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ปริมำณกำรจดัส่งพสัดสุูงสุดพร้อมรำยได้ท่ีเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ขณะท่ียงัคงควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำร
พร้อมด้วยคณุภำพท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 

• บริษทัฯ ยงัคงให้ควำมส ำคญัสงูสดุกบักำรจดัส่งพสัดดุ่วนอนัเป็นหวัใจหลกัของกำรด ำเนินธรุกิจ โดยยดึมัน่กลยทุธเ์พื่อควำมเป็นผูน้ ำทีโ่ดดเดน่ใน
ตลำด 

• KEX ประสบควำมส ำเรจ็ดว้ยกำรด ำเนินกลยุทธ์ด้ำนรำคำเชิงรกุ ส่งผลให้ทัง้ปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุ รำยได ้และจ ำนวนลูกคำ้เตบิโตอย่ำงโดดเด่น โดย
ผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 3/2564 มปีริมำณกำรจดัส่งพสัดแุละรำยได้ท่ีเติบโตอย่ำงแขง็แกร่ง ดว้ยรำยไดจ้ ำนวน 5,331 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ในอตัรำ 
18.8% เมื่อเทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัของปี 2563 จำกกำรรกุเข้ำสู่ตลำดรำคำประหยดัซึง่ท ำใหส้ำมำรถเขำ้ถงึลูกคำ้จ ำนวนมำกทีไ่ม่เคยเลอืกใชบ้รกิำร
ของ KEX มำก่อน 

• ลูกค้ำรำยใหม่กว่ำ 7.5 ลำ้นคนเขำ้มำใชบ้รกิำรของ KEX เป็นครัง้แรกในไตรมำส 3/2564 และจ ำนวนลูกคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรมำกกวำ่ 3 ครัง้ต่อเดอืนเพิม่ขึน้ถงึ 
58% เทยีบกบัไตรมำส 3/2563 

• กำรประหยดัต่อขนำด และกำรพฒันำประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน จำกกำรยกระดบัแพลตฟอร์มกำรจดัส่งพสัดุท ำให้กำรควบคุมต้นทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนในสถำนกำรณ์ปกตเิป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้นี้ บรษิทัฯ มตีน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยส่วนเพิม่จำกกำรจดัเตรียมทรพัยำกรส ำรองเพื่อรองรบั
กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ตน้ทุนแรงงำนและรำคำน ้ำมนัทีเ่พิม่สงูขึน้ และตน้ทุนจำกกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรรองรบัพสัดุ
เพื่อรองรบัปรมิำณพสัดุที่จะเพิม่ขึน้ในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบจำกกำรเพิม่ของตน้ทุนในส่วนนี้คำดว่ำจะลดลงอย่ำงต่อเนื่องเมื่อสถำนกำรณ์โค
วดิ-19 ค่อยๆ ปรบัตวัดขีึน้ รวมถงึปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

• ควำมเหนือระดบัของคณุภำพกำรให้บริกำรเป็นสิง่บ่งชี้หลกัของกำรเตบิโตของปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุ ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรขำดแคลนแรงงำนที่

เพิม่ขึน้ ประกอบกบักำรหยุดชะงกัของก ำลงัแรงงำนที่ไม่สำมำรถคำดเดำได้ในหลำยพืน้ทีท่ี่กระจำยตวัอยู่ทัว่ประเทศ KEX ยงัมุ่งมัน่ด ำเนินธรุกิจด้วย
ควำมยืดหยุ่น พรอ้มกำรเตรยีมทรพัยำกรส ำรองเพื่อรกัษำคุณภำพกำรบรกิำรทีย่อดเยีย่มและเป็นไปอย่ำงรำบรื่นสู่ลูกคำ้ทุกรำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมโดดเด่นและต่อเน่ืองของคณุภำพกำรให้บริกำรท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 

แม้ในช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำจะมีหลำยปัจจยัที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจขนส่ง ทัง้สถำนกำรณ์โควิด-19 ที่รุนแรงมำกขึ้นทัว่ประเทศ ควำมกดดนัจำก
ตลำดแรงงำน และรำคำน ้ำมนัทีพุ่่งสงูขึน้ แต่ KEX ไดย้กระดบัแพลตฟอรม์เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตลอด 365 วนัอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่มวีนัหยุด อกีทัง้คง
คุณภำพกำรให้บรกิำรอนัเยี่ยมยอด จำกกำรคำดกำรณ์และเตรยีมกำรเพื่อรองรบัสถำนกำรณ์ล่วงหน้ำทัง้ในส่วนของกำรวำงแผนและกำรจดักำรทรพัยำกร
ส ำรองต่ำงๆ อนัรวมถงึกำรเพิม่บุคลำกร จดัเตรยีมศูนยค์ดัแยกพสัดุส ำรอง ศูนยก์ระจำยพสัดุส ำรอง จุดใหบ้รกิำร และยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนส่งทัว่ประเทศ 
โดยในเดอืนกนัยำยน 2564 KEX ได้มกีำรจดัเตรยีมเสน้ทำงจดัส่งส ำรองเพิม่ถงึ 2,890 เสน้ทำง ศูนย์คดัแยกพสัดุส ำรอง 4 ศูนย์ รวมทัง้ศูนยก์ระจำยพสัดุซึง่มี
พืน้ทีร่วมกว่ำ 62,000 ตร.ม. เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรกำรจดัส่งพสัดุทีเ่พิม่ขึ้น 
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นอกจำกนี้ มำตรกำรด้ำนสุขอนำมยัยงัคงเป็นสิง่ที่ KEX ให้ควำมส ำคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ำกำรเตรยีมควำมพร้อมด้ำนอื่นๆ ได้แก่ ห้ำมกำรเดนิทำงระหว่ำง
จงัหวดั กำรเวน้ระยะห่ำงระหว่ำงกนั และกำรส่งเสรมิพนักงำนให้สำมำรถท ำงำนจำกที่บำ้นได้ (Work from Home) นอกเหนือจำกมำตรกำรต่ำงๆ แล้วนัน้ สุข
ภำวะของลูกคำ้และพนักงำนกเ็ป็นสิง่ทีเ่รำใหค้วำมใส่ใจอย่ำงสงูสุด KEX ไดส้่งเสรมิกำรฉีดวคัซนีภำยใต้โปรแกรม KerryPrompt เพื่อกระตุน้ใหพ้นักงำนทุกคน
เขำ้รบัวคัซนีทัว่ทัง้องคก์ร ถอืไดว้่ำเป็นโปรแกรมส่งเสรมิกำรฉีดวคัซนีที่ใหญ่ทีสุ่ดโปรแกรมหนึ่งในประเทศไทย ในฐำนะผูน้ ำดำ้นธุรกจิจดัส่งพสัดุด่วนทีย่งัคงอยู่
เคยีงขำ้งคนไทยและสงัคมไทยเสมอมำ เรำได้เป็นส่วนหนึ่งในกำรส่งมอบควำมห่วงใยและควำมปลอดภยั ร่วมกบัสภำกำชำดไทยและผูบ้รจิำคต่ำงๆ จดัส่ง 
“กล่องพน้ภยั” สู่ผูป่้วยและโรงพยำบำลสนำมทัว่ประเทศ 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน ไตรมำส 3/2564 

ตำรำงท่ี 1: สรปุผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
 

 
  

 

(หน่วย: ล้ำนบำท) Q3/2563 Q2/2564 Q3/2564 
YoY 

% +/ (-) 
QoQ 

% +/ (-) 

จ ำนวนพสัดุทีจ่ดัส่ง (ลำ้นชิน้)   48.0%  
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 4,488.6 4,600.0 5,330.7 18.8% 15.9% 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร -3,805.2 -3,891.2 -4,978.5 30.8% 27.9% 
ก ำไรขัน้ตน้ 683.5 708.8 352.2 -48.5% -50.3% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร -307.0 -327.7 -361.9 17.9% 10.5% 
ก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจำ่ย และภำษเีงนิได ้(EBITDA) 1,043.8 986.6 600.4 -42.5% -39.1% 
ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT) 396.9 428.2 27.4 -93.1% -93.6% 
ก ำไรสุทธิ 292.1 335.6 12.8 -95.6% -96.2% 
ก ำไรสุทธิ (บำท/หุ้น)* 0.20 0.19 0.01 -96.3% -96.1% 

      
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 15.2% 15.4% 6.6%   
อตัรำก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจ่ำย และภำษเีงนิได ้(EBITDA Margin) (%) 23.3% 21.4% 11.3%   
อตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT Margin) (%) 8.8% 9.3% 0.5%   
อตัรำก ำไรสุทธ ิ(%) 6.5% 7.3% 0.2%   
 

หมำยเหตุ: ตำมทีแ่สดงในงบกำรเงนิโดยไม่รวมผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 
*จ ำนวนหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักหลงักำรเสนอขำยหุน้สูงกว่ำช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุน้ ซึ่งตวัเลขดงักล่ำวใชเ้ป็นตวัหำร  

 

  

 

รปูท่ี 1: รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรจดัส่งพสัด ุ(ไม่รวมรำยได้ค่ำโฆษณำ) แบ่งตำมประเภทลูกค้ำ 

 

 

 

 

 

ควำมส ำเรจ็ของกลยุทธ์ด้ำนรำคำเชิงรกุส่งผลให้ปริมำณกำรจดัส่งพสัดุเติบโตสูงสุด พร้อมขยำยควำมสำมำรถในกำร
รองรบัพสัดรุองรบักำรเติบโตท่ีสูงขึ้นกว่ำเดิม 

• KEX ประสบควำมส ำเรจ็จำกปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุทีส่งูสุดเป็นประวตักิำรณ์ในไตรมำส 3 ของปี 2564 มกีำรเตบิโตสงูกวำ่ 48% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปี 2563 และมรีำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำรรวมทัง้สิน้ 5,331 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ในอตัรำ 18.8% และ 15.9% จำกช่วงเดยีวกนัของปี 2563 และ
ไตรมำสก่อนหน้ำ ตำมล ำดบั โดยเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกลยุทธก์ำรดำ้นรำคำเชงิรุก โดยรำยไดจ้ำกลูกคำ้ทุกประเภททัง้ B2B, B2C และ C2C เตบิโตขึน้ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในตลำด C2C ผลจำกกำรรกุเขำ้สู่ตลำดกำรจดัส่งพสัดุรำคำประหยดัและกลุ่มสงัคมโซเชยีล นอกจำกนี้ KEX ยงัสำมำรถรกัษำลูกคำ้เดมิ
ทัง้ในกลุ่ม B2B และ B2C ซึง่ไดร้บักำรต่อสญัญำกำรใชบ้รกิำรอย่ำงต่อเนื่อง ถอืเป็นกำรสรำ้งควำมแขง็แกร่งในส่วนของปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุและรำยไดไ้น
ไตรมำสถดัๆ ไป 

• ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้ 30.8% และ 27.9% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปี 2563 และไตรมำสก่อนหน้ำ ตำมล ำดบั สอดคลอ้งกบักำรเพิม่ขึน้ของ
จ ำนวนกำรจดัส่งพสัดุที่มอีตัรำกำรเตบิโตสูงขึน้ แมว้่ำต้นทุนจำกกำรด ำเนินงำนในสถำนกำรณ์ปกตจิะได้รบักำรควบคุมเป็นอย่ำงด ีแต่ KEX ได้มกีำร

Q3/2564 

C2C
55%

B2C
43%

B2B
2%
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ลงทุนในกำรจดัเตรยีมทรพัยำกรส ำรองส่วนเพิม่เพื่อรองรบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำบรษิทัฯ ยงัคงสำมำรถรกัษำระดบั
กำรใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่องในภำวะวกิฤตนิี้ รวมทัง้เพื่อกำรขยำยควำมสำมำรถในกำรรองรบัพสัดุเพื่อรองรบัปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้
ในอนำคตอนัใกล ้สถำนกำรณ์โควดิ-19 ได้สร้ำงควำมล ำบำกและซบัซ้อนในธุรกจิ ทัง้จำกสถำนกำรณ์แรงงำนที่หดหำยไป และปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุที่
เพิม่เขำ้มำเป็นจ ำนวนมำก โดยสถำนกำรณ์ชัว่ครำวดงักล่ำวไดท้ ำใหต้น้ทุนกำรเตรยีมกำรเพิม่ขึน้ ทัง้ในส่วนของบุคลำกร ยำนพำหนะ อุปกรณ์ และกำร
จดัหำจ ำนวนศูนย์คดัแยกพสัดุส ำรอง ศูนย์กระจำยพสัดุส ำรอง และจุดให้บรกิำรต่ำงๆ ทัว่ประเทศ ซึ่งหำกไม่มกีำรเตรยีมกำรที่ดพีอ ควำมเสยีหำยที่
เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำงทัง้ต่อกำรชดเชยควำมเสยีหำย คุณภำพกำรให้บริกำรที่ลดลง และควำมเชื่อมัน่ต่อแบรนด์ของบริษทัที่สูญเสยีไป 
อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ คำดว่ำค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจะค่อยๆ ลดลงเมื่อสถำนกำรณ์โควดิ-19 คลีค่ลำยลงไป และปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุเพิม่ขึน้ตำมล ำดบั 

• บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธ ิ12.8 ล้ำนบำทในไตรมำส 3/2564 โดยมอีตัรำก ำไรสุทธคิดิเป็น 0.2% ของรำยได ้อนัเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกลยุทธ์ดำ้นรำคำเชงิ
รุกเพื่อควำมเป็นผูน้ ำตลำด รวมถงึกำรลงทุนส่วนเพิม่เพื่อกำรเตรยีมทรพัยำกรส ำรองในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อรกัษำระดบัคุณภำพกำรให้บรกิำรและกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องในภำวะวกิฤต ิตลอดจนกำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรรองรบัพสัดุเพื่อรองรบักำรเตบิโตในอนำคต อย่ำงไรกต็ำม ทัง้ต้นทุนและ
ค่ำใชจ้่ำยเหล่ำนี้จะค่อยๆ ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อภำวะวกิฤตคิลีค่ลำยและจ ำนวนพสัดุปรบัตวัสงูขึน้สอดคลอ้งตำมแผนกลยุทธข์องบรษิทัฯ ทีว่ำงไว ้ 

ฐำนะกำรเงินและสภำพคลอ่ง 

รปูท่ี 2: ฐำนะทำงกำรเงิน 

   

 
 

ตำรำงท่ี 2: รำยละเอียดสินทรพัย์    

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2563 Q3/2564 
เปลีย่นแปลง 

% +/ (-) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  9,696.8 2,035.8 -79.0% 
เงนิลงทุนระยะสัน้ - 4,570.4 N/A 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 1,466.8 1,789.0 22.0% 
อำคำรและอุปกรณ์  2,258.5 2,015.5 -10.8% 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 5,320.6 4,767.9 -10.4% 
สนิทรพัยอ์ื่น 575.6 2,097.3 264.4% 
รวมสินทรพัย ์ 19,318.2 17,275.9 -10.6% 

ตำรำงท่ี 3: หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ    

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2563 Q3/2564 
เปลีย่นแปลง 

% +/ (-) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น  1,347.0 1,908.6 41.7% 
เจำ้หน้ีบรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง  615.1 550.7 -10.5% 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  1,760.6 2,343.9 33.1% 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ  3,593.1 2,332.4 -35.1% 
หน้ีสนิอื่น 1,155.1 328.0 -71.6% 
รวมหน้ีสิน 8,470.8 7,463.6 -11.9% 
รวมส่วนของเจ้ำของ 10,847.5 9,812.4 -9.5% 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 19,318.2 17,275.9 -10.6% 

 

 

10,847 9,812 8,040 8,675 

11,278 8,601 3,773 
2,531 

4,698 
4,933 

ส่วนของเจำ้ของ สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน สนิทรพัยห์มุนเวยีน หนี้สนิไม่หมุนเวยีน หนี้สนิหมุนเวยีน

FY2563

หน่วย: ลำ้นบำท 

Q3/2564 
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ฐำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่องท่ีแขง็แกร่ง 

• KEX ยงัคงใหค้วำมส ำคญักบักำรรกัษำควำมแขง็แกร่งของฐำนะทำงกำรเงนิและสภำพคล่องของบรษิทัฯ โดยเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่
30 กนัยำยน 2564 ลดลง 79.0% เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2563 ซึง่มปัีจจยัหลกัมำจำกกระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทุนและจดัหำเงนิ ประกอบไปดว้ยกำร
ลงทุนในกองทุนและหุน้กูท้ีม่สีภำพคล่องสงูและควำมเสีย่งต ่ำ กำรช ำระคนืเงนิกู้ธนำคำร และกำรจ่ำยเงนิปันผล 

• ตำมวตัถุประสงคก์ำรลงทุนของบรษิทัฯ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีส่งูกว่ำเงนิฝำกธนำคำร ควำมเสีย่งต ่ำ และยงัคงมสีภำพคล่องทีด่ ีบรษิทัฯ ไดม้กีำรลงทุน
ในตรำสำรทำงกำรเงนิทีม่คีวำมเสีย่งต ่ำและสภำพคล่องสงู โดยเป็นกำรลงทุนในกองทุนรวมทีล่งทุนในเงนิฝำกธนำคำรและตรำสำรหนี้ โดยมเีงนิสดใชไ้ป
ในกจิกรรมกำรลงทุนรวม 5,978 ล้ำนบำท ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัคงวำงแผนกจิกรรมกำรลงทุนอย่ำงรอบคอบและระมดัระวงั เนื่องจำกควำมไม่แน่นอนจำก
สถำนกำรณ์โควดิ-19 และกำรฟ้ืนตวัของภำวะเศรษฐกจิของประเทศ  

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

  Q3/2563 Q2/2563 Q3/2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     

อตัรำส่วนสภำพคล่อง(1)  (เท่ำ) 0.67 2.88 1.74 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็(2)  (เท่ำ) 0.64 2.85 1.70 

อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด(3)  (เท่ำ) 0.76 0.31 0.50 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้(4)  (เท่ำ) 18.86 16.52 17.16 

ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ (5)  (วนั) 19.35 22.09 21.27 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี(6)  (เท่ำ) 35.81 24.44 25.63 

ระยะเวลำเฉลีย่ในกำรช ำระหน้ี(7)  (วนั) 10.19 14.94 14.24 

วงจรเงนิสด(8)  (วนั) 9.16 7.16 7.03 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     

อตัรำก ำไรขัน้ตน้(9)  (%) 15.23 15.41 6.61 

อตัรำก ำไรสุทธ(ิ10)  (%) 6.51 7.30 0.24 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้(11)  (%) 69.58 19.15 17.07 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย(์12)  (%) 18.29 9.30 7.36 

อตัรำกำรหมุนเวยีนของสนิทรพัย(์13)  (เท่ำ) 2.45 1.25 1.32 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(14)  (เท่ำ) 3.80 0.59 0.76 

อตัรำส่วนหน้ีสนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(15)  (เท่ำ) 1.38 1.13 1.30 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย(16)  (เท่ำ) 33.89 44.09 28.20 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี(17)  (เท่ำ) 2.28 2.14 1.53 

หมำยเหตุ: 

(1) อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ ค ำนวณจำกยอดรวมของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนระยะสัน้ และลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นหำรดว้ยหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 

(2) อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ ค ำนวณจำกยอดรวมของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนระยะสัน้ และลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นหำรดว้ยหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 

(3) อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด ค ำนวณจำกยอดเงนิสดสุทธทิีเ่กดิจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำนหำรดว้ยค่ำเฉลี่ยของหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 

(4) อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรค้ำ ค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำรหำรด้วยลูกหนี้กำรคำ้เฉลี่ย (ยอดขัน้ต้น)  

(5) ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลี่ย ค ำนวณจำก 360 หำรดว้ยอตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ 

(6) อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หนี้ ค ำนวณจำกต้นทุนกำรขำยและกำรบรกิำรหำรดว้ยเจำ้หนี้กำรค้ำเฉลี่ย 

(7) ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรช ำระหนี้ ค ำนวณจำก 360 หำรดว้ยอตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หนี้  

(8) วงจรเงนิสด ค ำนวณจำกส่วนต่ำงระหว่ำงระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลี่ยกบัระยะเวลำเฉลี่ยในกำรช ำระหนี้ 

(9) อตัรำก ำไรขัน้ต้น ค ำนวณจำกก ำไรขัน้ต้นหำรดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำร 

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

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

(12) อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดหำรดว้ยค่ำเฉลี่ยสนิทรพัย์รวม  

(13) อตัรำกำรหมุนเวยีนของสนิทรพัย์ ค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรหำรด้วยค่ำเฉลี่ยสนิทรพัย์รวม 

(14) อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ค ำนวณจำกหนี้สนิรวมหำรดว้ยส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 

(15) อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ค ำนวณจำกยอดรวมของหนี้สนิทีม่ีดอกเบี้ยและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำหำรด้วยส่วนของผูถ้อืหุน้รวม  

(16) อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย ค ำนวณจำก EBITDA หำรดว้ยดอกเบี้ยจ่ำย  

(17) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ค ำนวณจำก EBITDA หำรดว้ยยอดรวมของเงนิกู้ยมืระยะสัน้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี และต้นทุนทำงกำรเงนิ  
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เสริมควำมแขง็แกร่งด้วยควำมเป็นผู้น ำในตลำดด้วยปริมำณกำรจดัส่งพสัดท่ีุเพ่ิมข้ึน พร้อมขยำย
ควำมสำมำรถในกำรรองรบัพสัด ุและต่อยอดสู่กำรร่วมลงทุนในธรุกิจใหม่ 

กำรเตบิโตของปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุในไตรมำสทีผ่่ำนมำแสดงถงึควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินกลยุทธด์้ำนรำคำเชงิรุกเพื่อควำมผูน้ ำทำงกำรตลำดอย่ำงแขง็แกร่ง
ของ KEX รวมถงึกำรบรหิำรงำนอย่ำงยดืหยุ่น และกำรปรบัตวัให้สอดรบักบัทุกสถำนกำรณ์ KEX ยงัคงมุ่งมัน่ขยำยควำมสำมำรถในกำรรองรบัพสัดุเพื่อรองรบั
จ ำนวนพสัดุที่คำดว่ำจะเติบโตสูงขึ้นจำกทัง้กลยุทธ์กำรตลำด และแนวโน้มกำรบรโิภคภำยในประเทศหลงักำรเปิดประเทศที่มีแนวโน้มดขีึ้น รวมถึงกำรจดั
โปรโมชัน่ 11.11 และ 12.12 ของกลุ่มอคีอมเมริซ์และโซเชยีลคอมเมริซ์ในช่วงสิน้ปีนี้ 

ประเทศไทยจดัว่ำเป็นประเทศขนำดกลำง มรีะยะทำงจำกเหนือสู่ใตเ้พยีง 2,000 กโิลเมตร และมจี ำนวนประชำกรเพยีง 70 ล้ำนคน ด้วยขนำดของตลำดขนส่ง
พสัดุด่วนจะสำมำรถรองรบักำรแขง่ขนัและผูเ้ล่นไดเ้พยีงไม่กีร่ำย ในระยะกลำง บรษิทัฯ คำดว่ำจะเกดิกำรรวมตวักนัของผูเ้ล่นรำยต่ำงๆ นอกจำกนี้ กำรบรกิำร
ในระดบัพรเีมีย่มดว้ยรำคำทีเ่ขำ้ถงึได้ จะกลำยเป็นบรรทดัฐำนใหม่ส ำหรบัตลำด ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิและกำรเตรยีมกำรต่ำงๆ ของบรษิทัฯ 
เรำยงัคงมุ่งมัน่ต่อกำรด ำเนินธุรกจิกำรจดัส่งพสัดุด่วนซึง่เป็นหวัใจหลกัส ำคญั และเสรมิสรำ้งควำมแขง็แกร่งในกำรเป็นผูน้ ำในตลำดนี้ต่อไป 

กลยุทธ์กำรลงทุนและขยำยขอบเขตกำรลงทุนสู่ธุรกจิอื่นๆ ยงัคงเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง KEX ได้ร่วมมอืกบัพนัธมติรเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำใน
ตลำดอื่นๆ เพื่อสร้ำงกำรเตบิโตและรำยได้ในรูปแบบใหม่ๆ เรำได้ผนึกก ำลงักบัพนัธมติรผูน้ ำตลำด และลงทุนใน Cold Delivery, Less-than-truckload (LTL) 
Delivery และ Kerry Wallet ควำมร่วมมอืกนัเหล่ำนี้จะช่วยเสรมิควำมแขง็แกร่งให้กบัระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของ KEX และใหบ้รกิำรต่ำงๆ ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้
ในประเทศ  

นอกจำกนี้ ภำยหลังจำกกำรที่ S.F. Holding ซึ่งเป็นผู้น ำในธุรกิจจัดส่งพสัดุด่วนที่ใหญ่ที่สุดรำยหนึ่งในจีน เข้ำมำเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Kerry Logistics 
Network (KLN) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KEX บริษัทฯ คำดว่ำจะสำมำรถยกระดับควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนัด้วยกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีกำรพฒันำ
แพลตฟอรม์ชัน้น ำและส่งเสรมิกำรใหบ้รกิำรอคีอมเมริซ์ระหว่ำงประเทศไทยและจนี สนับสนุนให ้KEX สำมำรถเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืไดใ้นอนำคต 

 

 

 

       

นำยอเลก็ซ์ อึ้ง 
(ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร) 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 


