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วนัที ่23 ธนัวาคม 2563 
 
 
เรือ่ง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่  
31 ธนัวาคม 2562 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงในส่วนทีม่สีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินส ำหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

รำยกำร 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 กำรเปล่ียนแปลง 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 13,565.35  99.25% 19,781.93  144.74% 6,216.58  45.83% 
ตน้ทุนการขายและใหบ้รกิาร (11,152.07) (81.59%) (16,704.16) (122.22%) 5,552.09  49.79% 
ก ำไรขัน้ต้น 2,413.27  17.66% 3,077.77  22.52% 664.50  27.54% 
       
รายไดอ้ื่น 102.33  0.75% 112.67  0.82% 10.34  10.10% 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (212.36) (1.55%) (318.95) (2.33%) 106.59  50.19% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (835.04) (6.11%) (1,195.20) (8.74%) 360.16  43.13% 
ตน้ทุนทางการเงนิ (1.02) (0.01%) (24.05) (0.18%) 23.03  2,257.84% 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 1,467.18  10.73% 1,652.24  12.09% 185.06  12.61% 
       
ภาษเีงนิได ้ (282.08) (2.06%) (323.69) (2.37%) 41.61  14.75% 
ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 1,185.10  8.67% 1,328.55  9.72% 143.45  12.10% 

 

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยรายไดท้ีม่าจากการใหบ้รกิารในส่วนธุรกจิการจดัส่งพสัดุแบบบุคคล-ส่ง
ถงึ-บุคคล (C2C) (“กลุ่มธรุกิจ C2C”) แบบธุรกจิ-ส่งถงึ-บุคคล (B2C) (“กลุ่มธรุกิจ B2C”)  และแบบธุรกจิ-ส่งถงึ-ธุรกจิ (B2B) (“กลุ่มธรุกิจ 
B2B”) เป็นหลกั ทัง้นี้ ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารเท่ากบั 13,565.35 
ลา้นบาท และ 19,781.93 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยส าหรบับญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มรีายไดเ้พิม่ขึน้ 6,216.58 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 45.8 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 โดยการเพิม่ขึน้ของรายจากการขายและใหบ้รกิารมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้าก
กลุ่มธุรกจิ C2C และกลุ่มธุรกจิ B2C  เนื่องจากความนิยมของธุรกจิอคีอมเมริซ์ (E-Commerce) ทีเ่พิม่ขึน้ และการเพิม่จ านวนจุดใหบ้รกิาร 
โดยยอดจดัส่งพสัดุของบรษิทัฯ  

 ส าหรบักลุ่มธุรกจิ C2C รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารส าหรบัปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 เท่ากบั 7,630.62 ลา้น
บาท และ 10,231.78 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิม่ขึน้นี้มสีาเหตุหลกัมาจากการขยายเครอืขา่ยการจดัส่งพสัดุด่วนของบรษิทัฯ กลยุทธด์า้น
การตลาดและการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ การจดัท ากจิกรรมและการท าแคมเปญ ตลอดจนการเพิม่จ านวนจุดใหบ้รกิารเพือ่รองรบัการเตบิโต
ของกจิกรรมทางธุรกจิอีคอมเมริ์ซ (E-Commerce) เพื่อตอบสนองความต้องการในกลุ่มธุรกจิ C2C และส่งผลให้เกดิความต้องการการ
บรกิารจดัส่งพสัดุด่วนภาคเอกชนกลุ่มธุรกจิ C2C 

 ส าหรบักลุ่มธุรกจิ B2C รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารส าหรบัปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 เท่ากบั 5,507.18 ลา้น
บาท และ 8,948.89 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิม่ขึน้นี้มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ศกัยภาพดา้นการตลาดและการขาย ประกอบกบัการ
เตบิโตอย่างต่อเนื่องของธุรกจิอคีอมเมริซ์ (E-Commerce) ในประเทศไทย ซึง่รวมถงึ Lazada และ Shopee ส่งผลใหเ้กดิความตอ้งการการ
บรกิารจดัส่งพสัดุด่วนภาคเอกชนในกลุ่มธุรกจิ B2C 

 ส าหรบักลุ่มธุรกจิ B2B รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 ของบรษิทัฯ เท่ากบั 
427.54 ลา้นบาท และ 426.22 ลา้นบาท ตามล าดบั การเตบิโตในปี 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการ
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ผลติภณัฑ์คา้ปลกีชัน้ด ีเช่น โทรศพัท์มอืถอื ซึ่งสอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของความต้องการดา้นการบรกิารจดัส่งพสัดุด่วนภาคเอกชนของ
ลกูคา้กลุ่มธุรกจิ B2B อย่างไรกต็าม เนื่องจากสภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลง ท าใหร้ายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารในกลุ่มธุรกจิ B2B ลดลง
เลก็น้อยในปี 2562 

 
ต้นทุนกำรขำยและให้บริกำร 

 ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มตี้นทุนขายและการให้บรกิาร เท่ากบั 11,152.07 ล้านบาท และ 
16,704.16 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยส าหรบับญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มตี้นทุนขายและการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ 5,552.09 ลา้น
บาท หรอืร้อยละ 49.8 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของต้นทุนการขนส่ง ซึ่งได้แก่ น ้ามนัเชื้อเพลงิ 
ค่าจา้งเหมา ค่าแรงพนักงาน ค่าเช่าพื้นทีแ่ละยานพาหนะ ตลอดจนค่าเสื่อมราคา ซึ่งสอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ในรายไดใ้นแต่ละกลุ่มธุรกจิ
ของบรษิทัฯ จ านวนพนักงานทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึการขยายศนูยก์ระจายพสัดุ และศูนยค์ดัแยกพสัดุของบรษิทัฯ เพื่อสนับสนุนการเตบิโตของ
บรษิทัฯ เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  

 

ก ำไรขัน้ต้น 

 ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มกี าไรขัน้ต้น เท่ากบั 2,413.27 ล้านบาท และ 3,077.77 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยส าหรบับญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27.5 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 อนึ่ง บรษิทัฯ 
มอีตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 17.8 และรอ้ยละ 15.6 ตามล าดบั การลดลงของ
อตัราส่วนก าไรขัน้ต้นมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของต้นทุนการให้บรกิารของบรษิัทฯ ซึ่งได้แก่ ค่าแรงพนักงาน ค่าเช่าพื้นที่และ
ยานพาหนะ และค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุนที่เพิม่ขึ้นของบริษัทฯ ในศูนย์กระจายพสัดุ จุดคดัแยกพสัดุ และอุปกรณ์ ซึ่ง
ผลประโยชน์จากการลงทุนเหล่านัน้จะยงัไมบ่รรลุผลทนัท ีแต่บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถสรา้งผลตอบแทนในระยะยาวใหแ้ก่บรษิทัฯ 

 

รำยได้อ่ืน 

 ส าหรบัปีบญัชีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มรีายได้อื่น เท่ากบั 102.33 ล้านบาท และ 112.67 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยส าหรบับญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.1 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2561  

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

 ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขาย เท่ากบั 212.36 ลา้นบาท และ 318.95 ลา้น
บาท ตามล าดบั โดยส าหรบับญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 50.2 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 
การเพิม่ขึน้ดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย และค่าใชจ้่ายพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาด
และทีมงานการจดัการลูกค้าสมัพนัธ์ของบริษัทฯ  เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ  และเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่
ภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มสีดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายเปรยีบเทยีบกบัรายได้จากการขายและการ
ใหบ้รกิารเท่ากบัรอ้ยละ 1.6 และรอ้ยละ 1.6 ส าหรบับญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 ซึง่เปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร เท่ากบั 835.04 ลา้นบาท และ 1,195.20 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยส าหรบับญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.1 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 
2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานผูบ้รหิารในดา้นกลยุทธ์  และส่วนงานต่างๆ ขององค์กร รวมถงึ
ค่าธรรมเนียมการให้บรกิารวชิาชพีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการองค์กร โดยบรษิทัฯ มี
อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารส าหรบัปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 
6.2 และรอ้ยละ 6.0 ตามล าดบั เนื่องจากบรษิทัฯ สามารถควบคุมรายจ่ายและเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานขององคก์รได้ 
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ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ เท่ากบั 1.01 ลา้นบาท และ 24.05 

ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการเพิม่ขึน้ในปี 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากการทีบ่รษิทัฯ ต้องกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพิม่มากขึน้เพือ่ใชเ้ป็น
เงนิทุนหมนุเวยีน และการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ  
 
ภำษีเงินได้ 

ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดข้องบรษิทัฯ เท่ากบั 282.08 ลา้นบาท และ 
323.69 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการเพิม่ขึน้ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของก าไรก่อนหกัภาษใีนรอบระยะเวลาดงักล่าว  
 
ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 

จากสาเหตุทีไ่ดอ้ธบิายขา้งตน้ ก าไรสุทธสิ าหรบัปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม 2562 ของบรษิทัฯ เท่ากบั 1,328.55 เพิม่ขึน้ 143.45 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.1 จาก 1,185.10 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยอตัราก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 8.7 และรอ้ยละ 6.7 ตามล าดบั 
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 งบการเงนิ ณ วนัที ่
รำยกำร 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 การเปลีย่นแปลง 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
สินทรพัยร์วม 4,767.67 100.00% 6,014.21 100.00% 1,246.54 26.15% 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 569.15 11.94% 909.8 15.13% 340.65 59.85% 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 1,550.47 32.52% 1,722.47 28.64% 172.00 11.09% 
สนิคา้คงเหลอื 39.12 0.82% 136.13 2.26% 97.01 247.98% 
อาคารและอุปกรณ์ 2,181.89 45.76% 2,706.04 44.99% 524.15 24.02% 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 169.31 3.55% 235.25 3.91% 65.94 38.95% 
       
หน้ีสินรวม 3,277.86 100.00% 3,781.04 100.00% 503.18 15.35% 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,839.41 56.12% 1,800.42 47.62% (38.99) (2.12%) 
เจา้หนี้บรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 970.99 29.62% 884.23 23.39% (86.76) (8.94%) 
เงนิกูย้มื 200 6.10% 800 21.16% 600.00 300.00% 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า -  -  - 0.00% 
       
ส่วนของเจ้ำของรวม 1,489.81 100.00% 2,233.16 100.00% 743.35 49.90% 
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ 120.00 8.05% 120.00 5.37% 0.00 0.00 
ส่วนของเจา้ของทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,489.81 100.00% 2,233.16 100.00% 743.35 49.90% 
ส่วนของเจา้ของทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุม 

- 0.00% - 0.00% - 0.00% 

 

สินทรพัยร์วม 
สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เพิม่ขึน้ 1,246.54 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 26.15 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้และลดลงของเงนิสดสุทธทิีบ่รษิทัฯ ไดม้าจากหรอืใชใ้นการด าเนินงาน การลงทุนและกจิกรรมจดัหา
เงนิ 

 
หน้ีสินรวม 

หนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เพิม่ขึน้ 503.18 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.35 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดย
หนี้สนิรวมส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้บรกิารเก็บเงนิปลายทาง และ เงนิกู้ยมื เป็นหลกั ส าหรบัปี 2562 
หนี้สนิรวม เพิม่ขึน้จากปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิกูย้มืระยะยาวในปี 2562 เพื่อทีจ่ะช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้
และน าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนและการขยายธุรกจิ 

 
ส่วนของเจ้ำของรวม 

ส่วนของเจา้ของรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เพิม่ขึน้ 743.35 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49.90 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 โดยการเปลีย่นแปลงของส่วนของเจา้ของดงักล่าวเกดิจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ซึ่งมสีาเหตุหลกัมาจากก าไร
ส าหรบังวดของบรษิทัฯ เป็นส าคญั 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
 อตัราส่วนสภาพคล่องของบรษิัทฯ เท่ากบั 0.70 เท่า และ 0.99 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 ตามล าดบั การ
เพิม่ขึน้ของอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากการปรบัปรุงการบรหิารจดัการกระแสเงนิสดและสภาพคล่อง และการใช้
หนี้เงนิกูร้ะยะยาวเพือ่เป็นแหล่งเงนิทุนในการขยายกจิการแทนทีจ่ะเป็นหนี้เงนิกูร้ะยะสัน้  

อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  เท่ากบั  2.20 เท่า และ 1.69 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 
ตามล าดบั การลดลงของอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในปี 2561 ถงึปี 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากการทีส่่วนของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ ค่อยปรบัตวัสงูขึน้อนัเป็นผลมาจากการเพิม่ผลก าไรและก าไรสะสม  

อัตราส่วนหนี้สินที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คือ 0.13 เท่า และ 0.36 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 
ตามล าดบั การเพิม่ขึน้ในอตัราส่วนดงักล่าวในปี 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากเพือ่จดัหามาเป็นทุนหมนุเวยีนของบรษิทัฯ และเพือ่ขยายธุรกจิ
ของบรษิทัฯ  

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ คอื 8.79 เท่า และ 97.86 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 การเพิม่ขึน้ของ
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ในปี 2562 มสีาเหตุมาจากการทีบ่รษิทัฯ ม ีEBITDA ประมาณ 2,353.91 ลา้นบาท ในขณะทีบ่รษิทัฯ 
มยีอดรวมของเงนิกูย้มืระยะสัน้ หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และต้นทุนทางการเงนิ 24.05 ลา้นบาท ในช่วง
เวลาเดยีวกนั  

 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-นายอศิรนิทร ์ภทัรมยั- 
(นายอศิรนิทร ์ภทัรมยั) 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานการลงทุน 


