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วนัที ่23 ธนัวาคม 2563 
 
 
เรือ่ง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 กนัยายน 2563 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงในส่วนทีม่สีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 

รำยกำร 30 กนัยำยน 2562 30 กนัยำยน 2563 กำรเปล่ียนแปลง 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 14,655.45  100.00% 14,688.92  100.00% 33.47  0.23% 
ตน้ทุนการขายและใหบ้รกิาร (12,482.55) (85.17%) (12,249.97) (83.40%) (232.58) (1.86%) 
ก ำไรขัน้ต้น 2,172.90  14.83% 2,438.94  16.60% 266.04  12.24% 
       
รายไดอ้ื่น 81.17  0.55% 60.47  0.41% (20.70) (25.50%) 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (238.60) (1.63%) (180.26) (1.23%) (58.34) (24.45%) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (876.25) (5.98%) (957.82) (6.52%) 81.57  9.31% 
ตน้ทุนทางการเงนิ (17.85) (0.12%) (84.04) (0.57%) 66.19  370.81% 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 1,121.36  7.65% 1,277.28  8.70% 155.92  13.90% 
       
ภาษเีงนิได ้ (221.17) (1.51%) (247.21) (1.68%) 26.04  11.77% 
ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 900.19  6.14% 1,030.07  7.01% 129.88  14.43% 

 

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยรายไดท้ีม่าจากการใหบ้รกิารในส่วนธุรกจิการจดัส่งพสัดุแบบบุคคล-ส่ง
ถงึ-บุคคล (C2C) (“กลุ่มธรุกิจ C2C”) แบบธุรกจิ-ส่งถงึ-บุคคล (B2C) (“กลุ่มธรุกิจ B2C”)  และแบบธุรกจิ-ส่งถงึ-ธุรกจิ (B2B) (“กลุ่มธรุกิจ 
B2B”) เป็นหลกั ทัง้นี้ ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารเท่ากบั 14,688.92 
ลา้นบาท เพิม่รอ้ยละ 0.2 จาก 14,655.45 ลา้นบาทในงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 การ เพิม่ขึน้ดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของโซเชียลคอมเมริ์ช (Social Commerce) และอุตสาหกรรมอีคอมเมริ์ซ (E-Commerce) และการบริการที่
เกีย่วขอ้ง ในช่วงครึง่แรกของปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงทีม่อุีปทานเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ เนื่องจากรฐับาลประกาศปิดประเทศในช่วง
ทีม่กีารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2563 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2563 ในงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 
บรษิัทฯ ได้จดัส่งพสัดุมากกว่า 224 ล้านชิ้นเมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ซึ่งบรษิัทฯ ได้จดัส่งพสัดุ
มากกว่า 202 ลา้นชิน้  

 ส าหรบักลุ่มธุรกจิ C2C นัน้ รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.8 จาก 7,772.42 ลา้นบาทในงวดเกา้
เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 7,914.65 ลา้นบาท ในรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2563 การเพิม่ขึน้ ดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเตบิโตอย่างต่อเนื่องของการท าธุรกรรมออนไลน์และอุปสงคส์ าหรบัการบรกิารจดัส่งผลติภณัฑท์ีจ่ าเป็นและผลติภณัฑอ์ื่นปรบัตวัสงูขึน้
ในช่วงทีร่ฐับาลประกาศปิดประเทศ โดยหกัลบกบัการชะลอตวัในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 ซึง่มสีาเหตุมาจากการลดลง
ของความเชือ่ม ัน่และอ านาจซื้อของผูบ้รโิภคในชว่งระยะเวลาดงักล่าว 

 ส าหรบักลุ่มธุรกจิ B2C นัน้ รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.1 จาก 6,433.42 ลา้นบาทในงวดเก้า
เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 6,503.78 ลา้นบาท ในรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2563 การเพิม่ขึน้ดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเตบิโตอย่างมนียัส าคญัของการท าธุรกรรมออนไลน์ในภาคธุรกจิอคีอมเมริซ์ (E-Commerce)  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระหว่างทีม่กีารแพร่
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ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมผีลท าใหอุ้ปสงค์การบรกิารจดัส่งพสัดุออนไลน์เพิม่ขึน้ โดยหกัลบกบัการชะลอตวัในงวดสามเดอืนสิ้นสุด
วนัที ่30 กนัยายน 2563 ซึง่มสีาเหตุมาจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

 ส าหรบักลุ่มธุรกจิ B2B นัน้ รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ลดลงรอ้ยละ 18.3 จาก 314.24 ลา้นบาทในงวดเกา้เดอืน
สิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 256.67 ลา้นบาท ในรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2563 การลดลงของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร
ของบรษิทัฯ ดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจากการทีก่จิกรรมทัว่ไปทางธุรกจิของลุกคา้ องค์กรของบรษิทัฯ ชะลอตวัลงในระหว่างทีม่กีารแพร่
ระบาดของโรค COVID-19  (ซึง่สอดคลอ้งกบัการชะลอตวัของธุรกจิโดยรวมในตลาด)  

 
ต้นทุนกำรขำยและให้บริกำร 

 ต้นทุนขายและการให้บริการของบรษิัทฯ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.9 จาก 12,482.55 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2562 เป็น 12,249.97 ลา้นบาท ในรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2563 หากไมน่บัรวมผลกระทบจากการน า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารของบรษิทัในงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 12,288.55 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.55 จาก
รอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2562 การลดลงดงักล่าวเป็นผลมาจากการประหยดัต่อขนาด เช่น อ านาจในการต่อรองราคากบัคู่คา้ทีเ่พิ่มขึน้
จากจ านวนการสัง่ซื้อ เป็นต้น รวมทัง้แนวทางของบรษิทัฯ ในการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงาน เช่น การจดัการระบบและขัน้ตอนการ
ท างานของพนกังาน การเพิม่เสน้ทางการเดนิรถระหว่างศนูย์คดัแยกพสัดุและศูนยก์ระจายพสัดุของบรษิทัฯ และการลดลงของราคาน ้ามนั
เชือ้เพลงิในรอบระยะเวลาดงักล่าว    

 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.2 จาก 2,172.90 ลา้นบาทในงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 2,438.94 
ลา้นบาท ในรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2563 หากไม่นับรวมผลกระทบจาก TFRS 16 ก าไรขัน้ต้นของบรษิทัส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุด
วนัที ่30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 2,400.37  ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.5 จากรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2562 ทัง้นี้ อตัราก าไรขัน้ตน้ของ
บรษิทัฯ เพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 14.8 ในงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็นรอ้ยละ 16.6 (หรอืรอ้ยละ 16.3 หากไม่นับรวม
ผลกระทบจากการน า TFRS 16 มาถือปฏบิตัิ) ในรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2563 โดยมสีาเหตุมาจากการที่บรษิัทฯ สามารถบรหิาร
ต้นทุนได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบรหิารจดัการการว่าจ้างผู้รบัจ้างช่วงที่มปีระสทิธภิาพ การเพิม่
ประสทิธภิาพในการใชน้ ้ามนั และการบรหิารจดัการยานพาหนะของบรษิทัฯ และการลดลงของราคาน ้ามนัในช่วงที่มกีารแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 

 

รำยได้อ่ืน 

ส าหรบัรายไดอ้ื่นงวดหเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 รายไดอ้ื่นของบรษิทัฯ ลดลงรอ้ยละ 25.5  จาก 81.17 ลา้นบาทใน
งวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 60.47 ลา้นบาท ในรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2563 การลดลงดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมา
จากการทีร่ายไดจ้ากค่าค่าคอมมชิชัน่และการใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศลดลง 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิทัฯ ลดลงรอ้ยละ 24.5 จาก 238.60 ลา้นบาทในงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 
180.26 ลา้นบาท ในรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2563 การลดลงดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจากค่าโฆษณาทีล่ดลงลดลง จากการลดการใช้
โฆษณาภายนอก และเน้นการเพิม่ประสทิธภิาพในการใชโ้ฆษณาใหต้รงกลุ่มเป้าหมาย มากขึน้  และค่าใชจ้่ายในการขายปรบัตวัลดลงตาม
สดัส่วนเมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจากเดมิรอ้ยละ 1.6 ในงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น
รอ้ยละ 1.2 ในรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2563  

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของบรษิัทฯ เพิม่ขึ้นร้อยละ 9.3 จาก 876.25 ล้านบาทในงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 
เป็น 957.82 ลา้นบาท ในรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2563 หากไมน่บัรวมผลกระทบจาก TFRS 16 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ ใน
งวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 956.62  ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.2 จากรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2562 การเพิม่ขึน้
ดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายพนกังานทีจ่า้งใหมใ่นส่วนทีเ่กีย่วกบัการว่าจา้งพนกังานใหมเ่พือ่ใหด้ ารงต าแหน่งงาน
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ดา้นการจดัการเชงิกลยุทธต่์าง ๆ และค่าธรรมเนียมการบรกิารวชิาชพีทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของแนวทางทีบ่รษิทัฯ ใชเ้พือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพ
การบรหิารองค์กร การก ากบัดูแลกจิการ การบรหิารความเสีย่งและระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ อนึ่ง ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้
ตามสดัส่วนเมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร จากรอ้ยละ 5.9 ในงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น
ร้อยละ 6.5 ในงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 โดยมสีาเหตุมาจากการการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงานด้านการ
จดัการกลยุทธ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันากลยุทธเ์พือ่รองรบัการเตบิโตของบรษิทัฯ ในอนาคต  
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 17.85 ลา้นบาทในงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 84.04 ลา้นบาท 
ในรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2563 เนื่องจากการน า TFRS 16 เขา้มาถอืปฏบิตัทิ าใหบ้รษิทัฯ รบัรูต้น้ทุนทางการเงนิทีเ่กดิจากหนี้สนิตาม
สญัญาเช่า อย่างไรกด็ ีหากไม่นับรวมผลกระทบจากการน า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ในงวดเกา้เดอืนสิน้สุด
วนัที ่30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 14.85 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16.8 จากรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2562 เนื่องจากงวดเกา้เดอืนสิ้นสุด
วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 1,100 ล้านบาท โปรดพจิารณารายละเอียดเพิม่เตมิใน 
“รายการกระแสเงนิสด” ท าใหด้อกเบี้ยเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 ในกรณีไม่นับรวม
ผลกระทบจากการน า TFRS 16 ลดลง เมื่อเทยีบกบัดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2562 
 
ภำษีเงินได้ 

ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.8 จาก 221.17 ลา้นบาท
ในงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 247.21 ลา้นบาท ในรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2563 การเพิม่ขึน้ดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัการเพิม่ขึน้ของก าไรก่อนหกัภาษใีนรอบระยะเวลาดงักล่าว 
 
ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 

ก าไรสุทธสิ าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 129.87 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.4 
จาก 900.19 ล้านบาทส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เป็น 1,030.07 ล้านบาท ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2563 โดยอตัราก าไรสุทธขิองบรษิัทฯ เพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 6.1 ในงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เป็นร้อยละ 7.0 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 หากไม่นับรวมผลกระทบจาก การน า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิก าไรสุทธขิองบรษิัทฯ 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 1,060.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.8 จากรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2562 
ในขณะเดยีวกนัอตัราก าไรสุทธขิองบรษิัทฯ จะเพิม่ขึ้นจากร้อยละ 6.1 ในงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เป็นร้อยละ 7.2 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563  
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 งบการเงนิ ณ วนัที ่
รายการ 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 การเปลีย่นแปลง 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
สินทรพัยร์วม 6,014.21 100.00% 10,603.08 100.00% 4,588.87 76.30% 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 909.8 15.13% 1,402.42 13.23% 492.62 54.15% 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 1,722.47 28.64% 1,341.54 12.65% (380.93) (22.12%) 
สนิคา้คงเหลอื 136.13 2.26% 100.87 0.95% (35.26) (25.90%) 
อาคารและอุปกรณ์ 2,706.04 44.99% 2,360.89 22.27% (345.15) (12.75%) 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 0.00% 4,885.55 46.08% 4,885.55 - 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 235.25 3.91% 206.49 1.95% (28.76) (12.23%) 
       
หน้ีสินรวม 3,781.04 100.00% 8,392.93 100.00% 4,611.89 121.97% 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,800.42 47.62% 1,829.01 21.79% 28.59 1.59% 
เจา้หนี้บรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 884.23 23.39% 451.59 5.38% (432.64) (48.93%) 
เงนิกูย้มื 800 21.16% 800 9.53% - 0.00% 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า -  4,960.09 59.10% 4,960.09 - 
       
ส่วนของเจ้ำของรวม 2,233.16 100.00% 2,210.15 100.00% (23.01) (1.03%) 
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ 120.00 5.37% 720.00 32.6% 600.00 500.00% 
ส่วนของเจา้ของทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 2,233.16 100.00% 2,209.64 99.98% (23.52) (1.05%) 
ส่วนของเจา้ของทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุม 

- 0.00% 0.51 0.02% 0.51 - 

 
 
สินทรพัยร์วม 

สนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 กนัยายน 2562 เพิม่ขึ้น 4,588.87 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 76.30 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการการน า TFRS 16 มาถือปฏบิตัิ โดยการวดัมูลค่าสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ โดยท าให้บรษิัทมกีารรบัรู้ 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชเ้พิม่ขึน้ 

 
หน้ีสินรวม 

หนี้สนิรวม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 เพิม่ขึน้ 4,611.89 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 121.97 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  
โดยหนี้สนิรวมสว่นใหญ่ประกอบดว้ย เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เจา้หนี้บรกิารเกบ็เงนิปลายทาง เงนิกูย้มื และ หนี้สนิตามสญัญาเช่า เป็น
หลกั โดยหนี้สนิตามสญัญาเช่าเกดิจากการน า TFRS 16 เขา้มาถอืปฏบิตั ิตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

 
ส่วนของเจ้ำของรวม 

ส่วนของเจ้าของรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ลดลง 23.01 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.03 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของทุนจดทะเบยีนจาก 120 ลา้นบาท เป็น 720 ลา้น
บาท 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
 อตัราส่วนสภาพคล่องของบรษิทัฯ เท่ากบั 0.67 เท่า ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 หากไมน่บัรวมผลกระทบจากการน า TFRS 16 
มาถอืปฏบิตั ิอตัราส่วนสภาพคล่องของบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 1.14 เท่า ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
2563 อตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิหมุนเวยีน ซึ่งเกดิจากการการน า TFRS 16 
มาถอืปฏบิตั ิท าใหบ้รษิทัฯ รบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเพิม่ขึน้ 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เท่ากบั 3.80 เท่า ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ นัน้เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัระหว่างวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การทีบ่รษิทัฯ น า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิหากไมน่บัรวมผลกระทบจาก TFRS 16 แลว้ อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ 
วนัที ่30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 1.57 เท่า ซึง่ลดลงเลก็น้อยจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ คอื  2.61 เท่า ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 การเพิม่ขึน้ของอตัราอตัราสว่น
หนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มี
สาเหตุมาจากหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีบ่รษิทัฯ น า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิหากไมน่บัรวมผลกระทบจาก TFRS 16 แลว้ อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ ี
ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 0.36 เท่า ซึง่เป็นผลมาจากส่วนของผูถ้อืหุน้รวมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้
จากการเพิม่ขึน้ของผลก าไรและก าไรสะสมช่วงครึง่แรกของปี 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ คอื 2.18 เท่า ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 ทัง้นี้ การน า TFRS 16 เขา้มาปฏบิตัิท าให้
บรษิัทฯ มกีารรบัรู้หนี้สนิจากสญัญาเช่าเพิม่ขึ้น และเป็นผลให้อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุด 30 
กนัยายน 2563 ลดลงเหลอื 2.18 เท่า อนึ่งอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ เป็นเงือ่นไขอตัราส่วนทางเงนิของสญัญาเงนิกูร้ะยะยาว
ทีบ่รษิทัฯ ม ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 โดยมกีารระบุใหอ้ตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิทัฯ ตอ้งไมน้่อยกว่า 1.2 เท่า 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
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