระสงค์ 
และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการได้ด�าเนินทบทวน 
พัฒนา ดแูล การใช้ทรพัยากรให้เป็นไปอย่างคุม้ค่า มปีระสทิธิภาพ 
และประสิทธผิล โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน 
และภายนอกอยู่เสมอ ซึง่ได้แก่ การเงนิ (Financial Capital) การผลติ  
(Manufactured Capital) ภูมิปัญญา (Intellectual Capital)  
ด้านบคุลากร (Human Capital) สงัคมและความสมัพันธ์ (Social 
and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)

การก�ากับดูแลกิจการให้มีการก�ากับดูแลกิจการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและ
การบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุม
ถึงการจัดสรรทรัพยากรให ้ เพียงพอต ่อการด�าเนินธุรกิจ  
และการก�าหนดแนวทางเพ่ือรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถจัดสรร
ทรัพยากรได้เพียงพอตามท่ีก�าหนดไว้ โดยก�าหนดให้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นหน่ึงในความเส่ียงขององค์กร โดยมีรายละเอียด
ความเสี่ยงต่างๆ ด้านเทคโนโลยีในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มนีโยบายและมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563  
และการออกนโยบายภายใน อาทิ นโยบายการจัดหมวดหมู่
ข้อมลู (Information Classification Policy) นโยบายความมัน่คง 
ทางปลอดภัยทางสารสนเทศ (Acceptable Use Policy)  
ซึง่อ้างองิตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2563  
โดยประเด็นในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ครอบคลุม 
เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

• การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

• การจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
เพ่ือรักษาความลับ (Confidentiality) ความน่าเชื่อถือ  
(Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability)  
รวมท้ังป้องกันมิให ้มีการน�าข ้อมูลไปใช ้ในทางมิชอบ  
หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

• การพิจารณาความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
มีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวในด้าน
ต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ ์
ทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภัยของข้อมลูสารสนเทศ 
(Incident Management) และการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น

• การจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการก�าหนดล�าดับ 
ความส�าคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อ
การด�าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณ
และทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ความสอดคล้องกับรปูแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น
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หลักปฏิบัติ 6: 
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ระบบการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

KEX มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงปัจจุบัน
และความเสี่ยงท่ีเป็น Emerging Risks โดยคณะกรรมการ 
บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือก�ากับดูแล
นอกจากนี้ KEX ยังมีหน่วยงานบริหารคุณภาพและความเส่ียง 
ในระดับปฏิบัติการเพ่ือท�าหน้าที่ติดตาม บริหารจัดการ  
ประเมินความเสี่ยง และสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงในฐานะเลขานุการ ในอันท่ีจะท�าให้การบริหาร 
ความเสี่ยงของ KEX มีประสิทธิภาพ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
สามารถศึกษาได้จากหัวข้อการบริหารความเสี่ยง

นอกเหนือจากการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจรรยาบรรณ 
ในการปฏิบัติงานแล้ว KEX ยังส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) กับพนักงานทุกระดับ  
โดยมีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง

นอกจากน้ี เพ่ือให้การควบคุมภายในด�าเนินงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และให ้รายงานต ่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบเมื่อพบว่ามีประเด็นท่ีอาจจะต้อง
พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม
 

การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน ้าท่ีคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง 
และพิจารณาค่าตอบแทนต่อการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 
ของ KEX ในการน้ี คณะกรรมการบริษัท โดยค�าแนะน�า 
ของคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่าผูส้อบบญัชภีายนอก 
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด  
มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ประกอบกับความเป็นอิสระ 
และความเป็นกลาง จึงได้แต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของ KEX  
โดยรายละเอียดของค่าสอบบัญชีสามารถศึกษาได้จากหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ ท้ังน้ี KEX ก�าหนดให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างเป็นอิสระกับผู ้สอบบัญชี  
โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของ KEX คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
และพนักงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ส�าหรับกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ ก�าหนดให้
หน่วยงานกฎหมายและหน่วยงานบริหารคุณภาพและจัดการ
ความเสี่ยงเป็นผู้ดูแล 

การติดตามดูแลการจัดการความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญถึงการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ของ KEX และการใช้ข้อมลูภายในในการหาผลประโยชน์ส่วนตน  
จึงได้ก�าหนดเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของ KEX นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทั 
ยังได้อนุมัติให้มีนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในดังกล่าว
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ภายใต้นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงาน ก�าหนดให้กรรมการผู้บริหารและบุคคลที่ก�าหนด 
(Designated Persons) จะต้องแจ้งความประสงค์ทีจ่ะท�ารายการ 
ให้ KEX ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ก่อนการซือ้ ขาย โอน  
หรือรับโอนหลักทรัพย์ และห้ามท�าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน  
ในช่วง 30 วนัก่อน และ 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยงบการเงนิ 
รายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี

การต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าเร่ืองคอร์รัปชันเป็นเรื่อง 
ท่ีไม่สามารถยอมรบัได้ จึงได้ก�าหนดให้บรรจเุป็นหนึง่ในปัจจยัเสีย่ง 
ที่จะต ้องก�ากับดูแลรวมถึงให ้มีมาตรการควบคุมภายใน 
ที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการคอร์รัปชันในองค์กร โดยมาตรการ 
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ท้ังน้ี KEX  
ยังได้สนับสนุนเรือ่งการต่อต้านคอร์รปัชนัท่ามกลางกลุม่พันธมติร
ทางธุรกิจ

นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัและการให้สนิบนของ KEX ได้ก�าหนด 
กรอบการท�างานและแนวปฏิบัติเพ่ือให้ทุกฝ่ายในองค์กร 
น�าไปใช้ นอกจากน้ี ในปี 2564 KEX ได้ประกาศเจตนารมณ ์
เข ้าร ่วมโครงการแนวร ่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption - CAC) และคาดว่า 
จะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกภายในระยะเวลา 18 เดือน 
โดยท่ี KEX ได้น�าแนวทางของ CAC มาปรับใช้เพ่ือพัฒนา 
เครือ่งมอืและกระบวนการป้องกันคอร์รปัชนัในองค์กร โดยมุง่หวงั
ว่าจะเป็นองค์กรสีขาวอย่างแท้จริง

นโยบายการร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียร่วมกัน 
ตรวจสอบการด�าเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ 
จรรยาบรรณธุรกิจของ KEX รวมไปถึงหลักการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดแนวทางการแจ้ง
เบาะแสผ่านทาง Kerry Nokweed โดยมั่นใจได้ว่า KEX  
จะคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสโดยจะมกีารเก็บข้อมลูการแจ้งเบาะแส
เป็นความลับ โดยเรื่องที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส
ได้ มีดังนี้ 

• การละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ  
และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

• การทุจริตคอร์รัปชัน รวมไปถึงการฟอกเงิน การตกแต่งบัญชี
และการทุจริตทางการเงิน

• การใช้อ�านาจหน้าที่ในทางที่ผิด การละเลยหน้าที่
• การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตน
• การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับบริษัท 

โดยกระบวนการแจ้งมีดังนี้ 



68

การก�ากับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติ 7:  
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูล 

ความรับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงิน 
และการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ 
ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน 
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 
คณะกรรมการบรษิทัได้จดัท�านโยบายการเปิดเผยข้อมลู นโยบาย
การน�าส่งงบการเงิน และนโยบายการสื่อสาร อ้างอิงไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับท่ีเก่ียวข้อง อาทิ 
พระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือให้การจัดท�ารายงานทางการเงิน 
และการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญมีความถูกต้อง ทันเวลา เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ไม่เพียงแต ่
การออกนโยบายเพ่ือควบคุมการสร้างความน่าเช่ือถือทาง 
การเงินและการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูล ซึ่งมีความรู้ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ และมีจ�านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าว
หมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท�า
บญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุารบรษิทั และนกัลงทนุสมัพันธ์

การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบรษิทัได้ค�านึงถงึปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผย
ข้อมูล โดยกรณีท่ีเป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัย
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

• ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
• ความเห็นของผูส้อบบญัชใีนรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกต 

ของผู ้สอบบัญชีเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้ง 
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ  
(ถ้ามี)

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
• ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์  

และนโยบายขององค์กร

โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง 
งบการเงนิ รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 One Report และรายงาน 
อื่นๆ ท่ีก�าหนดด้วยหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง สามารถ
สะท้อนฐานะการเงนิ และผลการด�าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ 
จะสนับสนุนให้ KEX จัดท�าค�าอธิบาย และการวิเคราะห์ของ 
ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ท้ังนี้ 
เพ่ือให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปล่ียนแปลง 
ทีเ่กิดข้ึนกับฐานะการเงนิ และผลการด�าเนินงานในแต่ละไตรมาส
ได้ดีย่ิงข้ึน นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 
กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเก่ียวข้องกับกรรมการ 
คนใดคนหนึ่งเฉพาะเจาะจง กรรมการผู้นั้นได้ดูแลการเปิดเผย 
ในส่วนของตนให้มีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูล 
ผู้ถือหุ้น การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาผู้ถือหุ้น
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การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่อง
ทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้ 

ด้วยสถานะทางการเงินของบริษัทถือเป็นเร่ืองส�าคัญต่อผู้ถือหุ้น  
และกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจึงก�ากับให ้
ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะการเงินของกิจการ 
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ  
โดยคณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทาง
แก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่อง 
ทางการเงิน และความสามารถในการช�าระหนี้  โดยหาก 
การอนุมติัการท�ารายการใดๆ  หรอืการเสนอความเห็นให้ท่ีประชมุ 
ผู้ถือหุ้นอนุมัติที่เก่ียวข้องกับสภาพคล่องทางการเงินของ KEX 
คณะกรรมการบริษัทจะมั่นใจได้ว่า การท�ารายการดังกล่าว 
จะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินกิจการ สภาพคล่อง 
ทางการเงิน หรือความสามารถในการช�าระหน้ี อย่างไรก็ดี  
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้ม 
จะประสบปัญหา คณะกรรมการบรษิทัร่วมกับฝ่ายจดัการร่วมกัน 
คิดแผนและแนวทางแก้ไขปัญหา หรืออาจมีกลไกอื่นท่ีจะ
สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ซึ่งแผนดังกล่าวต้องมี
ความสมเหตุสมผล ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ  
รวมถึงเจ้าหนี้ ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะติดตามการแก้ไข
ปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม�า่เสมอ

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์
ของหน่วยงานก�ากับดูแล เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ KEX  
การจดังานแถลงผลการด�าเนนิงานต่อนักลงทุนและนกัวิเคราะห์ 
รายไตรมาสและรายปี (Analyst Meeting) การจัดงาน  
Opportunity Day และ Road Show ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

ฝ่ายเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล 
แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์รบัผดิชอบการสือ่สารและการเปิดเผยข้อมลู 
แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุน
รายย่อย

ฝ่ายสื่อสารการตลาดปฏิบัติหน้าที่สื่อสารการด�าเนินงานและ 
การด�าเนินงานท่ีส�าคัญต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์ของ KEX 
หรือช่องทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เปิดเผย

โดยผู ้รับผิดชอบในการส่ือสารข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานลงทุน โดยหน่วยงานและผู้รับผิดชอบนั้น เข้าใจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก 
ค่านิยม และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี

นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดและผ่านช่องทาง 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
พร้อมทั้งน�าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลส�าคัญดังนี้

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
• งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน และผล 

การด�าเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
• แบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้
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• ข้อมูล หรือเอกสารอื่นใดท่ี KEX น�าเสนอต่อนักวิเคราะห์  
ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ

• โครงสร้างกลุม่บรษิทั รวมถึงบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัร่วมค้า  
และ Special Purpose Enterprises/Vehicles (SPEs/SPVs)

• การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง

• หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
• ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ 
• นโยบายก�ากับดแูลกิจการทีดี่ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั 

นโยบายการก�ากับดแูลและจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการ 
ความเสี่ยงด้านต่างๆ

• กฎบัตร หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คณุสมบตั ิวาระการด�ารง 
ต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท กฎบัตร หรือหน้าที่
ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่งของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

• จรรยาบรรณส�าหรบัพนักงานและกรรมการของบรษิทั รวมถงึ
จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

• ข้อมูลตดิต่อหน่วยงาน หรอืร้องเรียน หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบ 
งาน นักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื่อบุคคล 
ที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

หลักปฏิบัติ 8: 
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น
 
ด ้ วยคณะกรรมการบริษัทให ้ความส�า คัญกับสิทธิและ 
ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมด�าเนินการใดๆ  
กับ KEX คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความมั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้น 
ท้ังรายใหญ่และรายย่อยต่างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง 
ส�าคัญ รวมถึงการเข ้าถึงข ้อมูลท่ีจ�าเป ็นในการพิจารณา
ระเบียบวาระในการประชุมสามัญประจ�าปีผู ้ถือหุ้น โดยได้
ก�าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระ 
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
บรษิทัจะพิจารณาบรรจเุรือ่งทีผู่ถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชมุ 
ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ 
บรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นทราบ โดยในวันท่ี 25 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดให้มีการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าต้ังแต่วันท่ี 25 ธันวาคม 
2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 

การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
และการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ประเด็นส�าคัญท้ังทางกฎหมาย
และท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด�าเนินงานของกิจการ 
ให้ผ่านการพิจารณา และ/หรือการอนุมัติของผู ้ถือหุ ้น โดย 
ประเด็นดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู ้ ถือหุ ้น 
ซึ่งจะดูแลให้หนังสือเชิญประชุมผู ้ ถือหุ ้นมีข ้อมูลท่ีถูกต้อง  
ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง
เอกสารทีเ่กีย่วข้อง โดยจะเผยแพร่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
ซึง่จะเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ล่วงหน้า 30 วันก่อนวนัประชมุตามหลกั
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และจะส่งออกให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย  
21 วันก่อนวันประชุม 

นอกจากน้ี เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุม โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้า 
และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์



71

การก�ากับดูแลกิจการ

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งแรกของ KEX จะจัดข้ึน 
ในวันที่  23 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทจะดูแล 
ให้การด�าเนนิการในวันประชมุผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
โปร่งใส มปีระสทิธิภาพ และเอือ้ให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สทิธิของตน  
โดยจะค�านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 

• วันประชุมไม่ได ้ตรงกับวันหยุดและสถานที่จัดประชุม 
ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา เป ็นสถานที่ที่มีความสะดวกต่อ 
การเดินทางของผู ้ถือหุ ้น โดยมีบริการขนส่งสาธารณะ 
ท้ังรถไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ และเรือ โดยท่ีเวลาเริ่ม
ประชุม คือ 10:00 น.

• เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมและหนังสือ 
มอบฉันทะมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของ KEX ล่วงหน้า  
30 วันก่อนวันประชุม และมีการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  
21 วันก่อนวันประชุม ขณะเดียวกัน ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็น 
กองทุนและคัสโตเดียน ได้จัดให้มีการอ�านวยความสะดวก
ในเรื่องการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียนล่วงหน้า
เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเหล่านี้มีปริมาณเอกสารค่อนข้างมาก

• ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู ้ถือหุ ้น  
ทั้งการลงทะเบียนผู ้ถือหุ ้น การนับคะแนนและแสดงผล  
เพ่ือให้การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว  
ถูกต้อง แม่นย�า

• ประธานที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้นต ้องเป ็นประธานกรรมการ 
และมีหน้าที่ดูแลใหก้ารประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับของ KEX โดยต้อง 
จัดสรรเวลาส�าหรับแต่ละวาระการประชุมท่ีก�าหนดไว้ 
ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาส 
ให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเหน็และต้ังค�าถามต่อทีป่ระชมุในเรือ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับ KEX ได้ 

• ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรือ่งส�าคัญได้ และกรรมการ
ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่เพ่ิม 
วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส�าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจ

• กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมการประชุม 
เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

• ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น 
ทราบจ�านวนและสัดส่วนของผู ้ถือหุ ้นที่เข ้าร่วมประชุม 
ด้วยตนเองและของผู ้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม  
การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

• ในการเลือกต้ังกรรมการ ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องลงคะแนน 
แยกเป็นรายบุคคล

• คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนน
เสียง และให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระ เป็นผู ้ตรวจนับ หรือ 
ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผล 
การลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 
ในแต่ละวาระให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมท้ังบนัทึกไว้ในรายงาน
การประชุม

นอกจากนี้ การเปิดเผยมติท่ีประชุม และการจัดท�ารายงาน
การประชุมผู ้ถือหุ ้นต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท�าการถัดไป 
ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์
ของ KEX ท้ังน้ี การจัดส่งส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
ให้ตลาดหลกัทรพัย์ประเทศไทยภายใน 14 วัน นบัจากวันประชมุ 
ผู ้ ถือ หุ ้น  โดยการบันทึกข ้อมูลบนรายงานการประชุม 
จะประกอบไปด้วย รายชื่อกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าประชุม 
สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมการประชุม  
วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มตท่ีิประชมุ และผลการลงคะแนน  
(เหน็ชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสยีง และบตัรเสยี) ของแต่ละวาระ 
และประเด็นค�าถามและค�าตอบในที่ประชุม 



7372

การก�ากับดูแลกิจการ การก�ากับดูแลกิจการ

นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวฮวี เหลง ไอลีน โหยว 
กรรมการอิสระ 

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล
ประธานกรรมการบริษัท

นายชุน ซัง ฉ่อย ไมเคิล
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานปฏิบัติการ
นายก�าธร ตติยกวี

กรรมการอิสระ

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการ  

นายกวิน กาญจนพาสน์ 
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ 
และข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร



74

การก�ากับดูแลกิจการ

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล
ประธานกรรมการบริษัท
อายุ: 65 ปี

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม:
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ 
 จาก University of Birmingham สหราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.57

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการท�างานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
2560 - 2562 ประธานกรรมการบริหาร

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ�ากัด (มหาชน) 

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิราเคิล ริช โฮลดิ้ง จ�ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั เอฟเอเอฟ พาร์ทเนอร์ จ�ากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท เจ เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จ�ากัด  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั เคซดี ี(ประเทศไทย) จ�ากัด  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั เคทเีอสอ ี(ประเทศไทย) จ�ากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิทั เอสเอสเค โลจสิตกิส์ จ�ากัด 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ ซีทีไอ โฮลดิ้ง จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (บางนา) จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท บลิสฟูล พร็อพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด

2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษทั คาร์ท (ประเทศไทย) จ�ากดั  
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท เคอรี่ แปซิฟิค (ประเทศไทย) จ�ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอ็มเอ็มที จ�ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซิลเวอร์ แซนด์ บีช จ�ากัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท เคแอลเอ็น (ประเทศไทย) จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวนพลูธานี จ�ากัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท เคแอลเอ็น สยาม โฮลดิ้ง จ�ากัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ท ออฟ ลิฟวิ่ง โซไซตี้ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด 
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น 

(ประเทศไทย) จ�ากัด  
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด
2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จ�ากัด
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท เคอรี่เฟรท (ประเทศไทย) จ�ากัด 
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคสเตอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟนิก้า จ�ากัด
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคที โฮลดิ้ง จ�ากัด 
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดียร์ไชลด์ จ�ากัด 
2528 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั สยามรมิน�า้ โฮลดิง้ จ�ากัด
2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั เคอรี ่(ประเทศไทย) จ�ากัด
2516 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จ�ากัด 
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นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ: 41 ปี

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม:
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
 จาก University of Hong Kong, ฮ่องกง
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 1.21

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการท�างานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
2560 - 2563 กรรมการบริหาร
2556 - 2559 ผู้จัดการทั่วไป

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการการเงิน  

และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 เคอรี่ โลจิสติคส์ เน็ทเวิร์ค ลิมิเต็ด 

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  

KETH Corporate Services Ltd.
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จ�ากัด
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

เอ็ชทูเอ็น ลิมิเต็ด  
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ  

Kerry ESG (Hong Kong) Co., Ltd. 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ  
K-Parcel (Hong Kong) Ltd.

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ไทมส์ อี-คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  
Kerry Express (Singapore) Pte., Ltd. 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  
Gather Excellence Ltd.

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
PT. Kerry Nex Express Co., Ltd.

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
PT. Kerry Nex Consulting Co., Ltd.

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 
 Kerry Express (Vietnam) Co., Ltd.  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  

Times E-Commerce Ltd.
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  

Kerry Worldbridge Express Ltd.
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  

Kerry Worldbridge Express (Holdings) 
Ltd.

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
Kerry Express (Cambodia) Ltd.

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท แรบบิท เพย์ ซิสเตมส์ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 
จ�ากัด
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นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 69 ปี

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม:
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประเทศไทย
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ASEAN Chartered Professional 

Accountant
• หลักสูตร Executive Management Program
 จาก Ivey School of Business, 
 University of Western Ontario ประเทศแคนาดา
• หลักสูตร Leading Professional Services Firm 
 จาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Institution Governance Program 

(FGP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Matters and Trends Program (BMT) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation 
 Program (BNCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.0079 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการท�างานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 และประธานกรรมการตรวจสอบ

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการคณะท�างานพัฒนา
 สู่ความยั่งยืน  

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด 
(มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และก�ากับความเสี่ยง  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด 
(มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 และประธานกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน  

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

2559 - 2562 กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน)

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
 คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนา
 และส่งเสริมองค์การมหาชน
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2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2561 - ปัจจุบัน กรรมการจัดท�าบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี 
 คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุน
 และการก�ากับบริษัทจดทะเบียน
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
 ประจ�ามหาวิทยาลัย  

สภามหาวิทยาลัยมหิดล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  

สถาบันวิทยาการประกันภัย ชั้นสูง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี

2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี
 และประธานกรรมการตรวจสอบ
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี
 และกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
 และการอุดหนุน 

กระทรวงพาณิชย์
2558 - 2560 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย
2557 - 2560 นายกสภาวิชาชีพบัญชี  

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2557 - 2560 กรรมการที่ปรึกษาด้านการก�ากับดูแล

กิจการและนโยบาย 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
2555 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
2556 - 2559 กรรมการบริหาร  

คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นายก�าธร ตติยกวี
กรรมการอิสระ
อายุ: 66 ปี

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)  

จาก University of Bridgeport 
 สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประเทศไทย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 
 สถาบันพระปกเกล้า
• สัมฤทธิบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program 

(ITG) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.0057
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
•	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2524 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บรษิทั ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
2524 - 2561 กรรมการ  

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน)

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

บริษัท คีย์สโตน โฮลดิ้ง จ�ากัด 
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  

บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จ�ากัด
2558 - 2562 กรรมการอิสระ  

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า 
แห่งประเทศไทย

2557 - 2562 ประธานกรรมการ  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท  
แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2557 - 2560 กรรมการ  
บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ากัด 

2557 - 2560 กรรมการ 
 บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

2557 - 2560 กรรมการ  
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอเชีย เวลท์ จ�ากัด

2538 - 2560 กรรมการอ�านวยการ 
 บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ากัด
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นางสาวฮวี เหลง ไอลีน โหยว 
กรรมการอิสระ
อายุ: 46 ปี

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม:
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจและการเงิน 
 (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก National University 
 of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.0057 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น	
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท เอเคเจ สิงคโปร์ อินเวสเมนท์ จ�ากัด 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท บอลนาร์ริ่ง จ�ากัด 
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท มอร์นิงตัน เซอร์วิส จ�ากัด 
2556 - 2560 ประธานกรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
Marionnaud France
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นายกวิน กาญจนพาสน์
กรรมการ
อายุ: 46 ปี

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม:
• Stonyhurst College สหราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการท�างานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ยู ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท วีจีไอ จ�ากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
 บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีจีไอ จ�ากัด (มหาชน)
2560 - 2561 กรรมการอิสระ  

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์แนชั่นแนล  
เอวิเอชั่น จ�ากัด 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จ�ากัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จ�ากัด 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เอสแอลวี รีเทล จ�ากัด

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท มาเจสติค พาร์ค จ�ากัด

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ยู โกลบัล ฮอสพิทัลลิตี้ จ�ากัด 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท บีทีเอส อินฟาสตรัคเจอร์ เซอร์วิส 
จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บรษิทั เทอร์เทลิ ทเวนตีท้ร ีจ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท แอบโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เวียนนา เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท บีทีเอส อินฟาสตรัคเจอร์  
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท แนเชอรัล พาร์ค วิลล์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท แนเชอรัล เรียลเอสเตท จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท พาร์ค โอเปร่า จ�ากัด
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2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 
จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท พาร์ค กูร์เม่ต์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท โปรเจค กรีน จ�ากัด 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ยูนิซัน วัน จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท อาร์บี เซอร์วิส จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เค เอ็ม เจ 2016 จ�ากัด 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 
จ�ากัด 

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ  
บริษัท เทรฟลอดจ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ วัน จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ ทู จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จ�ากัด 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ราษฎร์บูรณะ พร้อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท คีย์สโตน เอสเตท จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์ จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท มรรค 8 จ�ากัด 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท แมน คิทเช่น จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ  
ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท บีทีเอส แลนด์ จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ  
แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บรษิทั บางกอก สมาร์ทการ์ด ซสิเทม จ�ากัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป 
จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ 
จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
จ�ากัด

2557 - 2563 กรรมการ  
บริษัท วิน วิน คิทเช่น จ�ากัด

2558 - 2561 กรรมการ  
บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด 
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นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
อายุ: 51 ปี

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม:
• ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร 

จาก Mercer University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร 

จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม 
 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Program on Energy 

Literacy for a Sustainable Future 
 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรส�าหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมและการลงทุน จากสถาบันวิทยาการธุรกิจ
 และอุตสาหกรรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.0057

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ 

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท มาสเตอร์แอด จ�ากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ  
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
 บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทในเครือ
2557 - 2562 กรรมการ บริษัท มัดแมน จ�ากัด (มหาชน)

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท บางจากไบโอเอทานอล 
(ฉะเชิงเทรา) จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จ�ากัด 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เซ็งเพรส จ�ากัด 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท ชินกิจ จ�ากัด 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท ราชาโซล่าร์ แมททีเรียล จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด 
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2550 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการ  
สมาคมการค้าผู้ผลิตน�้าตาล 
และชีวพลังงานไทย

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 
จ�ากัด 

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ราชาปอร์ซเลน จ�ากัด 

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ชนารัตน์ จ�ากัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท น�้าตาลสะหวันนะเขต จ�ากัด 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท น�้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ากัด 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท โรงงานน�้าตาลนิวกรุงไทย จ�ากัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จ�ากัด 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท พารารวมโชค จ�ากัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท โรงไฟฟ้าน�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เคเอสแอล เอกซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง 

จ�ากัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท เกาะกงแพลนเตชั่น จ�ากัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จ�ากัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ากัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จ�ากัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ากัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ�ากัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จ�ากัด

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ  
คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 
ภายใต้คณะกรรมการ  
พ.ร.บ. อ้อยและน�า้ตาลปี 2527

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ราชาเซรามิค จ�ากัด

2539 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
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นายชุน ซัง ฉ่อย ไมเคิล
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ: 38 ปี

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม:
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์
 และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 จาก University of Hong Kong, ฮ่องกง
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.47

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการท�างานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
2560 - 2562 ผู้จัดการทั่วไป
2558 - 2560 รองผู้จัดการทั่วไป

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จ�ากัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  

KETH Corporate Services Ltd.
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นายวราวุธ นาถประดิษฐ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
อายุ: 42 ปี

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม:
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.42

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการท�างานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2562 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
2560 - 2562 รองผู้จัดการทั่วไป
2557 - 2559  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี 

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท มิราเคิล ริช โฮลดิ้ง จ�ากัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จ�ากัด
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รูป
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน
อายุ: 46 ปี

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) 
 จาก University of Wisconsin-Madison 
 สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย
• CFA Charterholder จาก CFA Institute
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร CFO Orientation: Focus on Financial 
 Reporting จากสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation 
 Program (BNCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution 
 of Strategy (SFE) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการ
 บริหารความเสี่ยง
2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สายงานการลงทุน

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จ�ากัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง  
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 

2560 - 2562  กรรมการบริหารและกรรมการ
 บริหารความเสี่ยง  

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง  
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

2559 - 2562  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - 
บัญชีและการเงิน  
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง  
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จ�ากัด 
2560 - 2562 กรรมการ  

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
2560 - 2562 กรรมการ บริษัท ทีมเอสคิว จ�ากัด
2557 - 2562 กรรมการ  

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ากัด
2557 - 2562 กรรมการ  

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ 
จ�ากัด

2557 - 2562 กรรมการ  
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด

2553 - 2562 กรรมการ บริษัท เอช บี ไนน์ จ�ากัด 
2557 - 2560 กรรมการ  

บริษัท โมเดิร์น แมเนจเมนท์  
แอนด์ เทคโนโลยี จ�ากัด 
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นายจักรเพชร์ ราษฎร์เจริญสุข
กรรมการบริหาร
อายุ: 48 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.08

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2562 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการปฏิบัติการ
2561 - 2562 รองผู้จัดการทั่วไป
2558 - 2560  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
ไม่มี
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นางสาววันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี
อายุ: 46 ปี

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม:
• ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets  

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.26

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายงานการเงินและบัญชี 

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จ�ากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จ�ากัด
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นางสาวกุลทรี สามัคคีนิชย์
ผู้อ�านวยการกลุ่มบัญชี
อายุ: 43 ปี

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม:
• ปริญญาตรีบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองแดง  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.0207

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2562 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการกลุ่มบัญชี
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท แกสโทรโพลิส จ�ากัด
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ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม:
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
• Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 103/2019 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.00456

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2562 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 - 2562 ผู้เชี่ยวชาญด้านการก�ากับดูแล
 การปฏิบัติงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
ไม่มี

นางสาวรัศมี ยงรัศมีวงศ์
อายุ: 37 ปี

เลขานุการบริษัท
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ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม:
• ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.00057

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา:
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ

2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการ - งานตรวจสอบภายใน
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2552 - 2563 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ - งานสอบบัญชี
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

นายเอกพล คุปนันทรักษ์
อายุ: 34 ปี

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 



รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร KEX KETH Corporate 
Services

KESL

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล - -

นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์

นายประสัณห์ เชื้อพานิช - -

นายก�าธร ตติยกวี - -

นางสาวฮวี เหลง ไอลีน โหยว - -

นายกวิน กาญจนพาสน์ - -

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ - -

นายชุน ซัง ฉ่อย ไมเคิล

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ -

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย -

นางสาววันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย -

นางสาวกุลทรี สามัคคีนิชย์ - -

  ประธานกรรมการ   กรรมการ   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    ผู้บริหาร
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การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารใน KEX และบริษัทย่อย 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารใน KEX และบริษัทย่อย 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหารใน KEX และบริษัทย่อย

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารใน KEX และบริษัทย่อย
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร KEX KETH Corporate Services KESL

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล
• คู่สมรส/ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 13,221,600
2,000

-

-
-
-

-
-
-

นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์
• คู่สมรส/ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 24,482,400
-
-

-
-
-

-
-
-

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
• คู่สมรส/ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

200,000
-
-

-
-
-

-
-
-

นายก�าธร ตติยกวี
• คู่สมรส/ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

100,000
-
-

-
-
-

-
-
-

นางสาวฮวี เหลง ไอลีน โหยว
• คู่สมรส/ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

100,000
-
-

-
-
-

-
-
-

นายกวิน กาญจนพาสน์
• คู่สมรส/ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-
-
-

-
-
-

-
-
-

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
• คู่สมรส/ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

100,000
-
-

-
-
-

-
-
-

นายชุน ซัง ฉ่อย ไมเคิล
• คู่สมรส/ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 11,220,000
-
-

-
-
-

-
-
-

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์
• คู่สมรส/ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 9,374,400
-
-

-
-
-

1
-
-

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
• คู่สมรส/ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-
-
-

-
-
-

1
-
-

นายจักรเพชร์ ราษฎร์เจริญสุข
• คู่สมรส/ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 1,469,600
-
-

-
-
-

-
-
-

นางสาววันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย         
• คู่สมรส/ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 5,562,000
-
-

-
-
-

1
-
-

นางสาวกุลทรี สามัคคีนิชย์
• คู่สมรส/ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 360,000
-
-

-
-
-

-
-
-
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ฝ่ายกิจการองค์กร 
และนักลงทุน

สัมพันธ์

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายบริหาร
และพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ
ฝ่ายธุรการ
สํานักงาน

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
และความเสี่ยง

ฝ่ายปฏิบัติการ 
งานรับ-ส่งพัสดุ 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
งานพัฒนาธุรกิจ

การค้า

ฝ่ายบริหาร
การเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการเงินและบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการลงทุน 
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การเข้าร่วมประชุม

รายชื่อ จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา 

และพิจารณา 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง(1)

คณะกรรมการ
บริหาร(2)

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล 9/9 1/1

นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์ 9/9 3/3 5/5

นายประสัณห์ เชื้อพานิช 9/9 5/5 1/1

นายก�าธร ตติยกวี 9/9 5/5

นางสาวฮวี เหลง ไอลีน โหยว 9/9 5/5 1/1

นายกวิน กาญจนพาสน์ 6/9

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ 9/9 3/3

นายชุน ซัง ฉ่อย ไมเคิล 9/9 5/5

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์  9/9 5/5

หมายเหตุ: (1)  มีกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 2 ท่าน เป็นผู้บริหาร
 (2)  มีกรรมการบริหารอีก 3 ท่าน เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบ

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 9 ท่าน ซึง่มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
ประกอบด้วย

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน 
คิดเป็น 67% ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการอิสระ 3 ท่าน
 คิดเป็น 33% 

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
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อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การก�ากับ
ดูแลและชี้แนะกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ประจ�าปีของ KEX รวมถึงควบคุมให้การบริหารงานของ KEX  
เป ็นไปตามมติของ ท่ีประชุมผู ้ ถือ หุ ้นและวัตถุประสงค ์
ในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามกฎหมายและแนวทาง 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือให้ KEX มีการเติบโตอย่างย่ังยืน
พร้อมทั้งสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สแกนเพื่ออ่านกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทฉบับเต็ม 

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน  
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินและการบัญชี  
รวมทั้งคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายก�าหนด

อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่  
การสอบทานและสร้างสมดุลระหว่างความคาดหวังของ KEX 
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กับสิทธิที่ผู ้ถือหุ้นรายย่อยพึงจะได้รับ  
จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่จะต้องสร้าง 
ความมั่นใจว ่าคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะมี 
การบริหารงานอย่างโปร่งใส การจัดท�างบการเงินและรายงาน
ทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีระบบควบคุมภายในที่ดี 

สแกนเพื่ออ่านกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบฉบับเต็ม

คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน  
ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจของ KEX และมีความรู้ความสามารถ
อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร ได ้แก ่  
การด�าเนินงานและบริหารการด�าเนินธุรกิจของ KEX อย่าง 
มปีระสทิธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบรษิทั ข้อบงัคบั 
นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจและเป้าหมาย 
เพื่อให้บรรลุตามความคาดหวังของคณะกรรมการบริษัท

สแกนเพื่ออ่านกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารฉบับเต็ม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงินและธุรกิจ 4 ท่าน  
ซึ่ งเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงขององค ์กรและ 
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการหน่ึงในสี่
ท่านเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

https://investor.th.kerryexpress.com/storage/content/management/charter/kex-charter-board-of-directors-th.pdf
https://investor.th.kerryexpress.com/storage/content/management/charter/kex-charter-executive-committee-th.pdf
https://investor.th.kerryexpress.com/storage/content/management/charter/kex-charter-audit-committee-th.pdf
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อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ได้แก่ การดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในทุกด้าน 
อย่างเพียงพอและมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้สอบทานให้แน่ใจว่า KEX  
ด�าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลอย่างชัดเจน 
ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนในการด�าเนินธุรกิจทั้งที่ 
เป็นอยู่ในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น

สแกนเพื่ออ่านกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับเต็ม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมกีรรมการอสิระ
ด�ารงต�าแหน่งประธาน โดยกรรมการ 2 ใน 3 เป็นกรรมการอิสระ 
และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้แก่ การคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือพิจารณา
และอนุมัติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตลอดจนก�าหนดหลักเกณฑ์และหลักการ 
ในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

สแกนเพื่ออ่านกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนฉบับเต็ม 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทมีดังนี้ 

(1) นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล หรือนายคิน เฮ็ง เน็ง  
อเล็กซ ์  หรือนายกวิน กาญจนพาสน์  หรือนายชลัช 
ชินธรรมมิตร์ นายชุน ซัง ฉ่อย ไมเคิล หรือนายวราวุธ  
นาถประดิษฐ์ กรรมการสองในหกคนน้ี ลงลายมือชื่อ 
ร่วมกันและประทับตราส�าคัญของ KEX ส�าหรับกิจการใดๆ  
ที่มีมูลค่าไม่เกิน 125,000,000 บาท หรือ

(2) นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล หรือนายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์  
หรือนายชุน ซัง ฉ่อย ไมเคิล หรือนายวราวุธ นาถประดิษฐ์  
ลงลายมือชื่อร่วมกับนายกวิน กาญจนพาสน์ หรือนายชลัช  
ชินธรรมมิตร์ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของ  
KEX ส�าหรบักิจการใดๆ ท่ีมมีลูค่ามากกว่า 125,000,000 บาท

https://investor.th.kerryexpress.com/storage/content/management/charter/kex-charter-risk-management-committee-th.pdf
https://investor.th.kerryexpress.com/storage/content/management/charter/kex-charter-nomination-and-remuneration-committee-th.pdf
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ผู้บริหาร 

KEX มีการบริหารงานโดยทีมผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารสูงสุดในสายงานต่างๆ โดยทีมผู้บริหารมีหน้าที่
ก�าหนดกลยุทธ์ของ KEX และทบทวนนโยบายในการประกอบธรุกิจ รวมถึงรับผิดชอบในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ
มาจากคณะกรรมการบริษัท ทีมผู้บริหาร มีดังนี้

1. นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชุน ซัง ฉ่อย ไมเคิล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวราวุธ นาถประดิษฐ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
4. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน
5. นางสาววันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี
6. นางสาวกุลทรี สามัคคีนิชย์ ผู้อ�านวยการกลุ่มบัญชี

หมายเหตุ: รายชื่อผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัสประจ�าปี

•  ประธานกรรมการและประธาน 
กรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท

•  กรรมการ 40,000 บาท

•  ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 
30,000 บาท

•  คณะกรรมการชุดย่อย  20,000 บาท

• จ่ายในอัตราไม่เกิน 0.3%  
ของเงินปันผลประจ�าปี

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

ในปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 4.28 ล้านบาท ไม่รวมโบนัสประจ�าปี
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ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 หน่วย: บาท 

รายชื่อ ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน 
ทั้งปี

ค่าเบี้ยประชุม

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล ประธานกรรมการ 960,000.00 -

นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 960,000.00 180,000.00

นายก�าธร ตติยกวี กรรมการอิสระ 480,000.00 120,000.00

นางสาวฮวี เหลง ไอลีน โหยว กรรมการอิสระ 480,000.00 120,000.00

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ 480,000.00 -

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 480,000.00 20,000.00

รวมทั้งสิ้น 3,840,000.00 440,000.00

4,280,000.00 

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมส�าหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร รวมท้ังหมด 6 ท่าน ตามนิยามผู้บริหารของส�านักงาน 
ของ ก.ล.ต. เป็นจ�านวนเงินรวม 58.06 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ผลประโยชน์อื่น

หุ้นสามัญ

KEX ได้จัดสรรหุ้นสามัญจ�านวน 900,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
เป็นการทั่วไป (IPO) ในราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price) โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง หุ้นที่ได้รับการจัดสรร
สูงสุด (หุ้น)

% ของหุ้นที่เสนอ

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล ประธานคณะกรรมการ 300,000 0.10

นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 0.07

นายก�าธร ตติยกวี กรรมการอิสระ 100,000 0.03

นางสาวฮวี เหลง ไอลีน โหยว กรรมการอิสระ 100,000 0.03

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ 100,000 0.03

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 100,000 0.03

รวมทั้งสิ้น 900,000 0.30
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ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ KEX และบริษัทย่อย

KEX ได้ออกและเสนอใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ KEX และบริษัทย่อย  
(ใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ) จ�านวน 40,000,000 หน่วย โดยเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรร 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ จ�านวนไม่เกิน 10,300,000 หน่วยให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ
การจัดสรรสูงสุด (หน่วย)

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล ประธานคณะกรรมการ 1,200,000

นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1,000,000

นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000

นายก�าธร ตติยกวี กรรมการอิสระ 200,000

นางสาวฮวี เหลง ไอลีน โหยว กรรมการอิสระ 200,000

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ 200,000

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 200,000

นายชุน ซัง ฉ่อย ไมเคิล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1,500,000

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายงานปฏิบัติการ

1,500,000

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน 2,000,000

นางสาววันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสายงานการเงนิและบญัชี 1,500,000

นางสาวกุลทรี สามัคคีนิชย์ ผู้อ�านวยการกลุ่มบัญชี 600,000

รวมทั้งสิ้น 10,300,000
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พนักงาน 

KEX เล็งเห็นถึงความส�าคัญของบุคลากรท่ีถือเป็นฟันเพือง 
ส�าคัญในการน�าองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าและการเติบโตอย่าง
ย่ังยืน KEX จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรปัจจุบันให้เพียบพร้อม 
ด้วยความรูแ้ละความสามารถท้ังด้าน Soft Skill และ Functional  
Skill ตามสายงาน อีกท้ังยังส่งเสริมสร้างการสร้างทัศนคติท่ีด ี
สอดคล้องไปกับค่านิยมองค์กร HI STEP ด้วยการวางแผน
พัฒนาบุคลากรผ่านการอบรมต่างๆ ตามนโยบายการพัฒนา
บุคลากรที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ KEX ยังคงเฟ้นหาพนักงานใหม ่
ที่มากประสบการณ์และมีทัศนคติที่ดีตามค่านิยมองค์กร  
เพ่ือมาเป็นแรงส�าคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายองค์กรที่ได้ก�าหนดไว้ โดยได้ก�าหนดค่าตอบแทน  
สวัสดิการ และนโยบายการพัฒนาบุคลากรท่ีสามารถแข่งขัน 
และรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพได้เพื่อเป้าหมายของ KEX

HI STEP เป็นค่านิยมของ KEX ท่ีจะส่งเสริมให้ผู้บริหาร และ
พนักงาน มีความเชื่อในการสร้างวิถีและทิศทางการท�างาน 
ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันแสดงออกผ่าน 
สิง่ท่ีพนกังานคดิ ประพฤต ิและตดัสนิใจ ท่ีเชือ่มโยงไปสูก่ารสร้าง
วัฒนธรรมในการอยู่และการท�างานร่วมกันของคนในองค์กร  
อันจะช่วยสร้างความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรและน�าองค์กร 
สู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ KEX ได้มีการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน 
มพีฤตกิรรมทีส่อดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกันกับค่านยิม 
องค์กร โดยโครงการท่ีโดดเด่นและเป็นท่ีสนใจของพนักงาน  
ซึง่มพีนกังานมส่ีวนร่วมมากกว่า 90% ได้แก่ โครงการคนต้นแบบ 
HI STEP The Idol (เคอรี่ไม่ได้มีดีแค่ส่งของ) ตัวโครงการ 
คนต้นแบบได้เริ่มการด�าเนินการมาต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2562  
โดยมีที่มาจากการที่ผู ้บริหารและฝ่ายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเล็งเห็นว่าองค์กรควรจะมีโครงการที่ยกย่อง
เชิดชูพนักงานที่กระท�าคุณงามความดี มีพฤติกรรมตามค่านิยม 
ขององค์กรหรอื HI STEP เป็นตวัอย่างทีด่แีละสร้างพลงังานบวก 
ให้กับคนในสงัคมและคนในองค์กร จงึเกิดเป็นโครงการ HI STEP  
The Idol ขึ้น โดยน�าเรื่องราวของพนักงานจากทั่วประเทศ  
มาส่ือสารภายในองค์กร บอกเล่าเรื่องราว ความรู ้สึก และ 
แรงจูงใจท่ีผลักดันให้เกิดเรื่องราวเหล่าน้ัน เพ่ือเป็นต้นแบบ 
ให้กับพนักงานในองค์กร
 
โดยในปี 2563 KEX ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้พนักงาน  
ร่วมโหวตคนต้นแบบในดวงใจ จากจ�านวน 78 เรื่อง เพื่อค้นหา 
6 เรื่องราวที่ประทับใจ โดยในกิจกรรมนี้พนักงานร่วมลงคะแนน 
24,631 คน คิดเป็น 91% ของพนักงานทั้งหมดอีกด้วย
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ค่าตอบแทนพนักงาน
 
ในปี 2563 KEX ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานซึ่งไม่รวมผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน เป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น 6,008.63 ล้านบาท  
ซึ่งรวมผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการพนักงานต่างๆ  
เช่น ค่ารกัษาพยาบาล เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมโีครงการเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัต่อผูบ้รหิารและพนกังาน (ESOP)  
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่กับ KEX โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานแบ่งตามประเภทผลตอบแทน ดังนี้ 

ประเภทค่าตอบแทนพนักงาน ล้านบาท

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ 5,962.23

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 46.40

รวม 6,008.63

จ�านวนพนักงาน

จ�านวนพนักงานของ KEX สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีท้้งส้ิน 18,016 คน โดยมีจ�านวนพนักงานแบ่งตามสายงาน  
และอายุเฉลี่ย ดังนี้ 
 

ล�าดับ สายงาน จ�านวนพนักงาน (คน) 

1. สายงานปฏิบัติการงานรับ-จัดส่งพัสดุ 17,308

2. สายงานบัญชีและการเงิน 98

3. สายงานการลงทุน 5

4. สายงานบริหารและสนับสนุน 595

5. สายงานตรวจสอบภายใน 4

6. ผู้บริหาร 6

รวม 18,016

หมายเหตุ: จ�านวนพนักงานทั้งหมดนี้ไม่รวมลูกจ้างรายวันและลูกจ้างแบบสัญญาจ้างรายวันและรายเดือน

อายุเฉลี่ย 30 ปี
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นอกจากนี้ สัดส่วนความหลากหลายทางเพศโดยคิดจากจ�านวนพนักงานประจ�าของ KEX ซึ่งไม่รวมลูกจ้างรายวัน ลูกจ้าง 
แบบสัญญาจ้างรายวันและรายเดือน จะมีสัดส่วนดังนี้ 

เพศ จ�านวนคน/%

เพศชาย  10,662 คน (59.18%)

เพศหญิง  7,354 คน (40.82%)

คณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ
 
KEX ได้ด�าเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน 
ประกอบกิจการ ซึ่งจัดตั้งตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติ 
คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งในส่วนของส�านักงานใหญ่ 
และศูนย์กระจายสินค้าของภูมิภาค 

โดยคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดังกล่าว 
มีท่ีมาจากการคัดเลือกผู้แทนของพนักงาน โดยวิธีการเลือกตั้ง 
ลงคะแนนลบั มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี และเมือ่ครบก�าหนด
ตามวาระ KEX จะจดัให้มกีารด�าเนินการคดัเลอืกผูแ้ทนพนักงาน
ชุดใหม่เพ่ือแต่งตั้งเป็นตัวแทนพนักงานของ KEX เพ่ือท�าหน้าท่ี 
ต่อไป ท้ังน้ี โดยคณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบกิจการ 
มีอ�านาจหน้าที่ คือ

• ร่วมหารือกันกับ KEX เพื่อจัดสวัสดิการแก่พนักงาน
• ให้ค�าปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่ KEX   

ในการจัดสวัสดิการส�าหรับพนักงาน
• ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการท่ี KEX ได้จัด 

ให้แก่พนักงาน
• เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการท่ีเป็น

ประโยชน์ส�าหรบัลกูจา้งต่อคณะกรรมการสวสัดกิารแรงงาน 
(ตามกฎหมาย)

ปัจจุบัน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  
ของ KEX ได้มีส่วนร่วมในการน�าเสนอและติดตามการจัด
สวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ คณะกรรมการฯ 
เสนอให้ KEX พิจารณาเพ่ิมการเก็บเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
ให้มากย่ิงขึ้นจากอัตราเดิมเพ่ือสิทธิประโยชน์ของพนักงาน, 
คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกร้านค้า 
และร้านอาหารในศนูย์กระจายสนิค้า, คณะกรรมการฯ มส่ีวนร่วม 
ในการติดตามและเสนอแนะข้อคิดเห็นเก่ียวกับการก�ากับดูแล
และป้องกันเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นต้น

การวัดความพึงพอใจของพนักงาน 
(Engagement Survey)  
 
ในปี 2563 KEX ได้จดัให้มกีารส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน
ทุกระดับ  โดยมีการออกแบบหัวข้อการส�ารวจครอบคลุม 5 ด้าน  
ได้แก่ Engaging Leadership, Talent Focus, The Work,  
The Basics, และ Agility โดยมหีวัข้อทีไ่ด้คะแนนความพึงพอใจ 
สูงสุด 3 ล�าดับแรกของพนักงาน ได้แก่ Survey Follow-up,  
Diversity & Inclusion และ Change Readiness KEX  
ได้มุง่เน้นท่ีจะจดัท�าแผนงาน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของพนักงาน 
ในหัวข้อท่ีมีความส�าคัญและเร่งด่วน โดยด้านการพัฒนา  
KEX ได้มีการจัดท�าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน 
และพนักงานกลุ่มท่ีมีความสามารถสูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และเตรียมพร้อมส�าหรับการเลื่อนต�าแหน่ง
ในอนาคต อีกท้ัง KEX ได้จัดท�าสมรรถนะตามต�าแหน่งงาน  
(Functional Competency) ส�าหรับทุกต�าแหน่งภายในองค์กร 
เพ่ือใช้ในการประเมินวัดความสามารถ คัดเลือก เฟ้นหา 
กลุ่มพนักงานท่ีมีความสามารถสูง เพ่ือวางแผนจัดท�าผู้สืบทอด
ต�าแหน่งงานส�าคัญ ด้านการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนนั้น KEX 
ได้มีการทบทวนการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนให้เหมาะสม  
โดยเปรียบเทียบกับค่าตลาดภายนอก ส�าหรับกลุ่มพนักงาน 
ที่มีความสามารถสูง และพนักงานในต�าแหน่งที่มีความส�าคัญ
ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร เพ่ือเป็นการรักษา จูงใจ 
ให้พนักงานอยู่กับองค์กร อีกทั้ง KEX ได้ให้ความส�าคัญ 
กับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการจ่าย
เงินรางวัลจูงใจ (Incentive) ให้เหมาะสมกับผลงานและ 
ความสามารถของพนักงาน (Pay per Performance) แต่ละ
บุคคล เ พ่ือเป ็นการจูงใจให ้พนักงานเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การท�างานของตนเอง และให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
เป้าหมายทีต้่องการ อกีทัง้ในด้านการสร้างการตระหนกัและรบัรู้  
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นโยบายพัฒนาบุคลากร   

KEX มีนโยบายหลักในการส่ง เสริมให ้พนักงานได ้ รับ 
การพัฒนาและมีความก ้าวหน ้าในสายอาชีพ (Career  
Development) โดยมุ ่ ง เน ้นให ้พนักงานมีการวางแผน 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) ของตนเอง 
เรียนรู้และประเมินความถนัด ความสนใจ รวมทั้งความสามารถ
ของตนเอง แสวงหาโอกาส และตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ตนเอง 
อยากเป็น อยากท�าในอนาคต (Personal Needs) ท้ังในระยะส้ัน 
และระยะยาว 

ในปี 2563 KEX ได้จัดท�าแนวทางในการเรียนรู้ของพนักงาน
ผ่านช่องทางระบบการเรียนในระบบออนไลน์ (E-Learning)  
โดยใช้ชื่อว่า Kerry GURU ซึ่งจะเป็นระบบออนไลน์เพ่ือใช้ 
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
ทุกเวลา และทุกระดับของพนักงานได้ ถึงแม้ว่าจะมีพนักงาน 
เป็นจ�านวนมากท่ีกระจายอยู่หลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย อีกทั้ง 
ยังได ้ใช ้ระบบน้ีเ พ่ือเป ็นช ่องทางในการส่งผ่านหลักสูตร 
ในการเรียนรู ้ขั้นพ้ืนฐานให้กับพนักงานได้อย่างครอบคลุม  
โดยได้เริ่มจัดท�าหลักสูตรพัฒนาพนักงานท่ีชื่อว่า KE Ready 
และ Compliance Program ผ่านระบบ Kerry GURU โดยสอง
หลักสูตรน้ี เป็นหลักสูตรอบรมขั้นพ้ืนฐานที่พนักงานเข้าใหม่ 
ของ KEX ต้องเข้าร่วมและต้องผ่านการทดสอบ โดยเฉพาะ
ในหลักสูตร Compliance Program ที่ยังได้มีการก�าหนด
ให้พนักงานปัจจุบันต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรดังกล่าว 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากพนักงานคนใดไม่ผ่านการทดสอบ 
จะต้องเข้าร่วมการอบรมใหม่จากผู้เชี่ยวชาญด้านก�ากับดูแล  
(Compliance Specialist) เป็นระยะเวลา 60 วัน นอกจากน้ี  
ทาง KEX ยังได้ให้ความส�าคัญด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยได้บรรจุหลักสูตรชื่อ Sunshine Program เพ่ือเป็นการให้ 

ความรู ้ด ้านนโยบายงดรับของขวัญและนโยบายต่อต้าน 
การตดิสนิบนของ KEX เพ่ือให้เป็นไปตามจรรยาบรรณของพนกังาน 
ที่จ�าเป็นจะต้องมีในการท�างาน โดยในปี 2563 นั้น ที่ได้มีอัตรา
การเข้าร่วมอบรมคอร์สดงักล่าวนัน้ พนกังานได้ผ่านการทดสอบ
ได้เรื่องจรรยาบรรณนี้อย่างครบถ้วน

ในปี 2564 KEX ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
มากย่ิงขึ้น และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเรียนรู ้ 
เพ่ือให้ตอบโจทย์กับการขยายตัวของธุรกิจท่ีมีจ�านวนพนักงาน 
ร ่วม 2 หมื่นคน ภายใต้โครงสร้างใหม่ท่ีชื่อว ่า “People  
Learning Solution” ท่ีจะท�าให้การเรียนรู้ภายในของ KEX น้ัน  
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทักษะอย่างครบถ้วน  
ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้ความสามารถในการท�างานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทุกต�าแหน่งงานในแต่ละหน้าที่ 
(Role) รวมถึงทุกระดับ (Level) ของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น
ต�าแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับงานในด้านการปฏิบัติงานการส่งพัสดุ  
(Operation) จุดให้บริการลูกค้า (Parcel Shop) และพนักงาน
ที่ท�างานอยู่ในส่วนกลาง (Corporate) อีกทั้งยังมีการเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะด้านเทคนิคต่างๆ และทักษะทางความคิด 
(Soft Skill) ท่ีจ�าเป็นในการท�างาน เพ่ือให้พนักงานมกีระบวนการ
ทางความคิดและมีความรู ้ในเครื่องมือต่างๆ ในการท�างาน 
ท่ีจะช่วยขับเคล่ือนองค์กรในฐานะผู ้น�าในธุรกิจการขนส่ง 
ให ้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และท่ีส�าคัญ KEX ยังได ้มี
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้น�าภายในองค์กร โดย
ได้มีการก�าหนดหน่วยงาน Leadership Development ภายใต้
โครงสร้างใหม่ข้ึน ท่ีได้จัดท�าโครงการพัฒนาผู้น�าภายในองค์กร 
(Leadership Series Development Program) ท่ีจะท�าให ้
การพัฒนาผูน้�าขององค์กรทีก่ระจายอยู่ตามจดุต่างๆ ทัว่ประเทศ
มีความเข้มแข็งและเป็นอีกแรงท่ีส�าคัญในการช่วยเหลือทีม  
People Learning Solution ในพัฒนาบุคลากรภายในทีม 
ให้ท่ัวถึงมากย่ิงขึ้น โดยในปี 2563 ได้มีการจัดท�าหลักสูตร 
ในการพัฒนาผู้น�าขั้นต้นขึ้นที่มีชื่อว่า Rookie Leader 1 โดยได ้
มีการพัฒนาผู้น�าผ่านหลักสูตรน้ีไปแล้วกว่า 18 รุ่น โดยคิดเป็น
จ�านวนของพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไปกว่า 775 คนที่ผ่าน 
การเข้าร่วมหลักสูตร และในปี 2564 ท่ีก�าลังจะมีหลักสูตร 
ท่ีเพ่ิมขึ้นในโครงการเดียวกันอีก 2 หลักสูตร โดยใช้ชื่อว่า  
Rookie Leader 2 และ Pro Leader ท่ีจะเพ่ิมความเข้มข้น 
ของเนือ้หามากย่ิงขึน้ เพ่ือสร้างทกัษะความสามารถของพนกังาน
ให้ตอบโจทย์ท้ังเรื่องของคน (People) ภาพธุรกิจ (Business) 
รวมไปถึงความต้องการของลูกค้า (Customer Insight)  
ให้ดียิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมต่อหัว 
ปี 2563

1,500 บาท

จํานวนชั่วโมง
การฝึกอบรม 
ปี 2563

2,041 ชั่วโมง
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ทัง้นี ้เพ่ือให้พนักงานและลกูจ้างสามารถเตบิโตได้ตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ KEX จะจัดให้มีการประเมินความสามารถของ
พนักงานและลูกจ้าง (Employee Competency Assessment)  
เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้างแต่ละคนตระหนักถึงช่องว่างของ 
ความสามารถของตนเองโดยเปรยีบเทยีบกับระดบัความสามารถ 
ที่คาดหวังตามคุณสมบัติและรูปแบบของความสามารถ
พนักงานและลูกจ้าง (Employee Competency Model)  
ที่ KEX ก�าหนดไว้ โดยพนักงานและลูกจ้างจะน�าผลการประเมิน 
มาเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการพัฒนาตนเอง

เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้างมีการพัฒนาตนเองที่เป็นรูปธรรม  
KEX จะสนับสนุนให ้มีการจัดท�าแผนพัฒนาพนักงาน 
และลูกจ้างรายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) 
ในเรื่องที่ยังขาด หรือเสริมในสิ่งท่ีเป็นจุดที่ต้องการพัฒนาให้ดี
ย่ิงขึ้น เพ่ือสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพตามความก้าวหน้า
ที่ได้วางแผนไว้สอดคล้องกับความต้องการและความจ�าเป็น 
ขององค์กร (Organisation Needs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น การจัดท�าแผนพัฒนาพนักงานและลูกจ้างรายบุคคล 
จะด�าเนินการผ่านวิธีการและกระบวนการพัฒนาหลากหลาย 
รูปแบบ ทั้งการฝ ึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
การเรียนรู ้กับผู ้รู ้ ผู ้เชี่ยวชาญผ่านการฝึกสอน (Coaching)  
หรือระบบพ่ีเลี้ยง และการเรียนรู ้จากการลงมือปฏิบัติจริง  
ทั้งรูปแบบการท�าโครงการ การมอบหมายงานเพ่ิมเติม หรือ 
การโยกย้ายงาน เพ่ือเสรมิสร้างความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์
ที่หลากหลายและสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างพร้อม 
ที่จะเติบโตไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชพีของพนักงานและลกูจ้าง
ถือเป็นกระบวนการส่วนหน่ึงของการประเมิน ผลงานประจ�าปี  
หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างจะมีการพูดคุยเพ่ือวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานและลูกจ้างร่วมกัน
 
นอกจากน้ี KEX ยังส่งเสรมิให้พนกังานและลกูจ้างมคีวามก้าวหน้า 
ในสายอาชีพตามแนวนอน หรือแนวระนาบ โดยผ่านการพัฒนา 
หรือการโยกย้าย เพ่ือให้มีความรู ้และประสบการณ์ที่กว้าง 
มากขึ้น (Horizontal Career Progression) และการเติบโต 
ในแนวตั้ งผ ่ านการเลื่ อนต�าแหน ่ง  (Ver t ica l  Career  
Progression) KEX จึงก�าหนดกรอบนโยบายท่ีระบุถึงปัจจัย 
ส�าคัญที่จะท�าให้พนักงานและลูกจ้างประสบความส�าเร็จ 
ในการเติบโตในสายอาชีพ 3 ประการดังนี้ 
 
• พนักงานและลูกจ้างมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานท่ีท�า 

โดยสามารถแสดงออกถึงทักษะท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้สามารถลุล่วงไปได้อย่างดี (Depth of Knowledge  
and Skill)  

• พนักงานและลูกจ ้างมีความพร ้อมในความสามารถ 
ที่จ�าเป็นตามท่ีถูกคาดหวังในระดับ/ต�าแหน่งงานของตนเอง  
และสามารถท�างานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามที่ก�าหนดได้ (Required Competency) และ 

• พนักงานและลูกจ้างมีประสบการณ์การท�างานท่ีเพียงพอ/
หลากหลายแสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะเติบโตในระดับ 
ที่สูงขึ้นต่อไป (Breadth of Experience)
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2563

ในปี 2563 KEX ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยรวมของ KEX และ KESL โดยมีรายละเอียดดังนี้

KEX KESL

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี 2,075,000 600,000

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,170,000 -

รวมทั้งสิ้น 3,245,000 600,000

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (out-of-pocket expenses) และค่าบริการอื่น

การด�าเนินงานระหว่างผูส้อบบญัชีและ KEX จะไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืสถานการณ์ใดๆ ซึง่ท�าให้ความเป็นอสิระ 
และการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีถูกจ�ากัดหรือไม่เป็นอิสระ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่จัดท�าแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ KEX ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินคดี การอนุญาโตตุลาการหรือการเรียกร้องใดๆ  
(รวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล การชดเชยพนักงานหรือการเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์) ท่ีมีนัยส�าคัญ และ KEX  
ยังไม่ได้รับทราบถึงการด�าเนินคดี อนุญาโตตุลาการหรือการเรียกร้องใดๆ ท่ีมีนัยส�าคัญซึ่งอยู่ในระหว่างด�าเนินการหรือการข่มขู่ 
อันจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงินหรือผลประกอบการ
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รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนประจ�าปี 2563

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน รายละเอียด 
ของคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมมีการสรุปไว้ในโครงสร้างการก�ากับดูแล โดยคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ก�าหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบ
และความรับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้:

• พิจารณาและเสนอโครงสร้างคณะกรรมการพร้อมหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
• พิจารณาโครงสร้างที่เหมาะสม ค่าตอบแทน (ซึ่งเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) และรูปแบบของคณะกรรมการ รวมถึงประธาน 

คณะกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร รวมถึงเกณฑ์ประเมนิผลการปฏิบตังิานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

• ประเมินผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ�าปีและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
• ก�าหนดแผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับผู้บริหารหลักและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
• รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ

ประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี และรายงานผลการด�าเนินงานดังกล่าวในรายงานประจ�าปี
• ด�าเนนิการใด ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด และด�าเนินการอืน่ใดตามท่ีกฎหมาย

และข้อบังคับของหน่วยงานรัฐก�าหนด

การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ�าปี 2563 ได้มีขึ้นเพ่ือก�าหนดองค์ประกอบและแต่งตั้ง
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอนายประสัณห์ 
เชื้อพานิช กรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหา โดยมีนางสาวรัศมี ยงรัศมีวงศ์ เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการ และมีนายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล และนางสาวฮวี เหลง ไอลีน โหยว ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

	 	 ในนามของ
	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 นายประสัณห์	เชื้อพานิช



108

การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2563

การควบคมุภายใน 

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน ซึง่เป็นผูท้รงคณุวุฒิ 
ด้านการเงินและบัญชี 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังส้ิน 5 ครั้ง โดยมีนายเอกพล  
คุปต์นันทรักษ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายในท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระเที่ยงธรรมตามขอบเขตที่ระบุไว้ 
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและ 
สอบทานให้ KEX มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องเช่ือถือได้  
มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ อีกท้ัง 
น�าเสนอเพ่ือแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมี
สรุปสาระส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับปี 2563 ดังนี้

รายงานทางการเงินของ KEX

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของ 
งบการเงินรวมของ KEX และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีของ KEX  
ทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี 2563 ซึ่งได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทเกี่ยวกับประเด็นที่มีสาระส�าคัญจากการตรวจสอบ สอบทานความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชท่ีีส�าคญั รวมถึงการประมาณการทางบญัชแีละการใช้ดลุยพินิจต่างๆ  
ของฝ่ายจัดการในการจัดท�างบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยังได้หารือเก่ียวกับ
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินและแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันท่ีมีโอกาสก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ KEX เพ่ือให้เกิด 
ความมั่นใจว่า การจัดท�างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินของ KEX มีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีของไทย
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
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คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 
ตามแนวทางทีก่�าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเปิดโอกาสให้หารอืร่วมกันในประเดน็ต่างๆ โดยไม่มฝ่ีายบรหิาร
เข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ KEX

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณภาพของงานบริการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ�ากัด และความเหมาะสมของค่าตอบแทน พิจารณาจากการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของวิชาชีพนั้นๆ ความมีประสิทธิภาพ
และความเป็นอิสระ โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 
ทั้งในด้านการจัดท�ารายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของ KEX

การด�าเนินงานของ KEX

คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีใ่นการก�ากับดแูล การด�าเนนิงานของ KEX เป็นไปตามหลกัการของกฎหมาย ข้อก�าหนดและแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยได้ก�าหนด ตามแนวทางดังกล่าวอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง และได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในด�าเนินการตรวจสอบ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสม�า่เสมอตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ระบบควบคุมภายในและกิจกรรมการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2563 ตลอดจน 
ก�ากับดแูลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ครอบคลมุถึงการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งเพ่ือให้ระบบการควบคุม
ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานทุกไตรมาสถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน 
ของ KEX รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงของการทุจริต 
หรือข้อผิดพลาด และได้ก�าชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและการจัดให้ม ี
การควบคุมภายในแบบป้องกันอย่างเหมาะสมและทันเวลาโดยฝ่ายบริหาร ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความรอบคอบ และความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของ KEX น้ันถูกต้องและน่าเชื่อถือเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย อีกทั้ง KEX มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในการด�าเนินงาน 
ด้วยการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 	 ในนามของ
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 นายประสัณห์	เชื้อพานิช
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KEX มรีะบบการควบคมุภายในทีร่ดักุมภายใต้กรอบการควบคมุ 
COSO Internal Control - Integrated Framework 2013:  
COSO 2013 ของ Committee of Sponsoring Organisations  
ภายใต้ Treadway Commission เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ส�าคัญ 
เก่ียวกับการด�าเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัต ิ
ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท�างาน พร้อมทั้งปกป้องการลงทุนของผู้ถือหุ้น
และสินทรัพย์ของ KEX

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่  
15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบรษิทัได้ประเมนิความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายในและรับทราบความเห็นจาก 
กรรมการอิสระว ่า KEX มีระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการด�าเนินงานก�ากับดูแลเพ่ือ
บรรลเุป้าหมายและวัตถุประสงค์ ปฏบิตัติามกฎหมายทีบ่งัคับใช้ 
พร้อมท้ังปกป้องและใช้ประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ของบริษัท
เพ่ือบริษัทอย่างเหมาะสม ตลอดจนเพ่ือให้แน่ใจว่าการรายงาน
ทางการเงินนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้

รอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ได้รับการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ 
ตามมาตรฐานงานตรวจสอบภายในไทย (TSA) ผู้สอบบัญชี
ภายนอกได้แสดงความเห็น (Unmodified Opinion) ต่อ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ KEX และ 
บริษัทย่อยของ KEX

กิจกรรมการควบคุมภายในในปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม

• ยึดถือในความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรม

KEX ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ
ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

• การด�าเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น การปฏิบัต ิ
ต่อผูถื้อหุน้และพนกังาน การปฏบิตัใินแง่ผลก�าไรหรอืขาดทนุ
ของ KEX และประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน KEX ได้ก�าหนด
จริยธรรมทางธุรกิจ การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบาย 
การต่อต้านการทุจริต และนโยบายการด�าเนินงานอย่างเป็น 
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนักงานของ KEX ตระหนักถึงคุณค่าเรื่องความซื่อสัตย์ 
ในการด�าเนินงาน

• การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลอื่นๆ เช่น การปฏิบัติ 
ต่อลกูค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี คู่แข่ง หน่วยงานก�ากับดูแล โดยเฉพาะ
ด้านสทิธิมนุษยชน ทรพัย์สนิทางปัญญา และงานทีม่ลีขิสทิธ์ิ 
KEX ได้ก�าหนดหลักการเก่ียวกับการปฏิบัติระหว่าง KEX 
และคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร
ในแง่ของนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการก�ากับ 
ดูแลกิจการท่ีดี นโยบายต่อต ้านคอร ์รัปชัน นโยบาย 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน

KEX ได้ก�าหนดบทลงโทษของการละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจ
ส�าหรับพนักงานในทุกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร

• การก�ากับดูแลประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
อย่างเป็นอิสระ

KEX ก�าหนดบทบาท หน ้าท่ี  และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการอย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร  โดยแยกออกจาก 
คณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ KEX ยังได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
อ�านาจ และวิธีการมอบอ�านาจส�าหรับการด�าเนินงานประจ�าวัน
ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขคณะกรรมการ
ชุดย่อย รวมท้ังคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เพ่ือให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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ของคณะกรรมการ KEX รวมทั้งพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน 
ของคณะกรรมการชุดย่อยตามคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของคณะกรรมการซึง่ก�าหนดไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมเป็นประจ�าเพ่ือพิจารณา 
การควบคมุภายในด้านต่างๆ รวมทัง้ตรวจสอบรายงานเรือ่งต่างๆ 
เช่น งบการเงนิ การควบคมุภายในซึง่รวมถึงรายงานการตรวจสอบ 
ภายใน บรรษัทภิบาล และการท�าธุรกรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

• การก�าหนดโครงสร้างฝ่ายบริหาร อ�านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบภายใต้การก�ากับดูแล

KEX ได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรซ่ึงมีแผนกและภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ KEX และแบ่งแยกหน้าท่ีชัดเจน
และมีการตรวจสอบข้ามสายงาน และมีการก�าหนดระดับของ
พนักงานและลักษณะงานของทุกต�าแหน่งตามสายการบังคับ
บัญชาดังกล่าว

• ความมุ่งมั่นที่จะสรรหา พัฒนา  
และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ

KEX ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรและข้ันตอน 
การฝึกอบรม  โดยก�าหนดขั้นตอนการสรรหา พัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ทั้งนี้ KEX ทบทวน
นโยบายเก่ียวกับกระบวนการสรรหาเป็นประจ�าทุกปี โดยก�าหนด
คุณสมบัติที่ต้องการของแต่ละต�าแหน่งงานตามลักษณะงาน 
KEX มีการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรตามแผนการฝึกอบรม
ประจ�าปีและการฝึกอบรมภายนอก ในการฝึกอบรม KEX  
จะประเมนิผูเ้ข้าร่วม มอบใบรบัรองการเข้าร่วม พร้อมท้ังก�าหนด
กระบวนการดูแลรักษาบุคลากรของ KEX ด้วยการออกแบบ
สอบถามความพึงพอใจของพนกังานต่อบรษิทัในด้านการบรหิาร
จัดการต่างๆ

• การรับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน 

KEX ก�าหนดให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
ข้อบังคับในการท�างาน และปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานของ
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด KEX มุ่งเน้นการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล ถูกต้อง และเชื่อถือได้  

การประเมินความเสี่ยง

• การระบุและการประเมินความเสี่ยง

KEX ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการความเส่ียงของ KEX ซึ่งคณะกรรมการฯ จะรายงาน 
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส นอกจากน้ี KEX 
ยังสื่อสารกับพนักงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  
และวิเคราะห ์ความเสี่ยงจากภายนอกและภายในเสมอ  
เมื่อ KEX ได้ระบุความเสี่ยงแล้ว KEX จะก�าหนดแนวทาง
แก้ไขและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ทั้งน้ี จะด�าเนินการ 
ในขั้นตอนการติดตาม การประเมิน และการตรวจสอบปัญหา
ที่จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไข รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทต่อไป 

• การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

การระบคุวามเสีย่งครอบคลมุทัง้องค์กร หน่วยธุรกิจ และส่วนงาน  
เช่น ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน ความเส่ียงทางการเงิน 
ความเสีย่งด้านชือ่เสยีง และความเสีย่งด้านการทุจรติคอร์รปัชัน 
นอกจากนี้ KEX ยังค�านึงถึงความเป็นไปได้และผลกระทบ 
ต่อธุรกิจในแต่ละด้าน

แผนกควบคุมคุณภาพและความเสี่ยงองค์กรได้รวบรวมข้อมูล
ความเสีย่งทัง้หมด แล้ววเิคราะห์ความเสีย่งท้ังจากปัจจยัภายใน
และภายนอกโดยครอบคลุมความเส่ียงต่างๆ ท่ีส�าคัญ จากนั้น 
จะมีการจัดล�าดับส�าคัญความเส่ียงในรูปแบบแผนท่ีความเสี่ยง  
โดยมีการบริหารความเส่ียงของ KEX ได้แก่ การรับความเสี่ยง  
การลดความเสี่ยง การโอนความเส่ียง และการหลีกเลี่ยง 
ความเสี่ยง

• การระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
ของระบบการควบคุมภายใน

ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรน้ัน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดในบริบทของ
องค์กร หรือในสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ และ
นโยบายต้องได้รบัการอนุมติัจากฝ่ายบรหิารก่อนการประกาศใช้
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KEX ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดการ
ประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งเพ่ือศึกษาความเสี่ยง 
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ KEX ท้ังความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน  
ความเสีย่งด้านการเงนิ และความเสีย่งด้านช่ือเสยีง ฝ่ายควบคมุ 
คุณภาพและความเสี่ยงองค์กรท�างานร ่วมกับหน่วยงาน 
แต่ละฝ่ายเพ่ือระบคุวามเสีย่งท่ีส�าคญัและทบทวนสภาพแวดล้อม
การแข่งขันของตลาดและทิศทางเชิงกลยุทธ์ และจะน�าเสนอ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา

กิจกรรมการควบคุม

• การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุม 

KEX ได้ก�าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงทั้งในกระบวนการ
ขององค์กรและธุรกิจ รวมถึงการก�าหนดนโยบายและขั้นตอน 
การด�าเนินงานโดยพิจารณาจากลกัษณะของธุรกิจ สภาพแวดล้อม  
และความเสีย่งของ KEX ทีป่รากฏจากผลการประเมนิความเสีย่ง  
นอกจากน้ี ยังมีการสอบทานจากหน่วยงานภายนอก เช่น  
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบควบคุมคุณภาพอยู่เสมอ  

• การพัฒนาการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี

KEX ได้ก�าหนดความเก่ียวข้องระหว่างการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมท่ัวไป 
ของระบบสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิ 
ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือใช้ในกระบวนการท�างานต่างๆ และ
มีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู ้ดูแลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเหล่านี้

KEX ได้ก�าหนดนโยบายการควบคุมการเข้าถึง นโยบายระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูล นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล 
และนโยบายการจ�าแนกประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบาย
เหล่านี้ระบุแนวทางปฏิบัติของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ แนวทางของ
ผู้ดูแลระบบ และเกณฑ์การเข้าถึงระบบอย่างจ�ากัด ท้ังยังแบ่ง
สิทธิในการเข้าใช้งานตามอ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามแต่ละต�าแหน่ง

• การควบคุมผ่านนโยบายและขั้นตอนต่างๆ

KEX ได้สื่อสารนโยบายไปยังผู้เก่ียวข้องทั้งหมดทันทีที่นโยบาย 
คู่มือควบคุมคุณภาพ และขั้นตอนใหม่มีผลบังคับใช้ ผู้บริหาร
ของแต่ละแผนกมีหน้าที่ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตาม
นโยบายและข้ันตอนการปฏบิตังิาน  นอกจากน้ี KEX ยังประเมนิ
คุณภาพภายในโดยทีมงานตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 
ของกระบวนการภายในของ KEX ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
และได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

KEX ทบทวนนโยบายและข้ันตอนต่างๆ ให้เหมาะสมโดย
พิจารณาจากปัจจัยทางธุรกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

KEX ได ้จัดให ้มีการประชุมระดับผู ้บริหารเ พ่ือรายงาน 
ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือน ในกรณีที่นโยบาย 
หรือกระบวนการด�าเนินงานไม ่ เหมาะสมกับการด�าเนิน
งานในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารจะปรับปรุงนโยบายและข้ันตอน 
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปัจจัยทางธุรกิจและสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม

ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานจริง 
ของ KEX และบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายและข้ันตอน 
ท่ีก�าหนดไว้ ในกรณีท่ีนโยบายหรือข้ันตอนการด�าเนินงาน 
ไม่เหมาะสมจะมกีารแจ้งไปยังฝ่ายบรหิารเพ่ือหาแนวทางปรบัปรงุ 
ต่อไป

ข้อมูลและสารสนเทศ

• การน�าข้อมูลไปใช้เพื่อสนับสนุนการท�างาน 
ด้านการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ของ KEX

KEX ได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายในและ 
วิธีการเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงาน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหารในแผนกบัญชีหรือการเงิน ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ของแผนกในต�าแหน่งท่ีสงูกว่าหรอืเทยีบเท่า รวมถึงพนกังานด้วย 
ใช้ข้อมูลท่ีเป็นความลับและหรือข้อมูลภายในท่ียังไม่เปิดเผย 
ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู ้อื่น การกระท�า 
เช่นน้ีนับเป็นการกระท�าต้องห้ามไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ว่าจะได้รับประโยชน์หรือไม่ รวมถึงการใช้ข้อมูลดังกล่าว
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย
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KEX รวบรวมและพิจารณาข้อมลูส�าคัญโดยค�านึงถึงความถูกต้อง  
ความเพียงพอ ความจ�าเป็น และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
จากข้อมูลที่ต้องพิจารณาดังกล่าว รวมถึงพิจารณาต้นทุน 
ในการจัดหาข้อมูล

• การสื่อสารภายในองค์กร

KEX มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางเพ่ือให้พนักงานและ 
ผู้บริหารรับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
การสือ่สารโดยตรงผ่านการประชมุทางกายภาพและทางออนไลน์ 
การสื่อสารเชิงโต้ตอบผ่าน Town Hall อีเมลเอกสารที่จัดเก็บ 
ในไดรฟ์ส่วนกลาง อินทราเน็ตของ KEX และช่องทางการสื่อสาร 
อื่นๆ

KEX ได้จัดตั้งช่องทาง Kerry Nokweed (การแจ้งเบาะแส 
การกระท�าความผิด) ส�าหรับพนักงานในการรายงานข้อมูล 
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือการทุจริตภายในบริษัท  
เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

• การสื่อสารภายนอกองค์กร

KEX จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือสื่อสารข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
กับประสิทธิภาพการท�างานและการเคลื่อนไหวส�าคัญของ KEX  
ให้บคุคลภายนอกได้รบัทราบข้อมลู ผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ KEX อเีมล ir@kerryexpress.com  
และหมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 63 198 1217 เพ่ือรับเรื่อง 
จากบุคคลภายนอก ท้ังนี้ บุคคลภายนอกจะประเมินและส่งผล 
การประเมนิให้ฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการบรหิารในล�าดับต่อไป 

นอกจากนี้ ในแผนกการตลาดและการสื่อสารยังรับผิดชอบ 
การส่ือสารเรื่องบริการและแคมเปญของ KEX แก่ลูกค ้า 
ด้วยความโปร่งใสและสอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
การเปิดเผยข้อมลู

กิจกรรมการตรวจสอบ

• การตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายใน

KEX มีกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ผู ้ตรวจสอบภายใน 
ต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายไตรมาส เน่ืองด้วย KEX มุ่งท่ีจะด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ 
เพื่อท�าให้ KEX เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ผู้ตรวจสอบภายในด�าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
ภายในประจ�าปีซึง่ผ่านการพิจารณาและอนุมตัจิากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ รวมทัง้มกีารพิจารณาเงือ่นไขและขอบเขตการด�าเนนิ
ธุรกิจของ KEX ในแผนการตรวจสอบ

KEX ได ้จัดต้ังแผนกตรวจสอบภายในขึ้นตามโครงสร ้าง
องค์กรของ KEX เพ่ือรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระ 
ของแผนกตรวจสอบภายในตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

• ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุม
ภายใน

KEX ประเมนิและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในตาม
รายงานการตรวจสอบภายในปี 2563 ให้ผู้บริหารและผู้จัดการ 
ทีร่บัผดิชอบรบัทราบและด�าเนินการแก้ไขทันที โดยตามรายงาน
การตรวจสอบภายในของปี 2563 ข้อสงัเกตต่างๆ ได้รบัการแก้ไข
ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งต้ังนายเอกพล คุปต์นันทรักษ์  
เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  ซึง่เป็นบคุคลทีเ่ข้าใจการท�างาน 
และการด�าเนินงานของ KEX พร ้อมท้ังเป ็นผู ้ เชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ท้ังน้ี การแต่งตั้ง  
ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายรายการระหว่างกันส�าหรับการพิจารณาการท�าธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะต้องปฏบิตัติามและละเว้นจากการละเมดิข้อบงัคบัของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กรรมการและผู้บริหารตามค�านิยาม 
ของ ก.ล.ต. จะต้องรายงานผลประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องแก่ KEX นอกจากนี้ KEX ยังได้แจ้งต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใต้ KEX 
และบริษัทย่อยเกี่ยวกับหลักการว่าด้วยรายการระหว่างกัน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับรายการระหว่างกันซึ่งขัดแย้งหรืออาจขัดแย้งกับ KEX  
และบริษัทย่อย ทั้งนี้ อาศัยหลักการของความเป็นธรรม ความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ KEX และบริษัทย่อย รายการระหว่างกันทั้งหมดในปี 2563 จึงได้รับการทบทวนและตรวจสอบแล้วว่า 
เหมาะสม อีกทั้งราคา ข้อก�าหนด และเงื่อนไข ล้วนพิสูจน์แล้วว่ายุติธรรมและเป็นประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายตามราคาตลาดและไม่มี
การโอนผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่เหมาะสม

หน่วย: ล้านบาท

 บริษัท/ ความสัมพันธ์  ลักษณะรายการ 2562  2563 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

บริษัท	เคอรี่	โลจิสติคส	์
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(“KLTH”)
- บริษัทย่อยของ Kerry 

Logistics Network 
Limited (“KLN”)  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

- มีกรรมการร่วมกัน คือ  
1. นายเกล็ดชัย  
 เบญจอาธรศิริกุล

ขายและให้บริการ
 รายได้จากการให้บริการ
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
  เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง

ซื้อและรับบริการ
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 ค่าเช่าและค่าบริการ

 4.02 
 0.61 
 0.13 

 0.004 
 -   

 

 2.90 
 0.23 
 0.18 

 0.003 
 0.20  

• KEX ให้บริการส่งพัสดุและเก็บเงิน 
ปลายทางให้กับ KLTH โดยก�าหนด
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการบริการ
ที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราและ
เงื่อนไขที่ให้บริการกับบุคคลทั่วไป 

• KEX จ่ายค่าคุ้มครองความรับผิด 
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งแก่ KLTH 
โดยอัตราค่าคุ้มครองความรับผิด 
เป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไป

• KEX เช่าช่วงพื้นที่อาคารส�านักงาน  
ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 
จาก KLTH โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปตาม 
สัญญาเช่าระหว่าง KLTH กับเจ้าของ
พื้นที่อาคาร

รายการ
ระหว่างกัน 
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หน่วย: ล้านบาท

 บริษัท/ ความสัมพันธ์  ลักษณะรายการ 2562  2563 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

บริษัท	เคเอ็มเอ็มที	
จ�ากัด	(“KMMT”)
-  บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

- มีกรรมการร่วมกัน คือ  
1.  นายเกล็ดชัย  
 เบญจอาธรศิริกุล

ขายและให้บริการ
 รายได้จากการให้บริการ
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ซื้อและรับบริการ
 ค่าเช่าและค่าบริการ
 ค่าใช้จ่ายอื่น
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
  เงินมัดจ�า

 0.22 
 0.02 

 0.44 
 - 

0.001
0.07

 
0.14 
 0.01 

 0.47 
 0.03

-
0.04

• KEX ให้บริการส่งพัสดุแก่ KMMT  
โดยมีการก�าหนดอัตราค่าบริการ 
ที่ไม่ต�่ากว่าบุคคลทั่วไป และเงื่อนไข 
การบริการตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไป

• KEX เช่าช่วงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้า
และส�านักงานอาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 
จาก KMMT โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปตาม
สัญญาเช่าระหว่าง KMMT กับเจ้าของ
พื้นที่อาคาร

• KEX ซื้ออุปกรณ์ส�านักงาน ในราคา 
ซึ่งเท่าราคาต้นทุนหลังการหักค่าเสื่อม
ราคา บวกอัตราก�าไร โดยการซื้อ
อุปกรณ์ดังกล่าวช่วยลดความยุ่งยาก
ในการด�าเนินการซื้อและติดตั้งอุปกรณ์
ส�านักงานของ KEX เนื่องจากอุปกรณ ์
ตั้งอยู่ในพื้นที่ส�านักงานที่ KEX  
ได้เข้าเช่าพื้นที่ต่อจาก KMMT 

บริษัท	คาร์ท	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(“KART”)
-  บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ  
1. นายเกล็ดชัย  
 เบญจอาธรศิริกุล

ขายและให้บริการ
 รายได้จากการให้บริการ
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 0.006 
 0.0007

 0.005 
 0.0017

• KEX ให้บริการส่งพัสดุแก่ KART   
โดยมีการก�าหนดอัตราค่าบริการ 
ที่ไม่ต�่ากว่าลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอก และเงื่อนไขการบริการ 
ตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไป

บริษัท	เคอรี่-เอเป็กซ์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(“K-APEX”)
-  บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

- มีกรรมการร่วมกัน คือ  
1. นายเกล็ดชัย  
 เบญจอาธรศิริกุล

ขายและให้บริการ
 รายได้จากการให้บริการ
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ซื้อและรับบริการ
 ต้นทุนการให้บริการ
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 - 
 - 

0.066 
 0.001 

 0.11 
 0.05 

 0.006 
 - 

• KEX ให้บริการส่งพัสดุแก่ K-APEX  
โดยมีการก�าหนดอัตราค่าบริการ 
ที่ไม่ต�่ากว่าลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอก และเงื่อนไขการบริการ 
ตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไป 

•  KEX จ้าง K-APEX ในการขนส่งพัสดุ 
ทางอากาศภายในประเทศ ส�าหรับ 
การขนส่งพัสดุที่ต้องการความรวดเร็ว 
ในการขนส่งและมีมูลค่าสูง โดยมีอัตรา
ค่าบริการที่ไม่ต�่ากว่าบุคคลทั่วไป 
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หน่วย: ล้านบาท

 บริษัท/ ความสัมพันธ์  ลักษณะรายการ 2562  2563 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

บริษัท	เคแอลเอ็น	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(“KLN	(Thailand)”)
- บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

- มีกรรมการร่วมกัน คือ  
1. นายเกล็ดชัย  
 เบญจอาธรศิริกุล

รายได้อื่น
 รายได้ค่าเช่า
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 - 
 - 

 5.91 
 5.91 

• KEX ให้เช่าช่วงพื้นที่ชั้น 38  
อาคารส�านักงานสาทรสแควร์  
แก่ KLN (Thailand) โดยมีอัตราค่าเช่า 
โดยค�านวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 
บวกด้วยส่วนเพิ่ม รวมถึงค่าบริการ 
และค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัท	เคอรี่	
สยามซีพอร์ต	จ�ากัด	
(“KSSP”)
- บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

- มีกรรมการร่วมกัน คือ  
1. นายเกล็ดชัย  
 เบญจอาธรศิริกุล

ซื้อและรับบริการ
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
   ค่าเช่าและค่าบริการ
   ค่าใช้จ่ายอื่น
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 
1.93 

 - 
 0.036 

 0.04 

 - 
 0.39 
 0.23 

 - 

• KEX เข้าท�าสัญญาใช้บริการร่วม
ส�านักงานกับ KSSP ในปี 2562  
ซึ่งครอบคลุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมาย ประกันภัย และงานบริหาร
ส�านักงาน เนื่องจาก KSSP  
มีความช�านาญและส�านักงานของ KEX 
ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับส�านักงานของ 
KSSP โดยมีอัตราค่าบริการก�าหนด 
จากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกส่วนเพิ่ม

• KEX เช่าช่วงพื้นที่ส�านักงานอาคาร
เจ้าพระยาทาวเวอร์ จาก KSSP  
โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาเช่า
ระหว่าง KSSP กับเจ้าของพื้นที่อาคาร 

• KEX จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  
ค่าโทรศัพท์ และค่าน�้ามันให้กับ KSSP  
ซึ่งได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ให้กับ KEX โดยคิดราคาตามค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นจริง
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บริษัท	เคอรี่	
โลจิสติคส	์(บางนา)	
จ�ากัด	(“KLBN”)
- บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

- มีกรรมการร่วมกัน คือ  
1.  นายเกล็ดชัย  
 เบญจอาธรศิริกุล

ซื้อและรับบริการ
 ค่าเช่าและค่าบริการ
  การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    ต้นทุนทางการเงิน
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    เงินมัดจ�า

 
90.93 

 - 
 - 
 - 

 1.69 
 16.42 

 
33.67 
 73.85 

 2.09 
 244.10 
 15.29 
 17.36 

• KEX ท�าสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร 
คลังสินค้าส�าเร็จรูปจาก KLBN  
เพื่อใช้เป็นศูนย์คัดแยกสินค้า และใช้เป็น
ส�านักงาน โดยอัตราค่าเช่าสามารถ 
เทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าอาคาร 
คลังสินค้าส�าเร็จรูปบริเวณใกล้เคียง 
จากบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• KEX ช�าระค่าสาธารณูปโภคให้กับ 
KLBN ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
บวกค่าด�าเนินการ

บริษัท	แชงกรี-ลา	
โฮเต็ล	จ�ากัด	(มหาชน)		
(“SHANG”)
- บริษัทย่อยของ  

Shangri-La Asia  
Limited (“SA”)  
ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม 
ของ Kerry Group  
Limited (“KGL”)  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KLN 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ  
1. นายเกล็ดชัย  
 เบญจอาธรศิริกุล

ขายและให้บริการ
 รายได้จากการให้บริการ

ซื้อและรับบริการ
 ค่าเช่าและค่าบริการ
   ค่าใช้จ่ายอื่น
  การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
 ต้นทุนทางการเงิน
  หนี้สินตามสัญญาเช่า
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   เงินมัดจ�า

0.014 

38.73 
 4.48 

- 
 - 
 - 

 0.61 
 7.33

 0.002 

 25.84
 2.89

 12.01 
 0.68 

 27.62 
 1.22 
 8.29 

• KEX ให้บริการส่งพัสดุแก่ SHANG  
โดยมีการก�าหนดอัตราค่าบริการ 
ที่สามารถเทียบเคียงได้กับ 
การท�ารายการกับบุคคลทั่วไป 

• KEX ท�าสัญญาเช่าพื้นที่ส�านักงานอาคาร
เจ้าพระยาทาวเวอร์  โดยอัตราค่าเช่า 
และบริการเป็นราคาตลาดซึ่งใกล้เคียง
กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ส�านักงานบริเวณ
ใกล้เคียง

• KEX จ่ายค่าสาธารณูปโภคให้กับ 
SHANG ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

• KEX เช่าพื้นที่ติดป้ายชื่อบริษัท  
บนอาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์  
จาก SHANG อัตราค่าเช่าสามารถ 
เทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่
โฆษณาของผู้ให้บริการรายอื่น  
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

• KEX มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ กับ SHANG 
เช่น ค่าใช้บริการห้องประชุม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าห้องพักที่โรงแรม
แชงกรี-ลา กรุงเทพ โดยได้รับส่วนลด 
จากค่าบริการปกติ เนื่องจากเป็น 
บริษัทในเครือกลุ่ม Kerry 
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บริษัท	เคอรี่	แปซิฟิค	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(“KPTH”)
- บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

- มีกรรมการร่วมกัน คือ  
1. นายเกล็ดชัย  
 เบญจอาธรศิริกุล

ซื้อและรับบริการ
 ซื้อทรัพย์สิน

 
0.03  - 

• KEX ซื้ออุปกรณ์ส�านักงาน เช่น  
โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ และอุปกรณ์ต่างๆ  
เพื่อใช้ในส�านักงาน ในราคาซึ่งเท่า 
ราคาต้นทุนหลังการหักค่าเสื่อมราคา 
บวกอัตราก�าไร 

บริษัท	เคอรี่เฟรท	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด		
(“KFTH”)
- บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

- มีกรรมการร่วมกัน คือ  
1. นายเกล็ดชัย  
 เบญจอาธรศิริกุล

ซื้อและรับบริการ
 ซื้อทรัพย์สิน
 ค่าใช้จ่ายอื่น
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 
0.14 

 - 
 - 

 
0.01 
 0.03 
 0.04 

• KEX ซื้ออุปกรณ์ส�านักงานจาก KFTH  
ในราคาซึ่งเท่าราคาต้นทุนหลังการหัก 
ค่าเสื่อมราคา บวกอัตราก�าไร

Kerry	Logistics	
(Hong	Kong)
Limited	(“KLHK”)
- บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

ซื้อและรับบริการ
 ค่าบริการด้านสารสนเทศ
  ค่าใช้จ่ายอื่น
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินส�ารองจ่าย
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 
39.26 
 1.34 

 16.92 

 0.45 

 
13.70 
 0.34 

 10.20 

 - 

• KEX จ้าง KLHK ในการให้บริการ 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซึ่งรวมถึงการให้ค�าปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ 
(Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
และการบ�ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงให้บริการที่เกี่ยวกับ 
อีเมลของพนักงาน อัตราค่าบริการ
สามารถเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่น  
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• KEX จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง ค่าสิทธิในการใช้
โปรแกรม ซึ่ง KLHK ได้ส�ารองจ่าย 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับ KEX  
โดยคิดราคาตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง



119

การก�ากับดูแลกิจการ

หน่วย: ล้านบาท

 บริษัท/ ความสัมพันธ์  ลักษณะรายการ 2562  2563 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

TG	Delivery	Service	
Limited	(“TGDS”)
- บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

ขายและให้บริการ
 รายได้จากการให้บริการ
  รายได้อื่น
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   เงินมัดจ�ารับ

 
64.94 

 - 
 29.32 
 3.00 

 
117.16 
 0.011 
 23.57 

 3.00 
 

• KEX ให้บริการเดินพิธีการศุลกากร  
(Custom clearance) บริการส่งพัสด ุ
และเก็บเงินปลายทางให้กับ TGDS  
โดยก�าหนดอัตราค่าบริการ 
และเงื่อนไขการบริการที่สามารถ 
เทียบเคียงได้กับอัตราและเงื่อนไข 
ที่ KEX ให้บริการกับบุคคลทั่วไป 

• KEX ให้บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศ 
ให้กับ TGDS โดยก�าหนดอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการบริการที่สามารถ 
เทียบเคียงได้กับอัตราและเงื่อนไข 
ที่ให้บริการกับบุคคลทั่วไป 

Times	E-Commerce	
Company	Limited	
(“TEC”)
- กิจการร่วมค้าระหว่าง 

KLN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX 
และ Times Global 
Logistics Limited 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ  
1. นายคิน เฮ็ง เน็ง 
 อเล็กซ์

ขายและให้บริการ
 รายได้จากการให้บริการ
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    เงินมัดจ�ารับ
    เงินส�ารองจ่ายค่าภาษีน�าเข้า
    เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง

รายได้อื่น
  ขายทรัพย์สิน
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ซื้อและรับบริการ
 ต้นทุนการให้บริการ

71.46 
 32.01 
 11.86 
 7.38 

 10.22 

 
0.78 
 0.36 

0.04 

 106.84 
 15.28 
 18.52 

 0.39 
 10.64 

 

0.05 
 0.42 

 
0.25

• KEX ให้บริการเดินพิธีการศุลกากร  
(Custom clearance) บริการส่งพัสดุ 
บริการเก็บเงินปลายทางและบริการ 
ที่เกี่ยวกับคลังสินค้าให้กับ TEC  
โดยก�าหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไข

 การบรกิารท่ีสามารถเทียบเคยีงได้กับอตัรา
 และเงื่อนไขที่ให้บริการกับบุคคลทั่วไป 
• KEX ขายคอมพิวเตอร์ เครือ่งพิมพ์บาร์โค้ด 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 

เพื่อใช้ในคลังสินค้า ในราคา 
ซึ่งเท่ากับต้นทุนที่บวกอัตราก�าไร

• KEX จ่ายค่าคุ้มครองความรับผิด 
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งแก่ TEC 
โดยอัตราค่าคุ้มครองความรับผิด 
เป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไป

Kerry	Express	
(Cambodia)	
Company	Limited		
(“KEC”)
- บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

- มีกรรมการร่วมกัน คือ
 1.  นายเกล็ดชัย 
  เบญจอาธรศิริกุล
 2. นายคิน เฮ็ง เน็ง 

 อเล็กซ์

รายได้อื่น
 รายได้จากการให้บริการ
  ด้านสารสนเทศ
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 0.69 
 

1.69 

 - 
 

1.64 

• KEX ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กับ KEC ในปี 2562 โดยมีอัตรา 
ค่าบริการรายเดือน ซึ่งก�าหนดจาก 
ต้นทุนบวกอัตราก�าไร 

•  KEX มีลูกหนี้อื่นคงค้างกับ KEC เช่น  
ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพื่อธุรกิจ และค่าอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่ง KEX ได้ส�ารอง
จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ KEC
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Kerry	Express	
(Vietnam)	
Company	Limited	
(“KEVN”)
-  บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

- มีกรรมการร่วมกัน คือ
 1. นายคิน เฮ็ง เน็ง 

 อเล็กซ์

รายได้อื่น
 รายได้จากการให้บริการ 
  ด้านสารสนเทศ
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 
1.39 

 
1.49 

 - 

 - 

• KEX ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กับ KEVN ในปี 2562 โดยมีอัตรา 
ค่าบริการรายเดือน ซึ่งก�าหนดจาก 
ต้นทุนบวกอัตราก�าไร 

ABX	Express	
(Malaysia)	Sdn Bhd 
(“ABX”)
- บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

รายได้อื่น
 รายได้จากการให้บริการ
  ด้านสารสนเทศ
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 1.91 

 2.04 

 - 

 - 

• KEX ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กับ ABX ในปี 2562 โดยมีอัตรา 
ค่าบริการรายเดือน ซึ่งก�าหนดจาก 
ต้นทุนบวกอัตราก�าไร 

PT.	Kerry	Nex
Express	(“KNEX”)
-  บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

- มีกรรมการร่วมกัน คือ
 1. นายคิน เฮ็ง เน็ง 

 อเล็กซ์

รายได้อื่น
  รายได้จากการให้บริการ
  ด้านสารสนเทศ
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 
0.82 

 0.88 

 - 

 - 

• KEX ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กับ KNEX ในปี 2562 โดยมีอัตรา 
ค่าบริการรายเดือน ซึ่งก�าหนดจาก 
ต้นทุนบวกอัตราก�าไร 

Kuok	Registrations	
Limited	(“KRL”)
-  KGL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของ KLN  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX 
ถือหุ้นทางตรง 
ใน KRL 100%

ซื้อและรับบริการ
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

0.11 
 0.09 

0.0004 
 - 

• KEX จ่ายค่าบริการทางกฎหมายให้กับ 
KRL รวมถึงค่าด�าเนินการทางกฎหมาย
ต่างๆ ในการเจรจากับบริษัทของบุคคล
ภายนอกที่ใช้ชื่อบริษัทคล้ายกับชื่อ 
และเครื่องหมายการค้า “เคอรี่”  
โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก KRL  
ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเคอรี ่
และได้จดทะเบียนเครื่องหมาย 
การค้าเคอรี่กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประเทศไทย โดยค่าบริการ 
และค่าด�าเนินการถูกแบ่งระหว่าง 
บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ บริษัท KRL 
และ KLN

• ในปี 2562 KEX ได้ช�าระค่าสิทธิการใช้
เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นการช�าระ 
เพียงครั้งเดียวจ�านวน 100 ดอลลาร์
ฮ่องกง
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Kerry	Express	
(Hong	Kong)	Limited	
(“KEHK”)
-  บริษัทย่อยของ KLN  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ KEX

ขายและให้บริการ
 รายได้จากการให้บริการ
 ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

19.78 
0.23 

0.003
0.11              

-
-
-

0.11

• บริษัทให้บริการเดินพิธีการศุลกากร 
(Custom clearance) บริการส่งพัสดุ
และเก็บเงินปลายทาง บริการด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ KEHK  
โดยก�าหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การบริการที่สามารถเทียบเคียง 
ได้กับอัตราที่ให้กับบุคคลทั่วไป

• เจ้าหนี้อื่นคงค้าง เกิดจากซื้อรถเข็น  
ซึ่ง KEX ได้ซื้อจาก KEHK 

บริษัท	บีทีเอส	กรุ๊ป	
โฮลดิ้งส	์จ�ากัด	
(มหาชน)	(“BTS”)
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

ใน VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
19% ของ KEX

ขายและให้บริการ
 รายได้จากการให้บริการ  -  7.40 

• KEX ให้บริการส่งพัสดุไปยังผู้รับ 
ปลายทาง ซึ่งเป็นโครงการที่ท�าร่วมกับ 
BTS ในการส่งกล่องการกุศล  
จ�านวนประมาณ 20,000 กล่อง  
ให้แก่ผู้ประสบปัญหาและได้รับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโควิด 19 อัตราค่าบริการ 
เป็นอัตราตามที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท	บางกอก	
สมาร์ทการ์ด	ซิสเทม	
จ�ากัด	(“BSS”)
- บริษัทย่อยของ VGI  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
19% ของ KEX

- มีกรรมการร่วมกัน คือ 
 1. นายกวิน  

 กาญจนพาสน์

ขายและให้บริการ
  รายได้จากการให้บริการ

รายได้อื่น
 รายได้ค่าคอมมิชชัน
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 - 

0.00001 
 - 

 0.004 

 0.01 

 0.0004 
 0.0004 
 0.004 

• KEX ให้บริการส่งพัสดุและเก็บเงิน 
ปลายทางให้กับ BSS โดยก�าหนด 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการบริการ 
ที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรา 
และเงื่อนไขที่ให้บริการกับบุคคลทั่วไป

• KEX ได้รับรายได้ค่าคอมมิชชัน 
จาก BSS จากการเป็นผู้ให้บริการ 
เติมเงินในบัตรแรบบิทตามร้านส่งพัสดุ  
อัตราค่าคอมมิชชันเป็นอัตราที่คู่สัญญา
ตกลงกัน 
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บริษัท	แรบบิท-ไลน	์
เพย์	จ�ากัด	(“RLP”)
- บริษัทร่วมของ VGI  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
19% ของ KEX

- มีกรรมการร่วมกัน คือ
 1. นายคิน เฮ็ง เน็ง 

 อเล็กซ์

รายได้อื่น
 รายได้ค่าคอมมิชชัน
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ซื้อและรับบริการ
 ต้นทุนการให้บริการ
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 4.62
 0.02 
 2.04 

 27.67 
 1.26 

0.04 
 0.002 
 0.10 

15.62 
 1.53 

• KEX ท�าสัญญาเป็นผู้ให้บริการเติมเงิน 
ในกระเป๋าเงินแรบบิท ไลน์เพย์  
(Rabbit LINE Pay E-Wallet) กับ RLP 
โดย KEX จะได้รับค่าคอมมิชชัน 
เฉพาะส่วนที่ผู้ใช้บริการเติมเงิน 
ผ่านร้านรับส่งพัสดุ และ/หรือพนักงาน
ขนส่งพัสดุของบริษัทซึ่งเป็นอัตรา 
ที่คู่สัญญาตกลงกัน 

• KEX จ่ายค่าธรรมเนียม  
(Transaction fee) ให้กับ RLP  
จากการที่ KEX รับช�าระเงิน 
ผ่านกระเป๋าเงิน แรบบิท ไลน์เพย์  
(Rabbit LINE Pay E-Wallet)  
โดยค่าธรรมเนียมคิดเป็นร้อยละ 
ของมูลค่าของจ�านวนเงินค่าบริการขนส่ง
และ/หรือค่าสินค้าจากการช�าระเงิน 
ผ่านช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้ อัตรา 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสามารถ 
เทียบเคียงได้กับอัตราของผู้ให้บริการ 
ในลักษณะใกล้เคียงกันรายอื่น  
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

บริษัท	แรบบิท	
อินชัวรันส	์โบรคเกอร์	
จ�ากัด	(“RABFI”)
- บริษัทย่อยของ VGI  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
19% ของ KEX

ขายและให้บริการ
 รายได้จากการให้บริการ
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 - 
 - 

 0.24 
 0.24 

• KEX ให้บริการส่งพัสดุแก่ RABFI  
โดยมีการก�าหนดอัตราค่าบริการ 
ที่ไม่ต�่ากว่าลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอก และเงื่อนไขการบริการ 
ตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไป

บริษัท	888	มีเดีย	
จ�ากัด	(“888”)
- บริษัทย่อยของ VGI 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
19% ของ KEX

ซื้อและรับบริการ
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 9.99  5.04 

• KEX จ่ายค่าสติกเกอร์  
และป้ายโฆษณาภายนอก 
และภายในขบวนรถไฟฟ้า BTS  
ให้กับ 888 Media โดยมีอัตรา 
ที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 
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บริษัท	แรบบิท	
รีวอร์ดส	จ�ากัด
(“RR”)
- บริษัทย่อยของ  

BTS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของ VGI

- มีกรรมการร่วมกัน คือ  
1. นายกวิน  
 กาญจนพาสน์

ซื้อและรับบริการ
 ต้นทุนการให้บริการ
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

0.32 
 0.05 

3.96 
 - 

• KEX ซื้อคะแนน Rabbit Rewards  
เพื่อแจกให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก
โปรแกรมสะสมคะแนน Kerry Express 
Loyalty Club ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการ
ท�าการตลาดและโปรโมชันของ KEX

บริษัท	วีจีไอ	จ�ากัด	
(มหาชน)	(“VGI”)
- ผู้ถือหุ้น 19% 

ของ KEX
- มีกรรมการร่วมกัน คือ  

1. นายกวิน  
 กาญจนพาสน์

รายได้อื่น
 รายได้ค่าโฆษณา
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ซื้อและรับบริการ
 ค่าเช่าและค่าบริการ
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
  การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
   ต้นทุนทางการเงิน
  หนี้สินตามสัญญาเช่า
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   เงินมัดจ�า

 
1.55 
 0.68 

 3.50 
 38.32 

 - 
 - 
 - 

 10.72 
 1.01 

2.69 
 0.37 

1.91 
 13.81 

 2.66 
 0.25 

 11.08 
 4.94 
 1.22 

• KEX ได้รับส่วนแบ่งรายได้จาก VGI  
จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณา 
บนรถจัดส่งพัสดุ

• KEX ได้รับรายได้จากบริการส่งสินค้า
ทดลองไปยังผู้รับปลายทางพร้อมกับ
พัสดุของลูกค้า ได้รับค่าบริการ 
เป็นอัตราเท่ากับต้นทุนบวกก�าไร

• KEX ท�าสัญญาเช่าและบริการ  
เพื่อใช้พื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้า BTS  
เป็นร้านรับส่งพัสดุกับ VGI โดยมีอัตรา 
ที่เทียบเคียงกับอัตราที่ VGI เรียกเก็บ 
จากบุคคลภายนอก นอกจากนี้  
KEX ช�าระค่าสาธารณูปโภคให้กับ VGI 
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

• KEX จ่ายค่าโฆษณาให้กับ VGI   
ซึ่งครอบคลุมการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล  
ภายในขบวนรถไฟฟ้า BTS และบนสถานี
รถไฟฟ้า BTS  โดยมีอัตราที่สามารถ
เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

• KEX จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ร้านรับส่งพัสดุบนสถานีรถไฟฟ้า BTS  
ให้กับ VGI  โดยมีอัตราเทียบเคียง 
ได้กับที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
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บริษัท	แอดวานซ์	
ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	
จ�ากัด	(“AWN”)
- มีกรรมการร่วมกัน คือ  

1. นายประสัณห์  
 เชื้อพานิช

ขายและให้บริการ
 รายได้จากการให้บริการ
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   รายได้รับล่วงหน้า

ซื้อและรับบริการ
 ต้นทุนการให้บริการ
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 11.56 
 8.06 

 - 

 0.01 
 108.85 
 43.64 

 37.28 
 15.41 
 1.40 

 0.10 
 137.53 

 19.20 

• KEX ให้บริการส่งพัสดุรวมถึงบริการ 
เก็บเงินปลายทางให้กับ AWN  
โดยก�าหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การบริการที่สามารถเทียบเคียง 
ได้กับอัตราและเงื่อนไขที่ให้บริการ 
กับบุคคลทั่วไป  

• KEX ได้รับรายได้จากการโฆษณา 
และโปรโมทบริการเครือข่ายมือถือ 
แบบเติมเงินจาก AWN ผ่านทางสื่อต่างๆ 
ที่ร้านส่งพัสดุของ KEX โดยมีอัตรา 
ค่าบริการที่ได้ตกลงร่วมกัน

• KEX จ่ายค่าคุ้มครองความรับผิด 
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งแก่ AWN 
โดยอัตราค่าคุ้มครองความรับผิด 
เป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไป

• KEX ซื้อโทรศัพท์มือถือ ใช้บริการ 
เครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตจาก 
AWN  โดยอัตราค่าบริการเทียบเคียง 
ได้กับที่จ่ายให้บุคคลภายนอก

ธนาคารไทยพาณิชย	์
จ�ากัด	(มหาชน)	
(“SCB”)
- มีกรรมการร่วมกัน คือ  

1. นายประสัณห์  
 เชื้อพานิช

รายได้อื่น
 รายได้ดอกเบี้ยรับ
   เงินฝาก

 0.03 
 2.18 

 
0.004 
 7.48 

• KEX ได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงิน 
ในบัญชีออมทรัพย์ ที่อัตราดอกเบี้ยทั่วไป

บริษัท	น�้าตาลท่ามะกา	
จ�ากัด	(“TMK”)
- มีกรรมการร่วมกัน คือ 
 1. นายชลัช  

 ชินธรรมมิตร์

ซื้อและรับบริการ
 ค่าเช่าและค่าบริการ
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   เงินมัดจ�า

0.90 
 0.01 
 0.25 

1.54 
 0.01 
 0.25 

• KEX เช่าอาคารคลังสินค้าจาก TMK  
เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายพัสดุ โดยอัตรา
ค่าเช่าเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่า 
ที่จ่ายให้บุคคลภายนอก

• KEX ช�าระค่าสาธารณูปโภคให้กับ  
TMK ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
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มาตรการและขั้นตอนเพื่ออนุมัติ
รายการระหว่างกัน

นโยบายรายการระหว่างกันที่ได้รับการอนุมัติของ KEX ระบุว่า 
ผู้บริหารสามารถอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการภายใต ้
การท�ารายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  
และรายการใดในอนาคตที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง KEX และบุคคล
หรือนิติบุคคลที่มีความเก่ียวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งกันซึ่ง
ถือเป็นรายการธุรกิจปกต ิส�าหรบัรายการระหว่างกันท่ีไม่จดัเป็น
รายการธุรกิจปกติหรอืรายการสนบัสนุนธุรกิจปกต ิคณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะต้องพิจารณาและให้ความเหน็ชอบถงึความจ�าเป็น
และความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และจะต้องได้รับ 
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท�ารายการธุรกรรม 
แต่หากขนาดของการท�ารายการธุรกรรมเป็นขนาดใหญ่
ตามค�านิยามขนาดรายการของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ KEX 

รายการระหว่างกันทีก่ระท�าโดย KEX และ/หรอืบรษิทัย่อยจะต้อง
ถือเสมือนว่าเป็นธุรกรรมกับบุคคลท่ีสาม กล่าวคือเป็นธุรกรรม 
ในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการท�าธุรกรรม
กับคูค้่าทัว่ไปทีม่ไิด้มคีวามเก่ียวข้องกันเป็นพิเศษ (arm’s-length 
basis) จะต้องพิสูจน์ได้ว่าราคานั้นเป็นประโยชน์ร่วมกัน อยู่บน 
พ้ืนฐานวิถีปฏิบัติของตลาด ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ 
และการท�าธุรกรรมทั้งหมดได้ด�าเนินการเพื่อประโยชน์ของ KEX 
และ/หรือบริษัทย่อย

เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อสงสัย กรรมการหรือผู้บริหารที่มีผลประโยชน์
เก่ียวโยงจะถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในข้ันตอนการอนุมัติและ 
ออกเสียงลงคะแนน

นโยบายและรายการที่อาจเกี่ยวโยงกัน
ในอนาคต

ในกรณีที่มีการท�ารายการที่อาจเกี่ยวโยงกันในอนาคต KEX  
จะท�ารายการธุรกรรมเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจปกติและไม่มี 
การโอนถ่ายผลประโยชน์ ข ้อก�าหนดและเงื่อนไขท้ังหมด 
จะเสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก นับเป็นการท�า
ธุรกรรมกับบุคคลที่สามในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้า
ปกติเสมือนการท�าธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่มิได้มีความเก่ียวข้อง
กันเป็นพิเศษ (arm’s-length basis) ตามนโยบายรายการ 
ระหว่างกันของ KEX และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ KEX  
และบริษัทย่อย นอกจากนี้การเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ของ KEX ทุกครั้งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบ 
ของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรฐาน 
การตรวจสอบรายการระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามทีส่ภาวิชาชพี
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ก�าหนด
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เสนอผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด”)

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด  
(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับป ี
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�าหรบัปีส้ินสุดวันเดยีวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ 
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ 
จากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

1)	การรับรู้รายได้จากบริการจัดส่งพัสดุ

 อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.16 นโยบาย 
การบัญชีการรับรู ้รายได ้  และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 25 รายได้จากการขายและการให้บริการ

 รายได้จากบริการจัดส่งพัสดุ เ ป็นรายได้หลักจาก 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มกิจการ ซึ่งลักษณะ
รายการประกอบด้วยรายการย่อยๆ ของพัสดุที่จัดส่ง
เป็นจ�านวนมาก

 กลุ ่มกิจการรับรู ้รายได้จากบริการจัดส่งพัสดุตลอด 
ช่วงเวลาท่ีต้องปฏบิตั ิ(Over time) เมือ่คาดว่ามคีวามเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะได้รบัช�าระ โดยกลุม่กิจการตดิตาม
สถานะการจดัส่งพัสดตุลอดเวลาการขนส่งแบบเรียลไทม์ 
(real-time tracking) ผ่านแอปพลิเคชัน (application)  
บนระบบสารสนเทศของกลุ่มกิจการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
บันทึกรับรู้รายได้ นอกจากนี้ จ�านวนรายได้ของแต่ละ
รายการยังถูกก�าหนดโดยอ้างอิงตามขนาด และน�้าหนัก 
ของพัสดุ ซึ่งค�านวณโดยระบบสารสนเทศท่ีรองรับ
วงจรรายได้อีกด้วย ดังนั้นการรับรู้รายได้พ่ึงพิงความม ี
ประสิทธิผลของการออกแบบและการด�าเนินงาน 
การควบคุมภายในของระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นอย่างมาก

 ส�าหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุม่กิจการ
มีรายได้จากการให้บริการจัดส่งพัสดุ จ�านวน 18,609 
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98.37 ของรายได้จาก 
การขายและการให้บริการรวมในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ข้าพเจ้าพิจารณาการรับรู้รายได้จากบริการจัดส่งพัสดุ
เป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้จาก
บริการจัดส่งพัสดุมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน และกลุ่ม
กิจการต้องจัดการกับรายการจ�านวนมาก โดยอาศัย 
การค�านวณและการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ที่ซับซ้อน

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย

• ท�าความเข้าใจกระบวนการการให้บริการจัดส่งพัสดุของกลุ่ม
กิจการ โดยพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาที่เก่ียวข้องกับรายได้  
และประเมินนโยบายการบัญชีส�าหรับการรับรู้รายได้ท่ีกลุ่ม
กิจการใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง 
รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

• ท�าความเข้าใจ ประเมิน และทดสอบการควบคุมภายใน 
ที่ส�าคัญของวงจรรายได้ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการจัดส่ง 
พัสดุของกลุ ่มกิจการ เพ่ือพิจารณาความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในในเรื่องของความถูกต้อง การเกิดขึ้นจริง  
และความครบถ้วนของรายการ

• ท�าความเข้าใจ ประเมิน และทดสอบการควบคุมทั่วไปบนระบบ
สารสนเทศ (IT general controls) และการควบคุมระบบงาน
บนระบบสารสนเทศ (application controls on IT system)  
ที่เก่ียวข้องกับรายได้จากบริการจัดส่งพัสดุ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านระบบสารสนเทศของผู้สอบบัญชี

• ส�าหรบัรายได้จากการให้บรกิารจดัส่งพัสด ุข้าพเจ้าเลอืกตวัอย่าง
รายการเพื่อตรวจสอบกับเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น 
สัญญา ใบแจ้งหนี้ บันทึกยืนยันการรับพัสดุ ใบแจ้งยอดเงินฝาก
ในบัญชีธนาคาร เป็นต้น และกระทบยอดรายการท่ีบันทึกกับ
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศและการรับเงิน

• ส�าหรบัรายได้จากการให้บรกิารจดัส่งพัสดทุียั่งไม่ได้รบัช�าระเงนิ 
ข้าพเจ้าตรวจสอบโดยเลอืกตวัอย่างรายการเพ่ือส่งหนังสอืยืนยัน
ยอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

• ทดสอบรายการรายได้ท่ีเกิดขึ้นในช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะ
เวลาบัญชี (cut-off testing) ซึ่งรวมท้ังช่วงเวลาก่อนและหลัง 
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ข้าพเจ้าเลือกตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
สถานะการจัดส่งพัสดุ กับเอกสารสนับสนุนที่เก่ียวข้อง เพ่ือว่า
ประเมนิว่ากลุม่กิจการรบัรูร้ายการรายได้ในงวดทีถ่กูต้องหรอืไม่

จากการทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่ากลุ่มกิจการรับรู ้รายได ้
จากบริการขนส่งพัสดุสอดคล้องกับนโยบายบัญชีที่เก่ียวกับ 
การรับรู้รายได้ และเหมาะสมตามหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
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2)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	

 อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.13 นโยบาย 
การบัญชีการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์, หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 8 (ง) ประมาณการทางบัญช ี
ที่ส�าคัญ และการใช้ดุลยพินิจ - การจ่ายโดยใช้หุ ้น 
เป็นเกณฑ์ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24  
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการออกใบส�าคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุ ้นสามัญ (ใบส�าคัญแสดงสิทธิ) ให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของกลุม่กิจการ จ�านวน 
40 ล้านหน่วย ตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขของใบส�าคัญ
แสดงสิทธิท่ีให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแก ่
ผู้ถือ จึงถือว่าเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช�าระ
ด้วยตราสารทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักการของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

 ผูบ้รหิารประเมนิมลูค่าของใบส�าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้ 
โดยใช้แบบจ�าลองแบลค็-โชลส์ (Black Shchole model)  
และรับรู ้ค่าใช้จ่ายของการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ 
ตลอดระยะเวลาได้รับสิทธิ 

 ข้าพเจ้าพิจารณาการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นเร่ือง 
ที่ส�าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจาก

 • วิธีการบัญชีส�าหรับการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์  
มีความซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยการตีความตามหลักการ 
และเง่ือนไขทีร่ะบใุนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบับที่ 2

 • การประเมินมูลค่ายุติธรรมของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
เก่ียวข้องกับการใช้ดลุยพินจิของผูบ้รหิารบนข้อสมมตฐิาน 
ที่ส�าคัญในการจัดท�า ได้แก่ มูลค่ายุติธรรมของหุ้น 
รองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ  ณ  วันที่ประเมินราคา  
ความผันผวนของราคาหุ้นรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ในแต่ละช่วงเวลา อัตราเงินปันผลตอบแทน และอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย

• พิจารณาวิธีการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้ส�าหรับรายการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์ว่าเป็นไปตามหลักการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัท่ี 2 หรอืไม่

• เปรียบเทียบข้อก�าหนดและเงื่อนไขของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ใช ้
ในการค�านวณค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์กับรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ข้อมูลที่เปิดเผยในสาธารณะ 
และจดหมายแจ้งการให้ใบส�าคัญแสดงสทิธิแก่พนักงาน

• จัดให้ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีช่วยประเมินความเหมาะสม
ของวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของใบส�าคัญแสดงสิทธิว่าเป็นวิธี 
ท่ีสอดคล้องกับวิธีการวัดมลูค่าเครือ่งมอืทางการเงนิท่ีเป็นท่ียอมรบั 
โดยท่ัวไป รวมถึงประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐาน 
ทีส่�าคญัท่ีใช้

• สอบถามในเชิงทดสอบเพ่ือประเมินว่าข้อสมมติฐานที่ส�าคัญ
ที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่า มีความสมเหตุสมผลและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ของกลุ่มกิจการหรือไม่ โดยตรวจกับ
หลกัฐานสนบัสนุน เช่น

 • วันที่ประเมินมูลค่าใบส�าคัญแสดงสิทธิ เทียบกับข้อเท็จจริง 
ในจดหมายแจ้งการให้ใบส�าคัญแสดงสิทธิแก่พนักงาน

 • มูลค่ายุติธรรมของหุ้นรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี
ประเมินราคา เทียบกับราคาเสนอขายหุ้นให้ประชาชนท่ัวไป
ครั้งแรกของบริษัท ณ วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 • ความผนัผวนของราคาหุ้นรองรับใบส�าคญัแสดงสทิธิในแต่ละ 
ช่วงเวลา เทียบกับค่าความผันผวนของราคาหุ ้นอ้างอิง 
ซึ่งค�านวณจากหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับกลุ่มกิจการ 

 • อัตราเงินปันผลตอบแทนเทียบกับอัตราเงินปันผลตอบแทน
ของหุ้นอ้างอิงซึ่งค�านวณจากบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับกลุ่มกิจการ

 • อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสี่ยงเทียบกับอัตรา 
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลา 5 ปี อ้างอิงตามอายุ
ของใบส�าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นอัตราที่ยอมรับโดยทั่วไป

• ทดสอบการค�านวณมูลค่ายุติธรรมของใบส�าคัญแสดงสิทธิ  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่รับรู้ตลอดระยะเวลาได้รับสิทธิ

• ประเมนิความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิทีจ่ดัท�า 
โดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2

จากการทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวิธีการที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของใบส�าคัญแสดงสิทธิ และข้อสมมติฐานที่ส�าคัญ
ที่ใช้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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3)	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	 16	
เรื่อง	สัญญาเช่า	มาถือปฏิบัติ

 อ้างถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4.1 (ข) มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง -  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง  
สญัญาเช่า, หมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 5 ผลกระทบ 
จากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็นครั้งแรก และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 6.9 นโยบายการบญัช ี- สญัญาเช่า

 กลุม่กิจการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16  
เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธีิรบัรูผ้ลกระทบสะสมจาก
การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
เป็นรายการปรับปรุงกับก�าไรสะสมต้นงวด (Modified  
retrospective) โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ  
ในระหว่างปีผู ้บริหารได้พิจารณาวิธีการบัญชีส�าหรับ
สัญญาเช่าใหม่และสัญญาเช่าที่มีการเปลี่ยนแปลง
เงือ่นไขให้เป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับท่ี 16 เว้นแต่สัญญาเช่าท่ีได้รับการลด 
ค่าเช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กลุ่มกิจการ 
จะน�าข้อผ่อนปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจาก COVID-19  
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุม่กิจการรบัรูส้นิทรพัย์
สิทธิการใช้ และหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบการเงินรวม 
จ�านวน 5,321 ล ้านบาท และ 5,354 ล ้านบาท  
ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.54 และร้อยละ 63.20 
ของสินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดในงบการเงินรวม 
ตามล�าดับ และรับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหน้ีสิน 
ตามสัญญาเช่าในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน  
1,414 ล้านบาท และ 1,432 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่คดิเป็น 
ร้อยละ 9.15 และร้อยละ 30.65 ของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทั้งหมดในงบการเงินเฉพาะกิจการตามล�าดับ

 ข้าพเจ้าพิจารณาการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัเิป็นเรือ่งท่ีส�าคญัในการตรวจสอบ 
เนื่องจาก

 • มาตรฐานฉบับน้ีมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญ 
ต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ เน่ืองจากกลุ่มกิจการ 
มีสัญญาเช่าสินทรัพย์เป็นจ�านวนมาก

 • ข ้อสมมติฐานและการประมาณท่ีเ ก่ียวข ้องกับ 
การประเมินอายุสัญญาเช่า และการก�าหนดอัตรา 
คิดลดที่เหมาะสม จ�าเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของ 
ผู้บริหาร

 • วิธีการบญัชสี�าหรับการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขสญัญาเช่า 
มีความซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยการตีความตามเงื่อนไข 
ที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย

•  ท�าความเข้าใจเนื้อหาสาระของสัญญาเช่า และประเมินวิธีการ
บัญชีท่ีกลุ่มกิจการใช้ส�าหรับสัญญาเช่าว่าเป็นไปตามหลักการ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 หรือไม่

•  ข้าพเจ้าสุ่มตัวอย่างรายการเพื่อ
 • ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลการเช่าท่ีใช้ในการค�านวณ

หนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งได้จัดท�าโดยผู้บริหาร โดยการเลือก
รายการจากสัญญาเช่าที่ลงนามแล้ว เพ่ือตรวจสอบกับ
รายการท่ีอยู่ในข้อมูลรายการสัญญาเช่า และกระทบยอด 
การจ่ายช�าระทั้งหมดตามสัญญาเช่ากับค่าเช่าในระหว่างปี

 • ทดสอบความถกูต้องของข้อมลูการเช่า อาทิเช่น วันท่ีสญัญาเช่า 
เริ่มมีผล การจ่ายช�าระค่าเช่า อายุสัญญาเช่า และข้อก�าหนด 
อื่นในสัญญาเช่า โดยสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบกับข้อมูล 
ของสัญญาเช่าที่ลงนามแล้ว

 • สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสม
ของอตัราคดิลด และอายุสญัญาเช่าโดยพิจารณาถึงระยะเวลา 
ตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า

 • ทดสอบการค�านวณสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตาม
สัญญาเช่า รวมถึงค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
และดอกเบีย้จ่ายจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่าท่ีรบัรูใ้นระหว่างปี

•  สุ่มรายการเพ่ือตรวจสอบรายการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการวัด 
มูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (รวมถึงการปรับปรุง 
ที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ท่ีเก่ียวข้อง) อันเนื่องมาจาก
การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขหรือการยกเลกิสญัญาเช่า ว่าเหมาะสม 
หรือไม่

• ประเมินความเหมาะสมของการน�าเสนอและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินท่ีจัดท�าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16

จากการทดสอบข้างต้น วิธีการบญัชสี�าหรบัสญัญาเช่าท่ีกลุม่กิจการ 
ใช้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมถึงค่าเสื่อมราคา และดอกเบี้ยจ่ายที่เก่ียวข้องกับสัญญาเช่า 
มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานการสอบบัญชีที่มี
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ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชท่ีีอยู่ในรายงานน้ัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจ�าปีภายหลงั
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น 
ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า 
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ 
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องสือ่สาร
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ�าเป็น เพ่ือให้สามารถ 
จัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัท
ในการด�าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ
การด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก�ากับดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุม่กิจการและบรษิทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวัีตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรบัประกันว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญั 
ทีม่อียู่ได้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และถือว่ามสีาระส�าคัญเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล 
ได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน  
และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งท่ีไม่พบข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม 
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยกรรมการ 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี 
ท่ีได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย 
อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า 
มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตาม 
ที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ 
ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สือ่สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่งต่างๆ ท่ีส�าคญัซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้  
ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ 
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงาน 
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

   นภนุช	อภิชาตเสถียร
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
   กรุงเทพมหานคร
   15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 9,696,762 9,683,019 909,798

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 11 1,466,786 1,463,452 1,722,468

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 31.4 - 60,000 -

สนิคา้คงเหลอื 13 79,675 79,675 136,127

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 34,703 34,703 49,828

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 11,277,926 11,320,849 2,818,221

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - 530 -

อาคาร และอุปกรณ์ 15 2,258,546 2,258,546 2,706,036

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 16 5,320,589 1,414,006 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 199,150 199,112 235,252

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18 43,009 39,162 24,030

เงนิมดัจาํ 219,015 219,015 228,279

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น - - 2,389

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 8,040,309 4,130,371 3,195,986

รวมสินทรพัย ์ 19,318,235 15,451,220 6,014,207

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

กรรมการ  ______________________________     กรรมการ  ______________________________

8
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินหมนุเวียน

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 800,000 800,000 -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น  20 1,347,028 1,495,630 1,800,423

เจา้หนี�บรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 615,059 615,059 884,233

รายไดร้บัลว่งหน้า 44,536 44,536 15,767

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย 86,113 84,676 104,211

หนี�สนิตามสญัญาเชา่สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 19 1,760,568 597,619 -

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 44,939 40,093 56,421

รวมหนี�สินหมนุเวียน 4,698,243 3,677,613 2,861,055

หนี�สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 - - 800,000

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 19 3,593,057 834,237 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 104,112 84,879 66,955

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 75,351 74,841 53,035

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 3,772,520 993,957 919,990

รวมหนี�สิน 8,470,763 4,671,570 3,781,045

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

9
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งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจาํนวน 1,780,000,000 หุน้ 

   มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2562 : หุน้สามญัจาํนวน 1,200,000 หุน้

   มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 22 890,000 890,000 120,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 1,740,000,000 หุน้ 

   ชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2562 : หุน้สามญัจาํนวน 1,200,000 หุน้

   ชาํระแลว้หุน้ละ 100 บาท) 22 870,000 870,000 120,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 22 8,111,061 8,111,061 -

สาํรองอื�น - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 33,364 33,364 31,364

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 89,000 89,000 12,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,744,047 1,676,225 2,069,798

รวมส่วนของเจ้าของ 10,847,472 10,779,650 2,233,162

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 19,318,235 15,451,220 6,014,207

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

10
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งบการเงิน

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 25 18,917,062 18,917,062 19,781,926

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (15,849,763) (15,984,806) (16,704,157)

กาํไรขั �นต้น 3,067,299 2,932,256 3,077,769

รายไดอ้ื�น 26 92,992 120,120 112,678

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (250,111) (246,567) (318,950)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,064,157) (1,063,319) (1,195,201)

ตน้ทุนทางการเงนิ (111,961) (83,023) (24,053)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,734,062 1,659,467 1,652,243

ภาษเีงนิได้ 28 (329,037) (321,856) (323,691)

กาํไรสาํหรบัปี 1,405,025 1,337,611 1,328,552

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น:

รายการที จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - สทุธจิากภาษี (7,376) (7,784) (18,989)

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (7,376) (7,784) (18,989)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,397,649 1,329,827 1,309,563

การแบง่ปันกาํไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,405,025 1,337,611 1,328,552

สว่นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ - - -

1,405,025 1,337,611 1,328,552

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,397,649 1,329,827 1,309,563

สว่นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ - - -

1,397,649 1,329,827 1,309,563

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาท) 29 1.111 1.058 5.536

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 29 1.111 1.058 5.536

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

11
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งบการเงินงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว

ทุนที�ออกและ สาํรองอื�น - การจ่าย  - ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลี�ยนแปลงในรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของสาํหรบัปี 

การออกหุน้ 22 750,000 8,111,061 - - - 8,861,061

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 - - - 77,000 (77,000) -

เงนิปันผล 30 - - - - (1,646,400) (1,646,400)

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 - - 2,000 - - 2,000

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

กาํไรสะสม

12
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งบการเงินงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว

ทุนที�ออกและ สาํรองอื�น - การจ่าย  - ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 120,000 - 9,574 12,000 1,348,235 1,489,809

การเปลี�ยนแปลงในรายการกบัผู้เป็นเจ้าของสาํหรบัปี 

เงนิปันผล 30 - - - - (588,000) (588,000)

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 21,790 - - 21,790

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 1,309,563 1,309,563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 120,000 - 31,364 12,000 2,069,798 2,233,162

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

การเปลี�ยนแปลงในรายการกบัผู้เป็นเจ้าของสาํหรบัปี 

การออกหุน้ 22 750,000 8,111,061 - - - 8,861,061

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 - - - 77,000 (77,000) -

เงนิปันผล 30 - - - - (1,646,400) (1,646,400)

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 - - 2,000 - - 2,000

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 1,329,827 1,329,827

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

13139



งบการเงิน

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,734,062 1,659,467 1,652,243

รายการปรบัปรุงกาํไรสทุธ ิ:

ค่าเสื�อมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 15, 16, 17 2,355,559 1,974,491 677,615

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า 317 317 6,475

ค่าใชจ้่ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2,000 2,000 21,790

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 21 28,282 25,047 14,434

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 21,558 21,558 2,536

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - (19)

กลบัรายการประมาณการหนี�สนิค่ารื�อถอน (727) (727) -

ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาเชา่ 3,800 5,181 -

กาํไรจากการโอนสญัญาเชา่ไปยงับรษิทัยอ่ย 26 - (24,955) -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิมดัจาํ 10,847 10,847 -

ดอกเบี�ยรบั 26 (8,289) (8,614) (7,218)

ตน้ทุนทางการเงนิ 111,961 83,023 24,053

4,259,370 3,747,635 2,391,909

การเปลี�ยนแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน :

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 243,712 247,371 (178,599)

- สนิคา้คงเหลอื 56,452 56,452 (97,009)

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 21,196 21,196 22,148

- เงนิมดัจาํ - - (54,897)

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น - - 352

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (417,903) (269,301) 230,304

- เจา้หนี�บรกิารเกบ็เงนิปลายทาง (269,174) (269,174) (86,758)

- รายไดร้บัล่วงหน้า 28,769 28,769 145

- หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น (11,482) (16,328) 6,270

- หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 13,022 13,022 (4,925)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 (345) (16,853) (34)

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 3,923,617 3,542,789 2,228,906

รบัดอกเบี�ย 8,101 8,101 7,342

จ่ายดอกเบี�ย (110,706) (81,768) (22,711)

จ่ายภาษเีงนิได้ (364,270) (354,577) (352,102)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 3,456,742 3,114,545 1,861,435

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

14140



งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�ออาคาร และอุปกรณ์ (325,049) (325,130) (1,421,055)

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (42,091) (42,050) (112,733)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,801 6,801 940

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - 65

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิมดัจาํ (15,160) (15,160) -

เงนิสดจ่ายใหกู้ร้ะยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 31.4 - (60,000) -

เงนิสดจ่ายเพื�อลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - (490) -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (375,499) (436,029) (1,532,783)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ - - 2,800,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ - - (2,300,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 - - 100,000

เงนิสดจ่ายเพื�อชาํระหนี�สนิตามสญัญาเชา่ (1,509,490) (1,119,956) -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 22 8,861,061 8,861,061 -

เงนิปันผลจ่าย 30 (1,646,400) (1,646,400) (588,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ในบรษิทัยอ่ย 14 550 - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 5,705,721 6,094,705 12,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสทุธิ 8,786,964 8,773,221 340,652

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 909,798 909,798 569,146

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นปี 10 9,696,762 9,683,019 909,798

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

15
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งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท

รายการที�ไมใ่ช่เงินสดที�มีสาระสาํคญั

เจา้หนี�จากการซื�ออาคาร และอุปกรณ์ 9,214 9,214 23,693

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 402 402 20,559

เจา้หนี�ค่าหุน้จากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - 40 -

ประมาณการหนี�สนิที�เกดิจากการรื�อถอนสนิทรพัย์ 8,784 8,784 7,839

การไดม้าซึ�งสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 16 461,475 461,475 -

การไดม้าซึ�งสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่

จากการปรบัปรุงเงื�อนไขการเชา่ 16 2,356,684 226,903 -

โอนสญัญาเชา่ใหบ้รษิทัยอ่ย 16 - 2,170,099 -

โอนจากอาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 15 6,071 6,071 -

ค่าใชจ้่ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2,000 2,000 21,790

โอนเปลี�ยนประเภทจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ

เป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 - - 700,000

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

16

บริ�ทั เคอรี� เอ�ก�์เพรส �ประเทศ�ทย� จาํกดั �มหา�น�

(เดิม���อ “บริ�ทั เคอรี� เอ�ก�์เพรส �ประเทศ�ทย� จาํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

17

1 ��อม�ลทั �ว�ป

บรษิทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซ��งจดัตั �งข��นในประเทศไทยและมทีี�อยู่ตามที�ไดจ้ดทะเบยีนดงันี�:

สาํนักงานใหญ่: เลขที� 89 อาคารเจา้พระยาทาวเวอร ์ชั �น 9 หอ้ง 906 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

ศูนยค์ดัแยกสนิคา้หลกั: 33/2 หมู่ 7 ตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

บรษิทัจดทะเบยีนแปลงสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดักบักรมพ�ันาธุรกจิการคา้ เมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ดงันั �น บรษิทัจ�ง

เปลี�ยนชื�อจากบรษิทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั เป็นบรษิทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และหุน้สามญั

ของบรษิทัเริ�มทําการซื�อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตั �งแต่วนัที� 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

การประกอบการธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) คอื ใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุภายในประเทศ บรษิทั Kerry 

Logistics Network Limited ซ��งจดทะเบยีนจดัตั �งในหมู่เกาะบรติชิเวอร์จนิและ�อนยา้ยสญัชาตมิาจดทะเบียนที�เบอร์มวิดา เป็นบรษิัท

ใหญ่ขั �นสงูสุด สาํหรบับรษิทัย่อย KETH Corporate Services Limited ไดจ้ดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทัในเขตปกครองพเิศษ�่องกง เมื�อวนัที� 

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และ บริษัท เคอรี� เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จํากัด ได้จดทะเบียนจัดตั �งบริษัทในประเทศไทยเมื�อวันที�

3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูม้อีํานาจของบรษิทัเมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

2 เหตุการณ์สาํคญัในระหว่างปีที�รายงาน

การแพร่ระบาดของ�รคตดิเชื�อไวรสั�ค�รน่า 2019

ผูบ้รหิารพจิารณาว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ�รคตดิเชื�อไวรสั�ค�รน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2563 

ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อธุรกจิของกลุ่มกจิการอย่างมสีาระสําคญั อย่างไรกต็าม กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชม้าตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลด

ผลกระทบจาก COVID-19 ในเรื�องที�เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่าเนื�องจากสถานการณ์ COVID-19 ตามที�กล่าวใน 

หมายเหตุ 6.9

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําข��นตามมาตร�านการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําข��น�ดยใชเ้กณ�์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้ 
สนิทรพัยท์างการเงนิบางรายการ ตามที�ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหต ุ6
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งบการเงิน

บริ�ทั เคอรี� เอ�ก�์เพรส �ประเทศ�ทย� จาํกดั �มหา�น�

(เดิม���อ “บริ�ทั เคอรี� เอ�ก�์เพรส �ประเทศ�ทย� จาํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

17

1 ��อม�ลทั �ว�ป

บรษิทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซ��งจดัตั �งข��นในประเทศไทยและมทีี�อยู่ตามที�ไดจ้ดทะเบยีนดงันี�:

สาํนักงานใหญ่: เลขที� 89 อาคารเจา้พระยาทาวเวอร ์ชั �น 9 หอ้ง 906 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

ศูนยค์ดัแยกสนิคา้หลกั: 33/2 หมู่ 7 ตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

บรษิทัจดทะเบยีนแปลงสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดักบักรมพ�ันาธุรกจิการคา้ เมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ดงันั �น บรษิทัจ�ง

เปลี�ยนชื�อจากบรษิทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั เป็นบรษิทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และหุน้สามญั

ของบรษิทัเริ�มทําการซื�อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตั �งแต่วนัที� 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

การประกอบการธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) คอื ใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุภายในประเทศ บรษิทั Kerry 

Logistics Network Limited ซ��งจดทะเบยีนจดัตั �งในหมู่เกาะบรติชิเวอร์จนิและ�อนยา้ยสญัชาตมิาจดทะเบียนที�เบอร์มวิดา เป็นบรษิัท

ใหญ่ขั �นสงูสุด สาํหรบับรษิทัย่อย KETH Corporate Services Limited ไดจ้ดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทัในเขตปกครองพเิศษ�่องกง เมื�อวนัที� 

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และ บริษัท เคอรี� เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จํากัด ได้จดทะเบียนจัดตั �งบริษัทในประเทศไทยเมื�อวันที�

3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูม้อีํานาจของบรษิทัเมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

2 เหตุการณ์สาํคญัในระหว่างปีที�รายงาน

การแพร่ระบาดของ�รคตดิเชื�อไวรสั�ค�รน่า 2019

ผูบ้รหิารพจิารณาว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ�รคตดิเชื�อไวรสั�ค�รน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2563 

ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อธุรกจิของกลุ่มกจิการอย่างมสีาระสําคญั อย่างไรกต็าม กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชม้าตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลด
ผลกระทบจาก COVID-19 ในเรื�องที�เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่าเนื�องจากสถานการณ์ COVID-19 ตามที�กล่าวใน 

หมายเหตุ 6.9

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําข��นตามมาตร�านการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําข��น�ดยใชเ้กณ�์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้ 
สนิทรพัยท์างการเงนิบางรายการ ตามที�ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหต ุ6

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
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การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี�สําคญัและการใช้

ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกิจการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผยเรื�องการใช้ดุลยพนิิจ
ของผู้บรหิารหรอืรายการที�มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี�ยวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการที�มนัียสําคญัต่องบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุ 8 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มี

เนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

กลุ่มกจิการไดจ้ดัทํางบการเงนิรวมสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นครั �งแรก เนื�องจากกลุ่มกจิการไดจ้ดัตั �งบรษิทัย่อย

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ตามที�เปิดเผยในหมายเหตุ 14

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที�นํามาถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�มีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ

ก) เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ที�เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิมดีงันี�

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 32 การแสดงรายการเครื�องมอืทางการเงนิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เครื�องมอืทางการเงนิ
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที� 16

การป้องกนัความเสี�ยงของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที� 19

การชําระหนี�สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิได้กําหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภทและ

การวดัมลูค่าของเครื�องมอืทางการเงนิ ใหแ้นวทางปฏบิตัสิําหรบัการตดัรายการสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิ และให้

ทางเลอืกกจิการในการเลอืกถอืปฏบิตักิารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลกัการรบัรู้

รายการระหว่างรายการที�ถูกป้องกนัความเสี�ยงและเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยง (Accounting mismatch) และใหแ้นวปฏบิตัิ

ในรายละเอียดเกี�ยวกับการจดัประเภทเครื�องมอืทางการเงินที�ออกโดยกิจการว่าเป็นหนี�สินหรอืทุน และกําหนดให้
กจิการเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งในรายละเอยีด

หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินั �น กจิการตอ้งพจิารณาจากทั �ง ก) โมเดลธุรกจิสาํหรบัการ
ถือสินทรพัย์ทางการเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่าเข้าเงื�อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี�ย 

(SPPI) หรือไม่ ซึ�งการจดัประเภทนั �นจะมีผลต่อการวดัมูลค่าของรายการสินทรพัย์ทางการเงินด้วย หลักการใหม่ 
ยังรวมถึงการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรวมทั �งสินทรัพย์ที�เกิดจากสญัญา 

ซึ�งกจิการจะตอ้งพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ณ วนัที�รบัรูร้ายการเริ�มแรก 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิมาถอืปฏิบตัิ

โดยผลกระทบที�เกดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5

บริษทั เค�รี� เ��ก��เ�รส �ปร�เท�ไทย� �าํกดั �มหา�น�

(เดิม���� “บริษทั เค�รี� เ��ก��เ�รส �ปร�เท�ไทย� �าํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บบัที� 16 เร���ง ส�ั�าเ��า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 16 เร��อง สญัญาเช่า ส่ง�ลให้กล�่มกิจการในฐานะ��้เช่ารบัร�้สญัญาเช่าเก�อบ

ทั �งหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงินอีกต่อไป 

กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี�สินตามสัญญาเช่า เ�้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั �นและสัญญาเช่า

���งสนิทร�ัย�อา้งองิมมี�ล�่าตํ�า 

� �นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กล�่มกจิการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ย�กบัสญัญาเช่า�บบัใหม่มา��อป�ิบตัิ

โดย�ลกระทบที�เกดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัดงักล่า�มาถอืปฏบิตัไิดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5 

ค) การปรบัปร�งมาตรฐานการบ�ั�ี�บบัที� 12 เร���ง ภาษีเงินได้ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้

�องเงนิปัน�ลจากตราสารท�น ใหร้บัร�ภ้าษีเงนิไดโ้ดยใหส้อด�ล้องกบัการรบัร�ร้ายการหร�อเหต�การ��ในอดตีที�ทําใหเ้กดิ

กําไรที�นํามาจดัสรรเงนิปัน�ล

ง) การปรบัปร�งมาตรฐานการบ�ั�ี�บบัที� 19 เร���ง ��ปร��ย�น���ง�นักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด

โครงการ หรือการจ่ายชาํระผลประโยชน์) ไดอ้�บิายใหช้ดัเจนเกี�ย�กบั��ิกีารบญัชสีาํหรบักร�ีที�มกีารแก้ไขโครงการ 
การลดขนาดโครงการ หร�อการจ่ายชําระ�ลประโยชน��องโ�รงการ�ลประโยชน�ที�กําหนดไ�้ โดยเม��อการเปลี�ยนแปลง

โ�รงการไดเ้กดิ���น กล�่มกจิการจะต้องใช�้อ้สมมตทิี�เป็นปัจจ�บนั � �นัที�ที�มกีารแก้ไ�โ�รงการ การลด�นาดโ�รงการ 

หร�อการจ่ายชําระ�ลประโยชน� ในการ�ําน��ต้นท�นบรกิารในปัจจ�บนัและดอกเบี�ยส�ท�ิสําหรบัระยะเ�ลาที�เหล�อ�อง

รอบระยะเ�ลารายงานภายหลงัการเปลี�ยนแปลงดงักล่า�

จ) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บบัที� 23 เร���ง ความไม��น�น�นเกี�ยวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้

ไดอ้�บิาย��ิีการรบัร�้รายการและการ�ดัม�ล�่าสนิทร�ัย�และหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละสนิทร�ัย�และหนี�สนิ

ภาษเีงนิไดใ้นง�ดปัจจ�บนัในกร�ีที�ม�ี�ามไม่แน่นอนเกี�ย�กบั��ิกีารทางภาษเีงนิได้ ในเร��องดงัต่อไปนี�

- กจิการต้องสมมตว่ิาหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษี  และม�ี�ามร�เ้กี�ย�กบั
�อ้ม�ลที�เกี�ย��อ้งทั �งหมดอย่าง�รบ��้น โดยไม่นําเหต��ล�่าจะตร�จ�บหร�อไม่มาเป็น�อ้ในการ�จิาร�า

- หากกล�่มกจิการสร�ป�่าไม่ม�ี�ามเป็นไปได�่้อน�า้งแน่ที�หน่�ยงานจดัเกบ็ภาษีจะยอมรบั��ิกีารทางภาษีที�ม�ี�าม

ไม่แน่นอน กลุ่มกจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคาํนวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย

- กล�่มกจิการต้องประเมนิการใช้ด�ลย�นิิจหร�อประมา�การใหม่ เม��อ�อ้เทจ็จรงิและส�านการ��ที�เ�ยอ้างอิงในการใช้

ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลี�ยนแปลงไป หร�อ�อ้ม�ลใหม่ที�ส่ง�ลกระทบต่อการใชด้�ลย�นิิจหร�อประมา�การ

��บ้รหิารประเมนิ�่าการปรบัปร�งมาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 12 เร��อง ภาษีเงนิได ้การปรบัปร�งมาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 19

เร��อง �ลประโยชน��อง�นักงาน และการตี��ามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 23 เร��อง ความไม่แน่นอน

เกี�ย�กบั��ิกีารทางภาษเีงนิได ้มไิดม้ผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมสีาระสาํคญั
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งบการเงิน

บริษทั เค�รี� เ��ก��เ�รส �ปร�เท�ไทย� �าํกดั �มหา�น�

(เดิม���� “บริษทั เค�รี� เ��ก��เ�รส �ปร�เท�ไทย� �าํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

19

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บบัที� 16 เร���ง ส�ั�าเ��า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 16 เร��อง สญัญาเช่า ส่ง�ลให้กล�่มกิจการในฐานะ��้เช่ารบัร�้สญัญาเช่าเก�อบ

ทั �งหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงินอีกต่อไป 

กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี�สินตามสัญญาเช่า เ�้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่า

���งสนิทร�ัย�อา้งองิมมี�ล�่าตํ�า 

� �นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กล�่มกจิการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ย�กบัสญัญาเช่า�บบัใหม่มา��อป�ิบตัิ

โดย�ลกระทบที�เกดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัดงักล่า�มาถอืปฏบิตัไิดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5 

ค) การปรบัปร�งมาตรฐานการบ�ั�ี�บบัที� 12 เร���ง ภาษีเงินได้ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้

�องเงนิปัน�ลจากตราสารท�น ใหร้บัร�ภ้าษีเงนิไดโ้ดยใหส้อด�ล้องกบัการรบัร�ร้ายการหร�อเหต�การ��ในอดตีที�ทําใหเ้กดิ

กําไรที�นํามาจดัสรรเงนิปัน�ล

ง) การปรบัปร�งมาตรฐานการบ�ั�ี�บบัที� 19 เร���ง ��ปร��ย�น���ง�นักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด

โครงการ หรือการจ่ายชาํระผลประโยชน์) ไดอ้�บิายใหช้ดัเจนเกี�ย�กบั��ิกีารบญัชสีาํหรบักร�ีที�มกีารแก้ไขโครงการ 
การลดขนาดโครงการ หร�อการจ่ายชําระ�ลประโยชน��องโ�รงการ�ลประโยชน�ที�กําหนดไ�้ โดยเม��อการเปลี�ยนแปลง

โ�รงการไดเ้กดิ���น กล�่มกจิการจะต้องใช�้อ้สมมตทิี�เป็นปัจจ�บนั � �นัที�ที�มกีารแก้ไ�โ�รงการ การลด�นาดโ�รงการ 

หร�อการจ่ายชําระ�ลประโยชน� ในการ�ําน��ต้นท�นบรกิารในปัจจ�บนัและดอกเบี�ยส�ท�ิสําหรบัระยะเ�ลาที�เหล�อ�อง

รอบระยะเ�ลารายงานภายหลงัการเปลี�ยนแปลงดงักล่า�

จ) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บบัที� 23 เร���ง ความไม��น�น�นเกี�ยวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้

ไดอ้�บิาย��ิีการรบัร�้รายการและการ�ดัม�ล�่าสนิทร�ัย�และหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละสนิทร�ัย�และหนี�สนิ

ภาษเีงนิไดใ้นง�ดปัจจ�บนัในกร�ีที�ม�ี�ามไม่แน่นอนเกี�ย�กบั��ิกีารทางภาษเีงนิได้ ในเร��องดงัต่อไปนี�

- กจิการต้องสมมตว่ิาหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษี  และม�ี�ามร�เ้กี�ย�กบั
�อ้ม�ลที�เกี�ย��อ้งทั �งหมดอย่าง�รบ��้น โดยไม่นําเหต��ล�่าจะตร�จ�บหร�อไม่มาเป็น�อ้ในการ�จิาร�า

- หากกล�่มกจิการสร�ป�่าไม่ม�ี�ามเป็นไปได�่้อน�า้งแน่ที�หน่�ยงานจดัเกบ็ภาษีจะยอมรบั��ิกีารทางภาษีที�ม�ี�าม

ไม่แน่นอน กลุ่มกจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคาํนวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย

- กล�่มกจิการต้องประเมนิการใช้ด�ลย�นิิจหร�อประมา�การใหม่ เม��อ�อ้เทจ็จรงิและส�านการ��ที�เ�ยอ้างอิงในการใช้

ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลี�ยนแปลงไป หร�อ�อ้ม�ลใหม่ที�ส่ง�ลกระทบต่อการใชด้�ลย�นิิจหร�อประมา�การ

��บ้รหิารประเมนิ�่าการปรบัปร�งมาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 12 เร��อง ภาษีเงนิได ้การปรบัปร�งมาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 19

เร��อง �ลประโยชน��อง�นักงาน และการตี��ามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 23 เร��อง ความไม่แน่นอน

เกี�ย�กบั��ิกีารทางภาษเีงนิได ้มไิดม้ผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมสีาระสาํคญั
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งบการเงิน

บริ�ทั เคอรี� เอ�ก��เพรส �ประเท�ไทย� จาํกดั �มหาชน�

(เดิมชื�อ “บริ�ทั เคอรี� เอ�ก��เพรส �ประเท�ไทย� จาํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

20

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุที�มี�ลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงั

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที�เกี�ยว�้องต่อกลุ่มกิจการ ���งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้

ก��่�ก�ิก�ร�ร���นิ��กร��บ�อ����ร��นก�รร����น���ก�ร��นิ�บ�บ���่แ���บ�บ�ร�บ�ร������������่����บ��ค�บ����นรอบ

ร����ว��ร����น�����บ�น�����น��

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ��ิ�����ิ���กก�ร���่แ��แนว��บิ��ิ

�น�ร��อ��่อ��น��

- การวดัม�ูค่������รว���������������อ���ิ�ร���นก�ร���อก�ก���ก�รว�����ค่�

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน

�บ����ร��อ��น

- �ร��อ�กิ�ก�ร�����นอร����นอ�����นกิ�ก�ร����ว�ร�อ�่วน�อ�กิ�ก�ร�ร�อ�ร�กอบ��ว�กิ�ก�ร��กกว่��1 แห่ง
������่������น��อ����นก�ิก�ร���ก������แ��

- ก�ร���ร��ก�ร�นิ�ร����แ���น���นิ

กรอบแนวคิ�����ร�บ�ร��ค��นิ����อ��ิน�ร����แ���น���นิ�แ���ก����นก�รรว��ิน�ร����แ���น���ิน�น�บก�ร��ิน�
รว��� �����อ�บิ����������น���น���บ�บ���อ�คว������ร��อ��่��บร�ิ�ร�นก�ร��แ�ร�ก���ร����กร���ิ��ร��กิ��อ�

กจิการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 1 เรื�อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 เรื�อง 

น�ยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมา�การทางบญัชีและ�้อ�ิดพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ ”ความมี

สาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถึง

ก�รน��คว������ร����ค�����ร���ก����������น���น�น���ร��นก�รบ�����บ�บ����1

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 (TFRS 16) เรื�อง สญัญาเช่า �ก���วก�บก�ร�่อน�รน

�น�����บิ��กิร����������่����ร�บก�ร��ค่���่��น��อ���ก���นก�ร���COVID-19 ��������่�����ร����อก�������่�ร���นิ

ว่�ก�ร��ค่���่����ก�่�ว���นก�ร������นแ�������อน���������่���Lease modification) สําหรบัการลดหรอืการงดเว้น
ก�ร�่��ค่���่��นร��ว่��ว�น����1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ���ว�น����30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 โดยการผ่อนปรนดงักล่าว 

ตอ้งนํามาถอื��บิ��กิ�บ�บก�ร��นิ�ร����������ริ���น�ร�อ����ว�น����1 มถุินายน พ.ศ. 2563 �� ��น���ก�ิก�ร����ร���อ��บิ��ิ

ก่อนว�น�������บ��ค�บ������

�� ��น��ก��่�กิ�ก�รแ��บริ������อก�����น��ก�ร�่อน�รน���ก�่�ว����อ��ิบ��ิ����ร�บรอบร����ว��ร����น�������บ�น�
โดยผลกระทบจากการนําแนวผ่อนปรนมาถอืปฎบิตัไิดเ้ปิดเผยอยู่ในหมายเหตุ 6.9 

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

21

4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที� มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที�

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที�เกี�ยวข้องต่อกลุ่มกิจการ ซึ�งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้

กลุ่มกิจการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ�งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลา

รายงานปัจจุบนัมดีงันี�

ก) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 (TFRS 16) เรื�อง สญัญาเช่า เกี�ยวกบัแนวผ่อนปรน

ในทางปฏบิตักิรณีมกีารเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าที�เขา้เงื�อนไขที�กําหนดซึ�งเกดิจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ (เช่น 

การทดแทนอัตรา THBFIX ด้วยอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงใหม่ซึ�งเป็นผลมาจากการยกเลิก LIBOR) ผู้เช่าต้องวดัมูลค่า

หนี�สนิตามสญัญาเช่าใหม่ โดยใชอ้ตัราคดิลดที�ปรบัปรุงซึ�งสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย เพื�อคดิลดค่าเช่า

จ่ายที�เปลี�ยนแปลงไป โดยอนุญาตใหถ้อืปฏบิตัก่ิอนวนัที�มผีลบงัคบัใชไ้ด ้

กลุ่มกิจการและบรษิัทอยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบและเลือกที�จะยงัไม่นําแนวผ่อนปรนดงักล่าวมาถือปฏิบัติ

สาํหรบัรอบระยะเวลารายงานปีปัจจุบนั  

5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครั �งแรก

หมายเหตุนี�อธบิายถงึผลกระทบจากการที�กลุ่มกจิการและบรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 32 (TAS 32) เรื�อง การแสดงรายการ
เครื�องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 7 (TFRS 7) เรื�อง และการเปิดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 (TFRS 9) เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16
(TFRS 16) เรื�อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัเิป็นครั �งแรก โดยนโยบายการบญัชใีหม่ที�นํามาถอืปฏบิตัไิดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 6

กลุ่มกิจการและบรษิัทได้นํานโยบายการบญัชใีหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบตัิตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิีรบัรู้ผลกระทบ

สะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) 

โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ดงันั �น การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรบัปรุงที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี
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4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที� มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที�
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การทดแทนอัตรา THBFIX ด้วยอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงใหม่ซึ�งเป็นผลมาจากการยกเลิก LIBOR) ผู้เช่าต้องวดัมูลค่า
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โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ดงันั �น การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรบัปรุงที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

จะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

22

�ลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป�นครั �งแรกท��ม�ต่องบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะ

การเงนิเ�พาะกจิการ เป�นดงัน��

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562

TFRS 9 และ

TAS 32 TFRS 16

1 มกราคม

พ.ศ. 2563

งบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ ก, ข, ค - 13,577 4,170,111 4,183,688
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หน��สนิตามส�ั�าเช่าส่วนท��ถ�งกําหนด

ชาํระภายในหน��งป� ข 
- - 1,586,525 1,586,525

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หน��สนิตามส�ั�าเช่า ข - - 2,569,356 2,569,356

รวมรายการหนี�สินที�ปรบัปรงุ - - 4,155,881 4,155,881

หมายเหตุ
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ข)  การรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหน��สนิตามส�ั�าเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุ 5.2) 
ค)  การโอนจดัประเภทใหม่ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าท��เกดิข��นก่อนการนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 5.2) 

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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5.1 เครื�องมือทางการเงิน

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัที�ถือปฏิบัติครั �งแรก) ผู้บริหารได้ประเมินโมเดลธุรกิจที�ใช้จดัการสินทรพัย์และหนี�สิน

ทางการเงนิทุกรายการของกลุ่มกจิการ และจดัประเภทรายการเครื�องมอืทางการเงนิใหม่ตาม TFRS 9 ดงันี�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทการวดัมูลค่า มูลค่าตามบญัชี

ตามที�รายงานไว้เดิม 

(ตาม TAS 105 และ 

TAS อื�นที�เกี�ยวข้อง)

ตามที�ปรบัปรงุใหม่ 

(ตาม TFRS 9)

ตามที�

รายงาน

ไว้เดิม

พนับาท

ตามที�

ปรบัปรงุ

ใหม่

พนับาท

ผลต่าง

พนับาท

สินทรพัยท์างการเงิน - หมุนเวียน  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 909,798 909,798 -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 1,652,959 1,652,959 -

สินทรพัยท์างการเงิน - ไม่หมุนเวียน  

เงนิมดัจํา ราคาทุนหกัการด้อยค่า ราคาทุนตดัจําหน่าย 228,279 214,701 (13,578)

หนี�สินทางการเงิน - หมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 1,724,138 1,724,138 -
เจา้หนี�บรกิารเกบ็เงนิปลายทาง ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 884,233 884,233 -

หนี�สนิตามสญัญาเช่าส่วนที�ถงึกําหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย - 1,586,525 1,586,525

หนี�สินทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 800,000 800,000 -

หนี�สนิตามสญัญาเช่า ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย - 2,569,356 2,569,356

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทเงนิมดัจําที�เกี�ยวเนื�องกบัสญัญาเช่าใหม่ จากการวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนหกัการด้อยค่าเป็นการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายจํานวน 228.28 ล้านบาท ซึ�งผลต่างจากการจดัประเภทใหม่จํานวน 

13.58 ลา้นบาทไดถู้กบนัทกึเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้

การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทางการเงนิที�เขา้เงื�อนไขที�ตอ้งพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ดงันี�

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น

 สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา

ทั �งนี� ผู้บริหารพิจารณาว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจํานวนที�ไม่มี
สาระสาํคญั
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13.58 ลา้นบาทไดถู้กบนัทกึเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้

การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทางการเงนิที�เขา้เงื�อนไขที�ตอ้งพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ดงันี�

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น

 สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา

ทั �งนี� ผู้บริหารพิจารณาว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจํานวนที�ไม่มี
สาระสาํคญั
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

24

ลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี �เกดิจากสญัญา

กลุ่มกิจการได้ปฏิบตัิตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
ตลอดอายุของลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญาทั �งหมด

ในการพจิารณาผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ผูบ้รหิารได้จดักลุ่มลูกหนี�และสนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาตามความเสี�ยง
ดา้นเครดติที�มลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกนิกําหนดชําระ ทั �งนี�เนื�องจากสนิทรพัย์ที�เกดิจากสญัญานั �นเป็นงาน

ที�ส่งมอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ซึ�งมลีกัษณะความเสี�ยงใกลเ้คยีงกบัลูกหนี�สําหรบัสญัญาประเภทเดยีวกนั ผูบ้รหิารจงึไดใ้ชอ้ตัรา

ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี�กับสนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาที�เกี�ยวข้องด้วยอตัราขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

พิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั �งข้อมูลและปัจจยั

ในอนาคตที�อาจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลูกหนี�

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากวธิกีารพจิารณาการดอ้ยค่าที�เปลี�ยนแปลงไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ดงักล่าวขา้งตน้ มไิดม้ผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมสีาระสาํคญั 

5.2 สญัญาเช่า

กลุ่มกจิการไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้นี�สนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าที�ไดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า
ดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 17 (TAS 17) เรื�อง สญัญาเช่า สําหรบัสญัญาเช่าพื�นที�ร้านพาร์เซลชอ็ป สํานักงาน 

คลงัสนิค้าและรถยนต์ที�มอีายุสญัญาเช่ามากกว่า 12 เดอืน ทั �งนี� หนี�สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที�นํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติ

ดงักล่าวจะรบัรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของหนี�สินที�จะต้องชําระ คิดลดด้วยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ�ม ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

โดยอตัรากูย้มืส่วนเพิ�มถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�กลุ่มกจิการนํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 1.96 ถงึ รอ้ยละ 4.11 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชด้ว้ยจํานวนเดยีวกบัหนี�สนิตามสญัญาเช่า ซึ�งคํานวณจากอตัราการกู้ยมืส่วนเพิ�มตามอายุ

สญัญาเช่าที�เหลืออยู่ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที�แสดงใน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทั �งนี�กลุ่มกจิการไม่มสีญัญาเช่าที�เป็นสญัญาที�สร้างภาระที�ต้องนํามา

ปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัที�นํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรั �งแรก

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานที�ไดเ้ปิดเผยไว้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  4,413,773

หกั:   ผลกระทบจากอตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่า ณ วนัที�นําใชเ้ป็นครั �งแรก (108,379)

หกั:   สญัญาเช่าระยะสั �นที�รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง (294,876)

หกั:   สญัญาเช่าซึ�งสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ�าที�รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง (227,386)

หกั:   ส่วนของค่าบรกิารที�ไดร้วมอยู่ในค่าเช่า (154,380)

บวก: รายการปรบัปรุงที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อสญัญา 527,129

หนี�สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 4,155,881

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนที�หมุนเวยีน 1,586,525

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน 2,569,356

บริ��ั�เ��รี��เ�����เ�รส��ปร�เ��������าํ�ดั���หา���

(เดิ����� “บริ��ั�เ��รี��เ�����เ�รส��ปร�เ��������าํ�ดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ��ส�ด��ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

25

ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิ��ติ�ป�น�ร� ���ร�น� �น�������า��่าท����ุ่ม�ิ��ารม�อ��่�่อนว�นท���1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ 

ไ��้�อื���ว้�ิ��่อนปรน�นทา�ปฏ�ิ�ตติามมาตร�าน���น��

 ��ิาร�าว่า����า��่า�ป�น����าท���รา้��าร��รอืไม่ตาม�ารปร��มนิ�่อนน�า�TFRS 16 มาถอืปฏบิตัิ

 ถอืว่า����า��่า��า�นิน�านท��ม�อา�ุ����า��่า�����อืน้อ��ว่า�12 ��อืนน���า�ว�นท���1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญา
��่าร����� �น

 ����า��่า�����นิทร����อา้�อ�ิม�ม���่าต��า
 ไม่รวมตน้ทุนทา�ตร��ริ�ม�ร��น�ารว��ม���่า�นิทร�����ทิ��ิาร��้

 ���้อ้�ท���ร�ิท��ทรา��า������น�าร��า�น�อา�ุ����า��่า��น�ร��ท��� ���า���้ทิ��ิ�อื���า�อา�ุ����า��่า�รอื�����ิ

สญัญาเช่า

 ��ือ�ท����ไม่��ิาร�า��ม่ว่า����าต่า������้า��ื�อนไ��อ�����า��่าตาม�TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณา

ของมาตรฐานการบัญชแีละการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบบัเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 �รื�อ���ารประเมินว่า

ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่

6 นโยบายการบญัชี 

6.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

ก) บรษิทัย่อย 

�ร�ิ�ท�่อ��มา�ถ����ิ�ารท� ���ม�ท����ุ่ม��ิ�ารม�อ�านา��ว��ุม���ุ่ม��ิ�ารม�อ�านา��ว��ุม�มื�อ��ุ่ม��ิ�ารร���รอืม�
�ทิ��ิน��ตอ��ทน��น�ปร�า��าร�����ว�อ้������ไ้�ร้ ���าร��ทุน�����ามารถ��อ้�านา���นือ��ไ้�ร้ ���าร��ทุน��ื�อ��้

ไ��้�ตอ��ทน��น�ปร���ุ่ม��ิ�ารรวม���าร��นิ�อ��ร�ิ�ท�่อ�ไว�้น���าร��นิรวมต� ���ต่ว�นท����ุ่ม��ิ�ารม�อ�านา�ใน

�าร�ว��ุม�ร�ิ�ท�่อ��นถ��ว�นท����ุ่ม��ิ�าร�������อ�านา��ว��ุม�น�ร�ิ�ท�่อ�น� �น�

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยราคาทุน����่า��ื�อ�าร�อ้��่า��ถา้ม��

ข) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

รายการ ยอดคงเหลอื �����าไรท�����ไม่���ิ���น�ร�ิร��ว่า���น�น��ุ่ม��ิ�าร��ถ��ต��ออ�
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งบการเงิน

บริ��ั�เ��รี��เ�����เ�รส��ปร�เ��������าํ�ดั���หา���

(เดิ����� “บริ��ั�เ��รี��เ�����เ�รส��ปร�เ��������าํ�ดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ��ส�ด��ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

25

ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิ��ติ�ป�น�ร� ���ร�น� �น�������า��่าท����ุ่ม�ิ��ารม�อ��่�่อนว�นท���1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ 

ไ��้�อื���ว้�ิ��่อนปรน�นทา�ปฏ�ิ�ตติามมาตร�าน���น��

 ��ิาร�าว่า����า��่า�ป�น����าท���รา้��าร��รอืไม่ตาม�ารปร��มนิ�่อนน�า�TFRS 16 มาถอืปฏบิตัิ

 ถอืว่า����า��่า��า�นิน�านท��ม�อา�ุ����า��่า�����อืน้อ��ว่า�12 ��อืนน���า�ว�นท���1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญา
��่าร����� �น

 ����า��่า�����นิทร����อา้�อ�ิม�ม���่าต��า
 ไม่รวมตน้ทนุทา�ตร��ริ�ม�ร��น�ารว��ม���่า�นิทร�����ทิ��ิาร��้

 ���้อ้�ท���ร�ิท��ทรา��า������น�าร��า�น�อา�ุ����า��่า��น�ร��ท��� ���า���้ทิ��ิ�อื���า�อา�ุ����า��่า�รอื�����ิ

สญัญาเช่า

 ��ือ�ท����ไม่��ิาร�า��ม่ว่า����าต่า������้า��ื�อนไ��อ�����า��่าตาม�TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณา

ของมาตรฐานการบัญชแีละการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบบัเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 �รื�อ���ารประเมินว่า

ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่

6 นโยบายการบญัชี 

6.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

ก) บรษิทัย่อย 

�ร�ิ�ท�่อ��มา�ถ����ิ�ารท� ���ม�ท����ุ่ม��ิ�ารม�อ�านา��ว��ุม���ุ่ม��ิ�ารม�อ�านา��ว��ุม�มื�อ��ุ่ม��ิ�ารร���รอืม�
�ทิ��ิน��ตอ��ทน��น�ปร�า��าร�����ว�อ้������ไ้�ร้ ���าร��ทุน�����ามารถ��อ้�านา���นือ��ไ้�ร้ ���าร��ทุน��ื�อ��้

ไ��้�ตอ��ทน��น�ปร���ุ่ม��ิ�ารรวม���าร��นิ�อ��ร�ิ�ท�่อ�ไว�้น���าร��นิรวมต� ���ต่ว�นท����ุ่ม��ิ�ารม�อ�านา�ใน

�าร�ว��ุม�ร�ิ�ท�่อ��นถ��ว�นท����ุ่ม��ิ�าร�������อ�านา��ว��ุม�น�ร�ิ�ท�่อ�น� �น�

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยราคาทุน����่า��ื�อ�าร�อ้��่า��ถา้ม��

ข) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

รายการ ยอดคงเหลอื �����าไรท�����ไม่���ิ���น�ร�ิร��ว่า���น�น��ุ่ม��ิ�าร��ถ��ต��ออ�

151



งบการเงิน

บริ��ั�เ��รี��เ�����เ�รส��ปร�เ��������าํ�ดั���หา���

(เดิ����� “บริ��ั�เ��รี��เ�����เ�รส��ปร�เ��������าํ�ดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ��ส�ด��ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

26

6.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) �ก��������������ก���ํ������������ก�������������ํ�������ก������

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ���������ก��������������ก���ํ�������� และ�����ก�������������ํ�������ก���������

กลุ่มกจิการและบรษิทั 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงนิสด ������������ก�����������������������������������������ก������������������������������  เงนิลงทุน

������ �������������������������������������ก���������������ก�����������

���ก����������ก�������������������������������ก��������������ก���ํ���������������������ก�����������������ก��
รายการ 

���ก��กํ���������ก������������ก����กก��������������ํ�����������������������������������ก����กก���������

����������������������ก��������������ก���ในกําไรหรอืขาดทุน 

��� ����ก�����������ก��กํ�������������������ก��������������������������กํ������������������������������ก��

����������ก��������� ��������กํ��������������� ���������������กํ���������������������������������������ก��������

กํ�������������������ก������������������������กํ���������������������ก������������ก��������� ��������กํ���

���������������ก��������������ก���ํ����������ก������ก�ก�������������ํ�������ก�����������ก������������ก������������

�ํ�������ก������������

������������ ���������������กํ�������������

ค) กลุ่มกจิการ 
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- ����������������ก��������� �������������กํ����������������������

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)
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สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

27

6.4 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี�การคา้แสดงถงึจํานวนเงนิที�ลูกคา้จะต้องชําระซึ�งเกดิจากการขายสนิคา้และ/หรอืใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ ซึ�งลูกหนี�

โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื�อ 30 วนั ดงันั �นลูกหนี�การคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหนี�การคา้เมื�อเริ�มแรกดว้ยจํานวนเงนิของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดร้บัชําระ ยกเวน้ในกรณีที�เป็น

รายการที�มอีงค์ประกอบดา้นการจดัหาเงนิที�มนัียสําคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหนี�ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน และจะวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเนื�องจากกลุ่มกจิการตั �งใจที�จะรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา  

ทั �งนี� การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 6.6 จ) และ 11.2 

6.5 สินค้าคงเหลือ

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

ราคาทุนของสนิคา้คํานวณโดยวธิถีวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ตน้ทุนของสนิคา้ประกอบดว้ยราคาซื�อและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง

กบัการซื�อ หกัดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมด

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน

ก) การจดัประเภท 

ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ ดงันี�

 รายการที�วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ
 รายการที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี�ใหม่กต็่อเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหาร

สนิทรพัยเ์ท่านั �น

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่มรีายการที�วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

ในการซื�อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรู้รายการ ณ วนัที�ทํารายการค้า ซึ�งเป็น

วนัที�กลุ่มกจิการเข้าทํารายการซื�อหรอืขายสนิทรพัย์นั �น โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื�อ

สิทธิในการได้รบักระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั �นสิ�นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี�ยงและ

ผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

ค) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา

รายการซึ�งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ�งสนิทรพัย์นั �น สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย FVPL กลุ่มกจิการจะ

รบัรูต้น้ทุนการทํารายการที�เกี�ยวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน

กลุ่มกิจการจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ�งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้า

เงื�อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่
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ราคาทุนของสนิคา้คํานวณโดยวธิถีวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ตน้ทุนของสนิคา้ประกอบดว้ยราคาซื�อและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง

กบัการซื�อ หกัดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมด

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน
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ง) �ราสารหน��

การวดัมลูค่า�น�ายหล�ั����ราสารหน�����น�ยู่ก�ัโม�ดล��รก�ิ���กล�่มกิ�การ�นการ�ดัการสนิทรพัย์ทา�การ��นิ และ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมลูค่าสนิทรพัยท์า�การ��นิ�ระ��ท�ราสารหน��

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 �ระ��ทด�ัน��

 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัย์ทา�การ��นิท��กล�่มก�ิการ��ืไว��พื��ร�ั�ําระกระ�ส��นิสด�ามส�ั�า�����ระก��ด�วย

��นิ��น�ละด�ก����ย�ท่านั �น �ะวดัมลูค่าด�วยราคาท�น�ดั�ําหน่าย��ละร�ัรู�รายได�ด�ก����ย�ากสนิทรพัยท์า�การ��นิ

ด�ักล่าว�ามว�ิ���ัราด�ก����ยท���ท��ร�ิ�ละ�สด��นรายการรายได��ื�น  กําไรหร�ื�าดท�นท���กดิ���น�ากการ�ดัรายการจะ

รบัรูโ้ดยตรงในกําไรหรอืขาดทุน �ละ�สด�รายการ�นกําไร���าดท�น��ื�นพร��มก�ักําไร/�าดท�น�าก��ัรา�ลก��ล��ยน

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

 มูลค่าย���ิรรม�่านกําไร�าดท�น���ด�สร���ื�น (FVOCI) – สนิทรพัย์ทา�การ��นิท��กล�่มก�ิการ��ืไว��พื���ก��ร�ั�ําระ
กระ�ส��นิสด�ามส�ั�า�����ระก��ด�วย��นิ��น�ละด�ก����ย�ท่านั �น��ละ�����พื���าย��ะวดัมูลค่าด�วย�FVOCI

�ละร�ัรู�การ��ล��ยน��ล��นมูลค่า���สินทรพัย์ทา�การ��ิน�่านกําไร�าดท�น���ด�สร���ื�น�ยก�ว�น�1) รายการ

ขาดทุน/กําไรจากการดอ้ยค่า 2) รายได�ด�ก����ยท��คํานว��ามว�ิ���ัราด�ก����ยท���ท��ร�ิ��ละ 3) กําไรขาดทุนจาก

��ัรา�ลก��ล��ยน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  �มื��กล�่มก�ิการ�ดัรายการสนิทรพัย์ทา�การ��นิด�ักล่าว�กําไรหร�ื

�าดท�นท��ร�ัรู�สะสมไว��นกําไร�าดท�น���ด�สร���ื�น�ะ�ูกโ�น�ดั�ระ��ท�หม่���ากําไรหรื��าดท�น�ละ�สด��น

รายการกําไร���าดท�น��ื�น� รายได�ด�ก����ย�ะ�สด��นรายการรายได��ื�น  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็น

รายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) – กล�่มกิ�การ�ะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทา�การ��นิ�ื�นท��ไม่���า��ื��นไ�
การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรอื FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหร�ื�าดท�นท���กิด�ากการวัด

มูลค่ายุตธิรรมจะร�ัรู��นกําไรหร�ื�าดท�น�ละ�สด����นรายการส�ท��ินกําไร���าดท�น��ื�น�นร��ระยะ�วลาท���กิด
รายการ

จ) การดอ้ยค่า 

�ั ����่วนัท���1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมลูค่าผลขาดทุน

ด�าน�ครด�ิท��คาดว่า�ะ�กิด���น����คํานว�ค่า��ื���ล�าดท�นด�าน�ครด�ิท��คาดว่า�ะ�กิด���น�ล�ด�าย�ลูกหน��การค�า�ละ

สนิทรพัยท์���กดิ�ากส�ั�าทั ��หมด

�นการพิ�าร�า�ล�าดท�นด�าน�ครดิ�ท��คาดว่า�ะ�กิด���น��ู��ริหารได��ดักล�่มลูกหน���ามความ�ส��ย�ด�าน�ครดิ�ท��ม�
ลกั��ะร่วมกนั�ละ�ามกล�่มระยะ�วลาท���กนิกําหนด�าํระ�ทั ��น���นื����ากสนิทรพัยท์���กดิ�ากส�ั�านั �น���น�านท��ส่�ม��

��่ย�ัไม่ได��ร�ยก�ก������ม�ลกั��ะความ�ส��ย��กล��ค�ย�ก�ัลูกหน��สําหร�ัส�ั�า�ระ��ท�ด�ยวกนั��ู��รหิารจงึได้ใช้อตัรา 

�ล�าดท�นด�าน�ครด�ิ���ลูกหน��ก�ัสนิทรพัยท์���กดิ�ากส�ั�าท���ก��ยว����ด�วย�

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

29

ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากประวตัิการชําระเงินจากการขายในช่วง

ระยะเวลา 48 เดอืนก่อนวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และประสบการณ์ผลขาดทุนดา้นเครดติที�เกดิขึ�นในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว ทั �งนี� อตัราผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื�อใหส้ะทอ้นถงึขอ้มลูที�เป็นปัจจุบนัและการคาดการณ์

ล่วงหน้าเกี�ยวกับปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที�จะมีผลต่อความสามารถในการจ่ายชําระของลูกค้า กลุ่มกิจการได้

พจิารณาว่าอตัราผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ในประเทศที�กลุ่มกจิการขายสนิคา้และใหบ้รกิารนั �นเป็นปัจจยัที�

เกี�ยวขอ้งมากที�สุด จงึไดป้รบัอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติที�ไดจ้ากประสบการณ์ในอดตีเพื�อให้สะทอ้นถงึการคาดการณ์

การเปลี�ยนแปลงจากปัจจยัเหล่านี�

กลุ่มกจิการและบรษิทัจะตดัจําหน่ายลูกหนี�การคา้และสนิทรพัย์ที�เกดิจากสญัญาเมื�อคาดว่าจะไม่ไดร้บัชาํระคนื ขอ้บ่งชี�

ที�คาดว่าจะไม่ได้รบัชําระคนื เช่น การไม่ยอมปฏิบตัิตามแผนการชําระหนี�หรอืทยอยชําระหนี� ไม่มกีารชําระเงนิตาม

สญัญาหรอืไม่สามารถตดิต่อไดเ้ป็นระยะเวลามากกว่า 24 เดอืน  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี�การค้าและสนิทรพัย์ที�เกดิจากสญัญาจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสุทธิ
ในกําไรหรอืขาดทุน การไดร้บัชําระหนี�คนืจากจํานวนที�ไดต้ดัจําหน่ายไปจะถูกบนัทกึกลบัรายการในรายการเดียวกนั

กบัที�ไดบ้นัทกึผลขาดทุนไป

นโยบายการบญัชสีาํหรบัการพจิารณาค่าเผื �อหนี�สงสยัจะสญูสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชเีปรยีบเทยีบ

สาํหรบัปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดพ้จิารณารบัรูค่้าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญของลูกหนี�การคา้จากโมเดลผลขาดทุนที�เกดิขึ�นแล้ว

โดยพจิารณาจากข้อบ่งชี�การด้อยค่า เช่น การที�ไม่สามารถเรยีกให้ชําระหนี�ได้ หรอืการชําระล่าช้าเกินกว่า 180 วนั 

ปัญหาทางการเงนิที�สาํคญัของลูกหนี� และความน่าจะเป็นที�ลูกหนี�จะเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายหรอืการปรบัโครงสรา้ง
ทางการเงนิ 

สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทั �วไป (General

approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ซึ�งกําหนดใหพ้จิารณาผลขาดทุนที�

คาดว่าจะเกดิขึ�นภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย์ ขึ�นอยู่กบัว่ามกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติอย่างมี

นัยสาํคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตั �งแต่เริ�มรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว

กลุ่มกจิการประเมนิความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร

เพิ�มขึ�นอย่างมนัียสําคญันับตั �งแต่การรบัรู้รายการเมื�อแรกเริ�มหรอืไม่ (เปรยีบเทยีบความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะ

เกดิขึ�น ณ วนัที�รายงาน กบัความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รบัรูร้ายการเริ�มแรก) 

กลุ่มกิจการพจิารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยพจิารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมา

ประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนดา้นเครดติที�รบัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน

ดา้นเครดติถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัทั �งหมดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก) 

โดยจํานวนเงินสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทั �งหมดและกระแสเงินสด
ซึ�งกลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิเมื�อแรกเริ�มของสญัญา 
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

29

ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากประวตัิการชําระเงินจากการขายในช่วง

ระยะเวลา 48 เดอืนก่อนวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และประสบการณ์ผลขาดทุนดา้นเครดติที�เกดิขึ�นในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว ทั �งนี� อตัราผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื�อใหส้ะทอ้นถงึขอ้มลูที�เป็นปัจจุบนัและการคาดการณ์

ล่วงหน้าเกี�ยวกับปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที�จะมีผลต่อความสามารถในการจ่ายชําระของลูกค้า กลุ่มกิจการได้

พจิารณาว่าอตัราผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ในประเทศที�กลุ่มกจิการขายสนิคา้และใหบ้รกิารนั �นเป็นปัจจยัที�

เกี�ยวขอ้งมากที�สุด จงึไดป้รบัอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติที�ไดจ้ากประสบการณ์ในอดตีเพื�อใหส้ะทอ้นถงึการคาดการณ์

การเปลี�ยนแปลงจากปัจจยัเหล่านี�

กลุ่มกจิการและบรษิทัจะตดัจําหน่ายลูกหนี�การคา้และสนิทรพัย์ที�เกดิจากสญัญาเมื�อคาดว่าจะไม่ไดร้บัชาํระคนื ขอ้บ่งชี�

ที�คาดว่าจะไม่ได้รบัชําระคนื เช่น การไม่ยอมปฏิบตัิตามแผนการชําระหนี�หรอืทยอยชําระหนี� ไม่มกีารชําระเงนิตาม

สญัญาหรอืไม่สามารถตดิต่อไดเ้ป็นระยะเวลามากกว่า 24 เดอืน  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี�การค้าและสนิทรพัย์ที�เกดิจากสญัญาจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสุทธิ
ในกําไรหรอืขาดทุน การไดร้บัชําระหนี�คนืจากจํานวนที�ไดต้ดัจําหน่ายไปจะถูกบนัทกึกลบัรายการในรายการเดียวกนั

กบัที�ไดบ้นัทกึผลขาดทุนไป

นโยบายการบญัชสีาํหรบัการพจิารณาค่าเผื �อหนี�สงสยัจะสญูสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชเีปรยีบเทยีบ

สาํหรบัปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดพ้จิารณารบัรูค่้าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญของลูกหนี�การคา้จากโมเดลผลขาดทุนที�เกดิขึ�นแล้ว

โดยพจิารณาจากข้อบ่งชี�การด้อยค่า เช่น การที�ไม่สามารถเรยีกให้ชําระหนี�ได้ หรอืการชําระล่าช้าเกินกว่า 180 วนั 

ปัญหาทางการเงนิที�สาํคญัของลูกหนี� และความน่าจะเป็นที�ลูกหนี�จะเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายหรอืการปรบัโครงสรา้ง
ทางการเงนิ 

สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทั �วไป (General

approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ซึ�งกําหนดใหพ้จิารณาผลขาดทุนที�

คาดว่าจะเกดิขึ�นภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย์ ขึ�นอยู่กบัว่ามกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติอย่างมี

นัยสาํคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตั �งแต่เริ�มรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว

กลุ่มกจิการประเมนิความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร

เพิ�มขึ�นอย่างมนัียสําคญันับตั �งแต่การรบัรู้รายการเมื�อแรกเริ�มหรอืไม่ (เปรยีบเทยีบความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะ

เกดิขึ�น ณ วนัที�รายงาน กบัความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รบัรูร้ายการเริ�มแรก) 

กลุ่มกิจการพจิารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยพจิารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมา

ประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนดา้นเครดติที�รบัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน

ดา้นเครดติถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัทั �งหมดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก) 

โดยจํานวนเงินสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทั �งหมดและกระแสเงินสด

ซึ�งกลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิเมื�อแรกเริ�มของสญัญา 
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งบการเงิน

บริ��ั�เ��รี��เ�����เ�รส��ปร�เ��������าํ�ดั���หา���

(เดิ����� “บริ��ั�เ��รี��เ�����เ�รส��ปร�เ��������าํ�ดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ��ส�ด��ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

30

กลุ��ก��การ�ดั��ล��า�ลขาดทุนดา้น��รด�ตท���าด��า�ะ�ก�ดข��น�ดยสะทอ้น��ง�ั��ยัต�อไ�น��

 �ําน�น�ง�นท��คาด��า�ะไ��ไดร้�ั���งนํ�าหนักตา��ระ�า�การ��า�น�า�ะ���น
 มลูค่าเงนิตามเวลา
 ขอ้��ลสนั�สนุนและ��า�ส��หตุส��ล����นัท��รายงาน��ก��ย�ก�ั�ระส�การ�์ในอด�ต�ส�าพการ�์ใน�ั��ุ�นั�และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทกึในกําไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 

การจดัประเภทและการวัดมูลค่าส�นทรัพย์ทางการ�ง�นสําหร�ั��ส��นสุด�ันท���31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ได้สรุปไว้ใน 

หมายเหตุ 5.1 

6.7 อาคารและอปุกรณ์

อา�ารและอุ�กร�์ทั �งห�ด�ดั��ล��าด�้ยรา�าทุนหกัด�้ย��า�สื�อ�รา�าสะส�และ�ลขาดทุน�ากการดอ้ย��าสะส��ตน้ทุน�ร���แรก

�ะร��ตน้ทุนทางตรงอื�น ��ท���ก��ย�ขอ้ง�ดยตรงก�ัการ�ื�อส�นทรพัย์นั �น

ต้นทุนท���ก�ดข��น�ายหลงั�ะร��อย��ใน��ล��าตา���ั��ของส�นทรพัย์���ื�อต้นทุนนั �น�าด��า�ะก�อให�้ก�ด�ระ�ย�น์���ง��ร��ก��ใน

อนาคต ��ล��าตา���ั��ของ���นส��นท����ก��ล��ยนแทน�ะ��กตดัรายการออกไ�

�ร��ทั�ะร�ัร�ต้น้ทุน��า��อ�แ��และ�ํารุงรกั�าอื�น������น��าใ��้�ายในกําไรขาดทุน��ื�อ�ก�ดข��น

��า�สื�อ�รา�าของส�นทรพัย์�ําน���ดยใ��้����สน้ตรง �พื�อลดรา�าทุนตลอดอายุการให�้ระ�ย�น์ท���ระ�า�การไ�ข้องส�นทรพัย์

ดงัต�อไ�น��

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร   ตามอายุสญัญาเช่า (ร��อายุท���าด��า�ะต�อ�

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า  ตามอายุสญัญาเช่า (ร��อายุท���าด��า�ะต�อ�

อุ�กร�์ท��ใ�ใ้นการดํา�น�นงาน 5 ปี 
��รื�องตกแต�ง�ต�ดตั �งและอุ�กร�์สํานักงาน 5 ปี 

คอมพวิเตอร์ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

กลุ��ก��การได้��การท�ท�นและ�ร�ั�รุง��ล��า�ง�หลือและอายุการให้�ระ�ย�น์ของส�นทรพัย์ให้�ห�าะส�ทุกส��นรอบระยะเวลา

รายงาน 

�ลกําไรหรอืขาดทุนท���ก�ด�ากการ�ําหน�ายอา�ารและอุ�กร�์��าํน���ดย��ร�ย��ท�ย�ส��งตอ�แทนสุท��ท��ไดร้�ั�ากการ�ําหน�าย
สนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื�น�- สุทธิ

บริ��ั�เ��รี��เ�ก็��เ�รส��ปร�เ�������จาํกดั���หาชน�

(เดิ�ช��� “บริ��ั�เ��รี��เ�ก็��เ�รส��ปร�เ�������จาํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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6.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

��ร�กรม��ม�ิ��ต�ร��������มาจ���ก�ั���ก����รา�า�ุ��และจะถูกตัดจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายใน

ระยะเวลา 5 - 10 ปี 

ต���ุ�����ก����ก�ัการ��ารุ�รกั�า��ร�กรม��ม��ิ�ต�ร���ั��ก�����่า���จ่า��ม����ก�ิ����

รา�จ่า������การ�จิ�ัร�ัร�������่า���จ่า��ม����ก�ิ����

ต����ุการ��ั�า������ร�ัร�������่า���จ่า����ล�������ก่��จ��ม่��ั��ก������ิ�ร�ั���������ั��

การ����ตั�จ�า��่า�รา�จ่า�����กิ�จากการ��ั�า���กิจการ�ั���ก��������ิ��ร�ั��จ��ริ�ม�ม����ิ��ร�ั���ั ���ร��ม����า�����

��ิ�����ตร�ตล��ร�����ลา����า��่าจ����ร�ั�ร������จากการ��ั�า�ั �� คอื 5 - 10 ปี 

6.9 สญัญาเช่า 

��า�ร�ั���ิ���ุ���ั��� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

สญัญาเช่า - กร�ี�ี�ก��่�กิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการร�ัร��� ั��า��่า�ม���กลุ่มกิจการ�ามาร����า����ิ��รั���ตาม�ั��า��่า���� ��ิ��รั����ิ��ิการ����ล������ิ�

ตาม��ั�า��่า�����่า��่า�����าร�จ��ั��่������การจ่า���าร�������ิ�ล�ต���ุ��า�การ���ิ�โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไร

หรอื�า��ุ�ตล��ร�����ลา��ั�า��่า�����ตัรา��ก����������จาก���������ิตาม��ั�า��่า�������ล�����่�กลุ่มกจิการ��ิ�่า�����ม

ราคา��ิ�ร�ั����ิ�กิาร���ตาม��ิ�����ตร�ตาม�า�ุ���� ั ��ก�่าร���่า��า�ุ��ิ�ร�ั���ล�ร�����ลาการ��่า

กลุ่มกจิการ�ั��่���ิ��ต���������ั�า����ั�่���ร�ก�������ั�า�������การ��่า�ล��่���ร�ก�������ั�า����ม่����การ��่า

ตามรา�า��ก�����ร������������ต่ล��่���ร�ก�����า�ร�ั��ั�า����ร�ก�������่���ร�ก�������ั�า�������การ��่า�ล�

�่���ร�ก�������ั�า����ม่����การ��่า

รา�จ่า�����ก�ิจาก��ร�การ��ั�าจ�ร�ัร��������ิ�ร�ั���ม���กลุ่มกจิการ������������่า������ตาม���ก�า����ุก�����ั���

- �ม���กลุ่มกจิการ�ามาร���ัม�ล�่า���รา�จ่า�����ก�������������่า��่า��������

- �ม���กลุ่มกจิการม���าม����������ั ���า���า�����ิ����า�การ���ิ���า�การ��า��ล���า��ร�ั�ากร��ล�

- �ม���กลุ่มกจิการม���าม�ามาร��ล���ามตั ���จ���จ���ั�า�����ร�จ���ิ�ล���า��ิ�ร�ั���ม่ม�ต�ัต��ั ��มา����า��ร���า�
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บริ��ั�เ��รี��เ�ก็��เ�รส��ปร�เ�������จาํกดั���หาชน�

(เดิ�ช��� “บริ��ั�เ��รี��เ�ก็��เ�รส��ปร�เ�������จาํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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6.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

��ร�กรม��ม�ิ��ต�ร��������มาจ���ก�ั���ก����รา�า�ุ��และจะถูกตัดจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายใน

ระยะเวลา 5 - 10 ปี 

ต���ุ�����ก����ก�ัการ��ารุ�รกั�า��ร�กรม��ม��ิ�ต�ร���ั��ก�����่า���จ่า��ม����ก�ิ����

รา�จ่า������การ�จิ�ัร�ัร�������่า���จ่า��ม����ก�ิ����

ต����ุการ��ั�า������ร�ัร�������่า���จ่า����ล�������ก่��จ��ม่��ั��ก������ิ�ร�ั���������ั��

การ����ตั�จ�า��่า�รา�จ่า�����กิ�จากการ��ั�า���กิจการ�ั���ก��������ิ��ร�ั��จ��ริ�ม�ม����ิ��ร�ั���ั ���ร��ม����า�����

��ิ�����ตร�ตล��ร�����ลา����า��่าจ����ร�ั�ร������จากการ��ั�า�ั �� คอื 5 - 10 ปี 

6.9 สญัญาเช่า 

��า�ร�ั���ิ���ุ���ั��� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

สญัญาเช่า - กร�ี�ี�ก��่�กิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการร�ัร��� ั��า��่า�ม���กลุ่มกิจการ�ามาร����า����ิ��รั���ตาม�ั��า��่า���� ��ิ��รั����ิ��ิการ����ล������ิ�

ตาม��ั�า��่า�����่า��่า�����าร�จ��ั��่������การจ่า���าร�������ิ�ล�ต���ุ��า�การ���ิ�โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไร

หรอื�า��ุ�ตล��ร�����ลา��ั�า��่า�����ตัรา��ก����������จาก���������ิตาม��ั�า��่า�������ล�����่�กลุ่มกจิการ��ิ�่า�����ม

ราคา��ิ�ร�ั����ิ�กิาร���ตาม��ิ�����ตร�ตาม�า�ุ���� ั ��ก�่าร���่า��า�ุ��ิ�ร�ั���ล�ร�����ลาการ��่า

กลุ่มกจิการ�ั��่���ิ��ต���������ั�า����ั�่���ร�ก�������ั�า�������การ��่า�ล��่���ร�ก�������ั�า����ม่����การ��่า

ตามรา�า��ก�����ร������������ต่ล��่���ร�ก�����า�ร�ั��ั�า����ร�ก�������่���ร�ก�������ั�า�������การ��่า�ล�

�่���ร�ก�������ั�า����ม่����การ��่า

รา�จ่า�����ก�ิจาก��ร�การ��ั�าจ�ร�ัร��������ิ�ร�ั���ม���กลุ่มกจิการ������������่า������ตาม���ก�า����ุก�����ั���

- �ม���กลุ่มกจิการ�ามาร���ัม�ล�่า���รา�จ่า�����ก�������������่า��่า��������

- �ม���กลุ่มกจิการม���าม����������ั ���า���า�����ิ����า�การ���ิ���า�การ��า��ล���า��ร�ั�ากร��ล�

- �ม���กลุ่มกจิการม���าม�ามาร��ล���ามตั ���จ���จ���ั�า�����ร�จ���ิ�ล���า��ิ�ร�ั���ม่ม�ต�ัต��ั ��มา����า��ร���า�
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บริ��ั เคอรี� เอ�ก��เพรส �ประเ�ศ��ย� จาํกดั �มหา�น�

(เดิม���อ “บริ��ั เคอรี� เอ�ก��เพรส �ประเ�ศ��ย� จาํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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สนิทรพัยแ์ละหน��สนิตามสญัญาเช่ารบัร�เ้ริ�มแรกดว้ยม�ลค่าปัจจุบนั หน��สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยม�ลค่าปัจจุบนัของการจ่าย

ชาํระตามสญัญาเช่า ดงัน��

 ค่าเช่าคงท�� �รวมถ�งการจ่ายชาํระคงท���ดยเนื�อหา� สุทธดิว้ยเงนิจ�งใจคา้งรบั

 ค่าเช่าผนัแปรท��อา้งองิจากอตัราหรอืดชัน�

 ม�ลค่าท��คาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัม�ลค่าคงเหลอื

 ราคาสทิธเิลอืก�ื�อหากม�ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท��กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ

 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถ�งการท��กลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานั �น

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่า�ดร้วมอย�่ในการคํานวณหน��สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการม�ความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบ��ย�ดยนัยตามสัญญา หาก�ม่สามารถหาอัตราดอกเบ��ย�ดยนัย�ด้
กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการก�้ยมืส่วนเพิ�มของผ�เ้ช่า ���งกค็อือตัราท��สะทอ้นถ�งการก�้ยมืเพื�อให�้ดม้า���งสนิทรพัย์ท��ม�ม�ลค่า

ใกลเ้ค�ยงกนั ในสภาวะเ�ร��กจิ อายุสญัญา และเงื�อน�ขท��ใกลเ้ค�ยงกนั

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัร�ด้ว้ยราคาทุน ���งประกอบดว้ย

 จํานวนท��รบัร�เ้ริ�มแรกของหน��สนิตามสญัญาเชา่

 ค่าเช่าจ่ายท���ดช้าํระก่อนเริ�ม หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจ�งใจท���ดร้บัตามสญัญาเชา่

 ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรก

 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย์

ค่าเช่าท��จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าสนิทรพัย์ท��ม�ม�ลค่าตํ�าจะรบัร�เ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิ�เสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสั �นคอื

สญัญาเช่าท��ม�อายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรพัย์ท��ม�ม�ลค่าตํ�าประกอบด้วยรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์
สาํนักงานขนาดเลก็ 

ณ วนัท��การเปล��ยนแปลงของสญัญากลุ่มกจิการตอ้งถอืว่าการเปล��ยนแปลงสญัญาเช่าเป็นสญัญาแยกต่างหาก หากเป็น�ปตามเงื�อน�ข

ทั �งสองขอ้ต่อ�ปน��

 การเปล��ยนแปลงเป็นการเพิ�มขอบเขตของสญัญาเช่า�ดยเพิ�มสทิธใินการใชส้นิทรพัย ์อา้งองิรายการเด�ยวหรอืหลายรายการ และ
 สิ�งตอบแทนสําหรบัสญัญาเช่าเพิ�มข��นเป็นจํานวนเงนิเท่ากบัราคาเอกเท�ของการเพิ�มขอบเขตและการปรบัปรุงใด� ท��

เหมาะสมต่อราคาเอกเท�นั �นเพื�อสะทอ้นสถานการณ์ของสญัญาใดสญัญาหน��ง

สําหรบัการเปล��ยนแปลงสญัญาเช่าท���ม่ถอืเป็นสญัญาเช่าแยกต่างหาก กลุ่มกจิการต้องรบัร�ก้ารวดัม�ลค่าของหน��สนิตามสญัญา

เช่าใหม่�ดยคดิลดการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าท��ปรบัปรุงด้วยอตัราคดิลดท��ปรบัปรุง อตัราคดิลดท��ปรบัปรุงกําหนดให้เท่ากบั

อัตราดอกเบ��ยตามนัยของสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่าท��เหลืออย�่ถ้าอัตราดอกเบ��ยนั �นสามารถกําหนด�ด้ทุกเมื�อ หรือ

หากอตัราดอกเบ��ยตามนัยของสญัญาเช่า�ม่สามารถกําหนด�ดทุ้กเมื�อ ใหใ้ชอ้ตัราดอกเบ��ยการก�้ยมืส่วนเพิ�มของผ�เ้ช่า ณ วนัท��

การเปล��ยนแปลงสญัญาม�ผล ���ง ณ วนัท��การเปล��ยนแปลงของสญัญาเช่าม�ผล กลุ่มกจิการต้องรบัร�จํ้านวนเงนิของการวดัม�ลค่า

ของหน��สนิตามสญัญาเช่าใหม่ �ดยการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 

บริ�ทั�เ��รี��เ�ก็��เ�รส��ปร�เท��ท���จาํกดั��มหาชน�

(เดิมช��� “บริ�ทั�เ��รี��เ�ก็��เ�รส��ปร�เท��ท���จาํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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COVID-19 กลุ่มก�ิการเล�อก�ี����ม่���ิตัติาม�TFRS 16 เกี�ยวก�ัการเ�ลี�ยน��ลงสญัญาเช่าส�า�ร�ัสญัญาเช่า�ุกสญัญา�ี�
�ด้ร�ัการลด�่าเช่า��ต่เล�อก�ี���น�าข้อยกเว้น�ากมาตรการ�่อน�รนชั �ว�ราวเ���อลด�ลกร����าก�COVID-19 �ี�ออกโดย

ส�าวชิาช�ี�ญัช�ีมา��อ���ิตัสิ�า�ร�ัรอ�ร�ย�เวลารายงานสิ�นสุด�าย�นช่วงเวลาร��ว่างวนั�ี��1 มกราคม พ.ศ. 2563 ��งวนั�ี��

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยการ�ร�ัลด�นี�สนิตามสญัญาเช่า�ี��ร�ก�า�นดตามสดัส่วน�ี��ดร้�ัส่วนลด�ตลอดช่วงเวลา�ี��ดร้�ั

การลดค่าเช่า โดยรบัรูผ้ลกระทบจากการปรบัลด�่าเช่า�ี�เกดิข��น��านวน�122,544 บาท ในกําไรหรอืขาดทุน 

ส�า�ร�ั�ีสิ�นสุดวนั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

สญัญาเช่า - กร�ีที�ก��่มกิจการเป็นผู้เช่า
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6.10 หนี�สินทางการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มก�ิการ����ิาร�า�ดั�ร�เ��เ�ร��องม�อ�างการเงนิ�ี�กลุ่มก�ิการเ��น��อ้อกเ��น�นี�สนิ�างการเงนิ�ร�อตราสาร�ุน

โดย��ิาร�า�าร���ก�นัตามสญัญา�ดงันี�

- �ากกลุ่มกิ�การม�ีาร���ก�นัตามสญัญา�ี���ต้องส่งมอ�เงินสด�ร�อสิน�ร�ัย��างการเงนิอ��น��้กั�กิ�การอ��น

โดย�ม่สามาร���เิสธการช�าร��ร�อเล��อนการช�าร�ออก��อย่าง�ม่มกี�า�นด�ดนั้ �น�เ�ร��องม�อ�างการเงนินั �น���ดั

�ร�เ��เ��น�นี�สนิ�างการเงนิ�เว้น�ต่ว่าการช�าร�นั �นสามาร�ช�าระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเอง

ดว้ย��านวนตราสาร�ุน�ี��ง�ี��เ���อ�ลกเ�ลี�ยนก�ั��านวนเงนิ�ี��ง�ี�

- �ากกลุ่มกิ�การ�ม่ม�ีาร���ก�นัตามสญัญา�ร�อสามาร�เล��อนการช�าร��าร���ก�นัตามสญัญา���ด้�เ�ร��องม�อ

ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน

เงนิกู้ยมืจดัประเ��เ��น�นี�สนิ�มุนเวยีนเม��อกลุ่มก�ิการ�ม่มสี�ิธอินั�รา��ากเง��อน�ข��เ้ล��อนช�าร��นี�ออก��อีกเ��น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 เด�อน�นั��ากวนัสิ�นรอ�ร�ย�เวลารายงาน

ข) การวดัมลูค่า 

�นการร�ัร�้รายการเม��อเริ�ม�รกกลุ่มกิ�การต้องวดัม�ล�่า�นี�สนิ�างการเงินด้วยม�ล�่ายุติธรรมหกัด้วยต้นทุนการทํา

รายการ�ี�เกี�ยวข้องโดยตรง�ี�เกิดข��น �ล�วดัม�ล�่า�นี�สนิ�างการเงนิ�ั �ง�มด�าย�ลงัการร�ัร�้รายการด้วยรา�า�ุน

ตดัจําหน่าย 

158



งบการเงิน

บริ�ทั�เ��รี��เ�ก็��เ�รส��ปร�เท��ท���จาํกดั��มหาชน�

(เดิมช��� “บริ�ทั�เ��รี��เ�ก็��เ�รส��ปร�เท��ท���จาํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ด�นัที��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

33

อย่างไรกต็ามระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดร้บัการลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าบางสญัญา�าก���้�เ้ช่าเน��อง�ากส�านการ���

COVID-19 กลุ่มก�ิการเล�อก�ี����ม่���ิตัติาม�TFRS 16 เกี�ยวก�ัการเ�ลี�ยน��ลงสญัญาเช่าส�า�ร�ัสญัญาเช่า�ุกสญัญา�ี�
�ด้ร�ัการลด�่าเช่า��ต่เล�อก�ี���น�าข้อยกเว้น�ากมาตรการ�่อน�รนชั �ว�ราวเ���อลด�ลกร����าก�COVID-19 �ี�ออกโดย

ส�าวชิาช�ี�ญัช�ีมา��อ���ิตัสิ�า�ร�ัรอ�ร�ย�เวลารายงานสิ�นสุด�าย�นช่วงเวลาร��ว่างวนั�ี��1 มกราคม พ.ศ. 2563 ��งวนั�ี��

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยการ�ร�ัลด�นี�สนิตามสญัญาเช่า�ี��ร�ก�า�นดตามสดัส่วน�ี��ดร้�ัส่วนลด�ตลอดช่วงเวลา�ี��ดร้�ั

การลดค่าเช่า โดยรบัรูผ้ลกระทบจากการปรบัลด�่าเช่า�ี�เกดิข��น��านวน�122,544 บาท ในกําไรหรอืขาดทุน 

ส�า�ร�ั�ีสิ�นสุดวนั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

สญัญาเช่า - กร�ีที�ก��่มกิจการเป็นผู้เช่า

เงนิ�ี�ตอ้ง�่าย�าย�ตส้ญัญาเช่าด�าเนินงาน��ส�ุธ�ิากสิ�งตอ���น��ง���ี��ดร้�ั�าก���้�เ้ชา่�����นั��ก�นก�า�ร�ร�อขาด�ุนโดย�ช้

วธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านั �น

6.10 หนี�สินทางการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มก�ิการ����ิาร�า�ดั�ร�เ��เ�ร��องม�อ�างการเงนิ�ี�กลุ่มก�ิการเ��น��อ้อกเ��น�นี�สนิ�างการเงนิ�ร�อตราสาร�ุน

โดย��ิาร�า�าร���ก�นัตามสญัญา�ดงันี�

- �ากกลุ่มกิ�การม�ีาร���ก�นัตามสญัญา�ี���ต้องส่งมอ�เงินสด�ร�อสิน�ร�ัย��างการเงนิอ��น��้กั�กิ�การอ��น

โดย�ม่สามาร���เิสธการช�าร��ร�อเล��อนการช�าร�ออก��อย่าง�ม่มกี�า�นด�ดนั้ �น�เ�ร��องม�อ�างการเงนินั �น���ดั

�ร�เ��เ��น�นี�สนิ�างการเงนิ�เว้น�ต่ว่าการช�าร�นั �นสามาร�ช�าระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเอง

ดว้ย��านวนตราสาร�ุน�ี��ง�ี��เ���อ�ลกเ�ลี�ยนก�ั��านวนเงนิ�ี��ง�ี�

- �ากกลุ่มกิ�การ�ม่ม�ีาร���ก�นัตามสญัญา�ร�อสามาร�เล��อนการช�าร��าร���ก�นัตามสญัญา���ด้�เ�ร��องม�อ

ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน

เงนิกู้ยมืจดัประเ��เ��น�นี�สนิ�มุนเวยีนเม��อกลุ่มก�ิการ�ม่มสี�ิธอินั�รา��ากเง��อน�ข��เ้ล��อนช�าร��นี�ออก��อีกเ��น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 เด�อน�นั��ากวนัสิ�นรอ�ร�ย�เวลารายงาน

ข) การวดัมลูค่า 

�นการร�ัร�้รายการเม��อเริ�ม�รกกลุ่มกิ�การต้องวดัม�ล�่า�นี�สนิ�างการเงินด้วยม�ล�่ายุติธรรมหกัด้วยต้นทุนการทํา

รายการ�ี�เกี�ยวข้องโดยตรง�ี�เกิดข��น �ล�วดัม�ล�่า�นี�สนิ�างการเงนิ�ั �ง�มด�าย�ลงัการร�ัร�้รายการด้วยรา�า�ุน

ตดัจําหน่าย 

159



งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

34

ค) การตดัรายการและการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญา

กลุ่มกจิการตดัรายการหนี�สนิทางการเงนิเมื�อภาระผกูพนัที�ระบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืไดม้กีารยกเลิกไป 

หรอืสิ�นสุดลงแลว้

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรอืเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของหนี�สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพจิารณาว่า

รายการดงักล่าวเข้าเงื�อนไขของการตัดรายการหรอืไม่ หากเข้าเงื�อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้

หนี�สนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของหนี�สนิใหม่นั �น และตดัรายการหนี�สนิทางการเงนินั �นดว้ยมลูค่าตามบญัชทีี�

เหลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอื�นในกําไรหรอืขาดทุน 

หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื�อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุง

มูลค่าของหนี�สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริงเดิม (Original

effective interest rate) ของหนี�สนิทางการเงนินั �น และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�นในกําไรหรอืขาดทุน

6.11 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดส้ําหรบังวดประกอบดว้ยภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้นกําไร

หรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นหรอืรายการที�รบัรูโ้ดยตรงไปยงั

ส่วนของเจา้ของ  

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีี�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั

ใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที�การนํา
กฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขึ�นอยู่กบัการตีความ กลุ่มกิจการจะตั �งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื�อเกดิผลต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี�สนิ และราคาตามบญัชทีี�แสดงอยู่

ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี�

- การรบัรูเ้ริ�มแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี�สนิที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อกําไร

หรอืขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษ ี

- ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที�กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดขึ�น

ภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)
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ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบ

ระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใชเ้มื�อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที�จะนํา

จํานวนผลต่างชั �วคราวนั �นมาใชป้ระโยชน์ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื�อกจิการมสีทิธติามกฎหมาย

ที�จะนําสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดั

บญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีเกี�ยวข้องกบัภาษีเงนิได้ที�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

ซึ�งตั �งใจจะจ่ายหนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

6.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

6.12.1 ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คอื ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี

เช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน โบนัส และค่ารกัษาพยาบาลของพนักงานปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไป

จนถงึวนัสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนี�สนิดว้ยจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

6.12.2 โครงการสมทบเงนิ 

กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีตามขอ้บงัคบั กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัที�ตอ้งจ่ายชําระ

เพิ�มเตมิเมื�อไดจ่้ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถงึกําหนดชาํระ 

6.12.3 ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที�พนักงานจะไดร้บัเมื�อเกษียณอายุ โดยมกัขึ�นอยู่
กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีที�ใหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื�อเกษยีณอายุ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ 

ซึ�งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทน

ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กู้

ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น และ

รวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
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ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบ

ระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใชเ้มื�อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที�จะนํา

จํานวนผลต่างชั �วคราวนั �นมาใชป้ระโยชน์ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื�อกจิการมสีทิธติามกฎหมาย

ที�จะนําสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดั

บญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีเกี�ยวข้องกบัภาษีเงนิได้ที�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

ซึ�งตั �งใจจะจ่ายหนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

6.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

6.12.1 ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คอื ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี

เช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน โบนัส และค่ารกัษาพยาบาลของพนักงานปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไป

จนถงึวนัสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนี�สนิดว้ยจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

6.12.2 โครงการสมทบเงนิ 

กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีตามขอ้บงัคบั กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัที�ตอ้งจ่ายชําระ

เพิ�มเตมิเมื�อไดจ่้ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถงึกําหนดชาํระ 

6.12.3 ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที�พนักงานจะไดร้บัเมื�อเกษียณอายุ โดยมกัขึ�นอยู่
กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีที�ใหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื�อเกษยีณอายุ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ 

ซึ�งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทน

ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กู้

ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น และ

รวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
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6.13 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กลุ่มกิจการได้รบับริการจากพนักงานเป็นสิ�งตอบ�ทนสําหรบัตราสารทุนของกิจการท��ออก�ห้�นร�ปของหุ้น �ล�สทิธิ���อหุ้น 

การจ่ายโดย�ช้หุ้นเป็นเก���ท��ชําร�ด้วยตราสารทุน กลุ่มกิจการต้องวดัม�ล�่ายุติธรรมของบรกิารท��ได้รบัจากพนักงานเป็น

สิ�งตอบ�ทนสาํหรบัตราสารทุน � วนัท��ให ้โดยมลูค่ายุตธิรรมจะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุนตามระยะเวลาได้รบั

สทิธ ิโดยรบัร�พ้รอ้มกบัการเพิ�มข��นของส่วนของเจา้ของ

กลุ่มกิจการต้องวดัม�ล�่าของบรกิารท��ได้รบัด้วยม�ล�่ายุติธรรมของบรกิารท��ได้รบั เว้น�ต่ม�ล�่ายุติธรรมดงักล่าวไม่สามาร�
ปร�มา�ไดอ้ย่างน่าเช��อ��อ กลุ่มกจิการต้องวดัม�ล�่าของบรกิารเหล่านั �นโดยอ้างองิกบัม�ล�่ายุตธิรรมของตราสารทุนท��ออก�ห้

���งเป็นวธิ�ทางออ้ม

กลุ่มกจิการวดัม�ล�่าของบรกิารท��ไดร้บัโดยอ้างองิกบัม�ล�่ายุตธิรรมของตราสารทุนท��ออก�ห ้ม�ล�่ายุตธิรรมของตราสารทุนของ

กลุ่มกจิการวดัม�ล�่าโดย�ชอ้ตัราส่วนรา�าต่อกําไรของบร�ิทัท��สามาร�เปร�ยบเท�ยบได�้นตลาดหลกัทรพัย��ห่งปร�เท�ไทยท��อยู่

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนักบักลุ่มกิจการ โดยปรบัดว้ยอตัราส่วนลดการขาดส�าพ�ล่อง เพ��อส�ทอ้นมูลค่าตราสารทุนของ

กลุ่มกจิการ 

ม�ล�่ายุตธิรรมของสทิธ�ิ��อหุน้ท��ออก�ห ้จ���กกําหนดโดย

• รวมเง��อนไขการดําเนินการทางดา้นการตลาด เช่น รา�าหุน้ของกจิการ �ล�

• รวม�ลกร�ทบของเง��อนไขการได้รบัสทิธทิ��ไม่�ช่เง��อนไขการบรกิารหร�อ�ลงาน (ตวัอย่างเช่น ขอ้กําหนด�นเร��องการออม

ของพนักงานหร�อการ��อหุน้�นช่วงร�ย�เวลาท��กําหนด�

• ไม่รวม�ลกร�ทบของการบรกิาร �ล�เง��อนไขการไดร้บัสทิธทิ��ไม่�ช่เง��อนไขการดําเนินการทางดา้นการตลาด (ตวัอย่างเช่น

�วามสามาร��นการทํากําไร การเตบิโตของยอดขายตามท��กําหนดไว ้�ล�การ�งส�าพการเป็นพนักงานของกิจการ�น

ช่วงเวลาท��กําหนด�

เง��อนไข�ลงานท��ไม่�ช่การดําเนินการทางดา้นการตลาด�ล�เง��อนไขการบรกิาร จ�รวมอย�่�นขอ้สมมต�ิานเก��ยวกบัจํานวนของ

สทิธ�ิ��อหุน้ท���าดว่าจ�ไดร้บัสทิธิ

� วนัท��สิ�นรอบร�ย�เวลาการรายงาน กลุ่มกจิการจ�ทบทวนการปร�เมนิจํานวนของสทิธ�ิ��อหุน้ท���าดว่าจ�ไดร้บัสทิธ ิ�ล�จ�รบัร�้

�ลกร�ทบของการปรบัปรุง (หากม�� จากการปร�มา�การเริ�ม�รก�นกําไรหร�อขาดทุน พรอ้มกบัการปรบัปรุงรายการไปยงัส่วน

ของเจา้ของ  

บรษิทัจะออกหุ้น�หม่เม��อม�การ�ชส้ทิธ ิสิ�งตอบ�ทนท��ไดร้บัสุทธิจากต้นทุน�นการทํารายการทางตรงจ�บนัท�กไปยงัทุนเร�อนหุ้น

และส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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6.14 ประมาณการหนี�สิน

6.14.1 ประมาณการหนี�สนิทั �วไป

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที�จดัทําไว ้อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์

ในอดตีซึ�งการชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป 

และประมาณการจํานวนที�ตอ้งจ่ายได้

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สนิโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่าย
ชาํระภาระผกูพนั การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย

6.14.2 ประมาณการหนี�สนิการรื�อถอนสนิทรพัย์

กลุ่มกจิการรบัรูป้ระมาณการหนี�สนิการรื�อถอนอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการ

ของตน้ทุนค่ารื�อถอนที�จะเกดิขึ�น ณ วนัสิ�นสุดของสญัญาเช่าโดยคํานึงถงึสทิธกิารต่ออายุสญัญาเช่าแล้ว หนี�สนิค่ารื�อถอน

ที�รบัรูค้ดิมาจากประมาณการตน้ทุนค่ารื�อถอนในอนาคต โดยมสีมมตฐิานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลารื�อถอน อตัราเงนิเฟ้อ

ในอนาคตและอตัราคดิลดที�ประมาณขึ�นโดยผูบ้รหิาร

6.15 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ

ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื�อหุ้นซึ�งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน

ของเจา้ของ 

6.16 การรบัรู้รายได้ 

รายไดห้ลกัรวมถึงรายไดท้ี�เกดิจากกิจกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื�น ๆ ที�กลุ่มกจิการได้รบัจากการขนส่ง

สนิคา้และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

กลุ่มกจิการรบัรู้รายได้สุทธจิากภาษีมูลค่าเพิ�มซึ�งกลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้เมื�อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�จะได้รบั

ชาํระเมื�อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร

สาํหรบัสญัญาที�มหีลายองค์ประกอบที�กลุ่มกจิการจะตอ้งส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการตอ้งแยกเป็นแต่

ละภาระที�ต้องปฏบิตัทิี�แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที�ต้องปฏบิตัิ

ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระที�ตอ้ง

ปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื�อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนั �นแล้ว
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6.14 ประมาณการหนี�สิน

6.14.1 ประมาณการหนี�สนิทั �วไป

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที�จดัทําไว ้อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์

ในอดตีซึ�งการชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป 

และประมาณการจํานวนที�ตอ้งจ่ายได้

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สนิโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่าย
ชาํระภาระผกูพนั การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย

6.14.2 ประมาณการหนี�สนิการรื�อถอนสนิทรพัย์

กลุ่มกจิการรบัรูป้ระมาณการหนี�สนิการรื�อถอนอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการ

ของตน้ทุนค่ารื�อถอนที�จะเกดิขึ�น ณ วนัสิ�นสุดของสญัญาเช่าโดยคํานึงถงึสทิธกิารต่ออายุสญัญาเช่าแล้ว หนี�สนิค่ารื�อถอน

ที�รบัรูค้ดิมาจากประมาณการตน้ทุนค่ารื�อถอนในอนาคต โดยมสีมมตฐิานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลารื�อถอน อตัราเงนิเฟ้อ

ในอนาคตและอตัราคดิลดที�ประมาณขึ�นโดยผูบ้รหิาร

6.15 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ

ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื�อหุ้นซึ�งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน

ของเจา้ของ 

6.16 การรบัรู้รายได้ 

รายไดห้ลกัรวมถึงรายไดท้ี�เกดิจากกิจกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื�น ๆ ที�กลุ่มกจิการได้รบัจากการขนส่ง

สนิคา้และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

กลุ่มกจิการรบัรู้รายได้สุทธจิากภาษีมูลค่าเพิ�มซึ�งกลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้เมื�อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�จะได้รบั

ชาํระเมื�อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร

สาํหรบัสญัญาที�มหีลายองค์ประกอบที�กลุ่มกจิการจะตอ้งส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการตอ้งแยกเป็นแต่

ละภาระที�ต้องปฏบิตัทิี�แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที�ต้องปฏบิตัิ
ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระที�ตอ้ง

ปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื�อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนั �นแล้ว
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การใหบ้รกิาร 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดค่้าจดัส่งพสัดุซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ตามวธิรีบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลา

ที�ตอ้งปฏบิตั ิ(Over time) สาํหรบัพสัดุที�อยู่ระหว่างการขนส่งกลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดโ้ดยวดัผลสาํเรจ็ของงาน (ความคบืหน้าของ

การใหบ้รกิารขนส่ง) โดยที�ไม่ได้คํานึงถงึรอบระยะเวลาการชําระเงนิตามสญัญา ซึ�งตามปกตแิล้วการใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุใช้

ระยะเวลาอนัสั �น

รายไดค่้าโฆษณา 

รายไดค่้าโฆษณาจะถูกรบัรูต้ลอดช่วงเวลาที�ตอ้งปฏบิตั ิ(Over time) โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาที�กําหนดในสญัญา

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที �เกดิจากสญัญา

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญาเมื�อกลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากการปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัติามสญัญาก่อนที�จะรบั

ชาํระหรอืถงึกําหนดชาํระตามสญัญา 

กลุ่มกจิการรบัรูห้นี�สนิที�เกดิจากสญัญาเมื�อไดร้บัชําระจากลูกค้าหรอืถงึกําหนดชําระตามสญัญาก่อนที�กลุ่มกจิการจะปฏบิตัิตาม

ภาระที�ตอ้งปฏบิตัิ

กลุ่มกจิการจะแสดงยอดสุทธหินี�สนิที�เกดิจากสญัญาหลงัจากหกักลบกบัสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญานั �น ๆ ในแต่ละสญัญาที�ทํากบั

ลูกคา้ 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 

รายได้จากการขายสินค้าจะรบัรู้รายได้เมื�อโอนการควบคุมในสนิค้านั �นไปยงัลูกค้าซึ�งก็คอืเมื�อส่งมอบสนิค้า และไม่มภีาระ

ผกูพนัที�อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรบัในสนิคา้ของลูกคา้

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 

กลุ่มกจิการใหโ้ปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ ซึ�งลูกคา้รายย่อยสามารถสะสมคะแนนสําหรบัการใชบ้รกิารเพื�อนําไปเป็นส่วนลด

ในการใชบ้รกิารในอนาคต หนี�สนิที�เกดิจากสญัญาสาํหรบัคะแนนสะสมจะรบัรู ้ณ จุดที�มกีารขายหรอืใหบ้รกิาร และรายไดจ้ะรบัรู้

เมื�อลูกคา้นําคะแนนมาแลกหรอืเมื�อคะแนนหมดอายุ (ไม่เกนิ 12 เดอืนนับจากวนัที�ขาย)

รายไดอ้ื �นและรายไดด้อกเบี�ยรบั

รายไดอ้ื�นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งซึ�งเป็นไปตามเนื�อหาของขอ้ตกลงที�เกี�ยวขอ้ง

รายไดด้อกเบี�ยรบั รบัรูต้ามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายุและ

พจิารณาจากจํานวนเงนิต้นที�เป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของกลุ่มกจิการ 
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6.17 การจ่ายเงินปันผล

เงนิปันผลที�จ่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี�สนิในงบการเงนิเมื�อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัิจากที�

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

7 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน

7.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี�ยงทางการเงินหลากหลายซึ�งได้แก่ ความเสี�ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี�ยงจากอัตรา

แลกเปลี�ยน ความเสี�ยงดา้นมูลค่ายุตธิรรมอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงดา้นกระแสเงนิสดอนัเกิด

จากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย และความเสี�ยงด้านราคา) ความเสี�ยงด้านการใหส้นิเชื�อ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 

แผนการจดัการความเสี�ยงโดยรวมของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบที�

ทําใหเ้สยีหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการใหเ้หลอืน้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้

การจดัการความเสี�ยงดําเนินงานโดยฝ่ายการลงทุนของกลุ่มกิจการ ซึ�งเป็นไปตามนโยบายที�อนุมตัิโดยกรรมการ ฝ่ายบริหาร
การเงนิจะชี�ประเด็น ประเมนิ และป้องกนัความเสี�ยงทางการเงนิด้วยการร่วมมอืกนัทํางานอย่างใกล้ชดิกบัหน่วยปฏบิตังิาน

ต่าง ๆ ภายในกลุ่มกจิการ 

7.1.1 ความเสี�ยงจากตลาด

ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

เนื�องจากกลุ่มกิจการไม่มีธุรกรรมที�เป็นเงินตราต่างประเทศอย่างมสีาระสําคญั ดงันั �นความเสี�ยงจากความผันผวน

ของอตัราแลกเปลี�ยนจงึไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มกจิการอย่างมนัียสําคญั 

ข) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

รายไดแ้ละกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่ไม่ขึ�นกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด 

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงกระแสเงินสดจากอัตราดอกเบี�ยที�มีนัยสําคญัที�เกิดจากเงนิฝากสถาบันการเงนิ เงนิให้กู้ยืม 

ระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั เงนิกูย้มืระยะยาว และหนี�สนิตามสญัญาเช่า

กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่ไดนํ้าการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงมาถอืปฏบิตัิ

164



งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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สนิทร�ัย�และหนี�สนิทางการเงนิที�ส�า��ัสามารถจดั�าม�ระเ�ท��ง��ัราด�กเบี�ยและ�นั�รบก�าหนด �ดด้งันี�

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ไม่มีอตัรา

ดอกเบี�ย

พนับาท

รวม

พนับาท

ดอกเบี�ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - - 42,616 9,696,762 0.25 - 0.30

หนี�สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 800,000 - - - - - - 800,000 2.20
หนี�สนิ�ามส�ั�าเ�่า 1,760,568 3,587,347 5,710 - - - - 5,353,625 1.21 - 4.11

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ไม่มีอตัรา

ดอกเบี�ย

พนับาท

รวม

พนับาท

ดอกเบี�ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 9,640,443 - - 42,576 9,683,019 0.25 - 0.30

เงนิ�หกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการ

ที�เกี�ย���้งกนั 60,000 - - - - - - 60,000 2.50

หนี�สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 800,000 - - - - - - 800,000 2.20

หนี�สนิ�ามส�ั�าเ�่า 597,619 828,527 5,710 - - - - 1,431,856 1.21 - 4.11

7.1.2 ความเสี�ยงด้านเครดิต

��ามเสี�ยงด้านเ�รดิ��ดยส่�น�ห�่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร�มถ�ง��ามเสี�ยงด้านสินเ�ื��

แก่ลูก�า้และลูกหนี��ง�า้ง

ก) การบริหารความเสี�ยง

กล�่มกิจการมนี�ยบายที�เหมาะสมเ�ื��ท�า�ห้เ�ื��มั �น�ด้�่า�ด้ท�าส�ั�ากบัลูก�้าที�ม�ีระ��ัิสนิเ�ื���ยู่�นระดบัเหมาะสม 

���งมกีารจ�ากดัสนิเ�ื��ลูก�้า ร�มถ�ง�ดร้บัการรบั�ระกนัที�เหมาะสมจากลูก�า้ รายการเทยีบเท่าเงนิสด�ด้เล�ืกที�จะท�า

รายการกบัสถาบนัการเงนิที�มรีะดบั��ามน่าเ�ื��ถ�ืสงู

- 9,654,146

บริ�ทั เคอรี� เอ�ก�์เพรส �ประเทศ�ทย) จาํกดั �มหา�น)

(เดิม���อ “บริ�ทั เคอรี� เอ�ก�์เพรส �ประเทศ�ทย) จาํกดั�)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงิน 4 ประเภทที�ต้องมกีารพิจาร�าตาม�มเดลการวัดมูลค่า�ลขาดทุน

ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��น

 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น

 สนิทรพัยท์ี�เกดิจากส�ั�า
 เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

 เงนิมดัจํา

แมว่้ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด���งเขา้เงื�อนไขการพจิาร�าการดอ้ยค่าภายใต ้TFRS 9

แต่กลุ่มกจิการพจิาร�าว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป�นจํานวนเงนิที�ไม่มนัียสําค�ั

�ูกหน��กา�คา้����นิท��ัย�ตาม��ั�า

กลุ่มกจิการใชว้ธิีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่า�ลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดข��น

���งคาํนว�ค่าเ�ื�อ�ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��นตลอดอายุลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากส�ั�าทั �งหมด

เงนิใหกู้ย้มื��ย��ั �น�ก่กจิกา�ท� �เก� �ย���้งกนั 

บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย �ดยรบัรู�้ลขาดทุนดา้นเครดติ
ที�คาดว่าจะเกดิข��นใน 12 เดอืนขา้งหน้าสําหรบัลูกหนี�ที�ไม่ไดม้กีารเพิ�มข��นของความเสี�ยงดา้นเครดติที�มนัียสําค�ั และ

รบัรู้�ลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดข��นตลอดอายุสําหรบัเงนิให้กู้ยมืที�มกีารเพิ�มข��นของความเสี�ยงด้านเครดิต
ที�มนัียสาํค�ั

�นิท��ัย�ทางกา�เงนิ�ื �นท� ��ดัม�ูค่าด�้ย�าคาทุนตดัจําหน่าย 

สนิทรพัยท์างการเงนิอื�นที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายประกอบดว้ยเงนิมดัจําที�เกี�ยวขอ้งกบัส�ั�าเช่า

7.1.3 ความเสี�ยงด้านส�าพคล่อง

จํานวนเงนิสดที�มอีย่างเพยีงพอย่อมแสดงถ�งการจดัการความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการ

หาแหล่งเงนิทุนแสดงให้เห�นได้จากการที�มวีงเงนิสนิเชื�อในการกู้ยมืที�ไดม้กีารตกลงไว้แล้วอย่างเพยีงพอ ฝ่ายบรหิาร

ของกลุ่มกิจการได้ตั �งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการจดัหาเงินทุน�ดยการรกัษาวงเงินสินเชื�อที�ตกลงไว้ให้
เพยีงพอ 
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7.1.3 ความเสี�ยงด้านส�าพคล่อง

จํานวนเงนิสดที�มอีย่างเพยีงพอย่อมแสดงถ�งการจดัการความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการ

หาแหล่งเงนิทุนแสดงให้เห�นได้จากการที�มวีงเงนิสนิเชื�อในการกู้ยมืที�ไดม้กีารตกลงไว้แล้วอย่างเพยีงพอ ฝ่ายบรหิาร

ของกลุ่มกิจการได้ตั �งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการจดัหาเงินทุน�ดยการรกัษาวงเงินสินเชื�อที�ตกลงไว้ให้
เพยีงพอ 
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งบการเงิน

บริ�ทั เคอรี� เอ�ก��เพรส �ประเทศ�ทย) จาํกดั �มหา�น)

(เดิม���อ “บริ�ทั เคอรี� เอ�ก��เพรส �ประเทศ�ทย) จาํกดั�)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

42

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ี�ยงั�ม่�ดเ้บกิ�ช ้� วนัที� 31 ธนัวาคม มดีงั�่อ��นี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

หมดอายุ�าย�นหน��ง�ี

- วงเงนิเบกิเกนิบญัชี 20,000 - 20,000 -

- วงเงนิกูธ้นาคาร 1,530,000 1,500,000 1,530,000 1,500,000

1,550,000 1,500,000 1,550,000 1,500,000

ข) วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

�าราง�่อ��นี��สดง�ห้เห�น��งหนี�สนิทางการเงินที�จดั�ระเ�ท�ามระยะเวลาการครบกําหนด�ามสญัญา ���ง�สดงด้วย

จํานวนเงนิ�ามสญัญาที��ม่�ด้มกีารคดิลด ทั �งนี� ยอดคงเหลือที�ครบกําหนด�าย�นระยะเวลา 12 เดอืน จะเท่ากบัมูลค่า 

�ามบญัชขีองหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งเนื�องการการคดิลด�ม่มนัียสาํคญั 

งบการเงินรวม

ณ ปัจจบุนั

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เจา้หนี�การคา้�ละเจา้หนี�อื�น 165,046 1,119,248 - - 1,284,294

เจา้หนี�บรกิารเก�บเงนิ�ลายทาง 18,776 596,283 - - 615,059

หนี�สนิ�ามสญัญาเช่า - 1,777,885 3,725,246 8,525 5,511,656

ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจาก 

ส�าบนัการเงนิที���งกําหนด

ชําระ�าย�นหน��ง�ี - 800,000 - - 800,000

หนี�สนิทางการเงนิอื�น - - 38,499 - 38,499

รวม 183,822 4,293,416 3,763,745 8,525 8,249,508

บริ�ทั เคอรี� เอ�กซ�เพรส �ประเทศไทย� จาํกดั �มหา�น�

(เดิม���อ “บริ�ทั เคอรี� เอ�กซ�เพรส �ประเทศไทย� จาํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ ปัจจบุนั

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เจา้หน��การคา้และเจา้หน��อื�น 165,046 1,267,850 - - 1,432,896

เจา้หน��บรกิารเก�บเงนิปลายทาง 18,776 596,283 - - 615,059

หน��สนิตามส�ั�าเช่า - 604,205 868,818 8,525 1,481,548

ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจาก 

สถาบนัการเงนิท��ถ�งกําหน�

ชําระภายในหน��งป� - 800,000 - - 800,000

หน��สนิทางการเงนิอื�น - - 38,499 - 38,499

รวม 183,822 3,268,338 907,317 8,525 4,368,002

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ ปัจจบุนั

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เจา้หน��การคา้และเจา้หน��อื�น 307,266 1,416,872 - - 1,724,138
เจา้หน��บรกิารเก�บเงนิปลายทาง 24,074 860,159 - - 884,233

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 800,000 - 800,000

หน��สนิทางการเงนิอื�น - - 94,680 - 94,680

รวม 331,340 2,277,031 894,680 - 3,503,051

7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

7.2.1 การบริหารความเสี�ยง

วตัถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

 รกัษาไว้���งการ�ําเนินงานต่อเนื�องและเพื�อท��จะสามารถก่อให้เกิ��ลตอบแทนแก่�ูถ้ือหุน้และยงัประโยชน์ให้แก่

�ูม้ �ส่วนไ�เ้ส�ยอื�น ๆ และ

 รกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระ�บัท��ก่อใหเ้ก�ิประโยชน์สงูสุ�และล�ตน้ทุนเงนิทุน

ในการท��จะรกัษาหรอืปรบัระ�บัโครงสรา้งของเงนิทุนนั �น กลุ่มกจิการอาจตอ้งปรบัจํานวนเงนิปัน�ลจ่าย ปรบัการคนืทุน

ใหแ้ก่�ูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื�อล�ภาระหน��สนิ

7.2.2 การคงไว้ซึ�งอตัราส่วนตามส�ั�าเงินกู้ (Loan covenants)

ภายใต้เงื�อนไขของวงเงินกู้หลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้���งอตัราส่วนความสามารถในการชําระหน��
ท��ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า กลุ่มกิจการสามารถคงไว้���งอัตราส่วนทางการเงินตลอ�รอบระยะเวลารายงาน � วนัท��

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน�� เท่ากบั 3.10 เท่า (พ.ศ. 2562: 2.68 เท่า) 
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งบการเงิน

บริ�ทั เคอรี� เอ�กซ�เพรส �ประเทศไทย� จาํกดั �มหา�น�

(เดิม���อ “บริ�ทั เคอรี� เอ�กซ�เพรส �ประเทศไทย� จาํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ ปัจจบุนั

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เจา้หน��การคา้และเจา้หน��อื�น 165,046 1,267,850 - - 1,432,896

เจา้หน��บรกิารเก�บเงนิปลายทาง 18,776 596,283 - - 615,059

หน��สนิตามส�ั�าเช่า - 604,205 868,818 8,525 1,481,548

ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจาก 

สถาบนัการเงนิท��ถ�งกําหน�

ชําระภายในหน��งป� - 800,000 - - 800,000

หน��สนิทางการเงนิอื�น - - 38,499 - 38,499

รวม 183,822 3,268,338 907,317 8,525 4,368,002

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ ปัจจบุนั

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เจา้หน��การคา้และเจา้หน��อื�น 307,266 1,416,872 - - 1,724,138
เจา้หน��บรกิารเก�บเงนิปลายทาง 24,074 860,159 - - 884,233

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 800,000 - 800,000

หน��สนิทางการเงนิอื�น - - 94,680 - 94,680

รวม 331,340 2,277,031 894,680 - 3,503,051

7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

7.2.1 การบริหารความเสี�ยง

วตัถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

 รกัษาไว้���งการ�ําเนินงานต่อเนื�องและเพื�อท��จะสามารถก่อให้เกิ��ลตอบแทนแก่�ูถ้ือหุน้และยงัประโยชน์ให้แก่

�ูม้ �ส่วนไ�เ้ส�ยอื�น ๆ และ

 รกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระ�บัท��ก่อใหเ้ก�ิประโยชน์สงูสุ�และล�ตน้ทุนเงนิทุน

ในการท��จะรกัษาหรอืปรบัระ�บัโครงสรา้งของเงนิทุนนั �น กลุ่มกจิการอาจตอ้งปรบัจํานวนเงนิปัน�ลจ่าย ปรบัการคนืทุน

ใหแ้ก่�ูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื�อล�ภาระหน��สนิ

7.2.2 การคงไว้ซึ�งอตัราส่วนตามส�ั�าเงินกู้ (Loan covenants)

ภายใต้เงื�อนไขของวงเงินกู้หลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้���งอตัราส่วนความสามารถในการชําระหน��
ท��ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า กลุ่มกิจการสามารถคงไว้���งอัตราส่วนทางการเงินตลอ�รอบระยะเวลารายงาน � วนัท��

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน�� เท่ากบั 3.10 เท่า (พ.ศ. 2562: 2.68 เท่า) 
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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8 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ

การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดตี

และปัจจยัอื�น ๆ ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามสีมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนั �น

ก)  การปันส่วนราคาของรายการ

โปรแกรมสทิธิพเิศษแก่ลูกคา้ไดใ้ห้สทิธใินการได้รบัส่วนลดแก่ลูกค้า คะแนนสะสมที�ให้แก่ลูกคา้นั �นถอืเป็นภาระที�ต้องปฏิบตัิ

ตามสญัญาแยกต่างหาก ราคาของรายการจงึถูกปันส่วนไปยงับรกิารที�ได้ให้บรกิารและคะแนนที�ให้ตามวธิีราคาขายแบบเอกเทศ

ผูบ้รหิารประมาณการราคาแบบเอกเทศต่อหนึ�งคะแนนสะสมจากประสบการณ์ในอดตี โดยพจิารณามลูค่าของคะแนนที�นํามาใช้

เป็นส่วนลดได ้และความเป็นไปไดข้องการนําคะแนนนั �นมาแลกเป็นส่วนลด

ข) การกาํหนดอายุสญัญาเช่า 

กลุ่มกจิการพจิารณาข้อเท็จจรงิและสภาพแวดล้อมที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดที�ทําให้เกิดสิ�งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรบัผู้เช่า ในการใช้สิทธิ

ขยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่าเพื�อกําหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณาการกําหนดอายุสญัญาเช่า

กต็่อเมื�อสญัญาเช่านั �นมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ 

สาํหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัที�เกี�ยวขอ้งมากที�สุดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ่้าย และสภาพของสนิทรพัยท์ี�เช่า

สทิธิขยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าพื�นที�ร้านพาร์เซลช็อป สํานักงาน และคลงัสนิค้า ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี�สิน

ตามสญัญาเช่า เนื�องจากกลุ่มกจิการพจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัย์ที�เช่า และ/หรอื ข) การเปลี�ยนแทนสนิทรพัย์จะไม่ก่อให้เกิด

ตน้ทุนอย่างมสีาระสาํคญั 

อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื�อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)  

การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ�นเมื�อเกิดเหตุการณ์ที�มีนัยสําคญัหรือการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ที�มนัียสาํคญั ซึ�งมผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ 

ค) การกาํหนดอตัราการคิดลดของหนี�สินตามสญัญาเช่า

กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่าดงันี�

 ใช้ข้อมูลที�การจัดหาเงินทุนจากบุคคลที�สามของแต่ละกิจการที�เป็นผู้เช่าและปรับปรุงข้อมูลที�ได้รับให้สะท้อนกับ

การเปลี�ยนแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได้

 ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

45

ง)  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กลุ่มกจิการวดัมลูค่าของบรกิารที�ไดร้บัโดยอา้งองิกบัมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุนที�ออกให ้มลูค่ายุตธิรรมของราคาตราสารทุน

ของกลุ่มกจิการวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราส่วนราคาต่อกําไรของบรษิทัที�สามารถเปรยีบเทยีบไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยปรบัดว้ยอตัราส่วนลดการขาดสภาพคล่อง เพื�อสะทอ้นราคาตราสารทุนของกลุ่มกจิการ

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าสทิธิซื�อหุ้นที�มอบให้แก่ผู้บรหิารและพนักงานของกลุ่มกิจการ โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมของสทิธิซื�อหุน้ 

ณ วนัที�ใหส้ทิธ ิมลูค่ายุตธิรรมดงักล่าวถูกรบัรูต้ามขอ้สมมตฐิานที�ใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสทิธซิื�อหุน้ ความผนัผวน

ของขอ้สมมตฐิานดงักล่าวจะส่งผลต่อการรบัรูค่้าใชจ่้ายสาํหรบัพนักงานในแต่ละปี 

ผู้บริหารกําหนดความเหมาะสมของข้อสมมติฐานที�ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื�อหุ้น ข้อมูลเพิ�มเติมของ

ขอ้สมมตฐิานหลกัที�ใชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุ 24

จ) อายุการให้ประโยชน์ของอาคาร อปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ฝ่ายบรหิารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสําหรบัอาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของกลุ่มกิจการ  
โดยฝ่ายบรหิารจะทําการทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลอืมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการ 

ในงวดก่อน หรอืมกีารตดัจําหน่ายสนิทรพัยท์ี�เสื�อมสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านเมื�อจําหน่ายออกไป 

ฉ)  ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุขึ�นอยู่กบัข้อสมมติฐานหลายขอ้ ขอ้สมมตฐิานที�ใช้และผลกระทบ
จากการเปลี�ยนแปลงที�เป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุขอ้ 21

ช) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอ้างองิจากสมมตฐิานที�เกี�ยวกบัความเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�และอตัรา

การขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่านี� และพจิารณาเลอืกปัจจยัที�ส่งผลต่อการ

คํานวณการดอ้ยค่าบนพื�นฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที�เกดิขึ�น รวมทั �งการคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

9 ข้อมูลตามส่วนงาน 

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้าเสนอขอ้มลูจําแนกตามส่วนงาน เนื�องจากผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานพจิารณาว่ากลุ่มกจิการมกีาร

ดําเนินธุรกิจด้านการจัดส่งพสัดุภายในประเทศเพียงส่วนงานเดียว ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานประเมินผลการ

ดําเนินงานโดยพิจารณาจากผลกําไรก่อนภาษีตามส่วนงาน ซึ�งใช้มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงานเช่นเดียวกับการจัดทํา 

งบการเงนิ กลุ่มกจิการไดเ้ปิดเผยรายไดแ้บ่งตามประเภทการบรกิารและประเภทลูกคา้ในหมายเหตุ 25 
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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ง)  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กลุ่มกจิการวดัมลูค่าของบรกิารที�ไดร้บัโดยอา้งองิกบัมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุนที�ออกให ้มลูค่ายุตธิรรมของราคาตราสารทุน

ของกลุ่มกจิการวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราส่วนราคาต่อกําไรของบรษิทัที�สามารถเปรยีบเทยีบไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยปรบัดว้ยอตัราส่วนลดการขาดสภาพคล่อง เพื�อสะทอ้นราคาตราสารทุนของกลุ่มกจิการ

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าสทิธิซื�อหุ้นที�มอบให้แก่ผู้บรหิารและพนักงานของกลุ่มกิจการ โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมของสทิธิซื�อหุน้ 

ณ วนัที�ใหส้ทิธ ิมลูค่ายุตธิรรมดงักล่าวถูกรบัรูต้ามขอ้สมมตฐิานที�ใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสทิธซิื�อหุน้ ความผนัผวน

ของขอ้สมมตฐิานดงักล่าวจะส่งผลต่อการรบัรูค่้าใชจ่้ายสาํหรบัพนักงานในแต่ละปี 

ผู้บริหารกําหนดความเหมาะสมของข้อสมมติฐานที�ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื�อหุ้น ข้อมูลเพิ�มเติมของ

ขอ้สมมตฐิานหลกัที�ใชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุ 24

จ) อายุการให้ประโยชน์ของอาคาร อปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ฝ่ายบรหิารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสําหรบัอาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของกลุ่มกิจการ  
โดยฝ่ายบรหิารจะทําการทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลอืมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการ 

ในงวดก่อน หรอืมกีารตดัจําหน่ายสนิทรพัยท์ี�เสื�อมสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านเมื�อจําหน่ายออกไป 

ฉ)  ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุขึ�นอยู่กบัข้อสมมติฐานหลายขอ้ ขอ้สมมตฐิานที�ใช้และผลกระทบ
จากการเปลี�ยนแปลงที�เป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุขอ้ 21

ช) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอ้างองิจากสมมตฐิานที�เกี�ยวกบัความเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�และอตัรา

การขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่านี� และพจิารณาเลอืกปัจจยัที�ส่งผลต่อการ

คํานวณการดอ้ยค่าบนพื�นฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที�เกดิขึ�น รวมทั �งการคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

9 ข้อมูลตามส่วนงาน 

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้าเสนอขอ้มลูจําแนกตามส่วนงาน เนื�องจากผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานพจิารณาว่ากลุ่มกจิการมกีาร

ดําเนินธุรกิจด้านการจัดส่งพสัดุภายในประเทศเพียงส่วนงานเดียว ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานประเมินผลการ

ดําเนินงานโดยพิจารณาจากผลกําไรก่อนภาษีตามส่วนงาน ซึ�งใช้มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงานเช่นเดียวกับการจัดทํา 

งบการเงนิ กลุ่มกจิการไดเ้ปิดเผยรายไดแ้บ่งตามประเภทการบรกิารและประเภทลูกคา้ในหมายเหตุ 25 
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดในมอื 42,616 42,576 42,141

เงนิฝากธนาคาร 9,654,146 9,640,443 867,657

รวม 9,696,762 9,683,019 909,798

11 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น และสินทรพัยที์�เกิดจากสญัญา

11.1 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การคา้ - กจิการอื�น 984,984 981,403 1,172,704

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 38,708 38,708 62,197

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา - กจิการอื�น 374,368 374,368 418,718

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 8,920 8,920 2,061

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

   (พ.ศ. 2562 : ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญูตาม TAS 101) (9,972) (9,972) (9,655)

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 1,397,008 1,393,427 1,646,025

ลูกหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) 1,620 2,294 6,811

ดอกเบี�ยคา้งรบั - กจิการอื�น 311 311 123

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.3) - 325 -

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  67,847 67,095 69,509

รวม 1,466,786 1,463,452 1,722,468

บริ�ทั เคอรี� เอ�ก��เพรส �ประเทศไทย� จาํกดั �มหา�น�

(เดิม�ื�อ “บริ�ทั เคอรี� เอ�ก��เพรส �ประเทศไทย� จาํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

47

11.2 การด�อยค่า�องล�กหนี�การค�าและสินทรพัย�ที�เกิดสญัญา

ค�าเ�������าด��น�������น���ารคา้����นิ�ร�������เ�ดิ�า�����า ��รา���เ���ดด��น��

งบการเงินรวม

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ไม่เกิน 

3 เดือน

พนับาท

3 - 6 เดือน

พนับาท

6 - 12 เดือน

พนับาท

เกินกว่า 

12 เดือน

พนับาท

รวม

พนับาท

���ค�าตา������� � �นตน้

- ����น���ารคา้ 1,009,071 4,598 2,536 7,487 1,023,692

- �นิ�ร�������เ�ดิ�า�����า 383,288 - - - 383,288

ค�าเ�������าด��นดา้นเครดติ - 64 2,421 7,487 9,972

งบการเงินเฉพาะกิจการ

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ไม่เกิน 

3 เดือน

พนับาท

3 - 6 เดือน

พนับาท

6 - 12 เดือน

พนับาท

เกินกว่า 

12 เดือน

พนับาท

รวม

พนับาท

���ค�าตา������� � �นตน้

- ����น���ารคา้ 1,005,490 4,598 2,536 7,487 1,020,111

- �นิ�ร�������เ�ดิ�า�����า 383,288 - - - 383,288

ค�าเ�������าด��นดา้นเครดติ - 64 2,421 7,487 9,972

งบการเงินเฉพาะกิจการ

� วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ไม่เกิน 

3 เดือน

พนับาท

3 - 6 เดือน

พนับาท

6 - 12 เดือน

พนับาท

เกินกว่า 

12 เดือน

พนับาท

รวม

พนับาท

���ค�าตา������� � �นตน้

- ����น���ารคา้ 1,226,125 2,243 2,334 4,199 1,234,901

- �นิ�ร�������เ�ดิ�า�����า 420,779 - - - 420,779

ค�าเ�������าด��นดา้นเครดติ 879 2,243 2,334 4,199 9,655
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งบการเงิน

บริ�ทั เคอรี� เอ�ก��เพรส �ประเทศไทย� จาํกดั �มหา�น�

(เดิม�ื�อ “บริ�ทั เคอรี� เอ�ก��เพรส �ประเทศไทย� จาํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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11.2 การด�อยค่า�องล�กหนี�การค�าและสินทรพัย�ที�เกิดสญัญา

ค�าเ�������าด��น�������น���ารคา้����นิ�ร�������เ�ดิ�า�����า ��รา���เ���ดด��น��

งบการเงินรวม

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ไม่เกิน 

3 เดือน

พนับาท

3 - 6 เดือน

พนับาท

6 - 12 เดือน

พนับาท

เกินกว่า 

12 เดือน

พนับาท

รวม

พนับาท

���ค�าตา������� � �นตน้

- ����น���ารคา้ 1,009,071 4,598 2,536 7,487 1,023,692

- �นิ�ร�������เ�ดิ�า�����า 383,288 - - - 383,288

ค�าเ�������าด��นดา้นเครดติ - 64 2,421 7,487 9,972

งบการเงินเฉพาะกิจการ

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ไม่เกิน 

3 เดือน

พนับาท

3 - 6 เดือน

พนับาท

6 - 12 เดือน

พนับาท

เกินกว่า 

12 เดือน

พนับาท

รวม

พนับาท

���ค�าตา������� � �นตน้

- ����น���ารคา้ 1,005,490 4,598 2,536 7,487 1,020,111

- �นิ�ร�������เ�ดิ�า�����า 383,288 - - - 383,288

ค�าเ�������าด��นดา้นเครดติ - 64 2,421 7,487 9,972

งบการเงินเฉพาะกิจการ

� วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ไม่เกิน 

3 เดือน

พนับาท

3 - 6 เดือน

พนับาท

6 - 12 เดือน

พนับาท

เกินกว่า 

12 เดือน

พนับาท

รวม

พนับาท

���ค�าตา������� � �นตน้

- ����น���ารคา้ 1,226,125 2,243 2,334 4,199 1,234,901

- �นิ�ร�������เ�ดิ�า�����า 420,779 - - - 420,779

ค�าเ�������าด��นดา้นเครดติ 879 2,243 2,334 4,199 9,655
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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รายการกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรบัลูกหนี�การค้าและสินทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

มดีงันี�

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - คาํนวณตาม TAS 101 9,655

จํานวนที�ปรบัปรุงใหม่ผ่านกําไรสะสมตน้ปี -

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - คาํนวณตาม TFRS 9  

รบัรูค่้าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติเพิ�มขึ�นในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 1,827

กลบัรายการค่าเผื�อผลขาดทุน (1,510)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 9,972

12 สินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิ ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

พนับาท พนับาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9,696,762 9,683,019
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น* 1,015,651 1,013,069

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 60,000

เงนิมดัจํา 219,015 219,015

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

พนับาท พนับาท

หนี�สินทางการเงิน

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 800,000 800,000
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น* 1,284,294 1,432,896

เจา้หนี�บรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 615,059 615,059

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 5,353,625 1,431,856

หนี�สนิทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น 38,499 38,499

* ไม่รวมรายการที�ไม่ใช่สนิทรพัยห์รอืหนี�สนิทางการเงนิ

ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

สําหรบัลูกหนี�อื�นส่วนที�หมุนเวยีน เนื�องจากมลีกัษณะเป็นสนิทรพัย์ที�หมุนเวยีน มูลค่าตามบญัชจีงึมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่า

ยุตธิรรม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้้ยมืระยะสั �นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัจํานวน 60 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี มมีูลค่า

ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชี เนื�องจากการคดิลดไม่มนัียสําคญั

ข) ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

กลุ่มกจิการไม่มค่ีาเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายที�รบัรู้

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

พนับาท พนับาท

หนี�สินทางการเงิน

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 800,000 800,000
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น* 1,284,294 1,432,896

เจา้หนี�บรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 615,059 615,059

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 5,353,625 1,431,856

หนี�สนิทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น 38,499 38,499

* ไม่รวมรายการที�ไม่ใช่สนิทรพัยห์รอืหนี�สนิทางการเงนิ

ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

สําหรบัลูกหนี�อื�นส่วนที�หมุนเวยีน เนื�องจากมลีกัษณะเป็นสนิทรพัย์ที�หมุนเวยีน มูลค่าตามบญัชจีงึมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่า

ยุตธิรรม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้้ยมืระยะสั �นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัจํานวน 60 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี มมีูลค่า

ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชี เนื�องจากการคดิลดไม่มนัียสําคญั

ข) ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

กลุ่มกจิการไม่มค่ีาเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายที�รบัรู้

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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13 สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

กล่องพสัดุ 29,181 29,181 19,606

ซองพสัดุ 11,011 11,011 58,541

ฉลากและเทปกาว 23,691 23,691 27,781
อื�น ๆ 15,792 15,792 30,199

รวม 79,675 79,675 136,127

ระหว่างปีสิ�นสุดวันที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที�รบัรู้เป็นต้นทุนขายและบริการในกําไรหรือขาดทุนใน 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจํานวนเงนิ 377.02 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 360.94 ลา้นบาท) 

14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมบีรษิัทย่อยซึ�งรวมอยู่ในงบการเงนิรวมของกลุ่มกิจการดงัต่อไปนี� หุ้นทุนของ

บรษิทัย่อยดงักล่าวประกอบดว้ยหุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธซิึ�งมสีทิธใินการออกเสยีงที�แตกต่างกนั โดยกลุ่มกจิการถอืเฉพาะหุ้น

สามญัของบรษิทัย่อย ซึ�งผลทําใหส้ดัส่วนของส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของที�ถอืโดยกลุ่มกจิการไม่เท่ากบัสทิธิในการออกเสียง 

ในบรษิทัย่อยที�ถอืโดยกลุ่มกจิการ

สถานที�หลกัในการ

ประกอบธุรกิจ/

ส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของ 

ที�ถือโดยบริษทั

ส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของที�ถอืโดยกลุ่ม

กิจการ

ส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของที�ถอืโดยส่วนได้

เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ

สิทธิออกเสียง

ที�ถือโดยสว่นได้เสีย

ที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ เงินลงทุนในวิธีราคาทุน 

ประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ชื�อ ที�จดทะเบียนจดัตั �ง 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 - - - - - 39.76 -

บรษิทั เคอรี� เอก็ซเ์พรส

   เซอรว์สิ จํากดั 

ไทย ใหบ้รกิารขนสง่แก่

   บรษิทั 

49.00 - 49.00 - 51.00 - 9.43 - 490.00 -

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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14.2 การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุน

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในระหว่างปี มดีงันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชตีน้งวด - -

การลงทุนเพิ�ม 530 -

ราคาตามบญัชสีิ�นงวด 530 -

เมื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบรหิาร มมีตอินุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทัย่อยในเขตปกครอง
พเิศษฮ่องกง คอื KETH Corporate Services Limited โดยมทีุนจดทะเบยีนจํานวน 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ประกอบด้วยหุ้น

สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลารฮ์่องกง บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ KETH Corporate Services 

Limited โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้บริการด้านการบริหารจดัการและสนับสนุนองค์กรแก่บริษัท บริษัทย่อยใหม่ดงักล่าวได้

จดทะเบียนจัดตั �งเมื�อวันที� 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัท Kerry Logistics (Hong Kong) Limited ซึ�งเป็นบริษัทที�

เกี�ยวขอ้งกนัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แทนบรษิทัไปแล้วเป็นจํานวนทั �งสิ�น 10,000 ดอลลารฮ์่องกง  

เมื�อวนัที� 24 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบรหิาร มมีตอินุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทัย่อยคอื บรษิทั เคอรี� 

เอก็ซ์เพรส เซอร์วสิ จํากดั โดยมทีุนจดทะเบยีนจํานวน 1 ล้านบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 4,900 หุน้และหุน้บุรมิสทิธ ิ5,100 หุน้ 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้สามญัทั �งหมด ในขณะที�บรษิทั มริาเคลิ รชิ โฮลดิ�ง จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทั

ที�เกี�ยวข้องกันถือหุ้นบุรมิสทิธิทั �งหมด ซึ�งหุ้นบุรมิสทิธิ 10 หุ้นจะมสีทิธิออกเสยีงเท่ากับ 1 เสยีง และหุ้นบุรมิสทิธิจะได้รบั 
เงินปันผลในจํานวนที�แน่นอนและไม่สะสม ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นที�ได้ชําระแล้วต่อปีเฉพาะในปีที�มีการประกาศ

จ่ายเงนิปันผล และจะไม่ไดร้บัสทิธใินส่วนไดเ้สยีคงเหลอือื�น บรษิทัย่อยใหม่ดงักล่าวจดัตั �งขึ�นโดยมวีตัถุประสงค์เพื�อใหบ้รกิาร

ขนส่งแก่บรษิัท และได้จดทะเบียนจดัตั �งเมื�อวนัที� 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ�งผู้บรหิารได้พิจารณาว่ากลุ่มกิจการมอีํานาจ

ควบคุมเหนือบรษิทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส เซอรว์สิ จํากดั เนื�องจากมสีทิธใินการออกเสยีงรอ้ยละ 90.52 และบรษิทัมสีทิธใินส่วนได้เสยี

ถงึแมว่้ากลุ่มกจิการจะถอืหุน้น้อยกว่ารอ้ยละ 50 

ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย ไม่มสีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

51

14.2 การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุน

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในระหว่างปี มดีงันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชตีน้งวด - -

การลงทุนเพิ�ม 530 -

ราคาตามบญัชสีิ�นงวด 530 -

เมื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบรหิาร มมีตอินุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทัย่อยในเขตปกครอง
พเิศษฮ่องกง คอื KETH Corporate Services Limited โดยมทีุนจดทะเบยีนจํานวน 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ประกอบด้วยหุ้น

สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลารฮ์่องกง บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ KETH Corporate Services 

Limited โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้บริการด้านการบริหารจดัการและสนับสนุนองค์กรแก่บริษัท บริษัทย่อยใหม่ดงักล่าวได้

จดทะเบียนจัดตั �งเมื�อวันที� 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัท Kerry Logistics (Hong Kong) Limited ซึ�งเป็นบริษัทที�

เกี�ยวขอ้งกนัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แทนบรษิทัไปแล้วเป็นจํานวนทั �งสิ�น 10,000 ดอลลารฮ์่องกง  

เมื�อวนัที� 24 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบรหิาร มมีตอินุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทัย่อยคอื บรษิทั เคอรี� 

เอก็ซ์เพรส เซอร์วสิ จํากดั โดยมทีุนจดทะเบยีนจํานวน 1 ล้านบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 4,900 หุน้และหุน้บุรมิสทิธ ิ5,100 หุน้ 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้สามญัทั �งหมด ในขณะที�บรษิทั มริาเคลิ รชิ โฮลดิ�ง จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทั

ที�เกี�ยวข้องกันถือหุ้นบุรมิสทิธิทั �งหมด ซึ�งหุ้นบุรมิสทิธิ 10 หุ้นจะมสีทิธิออกเสยีงเท่ากับ 1 เสยีง และหุ้นบุรมิสทิธิจะได้รบั 
เงินปันผลในจํานวนที�แน่นอนและไม่สะสม ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นที�ได้ชําระแล้วต่อปีเฉพาะในปีที�มีการประกาศ

จ่ายเงนิปันผล และจะไม่ไดร้บัสทิธใินส่วนไดเ้สยีคงเหลอือื�น บรษิทัย่อยใหม่ดงักล่าวจดัตั �งขึ�นโดยมวีตัถุประสงค์เพื�อใหบ้รกิาร

ขนส่งแก่บรษิัท และได้จดทะเบียนจดัตั �งเมื�อวนัที� 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ�งผู้บรหิารได้พิจารณาว่ากลุ่มกิจการมอีํานาจ

ควบคุมเหนือบรษิทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส เซอรว์สิ จํากดั เนื�องจากมสีทิธใินการออกเสยีงรอ้ยละ 90.52 และบรษิทัมสีทิธใินส่วนได้เสยี

ถงึแมว้่ากลุ่มกจิการจะถอืหุน้น้อยกว่ารอ้ยละ 50 

ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย ไม่มสีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ
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งบการเงิน
บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

52

15 อาคาร และอปุกรณ์ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและ

ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร

ส่วนปรบัปรงุ

อาคารเช่า

อปุกรณ์ที�

ใช้ในการ

ดาํเนินงาน

เครื�องตกแต่ง

ติดตั �งและ

อปุกรณ์

สาํนักงาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ

สินทรพัย์

ระหว่างติดตั �ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท บาท บาท

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 113,925 361,671 795,262 599,784 687,867 61,753 85,774 2,706,036

การซื�อเพิ�มขึ�น 14,425 20,745 73,403 60,709 70,413 - 78,683 318,378

การจําหน่าย - สุทธิ - (19,068) (3,005) (283) (754) (5,616) - (28,726)

โอนไปยงัสนิทรพัย์หมุนเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย - - (3,545) (2,478) (48) - - (6,071)

การโอนเขา้ (ออก) 69,952 33,560 28,920 751 8,449 - (141,632) -
ค่าเสื�อมราคา (48,053) (97,183) (198,813) (168,935) (200,297) (17,790) - (731,071)

ราคาตามบญัชสีิ�นปี - สุทธิ 150,249 299,725 692,222 489,548 565,630 38,347 22,825 2,258,546

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

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

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

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

53

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและ

ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร

ส่วนปรบัปรงุ

อาคารเช่า

อปุกรณ์ที�

ใช้ในการ

ดาํเนินงาน

เครื�องตกแต่ง

ติดตั �งและ

อปุกรณ์

สาํนักงาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ

สินทรพัย์

ระหว่างติดตั �ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ราคาทุน  35,030 274,212 649,325 542,454 709,444 100,659 288,013 2,599,137

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (3,243) (50,102) (126,030) (80,488) (137,365) (20,021) - (417,249)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 31,787 224,110 523,295 461,966 572,079 80,638 288,013 2,181,888

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 31,787 224,110 523,295 461,966 572,079 80,638 288,013 2,181,888

การซื�อเพิ�มขึ�น 25,450 171,928 191,543 259,446 282,445 - 226,297 1,157,109
การจําหน่าย - สุทธิ - - (1,507) (267) (1,489) (215) - (3,478)

การโอนเขา้ (ออก) 70,286 70,094 249,472 23,225 15,459 - (428,536) -

ค่าเสื�อมราคา (13,598) (104,461) (167,541) (144,586) (180,627) (18,670) - (629,483)

ราคาตามบญัชสีิ�นปี - สุทธิ 113,925 361,671 795,262 599,784 687,867 61,753 85,774 2,706,036

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ราคาทุน  130,766 516,234 1,084,548 824,572 1,000,265 99,687 85,774 3,741,846

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (16,841) (154,563) (289,286) (224,788) (312,398) (37,934) - (1,035,810)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 113,925 361,671 795,262 599,784 687,867 61,753 85,774 2,706,036
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

54

ค่าเสื�อมราคาถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 634,865 634,865 546,595

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,760 5,760 4,233

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 90,446 90,446 78,655

731,071 731,071 629,483

16 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้

งบการเงินรวม

ยานพาหนะ อาคาร

อปุกรณ์ที�ใช้ใน

การดาํเนินงาน รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5) 2,633,389 1,532,871 17,428 4,183,688
การเพิ�มขึ�น 158,269 300,887 2,319 461,475

การยกเลกิสญัญาเช่า (12,232) (102,574) - (114,806)
การเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหนี�สนิ

   ตามสญัญาเช่าใหม่ 2,129,781 226,903 - 2,356,684

ค่าเสื�อมราคา (994,448) (564,230) (7,774) (1,566,452)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 3,914,759 1,393,857 11,973 5,320,589

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

55

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยานพาหนะ อาคาร

อปุกรณ์ที�ใช้ใน

การดาํเนินงาน รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5) 2,633,389 1,532,871 17,428 4,183,688

การเพิ�มขึ�น 158,269 300,887 2,319 461,475

การยกเลกิสญัญา - (102,574) - (102,574)

การเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหนี�สนิ

   ตามสญัญาเช่าใหม่ - 226,903 - 226,903

โอนสญัญาเช่าไปยงับรษิทัย่อย (2,170,099) - - (2,170,099)

ค่าเสื�อมราคา (613,383) (564,230) (7,774) (1,185,387)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 8,176 1,393,857 11,973 1,414,006

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดโ้อนสญัญาเช่ารถบรรทุก และรถกระบะทั �งหมดที�บรษิทัเป็นผูเ้ช่าไปยงับรษิทั 

เคอรี� เอก็ซ์เพรส เซอรว์สิ จํากดั ส่งผลใหบ้รษิทักลบัรายการสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี�สนิตามสญัญาเช่าจํานวน 2,170.10 ลา้นบาท 
และจํานวน 2,195.05 ล้านบาท ตามลําดบั และรบัรู้กําไรจากการโอนสญัญาเช่าไปยงับริษัทย่อยจํานวน 24.95 ล้านบาท ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ (หมายเหตุ 26) ในการโอนสญัญาเช่านี� กลุ่มกิจการได้ตกลงเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางอย่างของสญัญาเช่า อาทเิช่น 

อายุสัญญาเช่า ค่าเช่าต่อเดือน และเงื�อนไขการซื�อสินทรัพย์เมื�อสิ�นสุดสัญญาเช่า เป็นต้น ซึ�งในงบการเงินรวมจะถือเป็นการ

เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสัญญาเช่าภายใต้ TFRS 16 ดังนั �น กลุ่มกิจการจึงปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี�สิน

ตามสญัญาเช่าใหม่ ณ วนัที�มกีารเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข เป็นจํานวน 2,129.78 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวม 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าที�ไม่ไดร้วมรบัรูใ้นหนี�สนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั �น 693,594 681,559

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าซึ�งสนิทรพัยม์มีลูค่าตํ�า 138,572 138,572

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปร 28,415 28,415

กระแสเงนิสดจ่ายทั �งหมดของสญัญาเช่าในปี พ.ศ. 2563 มจํีานวนทั �งสิ�น 2,462.33 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวม และ 2,031.82 ลา้นบาท 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

55

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยานพาหนะ อาคาร

อปุกรณ์ที�ใช้ใน

การดาํเนินงาน รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5) 2,633,389 1,532,871 17,428 4,183,688

การเพิ�มขึ�น 158,269 300,887 2,319 461,475

การยกเลกิสญัญา - (102,574) - (102,574)

การเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหนี�สนิ

   ตามสญัญาเช่าใหม่ - 226,903 - 226,903

โอนสญัญาเช่าไปยงับรษิทัย่อย (2,170,099) - - (2,170,099)

ค่าเสื�อมราคา (613,383) (564,230) (7,774) (1,185,387)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 8,176 1,393,857 11,973 1,414,006

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดโ้อนสญัญาเช่ารถบรรทุก และรถกระบะทั �งหมดที�บรษิทัเป็นผูเ้ช่าไปยงับรษิทั 

เคอรี� เอก็ซ์เพรส เซอรว์สิ จํากดั ส่งผลใหบ้รษิทักลบัรายการสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี�สนิตามสญัญาเช่าจํานวน 2,170.10 ลา้นบาท 
และจํานวน 2,195.05 ล้านบาท ตามลําดบั และรบัรู้กําไรจากการโอนสญัญาเช่าไปยงับริษัทย่อยจํานวน 24.95 ล้านบาท ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ (หมายเหตุ 26) ในการโอนสญัญาเช่านี� กลุ่มกิจการได้ตกลงเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางอย่างของสญัญาเช่า อาทเิช่น 

อายุสัญญาเช่า ค่าเช่าต่อเดือน และเงื�อนไขการซื�อสินทรัพย์เมื�อสิ�นสุดสัญญาเช่า เป็นต้น ซึ�งในงบการเงินรวมจะถือเป็นการ

เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสัญญาเช่าภายใต้ TFRS 16 ดังนั �น กลุ่มกิจการจึงปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี�สิน

ตามสญัญาเช่าใหม่ ณ วนัที�มกีารเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข เป็นจํานวน 2,129.78 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวม 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าที�ไม่ไดร้วมรบัรูใ้นหนี�สนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั �น 693,594 681,559

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าซึ�งสนิทรพัยม์มีลูค่าตํ�า 138,572 138,572

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปร 28,415 28,415

กระแสเงนิสดจ่ายทั �งหมดของสญัญาเช่าในปี พ.ศ. 2563 มจํีานวนทั �งสิ�น 2,462.33 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวม และ 2,031.82 ลา้นบาท 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

56

17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

งบการเงินรวม

โปรแกรม โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั �ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 235,252 - 235,252
การซื�อเพิ�มขึ�น 16,948 4,986 21,934

การโอนเขา้ (ออก) 4,452 (4,452) -

ค่าตดัจําหน่าย (58,036) - (58,036)

ราคาตามบญัชสีิ�นปี - สุทธิ 198,616 534 199,150

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 348,385 534 348,919
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (149,769) - (149,769)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 198,616 534 199,150

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั �ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ราคาทุน 212,931 - 212,931
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (43,617) - (43,617)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 169,314 - 169,314

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 169,314 - 169,314

การซื�อเพิ�มขึ�น 93,822 20,294 114,116

การจําหน่าย - สุทธิ (46) - (46)

การโอนเขา้ (ออก) 20,294 (20,294) -

ค่าตดัจําหน่าย (48,132) - (48,132)

ราคาตามบญัชสีิ�นปี - สุทธิ 235,252 - 235,252

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

57

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั �ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 326,985 - 326,985
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (91,733) - (91,733)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 235,252 - 235,252

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 235,252 - 235,252

การซื�อเพิ�มขึ�น 16,907 4,986 21,893

การโอนเขา้ (ออก) 4,452 (4,452) -

ค่าตดัจําหน่าย (58,033) - (58,033)

ราคาตามบญัชสีิ�นปี - สุทธิ 198,578 534 199,112

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 348,344 534 348,878

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

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 198,578 534 199,112

ค่าตดัจําหน่ายถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 34,649 34,649 29,880

ค่าใชจ่้ายในการขาย 618 618 587

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 22,769 22,766 17,665

58,036 58,033 48,132
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

57

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั �ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 326,985 - 326,985
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (91,733) - (91,733)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 235,252 - 235,252

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 235,252 - 235,252

การซื�อเพิ�มขึ�น 16,907 4,986 21,893

การโอนเขา้ (ออก) 4,452 (4,452) -

ค่าตดัจําหน่าย (58,033) - (58,033)

ราคาตามบญัชสีิ�นปี - สุทธิ 198,578 534 199,112

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 348,344 534 348,878

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

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 198,578 534 199,112

ค่าตดัจําหน่ายถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 34,649 34,649 29,880

ค่าใชจ่้ายในการขาย 618 618 587

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 22,769 22,766 17,665

58,036 58,033 48,132
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

58

18 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 5,187 5,128 2,046
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�จะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 37,822 34,034 21,984

43,009 39,162 24,030

รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี มดีงันี�

งบการเงินรวม

ประมาณการ

หนี�สินค่ารื�อถอน

สินทรพัย์

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์

พนักงาน ค่าเสื�อมราคา

โปรแกรมสิทธิ

พิเศษแก่ลูกค้า รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้

   รอการตดับญัชี 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 420 13,391 10,219 - 24,030

เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน 376 5,588 6,866 4,305 17,135

เพิ�มในขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 1,844 - - 1,844

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 796 20,823 17,085 4,305 43,009

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประมาณการ

หนี�สินค่ารื�อถอน

สินทรพัย์

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์

พนักงาน ค่าเสื�อมราคา

โปรแกรมสิทธิ

พิเศษแก่ลูกค้า รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้

   รอการตดับญัชี 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 152 5,764 3,489 - 9,405

เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน 268 2,880 6,730 - 9,878

เพิ�มในขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 4,747 - - 4,747

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 420 13,391 10,219 - 24,030

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

59

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประมาณการ

หนี�สินค่ารื�อถอน

สินทรพัย์

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์

พนักงาน ค่าเสื�อมราคา

โปรแกรมสิทธิ

พิเศษแก่ลูกค้า รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 420 13,391 10,219 - 24,030

เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน 376 1,639 6,866 4,305 13,186

เพิ�มในขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 1,946 - - 1,946

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 796 16,976 17,085 4,305 39,162

19 เงินกู้ยืม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

รายการหมุนเวียน 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 800,000 800,000 -

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนที�หมุนเวยีน 1,760,568 597,619 -

เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 2,560,568 1,397,619 -

รายการไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 800,000

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน 3,593,057 834,237 -

เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 3,593,057 834,237 800,000

เงินกู้ยืมรวม 6,153,625 2,231,856 800,000

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพื�อวตัถุประสงค์ในการซื�อและก่อสรา้งสนิทรพัย์ถาวร 
โดยเงินกู้ดงักล่าวกู้ยืมในสกุลเงินบาท และคํ�าประกันโดยบริษัทใหญ่ในลําดบัสูงสุด เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.20 ต่อปี  

มกํีาหนดชาํระคนืในวนัที� 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

184



งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

59

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประมาณการ

หนี�สินค่ารื�อถอน

สินทรพัย์

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์

พนักงาน ค่าเสื�อมราคา

โปรแกรมสิทธิ

พิเศษแก่ลูกค้า รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 420 13,391 10,219 - 24,030

เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน 376 1,639 6,866 4,305 13,186

เพิ�มในขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 1,946 - - 1,946

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 796 16,976 17,085 4,305 39,162

19 เงินกู้ยืม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

รายการหมุนเวียน 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 800,000 800,000 -

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนที�หมุนเวยีน 1,760,568 597,619 -

เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 2,560,568 1,397,619 -

รายการไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 800,000

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน 3,593,057 834,237 -

เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 3,593,057 834,237 800,000

เงินกู้ยืมรวม 6,153,625 2,231,856 800,000

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพื�อวตัถุประสงค์ในการซื�อและก่อสรา้งสนิทรพัย์ถาวร 
โดยเงินกู้ดงักล่าวกู้ยืมในสกุลเงินบาท และคํ�าประกันโดยบริษัทใหญ่ในลําดบัสูงสุด เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.20 ต่อปี  

มกํีาหนดชาํระคนืในวนัที� 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

185



งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

60

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 800,000 800,000 -
โอนเปลี�ยนประเภทจากเงนิกูย้มืระยะสั �น - - 700,000

เงนิกูย้มืเพิ�มขึ�น - - 100,000

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 800,000 800,000 800,000

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาวคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ�งคดิลดด้วยอตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืที�อตัราตลาดร้อยละ 1.60

และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรม มลูค่ายุตธิรรมมมีลูค่าใกลเ้คยีงราคาตามบญัชขีองเงนิกูย้มืระยะยาว 

รายละเอยีดการครบกําหนดของหนี�สนิตามสญัญาเช่ามดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

จาํนวนเงินขั �นตํ�าที�ต้องจ่ายซึ�งบนัทึกเป็นหนี�สิน

   ตามสญัญาเช่า

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 1,777,885 604,205 -

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 3,725,246 868,818 -

หลงัจาก 5 ปี 8,525 8,525 -

5,511,656 1,481,548 -

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคตของสญัญาเช่า (158,031) (49,692) -

มลูค่าปัจจุบนัของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 5,353,625 1,431,856 -

มูลค่าปัจจบุนัของหนี�สินตามสญัญาเช่า

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 1,760,568 597,619 -

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 3,587,347 828,527 -

หลงัจาก 5 ปี 5,710 5,710 -

5,353,625 1,431,856 -

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

61

20 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้ - กจิการอื�น 477,307 414,558 627,577

- กจิการที�เกี�ยวขอ้ง (หมายเหตุ 31.3) - 248,341 1

เจา้หนี�อื�น - กจิการอื�น 99,514 99,514 133,378
- กจิการที�เกี�ยวขอ้ง (หมายเหตุ 31.3) 11,014 51,098 14,032

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงานคา้งจ่าย 378,430 307,617 557,780

ค่าบรกิารรา้นคา้ตวัแทนคา้งจ่าย 91,253 91,253 106,028

ค่าขนส่งคา้งจ่าย 9,484 9,484 14,177

ค่าเช่าคา้งจ่าย 22,379 22,379 26,110

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�น - กจิการอื�น 166,481 160,229 217,086

- กจิการที�เกี�ยวขอ้ง (หมายเหตุ 31.3) 20,903 20,894 18,249

เงนิมดัจํารบัล่วงหน้า 7,529 7,529 9,720
ค่าแรกเขา้รอการตดัจําหน่าย 62,734 62,734 76,285

1,347,028 1,495,630 1,800,423

21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

งบแสดงฐานะการเงนิ : 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 104,112 84,879 66,955

กําไรหรอืขาดทุนที�รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน :

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 28,282 25,047 14,434

การวดัมลูค่าใหม่สาํหรบั : 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 9,220 9,730 23,736

186



งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

61

20 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้ - กจิการอื�น 477,307 414,558 627,577

- กจิการที�เกี�ยวขอ้ง (หมายเหตุ 31.3) - 248,341 1

เจา้หนี�อื�น - กจิการอื�น 99,514 99,514 133,378
- กจิการที�เกี�ยวขอ้ง (หมายเหตุ 31.3) 11,014 51,098 14,032

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงานคา้งจ่าย 378,430 307,617 557,780

ค่าบรกิารรา้นคา้ตวัแทนคา้งจ่าย 91,253 91,253 106,028

ค่าขนส่งคา้งจ่าย 9,484 9,484 14,177

ค่าเช่าคา้งจ่าย 22,379 22,379 26,110

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�น - กจิการอื�น 166,481 160,229 217,086

- กจิการที�เกี�ยวขอ้ง (หมายเหตุ 31.3) 20,903 20,894 18,249

เงนิมดัจํารบัล่วงหน้า 7,529 7,529 9,720
ค่าแรกเขา้รอการตดัจําหน่าย 62,734 62,734 76,285

1,347,028 1,495,630 1,800,423

21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

งบแสดงฐานะการเงนิ : 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 104,112 84,879 66,955

กําไรหรอืขาดทุนที�รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน :

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 28,282 25,047 14,434

การวดัมลูค่าใหม่สาํหรบั : 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 9,220 9,730 23,736
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

62

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 66,955 66,955 28,819

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 26,938 23,818 10,336

ตน้ทุนบรกิารในอดตี - - 3,295

ตน้ทุนดอกเบี�ย 1,344 1,229 803

95,237 92,002 43,253

การวดัมลูค่าใหม่ :

กําไรที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ (158) (158) -

(กําไร)ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ (3,135) (2,906) 12,079

ขาดทุนที�เกดิจากประสบการณ์ 12,513 12,794 11,657

9,220 9,730 23,736

การจ่ายชาํระผลประโยชน์เนื�องจากการโอนพนักงานไปยงับรษิทัย่อย - (16,649) -

การจ่ายชาํระผลประโยชน์ (345) (204) (34)

(345) (16,853) (34)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 104,112 84,879 66,955

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคดิลด 1.80 1.80 1.80
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน 3.75 3.75 4.00

อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน 15.95 15.95 15.90

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

63

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี�

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ

ผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงใน

ข้อสมมติ

การเพิ�มขึ�นของ

ข้อสมมติ

การลดลงของ 

ข้อสมมติ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.50 ลดลงรอ้ยละ 
6.34

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ
6.90

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.50 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ

6.61

ลดลงรอ้ยละ

6.11

อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน รอ้ยละ 1.00 ลดลงรอ้ยละ 

22.84

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ

31.13

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลงรอ้ยละ 
6.49

ลดลงรอ้ยละ 
6.79

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ

7.08

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ

7.42

อตัราการเพิ�มขึ�น

   ของเงนิเดอืน 

รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 1.00 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 

6.74

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ

14.72

ลดลงรอ้ยละ

6.23

ลดลงรอ้ยละ 

12.52
อตัราการหมุนเวยีน 

   พนักงาน 

รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 ลดลงรอ้ยละ 

23.36

ลดลงรอ้ยละ

14.34

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ

32.04

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ

17.15

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นนี�อ้างองิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมติหนึ�ง ขณะที�ใหข้อ้สมมตอิื�นคงที� ในทางปฏิบตัิ

สถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื�องอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไวท้ี�มตี่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบัการคํานวณหนี�สนิ

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 13.23 ปี (พ.ศ. 2562 : 13.80 ปี) 
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

63

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี�

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ

ผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงใน

ข้อสมมติ

การเพิ�มขึ�นของ

ข้อสมมติ

การลดลงของ 

ข้อสมมติ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.50 ลดลงรอ้ยละ 
6.34

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ
6.90

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.50 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ

6.61

ลดลงรอ้ยละ

6.11

อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน รอ้ยละ 1.00 ลดลงรอ้ยละ 

22.84

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ

31.13

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลงรอ้ยละ 
6.49

ลดลงรอ้ยละ 
6.79

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ

7.08

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ

7.42

อตัราการเพิ�มขึ�น

   ของเงนิเดอืน 

รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 1.00 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 

6.74

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ

14.72

ลดลงรอ้ยละ

6.23

ลดลงรอ้ยละ 

12.52
อตัราการหมุนเวยีน 

   พนักงาน 

รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.00 ลดลงรอ้ยละ 

23.36

ลดลงรอ้ยละ

14.34

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ

32.04

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ

17.15

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นนี�อ้างองิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมติหนึ�ง ขณะที�ใหข้อ้สมมตอิื�นคงที� ในทางปฏิบตัิ

สถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื�องอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไวท้ี�มตี่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบัการคํานวณหนี�สนิ

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 13.23 ปี (พ.ศ. 2562 : 13.80 ปี) 
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

64

การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุที�ไม่มกีารคดิลด มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

น้อยกว่า 1 ปี 436 295 348

ระหว่าง 1 - 5 ปี 7,591 5,673 3,583

เกนิกว่า 5 ปี 125,183 103,276 83,077

รวม 133,210 109,244 87,008

22 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนจดทะเบียน ทุนที�ออกและชาํระแล้ว ส่วนเกิน

จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน มูลค่าหุ้น รวม

หุ้น พนับาท หุ้น พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,200,000 120,000 1,200,000 120,000 - 120,000

การเปลี�ยนแปลงมลูค่าที�ตราไวข้องหุน้ 238,800,000 - 238,800,000 - - -

การออกหุน้ 1,540,000,000 770,000 1,500,000,000 750,000 8,250,000 9,000,000

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ - - - - (138,939) (138,939)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,780,000,000 890,000 1,740,000,000 870,000 8,111,061 8,981,061

เมื�อวันที� 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น  

0.50 บาทต่อหุน้ โดยภายหลงัการเปลี�ยนแปลงบรษิทัมหุีน้สามญัจดทะเบยีนเพิ�มขึ�นจาก 1.20 ล้านหุน้ เป็นหุน้สามญัจํานวน 240 ล้านหุน้ 

พรอ้มกนันี�ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัเิพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจํานวน 1,540 ลา้นหุน้ โดยมมีลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมเป็น

จํานวนเงนิ 770 ลา้นบาท ภายหลงัจากการเพิ�มทุนดงักล่าว บรษิทัมหุีน้สามญัจดทะเบยีนจํานวน 1,780 ลา้นหุน้ มมีลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 890 ลา้นบาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัค่าหุน้สําหรบัหุน้สามญัที�ออกใหม่จํานวน 1,200 ลา้นหุน้ ที�มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
รวมเป็นจํานวน 600 ลา้นบาท 

นอกจากนี� บรษิทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรกจํานวน 300 ล้านหุน้ โดยการขายหุน้ที�ออกใหม่

ใหแ้ก่ผูจ้องในราคาหุ้นละ 28 บาท (ทุน 0.50 บาทและส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 27.50 บาท) เป็นจํานวนเงนิรวม 8,400 ล้านบาท บรษิทัได้

จดทะเบยีนการเพิ�มทุนที�ชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และหุน้ของบรษิทัเริ�มการซื�อขายในตลาด

หลกัทรพัย์ในวนัที� 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนจํานวน 138.94 ล้านบาท 

แสดงหกัจากส่วนเกนิมลูค่าหุน้ที�ไดร้บัจากผูถ้อืหุน้ โดยค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวสุทธจิากภาษี

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

65

23 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 12,000 12,000 12,000

จดัสรรระหว่างปี 77,000 77,000 -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 89,000 89,000 12,000

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธ ิหลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองนี�จะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทุนสํารองนี�ไม่สามารถ

นําไปจ่ายเงนิปันผลได้

24 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทให้ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท  

ซึ�งถอืเป็นโครงการประเภทชาํระดว้ยตราสารทุน โดยโครงการดงักล่าวมรีายละเอยีดดงันี�

จาํนวนที�ออก

อตัราการใช้

สิทธิ

ราคาการใช้

สิทธิ กาํหนดเวลาการใช้สิทธิ

วนัที�ออก หน่วย หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย จาํนวนหน่วย เริ�ม สิ�นสุด

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

กลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัทางกฎหมายในการซื�อใบสาํคญัแสดงสทิธกิลบัคนืมาหรอืจ่ายชาํระเป็นเงนิสด 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มสีทิธซิื�อหุน้คงเหลอืจํานวน 39,800,000 สทิธ ิ(พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี และไม่มกีารใชส้ทิธิซื�อหุ้นระหว่างปี

พ.ศ. 2563 
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

65

23 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 12,000 12,000 12,000

จดัสรรระหว่างปี 77,000 77,000 -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 89,000 89,000 12,000

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธ ิหลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองนี�จะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทุนสํารองนี�ไม่สามารถ

นําไปจ่ายเงนิปันผลได้

24 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทให้ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท  

ซึ�งถอืเป็นโครงการประเภทชาํระดว้ยตราสารทุน โดยโครงการดงักล่าวมรีายละเอยีดดงันี�

จาํนวนที�ออก

อตัราการใช้

สิทธิ

ราคาการใช้

สิทธิ กาํหนดเวลาการใช้สิทธิ

วนัที�ออก หน่วย หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย จาํนวนหน่วย เริ�ม สิ�นสุด

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

กลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัทางกฎหมายในการซื�อใบสาํคญัแสดงสทิธกิลบัคนืมาหรอืจ่ายชาํระเป็นเงนิสด 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มสีทิธซิื�อหุน้คงเหลอืจํานวน 39,800,000 สทิธ ิ(พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี และไม่มกีารใชส้ทิธิซื�อหุ้นระหว่างปี

พ.ศ. 2563 
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

66

บริษัทประเมินมูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญโดยใช้แบบจําลองแบล็ค-โชลส์ (Black Shchole model)  

ขอ้สมมตฐิานหลกัที�ใชใ้นการคาํนวณเป็นดงันี�

ข้อสมมติฐาน KEX - ESOP

มลูค่ายุตธิรรมถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุน้รองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั 

ณ วนัที�ประเมนิราคา (บาทต่อหุน้) 28.00

ความผนัผวนของราคาหุน้รองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั (รอ้ยละ) 17.85

อตัราเงนิปันผลตอบแทน (รอ้ยละ) 1.64

อตัราดอกเบี�ยปราศจากความเสี�ยง (รอ้ยละ) 0.66

อายุที�คาดว่าจะใชส้ทิธ ิ(ปี) 2.15

ระหว่างปี พ.ศ. 2563 ค่าใชจ่้ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์จํานวน 2.00 ลา้นบาท ถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

โดยรบัรูพ้รอ้มกบัการเพิ�มขึ�นของสาํรองอื�น - การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของเจา้ของ 

25 รายได้จากการขายและการให้บริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุ 18,609,162 18,609,162 19,360,314

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 282,294 282,294 246,570
รายไดค่้าโฆษณา 25,606 25,606 175,042

รวม 18,917,062 18,917,062 19,781,926

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุ(ไม่รวมรายไดค่้าโฆษณา)สามารถแยกตามประเภทลูกคา้ไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

ธุรกจิส่งถงึธุรกจิ  352,078 352,078 426,220

ธุรกจิส่งถงึบุคคล  8,528,429 8,528,429 8,948,887
บุคคลส่งถงึบุคคล 10,010,949 10,010,949 10,231,777

รวม 18,891,456 18,891,456 19,606,884

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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26 รายได้อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดค่้านายหน้า 1,057 1,057 5,420

รายไดค่้าบรหิารจดัการ 37,005 40,155 22,974

รายไดค่้าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 2,784 2,784 27,900
ดอกเบี�ยรบั 8,289 8,614 7,218

อื�น ๆ 43,857 42,555 49,166

กําไรจากการโอนสญัญาเช่าไปยงับรษิทัย่อย (หมายเหตุ 16) - 24,955 -

รวม 92,992 120,120 112,678

27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายที�สาํคญั ซึ�งบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนสามารถแยกตามลกัษณะไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงาน 6,065,174 5,644,783 6,632,401
ค่าจา้งเหมา 3,789,050 5,020,427 3,584,226

ค่านํ�ามนั 1,296,220 1,033,098 1,886,253

ค่าเช่า - สญัญาเช่าระยะสั �น 693,594 681,559 -

ค่าเช่า - สญัญาเช่าซึ�งสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ�า 138,572 138,572 -

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน - - 2,393,771
ตน้ทุนสนิคา้คงเหลอืและวสัดุสิ�นเปลอืงใชไ้ป 480,347 480,347 604,514

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 2,355,559 1,974,491 677,615

ค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (หมายเหตุ 31.2) 13,712 13,703 39,256
ค่าบรกิารรา้นคา้ตวัแทน 1,362,178 1,362,178 1,099,187

ค่าโทรศพัทเ์คลื�อนที� 148,387 148,387 185,083
ค่าโฆษณา 104,994 101,450 182,391
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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26 รายได้อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดค่้านายหน้า 1,057 1,057 5,420

รายไดค่้าบรหิารจดัการ 37,005 40,155 22,974

รายไดค่้าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 2,784 2,784 27,900
ดอกเบี�ยรบั 8,289 8,614 7,218

อื�น ๆ 43,857 42,555 49,166

กําไรจากการโอนสญัญาเช่าไปยงับรษิทัย่อย (หมายเหตุ 16) - 24,955 -

รวม 92,992 120,120 112,678

27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายที�สาํคญั ซึ�งบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนสามารถแยกตามลกัษณะไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงาน 6,065,174 5,644,783 6,632,401
ค่าจา้งเหมา 3,789,050 5,020,427 3,584,226

ค่านํ�ามนั 1,296,220 1,033,098 1,886,253

ค่าเช่า - สญัญาเช่าระยะสั �น 693,594 681,559 -

ค่าเช่า - สญัญาเช่าซึ�งสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ�า 138,572 138,572 -

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน - - 2,393,771
ตน้ทุนสนิคา้คงเหลอืและวสัดุสิ�นเปลอืงใชไ้ป 480,347 480,347 604,514

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 2,355,559 1,974,491 677,615

ค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (หมายเหตุ 31.2) 13,712 13,703 39,256
ค่าบรกิารรา้นคา้ตวัแทน 1,362,178 1,362,178 1,099,187

ค่าโทรศพัทเ์คลื�อนที� 148,387 148,387 185,083
ค่าโฆษณา 104,994 101,450 182,391
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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28 ภาษีเงินได้

ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสําหรบักําไรทางภาษสีาํหรบัปี 346,172 335,042 333,569

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี :

เพิ�มในสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 18) (17,135) (13,186) (9,878)

รวมภาษีเงินได้ 329,037 321,856 323,691

ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองบรษิทัมจํีานวนที�แตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัชคีณูกบัอตัราภาษขีองประเทศที�บรษิทั

ตั �งอยู่ โดยมรีายละเอยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรก่อนภาษี 1,734,062 1,659,467 1,652,243

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20  346,812 331,893 330,449

ผลกระทบ : 
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 6,376 14,114 11,701

ค่าใชจ่้ายที�สามารถหกัภาษไีดส้องเท่า (24,151) (24,151) (18,460)

อื�น ๆ - - 1

ภาษเีงนิได้ 329,037 321,856 323,691

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลี�ยคดิเป็นรอ้ยละ 19.40 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 19.59)  

บริษทั เคอรี� เอ�ก��เพรส �ประเทศ�ทย� จาํกดั �มหา�น�

(เดิม���อ “บริษทั เคอรี� เอ�ก��เพรส �ประเทศ�ทย� จาํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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�า���ง���ด�����ก���วข�องก�ัองค��ร�กอ�ใ�ก�า�รขาด������ด��ร��อ���ม�ดงั���

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 

ก่อนภาษี

พนับาท

ภาษีลด

พนับาท

หลงัภาษี

พนับาท

การวดัมลูค่าใหม่ของ�ล�ร�������ม��อ�ก����อา�� 9,220 (1,844) 7,376

กาํ�ร�าดทุนเบ�ดเสร�จอ��น 9,220 (1,844) 7,376

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ก่อนภาษี

พนับาท

ภาษีลด

พนับาท

หลงัภาษี

พนับาท

ก่อนภาษี

พนับาท

ภาษีลด

พนับาท

หลงัภาษี

พนับาท

การวดัมลูค่าใหม่ของ 

�ล�ร�������ม��อ�ก����อา�� 9,730 (1,946) 7,784 23,736 (4,747) 18,989

กาํ�ร�าดทุนเบ�ดเสร�จอ��น 9,730 (1,946) 7,784 23,736 (4,747) 18,989
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอ�ก��เพรส �ประเทศ�ทย� จาํกดั �มหา�น�

(เดิม���อ “บริษทั เคอรี� เอ�ก��เพรส �ประเทศ�ทย� จาํกดั��

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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�า���ง���ด�����ก���วข�องก�ัองค��ร�กอ�ใ�ก�า�รขาด������ด��ร��อ���ม�ดงั���

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 

ก่อนภาษี

พนับาท

ภาษีลด

พนับาท

หลงัภาษี

พนับาท

การวดัมลูค่าใหม่ของ�ล�ร�������ม��อ�ก����อา�� 9,220 (1,844) 7,376

กาํ�ร�าดทุนเบ�ดเสร�จอ��น 9,220 (1,844) 7,376

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ก่อนภาษี

พนับาท

ภาษีลด

พนับาท

หลงัภาษี

พนับาท

ก่อนภาษี

พนับาท

ภาษีลด

พนับาท

หลงัภาษี

พนับาท

การวดัมลูค่าใหม่ของ 

�ล�ร�������ม��อ�ก����อา�� 9,730 (1,946) 7,784 23,736 (4,747) 18,989

กาํ�ร�าดทุนเบ�ดเสร�จอ��น 9,730 (1,946) 7,784 23,736 (4,747) 18,989
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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29 กาํไรต่อหุ้น 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

การกระทบยอดกาํไรที�ใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน

กําไรที�เป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั (พนับาท) 1,405,025 1,337,611 1,328,552

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถือโดยผู้ถือหุ้น (พนัหุ้น) 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

ที�ใชใ้นการคํานวณกําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 1,264,110 1,264,110 240,000

การปรบัปรุงสาํหรบัการคํานวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด: 

สทิธซิื�อหุน้ - KEX ESOP 430 430 -

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักและ

หุน้สามญัที�คาดว่าจะใชใ้นการคํานวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด 1,264,540 1,264,540 240,000

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 1.111 1.058 5.536

กําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้) 1.111 1.058 5.536

เมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที�ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น  

0.50 บาทต่อหุน้ (หมายเหตุ 22) บรษิทัตอ้งคาํนวณกําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐานสําหรบัทุกรอบระยะเวลาบญัชโีดยใชจํ้านวนหุน้ใหม่ จํานวน

หุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนําหนักที�นํามาใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐานสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ได้ถูก

ปรบัปรุงเพื�อใหส้อดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงจํานวนหุน้ในปีปัจจุบนั เสมอืนว่าการแยกหุน้นั �นไดเ้กดิขึ�นตั �งแต่แรกของรอบระยะเวลา
บญัชดีงักล่าว 

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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30 เงินปันผล

พ.ศ. 2563 

เมื�อวนัที� 14 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของปี 

พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.435 บาท สาํหรบัหุน้สามญัจํานวน 1,440 ลา้นหุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 626.40 ลา้นบาท และจดัสรรกําไร

สุทธจํิานวน 10.50 ลา้นบาท ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย โดยเงนิปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื�อวนัที� 11 กนัยายน พ.ศ. 2563 

เมื�อวนัที� 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีมมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานของปี พ.ศ. 2562

ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 1,440 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงนิรวม 360 ล้านบาท และจดัสรรกําไรสุทธิจํานวน 

66.50 ลา้นบาท ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย โดยเงนิปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

เมื�อวนัที� 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน 
ของปี พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 550 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 1.20 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 660 ล้านบาท เงินปันผล

ดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื�อวนัที� 13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

พ.ศ. 2562 

เมื�อวนัที� 29 มนีาคม พ.ศ. 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัิใหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของปี 

พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 280 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 1.20 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงนิรวม 336 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าว 

จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เมื�อวนัที� 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของปี 

พ.ศ. 2562 ในอตัราหุ้นละ 210 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 1.20 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงนิรวม 252 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าว 

จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 

31 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลและกจิการที�มคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยที�บุคคลหรอืกจิการนั �นมอีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม

โดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัที�ดําเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัร่วม การร่วมคา้ และบุคคลหรอื

กจิการซึ�งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารสําคญัรวมทั �งกรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที�ใกล้ชิด

กบับุคคลเหล่านั �น และกจิการที�ถูกควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั �น ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิทั

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งอาจมขีึ�นไดต้อ้งคาํนึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า

รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั เคแอลเอน็ โลจสิตคิส์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 52.14
(พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 63.00) กจิการที�มอีํานาจควบคุมสงูสุดของบรษิทั คอื Kerry Logistics Network Limited 
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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30 เงินปันผล

พ.ศ. 2563 

เมื�อวนัที� 14 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของปี 

พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.435 บาท สาํหรบัหุน้สามญัจํานวน 1,440 ลา้นหุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 626.40 ลา้นบาท และจดัสรรกําไร

สุทธจํิานวน 10.50 ลา้นบาท ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย โดยเงนิปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื�อวนัที� 11 กนัยายน พ.ศ. 2563 

เมื�อวนัที� 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีมมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานของปี พ.ศ. 2562

ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 1,440 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงนิรวม 360 ล้านบาท และจดัสรรกําไรสุทธิจํานวน 

66.50 ลา้นบาท ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย โดยเงนิปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

เมื�อวนัที� 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน 
ของปี พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 550 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 1.20 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 660 ล้านบาท เงินปันผล

ดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื�อวนัที� 13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

พ.ศ. 2562 

เมื�อวนัที� 29 มนีาคม พ.ศ. 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัิใหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของปี 

พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 280 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 1.20 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงนิรวม 336 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าว 

จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เมื�อวนัที� 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของปี 

พ.ศ. 2562 ในอตัราหุ้นละ 210 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 1.20 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงนิรวม 252 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าว 

จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 

31 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลและกจิการที�มคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยที�บุคคลหรอืกจิการนั �นมอีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม

โดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัที�ดําเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัร่วม การร่วมคา้ และบุคคลหรอื

กจิการซึ�งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารสําคญัรวมทั �งกรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที�ใกล้ชิด
กบับุคคลเหล่านั �น และกจิการที�ถูกควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั �น ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิทั

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งอาจมขีึ�นไดต้อ้งคาํนึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า

รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั เคแอลเอน็ โลจสิตคิส์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 52.14

(พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 63.00) กจิการที�มอีํานาจควบคุมสงูสุดของบรษิทั คอื Kerry Logistics Network Limited 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทัและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มรีายการระหว่างกนัเป็นดงัต่อไปนี�

รายชื�อกิจการที�เกี�ยวข้องกนั ความสมัพนัธก์บับริษทั

Kerry Logistics Network Limited บรษิทัใหญ่ขั �นสงูสุด 

Kerry Logistics (Hongkong) Limited บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

บรษิทั เคอรี� โลจสิตคิส ์(ประเทศไทย) จํากดั บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

บรษิทั เคอรี� โลจสิตคิส ์(บางนา) จํากดั บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

Kerry Express (Hong Kong) Limited บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

Kerry Express (Cambodia) Limited บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

Kerry Express (Vietnam) Limited บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

บรษิทั เคอรี�เฟรท (ประเทศไทย) จํากดั บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

Kerry Freight (Lao) Co., Ltd. บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

บรษิทั เคอรี�-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั
บรษิทั เคอรี� สยามซพีอรต์ จํากดั บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

บรษิทั เคอรี� ดสิทรบิวิชั �น (ประเทศไทย) จํากดั บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

Kerry Worldbridge Express (Holdings) Limited บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

Kerry Worldbridge Express Limited บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

บรษิทั คารท์ (ประเทศไทย) จํากดั บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

บรษิทั เคเอม็เอม็ท ีจํากดั บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

Times E-Commerce Limited บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

บรษิทั ไทมส ์อ-ีคอมเมริซ์ (ประเทศไทย) จํากดั บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

บรษิทั แชงกร-ีลา โฮเตล็ จํากดั (มหาชน) บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

Kuok Registrations Ltd. บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั
บรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี 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 (ตั �งแต่วนัที� 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

บรษิทั แรบบทิ อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์จํากดั กจิการร่วมคา้ของผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั เคแอลเอน็ (ประเทศไทย) จํากดั บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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นโยบายการกําหนดราคาที�เกี�ยวกบัรายการคา้กบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ราคาที�ตกลงร่วมกนัโดยอา้งองิราคาตลาด หรอืคํานวณจากตน้ทุน 

ที�เกดิขึ�นจรงิบวกดว้ยส่วนเพิ�ม

รายไดค่้าบรหิารจดัการ ราคาที�ตกลงร่วมกนัโดยคาํนวณจากตน้ทุนที�เกดิขึ�นจรงิบวกดว้ยส่วนเพิ�ม

รายไดค่้านายหน้า ราคาที�ตกลงร่วมกนัโดยอา้งองิราคาตลาด

ดอกเบี�ยรบั อตัราคงที�รอ้ยละ 2.50 ต่อปี 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า ราคาที�ตกลงร่วมกนัโดยคาํนวณจากตน้ทุนที�เกดิขึ�นจรงิบวกดว้ยส่วนเพิ�ม

ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการรบับรกิาร
การซื�ออุปกรณ์และค่าโฆษณา

ราคาที�ตกลงร่วมกนัโดยอา้งองิราคาตลาด หรอืคํานวณ
จากต้นทุนที�เกดิขึ�นจรงิบวกดว้ยส่วนเพิ�ม

ค่าธรรมเนียมการทํารายการ อตัรารอ้ยละคงที�โดยอา้งองิราคาตลาด

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิารสาํนักงาน ราคาที�ตกลงร่วมกนัโดยอา้งองิราคาตลาด 

ค่าบรหิารจดัการ และค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ราคาที�ตกลงร่วมกนัโดยอา้งองิจากตน้ทุนที�เกดิขึ�นจรงิ

รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

31.1 ขายสินค้าและให้บริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดค่้าบรกิาร

   ผูถ้อืหุน้ 2,692 2,692 -
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 234,818 234,818 161,992

237,510 237,510 161,992

รายได้อื�น

ดอกเบี�ยรบัจาก

   บรษิทัย่อย - 325 -

รายไดค่้าบรหิารจดัการจาก 

   บรษิทัย่อย - 3,150 -

รายไดค่้านายหน้าจาก 

   กจิการร่วมคา้ของผูถ้อืหุน้ 43 43 4,625

รายไดค่้าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจาก 
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 5,036
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บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)
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ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการรบับรกิาร
การซื�ออุปกรณ์และค่าโฆษณา

ราคาที�ตกลงร่วมกนัโดยอา้งองิราคาตลาด หรอืคํานวณ
จากต้นทุนที�เกดิขึ�นจรงิบวกดว้ยส่วนเพิ�ม

ค่าธรรมเนียมการทํารายการ อตัรารอ้ยละคงที�โดยอา้งองิราคาตลาด

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิารสาํนักงาน ราคาที�ตกลงร่วมกนัโดยอา้งองิราคาตลาด 
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รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

31.1 ขายสินค้าและให้บริการ
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สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดค่้าบรกิาร

   ผูถ้อืหุน้ 2,692 2,692 -
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 234,818 234,818 161,992
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   บรษิทัย่อย - 325 -
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   บรษิทัย่อย - 3,150 -

รายไดค่้านายหน้าจาก 
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รายไดค่้าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจาก 
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บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท

จําหน่ายอุปกรณ์

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 54 54 781

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,911 5,911 -

31.2 ซื�อสินค้าและรบับริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

รบับริการจาก

   ผูถ้อืหุน้ 8,914 8,914 38,315

   บรษิทัย่อย - 1,231,377 -

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 17,718 17,718 18,280

26,632 1,258,009 56,595

ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ

  กจิการร่วมคา้ของผูถ้อืหุน้ 15,620 15,620 27,669

ค่าเช่าและค่าบริการ

   ผูถ้อืหุน้ 1,874 1,874 3,501

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 58,854 58,854 128,955

60,728 60,728 132,456

การจ่ายหนี�สินตามสญัญาเช่า

   ผูถ้อืหุน้ 2,657 2,657 -

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 85,860 85,860 -

88,517 88,517 -

ดอกเบี�ยจ่ายตามสญัญาเช่า

   ผูถ้อืหุน้ 249 249 -
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,774 2,774 -

3,023 3,023 -

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 13,712 13,703 39,256

ซื�ออปุกรณ์จาก

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 5 177

31.3 ยอดค้างชาํระที�เกิดจากการซื�อและขายสินค้าและบริการ

ยอดคงคา้ง ณ วนัสิ�นงวดที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการกบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การค้า

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 38,708 38,708 62,197

ลูกหนี�อื�น

บรษิทัย่อย - 674 -

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,620 1,620 6,811

1,620 2,294 6,811

สินทรพัยที์�เกิดจากสญัญา

ผูถ้อืหุน้ 369 369 -

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 8,551 8,551 2,061

8,920 8,920 2,061

ดอกเบี�ยค้างรบั

   บรษิทัย่อย - 325 -

เงินมดัจาํและเงินจ่ายล่วงหน้า

   ผูถ้อืหุน้ 1,219 1,219 -

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 25,941 25,941 32,203

27,160 27,160 32,203
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท

เจ้าหนี�การค้า

บรษิทัย่อย - 248,341 -

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 1

- 248,341 1

เจ้าหนี�อื�น

บรษิทัย่อย - 40,084 -

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 11,014 11,014 14,032

11,014 51,098 14,032

เจ้าหนี�บริการเกบ็เงินปลายทาง

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10,816 10,816 10,347

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 20,903 20,894 18,249

หนี�สินตามสญัญาเช่า

   ผูถ้อืหุน้ 11,076 11,076 -
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 271,721 271,721 -

282,797 282,797 -

เงินมดัจาํรบั

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 21,521 21,521 14,857

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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31.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั �นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

การเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม - -

เงนิใหกู้เ้พิ�มระหว่างปี 60,000 -
เงนิกูร้บัชําระคนืระหว่างปี - -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 60,000 -

เงนิใหกู้้ยมืระยะสั �นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นเงนิให้กู้ที�ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 2.50 ต่อปี  
เงนิใหกู้้ดงักล่าวมกํีาหนดชําระคนืวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ไม่มกีารตั �งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญใน พ.ศ. 2563 สาํหรบัเงนิให้กู้ที�

ใหก้บับรษิทัย่อย 

เงินให้กู้ยืมเป็นส่วนที�หมุนเวียน มูลค่ายุติธรรมจึงมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื�องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี

สาระสําคญั มูลค่ายุตธิรรมของเงนิให้กู้ยมืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ�งคดิลดด้วย

อตัราดอกเบี�ยตลาดที�อตัรารอ้ยละ 2.50 และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัขั �นมลูค่ายุตธิรรม

31.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั

ผูบ้รหิารสาํคญัของบรษิทั รวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าที�ในระดบับรหิารหรอืไม่) คณะผูบ้รหิารระดบัสูง ค่าตอบแทนที�จ่าย

หรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสั �นอื�น 58,732 58,732 44,885

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,489 3,489 2,825

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 594 594 -

รวม 62,815 62,815 47,710
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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งบการเงิน

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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32 ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น

32.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาระผกูพนัที�เป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึ�งยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

การซื�ออุปกรณ์ 19,668 19,668 36,783

การซื�อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 3,685 3,685 2,486

23,353 23,353 39,269

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงนิเฉพาะกจิการที�เกดิจากการซื�ออุปกรณ์ รวมถงึภาระผกูพนัในการที�บรษิทัจะตอ้งเป็นผู้

ซื�อรถกระบะจากผูใ้หเ้ช่า เมื�อสิ�นสุดสญัญาเช่าของบรษิทัย่อย ซึ�งอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถงึ พ.ศ. 2566 

32.2 สญัญาเช่า - กรณีที�บริษทัเป็นผู้เช่า

กลุ่มกจิการไดท้ําสญัญาเช่าเกี�ยวขอ้งกบัพื�นที�รา้นพาร์เซลชอ็ป สํานักงาน คลงัสนิคา้และรถยนต์ สญัญาเช่าดงักล่าวส่วนใหญ่

มรีะยะเวลาระหว่าง 1 ปีถงึ 5 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาเช่าไดใ้นอตัราตลาด 

ภาระผูกพนัสําหรบัจํานวนเงนิขั �นตํ�าในการจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารที�เกี�ยวเนื�องภายใต้สญัญาเช่าที�ยกเลกิไม่ไดท้ี�ยงัไม่ไดร้บัรู้

ในงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท

ภายใน 1 ปี 443,406 435,745 2,032,402
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 105,622 105,622 2,370,881

เกนิกว่า 5 ปี 1,569 1,569 10,490

รวม 550,597 542,936 4,413,773

ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูห้นี�สนิตามสญัญาเช่าในงบการเงนิโดยยกเวน้สญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่า

สําหรับสินทรัพย์อ้างอิงที�มีมูลค่าตํ� า ซึ�งรายละเอียดได้เปิดเผยเพิ�มเติมไว้ในหมายเหตุ 5 ดังนั �นภาระผูกพัน ณ วันที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จงึไม่สามารถเปรยีบเทยีบกนัได้

บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชื�อ “บริษทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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32.3 หนังสือคํ�าประกนัจากธนาคาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารเพื�อวตัถุประสงค์ในการดําเนินงานตามปกติ

ของธุรกจิจํานวน 204.04 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 18.61 ลา้นบาท) 

32.4 การคํ�าประกนั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัคํ�าประกนัให้แก่บรษิทั เคอรี� เอก็ซ์เพรส เซอร์วสิ จํากดั (บรษิทัย่อย) สําหรบัสญัญาเช่า

รถบรรทุก และรถกระบะที�เช่าที�ทําโดยบรษิทัย่อยดงักล่าวเตม็จํานวนเงนิที�ตอ้งชําระตามสญัญาเช่าเป็นจํานวนเงนิ 4,000.44 ล้านบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี

33 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�ในรายงาน

เมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดช้าํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ซึ�งแสดงเป็นส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปีในงบแสดงฐานะการเงนิเป็นจํานวนเงนิรวม 800 ลา้นบาท 

เมื�อวนัที� 10 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 Flourish Harmony Holdings Company Limited ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของ S.F. Holdings Co., Ltd. 

ได้แสดงเจตจํานงที�จะทําการเสนอซื�อหุ้นบางส่วนแบบมีเงื�อนไขต่อ Kerry Logistics Network Limited (“KLN”) โดยมีค่าตอบแทน 

เป็นตวัเงินเพื�อซื�อหุ้นประมาณร้อยละ 51.8 ของ KLN ทั �งนี� KLN เป็นบรษิัทใหญ่ขั �นสูงสุดของกลุ่มกิจการและเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม 

ของบรษิทั เคแอลเอน็ โลจสิตคิส ์(ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งปัจจุบนัถอืหุน้ของบรษิทัประมาณรอ้ยละ 52.14 ของหุน้ที�ออกและชําระแล้ว

ทั �งหมด อย่างไรกต็ามการเสนอซื�อหุน้บางส่วนแบบมเีงื�อนไขอาจจะมกีารดําเนินการหรอืไม่กไ็ด ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัเงื�อนไขก่อนการทําธุรกรรม

และเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งอื�นที�กําหนดไว ้จะเสรจ็สมบูรณ์หรอืไดร้บัการผ่อนผนัหรอืไม่
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ข้อมูลบริษัท

ชื่อ  บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยา ชั้น 9 
 ห้อง 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก 
 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
ทะเบียนเลขที่ 0107563000037             
หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2238 5558                             
หมายเลขโทรสาร +66 (0) 2237 3752                             
เว็บไซต์ https://th.kerryexpress.com                             
Call Centre 1217             
นักลงทุนสัมพันธ์ นางสาวจินทิพย์ ประกอบวิทย์
 หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
 https://investor.th.kerryexpress.com/en/home             
                         ir@kerryexpress.com
                          โทร. +66 (0) 63 198 1217
เลขานุการบริษัท  company.secretary@kerryexpress.com             
                          โทร. +66 (0) 62 592 9237
ทุนจดทะเบียน 890,000,000 บาท (1,780,000,000 หุ้น)
ทุนช�าระแล้ว 870,000,000 บาท (1,740,000,000 หุ้น)
ราคาพาร ์ หุ้นละ 0.50 บาท             

ข้อมูลส�าคัญอื่น

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่อยู่  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย             
หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2009 9000                    
หมายเลขโทรสาร +66 (0) 2552 9991                    
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd                                  
อีเมล setcontactcenter@set.or.th                                  

ผู้สอบบัญช ี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด                                    
ที่อยู่  ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2344 1000, +66 (0) 2286 9999                     
หมายเลขโทรสาร +66 (0) 2286 5050                     
โดย  นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 5266                
                          นายไพบูล ตันกูล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 4298             
 นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 8470        

ข้อมูลบริษัท
และข้อมูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลบริษัทและข้อมูลส�ำคัญอ่ืน
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บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 89 อาคารเจ�าพระยา ชั้น 9 
ห�อง 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจร�ญกรุง แขวงบางรัก 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

สํานักงานใหญ�
+66 (0) 2238 5558

https://th.kerryexpress.com
Call Centre 1217

นักลงทุนสัมพันธ�
+66 (0) 63 198 1217

บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Made from 
30% Recycled paper

Processed from 
wind power energy

Globally certified 
eco-friendly producer

DELIVERING THE PRIDE OF THAILAND
รายงานประจําป� 2563

(แบบ 56-1 ONE REPORT)
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