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2563: ปแีหง่กำรเปลี่ยนแปลงของเรำ 
• บริษัท เคอรี ่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) หรือ “KEX” หรือ “บริษัทฯ” เข้ำเทรดวนัแรกในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 24 ธันวำคม 2563 โดยได้รับกำรตอบ

รับอย่ำงล้นหลำมจำกนักลงทุนท้ังไทยและต่ำงประเทศ รำคำเปิดวันแรกอยู่ที่ 65.00 บำท/หุ้น สูงกว่ำรำคำ IPO ท่ี 28.00 บำท/หุ้นถึง 132% และปิดท่ีรำคำ 51.25 บำท/หุ้น 
• เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เปิดบริกำรรับ-ส่งพัสดุ 365 วัน เพ่ือควำมสะดวกสบำยของผู้บริโภค และ เพ่ือรองรับกำรเติบโตของธุรกิจ E-commerce และ Social commerce 
• เปิดตัวโครงกำร Grow Green กำรรับ-ส่งพัสดุด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ำในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยประหยัดพลังงำน รักษำสิ่งแวดล้อม และแนวทำงกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ ท่ีเน้นกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
• เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรขนส่งผลไม้ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญ KEX ได้เปิดตัวกำรจดัสง่สินคำ้อำหำรสดและผลไม้ท่ัวประเทศอย่ำงเป็นทำงกำร โดยกำรขนส่งจะด ำเนินกำร

อย่ำงรวดเร็วและปลอดภัย 
• ผลกำรด ำเนินกำรปี 2563 มีอัตรำก ำไรสุทธิท่ี 7.4% เพ่ิมข้ึนจำกปี 2562 ท่ี อัตรำ 6.7% 

 

 

 
 

 

KEX พรอ้มเคยีงขำ้งสงัคมไทยในกำรรบัมอื COVID-19 
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID – 19) ส่งผลต่อควำมกังวลด้ำนสุขภำวะและกำรด ำเนินชีวิตของผู้คน ทุกคนต้องเพิ่มควำมระมัดระวังและปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินชวีิต
เพ่ือป้องกันตนเองจำกกำรติดเชื้อ KEX ในฐำนะ บริษัทขนส่งพัสดุด่วนชั้นน ำพร้อมยืนเคียงข้ำงสังคมไทยและได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันกำรติดเชื้อ ในช่วงเวลำวิกฤติน้ี สิ่งส ำคัญสูงสุด
ของเรำคือสุขภำพและควำมเป็นอยู่ท่ีดีของเพ่ือนพนักงำนและลูกค้ำของเรำ บริษัทฯ ยังคงให้บริกำรในช่วงวิกฤตน้ี โดยมีควำมระมัดระวังและควำมปลอดภัยเป็นท่ีตั้ง โดย บริษัทฯ ได้น ำเสนอ
บริกำรในรูปแบบ “Door-to-Door" เพ่ือลดควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดข้ึนและเพ่ือเพ่ิมมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรำ ขณะเดียวกัน KEX มีนโยบำยด้ำนสุขอนำมัย
เพ่ือควบคุมและลดควำมเสี่ยงของกำรติดไวรัสภำยใต้กำรให้บริกำรท้ังหมดของเรำ เฉกเช่น กล่องพัสดุจะต้องผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อและฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์ก่อนน ำส่งและพนักงำนจัดส่งทุกคน
ต้องอยู่ห่ำงจำกลูกค้ำ 1 เมตร รวมถึงเพ่ิมทำงเลือกกำรช ำระเงิน โดยสำมำรถเลือกช ำระเงินด้วย QR Code ท่ีปลำยทำงเพ่ือรักษำระยะห่ำงระหว่ำงพนักงำนจัดส่งและลูกค้ำ 

มำตรำกำรของบรษิทัฯ และควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

KEX ได้จัดให้พนักงำนสำมำรถท ำงำนจำกท่ีบ้ำนได้ (Work from Home) ส ำหรับพนักงำนท่ีจ ำเป็นต้องเข้ำท ำงำนในสถำนปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ต้องสวมใส่หน้ำกำกอนำมัย วัดไข้ และเว้น
ระยะห่ำงท่ีปลอดภัยจำกกำรติดเชื้อ (Social Distancing) นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้ขอควำมร่วมมือจำกพนักงำนให้หลีกเลี่ยงเดินทำงระหว่ำงจังหวัดเว้นแต่มีควำมจ ำเป็น โดยพนักงำนท่ีมีกำร
เดินทำงระหว่ำงจังหวัดจะต้องท ำกำรกักตัวด้วยตนเองเป็นระยะเวลำ 14 วันก่อนกลับมำท ำงำน อนึ่ง KEX ได้มีกำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดและสม ่ำเสมอกับกรมควบคุมโรคและกระทรวง
สำธำรณสุขเพ่ือติดตำมและตรวจสอบให้ม่ันใจว่ำบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงป้องกันท่ีเหมำะสมเพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้มีส่วนได้เสีย 
เช่น ลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น ชุมชน ให้เหลือน้อยที่สุด 

KEX พร้อมอยู่เคียงข้ำงคนไทย และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในกำรรับมือสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ผ่ำนกำรสนับสนุนด้ำนกำรขนส่งกำรบริจำค
เพื่อบรรเทำทุกข์จำก COVID-19 เพื่อสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดย บริษัทฯ ได้ท ำกำรบริ จำคหน้ำกำกและเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยำบำล 29 แห่ง อำหำรและ
สิ่งของจ ำเป็นให้กับครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่ได้รับผลกระทบจ ำนวน 8 ,614 ครัวเรือนทั่วประเทศ นอกจำกนี้ มีนักแสดงและ Influencers ในโลกออนไลน์หลำยท่ำนได้ร่วมบริจำค
ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ผ่ำนกำรขนส่งของบริษัทฯ อำทิเช่น นำย ณภัทร ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก และเพจ Kingdom of Tigers 
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ภำพรวมและกำรวิเครำะห์ประจ ำปี 2563 

ตำรำงที ่1: สรปุผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ    
(หนว่ย: ลำ้นบำท) 2562 2563 

YoY 
% +/ (-) 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร 19,782 18,917 -4.4% 
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 16,704 15,850 -5.1% 
ก ำไรขั้นต้น 3,078 3,067 -0.3% 
ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจำ่ยและภำษเีงินได้ 1,676 1,846 10.1% 
ก ำไรสทุธ ิ 1,329 1,405 5.8% 
ก ำไรสทุธ ิ(บำท/หุน้) 5.54 1.11       
อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 15.6% 16.2%  
อัตรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจำ่ยและภำษเีงินได้ (%) 8.5% 9.8%  
อัตรำก ำไรสทุธิ (%) 6.7% 7.4%  
*ตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินโดยไม่รวมผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย    

รปูที ่1: รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรแยกตำมประเภท 

 
 

ผลกำรด ำเนนิงำน 

• ส ำหรับผลประกอบกำรในปี 2563 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรที่ 18,917 ล้ำนบำท ปรับตัว
ลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 4.4 จำกปีก่อนหน้ำท่ี 19,782 ล้ำนบำท โดยเป็นผลจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) และเป็นไปตำมกลยุทธ์กำรปรับ
ลดรำคำเชิงรุกของบริษัทฯ เพ่ือเข้ำถึงตลำดขนส่งแบบประหยัด 

• แม้รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรจะลดลง แต่ก ำไรก่อนดอกเบ้ียจ่ำยและภำษีเงินได้ และก ำไรสุทธิปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนท่ีร้อยละ 10.1 และ 5.8 จำกปีก่อนหน้ำตำมล ำดับ ซ่ึงเป็นผล
จำกต้นทุนท่ีลดน้อยลง โดยมีสำเหตุจำกมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและกำรลดค่ำใช้จ่ำย  

• บริษัทฯ สำมำรถรักษำระดับฐำนะทำงกำรเงินและกระแสเงินสดให้แข็งแกร่ง โดย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนสุทธิจ ำนวน 3,457 ล้ำนบำท และสินทรัพย์
รวม 19,318 ล้ำนบำท  

• KEX ได้น ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญำเช่ำมำถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก ซ่ึงส่งผลให้ บริษัทฯ รับรู้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ซ่ึงก่อนหน้ำน้ีได้ถูกบันทึก
ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน  
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รำยได้ค่ำโฆษณำ 
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กำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 
ตำรำงที ่1: สรปุผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ    
(หนว่ย: ลำ้นบำท) 2562 2563 

YoY 
% +/ (-) 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร 19,782 18,917 -4.4% 
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 16,704 15,850 -5.1% 
ก ำไรขั้นต้น 3,078 3,067 -0.3% 
ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจำ่ยและภำษเีงินได้ 1,676 1,846 10.1% 
ก ำไรสทุธ ิ 1,329 1,405 5.8% 
ก ำไรสทุธ ิ(บำท/หุน้) 5.54 1.11       
อัตรำก ำไรขั้นต้น(%) 15.6% 16.2%  
อัตรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจำ่ยและภำษเีงินได้ (%) 8.5% 9.8%  
อัตรำก ำไรสทุธิ(%)                   6.7%                   7.4%  
*ตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินโดยไม่รวมผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย    

ตำรำงที ่2: สดัสว่นของรำยไดท้ั้งหมด    
(หนว่ย: ลำ้นบำท) 2562 2563 

YoY 
% +/ (-) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 19,607 18,891 3.6% 
ธุรกิจส่งถึงธุรกิจ (B2B) 426 352 -17.4% 
ธุรกิจส่งถึงบุคคล (B2C) 8,949 8,528 -4.7% 
บุคคลส่งถึงบุคคล (C2C) 10,232 10,011 -2.2% 

รำยไดค้ำ่โฆษณำ 175 26 -85.4% 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 19,782 18,917  -4.4% 

รำยไดไ้ดร้บัผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ่ (COVID-19)  
• รำยได้รวมส ำหรับปี 2563 อยู่ที่ 18,917 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจำกปีก่อนหน้ำท่ี 19,782 ล้ำนบำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 4.4 โดย ในช่วงครึ่งปีแรกของปี มีบำงช่วงเวลำท่ีรำยได้

จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  สำเหตุหลักมำจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) และมำตรกำรกำรปิดเมือง (Lockdown) ที่ทำงรัฐบำลได้
ประกำศใช้เพ่ือควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ซ่ึงส่งผลให้ธุรกรรมออนไลน์เติบโตสูงข้ึนอย่ำงรวดเร็ว รวมถึงควำมต้องกำรในกำรจัดส่งสินค้ำท่ีเพ่ิมข้ึน อย่ำงไรก็ตำม กำร
ยืดเยื้อของสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ส่งผลให้ภำคเศรษฐกิจหลำยส่วนหยุดชะงัก ธุรกิจขนำดเล็กถึงขนำดกลำงประสบปัญหำขำดสภำพคล่องซ่ึงท ำให้เกิดกำรลดจ ำนวนกำรจ้ำงงำน โดย 
จำกฐำนข้อมูลของธนำคำรแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  เติบโตติดลบท่ีร้อยละ 7.8 ซ่ึงส่งผลต่อควำมเชื่อม่ันและก ำลังซ้ือของผู้บริโภค 

• บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะปรับลดรำคำต่อพัสดุเชิงรุก พร้อมทั้งยังคงรักษำไว้ซึ่งมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร และควำมพึงพอใจของลูกค้ำ โดย กลยุทธ์ดังกล่ำว ท ำให้บริษัทฯ 
สำมำรถด ำรงกำรเป็นผู้ให้บริกำรชั้นน ำในกลุ่มลูกค้ำ B2C ท้ังยังสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผู้ค้ำขำยออนไลน์ท่ีเลือกใช้บริกำรจัดส่งพัสดุแบบประหยัดอีกด้วย 

• ในปี 2563 น้ัน รำยได้จำกลูกค้ำประเภทธุรกิจส่งถึงบุคคล (B2C) และ ประเภทบุคคลส่งถึงบุคคล (C2C) ปรับเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลจำกกำรเติบโตของตลำดอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) 
และโซเชียลคอมเมิร์ซ (Social commerce) ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม ควำมเชื่อม่ันและก ำลังซ้ือของผู้บริโภคท่ีลดลง ส่งผลให้ผลกำรด ำเนินกำรในครึ่งปีหลัง
ของ 2563 ปรับตัวลดลง ซึ่งได้ offset กำรเติบโตที่เห็นในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 นอกจำกนี้ กลุ่มลูกค้ำธุรกิจส่งถึงธุรกิจ (B2B) ซึ่งเป็นลูกค้ำองค์กรของบริษัทฯ นั้น ก็ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ระบำดของไวรัสโคโรน่ำด้วยเช่นกัน 

ตน้ทนุลดลงจำกประสทิธภิำพกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้ 
• ส ำหรับปี 2563 ต้นทุนขำยและบริกำรลดลงประมำณร้อยละ 5.1 โดยมีปัจจัยหลักจำกกำรประหยัดต่อขนำดจำกจ ำนวนพัสดุท่ีเพ่ิมมำกข้ึน ตลอดจนโครงกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพใน

กำรปฏิบัติงำนอื่น ๆ เช่น กำรบริหำรจัดกำรเชื้อเพลิงและรถท่ีใช้ในกำรขนส่ง รวมถึงปัจจัยรำคำน ้ำมันท่ีปรับลดลงในช่วงครึ่งปีแรก 

• ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีและยำนพำหนะ เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงสูงสุดในปี 2563 โดยปรับตัวลดลงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญำ
เช่ำ (TFRS 16) มำถือปฏิบัติ โดยกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติน้ันท ำให้ค่ำเช่ำและค่ำเช่ำรถที่ใช้ในกำรขนส่งไม่ถูกบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน แต่ถูกบันทึกเป็น
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และคิดค่ำเสื่อมรำคำตำมเงื่อนไขของสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี ในกำรบริหำรจัดกำรรถขนส่งให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนน้ัน บริษัทฯ ได้จัดกำรให้มีจ ำนวนเส้นทำง
ระหว่ำงศูนย์คัดแยกและศูนย์กระจำยสินค้ำเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนดีข้ึนและมีต้นทุนท่ีลดลง  
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ก ำไรเพิม่ขึน้จำกปกีอ่นหนำ้ 

• ผลประกอบกำรส ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเงินได้  1,846 ล้ำนบำท และมีก ำไรสุทธิ 1,405 ล้ำนบำท ปรับตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 10.1 และ ร้อยละ 5.8 
ตำมล ำดับ โดยเป็นผลจำกประสิทธิภำพด้ำนบริหำรและจัดกำรต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กำรปรับตัวลดลงของรำคำน ้ำมัน กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้เชื้อเพลิงที่ดีขึ้น และกำรบริหำรจัดกำร
เส้นทำงกำรจัดส่งและกำรจัดกำรยำนพำหนะท่ีเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  

• อัตรำก ำไรข้ันต้นยังคงเพ่ิมข้ึนแม้ว่ำรำยได้ลดลง อันเนื่องมำจำก กำรลดลงของต้นทุนกำรขำยและกำรบริกำรในอัตรำสูงกว่ำกำรลดลงของรำยได้ 

• ณ ปี 2563 อัตรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเงินได้อยู่ที่ร้อยละ 9.8 และอัตรำก ำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7.4 โดยปัจจัยหลักมำจำก กำรเพ่ิมข้ึนของกำรประหยัดต่อขนำด ปริมำณพัสดุ 
และประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  

ผลกำรด ำเนนิงำน 

  

  

ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้ 

• ณ ปัจจุบัน ควำมสำมำรถคัดแยกพัสดุสูงสุดอยู่ที่ประมำณ 2 ล้ำนชิ้นต่อวัน โดยมีกำรคัดแยกพัสดุเฉลี่ยท่ีประมำณ 1.2 ล้ำนชิ้นต่อวัน และมีปริมำณกำรจัดส่งท้ังหมดเพ่ิมข้ึน
ประมำณร้อยละ 7.3 จำกปีก่อนหน้ำ โดยมีปัจจัยหลักจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ท่ีทำงรัฐบำลได้ประกำศใช้มำตรกำรกำรปิดเมือง (Lockdown) เพ่ือ
ควบคุมกำรแพร่ระบำด เม่ือครึ่งแรกของปี 2563 ซ่ึงท ำให้พฤติกรรมและควำมเคยชินของผู้บริโภคเปลี่ยนไป รวมถึงเปลี่ยนจำกกำรจับจ่ำยทำงกำยภำพมำเป็นกำรซื้อของออนไลน์ 
ด้วยเหตุน้ีจึงท ำให้ปริมำณควำมต้องกำรในกำรจัดส่งพัสดุและปริมำณพัสดุเพ่ิมมำกข้ึน 

• จ ำนวนบริกำรเก็บเงินปลำยทำงมีกำรเติบโตข้ึนท่ีร้อยละ 1.2 โดยมีมูลค่ำรวมโดยประมำณท่ี 77,000 ล้ำนบำท และมีมูลค่ำธุรกรรมเฉลี่ยอยู่ท่ี 6,400 ล้ำนบำทต่อเดือน โดยในปี 
2563 กำรบริกำรเก็บเงินปลำยทำงยังถือเป็นหน่ึงในแหล่งรำยได้ส ำคัญของบริษัทฯ ถึงแม้ว่ำมูลค่ำในกำรซ้ือขำยสินค้ำต่อครั้งจะมีกำรปรับตัวลดลง 

• เครือข่ำยและยำนพำหนะท่ีใช้ในกำรจัดส่งพัสดุเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในปี 2563 ซ่ึงประกอบด้วย จุดให้บริกำรจ ำนวนประมำณ 16,000 แห่ง ศูนย์กระจำยพัสดุประมำณ 1,200 แห่ง และ
ยำนพำหนะท่ีใช้ในกำรจัดส่งพัสดุประมำณ 23,000 คัน ซ่ึงบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงต่อเนื่อง   

• ถึงแม้ว่ำปริมำณพัสดุจะเพ่ิมข้ึนในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงสำมำรถรักษำมำตรฐำนกำรจัดส่งพัสดุด้วย Service level ท่ี 99% ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้ระดับกำรให้บริกำรจัดส่งพัสดุโดยกำรส่ง
มอบตำมเวลำท่ีก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

6.4bn+
(THB) 

 
มูลค่ำธุรกรรมเฉลี่ยต่อเดือน 

฿ 

99.99%  
บริกำรจัดส่งในวันถัดไปภำยในประเทศไทย 

99%  
สัดส่วนพัสดุที่ส่งตรงเวลำ 

23,000+ 
ยำนพำหนะภำยใต้กำรบริหำรของ
บริษัทฯ 

บริกำรเก็บเงินปลำยทำง 



บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำปี 2563 
 

5 

 

ฐำนะทำงกำรเงนิ 
รูปที่ 2: ฐำนะทำงกำรเงิน 

 

ตำรำงที ่5: รำยละเอยีดสนิทรพัย ์    
(หนว่ย: ลำ้นบำท) 2562 2563 

YoY 
% +/ (-) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  910 9,697 965.8% 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 1,722 1,467 -14.8% 
อำคำรและอุปกรณ์  2,706 2,259 -16.5% 
สินทรัพย์สิทธกิำรใช ้ — 5,321 N/A 
สินทรัพย์อ่ืน 676 575 -14.9% 
รวมสนิทรพัย ์ 6,014 19,318 221.2% 

ตำรำงที ่6: หนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ    
(หนว่ย: ลำ้นบำท) 2562 2563 

YoY 
% +/ (-) 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน  1,800 1,347 -25.2% 
เจ้ำหนี้บรกิำรเก็บเงินปลำยทำง  884 615 -30.4% 
หนี้สินตำมสัญญำเชำ่ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  — 1,761 N/A 
หนี้สินตำมสัญญำเชำ่  — 3,593 N/A 
หนี้สินอ่ืน 1,096 1,155 5.4% 
รวมส่วนของเจ้ำของ 2,233 10,847 385.7% 
รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ 6,014 19,318 221.2% 

ฐำนะทำงกำรเงนิและสภำพคลอ่งทีแ่ขง็แกรง่ 
• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินทรัพย์รวม ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 965.8 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ โดยมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ กำรเพ่ิมข้ึนของกระแส

เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน และเงินสดรับท่ีได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน (IPO) ในส่วนกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงประมำณร้อยละ 75.5 จำกปีก่อนหน้ำ
จำกกำรวำงแผนรับมือสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจอันเกิดจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) ท้ังน้ี ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำรซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนักงำนท่ีสูงกว่ำปี 2563 

• บริษัทฯ ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญำเช่ำ (TFRS 16) มำถือปฏิบัติในระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำน ส่งผลให้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวน 5,321 ล้ำนบำท ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ อำคำร และอุปกรณ์ เช่น กำรเช่ำส ำนักงำน กำรเช่ำคลังสินค้ำ และกำรเช่ำ
ยำนพำหนะ 

• ส่วนของเจ้ำของเพ่ิมข้ึนร้อยละ 385.7 เป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นในช่วง IPO และก ำไรสะสม 

 

 

6,014

19,318

3,781
8,4712,233

10,847

Total Assets Total Liabilities Total Equity

2562 2563 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 

สินทรัพย์รวม หน้ีสินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
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อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
    2562 2563 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง       

อัตรำส่วนสภำพคล่อง(1)  (เท่ำ) 0.99 2.40 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว(2)  (เท่ำ) 0.92 2.38 

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด(3)  (เท่ำ) 0.61 0.92 

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ำรคำ้(4)  (เท่ำ) 17.89 16.75 

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (5)  (วัน) 20.12 21.49 

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้(6)  (เท่ำ) 39.00 33.64 

ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรช ำระหนี้(7)  (วัน) 9.23 10.70 

วงจรเงินสด(8)  (วัน) 10.89 10.79 

อัตรำสว่นแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       

อัตรำก ำไรขั้นต้น (%)(9)  (%) 15.56 16.21 

อัตรำก ำไรสทุธิ (%)(10)  (%) 6.72 7.43 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)(11)  (%) 71.37 21.48 

อัตรำสว่นแสดงประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำน       

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม (%)(11)  (%) 24.64 11.09 

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์(13)  (เท่ำ) 3.67 1.49 

อัตรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ       

อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(14)  (เท่ำ) 1.69 0.78 

อัตรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(15)  (เท่ำ) 0.36 0.57 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้(16)  (เท่ำ) 98.47 35.85 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้(17)  (เท่ำ) 97.86 1.57 

หมำยเหตุ: 
(1) อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว ค ำนวณจำกยอดรวมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น และลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืนหำรด้วยหน้ีสินหมุนเวียนรวม 

(2) อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว ค ำนวณจำกยอดรวมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น และลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืนหำรด้วยหน้ีสินหมุนเวียนรวม 

(3) อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด ค ำนวณจำกยอดเงินสดสุทธิท่ีเกิดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนหำรด้วยค่ำเฉล่ียของหน้ีสินหมุนเวียนรวม 

(4) อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรค้ำ ค ำนวณจำกรำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำรหำรด้วยลูกหน้ีกำรคำ้เฉล่ีย (ยอดขั้นต้น)  

(5) ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย ค ำนวณจำก 360 หำรด้วยอัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรค้ำ 

(6) อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหน้ี ค ำนวณจำกต้นทุนกำรขำยและกำรบริกำรหำรด้วยเจ้ำหน้ีกำรค้ำเฉล่ีย 

(7) ระยะเวลำเฉล่ียในกำรช ำระหน้ี ค ำนวณจำก 360 หำรด้วยอัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหน้ี  

(8) วงจรเงินสด ค ำนวณจำกส่วนต่ำงระหว่ำงระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ียกับระยะเวลำเฉล่ียในกำรช ำระหน้ี 

(9) อัตรำก ำไรขั้นต้น ค ำนวณจำกก ำไรขั้นต้นหำรด้วยรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 

(10) อัตรำก ำไรสุทธิ ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดหำรด้วยรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร  

(11) อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดหำรด้วยคำ่เฉล่ียส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  

(12) อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดหำรด้วยค่ำเฉล่ียสินทรัพย์รวม  

(13) อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ ค ำนวณจำกรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรหำรด้วยค่ำเฉล่ียสินทรัพย์รวม 

(14) อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ค ำนวณจำกหน้ีสินรวมหำรด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

(15) อัตรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ค ำนวณจำกยอดรวมของหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำหำรด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  

(16) อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย ค ำนวณจำกยอดรวมของเงินสดสุทธิท่ีเกิดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ดอกเบ้ียจ่ำยและภำษีจ่ำย หำรดว้ยดอกเบ้ียจ่ำยจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน  

(17) อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี ค ำนวณจำก EBITDA หำรด้วยยอดรวมของเงินกู้ยืมระยะสั้น หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี และต้นทุนทำงกำรเงิน  

 

 



บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำปี 2563 
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แนวโนม้ภำพรวมป ี2564 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่ำ (COVID – 19) ในปี 2562 ส่งผลให้หน่วยงำนภำครัฐฯ ได้ออกมำตรกำรปิดเมือง (Lockdown) ในหลำยพื้นที่ ควำมผันผวนใน
ตลำดเพ่ิมสูงข้ึนไม่เพียงแต่ส่งกระทบต่อบุคคลท่ัวไปแต่รวมถึงธุรกิจต่ำงๆ ผู้คนเริ่มปรับตัวเข้ำสู่กำรใช้ “ชีวิตวิถีใหม่” กำรท ำงำนท่ีบ้ำน (Work from Home) ในหลำยๆ บริษัทและหน่วยงำน 
เพื่อหลีกเลี่ยงกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัส อย่ำงไรก็ตำม กำรอุปโภคบริโภคยังเป็นสิ่งจ ำเป็น ซึ่งท ำให้ผู้คนปรับเปลี่ยนวิธีกำรจับจ่ำยซื้อของมำเป็นแบบออนไลน์แทน ด้วยพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงท ำให้บริษัทฯ คำดว่ำธุรกรรมทำงออนไลน์จะยังสำมำรถเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

บริษัทฯ คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจภำพรวมในปี 2564 จะฟ้ืนตัวช้ำกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว้ เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำระลอกใหม่ในประเทศไทยก่อนช่วงเทศกำลปีใหม่ท่ีผ่ำนมำ 
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงคำดว่ำตลำดจัดส่งพัสดุแบบด่วนในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง อนึ่ง ธุรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดในอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซในปีท่ี
ผ่ำนมำถือเป็นปัจจัยท่ีผลักดันกำรเติบโตของกลุ่มธุรกิจกำรจัดส่งพัสดุด่วน นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังคำดกำรณ์ว่ำปริมำณกำรจัดส่งพัสดุจะเติบโตอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกกำรจัดโปรโมชั่น เช่น 
11.11 และ 12.12 ของกลุ่มอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซ ซ่ึงในปัจจุบันได้มีกำรจัดโปรโมชั่นดังกล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอมำกยิ่งข้ึน ยิ่งไปกว่ำน้ัน กำรเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอลท ำให้คำดกำรณ์
ว่ำผู้บริโภคจะมีควำมต้องกำรกำรบริกำรจัดส่งพัสดุด่วนถึงบ้ำนท่ีรวดเร็วข้ึนและมีคุณภำพมำกยิ่งข้ึน 

กลยทุธแ์ละแผนกำรด ำเนนิงำนหลงั IPO 

1 | เป็นผูน้ ำในตลำดทีเ่ขำ้ถงึลกูค้ำในทุกๆ พืน้ทีใ่นไทย 
ขยำยเครือข่ำยของเรำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกำรสร้ำงข้อมูลที่ช่วยให้เรำสำมำรถคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2 | มุง่เนน้กำรเตบิโตของกลุม่ลกูคำ้รำยยอ่ยในประเทศไทย 
ปรับตัวให้เข้ำกับพฤติกรรมและควำมชอบในลูกค้ำในแต่ละท้องถิ่น พร้อมกำรสร้ำงกำรเติบโตในพ้ืนท่ีน้ันๆ และลงทุนเพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับบริษัทในฐำนะแบรนด์อันดับหน่ึง 
3 | กำรลงทนุในเทคโนโลยแีละระบบไอท ี
ลงทุนในเทคโนโลยีท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงสร้ำงระบบข้อมูลที่มีควำมสำมำรถในกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรบริกำรและผลักดันกำร
เติบโตในอนำคต 
4 | ขยำยควำมรว่มมอืทำงธรุกจิและกำรเขำ้ซือ้กจิกำรทีเ่อือ้ประโยชนใ์นระยะยำว 
ยึดมั่นในแนวคิด “ผู้ให้บริกำรที่เป็นกลำง” และลงทุนเชิงกลยุทธ์เพ่ือแสวงหำพันธมิตรทำงธุรกิจท่ีจะช่วยสนับสนุนกำรเติบโตและควำมเชื่อมันอย่ำงยั่งยืนส ำหรับผู้ถือหุ้นของเรำ 
5 | สรำ้งกำรเตบิโตของธรุกจิอยำ่งยัง่ยนืพรอ้มทัง้แสวงหำโอกำสใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
กำรเพ่ิมโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ผ่ำนเครือข่ำยที่มีอยู่และกำรริเริ่มสร้ำงสิ่งใหม่ๆ ท้ังในธุรกิจท่ีใกล้เคียงหรือธุรกิจท่ีแตกต่ำง เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเติบโตของผล
ก ำไรของเรำ 
6 | เน้นย ำ้เรือ่งสิง่แวดลอ้ม สงัคมและบรรษทัภบิำล 
มุ่งม่ันในกำรผนวกแนวทำง ESG เข้ำกับกำรด ำเนินธุรกิจ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมถึงสวัสดิกำรของพนักงำนและกำรมีส่วนร่วมของคู่ค้ำ และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนอย่ำง
ยั่งยืน 
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