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KEX แขง็แกร่งด้วยยอดจดัส่งพสัดเุติบโตสูงสุดเป็นประวติักำรณ์พร้อมด้วยบริกำรท่ีไม่มีใครเทียบได้ 

• กำรเข้ำถึงลูกค้ำด้วยกลยุทธ์ด้ำนรำคำเชิงรกุอย่ำงต่อเน่ือง KEX ประสบควำมส ำเรจ็ดว้ยกลยุทธด์ำ้นรำคำเชงิรุกท ำใหเ้ขำ้ถงึกลุ่มลูกคำ้ประเภทกำร

จดัส่งรำคำประหยดั และมุ่งขยำยตวัต่อเนื่องเขำ้สู่ตลำดกำรเกษตร ด้วยกำรน ำเสนอโปรโมชัน่ดำ้นรำคำและแคมเปญกำรตลำดที่ดงึดูดใจทุกภูมภิำคทัว่
ประเทศ 

• ผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 2/2564 มปีริมำณกำรจดัส่งพสัดุท่ีเติบโตอย่ำงโดดเด่นและรำยงำนผลประกอบกำรเป็นท่ีน่ำพอใจ ด้วยก ำไรสุทธทิี่ 

336 ลำ้นบำท พรอ้มทัง้อตัรำก ำไรสุทธทิี ่7.3% จำกควำมส ำเรจ็ของกำรเขำ้ถงึลูกคำ้ดว้ยกำรตลำดและกำรขำยทีแ่ขง็แกร่ง และกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงสงูสุด 

• กำรยกระดบัแพลตฟอรม์กำรจดัส่งพสัดุท่ีได้ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเน่ือง KEX เลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของกำรพฒันำระบบที่มปีระสทิธภิำพ กำร
บรกิำรทีเ่ยีย่มยอด และเครอืขำ่ยกำรจดัส่งทีม่เีสถยีรภำพ เพื่อใหก้ำรจดัส่งตัง้แต่ตน้ทำงจนถงึปลำยทำงเป็นไปอย่ำงมรีะบบและคล่องตวัมำกขึน้ 

• KEX ถือเป็นแบรนดอ์นัดบัหน่ึงในใจของลูกค้ำ กำรนัตีด้วยรำงวลั No.1 Brand Thailand 4 ปีติดต่อกนั จำกกำรจดัอนัดบัโดยนิตยสำร Marketeer 
ผ่ำนกำรโหวตของผูบ้รโิภคจำกทุกภำคทัว่ประเทศไทย ได้รบัคะแนนน ำ ทิ้งห่ำงคู่แข่ง สะท้อนถงึควำมเหนือระดบัของแบรนด์ KEX ซึ่งเป็นผูน้ ำในตลำด
เป็นอย่ำงด ี

• KEX ยงัคงด ำเนินธุรกิจด้วยควำมยืดหยุ่นท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสั โดยให้ควำมส ำคญัต่อมำตรกำรที่รดักุมส ำหรบั
มำตรฐำนดำ้นสุขอนำมยั เช่น หำ้มไม่ใหพ้นักงำนเดนิทำงขำ้มจงัหวดั กำรขนส่งทีเ่วน้ระยะห่ำง และกำรสนับสนุนใหพ้นักงำนในส ำนักงำนทัง้หมดท ำงำน
จำกทีบ่ำ้น ในขณะทีม่ำตรกำรควำมปลอดภยัของพนักงำนและลูกคำ้กย็งัคงเป็นไปอย่ำงเขม้ขน้เช่นกนั 

 

 

 

 

 

ควำมยืดหยุ่นในกำรด ำเนินธรุกิจและกำรให้บริกำรท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ COVID-19 

จำกกำรแพร่ระบำดที่ผ่ำนมำที่มสีถำนกำรณ์รุนแรงขึน้ทัว่ประเทศ  KEX ยงัคงยกระดบัมำตรกำรด้ำนสุขอนำมยัอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรป้องกนัให้
พนักงำนและลูกคำ้มสีขุภำวะทีด่ ีผ่ำนมำตรกำรทีห่ลำกหลำย ไดแ้ก่ กำรส่งเสรมิสขุภำพกำรท ำงำนและควำมสะอำดในทีท่ ำงำน หำ้มกำรเดนิทำงระหวำ่งจงัหวดั 
สนับสนุนกำรฉีดวคัซนี และกำรเวน้ระยะห่ำงระหว่ำงกนั ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิสขุภำพดทีัว่ทัง้องคก์ร KEX ไดป้ระกำศแคมเปญสง่เสรมิกำรฉีดวคัซนีภำยใต้
ชื่อ KerryPrompt เพื่อกระตุ้นและตอบแทนพนักงำนทุกคนให้เข้ำรบัวคัซีนให้เร็วที่สุดตำมกำรจดัสรรวคัซีนที่เกดิขึ้น อีกทัง้ บริษัทฯ ให้ควำมใส่ใจต่อควำม
ปลอดภยัของลูกคำ้ผ่ำนกำรจดัส่งแบบเวน้ระยะห่ำง กำรเปิดใชง้ำนส ำหรบักำรช ำระเงนิและเซน็รบัสนิคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ นอกจำกนี้ KEX ยงัยดึมัน่ในกำร
เดนิหน้ำยกระดบักำรบรกิำรที่ยอดเยี่ยมผ่ำนควำมปลอดภยัสูงสุดจำกกำรด ำเนินงำนและบรกิำรของเรำ แมว้่ำธุรกจิอื่นๆ จะต้องเผชญิกบัควำมยำกล ำบำก
ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ COVID-19 แต่ KEX ยงัคงมผีลประกอบกำรทีแ่ขง็แกร่งและเป็นผูช้นะในตลำดนี้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน ไตรมำส 2/2564 
ตำรำงท่ี 1: สรปุผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

 
 

  
 

(หน่วย: ล้ำนบำท) Q2/2563 Q1/2564 Q2/2564 
YoY 

% +/ (-) 
QoQ 

% +/ (-) 
จ ำนวนพสัดุทีจ่ดัส่ง (ลำ้นชิน้)  166.6 (ครึ่งปีแรกของปี 2564) 10.8%  
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 5,386.4 4,187.7 4,600.0 -14.6% 9.8% 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร -4,524.1 -3,491.3 -3,891.2 -14.0% 11.5% 
ก ำไรขัน้ตน้ 862.3 696.4 708.8 -17.8% 1.8% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร -408.7 -315.1 -327.7 -19.8% 4.0% 
ก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจำ่ย และภำษเีงนิได ้(EBITDA) 1,061.8 979.4 986.6 -7.1% 0.7% 
ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT) 473.8 408.9 428.2 -9.6% 4.7% 
ก ำไรสุทธิ 365.4 302.8 335.6 -8.1% 10.8% 
ก ำไรสุทธิ (บำท/หุ้น)* 0.25 0.17 0.19 -24.0% 11.8% 

      
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 16.0% 16.6% 15.4%   
อตัรำก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจ่ำย และภำษเีงนิได ้(EBITDA Margin) (%) 
อตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT Margin) (%) 

19.7% 
8.8% 

23.4% 
9.8% 

21.4% 
9.3%  

 

อตัรำก ำไรสุทธ ิ(%) 6.8% 7.2% 7.3%   
 

หมำยเหตุ: ตำมทีแ่สดงในงบกำรเงนิโดยไม่รวมผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 
*จ ำนวนหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักหลงักำรเสนอขำยหุน้สูงกว่ำช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุน้ ซึ่งตวัเลขดงักล่ำวใชเ้ป็นตวัหำร  

 

  

 

รปูท่ี 1: รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรจดัส่งพสัด ุ(ไม่รวมรำยได้ค่ำโฆษณำ) แบ่งตำมประเภทลูกค้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

มุ่งเน้นกลยุทธป์รบัรำคำเชิงรกุอย่ำงเขม้ข้น สะท้อนสู่จ ำนวนพสัดขุนส่งท่ีเติบโตสูงสุดอีกครัง้  

• KEX ประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงต่อเนื่องกบัปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุทีเ่ตบิโตสงูสุดเป็นประวตักิำรณ์ โดยในครึง่แรกของปี KEX ท ำกำรจดัส่งพสัดุไปแลว้กว่ำ 
166.6 ลำ้นชิน้ หรอืเตบิโตกว่ำ 10.8% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จำกกลยุทธก์ำรก ำหนดรำคำเชงิรุกอย่ำงต่อเนื่องและเขม้ขน้ในช่วง COVID - 19 

• ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2564 KEX แถลงรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเท่ำกบั 4,600 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 9.8% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ ผลจำก
ควำมส ำเรจ็ของกลยุทธด์ำ้นรำคำทีก่ล่ำวไปแลว้ แมจ้ ำนวนวนัท ำกำรในไตรมำสนี้จะน้อยกว่ำเลก็น้อยกต็ำม อย่ำงไรกต็ำม หำกเทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนั
ของปี 2563 รำยไดล้ดลง 14.6% จำกปรมิำณพสัดทุีส่งูผดิปกตใินไตรมำส 2 ของปี 2563 ในช่วงเริม่ตน้ของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด อกีทัง้สถำนกำรณ์
ที่ยงัคงยดืเยื้อเป็นเหตุให้ก ำลงัซื้อในประเทศอ่อนแอลง และประชำชนมคีวำมระมดัระวงัในกำรใช้จ่ำยอย่ำงรดักุมมำกขึน้ นอกจำกนี้ ในส่วนของรำยได้
แยกตำมประเภทของลูกคำ้ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั 

• ต้นทุนขำยและกำรให้บรกิำรเพิม่ขึน้ 11.5% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ สอดคล้องกบักำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนกำรจดัส่งพสัดุที่มีอตัรำกำรเตบิโตสูงกว่ำ นัน่
หมำยถงึกำรบรหิำรจดักำรตน้ทุนไดเ้ป็นอย่ำงด ีทัง้นี้ หำกเทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น ตน้ทุนลดลงต่อเนื่องในอตัรำ 14.0% โดยมปัีจจยัสนับสนุน
จำกกำรปรบัปรุงประสทิธิภำพกำรด ำเนินงำน กำรพฒันำคุณภำพของระบบและเครือข่ำยกำรขนส่ง รวมถึงกำรประหยดัต่อขนำด อย่ำงไรก็ตำม แม้
ปริมำณกำรจัดส่งที่มำกกว่ำปกติในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดที่ผ่ำนมำ KEX ยังคงให้ควำมส ำคญัต่อมำตรกำรควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัเพื่อ
ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์อย่ำงทนัท่วงท ีรวมถงึกำรใชท้รพัยำกรทีม่อียู่อย่ำงคุม้ค่ำผ่ำนกระบวนกำรรเีอน็จเินียริง่เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำนและ
กำรลดตน้ทุนอย่ำงต่อเนื่อง  

Q2/2563 Q2/2564 

B2B
2%

B2C
44%

C2C
54%

B2B
2%

B2C
47%

C2C
51%

B2B
2%

B2C
45%

C2C
53%

Q1/2564 
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• ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้เลก็น้อยในอตัรำ 4.0% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ แต่เป็นสดัส่วนที่น้อยกว่ำกำรเพิม่ขึน้ของรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรใหบ้รกิำร โดยมสีำเหตุมำจำกค่ำใชจ้่ำยที่เพิม่ขึน้เพื่อกำรขยำยตวัทำงธุรกจิ ทัง้นี้ KEX ยงัคงสำมำรถด ำเนินกำรลดค่ำใชจ้่ำยรวมลงไดอ้ย่ำง
ต่อเนื่อง โดยลดลงกว่ำ 19.8% หำกเทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีก่อน 

• ด้วยกลยุทธ์กำรปรบัรำคำประกอบกบักำรพฒันำระบบกำรท ำงำน ท ำให้ทัง้อตัรำก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจ่ำย และภำษีเงนิได ้
(EBITDA margin) อตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเงนิได้ (EBIT) และอตัรำก ำไรสุทธิ ยงัคงเพิม่ขึน้เป็น 21.4% 9.3% และ 7.3% ตำมล ำดบั โดย
บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธเิป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ จำกกำรควบคุมต้นทุนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และต้นทุนทำงกำรเงนิลดลงจำกกำรช ำระคนื เงนิกู้ยมืจำก
สถำนบนักำรเงนิทัง้จ ำนวนโดยใชเ้งนิเพิม่ทุนจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

ฐำนะกำรเงินและสภำพคล่อง 

รปูท่ี 2: ฐำนะทำงกำรเงิน 

   
ตำรำงท่ี 2: รำยละเอียดสินทรพัย์    

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2563 Q2/2564 
เปลีย่นแปลง 

% +/ (-) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  9,696.8 3,913.2 -59.6% 
เงนิลงทุนระยะสัน้ - 5,005.4 N/A 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 1,466.8 1,583.7 8.0% 
อำคำรและอุปกรณ์  2,258.5 1,947.3 -13.8% 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 5,320.6 4,603.1 -13.5% 
สนิทรพัยอ์ื่น 575.6 563.3 -2.1% 
รวมสินทรพัย ์ 19,318.2 17,615.9 -8.8% 

ตำรำงท่ี 3: หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ    

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2563 Q2/2564 
เปลีย่นแปลง 

% +/ (-) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น  1,347.0 1,224.7 -9.1% 
เจำ้หน้ีบรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง  615.1 425.8 -30.8% 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  1,760.6 1,883.1 7.0% 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ  3,593.1 2,660.5 -26.0% 
หน้ีสนิอื่น 1,155.1 340.9 -70.5% 
รวมหน้ีสิน 8,470.8 6,535.0 -22.9% 
รวมส่วนของเจ้ำของ 10,847.5 11,080.9 2.2% 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 19,318.2 17,615.9 -8.8% 

ฐำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่องท่ีแขง็แกร่ง 

• KEX ยงัคงมุ่งมัน่พฒันำควำมสำมำรถในกำรจดักำรทำงกำรเงนิและกระแสเงนิสด เมื่อเทยีบกบัปี 2563 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง 59.6% 
สำเหตุหลกัมำจำกกระแสเงนิสดที่ใช้ไปในกจิกรรมลงทุนและจดัหำเงนิ โดยในเดอืนมกรำคมของปีนี้ KEX ได้ช ำระคนืเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิทีม่อียู่
ทัง้หมด ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมำส 2/2564 บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรเงนิกู้ยมืในงบกำรเงนิ นอกจำกนี้ เพื่อเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล บรษิทัฯ 
จ่ำยเงนิปันผลทัง้สิน้ 383 ลำ้นบำทเมื่อวนัที ่21 พฤษภำคม 2564 โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 2563 

10,847 11,081 
8,040 6,994 

11,278 
10,622 3,773 2,849 

4,698 
3,686 

ส่วนของเจำ้ของ สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน สนิทรพัยห์มุนเวยีน หนี้สนิไม่หมุนเวยีน หนี้สนิหมุนเวยีน

หน่วย: ลำ้นบำท 

FY2563 Q2/2564 
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• ตำมวตัถุประสงคก์ำรลงทุนของบรษิทัฯ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้ค่ำ คุม้ครองเงนิตน้ และยงัคงมสีภำพคล่องทีด่ ีบรษิทัฯ ไดล้งทุนในตลำดเงนิทีม่คีวำม
เสีย่งต ่ำแต่มสีภำพคล่องสงู โดยเป็นกำรลงทุนในกองทุนรวมทีล่งทุนในตรำสำรหนี้เป็นหลกั ส่งผลใหม้เีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนรวม 5,077 ลำ้น
บำท โดยบรษิทัฯ ยงัคงวำงแผนกจิกรรมกำรลงทุนอย่ำงรอบคอบและระมดัระวงั เนื่องจำกควำมไม่แน่นอนจำกสถำนกำรณ์ COVID - 19 และกำรฟ้ืนตวั
ของภำวะเศรษฐกจิของประเทศ 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

  Q2/2563 Q1/2563 Q2/2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     

อตัรำส่วนสภำพคล่อง(1)  (เท่ำ) 0.79 2.95 2.88 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็(2)  (เท่ำ) 0.76 2.93 2.85 

อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด(3)  (เท่ำ) 0.65 0.16 0.31 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้(4)  (เท่ำ) 20.74 19.20 16.52 

ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ (5)  (วนั) 17.60 19.01 22.09 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี(6)  (เท่ำ) 37.57 30.82 24.44 

ระยะเวลำเฉลีย่ในกำรช ำระหน้ี(7)  (วนั) 9.71 11.84 14.94 

วงจรเงนิสด(8)  (วนั) 7.89 7.17 7.16 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     

อตัรำก ำไรขัน้ตน้(9)  (%) 16.01 16.63 15.41 

อตัรำก ำไรสุทธ(ิ10)  (%) 6.78 7.23 7.30 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้(11)  (%) 73.01 19.54 19.15 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย(์12)  (%) 19.60 9.50 9.30 

อตัรำกำรหมุนเวยีนของสนิทรพัย(์13)  (เท่ำ) 2.60 1.30 1.25 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(14)  (เท่ำ) 3.10 0.62 0.59 

อตัรำส่วนหน้ีสนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(15)  (เท่ำ) 1.23 1.21 1.13 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย(16)  (เท่ำ) 41.75 31.28 44.09 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี(17)  (เท่ำ) 2.16 2.29 2.14 

หมำยเหตุ: 
(1) อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ ค ำนวณจำกยอดรวมของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนระยะสัน้ และลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นหำรดว้ยหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 

(2) อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ ค ำนวณจำกยอดรวมของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนระยะสัน้ และลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นหำรดว้ยหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 

(3) อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด ค ำนวณจำกยอดเงนิสดสุทธทิีเ่กดิจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำนหำรดว้ยค่ำเฉลีย่ของหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 

(4) อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ ค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำรหำรดว้ยลูกหนี้กำรคำ้เฉลี่ย (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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พฒันำควำมเป็นผู้น ำท่ีท ำลำยสถิติยอดขนส่งสูงสุด สู่กำรกระจำยควำมเส่ียงโดยกำรลงทุนในธุรกิจอ่ืน 

จำกสถำนะทำงกำรเงนิทีแ่ขง็แรงและกำรค ำนึงถงึกำรสรำ้งมลูค่ำใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.743 บำท เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 1,293 ล้ำนบำท ทัง้นี้ วนัก ำหนดสทิธขิองผูถ้อืหุ้น (Record Date) ที่มสีทิธไิด้รบัเงนิปันผล คอื วนัที่ 25 
สงิหำคม 2564 โดยมกี ำหนดจ่ำยในวนัที ่10 กนัยำยน 2564 ตำมล ำดบั 

ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ที่รุนแรงขึน้ของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสั แต่ KEX ยงัคงมุ่งมัน่พฒันำกำรด ำเนินธุรกจิใหแ้ขง็แกร่ง ด้วยกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถใน
กำรใหบ้รกิำรเพื่อใหต้อบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทีเ่พิม่สงูขึน้ในช่วงทีผ่่ำนมำและส่งผลให ้KEX ท ำลำยสถติมิปีรมิำณกำรจดัส่งสงูสุด บรษิทัฯ ยงัคงไม่
หยุดยัง้กำรยกระดบัมำตรฐำนและประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำน ผ่ำนระบบควบคุมอตัโนมตั ิกำรบรหิำรสนิทรพัยใ์หเ้กดิประโยชน์สงูสุด รวมถงึกำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศอย่ำงทรงพลงั ส่งผลให้ตลอด 4 ปีที่ผ่ำนมำ KEX ได้รบักำรจดัอนัดบัจำกนิตยสำร Marketeer ให้เป็นแบรนด์อนัดบั 1 และเป็นผูน้ ำใน
ตลำดพรอ้มกำรบรกิำรทีเ่หนือระดบั 

ส ำหรบักำ้วต่อไปของกลยุทธ์ทำงธุรกจิ KEX ยงัคงมุ่งมัน่สู่กำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกหลำกหลำยช่องทำง รวมถงึกำรบรหิำรงำนอย่ำงยดืหยุ่นและปรบัตวัไดใ้น
ทุกสถำนกำรณ์ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัคงแสวงหำโอกำสทำงธุรกจิทีห่ลำกหลำยเพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรทีม่คีวำมหลำกหลำยมำกยิง่ขึน้ ผ่ำนทำงแพลตฟอร์ม
ในรูปแบบของ Cold Delivery และ Less-than-truckload (LTL) Delivery รวมถงึ Kerry Can Sell และล่ำสุดบรษิทัฯ ได้แนะน ำ Kerry Wallet สู่ตลำด ที่จะเขำ้
มำเป็นเครื่องมอืส ำคญัทีจ่ะท ำใหลู้กคำ้ประจ ำของ KEX ใชจ้่ำยเงนิและร่วมกจิกรรมผ่ำน wallet อย่ำงต่อเนื่องทัง้ระบบ มุ่งสู่กำรด ำเนินธุรกจิอยำ่งยัง่ยนืและสรำ้ง
กำรเตบิโตในระยะยำว โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำแผนงำนดำ้นควำมยัง่ยนืและรเิริม่โครงกำรต่ำงๆ ใหค้รอบคลุมทัง้มติสิ ิง่แวดลอ้ม สงัคม และกำรก ำกบักจิกำรทีด่ ี 
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