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ก้ำวเข้ำสู่ปี 2564 อย่ำงแขง็แกร่งและมัน่คง 

• KEX ด ำเนินกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดเชิงรกุรบัปีใหม่ เริม่ตัง้แต่ช่วงตน้ปี KEX ปรบักลยุทธด์ำ้นรำคำเพื่อใหเ้ขำ้ถงึกลุ่มกำรจดัส่งรำคำประหยดั พรอ้มเพิม่ขนำดในกำรรบั
พสัดุ (XXL) ทีร่องรบัได้สงูสุด 30 กก. เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่มำกขึน้ของกลุ่มลูกคำ้ และเพื่อใหเ้ขำ้ถงึกลุ่มลูกคำ้ทีก่วำ้งขึน้ 

• ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส Q1/2564 มปีริมำณกำรจดัส่งพสัดดุ่วนท่ีเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง มกี ำไรสุทธิที่ 303 ลำ้นบำท และ อตัรำก ำไรสุทธิที่ 7.2% ลดลงเลก็น้อย
จำกไตรมำสที่ 1 ปี 2563 

• KEX อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำแพลตฟอรม์กำรจดัส่งพสัด ุเพื่อประสทิธภิำพสงูสุดในดำ้นกำรด ำเนินงำน โดยคำดว่ำจะแลว้เสรจ็ภำยในปีนี้ 

• KEX จบัมือ ‘กรมส่งเสริมกำรเกษตร’ เพื่อพฒันำและส่งเสรมิระบบโลจสิตกิส์แก่ภำคกำรเกษตร โดยไดร้่วมลงนำมในบนัทกึขอ้ตกลงควำมร่วมมอืพฒันำและส่งเสรมิ
ระบบโลจสิตกิสภ์ำคกำรเกษตร (MOU) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในกำรพฒันำเกษตรกร พรอ้มทัง้กระบวนกำรจดัส่งเพื่อใหส้นิคำ้ถงึมอืผูร้บัปลำยทำง
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

• KEX ผนึกก ำลงักบัธนำคำรกรงุเทพ ในกำรใหบ้รกิำรยนืยนัตวัตน Be My ID ทีเ่คอรี่ เอก็ซ์เพรส พำรเ์ซล ชอ็ป ทัว่ประเทศ เพื่อเป็นอกีหนึ่งทำงเลอืกและอ ำนวยควำม
สะดวกลูกคำ้ นอกเหนือจำกกำรยนืยนัตวัตนทีส่ำขำธนำคำร 

 

 

ควำมโดดเด่นในกำรให้บริกำรท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ COVID-19 
ในขณะที่ทุกภำคส่วนมุ่งมัน่ที่จะต่อสู้และฟันฝ่ำกบัวกิฤตกำรณ์ COVID – 19 KEX เดนิหน้ำยกระดบัมำตรกำรรบัมอื COVID – 19 ให้ควำมเขม้ขน้มำกยิง่ขึ้น ขณะเดยีวกัน 
KEX ได้มกีำรจดัท ำแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น KEX ยงัยดึมัน่ในกำรเป็นตวักลำงจดัส่งควำมสุขผ่ำนกำรจดัส่งพสัดุด่วนไปยงัพืน้ที่
ต่ำงๆทัว่ประเทศไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและปลอดภยั  
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน ไตรมำส 1/2564 

ตำรำงท่ี 1: สรปุผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
   

(หน่วย: ล้ำนบำท) Q1/2563 Q1/2564 
YoY 

% +/ (-) 
กำรเพ่ิมข้ึนของจ ำนวนพสัดท่ีุจดัส่ง    12.9% 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 4,813.8 4,187.7 -13.0% 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร -3,973.1 -3,491.3 -12.1% 
ก ำไรขัน้ตน้ 840.8 696.4 -17.2% 
ก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจำ่ย และภำษเีงนิได ้(EBITDA) 1,073.8 979.4 -8.8% 
ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT) 490.6 408.9 -16.7% 
ก ำไรสุทธิ 372.6 302.8 -18.7% 
ก ำไรสุทธิ (บำท/หุ้น)* 0.62 0.17  
    
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 17.5% 16.6%  
อตัรำก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจ่ำย และภำษเีงนิได ้(%) (EBITDA Margin) 
อตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(%) (EBIT Margin) 

22.3% 
10.2% 

23.4% 
9.8%  

อตัรำก ำไรสุทธ ิ(%) 7.7% 7.2%  
หมำยเหตุ: ตำมทีแ่สดงในงบกำรเงนิโดยไม่รวมผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 
*จ ำนวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัหลงักำรเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุ้น ซ่ึงตวัเลขดงักล่ำวใชเ้ป็นตวัหำร    

รปูท่ี 1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรจดัส่งพสัด ุ(ไม่รวมรำยได้ค่ำโฆษณำ) แบ่งตำมประเภทลูกค้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธป์รบัรำคำเชิงรกุ และ กำรเฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์โควิด – 19 อยำ่งต่อเน่ือง 

• ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ COVID – 19 ที่ยดืเยื้อส่งผลให้เศรษฐกจิไทยซบเซำอย่ำงต่อเนื่อง และยงัมกีำรคำดกำรณ์ว่ำจะฟ้ืนตวัได้ช้ำลง KEX เดนิหน้ำกลยุทธ์กำรก ำหนด
รำคำเชงิรุก เพื่อตอบสนองกำรเติบโตของตลำดกำรจดัส่งพสัดุรำคำประหยดั และเป็นกำรขยำยกำรให้บรกิำรเพื่อให้เขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ได้หลำกหลำยมำกขึ้น ส่งผลใหใ้น
ไตรมำส 1/2564 KEX มปีรมิำณกำรจดัส่งพสัดุด่วนเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโต 13% เทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัของปี 2563 แมว่้ำจะมวีนัท ำกำรน้อยลง
ในไตรมำส 1/2564 เมื่อเทยีบกบัไตรมำส 1/2563 โดยในส่วนของรำยไดแ้ยกตำมประเภทของลูกคำ้ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั 

• ส ำหรบัไตรมำสแรกของปี 2564 KEX มรีำยได้ 4,188 ล้ำนบำท ปรบัลดลง 13% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปี 2563 โดยมปัีจจยัหลกัได้แก่ กำรปรบัรำคำต่อพสัดุเชงิรุก
และกำรเจำะเขำ้สู่กลุ่มตลำดกำรจดัส่งรำคำประหยดั 

• สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID – 19 ที่ยงัคงส่งผลกระทบทำงลบต่อควำมเชื่อมัน่ในกำรบรโิภคและก ำลงัซื้อของผู้บรโิภคอย่ำงต่อเนื่องนัน้ ท ำให้ผู้ให้บรโิภคมี
ควำมต้องกำรสัง่ซื้อพสัดุที่มมีูลค่ำและขนำดเล็กลง ประกอบกบัมกีำรซื้อบรกิำรเสรมิน้อยลง เป็นหนึ่งในปัจจยัที่ส่งผลให้รำคำต่อหน่วยพสัดุที่จดัส่งปรบัตวัลดลงในช่วง
ไตรมำสทีผ่่ำนมำ 

• แม้ว่ำกำรเติบโตของอคีอมเมริ์ซและโซเชยีลคอมเมิร์ซจะมีแนวโน้มที่ดขี ึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมควำมเชื่อมัน่ของผู้บรโิภคยงัมคีวำมไม่แน่นอนอยู่สูงเนื่องจำก
ผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคระบำดในช่วงกลำงไตรมำส 

• รำยไดค้่ำโฆษณำเพิม่ขึน้ 794.4% เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ โดยมปัีจจยัส ำคญัจำกบรกิำรที ่KEX จบัมอืร่วมกบัพนัธมติรทำงธุรกจิรำยต่ำงๆ โดย ณ ปัจจุบนั กลยุทธก์ำร
ขยำยธุรกจิประเภทต่ำงๆอยู่ในระหว่ำงกำรวำงแผนและด ำเนินกำร เพื่อเพิม่แหล่งรำยไดท้ีห่ลำยหลำยใหก้บับรษิทัฯ ในไตรมำสต่อ ๆ ไป 

B2B
2%

B2C
44%

C2C
54%

B2B
2%

B2C
47%

C2C
51%

Q1/2563 Q1/2564 
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• ตน้ทุนขำยและใหก้ำรบรกิำรลดลงประมำณ 12.1% YoY โดยมปัีจจยัสนับสนุนจำกกำรประหยดัต่อขนำดและกำรปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง KEX 
ยงัคงวำงแผนส ำหรบักระบวนกำรรเีอน็จเินียริง่และกำรอปัเกรดแพลตฟอรม์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรใชท้รพัยำกรและลดตน้ทุนต่อไป อย่ำงไรกต็ำม ถงึแม้ 
KEX มุ่งเน้นประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำน แต่กไ็ม่เคยละเลยกำรใหค้วำมส ำคญัในเรื่องของดำ้นสุขอนำมยัและมำตรกำรควำมปลอดภยัของพนักงำนและผูบ้รโิภค 

• KEX ยงัคงสำมำรถด ำเนินกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 1/2564 ลงไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง แมจ้ะมรีำยกำรรบัรูค้่ำใชจ้่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (share-based 
payment) แบบเตม็ไตรมำสเป็นครัง้แรกทีจ่ ำนวน 12.5 ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลมำจำกกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสำมญั หรอื ESOP ใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนในช่วงปลำยเดอืนธนัวำคม 2563 

• ดว้ยกลยุทธก์ำรปรบัรำคำประกอบกบัมลูค่ำและขนำดของกำรสัง่ซื้อสนิคำ้ทีเ่ลก็ลงจำกสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกจินัน้ ท ำใหเ้กดิกำรปรบัลดลงของรำยได้ ก ำไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT) และก ำไรสุทธ ิอย่ำงไรกด็ ีแมว่้ำรำยได้และก ำไรสุทธจิะปรบัลดลง แต่อตัรำก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจ่ำย และ
ภำษเีงนิได้ (EBITDA margin) ยงัคงปรบัเพิม่สงูขึน้เป็น 23.4% และบรษิทัฯ ยงัคงสำมำรถรกัษำอตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษี (EBIT margin) และอตัรำก ำไรสุทธ ิ
(Net profit margin) ใหอ้ยู่ในช่วงทีเ่หมำะสมที ่9.8% และ 7.2% ตำมล ำดบั 

ฐำนะกำรเงินและสภำพคล่อง 

รปูท่ี 2 ฐำนะทำงกำรเงิน 

 
 

ตำรำงท่ี 2: รำยละเอียดสินทรพัย์    

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2563 Q1/2564 
YoY 

% +/ (-) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  9,696.8 9,019.6 -7.0% 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 1,466.8 1,401.8 -4.4% 
อำคำรและอุปกรณ์  2,258.5 2,094.3 -7.3% 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 5,320.6 4,974.6 -6.5% 
สนิทรพัยอ์ื่น 575.6 542.1 -5.8% 
รวมสินทรพัย ์ 19,318.2 18,032.3 -6.7% 

ตำรำงท่ี 3: หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ    

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2563 Q1/2564 
YoY 

% +/ (-) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น  1,347.0 1,085.2 -19.4% 
เจำ้หน้ีบรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง  615.1 484.1 -21.3% 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  1,760.6 1,793.9 1.9% 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ  3,593.1 3,163.1 -12.0% 
หน้ีสนิอื่น 1,155.1 388.1 -66.4% 
รวมส่วนของเจำ้ของ 10,847.5 11,117.8 2.5% 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 10,847.5 18,032.3 -6.7% 

ฐำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่องท่ีแขง็แกร่ง 

• เมื่อเทยีบกบัปี 2563 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงเลก็น้อยในอตัรำ 7.0% โดยมปัีจจยัหลกัมำจำกกระแสเงนิสดทีใ่ชใ้นกจิกรรมจดัหำเงนิ โดยในเดอืนมกรำคม 
ปี 2564 KEX ได้ช ำระคนืเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิทีม่อียู่ทัง้หมด ส่งผลให้ ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 บรษิทัฯ ไม่มรีำยกำรเงนิกูย้มืในงบกำรเงนิ 

• เงนิสดสุทธทิีใ่ชใ้นกจิกรรมกำรลงทุนลดลง ประมำณ 62.4% เนื่องจำก KEX ยงัคงวำงแผนกจิกรรมกำรลงทุนอย่ำงรอบคอบและระมดัระวงั เนื่องจำกควำมไม่แน่นอนจำก
สถำนกำรณ์ COVID – 19 และกำรฟ้ืนตวัของภำวะเศรษฐกจิของประเทศ 

10,847 11,118 
8,040 7,511 

11,278 10,521 3,773 3,352 

4,698 3,563 

ส่วนของเจำ้ของ สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน สนิทรพัยห์มุนเวยีน หนี้สนิไม่หมุนเวยีน หนี้สนิหมุนเวยีน

Unit: MB 

FY2563 Q1/2564 
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• ตำมวตัถุประสงคก์ำรบรหิำรกำรด ำเนินธุรกจิ KEX ใหค้วำมส ำคญักบัผลกำรด ำเนินงำน และอตัรำก ำไรสุทธทิีด่เีพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ จะมกีำรเตบิโตในระยะกลำงถงึ
ระยะยำว นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัคงขยำยตลำดอย่ำงต่อเนื่องและแสวงหำโอกำสทำงธุรกจิเพื่อเสรมิสรำ้งควำมแขง็แกร่งของธุรกจิต่อไป 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

  Q1/2020 Q1/2021 

อตัราส่วนสภาพคล่อง    

อตัรำส่วนสภำพคล่อง(1)  (เท่ำ) 0.73 2.95 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็(2)  (เท่ำ) 0.69 2.93 

อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด(3)  (เท่ำ) 0.32 0.16 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้(4)  (เท่ำ) 20.50 19.20 

ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ (5)  (วนั) 17.81 19.01 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี(6)  (เท่ำ) 41.65 30.87 

ระยะเวลำเฉลีย่ในกำรช ำระหน้ี(7)  (วนั) 8.76 11.82 

วงจรเงนิสด(8)  (วนั) 9.05 7.19 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%)(9)  (%) 17.47 16.63 

อตัรำก ำไรสุทธ ิ(%)(10)  (%) 7.74 7.23 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%)(11)  (%) 69.82 19.54 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยร์วม (%)(11)  (%) 18.18 9.50 

อตัรำกำรหมุนเวยีนของสนิทรพัย(์13)  (เท่ำ) 2.59 1.30 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    

อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(14)  (เท่ำ) 2.96 0.62 

อตัรำส่วนหน้ีสนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(15)  (เท่ำ) 38.60 31.28 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย(16)  (เท่ำ) 1.60 1.21 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี(17)  (เท่ำ) 1.81 2.29 

หมำยเหตุ: 
(1) อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ ค ำนวณจำกยอดรวมของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนระยะสัน้ และลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นหำรดว้ยหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 

(2) อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ ค ำนวณจำกยอดรวมของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนระยะสัน้ และลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นหำรดว้ยหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 

(3) อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด ค ำนวณจำกยอดเงนิสดสุทธทิีเ่กดิจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำนหำรดว้ยค่ำเฉลีย่ของหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 

(4) อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ ค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำรหำรดว้ยลูกหนี้กำรคำ้เฉลีย่ (ยอดขัน้ต้น)  

(5) ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ ค ำนวณจำก 360 หำรดว้ยอตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ 

(6) อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หนี้ ค ำนวณจำกต้นทุนกำรขำยและกำรบรกิำรหำรดว้ยเจำ้หนี้กำรคำ้เฉลีย่ 

(7) ระยะเวลำเฉลีย่ในกำรช ำระหนี้ ค ำนวณจำก 360 หำรดว้ยอตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หนี้  

(8) วงจรเงนิสด ค ำนวณจำกส่วนต่ำงระหว่ำงระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่กบัระยะเวลำเฉลีย่ในกำรช ำระหนี้ 

(9) อตัรำก ำไรขัน้ต้น ค ำนวณจำกก ำไรขัน้ต้นหำรดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำร 

(10) อตัรำก ำไรสุทธ ิค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดหำรดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำร  

(11) อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดหำรดว้ยค่ำเฉลีย่ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม  

(12) อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดหำรดว้ยค่ำเฉลีย่สนิทรพัยร์วม  

(13) อตัรำกำรหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์ค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรหำรดว้ยค่ำเฉลีย่สนิทรพัยร์วม 

(14) อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ค ำนวณจำกหนี้สนิรวมหำรดว้ยส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 

(15) อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ค ำนวณจำกยอดรวมของหนี้สนิทีม่ดีอกเบี้ยและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำหำรดว้ยส่วนของผูถ้อืหุน้รวม  

(16) อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย ค ำนวณจำก EBITDA หำรดว้ยดอกเบี้ยจ่ำย  

(17) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ค ำนวณจำก EBITDA หำรดว้ยยอดรวมของเงนิกู้ยมืระยะสัน้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี และต้นทนุทำงกำรเงนิ  
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ควำมเป็นผู้น ำทำงกำรตลำดท่ีแขง็แกร่ง 
จำกสญัญำณกำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกจิและกำรเตบิโตที่คำดว่ำจะปรบัตวัดขีึน้ภำยหลงัจำกกำรบรกิำรจดักำรวคัซนีภำยในประเทศ KEX จะยงัคงด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมยดืหยุ่น
และมคีวำมคล่องตวัเพื่อรองรบัทุกสถำนกำรณ์ รวมถงึพรอ้มทีจ่ะแสวงหำและไขว่ควำ้โอกำสทำงธุรกจิอยู่เสมอ ในขณะเดยีวกนั นอกจำกกำรรุกเขำ้สู่ตลำดกำรจดัส่งรำคำ
ประหยดัเพื่อส่วนแบ่งกำรตลำดทีเ่พิม่สงูขึน้ KEX ยงัไดป้รมิำณกำรจดัส่งจำกลูกคำ้ภำคธุรกจิเพิม่ขึน้ ซึง่จะสำมำรถรกัษำฐำนปรมิำณพสัดุในปี 2564 ได ้ในดำ้นกำรด ำเนินงำน 
KEX ไดม้กีำรพฒันำแพลตฟอรม์กำรจดัส่งพสัดุอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรทีม่คีวำมหลำกหลำยมำกยิง่ขึน้ เช่น บรกิำรแบบ door-to-door และบรกิำรกลุ่มตลำดรำคำ
ประหยดั เป็นตน้ รวมถงึกำรคำดกำรณ์ปรมิำณพสัดุทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้โดยใชป้ระโยชน์จำกเครอืขำ่ยทีม่อียู่ของบรษิทัฯ ยิง่ไปกว่ำนัน้ KEX จะยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะขยำยเครอืขำ่ย 
Kerry Express Everywhere รวมถงึจบัมอืกบัพนัธมติรเพื่อต่อยอดโอกำสทำงธุรกจิ เพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน และกระจำยธุรกจิเพื่อเขำ้สู่ธุรกจิในรูปแบบใหม่ เพื่อทีจ่ะ
เสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของ KEX ใหเ้ตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

       
นำยอศิรนิทร ์ภทัรมยั 

(ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรสำยงำนกำรลงทุน) 
บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 


