
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

รายงานประจ าปี 2562 
 



บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำ | 2  

สารบัญ 
 

วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ 3 
คำ่นิยมองคก์ร  3 
สำรจำกประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ 4 

1 1.1 ขอ้มลูผลกำรด ำเนินงำนที่ส  ำคญั 7 
 1.2 ขอ้มลูทำงกำรเงินที่ส  ำคญั 8 
 1.3 ขอ้มลูทั่วไปของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 9 

2 2.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 11 
 2.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำรที่ส  ำคญั 13 
 2.3 ขอ้ไดเ้ปรยีบในกำรแข่งขนั 15 
 2.4 กลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ 19 

3 3.1 รำงวลัและกำรเป็นที่ยอมรบัจำกองคก์รต่ำง ๆ 23 

4 4.1 โครงสรำ้งกำรจดักำร 26 
 4.2 ประวตัิกรรมกำรและผูบ้รหิำร 31 
 4.3 ขอ้มลูกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้รหิำรในบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม  

และบรษิัทในเครอื 
45 

 4.4 รำยกำรที่เก่ียวโยงกนั 46 

5 5.1 งบกำรเงนิ 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำ | 3  

วิสัยทศัน ์
 

การเป็นผู้ประกอบการด้านการจัดส่งพัสดุทีด่ทีีสุ่ด         
ในประเทศไทย 

 

 

 

 

บรษิัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผูป้ระกอบกำรดำ้นกำรจดัส่งพสัดทุี่ดี

ที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักับลูกคำ้และ

ถือว่ำควำมพึงพอใจของลกูคำ้เป็นสิ่งที่ส  ำคญัที่สดุ บริษัทฯ 

มุ่งให้บริกำรที่ มีคุณภำพ ยกระดับคุณภำพของสังคม

ส่ วน รวม  อี กทั้ ง ยั ง ให้ค วำมใส่ ใ จพนัก งำน  และ มี               

ควำมรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูล้งทนุของบรษิัท

 

พันธกิจ 
 

• ลกูคำ้และควำมพงึพอใจของลกูคำ้คือสิ่งส ำคญัอนัดบัหนึ่ง 

• ใหบ้รกิำรที่มีคณุภำพ 

• ใสใ่จพนกังำน 

• รบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูถื้อหุน้ 

• เสรมิสรำ้งสงัคม 

ค่านิยมองคก์ร 
 

HI STEP คือ ค่ำนิยมหลกัของเคอรี่ เอ็กซเ์พรส ที่จะสรำ้งแนวกำรคิด ควำมเขำ้ใจ พฤติกรรม และกำรตดัสินใจของพนักงำน  

เพื่อพำทกุคนเดินหนำ้สู่ควำมส ำเรจ็ไปพรอ้มกบัองคก์ร 
 
 
 

  

Honesty 
ซ่ือสตัยแ์ละจริงใจ 

 

Innovation 
สร้างสรรคส่ิ์งใหม ่

 

Service mind 
ใจรกับริการ 

Teamwork 
ท างานเป็นทีม 

Execution 
มุ่งมัน่ให้ส าเรจ็ 

Positivity 
มองเหน็โอกาส 
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สารจากประธานกรรมการและ
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

 
การสร้างคุณค่าคือทัง้หมดทีเ่ป็นเรา  
 

เคอรี่ เอ็กซเ์พรส ปรำกฏกำรณใ์หม่ของประเทศไทย  

 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ก่อตั้งขึน้ในปี พ.ศ. 2549 จำกบริษัทขนำดเล็กที่ ให้ 

บริกำรขนส่งพสัดุเพียง 5 ชิน้ จนทกุวนันีเ้รำเป็นเจำ้แรก

ของประเทศที่ให้บริกำรจัดส่งพัสดุภำยในวันถัดไป 

(Next-Day Delivery) และบริกำรช ำระเงินปลำยทำง 

(Cash-on Delivery) ดว้ยปรมิำณกำรจดัส่งพสัดถุึงบำ้น

ลกูคำ้มำกกวำ่หนึ่งลำ้นชิน้ตอ่วนั  

 

ทว่ำมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป นั่นคือ ควำมเช่ือและ

ควำมมุ่งมั่นในกำรสรำ้งคณุคำ่ใหก้บัทกุฝ่ำย 

 

เพื่ อคนไทย เรำไม่ เคยหยุดที่ จะพัฒนำนวัตกรรม         

กำรบริกำรรูปแบบใหม่ที่มีควำมน่ำเช่ือถือ เพื่อใหท้กุคน

ไดใ้ชชี้วิตสะดวกสบำยยิ่งขึน้ นอกจำกกำรจดัส่งพัสดุที่

รวดเร็วและมีประสิทธิภำพแลว้ เรำยังผลกัดนับริกำรที่

เพิ่มคุณค่ำให้แก่ผู้ใช้งำนอย่ำงต่อเน่ือง ไม่ว่ำจะเป็น 

กำรช ำระเงินผ่ำนคิวอำรโ์คด้ ระบบกำรจองที่ง่ำยเพียง

ปลำยนิ ้วสัมผัส กำรบริกำรจัดส่งภำยในวันเดียว 

(Bangkok Same Day) และระบบอินเทอรเ์น็ตส ำหรับ

จัดกำรขอ้มูลกำรส่งสินคำ้ส ำหรบัผู้คำ้ออนไลน ์ท ำให้

เคอรี่  เอ็กซ์เพรส ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นแบรนด์ที่     

ครองใจคนไทย (Top-of-mind) และมีผูใ้ชบ้ริกำรมำก

ที่สดุ (Thailand’s most often used) มำตลอดระยะเวลำ

หลำยปี  

 

เพื่อพนักงำนของเรำ เรำมุ่งมั่นส่งเสริมสภำพแวดลอ้ม 

ในกำรท ำงำนที่ดีที่สุด ทั้งดำ้นกำรเติบโตในสำยอำชีพ

และวัฒนธรรมองค์กร  ซึ่งพนักงำนทุกคนจะได้รับ 

กำรสนับสนุนให้กล้ำคิดกล้ำท ำ ในกำรประเมินผล 

กำรปฏิบัติงำนและกำรปรบัระดับพนักงำน เรำมุ่งเน้น

กำรประเมินจำกผลกำรปฏิบัติงำนจริงของพนักงำน 

แต่ละรำย มำกกว่ำกำรใช้ระบบอำวุโส นอกจำกนี้  

คณะผู้บริหำรและทีมงำนทรัพยำกรบุคคลยัง ให้

ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนเป็นทีม เพรำะกว่ำพัสดุ 

ชิน้หนึ่งจะผ่ำนขั้นตอนต่ำง ๆ จนเดินทำงไปถึงมือผูร้บั 

ไดน้ัน้ ตอ้งอำศยัควำมร่วมมือร่วมใจของพนกังำนเคอรี่

อย่ำงนอ้ยหกคน  

 

เพื่อประเทศไทย เรำมีกำรจำ้งงำนพนกังำนที่เป็นคนไทย 

กว่ำร้อยละ 99 กำรพัฒนำแอปพลิ เคชัน  รวมถึ ง

ควำมส ำเร็จอย่ำงเหนือควำมคำดหมำยทัง้หลำยก็ลว้น

แต่เกิดขึน้ในประเทศไทยทั้งสิน้ ทุกวันนี้ เรำไม่ไดเ้ป็น

เพียงแค่ผู้ให้บริกำรรำยใหญ่ที่มีอัตรำกำรเติบโตทำง

ธุรกิจมำกที่สุดในประเทศเท่ำนั้น แต่เรำยังเป็นผูน้  ำใน

หลำกหลำยดำ้นเม่ือเปรียบเทียบกับผูใ้หบ้ริกำรรำยอื่น

ในภมูิภำคเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ส ำหรบั

ทำงเดินในกำ้วตอ่ไป เรำตัง้เปำ้หมำยอนัแน่วแน่ที่จะเป็น        

“ควำมภำคภมูิใจของประเทศไทย” ขณะเดียวกนั เรำยงั

เช่ือมั่นใน “กำรตอบแทนสังคม” ซึ่งตลอดระยะเวลำ

หลำยปีที่ผ่ำนมำ เคอรี่ เอ็กซเ์พรส เดินหนำ้จดักิจกรรมที่

สะท้อนควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้ำนจริยธรรม       

ดำ้นสงัคม และดำ้นสิ่งแวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรจดั

กิจกรรมเหล่ำนี  ้เป็นสิ่งที่เรำใหค้วำมส ำคัญเป็นอันดับ

ตน้ ๆ อีกทัง้เรำมีควำมปรำรถนำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะสรำ้ง

คณุคำ่ในระยะยำวและก่อใหเ้กิดกำรพฒันำที่ยั่งยืน 
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นำยคิน เฮ็ง เน็ง 

กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ 
 

เคอรี่ เอ็กซเ์พรส ในฐำนะ “องคก์รของทกุคน” เรำมุ่งมั่น

ที่จะพัฒนำบริกำรอันรวดเร็วและมีคุณภำพ รวมถึง

พรอ้มรับควำมเปลี่ยนแปลงของตลำดอย่ำงทันท่วงที 

กำรสรำ้งคณุค่ำเพื่อคนไทย เพื่อบุคลำกรของเคอรี่ และ

เพื่อผูถื้อหุน้ คือแรงผลกัดนัของเรำเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
  

นำยเกล็ดชยั เบญจอำธรศิรกิลุ 

ประธำนกรรมกำร  

 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูผลกำรด ำเนินงำนที่ส  ำคญั 1.1 
ขอ้มลูทำงกำรเงินที่ส  ำคญั 1.2 

ขอ้มลูทั่วไปของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 1.3 
 

1 
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1.1 ข้อมูลผลการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

       99.9% 
22,000+ 

ต ำแหน่ง 
พนกังำนประจ ำ 

16,000+ 

จดุใหบ้รกิำร 

1,200+ 

ศนูยค์ดัแยกและ 
กระจำยพสัด ุ

D2D 

Door-to-door 
บรกิำรรบั-ส่งพสัด ุ

ถึงบำ้น 

BSD 

Bangkok Same Day 
บรกิำรจดัส่งพสัดภุำยใน 

วนัเดียว 

พืน้ที่บรกิำรครอบคลมุ 
ทั่วประเทศ 

Billions 

มลูค่ำกำรเรยีกเก็บเงิน
ปลำยทำง (COD) กวำ่
พนัลำ้นบำทตอ่เดือน  



บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำ | 8  

 

1.2 ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย ์ 25% 

อัตราผลตอบแทน
ต่อ 

ผู้ถอืหุน้ 
71% 

อัตราส่วนหนีสิ้น
ต่อส่วนของ 
ผู้ถอืหุน้ 

1.69 

อัตราส่วนเงนิทุน
หมุนเวียน 0.99 
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1.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

 

ช่ือบริษัท (ภาษาไทย) : บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

ช่ือบริษัท (ภาษาอังกฤษ)  : Kerry Express (Thailand) Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดดุว่น  

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ : เลขที่ 89 อำคำรเจำ้พระยำทำวเวอร ์ชัน้ที่ 9 หอ้งเลขที่ 906  
  ซอยวดัสวนพล ูถนนเจรญิกรุง แขวงบำงรกั เขตบำงรกั

กรุงเทพมหำนคร 10500 

เลขทะเบยีนบริษัท : 0107563000037  

โทรศัพท ์ : 02 238 5558 

โทรสาร : 02 237 3752 

เว็บไซต/์โฮมเพจบริษัท : https://th.kerryexpress.com/ 

ทุนจดทะเบยีน ณ วันที ่31 มีนาคม 2563 : 890,000,000 บำท 

ทุนช าระแล้ว ณ วันที ่31 มีนาคม 2563 : 720,000,000 บำท 

มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้  : หุน้ละ 0.50 บำท  

 

บริษัทย่อย 
 

 

เม่ือวนัที่ 17 กมุภำพนัธ ์2563 บรษิัทฯ ไดจ้ดทะเบียนตัง้บรษิัทย่อยดว้ยทนุจดทะเบียนจดัตัง้ 10,000 ดอลลำรฮ์่องกง  

คือ บรษิัท KETH Corporate Services Limited โดยบรษิัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ทัง้หมด KETH Corporate Services Limited  

ประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรดำ้นกำรจดักำรและกำรสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ  

ทีต่ัง้: 1122, 11 Floor, Central Building, 1-3 Pedder Street, Central, Hong Kong  
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ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 2.1 
กำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำรที่ส  ำคญั 2.2 

ขอ้ไดเ้ปรยีบในกำรแข่งขนั 2.3 
กลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ 2.4 

 

2 
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2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ เป็นผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำรจัดส่งพัสดุด่วน

ภำคเอกชนในประเทศไทยที่มีกำรเติบโตรวดเร็วที่สดุ เม่ือ

พิจำรณำจำกปรมิำณกำรจดัส่งพสัดโุดยเฉลี่ยต่อวนั โดยมี

อตัรำเติบโตเฉล่ียสะสมตอ่ปีรอ้ยละ 134.9 ระหวำ่งปี 2557 

ถึงปี 2562 ในฐำนะผูบุ้กเบิกธุรกิจดำ้นกำรบริกำรจัดส่ง

พสัดดุ่วนภำคเอกชน บริษัทฯ ไดใ้หบ้ริกำรจดัส่งพสัดแุบบ

ครบวงจรและครอบคลุมกลุ่มลูกคำ้ทุกประเภท ลักษณะ

ของกำรใหบ้รกิำรนัน้ สำมำรถแบ่งออกเป็นธุรกิจกำรจดัส่ง

พสัดแุบบบุคคล-ส่งถึง-บุคคล (C2C) ธุรกิจกำรจดัส่งพสัดุ

แบบธุรกิจ-ส่งถึง-บุคคล (B2C) และธุรกิจกำรจัดส่งพัสดุ

แบบธุรกิจ-ส่งถึง-ธุรกิจ (B2B) ไปยงัส ำนกังำน คลงัสินคำ้ 

รำ้นคำ้ปลีก และครวัเรือนทั่วประเทศ นอกจำกนี ้บริษัทฯ 

เป็นผูใ้หบ้รกิำรจดัส่งพสัดุภำคเอกชนที่มีกำรใหบ้ริกำรเก็บ

เงินปลำยทำงรำยแรกและรำยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

เม่ือพิจำรณำจำกมลูค่ำของกำรท ำธุรกรรม 

 

นับตั้งแต่กำรจัดตั้งบริษัท บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยใช้

รูปแบบกำรกระจำยพัสดุจำกศูนย์คัดแยกพัสดุไปยัง    

ศูนย์กระจำยพัสดุย่อย เพื่อส่งพัสดุต่อไปยังจุดหมำย

ปลำยทำง (Hub-and-Spoke) และใชรู้ปแบบกำรด ำเนิน

ธุรกิจที่ถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นจ ำนวนไม่มำก (Asset-

Light Business Model) ซึ่ ง ท ำ ให้บ ริษั ท ฯ  มี รู ปแบบ 

กำรด ำเนินธุรกิจที่ มีควำมยืดหยุ่น รวมถึงมีโอกำสใน 

กำรเติบโตเพื่อใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ

และน่ำเช่ือถือ โดย ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ              

มีจุดใหบ้ริกำรจ ำนวนมำกกว่ำ 16,000 แห่งในทุกจังหวัด

ทั่วประเทศ ศนูยค์ดัแยกพสัดุจ ำนวน 9 แห่ง ศนูยก์ระจำย

พสัดจุ ำนวนมำกกวำ่ 1,200 แห่ง ยำนพำหนะส ำหรบัจดัส่ง

พัสดุจ ำนวนมำก และมีพนักงำนกว่ำ 22,000 คน ทั้งนี ้  

กำรให้บริกำรจัดส่งพัสดุภำยในวันถัดไป (Next Day 

Delivery) ครอบคลุมพื ้นที่  ร้อยละ 99.99 ของประเทศ 

บริษัทฯ ยังให้บริกำรจัดส่งพัสดุภำยในวันเดียว (Same 

Day Delivery) ภำย ในพื ้น ที่ เ ข ตก รุ ง เ ทพมหำนคร             

เขตปริมณฑล และบำงพืน้ที่ในต่ำงจงัหวดั นอกเหนือจำก

พื ้นที่กำรให้บริกำรที่ครอบคลุมแล้ว คุณภำพของกำร

ใหบ้ริกำรยงัอยู่ในระดบัยอดเย่ียม โดยในปี 2562 มีอตัรำ

กำรจดัส่งพสัดไุดต้รงเวลำสงูถึงรอ้ยละ 99.0 (โดยค ำนวณ

จำกปัจจัยที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบริษัทฯ) และมี

อตัรำพสัดตุีกลบันอ้ยกวำ่รอ้ยละ 1.5 
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บริษัทฯ เ ช่ือว่ำ เรำเป็นผู้ให้บริกำรที่ มีส่วนส ำคัญใน         

กำรสนับสนุนธุรกิจผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ และธุรกิจ          

อีคอมเมิร ์ซ (E-Commerce) ซึ่งฐำนลูกค้ำของบริษัทฯ 

เติบโตและขยำยตวัอย่ำงรวดเร็ว สอดคลอ้งกับอัตรำกำร

เ ติ บ โ ต ข อ ง ต ล ำ ด อี ค อ ม เ มิ ร ์ ซ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  

ซึ่งคำดว่ำจะเติบโตอย่ำงมำกภำยในช่วง 5 ปีนับจำกนี ้ 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ ใหบ้ริกำรจัดส่ง

พัสดุกับกลุ่มลูกค้ำ C2C เป็นจ ำนวนมำก ขณะที่ลูกคำ้ 

ในกลุ่ม B2C มีมำกกว่ำ 600 รำย B2B มำกกว่ำ 190 รำย 

ในเดือนธันวำคม 2562 บริษัทฯ เริ่มใหบ้ริกำรรบั-ส่งพัสดุ

ถึงบ้ำนลูกค้ำ (D2D) ซึ่งได้มีกำรเข้ำรับพัสดุถึงสถำนที่ 

ของลูกคำ้รำยบุคคลในกลุ่ม C2C กลุ่มลูกคำ้ของบริษัทฯ 

ประกอบด้วย ผู้ประกอบกำรธุรกิจอีคอมเมิร ์ซ ธุรกิจ 

กำรขำยสินค้ำผ่ ำนสื่ อ โทรทัศน์  (Home Shopping 

Channels) บริษัทขนส่งพัสดุระหว่ำงประเทศ ธนำคำร 

บริษัทผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยี ผู้ให้บริกำรด้ำน

โทรคมนำคม สถำบันกำรเงิน โรงเรียน ผู้ขำยสินค้ำ

ออนไลน์ ตลอดจนเครือข่ำยกลุ่มธุ ร กิจร้ำนค้ำปลีก 

ในประเทศและลูกค้ำรำยย่อย ทั้งนี ้ ลูกค้ำของบริษัทฯ 

สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกแอปพลิเคชัน “Kerry Express” 

อันเป็นขีดควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัลที่ก้ำวหน้ำซึ่งเป็น

กรรมสิทธ์ิของบรษิัทฯ เพื่อจองกำรเขำ้รบัพสัดไุดด้ว้ยเพียง

ปลำยนิ ้วสัมผัส โดยลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบสถำนะ        

กำรจัดส่งแบบเรียลไทม์ (Real-Time Tracking) พร้อม

ระบบข้อควำมแจ้งเตือนในทันที  (Push Notification) 

นอกจำกนี ้ลูกคำ้ยังสำมำรถเข้ำถึงสิทธิพิเศษต่ำง ๆ ใน 

“Kerry Club” ซึ่งเป็นโปรแกรมสะสมคะแนน (Customer 

loyalty program) เพื่อแลกรบัสิทธิพิเศษ ที่เปิดใหใ้ชง้ำน

ได้ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2563 เพื่อให้ลูกค้ำของบริษัทฯ 

สำมำรถสะสมคะแนนและน ำคะแนนไปแลกใชเ้ป็นส่วนลด

ค่ำจัดส่งพัสดุ หรือสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ จำกพันธมิตรของ

บรษิัทฯ ทัง้นี ้เป้ำหมำยของบรษิัทฯ คือกำรใหค้วำมส ำคญั

สงูสดุแก่ลกูคำ้ บริษัทฯ จึงมุ่งเนน้กำรลงทุนในกำรพฒันำ

โครงสรำ้งพืน้ฐำนเทคโนโลยีอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อรองรับ 

กำรขยำยกำรด ำเนินงำน และยกระดับกำรใหบ้ริกำรได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

 

มิถนุำยน 2549 บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั เริ่มใชแ้บรนด ์Kerry Express และเริ่มใหบ้ริกำรจัดส่ง
พสัดดุว่นในประเทศไทย ซึง่รวมถึงกำรใหบ้รกิำรเก็บเงินปลำยทำง (Payment-on-Delivery) 

ธนัวำคม 2554 ปริมำณกำรจัดส่งพัสดุเพิ่มขึน้มำกกว่ำ 8,000 ชิน้ต่อวัน ในช่วงที่มีควำมตอ้งกำรบริกำรจัดส่งพัสดุ
สงูสดุ (Peak-demand period) 

กนัยำยน 2556 เปิดตัวรำ้นรับส่งพัสดุภำยใต้ช่ือ Kerry Express แห่งแรก เพื่อให้บริกำรด้ำนกำรจัดส่งพัสดุผ่ำน
เคำนเ์ตอรข์องรำ้น (over-the-counter) ซึง่ตัง้อยู่บนถนนอโศก กรุงเทพมหำนคร 

มกรำคม 2557 จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกัด และรบัโอนธุรกิจกำรใหบ้ริกำรจัดส่ง
พสัดดุ่วนทัง้หมดจำกบรษิัท เคอรี่ ดิสทรบิิวชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อด ำเนินกิจกำรใหบ้รกิำรจดัส่ง
พสัดดุว่นในประเทศไทยโดยเฉพำะ 

กนัยำยน 2557 เปิดตวัแอปพลิเคชนั Kerry Express 1.0 ซึง่บรษิัทฯ เป็นเจำ้ของ 

มิถนุำยน 2558 เริ่มด ำเนินงำนศูนยก์ำรกระจำยและจัดส่งพัสดุแห่งแรกของบริษัทฯ ช่ือว่ำ  “ศูนยบ์ริกำรโลจิสติกส  ์    
บำงนำ” ตัง้อยู่ในพืน้ที่ยทุธศำสตรก์ำรขนสง่ที่ส  ำคญัใกลก้รุงเทพมหำนคร 

สิงหำคม 2558 เปิดใหบ้ริกำรจัดส่งพัสดุภำยในวนัเดียว (Bangkok Same Day หรือ BSD) ในพืน้ที่กรุงเทพมหำนคร 
และพืน้ที่ปรมิณฑล โดยบรษิัทฯ รบัพสัดใุนช่วงเชำ้และบรกิำรจดัส่งในช่วงบำ่ย 

เมษำยน 2559 บริษัทแม่ของบริษัทฯ คือ KLN ลงทุนในธุรกิจ Rabbit LINE Pay เพื่อเริ่มให้บริกำรกำรช ำระเงิน       
แบบอิเล็กทรอนิกสท์ี่รำ้นรบัสง่พสัด ุและ ณ จดุรบั-ส่งพสัด ุ

มิถนุำยน 2559 เริ่มใช้ระบบกำรจัดกำร เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (Kerry Express Distribution Management System หรือ 
KES) ซึง่เป็นระบบงำนที่บรษิัทฯ พฒันำขึน้เอง เพื่อท ำใหก้ำรเคล่ือนที่ของขอ้มลูข่ำวสำรภำยในบรษิัทฯ 
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้  

มิถนุำยน 2560 เริ่มใชร้ะบบ EasyShip ซึง่เป็นแพลตฟอรม์ออนไลนเ์พื่อช่วยเหลือลกูคำ้กลุม่ C2C ซึง่โดยส่วนใหญ่เป็น
ผูป้ระกอบธุรกิจขนำดเล็กและขนำดกลำง รวมถึงผูข้ำยสินคำ้ออนไลน ์ใหไ้ดร้บัควำมสะดวกมำกยิ่งขึน้
ในกำรบรหิำรจดักำรพสัด ุ

กรกฎำคม 2561 เปิดด ำเนินกำรศูนย์ข้อมูล  (Data centre) เคอรี่  เอ็กซ์เพรสแห่งใหม่ รวมทั้งศูนย์ส  ำรองข้อมูล         
(Back-up site) ในจงัหวดัปทมุธำนี และนิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรุ ี
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กรกฎำคม 2561 ประกำศกำรท ำสญัญำร่วมทนุกับบริษัท วีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งโดยเขำ้มำถือหุน้รอ้ยละ 23.0 ของ
หุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

กนัยำยน 2561 ประสบควำมส ำเร็จดว้ยปริมำณกำรจดัส่งพัสดุมำกกว่ำ 1 ลำ้นชิน้ต่อวนั ในช่วงวนัที่มีควำมตอ้งกำร
บรกิำรจดัส่งพสัดสุงูสดุ (Peak-demand period day) 

ธนัวำคม 2562 เริ่มใหบ้ริกำรรบั-ส่งพัสดุถึงบำ้น (D2D) และขยำยเครือข่ำยศูนยใ์หบ้ริกำรของบริษัทฯ เป็นมำกกว่ำ 
16,000 แห่ง ซึง่เพิ่มขึน้เป็นสำมเท่ำของจ ำนวนศนูยใ์หบ้รกิำรในปี 2561 

มกรำคม 2563 เปิดใหบ้ริกำรโดยใชร้ถไฟฟ้ำบีทีเอสเป็นช่องทำงในกำรขนส่งพสัด ุและเปิดตวัโปรแกรมสะสมคะแนน
แต้ม (Customer loyalty program) “Kerry Club” นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริกำรจัดส่งพัสดุ
ภำยในวนัเดียวทั่วประเทศ 

กมุภำพนัธ ์2563 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย KETH Corporate Services Limited ในเขตบริหำรพิ เศษฮ่องกง 
สำธำรณรฐัประชำชนจีน โดยบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ทัง้หมด ดว้ยทนุจดทะเบียนจดัตัง้ 10,000 ดอลลำร์
ฮ่องกง เพื่อใหบ้รกิำรดำ้นกำรจดักำรและกำรสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 

 จดทะเบียนแปรสภำพจำกบรษิัทจ ำกดัเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั  

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 120 ลำ้นบำท เป็น 890 ลำ้นบำท และปรบัเปลี่ยนมูลค่ำที่ตรำไวเ้ป็นหุน้ละ 
0.50 บำท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  (Memorandum)  เพื่ อให้สอดคล้องกัน  โดย 
กำรเพิ่มทนุนีผ้่ำนกำรอนมุตัิในกำรประชมุรว่มกบัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรออกหุน้ 
ทั้งนี ้บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุน ดังนี ้(1) เพื่อกำรออกและเสนอขำยต่อผู้ถือหุน้เดิมตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้จ ำนวน 600 ลำ้นบำท (ซึ่งด ำเนินกำรเรียบรอ้ยแลว้) (2) เพื่อกำรออกและเสนอขำย
ต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไปครัง้แรกจ ำนวน 150 ลำ้นบำท และ (3) เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออก และเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อย จ ำนวน 20 ลำ้นบำท 
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2.3 ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

ผู้น าด้านการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนใน
ประเทศไทยที ่“คนส่วนใหญ่นึกถงึเป็นอันดับแรก” ซึ่ง
มีแบรนด์ที่เป็นที่ รู้จักในอันดับต้น ๆ ในด้านการ
ใหบ้ริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชน  
 

ในฐำนะผูบ้กุเบิกรำยแรกและเป็นรำยแรกในภำคธุรกิจกำร

จัดส่งพัสดุแบบ C2C ในประเทศไทย บริษัทฯ สำมำรถ

สรำ้งเครือข่ำยและแบรนดข์องบริษัทฯ ไดอ้ย่ำงแข็งแกร่ง

ในฐำนะผูน้  ำดำ้นกำรใหบ้ริกำรจัดส่งพัสดุในประเทศไทย 

บริษัทฯ ยังเป็นผู้น ำในเรื่องของศูนย์กระจำยพัสดุ และ

จ ำนวนยำนพำหนะที่ใชใ้นกำรจดัส่งในฐำนะผูบุ้กเบิกและ

ผูน้  ำในภำคธุรกิจกำรจัดส่งพัสดุในกลุ่ม C2C B2C และ 

B2B บรษิัทฯ เช่ือว่ำเรำเป็นผูป้ระกอบกำรรำยหนึ่งที่มีส่วน

ส ำคัญในธุรกิจอีคอมเมิร ์ซในประเทศไทย ด้วยกำร

สนับสนุนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด

ย่อม และผู้ประกอบกำรที่เป็นบริษัทข้ำมชำติ  ด้วยกำร

ใหบ้ริกำรจดัส่งพสัดุทั่วประเทศที่สะดวกสบำย น่ำเช่ือถือ 

มีนวตักรรม และตรงตำมเวลำที่ก ำหนด บรษิัทฯ เช่ือวำ่กำร

ริเริ่มและกำรขยำยระบบกำรใหบ้ริกำรเก็บเงินปลำยทำงที่

ปลอดภัยและน่ำเช่ือถือ จะท ำใหผู้บ้ริโภคในประเทศไทย

รู ้สึกมั่นใจถึงควำมปลอดภัยในกำรซือ้สินค้ำออนไลน์      

อีกทั้งยังช่วยท ำให้อีคอมเมิร ์ซเติบโตในตลำดที่ยังอยู่

ในช่วงเริ่มตน้ของกำรท ำธุรกรรมแบบไรเ้งินสด (Cashless) 

จึงท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถขยำยเสน้ทำงกำรจดัส่ง ปริมำณ

กำรจดัส่ง และสว่นแบง่ตลำดได ้

 

บริษัทฯ ยังประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำแบรนด์ 

“Kerry Express” ให้เป็นแบรนด์ชั้นน ำในกำรให้บริกำร

จดัส่งพสัดดุ่วนภำคเอกชนในประเทศไทย และเป็นแบรนด์

ซึ่งเป็นที่รูจ้ักอย่ำงกวำ้งขวำง บริษัทฯ เช่ือว่ำแบรนดข์อง

บริษัทฯ สำมำรถจดจ ำไดง้่ำยดว้ยโลโกท้ี่เป็นเอกลักษณ์ 

อีกทั้งยังสื่ อถึ งคุณภำพของกำรให้บริกำรที่ ดี เ ย่ียม  

กำรให้บริกำรจัดส่งพัสดุด่วนที่น่ำเช่ือถือ รวมทั้งสร้ำง 

ควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำในระดับสูง บริษัทฯ เช่ือว่ำ 

ควำมแข็งแกร่งของแบรนดข์องบริษัทฯ สำมำรถเห็นได้ 

จำกกำรที่ค  ำว่ำ “เคอรี่” กลำยเป็นค ำพดูติดปำกที่มีกำรใช้

กนัมำกขึน้ เสมือนค ำกริยำที่ใชส้ื่อสำรกนัทั่วไปในประเทศ

ไทย นอกจำกนั้น กำรใชป้ระโยชนจ์ำกช่ือแบรนดอ์งคก์ร 

(Corporate brand) ท ำ ให้บ ริษั ทฯ  มีควำมโดด เด่ น 

สำมำรถสรำ้งควำมภักดีต่อแบรนด์ของบริษัทฯ รวมถึง

เสริมสรำ้งต ำแหน่งทำงกำรตลำด (Market position) ของ

บรษิัทฯ ใหแ้ข็งแกรง่ได ้
 

รูปแบบธุรกิจที่ปรับขนาดได้ และการกระจายพัสดุ
จากศูนยคั์ดแยกไปยังศูนยก์ระจายย่อยเพื่อส่งต่อไป
ยังจุดหมายปลายทาง (Hub-and-Spoke) ที่บริหาร
ต้นทุนได้อย่ างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถือ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจ านวนไม่มาก (Asset-Light 
Business Model) โดยมีการด าเนินธุรกิจขนาดใหญ่
และครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นผลให้การด าเนิน
ธุรกิจมีความยืดหยุ่นสูง เข้าถึงตลาดได้  และมี 
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
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ตั้งแต่ เ ริ่ มด ำ เนินธุ ร กิจ ในปี  2549 บริษัทฯ  ใช้เ วลำ     

มำกกว่ำ 13 ปี ในกำรสรำ้งรูปแบบกำรกระจำย พสัดุจำก

ศูนยก์ลำงกำรกระจำยพัสดุ ไปยังศูนยก์ระจำยพัสดุย่อย 

เพื่อส่งพัสดุต่อไปยังจุดหมำยปลำยทำง  (Hub-and-

Spoke) และรูปแบบธุร กิจที่ มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

จ ำนวนไม่มำก  (Asset-Light-Business Model) ที่ เ ป็น

เอกลกัษณ ์รวมถึงเครือข่ำยกำรประกอบธุรกิจขนำดใหญ่ที่

ครอบคลุมทั่ วประเทศไทย ซึ่งสำมำรถสร้ำงเกรำะที่

แข็งแกร่งในกำรเขำ้ถึงตลำด เสริมสรำ้งขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันของบริษัทฯ และพัฒนำกำรเติบโตใน 

ระยะยำว รูปแบบกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวของบริษัทฯ นัน้  

มีควำมยืดหยุ่นปรับขนำดได้ มีควำมน่ำ เ ช่ือ ถือใน 

กำรด ำเนินกำร รวมทั้งสำมำรถบริหำรต้นทุนได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ และมีควำมยืดหยุ่นในกำรใหบ้ริกำรจดัส่ง

พสัดดุ่วนซึ่งมีเครือข่ำยที่ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจำกนี ้

ประสบกำรณ์ของบริษัทฯ ในกำรใช้ประโยชน์จำก 

กำรด ำเนินกำรที่เติบโตขึน้ กำรขยำยพืน้ที่ใหบ้ริกำร และ

กำรปลกูฝังควำมยืดหยุ่นในธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อปรบัตวั

ใหเ้ขำ้กบักำรเปลี่ยนแปลงของตลำด เป็นเรื่องที่ไม่สำมำรถ

พฒันำหรอืท ำตำมไดภ้ำยในเวลำอนัสัน้  

 

ควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบเครือข่ำยของ

บริษัทฯ ท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถใหบ้ริกำรลูกคำ้องคก์รชัน้

น ำและผูค้ำ้อีคอมเมิรซ์ โดยครอบคลมุพืน้ที่กำรใหบ้รกิำรที่

กวำ้งกวำ่ ดว้ยตน้ทนุและระยะเวลำในกำรจดัส่งที่นอ้ยกว่ำ 

ในขณะเดียวกัน ยงัเป็นกำรเสริมสรำ้งกำรท ำตลำดสินคำ้

ของลกูคำ้ในช่องทำงออนไลนไ์ดอ้ีกดว้ย 

 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังออกแบบกำรด ำเนิ นธุรกิจใน 

รูปแบบกำรกระจำยสินคำ้จำกศนูยก์ลำงกำรกระจำยพสัดุ

ไปยังศูนยก์ระจำยพัสดุย่อย เพื่อส่งพัสดุไปยังจุดหมำย

ปลำยทำง (Hub-and Spoke) เพื่อให้สำมำรถให้บริกำร  

ที่ทันสมัยและตอบสนองควำมตอ้งกำรที่เฉพำะเจำะจง

ของลูกคำ้แต่ละรำยได ้โดยที่ยังคงรักษำมำตรฐำนของ

บรษิัทฯ ไว ้ 

 
ผู้น าในอุตสาหกรรมด้านคุณภาพการให้บริการและ
ความน่าเช่ือถือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยี
ทีม่ีประสิทธิภาพของบริษัทฯ 
 

คุณค่ำของแบรนด์และควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำของ 

บริษัทฯ เป็นผลมำจำกคุณภำพของกำรให้บริกำรที่ มี

มำตรฐำนและควำมน่ำเช่ือถือในระดับสูง บริษัทฯ ได้

ก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพื่อกำร

ด ำเนินงำนและรกัษำมำตรฐำนระดบัสูงดงักล่ำวไวอ้ย่ำง

สม ่ำเสมอภำยในเครือข่ำยทั่วประเทศของบริษัทฯ ทั้งนี ้

บริษัทฯ ยงัไดมี้กำรพฒันำกลุ่มดชันีชีว้ดัคุณภำพของกำร

ให้บริกำร ซึ่งรวมถึงกรณีกำรส่งพัสดุไม่ถึงมือผู้รับ พัสดุ

ช ำรุดเสียหำย กำรส่งคืนพัสดุ และขอ้รอ้งเรียนต่ำง ๆ ซึ่ง

ส ำนกังำนใหญ่ของบรษิัทฯ ท ำกำรตรวจสอบอย่ำงเขม้งวด 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ

บุคลำกร โดยมีกำรจัดอบรมพนักงำนของบริษัทฯ เพื่อให้

พนักงำนของบริษัทฯ คุน้เคยและสำมำรถปฏิบัติงำนได้

ตำมมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรของบรษิัทฯ 

 

เทคโนโลยีถือเป็นสิ่งหลักที่ท  ำให้กำรบริกำรลูกค้ำของ

บริษัทฯ เหนือกว่ำผู้ให้บริกำรรำยอื่น บริษัทฯ มุ่งเน้น 

กำรลงทุนในเทคโนโลยีมำอย่ำงยำวนำน เพื่อผลักดัน 

กำรเติบโต กำรใช้ระบบที่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของท ำให้ 

สำมำรถปรบัปรุงและด ำเนินกำรบริกำรจัดส่งพัสดุอย่ำง

เป็นอัตโนมัติ จึงสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำร

แก่ลูกค้ำ ระบบเทคโนโลยีของบริษัทฯ ครอบคลุมกำร
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ด ำเนินธุรกิจในทุกด้ำน ตั้งแต่กำรเข้ำถึงลูกค้ำและกำร

จดัส่งพสัดุไปจนถึงระบบกำรช ำระเงิน ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มี

ควำมได้เปรียบจำกกำรวิ เครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่        

(Big Data) ที่สำมำรถวิเครำะหข์อ้มูลในปริมำณมำกและ

ขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อน ำมำปรบักลยทุธแ์ละ

พฒันำปรบัปรุงกำรบริกำรใหต้อบสนองกับควำมตอ้งกำร

ของลูกค้ำให้ดียิ่ งขึ ้น  บริษัทฯ ยังได้ออกแบบระบบ

เทคโนโลยีของบริษัทฯ เพื่อใหส้ำมำรถใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้

ไดแ้บบครบวงจร (End-to-End Support) ซึ่งท ำใหบ้ริษัทฯ 

สำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรที่เฉพำะเจำะจงของ

ลูกคำ้แต่ละรำยได ้แอปพลิเคชัน “Kerry Express” เป็น

แอปพลิเคชันที่รวบรวมขอ้มูลกำรบริกำรทั้งหมดส ำหรบั

ลกูคำ้ รวมถึงกำรจองรถเขำ้รบัพสัดไุดเ้พียงปลำยนิว้สมัผสั 

กำรตรวจสอบสถำนะกำรจดัส่งแบบเรียลไทม ์(Real-Time 

Tracking) แผนที่จุดใหบ้ริกำรในบริเวณใกลเ้คียง รวมถึง

กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรโปรโมชั่นต่ำง ๆ นอกจำกนี้ 

แพลตฟอรม์ออนไลน ์EasyShip ยงัเป็นอีกหนึ่งช่องทำงที่

ใหผู้ส้่งกรอกขอ้มูลของลูกคำ้ พิมพใ์บน ำส่งพัสดุ ติดตำม

และตรวจสอบสถำนะพัสดุ รับข้อมูลควำมคืบหน้ำของ

สถำนะกำรจัดส่งพัสดุ ดูรำยงำนกำรจัดส่งพัสดุ รวมทั้ง

เข้ำถึงโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิพิเศษต่ำง ๆ ซึ่ง

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเหล่ำนี ้รวมทั้งแพลตฟอรม์ 

ทำงเทคโนโลยีที่ ใช้ติดต่อกับผู้ใช้บริกำร (Front-End 

Technology Platform) ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ใน

ขณะเดียวกันก็เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้

ของบรษิัทฯ อีกดว้ย 

 
พันธมิตรทางธุรกิจทีโ่ดดเด่นซึ่งผลักดันการเติบโตใน
ด้านปริมาณและท าใหแ้บรนดเ์ป็นทีรู้่จักมากยิง่ขึน้  

บริษัทฯ คัดสรรผูถื้อหุน้และบุคคลภำยนอกที่จะเขำ้เป็น

พันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถขยำย

ขนำดกำรด ำเนินงำน  เติบโตไดร้วดเร็วมำกขึน้ และเป็นที่

รูจ้กัอย่ำงกวำ้งขวำง โดยไม่ก่อใหเ้กิดรำยจ่ำยฝ่ำยทนุอย่ำง

มีนัยส ำคัญ จำกควำมสัมพันธ์กับพันธมิตรทำงธุรกิจ

ดงักล่ำว บรษิัทฯ จึงสำมำรถเขำ้ถึงลกูคำ้ผ่ำนช่องทำงใหม่

ได้มำกขึน้ ซึ่งรวมถึงกลุ่มลูกค้ำของพันธมิตรทำงธุรกิจ  

อีกทัง้ยังสำมำรถลดตน้ทุนในกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ 

และพัฒนำประสบกำรณ์ของลูกค้ำให้ดีขึน้ด้วยกำรใช้

ประโยชนจ์ำกฐำนขอ้มูลขนำดใหญ่ (Big Data) ที่ไดจ้ำก

กำรร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทฯ นอกจำกนี ้

พนัธมิตรทำงธุรกิจยงัสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกพืน้ที่บนรถ

จัดส่งพัสดุของบริษัทฯ เพื่อโฆษณำผลิตภัณฑ ์และ/หรือ

บรกิำรได ้ 

 

บริษัทฯ ยังไดเ้ข้ำเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทำงธุรกิจกับ

กลุ่มบีทีเอสและแพลตฟอรม์สื่อของกลุ่มบีทีเอสเป็นกำร

เฉพำะ ซึ่งท ำให้บริษัทฯ สำมำรถโฆษณำกำรให้บริกำร

จัดส่งพัสดุด่วนบนรถไฟฟ้ำบีที เอส สำมำรถเข้ำถึง

ผูโ้ดยสำรเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละวันไดโ้ดยตรง รวมถึง

กำรขยำยกำรใหบ้ริกำรกำรเช่ือมต่อธุรกิจออนไลนเ์ขำ้กับ

เทคโนโลยีออฟไลน์-ออนไลน์ (O2O) บนสถำนีรถไฟฟ้ำ 

บีทีเอส และให้บริกำรขนส่งพัสดุโดยใช้รถไฟฟ้ำบีทีเอส  

ซึ่งช่วยใหบ้ริษัทฯ มีตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรที่มีประสิทธิภำพ

มำกขึ ้น เ ม่ือเทียบกับช่องทำงกำรอื่น  ๆ เช่น ค่ำเช่ำ             

ค่ำน ำ้มัน และสำมำรถลดระยะเวลำกำรขนส่งโดยเลี่ยง

กำรจรำจรที่ติดขัด บริษัทฯ ยังใชป้ระโยชน์จำกกำรเป็น

พันธมิตรกับกลุ่มบริษัทบีทีเอสในกำรโฆษณำธุรกิจของ

บริษัทฯ และนวตักรรมกำรใหบ้ริกำรของบริษัทฯ เช่น กำร

ใหบ้ริกำรผ่ำนกำรใช ้Rabbit LINE Pay โดยบริษัทฯ เป็น

หนึ่งในพนัธมิตรรำยแรก ๆ ของ Rabbit LINE Pay ที่ริเริ่ม
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น ำมำใชบ้ริกำรในจุดใหบ้ริกำรของบริษัทฯ รวมถึงเสนอ

เป็นทำงเลือกกำรช ำระเงินส ำหรบับรกิำรเก็บเงินปลำยทำง  

คณะผู้บริหารที่มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการและ 
มีประสบการณ์สูง  ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่

แข็งแกร่ง 

คณะผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ  มีแนวคิดแบบ

ผูป้ระกอบกำรและมำกประสบกำรณ ์ซึ่งท ำงำนกบับรษิัทฯ 

มำมำกกว่ำ 10 ปี และช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่ำงมำก 

ด ำเนินธุรกิจโดยมีอ ำนำจตดัสินใจในเรื่องส ำคญัต่ำง ๆ ได้

อย่ำงเป็นอิสระตัง้แต่เริ่มจดัตัง้บรษิัทฯ ในปี 2549 อีกทัง้ยงั

มีบทบำทที่ ส  ำคัญในกำรสร้ำงแนวปฏิบัติที่ ดีที่ สุด 

ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งท ำให้บริษัทฯ        

ได้เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแบบผู้ประกอบกำรที่ มี

ควำมเขม้แข็ง กระจำยอ ำนำจในกำรตดัสินใจไปยงัแต่ละ

พืน้ที่เพื่อใหส้ำมำรถแกปั้ญหำใหส้อดคลอ้งกับพืน้ที่นัน้ ๆ 

พรอ้มทั้งมุ่งเน้นที่ประสิทธิภำพและผลงำน ทั้งยังท ำให้

บรษิัทฯ สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ

ตลำดในประเทศและสภำวะที่มีกำรแข่งขันสูงได้อย่ำง

รวดเรว็และมีควำมพรอ้ม 

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญในกำรเติบโต พัฒนำ และรกัษำ

พนกังำนของบรษิัทฯ ซึง่ไดช้่วยท ำใหบ้รษิัทฯ มีบคุลำกรที่มี

คุณภำพสงูและมีควำมสำมำรถ โดยพฒันำพนกังำนผ่ำน

กำรฝึกอบรมทัง้ภำยในบรษิัทฯ และกำรฝึกอบรมภำยนอก

บริษัทฯ  อย่ำงสม ่ ำ เสมอ เพื่ อ เพิ่ มประสิท ธิภำพใน 

กำรท ำงำนและควำมพึงพอใจต่อท ำงำนให้แก่พนักงำน 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังบ่มเพำะใหพ้นักงำนรูส้ึกเป็นส่วน

หนึ่งขององคก์ร โดยสรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนที่ให้

ผลตอบแทนที่ดี และมีระบบกำรใหค้่ำตอบแทนที่สำมำรถ

แข่งขันในตลำดได้ โดยขึ ้นอยู่กับผลงำนเป็นส ำคัญ 

ตลอดจนกำรใหส้ิ่งจูงใจในกำรท ำงำนทั้งในระยะสัน้และ

ระยะยำว ซึ่งบริษัทฯ จะเลื่อนต ำแหน่งงำนใหแ้ก่พนกังำน

ดีเด่น โดยพิจำรณำจำกผลกำรท ำงำนในหลำย ๆ ด้ำน

ประกอบกนั
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2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจ 

 

มุ่งเน้นสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจและการลงทุน
ในประเทศไทย อีกทั้งจะเพิ่มบทบาทและความเป็น
ผู้น าในตลาดในประเทศ เพือ่ใหส้อดคล้องกับแนวคิด 
“ เ ค อ รี่  เ อ็ ก ซ์ เ พ ร ส ทั่ ว ทุ ก ที่ ”  ( Kerry Express 
Everywhere) 
 

โดยตลำดกำรบรกิำรจดัส่งพสัดดุ่วนภำคเอกชนในประเทศ

ไทยยังสำมำรถขยำยตัว ได้อี กมำก  อี กทั้ งยังคง มี

หลำกหลำยโอกำสที่ธุรกิจยงัคงเติบโตได ้โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งกำรเติบโตของอีคอมเมิรซ์ (E-Commerce) และกำรคำ้

ผ่ำนสื่อสงัคมออนไลน ์(Social Media commerce) ซึง่เป็น

ปัจจัยขับเคลื่ อนอุปสงค์ของบริกำรจัดส่งพัสดุด่วน

ภำคเอกชน ดว้ยกำรสนับสนุนจำกทีมงำนและพันธมิตร

ทำงธุรกิจในประเทศ ท ำใหบ้รษิัทฯ สำมำรถขยำยเครอืข่ำย

กำรจดัส่งพสัดขุองบริษัทฯ ไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั

กำรเติบโตของตลำดตำมที่คำดกำรณ์ไว้ เรำตั้งใจที่จะ 

ต่อยอดควำมเป็นผู้น ำในตลำดต่อไป โดยยังคงใช้

ประโยชน์จำกระบบเครือข่ำยกำรจัดส่งพัสดุที่ มีผู้ใช ้

จ ำนวนมำก เพื่อพัฒนำแบรนด์และคุณค่ำที่มอบให้แก่

ลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มและยกระดับ

จ ำนวนพนกังำนขบัรถ อีกทัง้เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร

สร้ำงสรรค์เทคโนโลยีของบริษัทฯ เพื่อลดอัตรำควำม

ผิดพลำด วำงแผนกำรใช้เส้นทำงกำรจัดส่งเพื่อให้เ กิด

ประโยชนส์งูสดุและบรหิำรจดักำรตน้ทนุ 

 

บรษิัทฯ มุ่งมั่นที่จะขยำยตลำดโดยใชข้อ้มลูของบรษิัทฯ ซึง่

ท ำใหบ้รษิัทฯ สำมำรถคำดกำรณถ์ึงกำรเติบโตของจ ำนวน

ลูกค้ำและเพิ่มพืน้ที่กำรจัดส่งพัสดุ นอกจำกนี้ บริษัทฯ 

สำมำรถเข้ำใจรูปแบบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และกำร

ใหบ้รกิำรจดัส่งพสัดดุ่วนภำคเอกชนไดด้ีขึน้ ผ่ำนเครือข่ำย

และกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ซึ่งจะท ำใหบ้รษิัทฯ เติบโต

อย่ำงรอบคอบและมีกลยุทธ์ โดยในกำรขยับขยำยนั้น

บริษัทฯ จะยังคงใช้รูปแบบกำรกระจำยพัสดุจำกศูนย์ 

คดัแยกพสัดไุปยงัศนูยก์ระจำยพสัดยุ่อย เพื่อส่งพสัดไุปยงั

จุดหมำยปลำยทำง (Hub-and-Spoke) และรูปแบบธุรกิจ

ที่ มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินจ ำนวนไม่มำก (Asset-Light 

Business Model) เพื่อควำมยืดหยุ่นและกำรปรบัเปลี่ยน

ในทำงธุรกิจตอ่ไป 

 
เติบโตอย่างต่อเน่ืองในภาคธุรกิจการจัดส่งพัสดุ 
แบบ C2C ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่สุดและมี 
การเติบโตรวดเร็วที่สุด ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาด 
และการบริการที่ เหมาะสมกับพฤติกรรมและ 
ความต้องการของผู้ประกอบการและธุรกิจในพื้นที่ 
รวมถึงผ่านการเข้าเป็นพันธมิตรกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจค้าปลีก 
 

ภำคธุรกิจกำรจัดส่งพัสดุแบบ C2C เป็นกลุ่มลูกค้ำที่ มี

ศกัยภำพในกำรเติบโตสงูในประเทศไทย บริษัทฯ จะยงัคง

ปรบัตัวใหเ้ขำ้กับพฤติกรรมและควำมนิยมของลูกคำ้ใน

พืน้ที่ต่อไป เช่น กำรใชส้ื่อสงัคมออนไลน์อย่ำงแพร่หลำย

ในกำรประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ Facebook และ Instagram 

บริษัทฯ ประสบควำมส ำเร็จในกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย

ของบริษัทฯ ส ำหรบัภำคธุรกิจกำรจัดส่งพัสดุแบบ C2C 

โดยเสนอทำงเลือกในกำรช ำระเงินที่หลำกหลำย ณ จุด

ใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ กำรช ำระดว้ยเงินสด 
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บัตรเครดิต  บัตร เดบิต  กำรช ำระเงินแบบไร้สัมผัส 

(Contactless) ผ่ ำน  QR Code และ  Rabbit LINE Pay 

และรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเก็บเงินปลำยทำง โดยบริษัทฯ  

จะยังคงเพิ่มทำงเลือกในกำรช ำระเงินเพื่อตอบสนอง

รูปแบบกำรใชชี้วิตที่เปลี่ยนแปลงไปของลกูคำ้ 

 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในกำรท ำกำรตลำด

เพื่อเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวนมำก (Mass Marketing) 

เพื่อยกระดบัสูก่ำรเป็นบรษิัทผูน้  ำในตลำดกำรบรกิำรจดัส่ง

พสัดุด่วนภำคเอกชนในประเทศไทย และเสริมสรำ้งควำม

แข็งแกร่งใหก้ับต ำแหน่งของบริษัทฯ ในฐำนะแบรนดท์ี่มี

ช่ือเสียงเป็นที่นิยมโดยทั่วไป (Household brand) บรษิัทฯ 

จะวำงกลยทุธท์ำงกำรตลำดที่หลำกหลำยเพื่อใหเ้หมำะสม

กบัขอ้มลูดำ้นประชำกรศำสตรแ์ละพฤติกรรมของลกูคำ้ ซึง่

มีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละพืน้ที่ อีกทั้งยังตั้งใจที่จะ

ลงทนุในทรพัยำกรเพิ่มมำกขึน้ เพื่อพฒันำกำรใหบ้รกิำรรบั

พัสดุถึงที่ (Door-to-Door Pickup Service) โดยมีผูค้ำ้บน

สื่อสังคมออนไลน์เป็นกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งกำรให้บริกำร

ดงักล่ำวจะมอบควำมสะดวกสบำยใหก้ับกำรคำ้ขำยและ

กระบวนกำรจดัส่ง 

 

บริษัทฯ คำดว่ำจะขยำยเครือข่ำยกำรเขำ้ถึงพืน้ที่และเพิ่ม

กำรเขำ้ถึงตลำดกำรใหบ้ริกำร โดยมีเป้ำหมำยที่จะเพิ่ม

ฐำนพันธมิตรคำ้ปลีกทัง้ในรูปแบบองคก์รและในรูปแบบ

บุคคล มุ่งเน้นที่พันธมิตรคำ้ปลีกเชิงกลยุทธ์ และเพื่อให้

กำรขยำยธุรกิจเป็นไปตำมที่ตอ้งกำร บรษิัทฯ จึงตัง้ใจที่จะ

ขยำยเครือข่ำยกำรจัดส่งในกลุ่มลูกคำ้ C2C และผสำน

ก ำลงัเพื่อเพิ่มรำยไดแ้ละเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 
 

ก า รล งทุ น ต่ อ เ น่ื อ ง ใน เ ทค โน โ ลยี  แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การด าเนินงาน มุ่งเน้นขยายการบริการ และเพิ่ม
ความเช่ือมั่นในระบบและการใหบ้ริการลูกค้า   
 

บริษัทฯ จะลงทุนเพิ่มเติมภำยในเพื่อพัฒนำเทคโนโลยีที่

บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ  ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ

ควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ เพื่อพัฒนำ

ประสิทธิภำพและผลักดันกำรเติบโตผ่ำนควำมคิดริเริ่ม

ใหม่ ๆ โดยปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เหมำะสมส ำหรับ

ตลำดในประเทศไทย จำกกำรคำดกำรณว์่ำปริมำณกำร

จัดส่งพัสดุของบริษัทฯ จะเพิ่มสูงขึน้ บริษัทฯ จึงจะขยำย

ศูนยข์้อมูลและศูนย์ส  ำรองข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดย

บริษัทฯ มีแผนที่จะยกระดับอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  

ในขณะเดียวกนั ทีมงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจะปรบัปรุง

เทคโนโลยีใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัแนวโนม้และนวตักรรม 

เพื่อส่งเสรมิธุรกิจของบรษิัทฯ ทัง้นี ้บรษิัทฯ อยู่ระหว่ำงกำร

ยกระดับมำตรกำรดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภัยเพื่อลด

ควำมเสี่ยงจำกกำรโจมตีทำงไซเบอร ์ 

 

บริษัทฯ ลงทุนอย่ำงต่อเน่ืองในกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ 

โดยมีแผนที่จะขยำยกำรให้บริกำร เพื่ อให้สำมำรถ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรเฉพำะดำ้นของลูกคำ้ และกำร

ใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้หลำกหลำยกลุ่มมำกขึน้ โดยยังคงให้

ควำมส ำคญัที่กำรจดัส่งพสัดแุละกำรใหบ้รกิำรจดัส่งสินคำ้

ในช่วงสุดท้ำย (Last-Mile Delivery) ในประเทศไทยกำร

ริเริ่มกำรใหบ้ริกำรใหม่ ๆ จะช่วยใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัโอกำส

ทำงธุรกิจใหม่ ๆ และส่งเสริมควำมภกัดีของลกูคำ้มำกขึน้ 

ซึ่ ง จะช่ วย ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้อ งกำรที่

เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้ำในปัจจุบันได้ อีกทั้งสำมำรถ

เข้ำถึงกลุ่มบุคคลที่อำจเป็นลูกค้ำของบริษัทฯ ได้ในวง
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กวำ้งขึน้ ส่งผลใหส้ำมำรถเพิ่มรำยไดแ้ละควำมสำมำรถใน

กำรท ำก ำไรของบรษิัทฯ กำรเพิ่มกำรใหบ้รกิำรรูปแบบใหม่

จะช่วยเพิ่มอุปสงคข์องลูกคำ้ ทั้งยังเพิ่มควำมเช่ือมั่นใน

กำรบริกำรของบริษัทฯ และช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ ยัง

สำมำรถรกัษำต ำแหน่งกำรเป็นผูน้  ำในกำรใหบ้ริกำรจดัส่ง

พสัดดุว่นภำคเอกชน 
 

รักษาสถานะความเป็นกลางในตลาดโดยยังคงมุ่ง
ผนึกก าลังกับพันธมิตรและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน 
 

บริษัทฯ มีและตัง้ใจที่จะรกัษำกำรด ำเนินกำรตำมแนวคิด

ในกำร “เป็นผูป้ระกอบกำรที่เป็นกลำง” โดยบริษัทฯ จะไม่

มุ่งเนน้ไปที่ลกูคำ้ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรอือตุสำหกรรม

ใดอุตสำหกรรมหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว แต่มุ่งที่จะใหบ้ริกำร

แก่ลูกคำ้ทุกประเภท ทั้งนี ้เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงดำ้น

กำรกระจุกตวัของลูกคำ้อย่ำงมีนัยส ำคญั บริษัทฯ เช่ือว่ำ

แนวคิดดงักล่ำวจะท ำใหบ้รษิัทฯ เป็นหนึ่งในผูป้ระกอบกำร

หลักของอุตสำหกรรมนี ้และสำมำรถเติบโตไปพรอ้มกับ

พนัธมิตรทำงธุรกิจที่มีศกัยภำพของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ มี

ผูมี้ส่วนร่วมในระบบนิเวศกำรใหบ้ริกำรจัดส่งเป็นจ ำนวน

มหำศำลและเพิ่มมำกขึน้เรื่อย ๆ ซึ่งประกอบดว้ยผูค้ำ้ปลีก 

องค์กร ผู้บริโภค พันธมิตรด้ำนกำรค้ำปลีก ตัวแทน

ใหบ้ริกำรรบัพัสดุ และผูร้บัจำ้งช่วง โดยจะยังคงมุ่งผนึก

ก ำลงักบัพนัธมิตรที่ส่งเสรมิกำรเติบโตของเรำตอ่ไป 

 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะยังคงขยำยกำรด ำเนินงำนบริกำร

จัดส่งพัสดุด่วนภำคเอกชนในประเทศไทย โดยจะใช้

ประโยชน์จำกกำรผสำนก ำลังทำงธุรกิจกับผู้ถือหุ้นที่ มี 

ส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนเป็นหลกั กำรเป็นพันธมิตรกับ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสเพื่อโฆษณำธุรกิจ รวมถึงนวตักรรมกำร

ให้บริกำรของบริษัทฯ เช่น กำรเสนอ Rabbit LINE Pay 

(ช่องทำงกำรช ำระเงินของกลุ่มบีทีเอส) เป็นทำงเลือกใน

กำรช ำระเงินและใหคู้ปองส่วนลดส ำหรบับริกำรกระเป๋ำ

เงินอิเล็กทรอนิกส ์(E-wallets) บน Rabbit LINE ในฐำนะ

ที่ เป็นพันธมิตรด้ำนระบบกำรจัดกำรกำรส่งพัสดุด่วน  

เพียงรำยเดียวของกลุ่มบริษัทบีทีเอส บริษัทฯ คำดว่ำ                                                                                                                                         

จะสำมำรถผสำนก ำลังทำงธุรกิจกับพันธมิตร  โดยใชส้ื่อ

และระบบนิ เวศกำรเ ช่ือมต่อธุ ร กิจออนไลน์เข้ำกับ

เทคโนโลยีออฟไลน์-ออนไลน์ (O2O) ของกลุ่มบริษัท 

บีทีเอส (รวมทั้งกำรขยำยกำรเช่ือมต่อธุรกิจออนไลน์ 

เขำ้กับเทคโนโลยีออฟไลน์-ออนไลน ์(O2O) โดยกำรเปิด

จุดใหบ้ริกำรใหม่ ๆ ตำมสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส กำรสรำ้ง

รำยไดเ้พิ่มเติมจำกกำรโฆษณำบนรถขนส่งพสัด ุตลอดจน

กำรจัดส่งตัวอย่ำงสินคำ้ผ่ำนเครือข่ำยของบริษัทฯ) ทั้งนี ้

เพื่ อให้บริษัทฯ สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำที่ มีควำม

หลำกหลำยมำกขึน้และมีจ ำนวนลกูคำ้เพิ่มมำกขึน้  

 

บริษัทฯ ยังมีแผนกำรที่จะร่วมมือกับผูถื้อหุน้ที่มีส่วนร่วม 

ในกำรบริหำรงำนในกำรใช้แนวปฏิบัติที่ เ ป็นมิตรกับ

สิ่ งแวดล้อม เพื่อให้กำรจัดส่งพัสดุของบริษัทฯ เป็น 

กำรจดัส่ง “สีเขียว” เพื่อลดกำรปลอ่ยก๊ำซคำรบ์อน บรษิัทฯ 

ไดเ้ริ่มใช้รถไฟฟ้ำบีทีเอสเป็นช่องทำงในกำรขนส่งพัสดุ 

และน ำส่งต่อดว้ยกำรเดิน ฝ่ำยปฏิบัติกำรและฝ่ำยจัดซือ้

จัดจำ้งของบริษัทฯ ก ำลังศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรใช้

รถบรรทุกพลังงำนไฟฟ้ำและรถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำใน 

กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท

 



บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำ | 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำงวลัและกำรเป็นที่ยอมรบัจำกองคก์รต่ำง ๆ 3.1 
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3.1 รางวัลและการเป็นทีย่อมรับจากองคก์รต่าง ๆ 
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รางวลั ETDA e-Commerce Awards ประจ าปี 2562  
ดำ้นกำรใหค้วำมส ำคญักบัลกูคำ้ยอดเย่ียมประทบัใจ 

แบรนดย์อดนิยมอันดับหน่ึงในประเทศไทยประจ าปี 2561/2562 
(Marketeer No.1 Brand Thailand 2018/2019) 

สำขำบรกิำรจดัส่ง/โลจิสติกส ์

แบรนดย์อดนิยมอันดับหน่ึงในประเทศไทยประจ าปี 2560/2561 
(Marketeer No.1 Brand Thailand 2017/2018)  

สำขำบรกิำรจดัส่ง/โลจิสติกส ์
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รางวลัองคก์รดเีด่นประจ าปี 2560  
ในดำ้นมำตรฐำนกำรจดักำรระบบกำรขนสง่ที่รวดเรว็และปลอดภยั 

จำกสมำคมหนงัสือพิมพส์ว่นภมูิภำคแห่งประเทศไทย 

รางวลั ETDA e-Commerce Awards ประจ าปี 2560  
ดำ้นกำรบรหิำรจดัส่งสินคำ้เย่ียมยอดครองใจมหำชน 

ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภยัสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 
จำกสถำบนัสถำบนัมำตรฐำนองักฤษ (BSI) 

ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
จำกสถำบนั Lloyd's Register Quality Assurance 
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โครงสรำ้งกำรจดักำร 4.1 

ประวตัิกรรมกำรและผูบ้รหิำร 4.2 
ขอ้มลูกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้รหิำร 4.3 

ในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม และบรษัิทในเครอื  
รำยกำรที่เก่ียวโยงกนั 4.4 

4 
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4.1 โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ  ตำมที่ ได้รับอนุมัติจำกที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่  1/2563                             

เม่ือวนัที่ 17 มกรำคม 2563 เป็นดงันี ้ 
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คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

สำยงำน
ตรวจสอบภำยใน 

ผูจ้ดักำรอำวุโส 
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ 
(นำยคนิ เฮง็ เน็ง) 

 

รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ 
(นำยชุน ซงั ฉ่อย) 

 

กรรมกำรบรหิำร 
สำยงำนพฒันำธุรกจิ

กำรคำ้ 

กรรมกำรบรหิำร
สำยงำนกำรลงทุน 

กรรมกำรบรหิำรสำยงำน
ปฏบิตักิำรรบั-ส่งพสัดุ 

กรรมกำรบรหิำร 
สำยงำนกำรบญัชแีละกำรเงนิ 
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4.1.1   คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

 (1)   คณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยเกล็ดชยั เบญจอำธรศิรกิลุ ประธำนกรรมกำรบรษิัท  

2. นำยคิน เฮ็ง เน็ง กรรมกำร  

3. นำยกวิน กำญจนพำสน ์ กรรมกำร 

4. นำยชนุ ซงั ฉ่อย กรรมกำร  

5. นำยวรำวธุ นำถประดิษฐ์ กรรมกำร  

6. นำยประสณัห ์เชือ้พำนิช กรรมกำรอิสระ  

7. นำงสำวฮวี เหลง ไอลีน โหยว กรรมกำรอิสระ  

8. นำยก ำธร ตติยกวี กรรมกำรอิสระ  

9. นำยชลชั ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร 

 

โดยมีนำงสำวรศัมี ยงรศัมีวงศ ์เป็นเลขำนกุำรบรษิัท ตำมที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 

 ครัง้ที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกำยน 2562  

(2) กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 

(1) นำยคิน เฮ็ง เน็ง หรือ นำยกวิน กำญจนพำสน ์หรือ  นำยเกล็ดชัย เบญจอำธรศิริกุล หรือ นำยชุน ซงั ฉ่อย หรือ  

นำยวรำวธุ นำถประดิษฐ์ หรือ นำยชลชั ชินธรรมมิตร ์กรรมกำรสองในหกคนนีล้งลำยมือช่ือรว่มกัน และประทบัตรำ

ส ำคญัของบรษิัท ส ำหรบักิจกำรใด ๆ ที่มีมลูค่ำไม่เกิน 125,000,000 บำท (หนึ่งรอ้ยย่ีสิบหำ้ลำ้นบำท) 

 (2) นำยเกล็ดชัย เบญจอำธรศิริกุล หรือ นำยคิน เฮ็ง เน็ง หรือ นำยชุน ซัง ฉ่อย หรือ นำยวรำวุธ นำถประดิษฐ์  

ลงลำยมือช่ือร่วมกับนำยกวิน กำญจนพำสน ์หรือ นำยชลัช ชินธรรมมิตร ์รวมเป็นสองคนและประทับตรำส ำคัญ 

ของบรษิัท ส ำหรบักิจกำรใด ๆ ที่มีมลูค่ำเกิน 125,000,000 บำท (หนึ่งรอ้ยย่ีสิบหำ้ลำ้นบำท) 
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(3)   คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้ 

รายช่ือ  ต าแหน่ง 

1. นำยประสณัห ์เชือ้พำนิช ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำงสำวฮวี เหลง ไอลีน โหยว กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยก ำธร ตติยกวี กรรมกำรตรวจสอบ 

 

(4)  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 6 ท่ำน ดงันี ้

รายช่ือ  ต าแหน่ง 

1. นำยคิน เฮ็ง เน็ง ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2. นำยชนุ ซงั ฉ่อย กรรมกำรบรหิำร 

3. นำยวรำวธุ นำถประดิษฐ์ กรรมกำรบรหิำร 

4. นำยอิศรนิทร ์ภทัรมยั กรรมกำรบรหิำร 

5. นำยจกัรเ์พชร ์รำษฎรเ์จรญิสขุ กรรมกำรบรหิำร 

6. นำงสำววนัวิสำข ์ทศันปรชีำชยั กรรมกำรบรหิำร 
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(5) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน ดงันี ้

รายช่ือ  ต าแหน่ง 

1. นำยคิน เฮ็ง เน็ง ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

2. นำยชลชั ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

3. นำยอิศรนิทร ์ภทัรมยั กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

4. นำงสำววนัวิสำข ์ทศันปรชีำชยั กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

 
 

4.1.2 ผู้บริหาร  

ผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ มีจ ำนวน 7 ท่ำน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง  

1. นำยคิน เฮ็ง เน็ง กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ 

2. นำยชนุ ซงั ฉ่อย  รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ 

3. นำยวรำวธุ นำถประดิษฐ์ กรรมกำรบรหิำรสำยงำนพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 

4. นำยจกัรเ์พชร ์รำษฎรเ์จรญิสขุ กรรมกำรบรหิำรสำยงำนปฏิบตัิกำรรบั-จดัส่งพสัด ุ

5. นำงสำววนัวิสำข ์ทศันปรชีำชยั  กรรมกำรบรหิำรสำยงำนกำรบญัชีและกำรเงิน 

6. นำยอิศรนิทร ์ภทัรมยั กรรมกำรบรหิำรสำยงำนกำรลงทนุ 

7. นำงสำวกลุทร ีสำมคัคีนิชย ์ ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 

หมายเหตุ: รำยช่ือผูบ้รหิำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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4.1.3  ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

(1)    ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

คำ่ตอบแทนกรรมกำรในปี 2562 แจกแจงรำยละเอียดได ้ดงันี ้

 รายช่ือ ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม รวมค่าตอบแทน
และค่าเบีย้ประชุม 

1 นำยกวิน กำญจนพำสน ์ 280,000.00 - 280,000.00 

2 นำยชลชั ชินธรรมมิตร ์ 280,000.00 - 280,000.00 

3 นำยเกล็ดชยั เบญจอำธรศิรกิลุ 560,000.00 - 560,000.00 

4 นำงสำวฮวี เหลง ไอลีน โหยว 280,000.00 80,000.00 360,000.00 

5 นำยก ำธร ตติยกวี 280,000.00 80,000.00 360,000.00 

6 นำยประสณัห ์เชือ้พำนิช 560,000.00 120,000.00 680,000.00 

รวม 2,240,000.00 280,000.00 2,520,000.00 

หมายเหตุ:  

1) กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำรหรือพนกังำนของบรษัิทฯ จะไม่มีสิทธ์ิไดร้บัคำ่ตอบแทนตำมตำรำงขำ้งตน้นี ้

 

(2)    ค่าตอบแทนอ่ืน (ถ้ามี)  

ในปี พ.ศ. 2562 กรรมกำรของบรษิัทฯ ไม่ไดร้บัคำ่ตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ 
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4.2 ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร 
 

1 | นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล 
 
อายุ: 64 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: 
ปรญิญำตร ีสำขำกฎหมำย จำก University of Birmingham ประเทศองักฤษ 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.9 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

• ต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียน 
2538 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 

บรษิัท แชงกร-ีลำ โฮเต็ล จ ำกดั (มหำชน) 
 

• ต าแหน่งในบรษัิทอ่ืน ๆ /หน่วยงานอ่ืน 
2562 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบรษิัท 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2560 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 

บรษิัท เคอรี่-เอเป็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

Kerry Express (Cambodia) Ltd. 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 

บรษิัท เคอรี่ โลจิสติกส ์(บำงนำ) จ ำกดั 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 

บรษิัท คำรท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 

บรษิัท เคอรี่ แปซิฟิก (ประเทศไทย) จ ำกดั 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 

บรษิัท เคเอ็มเอ็มที จ ำกดั 
2544 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท เคอรี่ โลจิสติคส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
2543 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิัท เคอรี่ สยำมซีพอรต์ จ ำกดั 
2543 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท เคอรี่เฟรท (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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2 | นายคิน เฮ็ง เน็ง 
 
อายุ: 40 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: 
ปรญิญำตร ีสำขำเศรษฐศำสตรแ์ละกำรเงิน จำก University of Hong Kong เขตบรหิำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรฐัประชำชนจีน 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ (ร้อยละ): 1.7 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

• ต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียน 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรกำรเงิน และกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

Kerry Logistics Network Ltd. 

 
• ต าแหน่งในบรษัิทอ่ืน ๆ /หน่วยงานอ่ืน 

2563 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบรหิำร และประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

2563 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
KETH Corporate Services Limited 

2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ 
บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท ไทมส ์อี-คอมเมิรซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
PT. Kerry Nex Express 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำร 
Kerry Express (Vietnam) Co., Ltd. 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท ไทมส ์อ-ีคอมเมิรซ์ จ ำกดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท แรบบิท-ไลน ์เพย ์จ ำกดั  

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
Kerry Express (Cambodia) Ltd. 

2557 – ปัจจบุนั   กรรมกำร 
บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

2556 – 2559 กรรมกำรและผูจ้ดักำรทั่วไป 
บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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3 | นายกวิน กาญจนพาสน ์
 
อายุ: 45 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: 
Stonyhurst College สหรำชอำณำจกัร 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ (ร้อยละ): ไม่มี 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

• ต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียน 
2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท ย ูซิตี ้จ  ำกดั (มหำชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ 

บรษิัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
2555 - ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 

บรษิัท วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำร 

บรษิัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
2550 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
2546 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
2560 – 2561 กรรมกำรอิสระ 

บรษิัท บีอีซี เวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

• ต าแหน่งในบรษัิทอ่ืน ๆ /หน่วยงานอ่ืน 
2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท ย ูโกลบอล ฮอสพิทอลลิตี ้จ ำกดั 
2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท บีทีเอส อินฟรำสตรคัเจอร ์เซอรว์ิสเซส จ ำกดั  
2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท เทอรเ์ทิล ทเวนตีท้ร ีจ ำกดั 
2561 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 

บรษิัท อีจีเอส แอสเสทส ์จ ำกดั 
2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท แอ๊บโซลทู กอลฟ์ เซอรว์ิส จ ำกดั 
2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท เวียนนำ เฮำ้ส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท นอรท์เทิรน์ บำงกอกโมโนเรล จ ำกดั 
2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท อีสเทิรน์ บำงกอกโมโนเรล จ ำกดั 
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2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท บีทีเอส อินฟรำสตรคัเจอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท แมน ฟู้ด โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท หมอชิตแลนด ์จ ำกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท กำ้มกุง้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท แนเชอรลั พำรค์ วิลล ์จ ำกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท แนเชอรลั เรยีลเอสเตท จ ำกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท พำรค์ โอเปรำ่ จ ำกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท รชิช่ี พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท พำรค์ กรูเ์ม่ต ์จ ำกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท โปรเจค กรนี จ ำกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท ยนูิซนั วนั จ ำกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท อำรบ์ี เซอรว์ิสเซส จ ำกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร  
บรษิัท คียส์โตน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท เค เอ็ม เจ 2016 จ ำกดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท ไนน ์สแควร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท เทรฟลอดจ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท เดอะ คอมมนูิตี ้วนั จ ำกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท เดอะ คอมมนูิตี ้ท ูจ ำกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท ก่ิงแกว้ แอสเสทส ์จ ำกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท รำษฎรบ์รูณะ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท บีเอสเอส โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำร 
บรษิัท บำงกอก สมำรท์กำรด์ ซิสเทม จ ำกดั 
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2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท คียส์โตน เอสเตท จ ำกดั 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บรษิัท ลิตเติล้ คอรน์เนอร ์จ ำกดั 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บรษิัท วิน วิน คิทเช่น จ ำกดั  

2557 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บรษิัท มรรค๘ จ ำกดั 

2556 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บรษิัท แมน คิทเช่น จ ำกดั 

2553 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
ธนำยง ฮ่องกง ลิมิเต็ด 

2553 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บรษิัท แรบบิท รีวอรด์ส จ ำกดั 

2553 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บรษิัท บีทีเอส แลนด ์จ ำกดั 

2553 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
แอ๊บโซลทู โฮเต็ล เซอรว์ิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด 

2552 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

2552 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุป๊ จ ำกดั 

2552 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท วีจีไอ แอดเวอรไ์ทซิ่ง มีเดีย จ ำกดั  

2552 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท บำงกอก สมำรท์กำรด์ ซิสเทม จ ำกดั 

2551 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บรษิัท ธนำซิตี ้กอลฟ์ แอนด ์สปอรต์ คลบั จ ำกดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท ธนำยง พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท เมืองทอง แอสเช็ทส ์จ ำกดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท ปรำณคีรี แอสเช็ทส ์จ ำกดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท สยำม เพจจิง้ แอนด ์คอมมิวนิเคชั่น จ ำกดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท ธนำยง ฟู๊ ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ำกดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท แอ๊บโซลทู โฮเต็ล เซอรว์ิส จ ำกดั 

2558 – 2561  กรรมกำร 
บรษิัท ยนูิคอรน์ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกดั 

2553 – 2558 ประธำนกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำร 
บรษิัท หมอชิตแลนด ์จ ำกดั 
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2553 – 2558 กรรมกำร 
วีจีไอ แอดเวอรไ์ทซิ่ง คอมพำนี ลิมิเต็ด 

2553 – 2558 กรรมกำร 
บรษิัท 888 มีเดีย จ ำกดั 

2553 – 2558 กรรมกำร 
บรษิัท 999 มีเดีย จ ำกดั 

2552 – 2558 กรรมกำร 
บรษิัท นโูว ไลน ์เอเจนซี่ จ ำกดั 

2552 - 2558 กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิัท บำงกอก สมำรท์กำรด์ ซิสเทม จ ำกดั 

 
4 | นายชุน ซัง ฉ่อย 
  
อายุ: 37 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: 
ปรญิญำตร ีสำขำวิศวกรรมโลจิสติกสแ์ละกำรจดักำรห่วงโซอ่ปุทำน จำก University of Hong Kong เขตบรหิำรพเิศษฮ่องกง 
แห่งสำธำรณรฐัประชำชนจีน 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.78 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

• ต ำแหน่งในบรษิัทอื่น ๆ /หน่วยงำนอื่น 
2563 - ปัจจบุนั สมำชิกคณะกรรมกำรบรหิำร 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2563 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

KETH Corporate Services Limited 
2562 - ปัจจบุนั รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2560 – 2562 กรรมกำร และผูจ้ดักำรทั่วไป 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
2558 – 2561 รองผูจ้ดักำรทั่วไป 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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5 | นายวราวุธ นาถประดษิฐ ์
 
อายุ: 41 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: 
ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกิจ สำขำกำรตลำด มหำวิทยำลยัแม่โจ ้
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.66 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

• ต าแหน่งในบรษัิทอ่ืน ๆ /หน่วยงานอ่ืน 
2562 – ปัจจบุนั สมำชิกคณะกรรมกำรบรหิำร 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร และกรรมกำรบรหิำรสำยงำนพฒันำธุรกิจกำรคำ้ (COO) 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2560 – 2562 รองผูจ้ดักำรทั่วไป 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
2557 – 2559  ผูช้่วยผูจ้ดักำรบรษิัท 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
6 | นายประสัณห ์เชือ้พานิช 
 
อายุ: 68 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: 
ปรญิญำตร ีสำขำวิชำบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
ประกำศนียบตัรชัน้สงู สำขำวิชำกำรสอบบญัชี จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ (ร้อยละ): ไม่มี 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร: ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
• ต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียน 

2561 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรพฒันำสูค่วำมยั่งยืน 
บรษิัท แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ำกดั (มหำชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัควำมเสี่ยง  
บรษิัท แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ำกดั (มหำชน) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
บรษิัท ไทย โซล่ำร ์เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรกำรตรวจสอบ 
บรษิัท ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

2559 – 2562 กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
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• ต าแหน่งในบรษัิทอ่ืน ๆ /หน่วยงานอ่ืน 
2563 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวิสำหกิจ 
2562 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2562 - ปัจจบุนั  กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิดำ้นบญัชี 

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ 

คณะกรรมกำรสถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กระทรวงยตุิธรรม 
2561 - ปัจจบุนั อนกุรรมกำรกลั่นกรองกรรมกำรรฐัวิสำกิจ 

คณะกรรมกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวิสำหกิจ 
2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรจดัท ำบญัชีรำยช่ือกรรมกำรรฐัวิสำหกิจ 

กระทรวงกำรคลงั 
2560 - ปัจจบุนั ประธำนคณะที่ปรกึษำดำ้นกำรสอบบญัชี 

คณะที่ปรกึษำดำ้นกำรระดมทนุและกำรก ำกบับรษิัทจดทะเบียน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
คณะกรรมกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิดำ้นบญัชี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 

2560 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร 
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 
บรษิัท แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบกำรบรหิำรงำนประจ ำมหำวิทยำลยั 
มหำวิทยำลยัมหิดล 

2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
สถำบนัวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู 

2558 - ปัจจบุนั  กรรมกำรบรหิำรกำรเงินและทรพัยส์ิน 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบรุี 

2557 - ปัจจบุนั  กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิดำ้นบญัชี  
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรทุ่มตลำดและกำรอดุหนนุ กระทรวงพำณิชย ์
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7 | นางสาวฮวี เหลง ไอลีน โหยว 

อายุ: 45 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: 
ปรญิญำตร ีสำขำบรหิำรธุรกิจ/กำรเงิน (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จำก National University of Singapore ประเทศสิงคโปร ์
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ (ร้อยละ): ไม่มี 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
• ต าแหน่งในบรษัิทอ่ืน ๆ /หน่วยงานอ่ืน 

2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

2561 – ปัจจบุนั ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
Mornington Services Pte. Ltd. 

2556 – 2560 ประธำนบรษิัท และกรรมกำร 
Marionnaud France 

 
 
8 | นายก าธร ตตยิกวี 
 
อายุ: 65 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: 
ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกิจ จำก University of Bridgeport สหรฐัอเมรกิำ 
ปรญิญำตร ีสำขำเศรษฐศำสตร ์จำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ (ร้อยละ): ไม่มี 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
• ต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียน 

2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร  
บรษิัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์จ ำกดั (มหำชน) 

2558 – 2561 กรรมกำร 
บรษิัท เพรซิเดนทเ์บเกอรี่ จ  ำกดั (มหำชน) 

 
• ต าแหน่งในบรษัิทอ่ืน ๆ /หน่วยงานอ่ืน 

2562 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

2560 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร 
บรษิัท คียส์โตนโฮลดิง้ จ ำกดั 

2558 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษำคณะกรรมกำร 
บรษิัท เคอรี่ ฟลำวมิลล ์จ ำกดั 

2558 – 2562 กรรมกำร 
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 

2558 – 2562 ประธำนกรรมกำร 
บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรยีลเอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
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2557 - 2560 กรรมกำร 
บรษิัท หลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ำกดั 

2557 – 2560 กรรมกำร 
บรษิัท เอเชียเวลท ์โฮลดิง้ จ ำกดั 

2557 - 2560 กรรมกำร 
บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เอเชียเวลท ์จ ำกดั 

2538 – 2560 กรรมกำร และกรรมกำรอ ำนวยกำร 
บรษิัท เพรซิเดนทโ์ฮลดิง้ จ ำกดั 

 
9 | นายชลัช ชินธรรมมิตร ์
 
อายุ: 50 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: 
ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกิจ ดำ้นกำรเงินและกำรธนำคำร จำก Mercer University สหรฐัอเมรกิำ 
ปรญิญำตร ีสำขำบรหิำรธุรกิจ ดำ้นกำรเงินและกำรธนำคำร จำกมหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ (ร้อยละ): ไม่มี 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
• ต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียน 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
บรษิัท มำสเตอร ์แอด จ ำกดั (มหำชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิัท เคเอสแอล กรนี อินโนเวชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

2550 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท ไทยชกูำรเ์ทอรม์ิเนิล้ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย 

2550 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท ที เอส ฟลำวมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำร  กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง และรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
บรษิัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทในเครอื 

2557 – 2562 กรรมกำร 
บรษิัท มดัแมน จ ำกดั (มหำชน) 

2539 - 2562 กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั 
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• ต าแหน่งในบรษัิทอ่ืน ๆ /หน่วยงานอ่ืน 
2563 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท บำงจำก ไบโอ ฟเูอล จ ำกดั 
2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท ดีเอดี เอสพีวี จ ำกดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส ์จ ำกดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท เซ็งเพรส จ ำกดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิัท ธนำรกัษ์พฒันำสินทรพัย ์จ ำกดั 
2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท ชินกิจ จ ำกดั 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 

บรษิัท รำชำโซลำร ์แมททีเรียล จ ำกดั 
2550 – ปัจจบุนั กรรมกำรและเลขำธิกำร 

สมำคมกำรคำ้ผูผ้ลิตน ำ้ตำลไทยและชีวพลงังำนไทย 
2550 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ำกดั 
2550 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท รำชำปอรซ์เลน จ ำกดั 
2550 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท ชนำรตัน ์จ ำกดั 
2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท น ำ้ตำลสะหวนันะเขต จ ำกดั 
2547 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท เคเอสแอล ชกูำรโ์ฮลดิง้ จ ำกดั 
2547 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท พำรำรวมโชค จ ำกดั 
2546 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท เกำะกงแพลนเตชั่น จ ำกดั 
2546 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท โรงไฟฟ้ำน ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั 
2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท เคเอสแอล เอ็กซป์อรต์เทรดดิง้ จ ำกดั 
2544 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท ไทยชกูำรม์ิลเลอร ์จ ำกดั 
2540 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร 

บรษิัท โคลอสซอล อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 
2540 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท ออ่นนชุก่อสรำ้ง จ ำกดั 
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2540 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั 

2540 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
คณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยภำยใตค้ณะกรรมกำรตำม พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยปี 2527 

2539 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท รำชำเซรำมิค จ ำกดั 

2539 – ปัจจบุนั กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิัท เอ็มเอ็มพี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั 

 
10 | นายอิศรินทร ์ภทัรมัย 
 
อายุ: 45 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: 
ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกิจ ดำ้นกำรเงิน กำรลงทนุ กำรธนำคำร และธุรกิจระหวำ่งประเทศ จำก University of Wisconsin–
Madison สหรฐัอเมรกิำ 
ปรญิญำตร ีวิศวกรรมศำสตรบ์ณัฑิต สำขำวิศวกรรมเคมีเกียรตินิยมอนัดบั 1 จำกจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ (ร้อยละ): ไม่มี 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
• ต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียน 

2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 
บรษิัท สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
บรษิัท สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

2560 – 2562 กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  
บรษิัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

2559 – 2562 รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรอำวโุส บญัชีและกำรเงิน 
บรษิัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
• ต าแหน่งในบรษัิทอ่ืน ๆ /หน่วยงานอ่ืน 

2563 – ปัจจบุนั สมำชิกคณะกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

2562– ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำรสำยงำนกำรลงทนุ 
บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
บรษิัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จ ำกดั 

2560 – 2562 กรรมกำร 
บรษิัท เอทีที คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 

2560 – 2562 กรรมกำร 
บรษิัท ทีม เอสคิว จ ำกดั 

2557 – 2562 กรรมกำร 
บรษิัท วิศวกรรมธรณีและฐำนรำก จ ำกดั 
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2557 – 2562 กรรมกำร 
บรษิัท ทีม คอนสตรคัชั่น แมเนจเมนท ์จ ำกดั 

2557 – 2562 กรรมกำร 
บรษิัท ทีม คอนซลัติง้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

2553 – 2562  กรรมกำร 
บรษิัท เอช บี ไนน ์จ ำกดั 

2557 – 2560 กรรมกำร 
บรษิัท โมเดิรน์ แมเนจเมนท ์แอนด ์เทคโนโลย่ี จ ำกดั 

2554 – 2558  ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
บรษิัท ทีจีซี โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 

 
11 | นายจักรเ์พชร ์ราษฎรเ์จริญสุข 
 
อายุ: 47 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: - 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.17 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

• ต าแหน่งในบรษัิทอ่ืน ๆ /หน่วยงานอ่ืน 
2563 – ปัจจบุนั สมำชิกคณะกรรมกำรบรหิำร 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2561 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบรหิำรสำยงำนปฏิบตัิกำร กำรจดักำรรบั-ส่งพสัด ุ

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2561 – 2562 รองผูจ้ดักำรทั่วไป 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั  
2558 – 2560  ผูช้่วยผูจ้ดักำร 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
2557 – 2558 ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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12 | นางสาววันวิสาข ์ทศันปรีชาชัย 
 
อายุ: 45 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: 
ปรญิญำตร ีสำขำบญัชี จำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.39 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

• ต าแหน่งในบรษัิทอ่ืน ๆ /หน่วยงานอ่ืน 
2563 - ปัจจบุนั สมำชิกคณะกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2562 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำรสำยงำนกำรเงินและบญัชี (CFO)  

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2561 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิัท สยำม เจำ้พระยำ เอ็กซเ์พรส จ ำกดั 
 
13 | นางสาวกุลทรี สามัคคีนิชย ์
 
อายุ: 42 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: 
ปรญิญำตร ีสำขำบรหิำรธุรกิจ เอกกำรบญัชี จำกมหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.025 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

• ต าแหน่งในบรษัิทอ่ืน ๆ /หน่วยงานอ่ืน 
2562 – ปัจจบุนั ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยบญัชีและกำรเงินบรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

2557 – 2562 กรรมกำร 
บรษิัท แกสโทรโพลิส จ ำกดั 
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4.3 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และบริษัทในเครือ  
 

รายช่ือกรรมการ/ผู้บริหาร KETH Corporate Services Limited 

นำยเกล็ดชยั เบญจอำธรศิรกิลุ - 

นำยคิน เฮ็ง เน็ง กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม 

นำยกวิน กำญจนพำสน ์ - 

นำยชนุ ซงั ฉ่อย กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม 

นำยวรำวธุ นำถประดิษฐ์ - 

นำยประสณัห ์เชือ้พำนิชย ์ - 

นำงสำวฮวี เหลง ไอลีน โหยว - 

นำยก ำธร ตติยกวี - 

นำยชลชั ชินธรรมมิตร ์ - 

นำยอิศรนิทร ์ภทัรมยั - 

นำยจกัรเ์พชร ์รำษฎรเ์จรญิสขุ - 

นำงสำววนัวิสำข ์ทศันปรชีำชยั - 

นำงสำวกลุทร ีสำมคัคีนิชย ์ - 
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4.4 รายการทีเ่กีย่วโยงกัน 

รำยกำรที่เก่ียวโยงกันระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัทย่อยกระท ำกับกรรมกำรที่อำจมีส่วนไดเ้สีย ระหว่ำงรอบปีบญัชีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ปรำกฎตำมรำยละเอียดดำ้นล่ำง โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติที่มีรำคำและเง่ือนไข

กำรคำ้ทั่วไปเสมือนที่บรษิัทฯ กระท ำกบับคุคลอื่น 

ประเภทรายการ บุคคลหรือนิตบุิคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน กรรมการทีมี่ส่วนได้เสีย 

1 ธุรกรรมเก่ียวกบับริกำรขนสง่พสัด ุ 1. บรษัิท คำรท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“KART”) 
2. บรษัิท เคอรี่ โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั
(“KLTH”)
3. บรษัิท เคอรี่-เอเป็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั
(“K-APEX”)
4. บรษัิท เคเอ็มเอ็มที จ ำกดั (“KMMT”)
5. บรษัิท แชงกร-ีลำ โฮเต็ล จ ำกดั (มหำชน) (“SHANG”)

1. นำยเกล็ดชยั เบญจอำธรศิรกิลุ

2 รำยกำรซือ้อปุกรณส์ ำนกังำน 1. บรษัิท เคอรี่ แปซิฟิค(ประเทศไทย) จ ำกดั (“KPTH”)
2. บรษัิท เคอรี่เฟรท (ประเทศไทย) จ ำกดั (“KFTH”)

1. นำยเกล็ดชยั เบญจอำธรศิรกิลุ

3 รำยกำรเช่ำพืน้ที่คลงัสินคำ้ และ
รำยกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำน 

1. บรษัิท เคอรี่ โลจิสติกส ์(บำงนำ) จ ำกดั (“KLBN”)
2. บรษัิท เคเอ็มเอ็มที จ ำกดั (“KMMT”)
3. บรษัิท แชงกร-ีลำ โฮเต็ล จ ำกดั (มหำชน) (“SHANG”)

1. นำยเกล็ดชยั เบญจอำธรศิรกิลุ

4 บรกิำรทำงดำ้นระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

1. บรษัิท เคอรี่ สยำมซีพอรต์ จ ำกดั (“KSSP”)
2. Kerry Express (Cambodia) Co., Ltd. (“KEC”)
3. Kerry Express (Viet Nam) Co., Ltd. (“KEVN”)
4. PT. Kerry Nex Express (“KNEX”)

1. นำยเกล็ดชยั เบญจอำธรศิรกิลุ
2. นำยคิน เฮ็ง เน็ง

5 บรกิำรที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมกำร
ช ำระเงินในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์

1. บรษัิท บำงกอก สมำรท์กำรด์ ซิสเทม จ ำกดั (“BSS”)
2. บรษัิท แรบบิท-ไลน ์เพย ์จ ำกดั (“RLP”)

1. นำยกวิน กำญจนพำสน ์
2. นำยคิน เฮ็ง เน็ง

6 กิจกรรมทำงกำรตลำดและ 
กำรประชำสมัพนัธอ์งคก์ร 

1. บรษัิท แรบบิท รีวอรด์ส จ ำกดั (“RR”)
2. บรษัิท วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) (“VGI”)
3. บรษัิท 888 มีเดีย จ ำกดั (“888 Media”)

1. นำยกวิน กำญจนพำสน ์
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m1 :IJ L � '1,1.°]J el-:l"JJ1V'l L ,11 m1:1J L�l'.J-:iyj13J V'lU"lJ el:IJ flyj"JJWl'ii el"JJ el L '\1,l ,l1-:l 1Jtl.L'LJtl.ff1"i:::ff1fl ru�-:i L'LJ ti.� fl :IJ1,J1 n n71 
� � 

m1W1 ,i:::ff-:i n11m1:1J L�l'.l-:iyj Lfi tn,11 ni el� tnl"l fl1tn L del-:i,11 n m1m1W1 el1,1 L� l'.l1 nu m1�:1Jf11:1J� tn m11..l fl el:IJ 
, 'U 'I cu 

LLD fl-J L el n ff11V1 i n:.1u m 1i-:i h fl::: Liu n11 bb �tn-:ii el :iJ fl m1LL �tn-:ii el :iJ fl-vi13J m-:i m :i.J"JJ el b '11,1,11-:i 
� � � 

V11elm1Lb mmL 'lf-J m1m'lJfl :i.Jm t.1 Lu • 
Y11 m1 :iJ L "JJ1 h Lu 1:::uu m1mu fl :iJ m l'.l Lu rl L � l'.l1"JJ el-:i nu m1m1-;i �el'lJ L v'.l el el el n LL u u1Tim1m1,1 �el u 

-YiLV1:IJ1:::�:1JnU �mun11ru LL'iiL3JL"JiL v:l el1tnr11..l"i:::ff-JflL tl.n1"iLLfftn-:lm1:IJ L �u'ii elfl11:1Jiii.l1:::ff'Yli� fl'il el-:l ' 
n7"if11'lJ'1:1Jn11'.JLU1Jel-JU1lf'Yl • 
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• 

• 

• 

1.h::Liium13-1 L �m::ff3J'll 0,1u han t1n11u ru;/�m·rn n11hfo�::m13J ff3J L � (j)ff3J � �'ll 0,11.h::m rnn11 
� ' 

rrnuru;/LL�::m'i"LU (j) L� tl"JJ 03-1 �� L� t11"JJ 0'1�,1,J(j)'r11if u t(j) ti n'i"'i"3J n7'i" 
� � 

ff'i"tl L � t11num13J L � m::ff3J'll 0,1m11 iLn rn"t'l m1u ru;/�1�fu m1�1 Lit u,11 u� 0 L d0,1'll 0 ,1m13-1m1,nn 
' � 

� in v1Un7'i"ff0U1J ru;/�'tifu LL�::tJ1::Lii-1.� 11 iJm13J L3.! LL U U0U �iJff7'i"::�1 fl ru�L� tl1 nu L �(j)n7'i"lli �10 
� IU IU q 

ffm Un1'i"fil � 01,l LUUL � (j) 1 iLn<il"JJ 0 ff '1fftl 0 LJ1'1 iiut1 �1fl ru � 0fl113J ff13J1'i"{1'l) 0'1U1,;'Yl 1 Un7'i"�1 L ,n ¼'11¼ 
' � 

�0Ld0,1�10't3J i:i1i1vmi'1'tiiuff1tl11iim13JL3JLL'l-ium,1,�ilff11::�1riru i1v;L,11<;70,1mh1Hlu11t1'17U'll0'1 
' � 

i:f ff0 uu ru;/'lJ 0,1i1v; Li11<il t11 ii 0 ff'1Ln (j) n,1 m'i"LU <il L� tl"ll 03-1� 1 u,1u m'i"L�u � L� t11i 0,1 �10i:i1 n7'i"LU<il L� ti 
� � � 

<il'1n�11 L3.! L vl tl'1'!'; 0 fl173J L �U'lJ 0'1"JJ1v; L,11,1::LtJ� t1ULLU�'1LU "lJ 0ff'i"U'lJ0'1"JJ1'!';L,J7if u0rJnu�inv1Un7'i"ff0U 
' � � 

1J ru;/�'l<ilfmun,11 '\,I, �1 u 'i"1 tl'11U'lJ 0,1i:f ff0U1J ru;/'lJ 0'1"ll1'!'; L ,17 El LJ1'1 L 'j"rJ(j)13J L � (j) n7'i"fil �10 ffm '\,I, n7'i"fil 
.., 'll ... q 

1 u0u1fl(j)01-;)LUUL �(j) 1 iu1,;'Yl'il 0,1�t1<ilm1�1L uu,11u�0 Lit0,1 
' ' 

tl1:: Liiun11'1l 1 LffU0 1m" fff1,1 LL�:: L Uu�1'll 0'1'1U m1L�u 1<il tl'i"13J 113-1 n,1 m'i"LU<il L� tl"JJ 03-1 �11,1 um1L�u 
� 

LLff(j)'1'i"1 t1m1Lrn::L � (j)n7'i"rn1 u 11..l uuu�ri11 iiim1'1l 1 Lffu0i 03-1 � hi min'il 0,1m3-1�m1�10 't3J 
q 'll 'll 'll 

"JJ1'!'; L ,17 Li�0 ff1'i"nU fl rn::m'i"3J n7'i"m1 ,i ff0U 1 UL10 '1 �1'1 6)� �1 fl ty � '1'i"13J fi '1'lJ ElU L 'lJ (j) LL� ::'151 '1 L 1 �1'lJ 0'1 n7 'i" 

(j)'j"'),lff0U(j)13J�Li11'1 LL�¼ i. 1 tl1::L<il'l,I, �iiu't1 �1fl cy�v;m1nm'i"(j)'i"'),l ff0U LL�::i0unv;1EJ'1�iiut1 �1flty 1 U'i"::uu 

m1mufl 3-1.rn t11 um ni1v; L i1 i.iv;u 1 u 1::� 11,1m1(j)n,1 ff01J'll0'1"JJ1v; L i1 

i1v; L'il7 L<ilL i�1fm0,1 LLTifl rn::m13-1m1m1-;iff0u11 i1v; L'il1 i.itliju1i<il13J"JJ mh�um11t11m1rn�L� t11i 0,1nu 

f1113JLUU0ff'i"::LL�::'ti�0ff1'i"n1Jflrn::m13Jm'i"m1,lff0UL�t11num13JimZu1frt�3J<,j (j)�0muL10,13u�'1"JJ1'!';L'il1 

L �011ii L �(j) ���Uflfl�.rn t1u0n 01-;ivl,i11rn111m::'Ylu� 0m13J LUUaff1::'lJ 0,1i1v; L i1 u�::3-11 (j)'i"n7'i"�"JJ1v; Li11 i
' ' 

L � 0U0'1 nu i.3J1 ii1v; L ,J1'lJ1<ilfl113J Lifoa ff'i":: 

U1,;'Yl 'tv;f'l!10L(j)0fL,rnfmtl0·fa L0UL0L0ff 'il1n<il 

CV 

i:f ff0uuru;/fu 0uru1(j) L�'llri 5266 
'll .., 'I "'  

n'i"'1L'Yl'!';3J�1Ufl'i" 
' 

25 n3J.rnwwif '!';.i'I. 2563 
' 
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1J1,;-'Y1 LAB� LBni'LYfH'I (1.h·::m�1m.1) ,hnm 

"1JLL !'I m,Hi1 Ut n1, I�" 

rn, 1"n 31 li"11AilJ Yi.�. 2562 

.. ., ..

""'Yl,'l'it.l 

,Cit, Q,,, " .ct 

?IU'Y1,'l'it.l\!13J"l 1 t.lU 

.c::,, a.,, ' d d 

fl''U, 'r1"i"Y'HJVi3J 'U,L1 tJ'U,e)'U, ' 

A Q.-' 6' .ca 

113JG'l"'Y1,'l'it.l\!13J"L1t.l" 

ff'U, 'Ylfvm"ll.l:CTi1�" 

ff'U, 'r'lf'V-l vm �L�'U, 1i"leJ i�Uflj :S

L�'U,)J��1 

ff'U, 'Ylf'V-l tJLl.JVi3J'U,L 1 tJ'U,3'U, 

A ._, .. 

113J?IU'Y1,'l'it.l 

VlilJ1tHVlm 

---===--:::,... 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

·,.

'l'i.�.2562 

1J1'Yl 

909,797,596 

1,722,467,760 

136,126,836 

49,828,148 

2,818,220,340 

2,706,036,245 

235,252,274 

24,030,209 

228,278,636 

2,389,095 

3,195,986,459 

6,014,206,799 

Yi.�. 2561 

1.J1'Y1 

569,146,295 

1,550,466,600 

39,118,218 

71,976,513 

2,230,707,626 

231,117 

2,181,887,576 

169,314,205 

9,404,503 

173,382,008 

2,739,642 

2,536,959,051 

4,767,666,677 

n113Jn11 ---�--,------+----

Vi3J1 tJ I Vi�1.h::n eJ u,iu n111�u1 tlu�1" Vi ii-:i'JJ 0-:1-:iu n111�" d ' 
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u"ii;'11 L.iil� 1a'n'lf111·;-i,1 (1h•111.r111u) ,11nlil 

�1JUillil�,nu•n1,-ih1 (�el) 
� 

"-' ,,; "-' rn, 1\.111 31 l'i\.111,JIJ 11 . .r. 2562 

'Vlit�¾'Vl�\.U�tl" 

• 1mi'flm•D•iu,nnffmuum·n1u
., cl ., ., d'd 

b il11.\Un11!11U•"• il11.\UeJU 

b i1,1i\1J'�m,bn1J .1mJ .1 Dm" 

11LJ'tlii'f'rnh",1il'1 

fl1jjb1U llilU�!Jfl� ••11"�1 LJ

.J:'.,. .... 111J1'1Ui!U'l'IIJ\.IL 1!J1.I 

,,t� ,'llJ'l'l\.1'11-1

' 

1'11J1Ut'l'llil 

15 

16 

15 

17 

!'I . .T.2562 

!J1!1 

1,800,423,281 

884,232,706 

15,767,469 

104,210,680 

56,420,940 

2,861,055,076 

800,000,000 

66,954,610 

53,034,841 

919,989,451 

3,781,044,527 

11 . .r. 2561 

!J1!1 

200,000,000 

1,839,410,850 

970,990,986 

15,622,649 

122,742,989 

50,150,647 

3,198,918,121 

28,818,705 

50,121,068 

78,939,773 

3,277,857,894 
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u1i;n 11'111� 1/in�tl'l'HI (1horn('f1nu) il111(1) 

J1Jlll'f(1JJ1i11,1Cn1al11,1 (�11) 

ill ·foij 31 J51,111AllJ YI,('{, 2562 

,J'.,. ' 'U ' \'ll,ll'fl,llllltl'f1Wll1JJ l\l1'111JJ (\ii 11) 

o V 

l'f1Wll11J l\l1'1111J 

mu 'fo1-1 i 1-1 • • 

\l\l,11lJill�1\l1\l 1,200,000 11\l 
. . 

. 

. . . 

Yl\l Yl1111ntli1C'li11CU.n 

\l\l,!1lJill�1\l1\l 1,200,000 11\l • • • 

'il1,c11.i'1111-1t1c 100 !J1YI 

i,rn1111.i'1 - !JllN1,11"\il1.in:JV1i.11u 

tl'"1�1ii,m,, 

' V 

alllJ l'f11,1'111JJ l\l1'11 !lJ 

.r..... ' 'I-' 

11 !JV\ l,ll'f l,lll l!Ol'f 1 l,l'IJ ilJ I \l1 'II 11J 

VI i.11 u I VI \ii 1.hon am u m,.11-11 ii 1-1ei11-1 VI il"'II a"" um,111-1 d• 

VI llJ11H Vi 1ij 

18 

YI,('{, 2562 

lJ1YI 

120,000,000 

120,000,000 

21,789,647 

12,000,000 

2,079,372,625 

2,233,162,272 

6,014,206,799 

Yl,('f.2561 

1J1YI 

120,000,000 

120,000,000 

12,000,000 

1,357,808,783 

1,489,808,783 

4,767,666,677 
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u°ltl'l'l tmii timftvna (ti,�ml'f1'1'lu) i1nlil 

·1 
" " �IJ/11 ,'.ll11il'l'l1,\t!Jlill?!H 

ih111fuilillla.1-i'\l� 31 B\l17A!J 'l'l.l'f. 2562 
' 

,1 u 1.i',n nm,'111ut,il�m,11-Z u'lm, 

,11,111w111u u<1�m, 11-Zu'lm, 

!11 h.fll.i"I,\ 

,1 LJ 1 ii1l \l 

�1 H�1 u bm,'111 u 

�1 H�1 LJ 11,1mw'lv11,

,l\l'l'l\l'l'l1�n7.b1ll

111 hn uu111i1�u 1.i 

mfh11,11.i' 

·1 
" " "'  111 ,'.ll11il'l'l"l,\l1Jlill?l,"i1El"I,\: 

' 

,111m,f/�� llif,i 1.h�w m111m, l 11 iili.J 11':i 

ri1 lrn'ia'l11,1nu l um1111il°J 

a a d o o.- �1 .,. .,,. '.l/11i1'1'l"l,\l!Jlill?l,"ilEJ"l,\?l1111,!Ju • ?!'l'll'iil1ni11l:l-
' ' 

' 

111 !J 1 U tl·Hll 

19 

20 

22 

23 

11.l'f. 2562

!Jl'l'l 

19,781,925,557 

(16,704,156,085) 

3,077,769,472 

112,677,735 

(318,950,043) 

(1,195,200,184) 

(24,053,180) 

1,652,243,800 

(323,690,966) 

1,328,552,834 

(18,988,992) 

(18,988,992) 

1,309,563,842 

5.54 

'l'l.l'f. 2561 

!Jl'l'l 

13,565,348,883 

(11,152,074,614) 

2,413,274,269 

102,329,306 

(212,363,441) 

(835,046,256) 

(1,01.0,982) 

1,467,182,896 

(282,082,101) 

1,185,100,795 

------

1,185,100,795 

4.94 
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� 

u�1tn LAil� 1il'ni1'11·:n:1 (1.h:m1-11rw) ,hn(;)

Ju LL ?I (i)J nTn i.J � !JUU i.J «J ,h wn ilJ I i1"1J ilJ

i/1'1'ifoiJi1-1Ml"JUrl 31 fiWl1A:IJ '11.l'f. 2562

... .... "" !JiJ(;)AJL'l'i<lil Ill, 1U'YI 1 :1Jn,1A:IJ '11.l'I. 2561 

l�Ull'IU-l<l 

n1 h1 u.i 1s1'i.,1 u .i1l'1 foil 

"" .... d ..., £JiJ(;)AJl'l'i<lil Ill, 11-1'11 31 l'iWl1A:IJ '11.l'I. 2561 

"" ..., d 

£lil111AJl'l'i<lil Ill, 1U'Yl 1 :1.Jf f'n(;):1.J '11.l'I. 2562 

11uuum1 

m,�1!J 1.iv 1 i11milmnmsn 

n1 h1u.i 1a'i.11 u .i1wf11il 

"" .,_, d ._, 
!JillllAJL'l'i<lil Ill, 11-1'11 31 l'iWl1A:IJ '11.l'I. 2562 

l'll.11 v L l'l .iil,:n amu m,wu1iluihu l'I il�'JJ a��um,11 u d

'l'i:IJ1!JL'l'i(;) 

24 

24 

nunililmrn, 
0 � '.1!1,0U<l"l 

lJ1'11 

120,000,000 

120,000,000 

120,000,000 

120,000,000 

i/1,ilJ�U - m,,h!J 

l(;)!J lZ'llmilmnrn,'11 

lJ1'11 

21,789,647 

21,789,647 

1111·rn:?1:1J 

iv1addufi--.i 

- 'YlitiiTrnJ

1111:1Jn!)'l'i:1.J11J 

lJ1'11 

12,000,000 

12,000,000 

12,000,000 

12,000,000 

!JJ 1a.i1�,lllli'IT> 

lJ1'11 

420.207,988 

(247,500,000) 

1,185.100,795 

1,357,808,783 

1,357,808,783 

(588,000,000) 

1,309,563,842 

2,079,372,625 

,1mb1-1"1JilJ 

l'il1"1JiJJ 

1!1'11 

552.207,988 

(247,500,000) 

1,185,100,795 

1,489,808,783 

1,489,808,783 

(588,000,000) 

21,789,647 

1,309,563,842 

2,233,162,272 



u�il'.YJ ll'lel� l�mflvna (1.htlYJl'!1m1) ,hni;i

�un,tlWthtai;i

,h11fut1iu11i;i11,1� 31 fiit171'1:JJ vur. 2562' 

n ,tu 11 l",Ju 11 i;i il7 n lh n .. :JJ l'\7 l i'.i 1,1�7 u

rhhn1ll-lmi,h11-l1i 

,1vm,iJfrn.h,ri1h,rY1il' ' 
' d mlf!1Jm1m

'11'1��1\\1.!1Ll 

VI ilfl" ff Llil "\J"l!J 

.i1 hN1vm,�1v 1�v 1 i�mumnrn'l'l' 
.i11 i�1 v�<1iJ," fo'l!ii:Y1um1\.l 

"ll1�YJ\.l (ri1h) il1nm,�1V11.11v1Jun-nii' ' 
(ri1 h) "JJ7<i1YJ\.lil1nm,�1V11.11 v ff\.ll11Vi v1�ii,\'1,m 

" " % " 
,7Ll l<il<il1Jm1rn,u 

'1\.ll1\.lm,m,l11-l 

n7,lU�Ll\.lblUil" 11-ll11-l Yl\.l Vl!J\.lb 1 Ll\.l :' ' 
d' ., d'd - <1nV1\.ln1,mllil""mm1m' ' 

- l11-llJ<il�1

- ff\.ll11VW1�Vl!J\.lb1Ll\.l�\.l
., "" ., ., <:1,:! - lil7Vl\.ln7,mssil"lil1\\\.l1)\.l
., di "" ,; = • I - lil1Vl\.lU,m,lnrn,\.luil1Llm,
,,,t,,,. "" d - \\\.lfl\.l\\!J\.ll1Ll\.l1l\.l

- ,1v1ifo�1"11111

- 11ilff\.ll�\\!J\.lblLl\.lg\.l

,1\.lfl<il l'1!J1il1nnilm,!J�1 l ii \.l,1\.l 
" % 
1lJ<i11lnllJLl 

�1Ll<il1lmifo 

zj1vmfh11-lLi 

.1 • '1 ' d • %\\!J1 m Vl�u,"n 1lmUn71"\.llu\.lfl1\.l Vl\.l,'ll0"Un1,l,\.l\.l' 

' 

12 

13 

17 

17 

Yl.l'f. 2562 

U7YJ 

1,652,243,800 

629,482,978 

48,132,136 

6,474,886 

21,789,647 

14,434,069 

2,536,371 

(18,911) 

(7,218,164) 

24,053,180 

2,391,909,992 

(178,599,495) 

(97,008,618) 

22,148,365 

(54,896,628) 

350,547 

230,303,861 

(86,758,280) 

6,270,293 

144,820 

(4,925,313) 

(34,404) 

2,228,905,140 

7,341,613 

(22,711,069) 

(352,101,733) 

1,861,433,951 

Yl.l'f. 2561 

U7YI 

1,467,182,896 

272,663,261 

25,986,742 

1,763,125 

14,479,593 

(379,240) 

(7,746,856) 

1,010,982 

1,774,960,503 

(842,660,750) 

(27,097,796) 

(51,738,577) 

(98,801,090) 

154,042 

668,971,331 

415,433,021 

28,568,251 

12,989,316 

23,710,312 

(162,360) 

1,904,326,203 

8,410,966 

(252,247) 

(250,902,552) 

1,661,582,370 
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u�i;YI l\olel� t.3n'lfl'l'lall (1he1m11YJLl) \llfl(il

Jumrnm'.h,11\ol (�el)

.'11\'i'i1JU:%1,\l\(il'l1,\ri 31 61,111\olaJ VU'!. 2562
• 

,1usi.if11.1 n m,�1 VI u 1 Ll iiu YJ11'1 u"liJ ii i1.i u 

,1usi.i11J'lf1,� 11 m1 u 1 VI rm m� Ll � .f u 
,... d d ., .., unmm,mnu1·1rn-mu 

. 

,1usi.ifo.1 n ,1u.� YIU.� u � iu 

n,rn ii lJ 1,\l\ (ili)l n nil m,aJ\J (il\'11 {31,1 

. . 

{:l 1,111 \ol u nn1 uni" ri u u, rh ,'31,111 \ol, i1 aJii "('" \ol nJ J l\YI ii• 

, i1V1 d .1 n m,'ileJ ffU Y11V1 u"ll-i ii i1 � u 

1h� m rnm,VI diiu ri l n � il1 nm,f elll eJUffU 1111'1 tJ 

25.4 

15 

24 

8 

15 

VU'!. 2562

1J1YI 

(1,421,055,131) 

(112,733,161) 

940,543 

65,099 

(1,532,782,650) 

2,800,000,000 

(2,300,000,000) 

100,000,000 

(588,000,000) 

12,000,000 

340,651,301 

569,146,295 

909,797,596 

23,693,244 

20,559,387 

7,839,086 

21,789,647 

700,000,000 

'1'1.1'1. 2561

!J1YI 

(1,683,961,797) 

(110,865,298) 

2,901,317 

360,000,000 

50,000,000 

(1,381,925,778) 

200,000,000 

(797,500,000) 

(597,500,000) 

(317,843,408) 

886,989,703 

569,146,295 

294,136,789 

19,176,155 

13,980,362 

 หน้า | 58



1/�i;\'I Llil1l� L.3n'llL'l'fH'I (1h,Lml11'1LJ) \i1nlil 
'IUJ7 m 'l'I �1h,miu,l1J m,L�'I\ 

'11'1'11!Jtiim'!lil1'1\� 31 fi'l\'"J71Pl!J 'l'UT. 2562

u'liJ'l'I tmi� t5nitww (U,<Ll'lrll\'ILJ) �7fl\il ("u'li;l'I") d:luu'li;\'1�7fl\il �,ii,ii,iiJu1uiJ,at\'lrll\'ILJLLo<ii�elLJ\il1lJ�li 
il\il\'ICLU LJll l1'1'1it: 

m,iJ,rnelu1J,nil'l\'1n'J10,1u'liJ'l'I !lel 11-1u'lm,'i\ilf!'10'a\ilmubiJ,a,\'lr11,iuiiu'li;l'I Kerry Logistics Network' ' 
Limited ,uuu'liJ'.1'11 m1hf u,M a\il 

2.1 

. . ' 

6' "-' 0 =, L fl ffi'l'l n7 ,\l Iii \'l'h1 \J m, h1 'I\ 

,i u n 1,L � u 1 ii Iii li1 iJ w;i 1 lJ m ,i •!7 ll m .. 1 u ,i 1 u \'11 ,in 7 'l\� ll '11 el ,i 1 \'I u u" <'IJ el ri1 'I\ ll\il m LJ 1 i w ,a ,7 'lf1J t\! I!!�

m,'i\il li1,1um,L�ll 11-1 ael \il .i .i' el'1fl U'I\ in m,u t\!'n�fu,el,i if11iJ1 uiJ,a, \'lrll \'I un1'1\ll\il 1 '111 iiJ,a m mm, 
\'11'11Jt\!°l5� �1'11\!Uo<m, 1 i�" uwiiil'll el'111J'l'l\1,m 1Jmau1um, 1 um,u1u 1 um um,1Jt\!°l5'll el'1u'liJ'l'l 1iJ 
n el iJ 11 u'"i\ 1J1JJ'\'I b U\il b � m � el '1 nl'l 1 'lf '1el LJ wit il'll el '1.f \J1'1\ 1 'l'I\ '! el,1 LJnl'l� ii '111 lJ '11\J'liel ll U o C'l1 LJ nl'l\ � LJ 1 fl \J 

"' ' . 

'IJel,nm �.1uu.aiJ,am mm.�iiil'mt1,\'ru� el'1\Jn7'll1u1 ll 'l\lJ7 m '11\il'IJ0 5
. . ' 

,1umaL�w.uum1,n 0,1m1B'i\illi1ilui11 mum,,1 u\il11Jn!J'llm u� ,ti um 1,r11 \'I u 1 umru � iJ, ilelm11J'IJ\ilU1J,1 flu 
'II'! el um,&im1 lJ 1 uael'1m B1 U\il n �1,1 fill 1 '111 i,iu maL�um lJ n !J 'II lJ7 u ;:.uum 1,r11 \'I u, uu 'I\ in 
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u11¥11 tl'HJ� tEn'lftr1,11 (1hetm1111u) i1n.i 

V11J1!JtV1.i1hrneJu�un1,t'3u ' 
ri1V1fotlllu11.i1u� 31 llU11AIJ VI.I'!. 2562 ' 

2.2.1 IJ1 "1 •.l!1 I,\ n7 aa1 !M1\,\ 1'11� n1, t'31-1,.iT 1J 1 \'I a,J tt iil � .. l.J u iJ fo i.11� IJ1U ilU!J uo\ ri1V1"ru ,eJU," !J" t 1 il1 

uiyil�t�!JL'ltl'l1Bl'l'1�1'1-1� 1 !Jn,1,i!J VI.I'!. 2562

' 

m m,111m111v"111111" m,t� 111i n1V1 \l\il VI in m 1 5 J11,1 el\\ 111m1n1V1 \l\il ttil "fuf11 v 1i,1mfomn 
"' 'I.I ., ., 

�rhnu.mii '1l"n1V111,1111u'iH'Yl\il el"fof11 v1imuVI inm,m, fo11m1mum,1 ifo fof11 v1it itjel 111 
'\l 'IJ q 'II 

ff" 'YI el 11il"m11 el11n11mm1u1 \lff\lil1Vl1el u'im,1!.l tT" ,mi\'1,11 v�11111-H�\I � ff"'YI el\li1"�1111m�11 
' . 

�n �ufi,m,m,111," 1ifm1nff11ii'1ttil"u'im1�1,i"lel111i.J tt 'Yl'II VI inm,fof-n v1i \1111JVI inm1 fo11 ' . 

m1rn�!J"ttil"�il\11el!Jbt'Yl'II( 'llff'lli11ttil"lJ'im,1!.ltT"�'el\il11JIJ1\l11!1\ln111JQJ'l1UlJ!J� 11 (TAS 11) 
t1el'1 11v1i,1ni!!!QJ1rielfff1" ttil"1J1\111 !111n11uiyil uuu� 18 (TAS 18) t1el" 1 1v1i 

"" "" d d ., ttil"m,\11 m1 um \11•!1'11m111v"111111"m1t"'ll 'YI t n v 1'11 el" 

m,i\ 1 IJ1 \111!1'11n7111 !J"l \I 111"n11 t� \IU I.I !J� 15 IJ1 il elU flu� ii� ii m<'Yl!J ,\ el 115U fl1.1�111" l.J !!!'11 
'JI el'1U11'f'YI 1 \It�"" 1l"Vl 1<t 1 il1 n11fof11 !J L\il ll1 1l (1) ci" vr ff(i) ']),j t 1J'II ci1 'II VI {l,i']J 0'117 !J L\ilill n n71'll7 !J

. ' 
ttoem, 111u'im1 1J11'f'YI L\ilt iJ � !J'll,1nm1fuh1!JL\iltd0111u'imrni1 tff'h (Services rendered)• 
t1J11n11fof,1 !J l\il \ilil 0,1-Ji·rn 1 ill�\il ""!.l i'iu1i (Over time) il1V1foWff\11� el tl1eV111,1m,'l111<1"1J'iH'YI 

'IJ :'..I q '\l 

fuf11 v L\111 \11 v 1\11 .1ni'11m1 u sl1 t 'i,'110'1"7 \I� 'I'll tff'lil m 1 \I �111"utt ff\11,1;111em1t111 • • 

u'iH'YI 1iit 1 u1 \11•!1\lnT,,1v"111111 "n1 .. �11uu u� 15 (TFRS 15) t 1el'1 11 v 1i.1ni!!!QJl�'Yl1nu 
ilni171J1 n elU i'iu1i\l\',1u,\111 � 1 1Jm1� IJ l'L fl. 2562 1(1) vi.Jn�tt.i'1n111 \\1J1n711l\11ft'1Wff\111 i,e!JCt1i17 
. � ' 

<l\ltf'II 1J11'f'YI L\ilU1<tU\I� om<'Yl!Jil1nm,il 1 IJ1"11!1\ln1111 !J'11'11111"n1.t1\IUIJU� 15 !Jln 0!.l flu1i 
�f,i tt ,n 1 \il !J � ii m<'Yl!J ff" ff!J'll n m11Jf1J 1 '1l!J1 \111�1\l\il" n �71 LIJ ii°lt!J i!1!1 !!! '1 el"!Jn1.t1'11 "JI el" 1J11'f'YI 

u'iH'YI !.l,e t ii 11� ii me'Yl!J'll el" m m;111m111 !J "111111" m1t111uuu 1 VI iJ tt"" uuu i.Jfo i.J," .Jl" tT" 1iJ iJ � ii 
. ' 

u"nuh111101J1<!J<t1ill1Jruilli\lff\il'l'II� 31 ]j'\111�1J VI.fl. 2562 ,i',ifi. ' 
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u1i;-Y1 t¥1B� tifn'lft'l'l,i.'f (1h,tm11Y1u) ll11lli1 
1un u t 'Vl<111h,n111JJ1Jm,tJ1,1 

' 

ii1'Vlfo1Hlm11i11'1-1� 31 fi1-l'l1A:IJ '11 • .t. 2562

n) 
A o., � ,d o., I :IJ1<11,;!11,ln1n1UJ11,IYl1JnTHJ1,lulJIJYI 16 neJJ i.'f!1Jfl11tll1 

M • •  

m,i,;;1um1.1 LI'11\\ '1'11'1n7'H1\\U!JIJ� 16 ,�SJ sl!ll!lllt'lfl of'1fH11 ;i'u1i;Y11 \\,1\\<f1L '151'l!J11lill!lllt'lf1 
� ., ., .., 'IJ 'IJ ., ., 

ti'i srnf,i \'I :IJ,i 1 \\J!J ,sirn'1J!1U<m,t1u 1,i u1!l ,\' 0,1i,i1h: ,.rm t U\\1l(!J!!J1t i1 <1i1t il \\J1\\tta:i(!J!!J7 t i1 
m,t1u5 n Iii 0 hJ u1i;m,fo,1fofff)\ Yl'lYHJilrJiim, 1 'll Uo:\'litff\\\i11:IJ1l(!J!!J1b '151 b 1\\ttlil bU\\1l(!J(!J1 b '151 

� .., ' d = ..., ,,-., = "" ' ; ,:u:auu<1:aruru1 t '111'11'1 a\\ m'l'I u 01,10,1:1J :1J "mm . . . 

ff !J1\'l 7 'l"ll 0J !J1BYI a ci1 \I,: 1-111,1 m ,iJ,: til \\� "m: YI u 'll 0 ,i m,\l 1 m ,i.;;1 \Im ,,1 LI ,11 \I '1'11J m .t1 \I • • • 

uuu dm 1 i, il ud',i u ,n 1,i u ff u11-11,m ,i 11 u1i;m, 1,\'fo � "m: l'l!J ,n n m,fof1-1 itffum :1J iru nn t i1 
'IJ 'II ., ., 

,Ru1nuiruru1,i1�u�f1u111 a111TTJ1\\ 11uv11,iuunffu,h u«:nww,f ']),it,wi,iiJ,:,nmilu . . . 

'R!!J(!J1t'l51<1i1tiluJ1\\' mu1im1nm,'lle'11!1m]!1\\n7,U!!J'iiuuu� 17 t�SJ 1l!!J(!J1t'l!1 wf0:1Jnufuf 
ff)\ 1'l'l\'l!JffYlUn7, 1 i 

2.3 m,ttiJ"JA1tJ1-1<1111@i1J1hatl'l.t 

n) 

' 

\l 1 t aua,i u m.t1 \\"ll 0,1u1i;Y1 

,1 um,� til uan ",1 um1 lii1,1 iJ,: t mmiJ" ,i �1 t iluan "t1u �1 '111 um,<1i1 t il u,11u 1 ,i u 1 i e1m1 u .int iJ i uu 
' . 

ru 1u�tn,1,1um, 

,1 u m,rh 1,u" :,1 u m,'111 '11'1 u �, n ,i ,n n m,fo 1-110�1 u·zh,,� t il ut1u,i,1 lii1,1 iJ,, t m1 u,«� t n ,i ,nn 
• 

n1'lbb iJ '1'1�1 el'1'l1 bb" nt iJ i LI\\ ru 1\\il\\U ff)\ 1'11\'l Vbbo: \'lit ff\\ 1'11 '1n1,t1\\ lil!J\\ Yin 111 )\ ri1 h
\'110'll1'1Yl\\ 

td a ii m,fof,1um,ri11,1-110'111,iriu"ll 0,1,1 u m,�1!lt il u,11t1u111 u,1uri1 L ,"111 '1Yl\\t u,i t a'i, 3u
. ' . 

0,1.f iJ,:n S!J'll 0'1 e1 m1u .imiJi LI\\ J,11-1 :IJ m 0,1ri11,1-110'l17'1YI\\ ii' u,,flJ'r! 11 uri1 L ,"111 '1Yl\\tU ,i ta'i, 3 u\li 1 LI 
. ' . 

1um,1m,1i1:1Jm,fofri11,1-110m,1riu'l10,1,1 um,�1!l ,ilui1,1u 111uri11,1-110'l11\i11'l\\ 0,1.f iJ,:nsu 
. ' ' 

'll 0'1 e1m1 u «n t iJ i uu ,,f,1\'I:1J'1'110,1ri11,1-110'111,irJu ii' u ,:fofl 11uri11,1-110'111'1Y1\\\ll1 LI 
' . . 
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u�Jl:11 LAil� Liln'll'Lvl"l<I (tl,"Lm1111u) i1n�
vi :1J1 m vi� tl,rn il u�u m,L'.i 1,1 

,hvifoi'li\1,1<1�'l'l,lri 31 BWl1A:IJ VU!. 2562

2.5 

2.6 

'

1 u"um: LLm1ua'il L1Ua'il ,Lil:,1 um,L Yi uu L rh L1uam, u ii" L1Ua'il 1 uil il L1uN1 n 1m 1m,tl,:Ln11�1 ui'iu 
,rl ill11 "mu L1Ui1" 11\l ,: u: £' u�u � iJ "mvrn � "" ""�" iJ ill Ll 1!l L 11Uo7 u L � ilU 1,llJ ill n 1U �1\il U7' . ' 

u1Jl:11fufil nl'I ilm,111 Lrl il L�rnL ,ni, u{1u 1 u,1 w11 "" �",i illJLL 11u �tl,1 m1rni ilU b 1 um, 1ifrnh,: 1 umrn 
.. 

� iJ ,h u ti,: nil 1J \ill u nl ,\l,i l'\ 1 L1u � iJ 1,\Ll �111 ru il :fuf i1 LJ u ii '11 jj il il lJ U'll "" t" ,I il 1J LL 11\l LL ii O'l,I u ii '11 
., 'IJ 'IJ � 'IJ 

,1 m 11 U'll il" �U,11 !i1 u 1 rn 1,i Ll 'iii111 L Q� Ll ri 1" it 1 l'I ,r n \ii u 11 U'll il" �Ul17 ,I" L \'I� il tl,rn il 1J \ii 1 u ,1 m ;ff il ' ' 
LLil :fi11 i�1 LJ � L fi Ll1'1J "" 1,i u,i," nu m,'Jiil if ni, LJ 111\lil ,I� Lfi Ll1'll "" IZ"l'I U,I 

2.7 il1A1a LLel:0tlnam 

\i!U 11\l � L 11 ,ii)um Lll'\ .i°'"il:aliJ il �1 UiJ.s!11'i11iJ!Jru-il'JJ "" �U 1111'11J Lrl il\i!U 111-l J' um,111il:fi il 1 ifLn ,itl,: fo'l!\l 
� 'IJ 'IJ ., � 

L 'ff" wm,,nil 1 UilU 7'1 'ii i.i ii .i1'il1i.11J ruil'll ""'ilu111u � rm L ti� LJULL 11uil:11 ni,1,1 um,0 <1n 1tl 
..., 'IJ ., 'IJ 'II 

 

' 
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u"ilf!'l tAu'i i/ln'll'tvnlil (1hoim11mi) ,111111\ 

'111-11 LJ t l,ll)]U,<n illJ�lln1,t�hl 

i/11,1foiJi'lllifl)l'l'11� 31 fi'll11A!J 'VU(. 2562 
' 

ii1ui.Jfoi.J,� ,nmmh 

EJ!.lmm'Yll 'liL \lnl,�7 l ¼\\�1\l 

l'1�EJ�,inll"1� �,1,i"-Jlli1"E1i.Jmma1\lml\l 
� < 

'1EJ!J�1smn 

Ll1\l�7'11\l" 

,ll!J Ell �a!!J!!Jls'l)l (.1!J Ell �Y1!11,117il""1El) 

,i7!JEl7 � a'!!J!!Jll 'J)l (.1!J Ell �Yl'17,i17il""1 El) 

5iJ 

5iJ 

5il 

5 - 10 iJ 

t i.J;.im!J ;i "!J vh l,1 fff'Yl 'llEJmil"nnuu rirnh m1m!'lll usisilc n n,1,1�111 u 1 u ,i si EJ,i Ell ui.J,"m rnm, 11K !.l," t u'liu 
'U q 'U � 

mu1m"Ll"t1s17lillnll 10 il 

,1 u�1 u 'Yl l n m1 n m,ii'@mild'ufl iJu;u l'lf� vlrl "1!.l ,11 !J l n nt'l'l'Ylmfo .i "11Ht. ' 
• '17 !Jl,(l'l,i !J s1 �7'11 ""'7 Ll�l Ll'Yl l f\ Ll1"ll El-J l'1 el th-JU 7 l �el n El 

• 

• lJ1lf'Ylllsl,I� 11-\l i\u11ilm1rnilu 1i.J1,i'1Z,1m,1,11m 'Yl'1¼'1 ,17\lnl,l�\l '17\ln7,i17lls10'17\l l'l'!� Lllm lls1" 
• 

m,'Yl Ll El Ll ,I ,1�7'11 u 7 Ll,7 Ll �7 Ll 'Yl t n ,I ill nm ,ii'@ll l'Yl 1J1lf'Yl!J \l YI n l 'll U\lff\l 'Yl'!� tJil" l �!J lrl El ff\l 'Yl'!� vi\\ �-r El !J 

l'i!-Jl\\'11 uitl tfam-J ,i s1 EJ,1,C Ll" l 1 s17'Yl '17'117il0 l'1'!1Jl.h< fo'liu illnm,ii'@mi \lll"1 "" '1'1 lil lfl\l 10 iJ 

' 

. ' 
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u11f11 t.io� t.1n'lftw">i'I (1.h<tmr1m1) i1nlil 
Vli!J1!l L Vl!11th<nou,u m,t�\\' 
ihvifuilil\\i'l!11'l\\ri 31 G\111.iaJ w.1'1. 2562 

2.10 

' 

�111111,111 i'i rl, 0"�1 !l/71 !l M irunn L ,h,h L ii 11"111 (011ih1n i" ,i 0u LL 1111,M hi'i1ifmnn �111, i1) 'il<l.JII i'in 
., ., q 'IJ 'IJ 

1mi11,1'110'JJ1\il1111 l \il !J 1 mih,fa,i'",i" 0\il 01 !J'JJ 0" iruru1, ,;,if II 
q q ., ., 

A ._,,!I o., ' o., 'I-' o., o ' '"11n !l m ,i lJ amm !JV\"" m !l,1 m1m,1 \il'il1V1111 !l 
. . ' 

fi1li,WL il!l lJi'1�1!l1iJ,Yl011-1"1i,�mnirnJ1'il<fof,il11fi1li .. rn it!lm0m,fuf.11m:ti'"iim,n011,�11 �"'il: • • • 
ii 11iJ,1mi1111 mm lJ1iam1 \il 0mil !Ji'ILL 'Yl'il1" 1-11n ilm1lJ L il111iJ1ii'i'il: 11h101-ll�\I '11li .. lJ L U!JlJd''iJ:fof •

u1JJ'm: <11 ,i ,1 !l m ,,111 rj'1l lJ 0 0 n 'il1 n" u LL o\il "j1 II: m .. 111, rl 0 m ,: � n vr 11m lJ iill!J l!J1 if 111iil m,iJ 5 u1i m lJ 
us111-1'l01i n n !l n L �n 1iJ1-11011110\il "" �" ,h" ,: 1-111" lJ" ,\1 m lJ u ru'il'JJ 0" VI d 1111 m" m .. 111 i'if1110\il "" 1-110i'i1i 

'IJ q 'll "' q 

l 01111111 uihm, 311LL0: i" \il 0 lJ LL 1111 fizj1 !J�" ,1 lJ fi" il1111fv; vi'i1il1 i,1mr,ii'il 0111\J 1'1101'1 di111 i'ifo lJ1 'il:fufl II 
n11,1-110'JJ1 ,i 1111L ilmh 111-1 rt"'JJ 0" rl( 11111-1 m" m,,111 ' ' 

L111111l lJi\il iJ,: LJl 11 Lil II VI di111 VI lJ \IL 'i !lmrl 0u1JJ'111il il il11ira11iJ,1 !l'il1n Li 0111 'JJ l \IL� 011 'll11:V1d00 n 1iJ 1i n Lil II 
. ' 

n 011il1!0!ln11 12 L� 011 il'u'il1n-foflm0m: !l:na1,1 !l,111 

m BL� 111i <111-1fun ,iu,:n 0url,1 !lll1BL1111i'll 0"n,1JJ 'il'il u IILLa :m BL� 111i,0m,<11 ,11.1 ru'il m BL1111i'il: fo f ' . . 

111n11,1'110'JJ1\il11\I !lm 11-1111\l/l1BL1111ii'IL� !J1'll0"1lm1 !lm,i'ifofl 11n11,'JJ1\il11\ILlJ\il Lo1'il 5111'110,1 !Jn11 ' . ' 
i'ifu-!'t ,i !l m" 1iJ v" 11111 'JJ 0wt1'JJ 0" 

m BL�111i'll 0"n ,i iJ •• u 11,\1111 m ., n am1m Bm lJn 111-1m !lm Bi'i il � au" 11 u 1 i0ci1-110i'im,11ifi 0wv1" LL ll 11
' "' . 

• : il � .1.1"11 u 1 im u 111f 1110m: !l: L 1 a1i'i,1 u"111 ;1' u11-11,.:iJ1:L ii 11am 11:'JJ 0" m,d 11LL1J1J LLo\il",1 um,m B• 
Lil11n,1 � 111n.iili'im,ii1n!JV1lJ1!lmB1iJiJ5u1iil110 �num,�m1lJ u1JJ'm:i"iJ,:m mm,,i1 \ izj1 !lmB

' ' "" . "" ' .... ' . ' ' .., "" "" 11L VI m: olJ'il1mi11111111m,111 'il: ,i 0" 'ill !l'JJ1,: LLnVI 111!l"111 'il ,i L nu mi,; 

' 
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u'l1l:'i1 LAEi� Llimhl'l,l'I (1h�L'YIA1rm) ,1111A 
l'l!Jltnl'lm1h�nau,1um,L'.h1 

' 

�71'1foiJii'l-ll'IA'l'I-I;:\ 31 li'l-l11A3J 11.A. 2562
' 

111BL11.11i,1l m,i,nYruiifoi\d 1l L fi lil �" �1,1-l1 m11,rn 11,1 ;;11.1111 B'll 1l-J 111.1 'Ylfl'I tfoorn illl1.1 LLo",1 m . . . 

<ill lJ\J ru'iJfi LL!flil -J 1l 011.1,1 !J m-;.11.1 1l 07 -J l 'in lil1 lJ !J1B1'1 il" lll'l uf 111 BL11.1 l'1'i1l n7'i'1 lil Uru'iJff1'1\ fo � o �1-J 
., "J OJ ., 

-l1m11-ii Lnlil ill m 'I\ lil m,ru� c 1ud 

m,fo fL �lJ LL ,n'll c ,111 um ,111.1 'Ylfl'I tf 'II 'i c,1 u m,'11 d 111.1 -ii L fi lil ill n 11 um ,fi1�1 'lfm,a1 lJ 1r,fi il LL"" 1lJ ii . ' 

� "m"'Yil.J � c ri11,'ll 'ic'll11il'Yl1.I J,1 m,1u ru'ilLLo :m,1 mi 
' . 

� m,h,1-l1m11'l11l-J L11.10 -J'Yl1.111.1u11,111 o 1l u u11,111i1 lJ LL"" ii11.11iL�u 11.1m,i1 mhfi l.J1B'YI 1r1 m,ll mu.ilJ 
' ' 

11-J'l\1" L 1 o1'll 1l-J m,n i m1 um,�" �1,1-l1 m11 LLo"m,n iu,1 um,�" ,h,1-l1 m11 iim1 lJ Lil 1.11u1.r 
111l1.l'IJ1-JU 1-111il"l�Lnlilil1.lm u 11.1,"u:L 1 .1fimlilm,rn"l1il"l 1.l1l1.l1'11il 

111iL11.11.r w m,i lil u l!!'il,il 1.11 rn ill n i m1m ifi ii�" u,111 u 1 'l!c � ,1 'ic -ii m lil 1,i' 111J1.1 "1J1 ,1 LL 1-111il d'.i � "u,111u 1 'l! 
111 u 11.1li1.1,1J m" u: L 101-ii,1 u,111.1fimlil111'1.111f!'I tf 111 BL11.11i,cm,ilil ul!!ilfi LR U1'1J c-Jil" llill 'llu,: 1u'lfu 
\-\11l\-\ d:111.1111 BL11.11iw m,ililU!!!'il1iiim,�1 u'Ji1,: 

l'i1.111f l'I tf miL11.11.r ,cm,i lil\J ru'ilil:fofm n ii m1JJ Lil 1.11u1.r 111l1.l'IJ 1,1 u 1-111u1JJ'm"ii ri11,m-Jm i L 1'I U-Jl'l 1l . . 

fi,d11�11.111.1f.<0�1,1-l1m11ii'1.1m 1 'l!u," LV'lfll 

ff1.l 'Yl'll'I tf ll 1 BL11.1 l'1 'i 1) n 1'i'11il lJ l!! 'il LL""\-\ d:111.1111 BL11.11.r, 1) n 1 'i,i lil lJ l!! 'ilil: LL!f lil -J Vin n "jJ 111.1 n � 1) L d 1) u'liJ''YI ii 
ff'YI iim IJn n \-\ lJ1 u -ii il "u 1 ff1.l 'Yl'll'I tf 111 NL11.1 l'1'll 1l-J -J 1 lil u il il lJ1.llJ1 Vin n "j.Jf) jJ \-\ d:111.1111 BL11.I l'1'll 1l-J-J llil Uilil\J 1.1 

" ' ' 

LL ""ri"" 1'1.111fl'I tf 111 BL11.11i,1J m,ililul!!'ilLLo"\-\ d:�1.1111 fh11.11.r, 1l m,ililu l!/'ilLR u1"1J 1l-Jnu 111BL�1.11.rfi 
U'i" Lii1.I Llil U\-\ 1-11 U-J11.11llil L nu111 Bl-\ 1-11 U-J11.1Lqi U1111.lzj-J ,f,11 il il"�1 U\-\ ill'imLo"ff1.l 1'1'll'I tf m BL�1.I l'1'll 1l-J-Jllil 
u.ilu1.1iwuclil 1r11ii

' 

' ' 

�.u,:LU'lflll'lll°n-J11.1-;:u".f1.1 �1) �.u,:LU'lfllfimlil11il"'11l-J�1U'U1'i"mu11.I 12 L�1l1.l\-\s1-Jil1n 
·11.1li1.1acm:u�n.1uru'il L'lf1.1 11i-i1,1 L11.IL�1l1.I fo,X,r LL0"111fm;.1!'1U1l.J1o'll1l-Jl'l¼n-J11.1Uilil\J1.11l.J'l. 

' . 
lil1 lJ'lfl-J L 1 o1n1'i 1 l'll.J1n1'i'll 1l-Jl'l¼n-J11.l lUil1.ln-J'l1.lli1.11r1il'i1ll.J'i: u" L 1 o1'i1 U-J11.I u1JJ'11 il:1J1.111n 

' 
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!J7�'Yl L.iil� La'n•zhl1,l'I (1h�L'Yll,1'Ylu) i111.i 
V11nm Vi@l lhtnil!J"!J m,L�h. ' 
ri1V1fuui1-1?1@111-1� 31 iru-n.i:JJ )j_i,_ 2se2 ' 

u'lJl:m :�1ummu11111 un e1" 'Yl\l�THhH i u"ilw m !J'll ,1 u" ii' u u'lJl:'Yl 1iJ ii m,: � n l'l 11 � ,1e1"�1 u•zh,: 
' . 

L vl rn&i rnri 111,1�1 Ll b1llff!Jl1!J u.f 1 b1llff!J'Yl!Jil:n nfoi\ il11,h 1 i�1 u mnh: LLl'llll v,i\'rn1md 11 ii"• • 

2.12.3 �.:t.1,du'l111brimm±urue11u 

l.mm,�" :t.l,du'l1t1bd e1 b nff u ru111 u rh\'i 1111�1m11b111� s1:t.l,d U'llll �wit rn1 m: 1ifo bd mnff u ru111 u' '
t11uifn,J'1111tl11uu,iu\'is11u:t.l,:m, b'lf11111u �111111u�111u'lm, us1:,h1111uu'Yl11bdmnffuru111u 

. ' ' 

m ,: � n l'I 11� ":t.l,: t U'llll i(,11111 ru t11 u it n 11 ru,1 m ff il f:t.l,:1111n u 1i ff,: ,i' 1 u'iilii ,i ",i u<1\": \'I ii 1 u• 
�:t.l,:1J1 rum,1-l' 'il" 1Js1�1U\lil1Jll'll "" tm"m,�s1:t.l,: tu'llt1\l::t.l,:m ru t11 um,/i,i s111m: bLm1llffil. ' 
�1u11111111.i,1 t,i u 1 ie1,1,1 � a\il11!JU 'Ylll 1 \l\ilolil'll ""l'l\11J1Jmf;;u1s1 'il"'ilmrns1 b1mii u111uffnm111 

. ' ' 
:t.l ,: 1J1 rum,m: um111 ffil LL"" fomu 111 \'I \lil'll 11" 1111 n"l n .ib fi u" 11 u,: u: b 1 s11 �,i' 11 "'lh,: m,: �n\'111' . . 

1111 ,us1:'l11,11111.1nm,1111J .�11 \'I iJ.:fufl 11iii111'll 1J"b il1'll ""�1111111,'ll111'Y111bil11 bff'iil t11111"1,1 
q 'IJ 'IJ q 

� b ii ,1,1'11 LL""" 1111rl1111111,ff: ff!J 111" u u ffil" m.c :t.l � umb:t.l "" 111iii1 \I'll"" b il1'll ""
• 

,i' 11'Y111u'im,111e1� \ii.: n nfofll II fi1111111,\'!111'l11111111 
q 'II 'IJ q 

' ' ,�� Cl < 
2.13 nTHl1!JLl'l!J L'll\'i'I-ILu'I-ILnm'l1' 

u'lJl:'t'l 1,i'fo u'lm,. 1 n wit rn1 \lb iJ II i" \ii 11uu1111 �1 \'I fo ,i ,1 ff1,1111 'll 11" u'lJl:11 m,�1 u fa u 1 i11 \lb iJ \lb n ru<r1' ' 
�'lh,:,11 u ,1,1 ff1,1111 u'lJl:'t'l ,i' 11"1111J .�1 u &iun!J'll 11"u'lm,�1ifm1nwi\'n"111b il11i",111u u 1111�1'vlfu' . ' 
m1ff1,'t'l11 ru 111�111 t11u1Js1�1 u&iu .. mi:nnu11 'iimil11�11i�1u111"u111 h'll1111111,11 m: u: b 1s111,i'fo�'Ylii 

q 'IJ q 'II q 

t,iufofW1eJ!Jll!Jn1.L \'llJ,j'\l'll 11" iil1\l'll11"' il1'll11"• 

u'lJl:'t'l i( ""1,11J" �l'll 11" u'lm,�1,i'fo,11 u lJ .�1 u �li1'1J'll 11"u'im,�1,i'fo b 1mb<111J "�1 u &i 1i"1'!J i"n �11 
'IJ 'IJ q 'IJ q 

1iJ 1!1 !J1,mh:m ru 1,i' 11 th"ll 1 b 'il11 n 1l iiilm,i 11"1\il lJ" �1'll ""!J1n1.b \'I �1if \I bbo:m.L vl!J,r\l'll 11" iill\l'll "" 
bil1'll 11"�b� u1i11" t,i um".r 111J t,i u01"1i"111J1J11�1u&im,1J'll11",1,1ff1,'t'l11�1111n111 

. ' ' 

u'iJl:111111Js1�1'll ""u'im,�1,i'fo t,i u 01" 1i"111J1Js1�1 u�u»!J'll ""il,1ff1,'Yl\l �1111n 1 vr 1J .�1 u&i1Jaa1J'l111"'1m 
'IJ 'IJ q q 'IJ q 

,1,1 ff7,'Yl\l'll "" u'iJl:'Yl111 lJ "�1 t,1 u 1 i e1,1,1iii111,1m<1i111111,'ll 11" u'lJl:'Yl � ,n m,m :t.l'forn fi uu 1,i"l 11,1 s11,1' . 

\'I in'Ylfw rfu 11":t.l,:b mr1 flu t,i u:t.lfo,11 u e1m1iii111s1,im,'ll1\il ff 1l7W!1 � 11" b -vl eJff<!l 1111,1m m1 ITT,!111 'll 11"u1Jl:'t'l 

 

' 
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!J1lf!1 bl'lil� L5n�L'l'l,l1 (1h�L!1A1m1) \l1fl(1J 
't-l:.J1 u L m,11J,"nil1J-J1Jm,i;\1,1 • 
l11't-lfoilim1.i·fa� 31 iw-n.i;;i Vi.A, 2562

2.15 

u'iiJ'11iJrn,"r,mvi'u11-1il',r,1fo,n 1m n11\m U11\1EJ\il1 IJ'JJ EJ \iln il-J�il,rYi111 0milm, ii ff!J b iiEJ-J IJ1il1 n 
. . ,, 

b 1ll \il m,rn'11-1EJ � \il'Jl-J mnh," rn," r,,i n 0'1-1 if uil" 111J b ilu 1 t11i ,i EJ 1-1i1" u ii 11il" it" r,,i ii 111u'iiJ'11 
• • 

<ii 1l-J ,nm �Lll1'l'l'l u1 mEJ EJn 1u u il"U'" IJ1rnm,�11-111-1 � <ii EJ-J�1 u L<il 
• • 

u'iiJ'11fufu," 1J1 rn m,11\ iliiun 1,{ EJ t1 El 1-1EJ1 m, bl ii" ii1 uufu u,-J EJ1 m, b 'll1 <ii 1 u 1J ii 111 Uil il 1fo 
'IJ � 'I.I � 

'JJ El-JU," IJ1 rnmn1 EJ,J "11-1111-1111:f EJ ll E}1,\ �il"b fi "1,1'1,\ rn 11-1i1-10"1'Jje),J iurnm 'll11"1 Ll �1U-Jn-J 1i11 ilm, 
q � 

., ., 

� El El1 Ll iruun b "lf1bb1l1 11lil1imh'f EJt1 EJ1,\�'jlJ'jfl\j]IJ1il1nU,"IJ1 illn1'i"\Jl1,\l11-\!11{1lll E}1,\ 11-IEIU1fl\il 
� ., ... 'I.I � 

1 � � ' ' ,,t � � ., 1 � � d, I ,,t \il LJIJ ff!J IJ\ilj11-l\il1-J 1 b '])1,\ •"Ll"b 1il1'i"1lllEJ1,\ El m1 b-J1-lb"' 1l b 1,\EJU1fl\ilbbil" EJ\il,1,l \il cl"111u'i""IJ1 ill'JJ1,\ 
1 "1 Ll f1'1J°l11l 1'i" 

� � 

!1\-IL 'i"il i; 'II \,I 
• • 

<ii1,\ l11-lll11-lb vi IJ�b� Lll'JJ EJ,Jfl!J m,EJ El n111-1111l U11\11ln1'i"EJ EJn 1i11il11-1n1,oiJEJV11-l'1l-Jol1liil1nm i;;il"lln bbff\il,J b ilu 
� q q q 'IJ 

u EJ\illln 1 i;li11-1'JJ EJ-J bil1'JJ1l-J

u'iiJ'11fof,1 u1<il 011 ilil1nmi;;1J" 111 b vl1J'1l-Ju'iiJ'm"fof,1 v L<ilbd 1ll11,111ilm11J bilu 1u1<illi 1l1-1'111-J u ii �il" 
'IJ � 'IJ 'IJ 

L\Jl'l!J'll1'i""bd1l ll-JIJEJ!J fl1-li1111\1EJ 1 V\IJ1n1'i" 

ff111\'l!J iqiqi1� ilv, 01 u 1J-J11u,"n EJ1J�1J'iiJ'm"i EJ-J ii-J IJ1l!J 1i1-1i\'111\1EJ 1111J'in1,11\ 01 uu,"bf fl'l u'iiJ'm1 EJ-J bbLJn 
b iluu � "" m," � <ii EJ,J u 5 u1i � bb Ll n �1-J 11\1 nil1 n n 1,\ bb ii" <ii EJ ,J U1-llll 1,\ ,1111'11 EJ-J'i"1 Lln1'i"'JJ El ,J iqi q/1 ,l,J n �111 u tJ,J 
bb � cl "m'"� <ii El-JU flu1i \il1 IJ i,i lll 1-1'JJEJ,J'i"1111'111 Llbb!J IJ b Elm mm 1 El U'i"" IJ1rnm .. 1111'111 Ll bb !J !J b El n b ml u'iiJ'11 
il"fuf,1 u L<ii'II EJ-J u � il�rn,"� i El-JU fl u1i u un �1-J m n il1n nubd El u'iiJ'11 L<ilu flu1i m 1Jm,"J uu 111 

 

' 

หน้า | 67



'IJ1lf'YI tA!l� tiin'lft!'j,?f (u,"t'Yli'f1m1) il1!1A 
VI !J1 LJ tV1 @l U,rn 1l 'IJJ 'IJ n7 ,i:\ 1,1 
i/1111foul\'1,1?1ii11'1,1� 31 i5'1,111A!J yj.i'f. 2562

' 

11'il¥'Ylf11f,1 u Li .i1i,1 ci -J w ilii1�-J t i'.l \\<11\l ,1 d-J'JJ [1-J,7 u Li>n n m,'JJ1 u uo cm, 111 u'im, ii171J'ilifo-b1 u Li ,i "0,1 
. ' . 

"111 -J t1 .1rt ,i [)-JU !J01J1i ( Over time) ii1.1 fuw ilii1rt mhc.111 -J nWJJ\lff-J lJ1lf'Yl11J1a1 Ll Lii11 ii1 Ll1ii11-H1 ii1 t 1il'JJ [I -J-J1 \l ' . . 

m 1\l rtb-Jrnlilii1-Jj1 \\Cn7al1\l 1,i urtL11L,1!i1 \1-:J n-:J,[)lJ"jC LJ" n 01m,ozl1,c ,1 \lii11 !J <llj/lj/1 �-J ii11 !JU n � u '11 m, 
1111J'lm,i,1ci-JWilii11 'lhc uct 101 eJllill 

,1 uLifi11'1Jl!ft111ilc11nf1Jfii100ii1'li1-Jt 1.1rti 0-JU!]
0 1J1i (Over time) 1,1 u h1litii'llii1,-:Jii100mcucn s11rtn1.1\lii1 

• • 

1 ll<llj/ lj/1 

1J1lf'Yl11J�\l 'Ylfa vrt l ii ii1il7n <llj/ lj/1 td [I 1J°'llf't'lfof ,1 Ll Lil il7nm,u fl1J1i ii11W17acrt.r [)-JU fl1J1i ii11 IJ <llj/lj/1 n [I \l rt 
il cf u ozl1,c,1 'l' 0 ri-:1 ri1 VI \lii1 ozl1,c m 11 "l!! lj/1 

lJ°'llfl1ilCUi!ii1-J Ll [)ii1 �'Yl\foi'lfill rt,nii1il7n <llj/lj/11'1 '1-:Jil7n1'1nn olJfllJ ff\l '1'11� vrtt nii1il7n <llj/lj/71! \l 11 \lU� oC 

"l!il!!1riri1nu�mh 

11ut('}v1nn11"1/1uwu.f1 

,7 Ll L,1il1 nn7,'JJ1 Llff\l!llilcfuf,1 Ll Litd [I 1 [)\ln7a'11lJ'11J 1 llff\lil 11! \\ LU !J-J on 111�-:Jnii [I ,d [I ff-J IJ [)lJ ff\\!17 
. ' . 

us1 c Lil i:im,c � nvl'll rt 01. ci-J � s1mc'Y1u � 0 mw [I !Jfo 1 \lff\l!l7'JJ [)-J s1n111 
• • 

T1J-rn nw w'YI ii'w, m,m ri" nff1 

u'llf'YI 1.11 u,um111i'Ylll111t11l!fttn "n111 �-:1 s1n111,1 u ti" u il1111,11 "" il1J.ic u \l llii1V1fom, 1 iu'imat v1 mll hJ • • 

,illl<i,lloii11 llm, Hu'im, 1 ll0m,1,1 .1i'lfillrttiiii1il1n iruru1il1.1fo.ictm\lil<il1Jilcfof m ilii1rti:im,'JJ1 u.1'10 
"' "' "J � 

11111'lm, tt11ca1uLiilcfuf,d 011n1111l1.icu \l\l1J1trnn.1'l'md 0.ictt\l\l.l1Jii1 [)1LJ (Lil trill 12 t� 0\l\l1Jil1n-fart,nu) 
. . ' 

,1LJL,1ii10mil ufu fof ii11!J tn lli'l'l <lii1 <11\l'JJ [)-J t 1s111ii1Ll'illil1at117il7n1lii1a1ii10mil urt,, l'lil°'l-J'JJ [1-J"lll-J l 1i17il\ln-:J 
1\lm'IJ [11 � u oC'lllil7,m 1 ill n �1 \l 1llt1\l,l\l rt l U\lLJ [),I ,1-J t ,\�[I 1 \l1Jlj/"Sii1V1 fom,u \l i'in111-Jfo'JJ [)-JlJ1lf'YI 
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u'ill'.n H'IEJ� tiln'lfvl'ml (1h,m.r1nu) ,hnlil 
v1:1J1m'l'li;itl,,m1rnum,L�h1 
ri1wfui'.li1,1'!lil11,1� 31 51,1,11u1 11 . .r. 2562

,1 \l U\l� "� zj7 u "l ti tl', fl'ii 1111 \l '1111, 1J'll!f11. dirl\ il \l l'I d1!\l 1 \l, u m,,1\l, rl 11 m,zj1 u ,1 \l u \l� s;,cl'\11,m ""[,rfo . ' . 

m, 11 lllJ1i il 1 n � ti ,c'lllJ ,i rncm,lJ m,u'Jl!f 11 us; a n,,zj1 u ,1 \l u \l� otl,a �1 il"l,rfu 11 lllJ1i,n n �tl-<'lllJ fl'ii 1111 \l 
q q q q 'll q 

ih m,lJ'll 11, u'J l!f11 ilm1 lJ, �u, 111, m .. 1 \l l'I 01 n l'I .,, uzj, "l,ru Ti m1 m �u, ill m1 o7\il (,w n, m1 m �u, • 1 n 
B\il,7 us; n ,ti� u \l m1 lJ ,�U,\i17\llJ .�, uwim,lJ 0m n\ilil1nm;. t1i U\lUUo, 1 ll€Jm7\il 1l n d1 u m1lJ L��v\i17\l 

. ' 
ma u a,1 \l a\il eJ\l, 11\il ill nm;. ti i u \lL,tl "" s \ii ,7 \ii 11 n, {Ju u ma ,i 11 lJ ,�u, \ill \l ,1m) ,i 11 lJ, �U,\i17\ln7, 1 Mil, iJ 11 
u" a ,i ,1 lJ, � u,\i17 \lam 111 ,i � 11, u� \l m,s1\il m,1111.J, �u "l ,i u .. lJ'll 11" u'Jl!f11�" iJ", -U: llm1 lJ fl°ll� 1\l '1111" ,i 01\il 
m;.1 \lUoa u "'" l'\11i'ln1,o\il �" ma11u�rh111,;u l'I 1 u <1i 11 �" m,.i1, il \l"7 \l 111" m;.1\l 'll 1J,u'il!f11111, l'I � 11 -U:11 u 
� o,1 l 1'11�lU\l LtlL\il 

m,s1\ilm,m1.J L�u",i1, il \l"7\l l,i u�1 uu'il'\1;.1 \l 'll ,mJ'il!f 11 zj" ,il \l "ti.Im lJ\l forn u� 1llllJ1il,i unn.Jm,u'Jl!f11 
�1 uu'il'l11n1;.1malti,rnitll tl.<dlll umau 11" nllm7lJ ,�u"m" m;.1\l\i11 unwh lJ il 11 ll\l 117"7\l1l tJ1, 
1rnHr,inumbutlflu1i"11l<1i1, 1 mu11lu'Jl!f11 

, d11" ill nu'Jl!f11 "lil il rr,m,lJm,�, ilm1w,1,1 <111" ti.<, 111'1111!7, il .s7.< sl111 ru i, if \lm1 lJ L �u, ,n n ' . 

m1 lJ fl°llm \l '1111" eJ\il,7 umn, ti i U\l�, er,�" ma 11u <1i 11u'Jl!f1111 tJ1" "lil il1fo ITT 11!JI 

, o =  .,,_ .,,. ,,_..  .... .....  ,,..,,. ,,.,""' ..., .,. d  
\ii 11 �" m ,,11, \l \l"7\l u mama um,\l.s\il'll 11" 1J,1'f11 u,1,r11 m"\l nu ma ua m, il7n .sn71J\ln7.l"\l'M 
�,ll1 l'I ru1 it vi m11l 11\l l'I lJll, 'l u\luoa"u.1 uzj1 u m,11\l u'il!f11 ilm1 lJ ,�u,\i11\lsm1\il 11n ,1'.J u�,ii m1n "' q q q 

t1 lln1liJ 1 \l eJ m1 \ii 11 n, 1'.J u ,i,� zj, "lil il ff\l 111111 !! � \il 11" ell" 1i" eJ\il,7 \ii 11 n, 1'.J u 11 tJ1" ili!mi111 ru u'il!f11 il m, . . 

u'il'\1,1111.J ,�u"il7n eJ'1,7\il 1l n ,du t\il UWl\il\il7lJ u \l 1 t tllJ'll 11, eJ\il,7\il 11n ,1'.lu1 \lU.<L mi"l 11mvi11111 
-,11 ,i ,i i 11" nu m ,.i1, il \l rr,nil u'il!f11 "lil"l,i"\ i 11 \l 11 \l 1l\i17 \l eJ\il,7\il 11 m 1'.J u, v1 mJ 11, n \lm1 mtu" �, ii ,i il7n ' ' 
m1 lJ r-l'llm \l '1111" el m1\il 11 n, 1'.J ui,n �11 
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u":i�11 L!lle1'4 L5n'llLrm'! (tl.,�m!ll111u) i1n!II 
\'I 1s11 u L \'I oit1.,�ne1u�un1.,ih1 
<11\'lfouii'm111111,1� 31 51,111!11:iJ TI.!11. 2562• 

u'iiJ:11 i'.iu 1 LllJ1 LJ�L \'I IJl"f!IJ L ,:il 1l1'11111L 'il1l du l<1111 l<111'11 iru ru1 nu" n �1�i'.itl1d� ff\lb 'il 1l 1l cil \l .,"<ilU 
., ., 'IJ OJ 

L \'I 1Jl"f!IJ't1i'.im1�1n\ilff\lb 'il1l .n�1 111Jll, 1ifonwrut11"11\l �. \'IIJ1"01Jillnon�1 .,1 um .. ii LJ!JL 1'11 • • 
,1 \lo\il 1i, � 1ln � il"11111 u m,nu f!rn1..1um1s1 \l � jj.,�<11um1 mi 1 L 'i11J ii 0 "" 

• "" d,,. ' "" ' d .., d .., ' ' ill\l 1 m, \l f!\il 11 IJ 1l Lll, L W LJ, W 0 LJ 0 IJ LLf!\il "11,mail \ii m1m1 IJL f!Ll, \ill\lf!fll W !lo 0, 1l LJ7"1el1.J!l 1JU 
m11J f!11J1rn 1 um1\'11L, \'l�"L1u 11\lLLf!\il, 1 vi', iiu 1<11il1nm.,�i'.i"' ,11lff\lL 'i11J 1 um1nti1J�1ii'.im.,\iln ""• • 
1·fosf11l ci1,, � u"w 0 �1 uu'i\'11,'ll 0,u'iiJ:111ii", u1\'lm u11il" 1im11J Ll\il\'I ciu 1 um,il\il\'17,1 \l 11\l• • 

u'iiJ:11 il\il ti," ,n m1um11 mJ�"•\il n �1" 1tlil1 mu m1s1 \l\ill lJ n l)\'I IJ1 mhwrui.l w. 11. 2561 t1 \'I fu ri1u'inw11u�1 
<111 LL 11\l ,nn�LLo\il,, ilur\11 i�1 u 1 um,m u 1 vi'LLfl\il,, U\l<11\l l1\l'll7LJ LLo"m, 1 vi'u'im, , ,:il 1l 1 vi' f!1l\il!l sf ""nu rl'n 1,ru" 
'll1J"1wm1mnilu <111,t1'll,tl'l'urniiuut1w!'ui.l w.11. 2561 �,iJm,tlfohiJL vl1l111f!1J\il!l"11J,nu<111Lt1'll1 ui.luil'ill.l\l 

�1Jn11.,?IJ1!/ll1'1,1Lti!IILl'!lJ°vri1V1foTI 
,;:,' .., ,al 0.., llml!/11'1,1!1 31 ll'l,111!11:IJ TI.!11. 2561• 

<11 u 11w111 m, ""m, 1 vi' u'im; 
• 

ri1li�1ulun11'111u 

@11:IJfiLLi'l!II� 
li't�:IJ 

U1l1 

(10,086,969,654) 

(1,277,468,401) 

m.,il @I ti.,� Lfl 11 .i� @11:!Jl'lil!/I 
.,1Un1.,l'l'l:.i tl.,"L1ll1l'l'l:.i 

U1l1 1J1l1 

(1,065,104,960) (11,152,074,614) 

1,065,104,960 (212,363,441) 

m ,ti," 1J1 rum; i 1l f!IJ 1J &\_ �1 \lLL" "m, 1 i,rn m�ii 'ii 1ii'.i m1tl1" dlu mrn1\l1J ci1, � 1l, il1J, LL"" 0 ci u u ft u�1 u• • • 
• 1 '1 

"'- .°r .., d. d d 6'd 
'1 

d d. , .e:1 '111l, u,� f!U m,ru \l1l \ii \ii LL"" uilil u 1l \l � 'l!n11J Mm,m \ii mn1.n, L\'I �m,ru \l0\l7 !l \ii m 'l11J11 m \'I��" 
1 \lf!!ll\lm,ru'll ru"J \l 

 

' 
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u'lil:'11 t,HJ� tlln�t'Yl,iil (1h"t111'f1m1) ,hn.i 
V11J111tmmhrn;iu�um,t'h1 • 
'11V1foi'.Ji'l-liil'1'l'l-lyj 31 5Wl1R!J 'Yl.i'f. 2562 • 

0111 m, 1 'ff iJ,: 11/'iiU'JI a, ,nm, a i.Jnrnfrw:iiiu nfw u"li/ii,11,iu 
' ' 

ih uu'i111,t il mhh: m rn m ,EJ1 um, 1 i,1 uuo" 11" .i1 fl, t 11 �" iil111 fo EJ1 m, eJiJ mmuo dim1fV1 u"liJ ih11 ,i u 
'IJ q 'IJ q 

'JI EJ,1J'itl11 l,1 uih uu'iV11,.:l'i1n1,11umu.i1r�eJm1m tfieJ EJ7 un1,H,1uu<1:11 o'17fl,t 'VI� eJiJfl1111u,1n.h,• • 
1iJ.1 n m,iJ,:111 rnm, 1 u,1 mi EJ\l 11'\'EJ iJ m,,i' ,11h 'VI it 1 u iiu 11fV1 u�, �" 11 om 'Yl'VI 'i'EJ 1iJ1.i"l i,1mrl EJ�1 'VI it 1 u eJ eJn 1iJ 

11" '17 if 'il 'illJ U'JI el ,m,: � nvfo� "iJ,: lu'l5u,rl el t n jj1J rneJ1 vii \le) till 1J'JJ el f(IJ 11 ii \11 \l '\,\ <111J'JJ 0 'JJ 0ff1111 ii \i1 \l �1 ')j 
'IJ q 'IJ q 'IJ "" "" 

u "" � <1m"11 u'il1 nm .. iJ � uuu iJ ""�,ii u 1iJ1i'll 0,'JJ eJ 01111 ii .1u 1i,il ,1 t� ui 011" eJ ti1u1111111 t 'VI .ii 0 17
"" 'IJ 'IJ q 

t iJ,u m111i11 ii'l'i t m,m ri" mi' 11.i"l 1-11i11 ii1 um, 1ifu ri1 u <1,1 u 11 "mh fl" tt u uo" 011�11fa 11 "mh if u110 t ilum,: � i 0,• • • 
iJ fi u1i m 11 il])l]/1 ttLJn lii1, VI 1 n ,1 m'JI 0"11 LJ m,�, � nu uri1 u 1iJ tT, 1im11 �'111 LJ u il<fl: u u u �11-1 m 1111h1 m'll1 u u uu 
t 0 m 11,1 tr u'im,iJ," 111 rnm .. 1m'Jl1 mt lllJ t 0 m 11 ,ilii 0111 rt, fl: u u u "" 01J'il1 niJ,: fill m,rn"l u0 � ,i l .i 1J'l'i'il1,rn 11J <1.i1• • 
'JI EJ,fl"U uu �ll11111 itiluri1u<1"1 l<ii u<1:m1milu 1iJ1i'Jl0,m,ll1fl:t, uu if um tt<1milu,hu<1,1 

1J1tll'I 1"111<1'11'110,u'im.�1ifo l .i 1J 1l1J BJ nu 11<I'111J ii ]j.,11'JI "" '1,1 fl1,l'l\l � 0Eln11-\ 11<I'111J iill .. 11'110"11 m ,1,1 fl1, 
'IJ 'IJ q � 'U q 

l'lll'JI 0,u'itll'l'l.i 11 ".i1 l,1 v1i5,1,1 ,hu ,1 mlii 0n11,'JI 0,u'itlY1�01111,n tiJ'i'uu t 11 uu1,1"l u,1<11.i11 inl'lfa u • • 
u ,,;, iJ,: t YI !ll Y11J l .i viJfo i1115m1 ri1u<1.im,'Jl1 "1 oll7'Ylfl � 0, t � 0 "",,r eJu.1 m m101,11u 'JI 0,u'itll'I 

1,1niJ,:o,.f'JI eJ,u'itlYl 1 um,u'im,Ylu'JI 0,u'ii;Y1if m �0�1'" 11zj,m11101111,n 1 um,�1 t ii u,1u0ti1,lii" t rteJ,'11 "" 
' . 

u'itlm � 0011,�<1,10u u l'l\llil 0tfi101-1mt<1:tiluiJ," lv'l5ulii 0tf�i'.i ri1u 1itifo 5u ,w:t � 0,i11J 1 fzj, lm,of1,'JI 0,Y1u 
'IJ q 'IJ q 

' ' 
,oj ,'I ... "" 

l'lt 'VI IJ1"f11Jt VI el <I "1 "1 \l Yi\l 'JI EJJ tJ \l l'I \l 
' ' 

1 um,,i11J 111110\Jfo lm, fl'l1,'JI 0,Y1 u u'itll'I eJ1.iJfou l urn um,�111 t1 uif u�" 11-1nut1'1101-1 u m,� u Y1u 11-1t,11 t1'11 mfo 
q 'IJ q q 'IJ q 

m,0 0n1-1u 1'VliJ 1'\1Elm,'J111Jl'l'l'YI uiiut � el <1"1117,:VIUiiu 
' 

 

' 
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1J1l¾YI Hiil� L5mftvn?i (1h•LY11'11Y111) illfllil 

'I-IIJ71l L 'l-lli11hsm1u�u ni,{3ii 

a1'1-1fou1i'ii?ilil'l¾rl 31 rii111'11J Vl . .i. 2562 
• 

u1JJ:'Y11iJ1iu 1 L mi el'IJ 0 lJ "�1 u un m lJ ri1 u,1 u L ;:b� ,nrn1'£l el1u 1,1 i <ii liu 1 il "" e<il i1um,,h L ii u,1 u l'lil7,rn 111u'iiY1 
'IJ 'IJ 'IJ q 

iim,<il7L ii 1-Lli,nil\i111-Ln7,i<il ri,Yl'e<ii111111 mh"L Y111L l'I 11,ci11-L,71-LL� 111 rfil 011-L lilii<ilffiL 1sJ ff,ff<il\il11-Ln71<il1L ii 1-L,11-L 
q q 'IJ 'IJ q 

1ho ,ii u� om 1<i\1 L ii u,1u l <il 11l'lil7,rn 1,n n � mi111ri 0 um �<i17 lJ ri1 u,1 u �" 1 im <il1!7 u 1 u m11',1 � ,rn11<i\1 L ii u,1u 
, 'Jiu.� 111num1im·h,um .. �u u'iiJ:'Y11i,il<il,� 1111111iuiJ"'1111JiJ1"LilY1<1rn111 u Vim m Vl<ii'IJ0 19 

.�u.,i1uile1 

.�mJ1mm1m1 

111J 

- n"iln11�L�Ll1'1Jel,fl1-L (VllJ11JLVl<ii 25.3)
.... , d. % .... Vin m,�elV11-Le,01Jil"�1!! 

.,,, . .s1nV1um1m - eYJli 
• • 

J'd -= d d ., .,_, �nV1ue1u - m1m1mn111'1Jel,nu (V11J111mi 25.3) 
''" � • d 111! S<ilfll•,l"j"lJ - mln71[)1,L

- nilm1i'hifo1'1Jel,fl1-L (VllJ11JLVl<ii 25.3)

,i e1rnil 11111,fu 

,h 1'J!tj111tj111�1,m!1 

111J 

' 

• • 

l'l.1'1.2562 

1J1Vl 

42,141,015 

867,656,581 

909,797,596 

Vl.1'1.2562 

!J1Vl

1,172,703,690 

62,196,733 
(9,654,985) 

1,225,245,438 

6,810,686 

418,717,810 

2,061,338 

123,449 

69,509,039 

1,722,467,760 

l'l.l'I. 2561 

1J1Vl 

37,598,594 

531,547,701 

569,146,295 

TI.l'I. 2561 

1J1YI 

903,806,258 

72,718,937 

(3,180,099) 

973,345,096 

3,144,401 

514,172,279 

845,417 

58,959,407 

1,550,466,600 
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1frtt'l'l tl'lB� ttMhvni.'I (1.h:tm11'1'1u) .\'1111'1 

�&11ut�,itl,:nmi�um,t,h1 

e11�fo11li"1.'l,l'l1,lrl 31 J1,1111'1&1 vu,. 2562 ' 

hidiu 3 .�01.1 

3-6L�01.I

6-12L�01.I

,ii1.1n-:i1 12 .�01.1

o., I ,d % o., 

l'ln mi�0\'\1.1or-:i,m,�orru 
. . 

,1&1 

VU1. 2562 \'UT. 2561 

1J1'1'1 1J1'1'1 

1,226,123,930 969,630,023 

2,243,462 4,636,120 

2,333,642 1,212,910 

4,199,389 1,046,142 

1,234,900,423 976,525,195 

(9,654,985) (3,180,099) 

1,225,245,438 973,345,096 

rn turl 31 i'1.111,1lJ vui. 25621J1]j'l'11ifuj'ff1.1'l'lfYHJritii,1,1nil!lqJ1�11.111.1420.781111.11J11'1 (31 i'1.111.ilJ 

�.,i. 2561: 515.02 .i'11.11J11'1) zj-:i1itrn�-:i,il1.1,1u1i,h:ifo t�uff1.11'1f�v�1.iiruru1.�o-:iti't0-:i,1nm1stl�um,tlo-:i 

.� 01.11 'llm,t 'l un,h,: .� 1.1�1.i iqJl!/1 

vu,. 2562 Vi . .T.2561 

1J1'1'1 1J1'1'1 

n�0-:i�or,1 19,605,961 10,925,642 '

'110-:J�s'l,1 58,541,319 20,493,733 '

'cl,11rn,.�mtlm1 27,781,216 3,679,336 
01.1 � 30,198,340 4,019,507 
'1&1 136, 126,836 39,118,218 

,11.1 '1'11.l'll 0-:i ff1.1111.i-:i L l'I � 0 rifo·l's il 1.1,111 i�1 m," �.i .i 0 ci11.1i1.1 '1'11.1'111 u t ilu �11.111.1 360.94 .f 11.1u1 !'I (�. 11. 2561: 
� '!l 'U � 

267.77 \111.11J11'1) 

' 
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u1,l:n LRa"i Lfin'li'Lvna (1.h�Lm11nu) ,hn.i 

11 an LJ L 11111 tl-,�n au� um 1L11,1 

ri1wfoi'.li\m1111·fo� 31 J5!,111R3J VU'I. 2562

,., , J:' d = .... , .., d .., 11vm1'l11"a11,1uuo,1,111v,rn'lleJ"u;-1,m11J ru 11-1Y1 31 !iU11fl!J 

A ... d ... ..  "' .. 
U1�'Yl l.f\€11 �1�(fiU1Wl� 

�Ein'lfwrn�- (hrnii.:i) �1flwi 
�.,i :Uu7,JYl� €1 vwi ... ..iw\v 1tJd 

- u7,;'Yl Lf\€1� 1,i��u1wnl
d)n'lriv-r-n� -;;J1n ... rn

tJ1::1 'Ylflfl:U'V'l'l51 

i�nh"!!tMri1u 1lt�u 

('fo"••) 

49.00 

21.57 

inHrn.tn'iflu 

hZu�m1'l!u�.:i 

(!J-/1.iJt �:uwl1 Lil uii,im1) 
d 

L 'VHJnl'Hl.J'Y1U 

1fin11 

1 � i,fil � 1 

ru 11-1� 31 TI1-111,11J vui. 25611J1JJ'Y11�1,i'i,iri1,1um1,1umv1,11n,hu1,hifo ,i'teJ"il1nu1iJ'Y1-i11J,1,1nci11 
tl',iii1iL�!J\il1 L iiuniim1 (dormant companies) ua1�r1m'iil11m1111�ii,rn�a111ru� ""1Jm1,1u'lleJ"u'liJ'n ,1m1,1nu 

. . 
' 

1 uu1JJ'Y1-i1 !J\il'1 n ci11 �� n n 1,1 !J a1,h i1 v'il111 m 'Y1 u '1J el !J a1m" n11,1u t ,iv 011.I f/11-1 fo u1JJ'n-i1 !J iii,i� el 11.1 d
'IJ 'IJ � 'IJ q 

� � < o1u ml'I vn !J 

1-1iii'iu111J 

ff11-\'llel'1 b'-01'11 el" 

�rnh h'll111111" 

11u1i111J 

f\11 ii1 un !J 

'll1\il1'11-\o11'11l 
' ' 

' 

,,..,_. ,d .,. ,: .:,, ,: ..,._, ..,; ,,. ., ,,,, ,: 1J1l:l-1'1 LR!l1 L1iWl1J1111il 1J11,J,1'1 LR!l1 L1i'll111J111lil 

Lfin'li'Lvm, 'il1n111 Lfin'li'Lvna (T,rni�) 'il1n111 

l'l.i'f. 2561 l'l.i'f. 2561 

1J11'1 1J11'1 

377,700 

281,536 

96,164 

(9,301) 

(9,301) 

374,698 

281,448 

93,250 

(11,612) 

(11,612) 

 หน้า | 74



� 

1J�lf'l'I H'l!l� 1iin'lf1vm,'I (tl,amA1mi) ,hn,i 

Vi:IJ1 v I Vi lilU,c n il1JJ1J m,1Ju 

'17VlfoiJiluet,i·fati 31 fiWl7A:IJ 'W.A. 2562 

rn, -fay\ 1 :1Jfl<7A:IJ 'W.A. 2561 

,,mm1 
- ' ... 

Vin m1.-0m1maom.J

,1m,rnJuru'll - a1'lii
. 

' 

'17VlfoiJiuet\ll'JUy\ 31 fiU'l7A:IJ 'W.A. 2561 

,1,rnn:uuru'lliuil - a1'lil 
. 

. 

d' ,,: X 
nl,'lJill 'W:IJ'lJll 

m,�1mbu - ,mil 

m,fau1i1 (ailn) 
' ... 

murnm1m 

,1mm:uuru'll1luil - ,mil 
. ' 

rn, 'JU fl 31 fiU17A:IJ 'W.A. 2561 

•lfll'l'lll
• ' d 

Vin m1.-am1maca:u 
- ... -

,7fl7"17:IJ1JUJ'lJ - a'l'lll 
. ' 

il7A7,U<la 

ri·mtl·fotl,J 

mm, 

1J7'1'1 

8,951,426 

26,078,430 

(3,242,617) 

31,787,239 

35,029,856 

(3,242,617) 

31,787,239 

ri1utlfotl,J 

il7A7,t'.li7 

1J7'1'1 

47,464,921 

(15,737,855) 

31,727,066 

31,727,066 

198,198,513 

28,548,120 

(34,363,706) 

224,109,993 

274,211,554 

, ' iltlmmn 

tflum, 

11h1i1UJ7U 

1J7'1'1 

239,578,829 

(46,061,292) 

193,517,537 

193,517,537 

390,664,859 

(1,448,370) 

20,753,128 

(80,192,614) 

523,294,540 

649,324,897 

(50,101,561) (126,030,357) 

224,109,993 523,294,540 

... . IA,ilJ\llnlllaJ 

�lrl�-.1Ufl� 

iltlmm 

riTl¼nnu 

1J7'1'1 

107,980,379 

(22,983,954) 

84,996,425 

84,996,425 

427,665,503 

(22,128) 

6,833,371 

(57,507,629) 

461,965,542 

542,454,330 

- ,Ail:IJ'W111ilil, 

1J7'1'1 

226,329,081 

(51,995,369) 

174,333,712 

174,333,712 

478,645,398 

(1,051,579) 

5,673,472 

(85,522, 130) 

572,078,873 

709,443,473 

(80,488,788) (137,364,600) 

461,965,542 572,078,873 

- - ,

<lU'l'l,'WU 

l'J7U'W7ViUa ,aVi17J�"1111J ,1:IJ 

1J7'1'1 1J7'1'1 1J7'1'1 

34,768,120 

(8,186,478) 

26,581,642 

26,581,642 

65,891,260 

(11,834,565) 

80,638,337 

100,659,380 

(20,021,043) 

80,638,337 

4,639,049 

4,639,049 

4,639,049 

660,760,379 

(144,964,948) 

515,795,431 

515,795,431 

371,260,524 1,941,277,483 

(2,522,077) 

(87,886,521) 

(272,663,261) 

288,013,052 2,181,887,576 

288,013,052 2,599,136,542 

(417,248,966) 

288,013,052 2,181,887,576 
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� 

u1a11 lAiJ� 1a'ni't'l'l,iil (1ha1ml1m1) ,J7flA 

'l'lln!lt'l'l011.h<niJuoun,,1-:iu 

ilTwxuuiu<101-i'ufi 31 ,fa,7A>J '1'1.1'1. 2562 

il7'1'1-.uiliu<101-i'ufi 31 iru'l7A:iJ '1'1.1'1. 2562 

,7mli17iJJ.Jru1l.iui.l - ,mil 
. ' 

% .,: .!' 
m,snm'l'liJ'llU

m,�Tv1li11J - ,mil 

m,fami1 (min) 

l'i11i!i0:iJa1m 

a1mmiJuru1lifui.l - .i11il 
. 

' 

a.., ..: ..., 
fil 'lUl'I 31 fiU'l7A!J '1'1.1'1. 2562 

a1m11u 
' d 

Vin il1Lcl0lJ.7mff<fflJ 

a1m1i11iJuru1l - .i11ii 
. ' 

iJ7A7,lli1< 

,hm.1-.mho 

iJ7A7, 

lJ711 

31,787,239 

25,450,036 

70,286,108 

(13,598,166) 

113,925,217 

130,766,000 

(16,840,783) 

113,925,217 

ri,mHmho' 

iJ7 A7 ,!'1$7 

lJ711 

224,109,993 

171,927,736 

70,093,822 

(104,460,758) 

361,670,793 

516,233,112 

(154,562,319) 

361,670,793 

,· 
utln.mri 

Htlum, 

i1LifiUJT1,t, 

lJ711 

523,294,540 

191,544,000 

(1,506,569) 

249,471,410 

(167,541,089) 

795,262,292 

1,084,548,307 

(289,286,015) 

795,262,292 

,J • 
lA,iJ001ntl010 

A � 
01"101011'1< 

iJtln,m ' 

il1il:no1u 

lJ711 

461,965,542 

259,445,892 

(266,881) 

23,225,443 

(144,586,361) 

599,783,635 

824,571,887 

(224,788,252) 

599,783,635 

A <

AiJ!J'l'l'll01iJ, 

lJ711 

572,078,873 

282,443,684 

(1,488,573) 

15,459,488 

(180,626,642) 

687,866,830 

1,000,265,457 

(312,398,627) 

687,866,830 

A ~ < 

iilUl'l,'YW 

!J7WVl7'1'1U< ,<'l'l""J70;"1\l!O ,'l!J 

lJ711 lJ711 lJ711 

80,638,337 

(214,891) 

(18,669,962) 

61,753,484 

99,686,660 

(37,933,176) 

61,753,484 

288,013,052 2,181,887,576 

226,297,213 1,157,108,561 

(3,476,914) 

(428,536,271) 

(629,482,978) 

85,773,994 2,706,036,245 

85,773,994 3,741,845,417 

(1,035,809,172) 

85,773,994 2,706,036,245 
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lJ��VI !Ail� tfin'.Ut\11'>'1 (1h�tri.r1V111) ,hn111 

'Vl1J111 t V11111.hrnuu�um-.1'.h, 

ll1'V111JTiil'iie11111ii� 31 llWJ1AIJ \\I.A. 2562 ' 

\ii U VI U '111 LJ LL«� m; 11fo'fo1, 

,h1i�1v1um,'Jl1LJ 

�11i�1v1un1-.u1V11, 

rn 1iii'i 1 1Jn'>1A1J w.A. 2561 

111\1111,1, 

1-1n �1,1\il�1V1u1va�a1J 

111\1\il1!J1JTIJ'i! - c!Vlfi 
. ' 

111\1\i111J1Jru'iiiuu - i;lVlfi 
. ' J' .,,: &' 

n1'>'lfEl!V'l!J'JIU

n11lEJUt'lJ1 (EJEJn) 

�1,1\il�1V1u1v 

111\1\i11!J1JTIJ'iiiuu - i;ll'lfi 
. ' 

.., .d .., 

rn 1¾VI 31 ll¾11AIJ \\I.A. 2561 

,Kn �1i\il�1V1u1v,r�,r1J 

111\1\ill!Jl.Jljj'ii - �VITI 

� 'Ail1J\\11t111il'> 

1J111 

91,232,751 

(17,630,518) 

73,602,233 

73,602,233 

113,414,665 

8,284,049 

(25,986,742) 

169,314,205 

212,931,465 

(43,617,260) 

169,314,205 

\\I.A.2562 

1J1VI 

546,595,326 

4,232,830 

78,654,822 

629,482,978 

1J1VI 

8,284,049 

(8,284,049) 

\\I.A. 2561 

1J1VI 

214,738,814 

3,408,337 

54,516,110 

272,663,261 

'>11J 

1J1VI 

91,232,751 

(17,630,518) 

73,602,233 

73,602,233 

121,698,714 

(25,986,742) 

169,314,205 

212,931,465 

(43,617,260) 

169,314,205 
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u'lll:'11 LIH)� LfiniLVl">?I (1hum1111Ll) \l1fllil 

1111J1m1111111h:m1u�um,L�1,1 

ih1'1foul\'1,1"'11111,1rl 31 ff1,111.i!J •Iur. 2562 
• 

il11'111lUil,\"!lil'll,\fi 31 lll,\11A!J 11.1'1. 2562 

11111\illlJ!JlU'll,fail - fl\1TI 
. . 

J' m,•1rnLvllJ'llU 

m,,1��1V1u1Ll - ffnTI 

m,1e1mi1 (e1e1n) 

fl1i1��1\'\U1Ll 

,1111�1lJ!JllJ'liffuil - ff!'lli 
. . 

..... .d .... 

rn, 1m1 31 im111111J 11.A. 2562 

,1111!'11.I 
• 

lZn fi1,1��1V1u1Lla:a1J 

,1mm1J1JqJ'li - �11ii 

fi1 ,i' ��1 VI u 1 Ll n nfofl u�u n11,'l11 �11mil � La1\J i�d
• • • 

iu l11.l'll7LlU�:m, 1 iu'lm, 

fi11 i'�1 Ll 1 um,'111 Ll 

fi11 i'�1 Ll bm,u'lm, 

' 

A <Ail!Jl11llilil, 

1J1\1 

169,314,205 

93,822,762 

(46,188) 

20,293,631 

(48,132,136) 

235,252,274 

326,985,263 

(91,732,989) 

235,252,274 

hhLLn,:tJ 

1J1\1 

20,293,631 

(20,293,631) 

11,1'!,2562 

lJ1l1 

29,879,573 

586,913 

17,665,650 

48,132,136 

,13,J 

1J1\1 

169,314,205 

114,116,393 

(46,188) 

(48,132,136) 

235,252,274 

326,985,263 

(91,732,989) 

235,252,274 

11.1'!. 2561 

1J1\1 

13,679,603 

444,925 

11,862,214 

25,986,742 
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!J�a'YI llHJ� 15mhvna (1h"1m11n11) ll111A

111!-l1m11111!1hrn1Ju�un1n'.h1

.11111fouii'1,1.1A11,1ri 31 l1,111.i" vu1. 2562' 

ii'll 'YI 'l'YI tf 111 il-t'J '111 '1 'l'll lil A !J iy'Ji 

�\l 'Yl'lYHf mfh1ll 1i,e:ii,iuiy;�.� 1 ·ihhdLJ'lliim u1 \l 12 1$i ,m

�\l 'Yl'l'YI tf mil-11\l 1.i',e:ii,iuiy;�.� 1 i1h� fo'l1iitfilln11 12 1$ie1\l 

ii'll'Yl'l'YI tf111il-t'J1,11.\''j'l)li),!!J!Jj'ii

rn 'l\lYJ 1 1Jm1.i1J 'Yl.11. 2561 

1 v:i!J 1 \lfl1 l,V11el'll1'1'Yl\l 

rn 1\l� 31 il'm1.i1J r1.11. 2561 

rn fo� 1 1Jm1.i1J r1.11. 2562 

1 vl!J 1 llrh 111-11e1'l11.inll 

I y:/!J 1 \l'll1'1'Yl\ll1J'1Ul'J', 3\l 

rn 1\l� 31 il'm1.i1J vrn. 2562 

' 

1h"!-11rum'l' 

� � '!l ll 'll<'l'l\ 'YI 'l''YI !J 

!J1'YI 

39,694 

112,053 

151,747 

151,747 

268,423 

420,170 

111'l'"Nm1'11 

Nellh"fo'll,t 

VUT. 2562 

!J1'YI 

2,045,957 

21,984,252 

24,030,209 

r1-itn�11,1 A11�mJ11.i1 

!J1'YI !J1'YI 

2,900,294 

2,863,447 

5,763,741 

5,763,741 

2,879,933 

4,747,248 

13,390,922 

3,489,015 

3,489,015 

3,489,015 

6,730,102 

10,219,117 

VU!. 2561 

!J1'YI 

728,707 

8,675,796 

9,404,503 

'l'1!-I 

!J1'YI

2,939,988 

6,464,515 

9,404,503 

9,404,503 

9,878,458 

4,747,248 

24,030,209 
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u1!f11 tl'!B� t5mhV1-;-?1 (1h"im1111u) ,hn(i\ 

VI 11J1 ti l VI (il iJ -;-: n B lJ�lJ n1 .(� ¾ 
" ' 

i.'11V1fui'J?iU?j(il1¾fi 31 5¾111'\ilJ VI.I'!. 2562 

71tln17V111J¾l1tl¾ 

,'.:l UflLJ mo LJO LJ1 Till n <lll11J um,,'.:lu 
• 

,'.:lunLJIJll.lV\IJU, 'i LJU.11J
. ' 

11.1'!. 2562 

lJ111 

800,000,000 

800,000,000 

800,000,000 

VI.I'!. 2561

lJ111 

200,000,000 

200,000,000 

200,000,000 

ru -fo� 31 ITU17'11J YU\. 2561 1J'iB11ih'.:lui;jumovolu.nniimuum.s'.:lu1uiu'lJ,mi'1iryry11°1l\'.:lu �"dlm'.:luQ1i1J 
�1i.iiiviinll,onu ,'.:lunum"v"fu,i'"n�11ii0m1\ilamiJv·fam1: 2.97 <ii0il 1\ilvmuri7Vl'\.l\il"IT77dwfo� 28 slJl,1-lLJ'\.l 
vu1. 2562 '"""1u� 23 ihrn1vu YU\. 25621u,ovi11"il YU\. 2562 ,'.:luntl1J,"v"iu�1u1u 700 .i'1uu111' . 

l<ii n n ,i.J� LJUUU "" ,1 iJU l 'lJm,oJl1,o ,1 '\.l �" l<iin ni\illl,o,nmilu,'.:lunu mo LJ" LJ11 
• • • 

ru 1u� 31 im1m.1 YUL 25621J'iB11ii,'.:luntlmov"m1'il1niimuum.s'.:lmvi01\ilnll,oii"r11um,iBm,."n0ffi1" 
. ' 

ff'\.l Y11l'HJn71, 1\il m'.:lun <il"n �1111Ll IJ 11-liin ",'.:lum11 Uotiilll,onu 1\il LJlJ1BY11 miJ1 '\.l�l<illJ<l" <l\il ,1unu IJii il\il,1 
'IJ 'IJ � ... '\J q 'IJ 

\il0miJvf0vo" 2.20 <ii0il iiri1viu\il"il1.ti'im�01u� 30 im1r11J Yi.11. 2564 

ru 1u� 1 1Jm1r11J 
1 iJ m iJ � vull,o ,nm1 n ,'.:lunumo Ll" iu
= ..,,o1 .,: ,% '"unvm111J'lJU 

.... d .., ru 1u11 31 1iu11m.1 

Vl.l'!.2562 

lJ111 

700,000,000 
100,000,000 

800,000,000 

VI.I'!. 2561

lJ111 

IJ -�, Ll�linlJ'lJ "" ,'.:lunu m" LJ" luii 1Jii�1 '1-i1 nm1m\il11J1JlU'il 'd0"'i11mrnmrn1J'lJ ""m,ii \il" \il 1i.i ii <ll'iO �l!lllJ 
'IJ � 'IJ 'IJ ., ., 

1J" �1 v Gi linlJ'lJ "" ,1 untl mo v: v11l11 u 1 ru 'ill nm" um'.:luo\il 1 u0 u 7'1\il�"/i,i o'1 <il1 v 0m1 ,i 0n ,iJ v ,'.:l u ntl1J� 0 m1,1 <11,1 
'IJ � 'I) 'I! 

f0v"" 2.20 u<1:0�1w1101J<1,"<i11J 2 'lJ0"�1,i'uiu1J<1�1LJ�1i .. 1J 
'IJ 'IJ 'IJ � 

' 
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u'ia!'l lAil� ti3n'liL'l'l'HI (lh�l!'1,l1mi) 'il1ll"1 

'HaJ1!l l 'Hm1.hrn ilU-Jum,i�tt 

li11-1foTiim1wfo� 31 ,51,,11.raJ l'l . .r. 2562 
• 

mub 1 il 

liiun-:h 1 il11\li1i.iliiu 5 ii 

1/iun--h 5 il 

., d' ., "" di t'i111-11-1m,m - mma1m 

- n'ilnwnlifo1'JJeJ-J (l-llJ7Llbl'l<il 25.3)
.., d'.d "" d ,'il1V11-101-1 - mm,01-1 

- /i.nwfhnLll'JJel-,l (l'lmml'l<il 25.3)

�11'1izj1m�u1nuv.um11-1,\'1,zj1 Ll 

�1IJ1n7,"i11,1,17,11 bb "Yl 1-lfll-J zj7 Ll 

�1�1-lff-Jfl1-Jzj1Ll 

�1b'l11fl1-Jzj7LJ 

�11'1izj1u,11,zj1u�1-1 - ihm,01-1 

- ii.m,rhnLll'JJe)-,l (l'lll1Llbl'\<il 25.3)
,11-llJ<il�TllJ�1-,ll'\U1 

.t11-10 <11fu � 1-J VI u 1, 0 mw1<11�1 VI "bl 1 Ll 

' 

l'l . .r.2562 

"ielLlo� 2.26 

l'l . .r. 2562 

1J1!'1 

800,000,000 

800,000,000 

l'l . .r. 2562 

1J1"Yl 

465,093,441 

850 

133,378,295 

14,031,892 

589,389,088 

106,028,210 

176,660,295 

26,110,324 

185,476,608 

18,249,115 

9,720,116 

76,285,047 

1,800,423,281 

\'l.,T. 2561 

f0m,� 2.97 

l'l . .r. 2561 

IJ1!'1 

l'l . .r. 2561 

1J7"Yl 

391,374,124 

69,769 

504,643,704 

20,286,390 

444,798,932 

108,325,081 

128,752, 157 

42,814,056 

148,082,965 

34,362,789 

15,900,883 

1,839,410,850 
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111�11 tl'la� t.i'n'lft111?1 (1h"tm111111) ,hn.i 

'l'I inm 'l'I (ijlh"na 11J11m1t�i. 

i1wfot1ii.ii.i·fari 31 ii.111'11s111 . .-i. 2562 

;J!Jttfl\i1-:ljj1\l"n11t1\l : 

f,lm_h" Tu·1n'.fadmnN11 ru0111 

ri111'l'l'i'0'll1\i1Y11.1�11110tJ1 mi111,1nm1�1, ii1.1-:111.1 
• • 

f,lm_hs lLJ'l!i!,d 0rnN1Jruei11l 

m11\i111oii11\'\1hi1\'\fo: 

rsmh" T 11'l!i!,dei,nN11ruei111 

ru 11.1� 1 11m11111 

,hl m-111'im1u,mr1.1 
• • 

<il\lYl\ll1'ln71l \lel�\i1 

<il \l YI \l\il 0nb 111J• 

m11\i111oii11mJ: 

m \i1 n1.1 �, n \i1 ,n nm 1, iJ � 111.1u iJ ;;;ii 001111iim-:1m1,11.1 

]1\i1Yl\l�bn\il'il7nU1"fll1n711\I 
• 

m1�111'll11"r,;;u10 L1J']jµ

ru 11.111 31 i1.1111111 

' 

11.>l. 2562 

11111 

66,954,610 

14,434,069 

23,736,240 

11.>T.2562 

11111 

28,818,705 

10,336,352 

3,294,543 

803,174 

43,252,774 

12,079,378 

11,656,862 

23,736,240 

(34,404) 

66,954,610 

11,>l, 2561 

11111 

28,818,705 

14,479,593 

11.>T.2561 

11111 

14,501,472 

10,010,285 

4,003,287 

466,021 

28,981,065 

(162,360) 

28,818,705 
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u°lil:'l'l bl'lil� 1in'lf1w·rn (lh�m.i11'1LJ) ,hn.i 
\'Im v 1 \'liijtl,rnilu�um,(31,1 

" ' 

.l11'1foili\uii1.i'l'l,ln 31 fi't,1111'1:IJ vt,,1, 2562 
' 

,r m1 fi <il " <il 
.... d. J "" "" 0m1m,b Wl.l'll\l'll 0� b�\lb<il 0\l 
1l\il11n1,1'\l.l\lb1LJ\l 

' 

VI . .T.2562 VI,,!, 2561 

V 

WLJ�� ,ilm,� 

1.80 3.25 

4.00 4.00 

15.90 16.33 

n1·n �.JJ'ilt,1,'1JB11imu.mWI 
" s 

nT'i&i vi rl.J'll ihl 'ii iJi'{aJ3J IPl 

0 s ,j' 
vwi·nni-n '11,j:IJ'JJU 

'JJ0,H1¼b�BU 

VU!. 2562 

·fotilil:: 1.00

\'UI. 2561 IUI. 2562 

6.79 

fm.11.'1:::: 1.00 L,zj:1J'lJufmm:::: 

14.72 

lilli1lil-lf€HJlil:::: 

14.34 

vut. 2561 

6.38 

14.00 

lillillil.JfEHJlil:::: 

13.48 

IUI. 2562 

Lvi:1J1fufm.ilil:::: 

7.42 

12.52 

IUI. 2561 

6.94 

11.99 
.,: .t .,, "' ,¥ ,., 

bVUJ'JJ'U."HJtlrl:::: L'jl.j:IJ'IJ¼':iillJlil:::: 

17.15 15.82 

m,1 b m1e if m1l.l00ll11'11i1� \ll \l d'01" 5 � ,n n m,b ti� LJ\lbb ti """JJ 0 ;;i.i l.l &iL<il"JJ 0 iill.l l.l � 1'\ �" 'll l\le�l ,K "JJ 0 iill.l l.l &i 5 \lm� 
l \l rn"tliju1i mnllm,rni"n �11 mn�., b n<il'li\l bbo em,btl� LJllbbtl "" l \l"JJ 0;;i.i l.l�u1" b40" 01,1 ilm1 l.lftl.lW\lllll\l
l \lm,!11 \l 1 mm,1 b m1eif�11.i00ll11'\ ,'JI 0"111,e r,,nw\lr,, atl,e 1 v'liii � n11'\ \l<il 1-l'� iJ ,i 0 m,b ti� v \lbb ti"" l \l "JJ 0 iill.l l.l &i
1'\ in 1<il1 ,nih� v1 n\ln um;,11 \l 1 l\l 1'\ d';\lr,, atl,e 1 LJ'liiibd 0 b n �v m01 v �-f ail \l"l.J bbiil<il� in\lem,b1 \l 

lt0vn-:i1 1 u

,01'\11" 1 - 5 U 
b/i\ln11 5 U 
all.I 

' 

' . . 

vt • .i. 2562

l.J11'l 

347,634 

3,582,915 

83,077,066 

87,007,615 

vt • .i. 2561

l.J11'l 

103,361 

1,598.423 

43,854,016 

45,555,800 
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u1a'l'l ll'lel� L.3mh!'l'HI (ti,�L'l'll'f1mJ) il11llil 
\'11J1m\'1111tl,�nmMum,L',l1-1 
�1'1'1'iuili\mrn11-1� 31 B°1-1111'1:1J l'l.l'f. 2562

' 

m 1J u 'l'l 1.11lJ !JJ�'ll c, 1.h� m "n /J VI 1J1 u Ll vb llo�Yn rn 'Ii tf u'iil'l'l <1i 0, f ,i ... �" rh 1,m, ,h m il1.1111.1ff1, 0, ,111J n /J VI lJ1 u 
hiU:c un-1110 Llo� 5 'll c,r111,o'l'llil� 0 iim,i.l,�n111zj1 mJw.rn 111.1n-11t11.1.i1,c,d .�iiirn,111iJU:c un-1110 uo� 1 o 

' ' . 

'll 0, 'l'l 1.1, \11'1'1� l u Ll 1.1 'll eJ,u'iil'l'l 'l'l 1.\ff1,0, \111 lJ n n VI lJ1 Ll i, n �111iJ 01 m rn f,i m, 1i 
' ' "' 

\'l.l'f.2562 \'l.l'f. 2561 

U1'1'l U1'1'l 

11 Ll 1<1i,1 nm, l 1-1 u'im,f ,1 G!, Wo'1 19,360,314,410 13,423,214,542 

,1u1i,1nn1,'l11 uii1.1111 246,569,600 142,134,341 

,1Ll1il'11 t'lll,Hll1 175,041,547 

,1:IJ 19,781,925,557 13,565,348,883 

,1 u 1<1i,1nm,'ll1 u u 11 � n1, 11-i' u'im,f ,i si, w a,i a11J1,n uu n ,111Ji.l,� ln 'l'l 11 n ii11<1ii, d 

.:, ' ,:!I ""' TI,nlli�,m1nm 
' ' 

� ' d mm,•Mmu,1,111 
' ' 

• d Ufifi 11 ff"1M1Jfifi il
' ' 

,1lJ 

' . 

\'l.l'f.2562 

U1'1'l 
1'1.l'f. 2561 

lJ1'1'l 

426,220,050 427,544,259 

8,948,887,435 5,507,184,730 

10,231,776,525 7,630,619,894 

19,606,884,010 13,565,348,883 

11 u1<1i,1 nm,'ll1Llllil�n1, 11-i'u'im,i,1 si,wa,i ff1Vl11JU if 1.10\1l'l1.\ � 31 ll1.\ 11fi IJ \'I. 11. 2561 lU1.\ �11.\ 11.ll11.I �llo<iM 
' ' 

m 1J 1J1 \11,jj11.1n1,1.1qJiu1.1u� 18 l10"11 u 1<1i �"'iJ1.1m,1,jj11.1n1,1.1qJiu1.1uri eJ1.1 i,i! 1.1i1l.i'lli,n�1101"� 1iJ 
a1m,mtl'forn riurn11.11<1i 

 

' 
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""o,., d: � ,: �I 1 ' � unf!'I t.iil, rnn'lHl'l,ii! (u,�tl'll'f l'l!J) ,nnlil 

1uJ1!J t l'llilu,�nilu�u m,tJ\-1 

.l1wfoi'll¾m11i11'1,1� 31 irwn,11,11'1.l'f. 2562 ' 

mni � 01ud,,.,1��11-11m�wv 01,1 v 1,ht� .�1h�tn11 l 1-111,1il,,um11nm, l im \lla,11-1mn1 v111-11111mat�1-1 
' . 

t 101a1 LJ 1imiu 1 \I il t Yi LJ lJlllJ U1\ll'jjj11-\n7,'l1 LJ111-I trn mat�m � LJ1'JJ 01 nm1 LJ 1i (llJ lJll e} 1,\ 

a1v1i,1nn1a�1v�1,1;11 

al v1i,h 1'111,n111 

a11J 

·nv1i�11-11v11u1

al LJ 1i �1u'lmai'1ma

al v1i�1u'lmai11-1t11� 11-11" tia1aa1-1t1111
" �'1elntlJLJalJ

31-1 �
'jllJ 

' 

d lil11Jl1,1!JJ1\,I

lJ11'1 

19,360,314,410 

246,569,600 

175,041,547 

19,781,925,557 

m, n,�11 uv1 n i11,11 mJ 1-11i111J 1,11Iii,1!11,1 

TFRS 15 ,1u1111i:11JlJflill-l 

lJ11'1 lJ11'1 

(29,157,524) 

(29,157,524) 

1'1.l'f.2562 

lJ1l1 

5,419,634 

22,974,180 

27,900,152 

7,218,164 

49,165,605 

112,677,735 

19,331,156,886 

246,569,600 

175,041,547 

19,752,768,033 

1'1.l'f. 2561 

lJ1l1 

22,652,105 

11,910,000 

35,258,406 

7,746,856 

24,761,939 

102,329,306 
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u�a'l'l lRil� u3n'lfivn..i (1.h�tm11nu) ,hn.i

l'i3J1Ut \'1111!.l,�nilu�um,111,1
'11\'lfoUii'l-1.-!ol'll-l� 31 fil-l'l1R3J VU!. 2562

' 

�1 H�1 m� mnuV11.1rn1u 
�1�\:imin 
�11,lliJ\l 
�1l'J)1�1l.Jff!)J!)J1,'li1wi1,U\l"1\l - 11.i'"ii\li\'1 
�1,'li1.i1iJiruru1,'li1\si1,uun,1 - ,llm,11n 

. . 
' 

�1,'li1.i1l.Jff!J!!J!1,'li1.i1,uu"1u - �u � 
iu11u1a.iiu,!l� "" 

' ' 

' d m,am.mm (,1.nm,1� 12)

�1'1��1,11,11LJ (l'ilJ1LJl),\,1 13)
' 

�1u1m,i.im, (,1.nvm� 25-2)

�1u1m,,hmn11fohtio1,oll,m1 (,1.nmV1.i 25-2)

�1u1m,f1 ui\'1 ,\', u mt 
�l'J)ellJU'lrlJU<l�llTi"fn1,n 
�11 m!lV11'1,11�elll� 
�11'lJ1'fill1 

,mij,,1u1in.iu •• uu 
m ij,,1 \l 1in.iu •• IJ mi1V1 'j!J n11 ,m"m ij,sl1V1 foil 

' 

,mij,,1u1i,e1m,,1.iu!J!'n 
, �111 uiiu nf1'1tf mij,,1u 1i,e1m,i�u!J!'n (V1111m VI� 14)

a13Jn7it1l-l 1111 

' 

'YUL 2562 

IJ1'1'1 

6,632,401,230 

3,584,225,968 

1,886,252,873 

1,067,843,199 

1,071,019,916 

254,908, 132 

604,514,083 

629,482,978 

48,132,136 

39,256,036 

1,099,186,559 

46,271,663 

185,082,748 

182,391,280 

vt,.t.2562 

l.Jl'l'l 

333,569,424 

(9,878,458) 

323,690,966 

'l'U'L 2561 

l.J1'1'1 

3,796,808,563 

2,917,357,514 

1,507,949,224 

527,021,331 

483,275,427 

132,713,457 

588,421,576 

272,663,261 

25,986,742 

11,815,936 

47,230,793 

1,065,104,960 

46,647,149 

150,359,366 

97,600,225 

'Yt • .t. 2561

l.Jl'l'l 

288,546,616 

(6,464,515) 

282,082,101 
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u1i¥11 H,s� tilmft'l'l,i'f (1h�tmr1m.1) ,11nfil 
·111-nut'l'l,pJ,�nsrnum,t�li
.i1'1'1fouli'"i'f!il'lli� 31 iH111a:1J !1.il. 2562

' 

m it�\.l 1,1shv1fo rh 1,ri 0\.111nm B'JJ 0�u'liJ'11il�1\.l 1\.I � uoi n �1�,nnm,111\.11 rurh 1 ,m�uqJ'il�runu tm1m ,;\ 
'JJ 0�1h�, 11,i�u'liJ'mf� 0 tJ Toi uil,1v .�t5 voii�d' 

n1hri0wni 

"". .., .,.., ml!lm\.11ru,11n0m1ml!l,0m1� 20

�-m�11u 
�11 izj1v�1� 1111.11,n11nmi 
,h 1-uzj1 v�1111.11,n11nmi"li110�, rh 
0\.1 � 

mit�\.11,i 

rle:iun1li-

l.1111 

n111em,�111'1�'1Jil� 

�au1' LLJ'l!1!.d il ,n ,;)v rn m v 23,736,240 

n11i�10111mif01,11,',1gli 23,736,240 ' 

n1h.11ii (rn11J 

!1.i'T, 2562 

n1li-a� \Hf-.'.11l1i 

1J1!1 1J1!1 

(4,747,248) 18,988,992 

(4,747,248) 18,988,992 

�7\.11\.l 'll\.lff1lJ!lH11.u�mi1�1l1'1'1un�i10 Toi mri1011\.I (�1\.11\.111\.1) 
� ., 'IJ � � 

' 

'l'l.i'T.2562 'l'l.i'T, 2561 

1J1!1 1J1!1 

1,652,243,800 1,467,182,896 

330,448,760 

11,701,047 

(18,459,638) 

797 

323,690,966 

'l'l,i'f. 2561 

' � 

ne1un11¾ 

l.1111 

� 

n1lHl"1 

l.1111 

'l'l.i'f. 2562 

293,436,579 

4,153,089 

(15,568,760) 

61,193 

282,082,101 

via'l'.ln1li-

l.1111 

!1,i'T. 2561 

1,328,552,834 1,185,100,795 

240,000,000 240,000,000 

5,54 4.94 
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!J1l¾l'l H'l!l� Ltn•1hl'l,l1 (Ua<L'Yll'l1'Ylu) ,hnlil 

11&11 u L 11 lilll,rnou,1um,L�1,1 ' 

ri1wfouil1,1etli\11,1rt 31 li'l,1111'1&1 '11.i'I. 2562 ' 

Ld01llri 17 nl-1111\'lllli '11.1'!. 2563 rill,s'lf!Jlsl1lJUJf4n<i.i'll1iii!J&i0ll!J1im,,ll�ullbbU'1'1lJ'1,111,\ll,1n 100 lJll'l 
q q ., 'IJ q q 'IJ q 

\ileJ,\ll ,iJll 0.50 U1l'l\il<1.i'll (111J1m1111 27) �-.ln1,,ll�LillbbUil-.l\il-.lnci11Ln,1'llllmu11i-.l,0mous,1i1111u-.l1ll ' ' ' 

bb\il ri <Ill riu11¥mo <1ll1J1i11K 0 0m umaL1ll u'li,l'11 ,i' 0,1,i1ll 1 rnrh 1 ,\il 0.i'lli'll vill,7llff111fu"Y1m0m" u", 1 illl.l ru'n' 
q q .., q "' 

l,i u 1 i�1ll 1ll .i'll 111 l.i �1ll 1ll .i'lls11 irru111 ,u� mi1,1..:l111ll:nriu11J11 ·Xl lln1,,i1 ll 1 rnrh 1,\il 0.i'wff ll vl'mnllff1w1'uu 
q q ., q .., 

lillof fl ll Yi 31 lill11 ll lJ '11.1'!. 2561 1,1' nn llfull, .,j L vt 01.i' sl<l ll ll ti 0'1!11Jn7 ab ll � LI llbbU '1'1�1 ll 1 ll 1,\ll 1 ll n tf .. ull 
q 'IJ q q q 

, .ii 0ll 11 m,u un 1K ll if ll 1,1', n,i'llwK,1 bb\il u ,n'll 0-.lwm" u", 1 i111.1 ru,l,\',1n ci11 ' . 

'11.1'1.2562 

'11,iill'11ll'll<1-.lil '11.l'l. 25611ll0,11111lls1" 280 u1"Y1 ff111fu11lls11iTru�1ll1ll 1,200,ooo !Ill dh�1ll1m�ll'i'l!J 
q q ., q 

336 .f1lllJ1'Yl L1llUllt.Ji1\il'1nci11�1u111urifl'n011ll1m�lEllll'lrlleffl11llJ '11.1'!. 2562 
. ' 

,d 01llri 8 l'lt)l'!�m Lill '11.1'!. 2562 rill,"'lf!J 11rn"m,1Jn1,1J11'f'YlU!J&i <1ll1J1i1.i'�1 m1llUllf.lil,"11117-.ln7il,1mrnm1 ' ' 

'11,iill-.llll'lleJ-.lU '11.ll. 25621ll0,1,111lli1< 210 u111 ff111fu11lls11iTru�1ll1ll 1,200,000 !Ill ,illl�7ll1ll,1ll,1l-l 
q q ., q 

252 .i'7lllJ1'Yl ,1llUllf.lil\il'1nci11�1u111urifl'n011ll1m&i0llTill111llJ '11.1'!. 2562 
. ' 

'Yl.i'I. 2561 

,d 01ll Yi 25 ihrn 1 Ull '11. !l. 2561 rill,"'lf!Jll rn"m,1Jm1u1i,l''YlillJ&i 1Jll1J1i111�1 m�llUllf.l "'"1111,1mil,1nf.l ilm, ' ' ' 

'11,iill'11ll'll,MU '11.1'!. 25611ll0,11111llii" 206.25 !Jl'Yl ff111fu11lls11iTru�1ll1ll 1,200,ooo !Ill ,illl�7ll1llb�ll11!J 
q q ., q 

24 7 .50 i1ll1Jl'Yl ,�llUllf.l il\il'1nci11m,1 ,hll 1«< nn�1u111urifl'ii011ll1 m&i0ll�-.ll'\1ll!J bbil"L&i <1llnllu1 Lill n !l. 2561 
. . ' 

L iJ ll � 1 ll 1 llb� ll 'i'l lJ 123.75 .f 7 ll !J 7 'Yl ffl l'I frn� ll U llf.l ii ,h ll fi bl'\� 0 t1 n � 1 LI 1 \lbb ri fl'n 0 llll 1 llb &i 0 ll '11 t) I'!� n7 Ull 
. . ' 

1'1.ll. 2561 
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u1�l'I L�el� L5n'liLTI'lll (1.humr1mJ) ,hni;i 
\'l:tJ1m\'li;i1htn0u�1JnTn'.lu 
ri11'1fuuti'u'1'11rfari 31 tl'wn�:tJ TI.I'!. 2562

u fl fl" LL" di ,i m ,fl il m 11J i1Jw u ifn u u'\iJ'n hh 1 m, m rn 10 m, eJ o 1J 1.i v flu fl fl" VI 10 n ,i m,J uii �1 u 1 ,i mu ,i 1J' ' ' 
u'\iJ'n nnm1Jfl1J l<ii vu'\iJ'n V110 ocim v 1im,mumJ b&iv1nunuu11J'n 111Jii,u11J'11f1�1 b iiu1nn,in1,o,11u 

'IJ q 'IJ q q q 

u11J'11-iw n11-i1 mh uo :u fl fl" VI 'l'on 'iln7,zj, iilinliw" o ci1, b ilua11: si1 iru rnilo u11J'11 rtu1V11,si1iru,w!Z, 
q ., 'II ., 

n111Jnw11 o,u,il'I <ii" o.i.uam'iin 1 umouflf,fl1n .i''ii<iin uu flfl" b VI �11!' u ua:ii 'ilm,fl n nmu,i m-1 'l'm1 n mufl 1J-i11J 
q 'U q 'II q 

l <ii LJlJ fl fl ob VI �1 if' U ii 0b UUllfl fl o VI 10 fi 'ilm,fl b� LJ 1'110.Jf1Uf11J1J11J'l'!' ' 

1 u n 1,l'i 'il 1,ru 1 ,1111J i1J w uif1:V111.J u fl fl" VI 10 ii• m ,fl b � v1i o, n uzj .J 01,i iiil u 1i i o .J i11 ii, ii n1 v": b 1i v <ii ' 
"110.J m11J fflJWUll1J1 n n11iu bb 1J1J fl 11 lJ fflJW U ll<il1 IJ n £)VI IJ1 LJ

fovo: 63 n,im,i'iil�1ui,im1Jfl1Ja.Ja<il"JJO.J1J1il'I i'io Kerry Logistics Network Limited' . ' 

,d "' d d g, .., 
11 u2rnm1 n1'lt1Lnu111Bll nu 

Kerry Logistics Network Limited 

Kerry Logistics (Hongkong) Limited 

u'l,J'11 tflu� loiia�flif (tl,:mft111v) ll7l1<il 
u'l,J'l'I lflu� 1 ••• �flif (Ulrnl) \Jll1<il 
Kerry Express (Hong Kong) Limited 

Kerry Express (Cambodia) Limited 

Kerry Express (Vietnam) Limited 

u'l,J'l'I tflu�whl'I (ti,etl'lft1l'ILJ) ll1l1<il 
Kerry Freight (Lao) Co., Ltd. 

u'l,J'l'I tflu�-,o,ilni (ti,:tl'lft1l'lv) ll7l1<il 
"' ... ,d "" .. " .... 

ll11!r'YI Lf1El1 ffLJ13J'll"'\l'Hl11il �nn(i] 

u'l,J'l'I tflil� �al'l'lihi" (tl,:tl'lfl1l'lv) •111,1 
Kerry World bridge Express (Holdings) Limited 

Kerry Wor!dbridge Express Limited 

u'l,J'l'I mfo (tl,:tl'lfl1l'lv) ll7l1<il 
u�iJ''t1 LflL0m53Jfi �lfllil 

Times E-Commerce Limited 

u'l,J'l'! 1l'l1Jif 5-flomnf'll (ti,:mft1l'lv) •111,1 
u'l,J'l'I bb'l!on'l-01 1m�. ll7l1<il (IJ>ll'li'-') 
Kuok Registrations Ltd. 

u'\,J'l'I 1 a 1o lnmJOo flt&,u \Jll1<il (IJ1'1'li'-') 
u1�'Yl lL1uDt1-imr L'V'lrf ·•,hfl(j] 

.. ... "' "" .. 0 .... 

lJ".il!r't1 U".ilJUo/1 11t111ilff '<il1nl?l 

u'l,J'l'I 888 fl,�v •111,1 

' 

.., .., .,.., .... ..,
A113Jt'UJ'WUDfl1JlJ"ilt't1 

u'l,J'l'll>lni1",hiuaoa<il . . ' 
u'l,J'l'l�ocimv 1'im1muflm&,v111" " ' 
u'l,J'l'I� o cim v l,i' m1mu fl 1J ,� v 111" 

. ' 

u11.J''r'l� o ci111r.11ln11f11u fl 3.J L� u 1flu 
. ' 

u'l,J''ll� 0 LJ/71 v lim1mu fl m� m11" " ' 
u'l,J'l'I� 0LJ/71LJ lim1mu�m�v111" ' ' 
u'l,J'l'I� o cim v l,i' m1mu flll ,� 0111" " ' 
u'l,J'l'I� o LJ/71 v lim1mu fl 1J .� 0111" 

. ' 

u'l,J'l'I� o cim v l,i' m1mu fl 1J .� 0111" 
. ' 

u'l,J''ll� o LJ/71 v lim1m u fl m� v,11,.. 
' ' 

u'l,J''ll� 0 LJ/71 v Mm1mu�1J ,� v,11,.. ' ' 
u'l,J'l'I� 0 cim v lim1mu�1J ,&, 0111" ' ' 

,. .., ' J' ... d mHmw (•'-'�m'-'l'I 15 mn.i1fl1J 'll.ft. 2562)

u'l,J'l'!'i11J(il'-'�•-fo� 15 mn.Jlflll TI.ft. 2562)

u1,J'11� il LJ/71LJ lim1mu fl m� V111'-' ' ' 
u'l,J'l'I� 0 cim v lim1mu �IJ ,� v,11,.. ' ' 
u'l,J'l'I� o cim v l,i' m1mu �IJ ,&, 0111" 

. ' 

u'l,J'l'I� 0 LJ/71 v lim,mu fl�,� v 111" 
. ' 

u'l,J'l'I� 0 LJ/71 v lim1mu fl m� 0111" ' ' 
u'l,J'l'I � 0 LJ/71 v l,i' m1mu� m� v,11,.. ' ' 

..,.. ., ,!; '.., d �n"l1" (e<ll<ill'-''11 20 mn.JlfllJ w.ft. 2561)
.,,, , ., .,.., ., .t:: , .., d mm1111Jm�o,�nB)1'-' (e<bb<i11'-'l'I 20 mn.J1fllJ 'll.ft. 2561)

/i,m1'i11Ji1�00,Himfa (.fo .. �-fo� 20 mnn1fl1J W.'1. 2561)
. ' ,., 

u'l,J'l'lciov�oo�riu1fo (.fo .. �-fo� 20 mnn1fl1J TI.ft. 2561)
. ' ,., 
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1J'itl't1 LAil� Lilmfo-n� (u,:m.t1't1u) ,hn111 

l'l:IJ1LJLl'llilll,:nmMum,L�" 

il11'1'l!JU;i'1,1�11111,1� 31 ll!,111A:IJ Vi.A. 2562 
' 

11 u 'li,1 n m,m LJ Llo am, 11fo'im, 

11 u'li.i1m ul'\iX1 
df � 

'10nL!JLJ'!!J 

\il\\'tl\\ �,Rv,num,fou'im, us1:m,oil'0 0umrn 
' ' 

bbs!C,111'JJ\;lli1 

.i11J11rn iim-1 m,l11,1 v m, 

.i1u'il'l1,i�m. us1,.i1u'im,i1ll, 'tl!l 1 llh n 

il1 '! ill\ l't1 11 

\ill\ 1'1\\'11, "Ji1 u ac.i1 u'im,ih ,X rn1 ll 

i/1\'l'l!JUi\1,1�11111,1� 31 ll!,111A:IJ 

,1t11.i 

11 u'li,hu'im, 

n,m.�,R mi0"n\\ 

,1 u'li,1nm,'ll1 u 

'!1tl 1.\'51,1 
df � 

,i 0mu u,u,1n 

/i,m,�L�LJ1'110"fl\\ 

11 u'li.i1u'im,i1m mi 1 llh u,r1,om 11m1n 

ii,m,�,Rmi0"nll 

�1l'11-11u01lmrn 
,,,. d d ., ..., 
n,m,mnu1'll0"nll 

' 

., d"" ,,t "" .., ' ,.: 
<ill\ 'tlll 't1, n <il'llll'il, "u1n m v il1\\L 'VHJ

,1m� <iln ""11 !J nll 1,i v 01" 5"nm ,i <11<i1 

0m1m�f0vs10 2 �0u 

,1m�,ms1"111Jnll1<il v 01"0"nm<il <11,1 l'\10�1',11 ru,1n 
., d"" &' ""' .., ' .,,: 

<ill\ 'tlll m n <il'll\\"1 "u1rnn v il1\\L 't11J 

0<i1'!110 LJ o C!l"ffi � LJ 01" 0"'!1 fl1 <ii <11<il 

11 m � <iln ""11 !J nll 1 <ii v 01" 5" ,1n i \\ 11 \\�,ii <iiilm'i" 

W . .t.2562 

!J1't1 

161,992,300 

4,624,790 

5,036,395 

781,341 

W . .t. 2561 

!J1't1 

177,445,070 

30,634 

1,735,890 

5,758,781 
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lJ1tl!'I ll'lil� 15mftV1'H'f (1h�tmr1mi) ,hn111 
Vl:IJ1 U I VI ,nhrneJ lJ�UnT,1-:i1,1 

.!1V1foui1,1.r11111,1� 31 fiWl11'1:IJ VI.A. 2562
' 

fou1nTHn n 
.. . m.101'1\l 
. ' = d d .., .., mm1mnu1'l!0�nu

.. . 

mrnl'lll 
. ' = d d .., .., mm1mnu1'JJ01n1-1

Ii 1 lJ 11'11111 fil nT, 
n,1m1�1� Ll1'1J01!1\l 

:eJeJumW:,nn 
= d d ,., .... mm1mnu1'JJ01n1-1

' 

VI.A.2562

lJ1!1 

38,315,180 

18,279,461 

56,594,641 

27,668,914 

3,501,330 

128,954,214 

132,455,544 

39,256,036 

176,654 

VI.A. 2561

lJ1!1 

10,322,569 

10,322,569 

14,007,214 

87,912,235 

87,912,235 

11,815,936 

47,230,793 

13,120,155 

 หน้า | 91



IJ�N'l'l lAil� Liln'll'Lvn� (1h�L'l'1.i1'1'1u) \l111.i 

VIIJ1 u L V1.iti-;-rn au�um,L�'I-I 

il1V111Jili\u�.i1uri 31 B'l-l11A:.J YUl. 2562 • 

., ' ' ,., 

,., .., ,,,  ""' "'  ., ... .., ,,.  "" ""'  ,., o., ,=10., gLJ eJ,m"m" rn 1uaun\1lmnu1'll 1J"nu,1 vm,numim,'l'l rnLJ1'lrn�m-1lJ\11"u 

1 �� � 11U o!A1�'>1J 

n,1m,�Lf1 LJ1'1J el"llU 

A "-' O A l l 'V l�'l-l:.J ol'il1 llil � l� H,11 U il1�Vl'l-l 1

fi,1m,i'idfo1i1J"nu 

'V .J' 'V 

l'il1 VI \,; nTH'l1 

q., .J' "" � "" l'il1 VI 'I-IIJ -;-m ,l n IJ l� '1-1 ti il1 U '1'11� 

n,1m,�.i1LJ1'1Jil"nu 

A1 L'.lf'il1U!'l1"'il1 U 

n,1m,�lf1LJ1'1Jil"flU 

t�iuJ\Pl:rl'1fu 

n,1m,�Lf1LJ1'1Jil"flU 

Vt,!, 2562 

IJ1'1'1 

62,196,733 

6,810,686 

2,061,338 

32,202,576 

850 

14,031,892 

10,347,019 

18,249,115 

14,856,767 

YI.,!. 2561 

IJ1'1'1 

72,718,937 

3,144,401 

845,417 

22,615,893 

69,769 

20,286,390 

32,211 

34,362,789 

20,926,941 
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1J1]l:n LA!l� L5n,iL'l'l'HI (1h�Ln.rlm1) il1n.i 

VI a-n !J l VI \Fl tJ 1� n !J lJJ lJ n11 l�l\,I 

ihV1foili-1-1i11FJ'll,lrl 31 5Wl1AllJ '1'1.1'1. 2562 

25.5 

' 

'l'l.1'1.2562 '1'1.\'1.2561 

lJ1'11 lJ1'11 

v0,wmn rn 'liLYJ 1 lJm7�lJ 360,000,000 
L1m1frni11"�µ,rn11"U (360,000,000) • 

,,. .... d ..., u0,1,i"rn,rn rn 1'.ln 31 liiL11�lJ 

I !I-' ""- 0 .,_, A 1 01 !J lJ ll '11 1-1 fl lJ 1'1-11 1 il1 A l1J 
. .

rf u'il'l1aff1!1l1J'JJ ilW1B't1 11 lJn"malJn11 (L.i17il"'Yl71'1\l7�1 ',l,",)lJlJ11'1711'110 hi) mit"rf lJ'il'l111""1lJo" 
'\J ., 

'IJ 'IJ 

I d I ... .., ' • .... ., A . ....  "" .... .J' m \'1 0 u u 't'liL '11,7 v VI ail m" ,1 u s;-1 V1,u �lJ,l'l 1,.;-1 ,i ru lJ "1JiL 

.,. ,,. 
t � � d  bJ'.lb"1il'.llbo"�m.h" Ll'liiL,"Ll"•mm 

�m.h" l!J'liU VI '1Jil ilmnrn1iL 

11:IJ 

' 

• • 

'l'l.1'1.2562 '1'1.1'1. 2561 

lJ1'11 lJl't'l 

44,884,038 26,094,951 

2,825,491 771,793 

47,709,529 26,866,744 
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111i;-l'l LAil� tll'mfrrna (1h:m.i11'lu) ,hn1,1 
11:1nml'l,ill,rnll11J11n1,t'�u 
.,1l'lfoilim'l1,11'u� 31 iru11A1J Vi.A. 2562

26.3 

' 

m,: � n\'11-1 i'h U¼'JJ mm :J<il rn 1'1-1�11-1" u ""<ii" ,11-1�m,L11-1 �LR LJ1'JJ el"nm1 v�1 v ih v 1'11-1�" IJ" 1:iJ'l,i'fofl, 1-1 
'IJ 'IJ .. q 'IJ 

"um,,11-1 il,\'"i'l 

'Yi.A.2562 Vi.A. 2561 

!J1l1 11111 

"' iJ < 36,782,753 118,430,336 m,'llelel mrn 
m,.ff el li1-1 l'lfvw"hJii '11<il1-I 2,485,780 10,634,670 

39,268,533 129,065,006 

u'li;11 'l,\''ii1 ,fornrn i1�1, u 1-1"11-1 � urn �n hi'l,1', R u1'JJ el" nuvf 1-1 �111-1111 �1un"11-1 �1-1cl' !l<ii u vn 1i1-1111 u.� 
. . 

. 

.iwm1 fft1JllJ7L'l17'1"n�11ii,:u�L107,�1'117" 1 iln" 5 il Uoairuru7L'J17ft11-lll'l!U.,7!J7,ll�elel7Ufft1Jt1J7L'117 "' ., "' ., ., � ., ., 

t<ii"l1-10m1<i101<i1 

Vi,,T,2562 Vi.A. 2561 

11711 !Jll'l 

mvh 1 il 2,032,402,374 1,507,632,149 

Ln1-1ni1 1 ilu�'l1hn1-1 5 U 2,370,881,218 2,472,936,210 

Ln1-ln17 5 U 10,489,701 11,581,573 

,1!J 4,413,773,293 3,992,149,932 

1'1UJ�ell1t1,:nu 

rn 11-1� 31 U1-117'1!J !'Hl. 2562 u'iiJ'11ii1'1UJ�eli1t1,:n1-1�elelnh1mrn1u1-1m,L11-I Li'1ell<ii!l!h�"",ll1-ln7'l 
�7LU1-1"71-l<ill!JUn�·1rn"TI'jn'iJ�71-111-l 18,614,843 !J7!1 (l'Ui. 2561: 4,000,000 11711) 

s 

 

' 
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1fht'Yl l�rn'i 1ifn'lftl'l">l1 (1hsm.r1'1'1LJ) i1ni;i 

\'lilJ1LJ l V1i;i1hrnau�u n1">lJtt 
• 

ri1V1fol'Jittai;i11,;� 31 fitt111'lilJ l'I.A. 2562 

27.1 
mrn11,i1lih1,1wvel,il v-u1. 2562 b0,11111111s• 550 u111 sl1V1fu11u111iYru�11-11u 1,200,000 1111 

q q ., � 

1il1-1h1-11u11m,l-l 660 111urn11 111-1tfuf.l1si,n�11ilri1V1u,1�1u11111ri�iimfotdel11-1ri 17 mJmwuif v-u1. 2563 
• s s 

1h•1111oriel,m ilel KETH Corporate Services Limited l,1uil11U-il\i1!1•tuuu�11-11u 1 0 ,000 '1eloo1f!iel,n, 
• 

1h•nelu,11u11u111iYru 1 0 ,000 1111 lJ0�1rim1H11111s• 1 '1eloo1f!iel,n, fauu'iBm•iiel11111ui,1ff11-1 
q ., q <iJ q q 

'iel LJo< 100 l<ii uil1,1n1h•11,111 v'iel 111u'im11� u11fom1u'im1uriu'iB'Yl u'ii,l"11� el u 1 m.ii,n�11 '1,i',,111•1uuu 
s 

,1,1i,1del1uri 17 nl-lll1W1-IU l'l.fl. 2563 l<iiLJlJ1Bl1L\il�1LJ']j1";f•�11111'1ut1111.il1-1�1u1uit',i1-1 
• • 

27.3.1 ill-l�el1-1iY�m1tiJ�umtuo,lJ0�111mnn 100 u111�el"ll\l tilu 0.50 u111�el"ll\l l,1umu1-1.f� 
q 'II q q q 

27.3.2 

m11i.J� LJ\ll\Uo,lJ1Bl1il11uor1iYru,<i111•tu LJ\ll Ylu'ITu,nn 1.20 111\111\l \U1,\\-\\lITTlJllJ�1\l1\l 240 117\111\l 
q ., q q ., q 

l'l'iel un \l il�ii el\-\\l '1,i'ilu� elUU°1i l 1'1Ul1\lil<ill1• l ii LJWllel,lJ1Bl13 n�7\l 11-1 1,540 \111-111\l l<ii uilu -�7 
'I) q q q q 'U 

ri,111'11111-11<• 0.50 u111 nmil1-1�11-11u1�u 770 111uu111 111u1-1.f"'1nm11Yll-l111-1i�n�11 
• • 

u'iB11il11uo11iYru,,111•1uuu�1mu 1,7801111-1111,1 ilu.�1rim1H11uo• 0.50 rn1111mil1-1�1mrn1u 
q ., q 'll q 

890 111urn11 u'iB11'1,i',,111•1uuu11'1.i11unum•m1"1'11rn,nf 1del1uri 24 n.imvl'uif l'l.fl. 2563 
• • 

il u � el Ul-l°1i11-1"l u ff111 ru ll 11<,i, ffl1 iiri ,.'llel "II 1,\ of1 lJ ru ll ri �lJ 11-\ 11\l" •l'I un ,7 \l 'lJ el, lJ 1Bl1 �1 \l 1 \l '111 l n1-1 
q ., 

q ., 'I.! 

40 ,000,000 1-11.b u 11m H'ff111h ri1 nu11 mri'1,1'1oruel'lJ1LJ1-\<1m1fmf � elU">•'lr1'1r1-1, rf, 111n 0m1m1 
1'l1ffl1ii 11usl111ru1111<i1,ffl1TI�el 1 ,foor1iYru l,1uli11ii'lleliu,i',n�11111u11m�u1'l!li11ii'1,Heluo: 50 

.., q ., q 

tdelmlJ 1 iluu,1n1urih1i11ii lto•,nm1n1'l!ffl1TI1Uff1\lril\l\�ell\illdelmlJ 2 uum1n1urih1i11ii 
l<ii LJ 1u1l111rul\0'1,ff'Y1Tiilel1 LJ 5 il um1n1uriu'iB11 El eln 1usl7!1!Ullff<ii,ffl1IT 

• 
s • 

27 ,3.3 il u � el uiY�1 \-\lJ1 l!fl1 il ,1 l1" l U LJ \Ill iJ"" 11111 l'I il1 n u'i Bl1 � 1 n \i1 l il 1,\ u'i B'Yl lJ 1-\ 1 'lr1-I �1 n ,1 u'i Bl1 
s 

il\i1l1•tu Ll\ll\U "" 11111 l'I lU\llJ1l!fl1 lJV\1'jj\l �1fl<il nu m.iw,1m1 li"1niln71!11 1d el'l\l ri 24 n umwuif 
s s 

l'l.fl. 2563 i,ifuu'iB11�,1iJ�uu�el111nu'iB11 tflel� 1Bni1l'l111 (u1:111r1'111u) �111,1 1iluu'iB11 
lflel� 1Bni1l'l111 (u1:111r1'111u) �111,1 (l-lm'lru) 
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