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ปี 2564: KEX ขยำยฐำนควำมเป็นผู้น ำตลำดจดัส่งพสัดดุ่วนด้วยยอดจดัส่งท่ีเติบโตกว่ำ 30% ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยตลอดปี 

• KEX มุ่งมัน่ด ำเนินธรุกิจกำรจดัส่งพสัดุด่วน ซึ่งเป็นกลยุทธ์อนัดบัหนึ่งที่สร้ำงกำรเตบิโตและขยำยฐำนต ำแหน่งผูน้ ำและสร้ำงกำรเปลีย่นแปลงไดใ้นตลำด 
นอกจำกนี้ เรำไดน้ ำกลยุทธ์กำรกระจำยควำมเส่ียงทำงธรุกิจเพื่อเป็นรำยไดช้่องทำงใหม่ โดยในเดอืนตุลำคมทีผ่่ำนมำ KEX ประกำศร่วมทุนกบัเครอืเบทำ
โกร ผู้น ำอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรคุณภำพครบวงจรของไทย เปิดตวัธุรกจิ KERRY COOL ให้บริกำรขนส่งสนิค้ำด้วยแพลตฟอรม์กำรขนส่งแบบ
ควบคมุอณุหภมิู  

• KEX ไม่หยุดนิ่งต่อกำรปรบัตวัเชงิกลยทุธ์ซึง่เหนือผูเ้ล่นอื่นในอุตสำหกรรม เรำประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงสงูจำกกำรเขำ้สูก่ลุ่มลูกคำ้ขนส่งด่วนทุกกลุม่ทัว่ประเทศ
ผ่ำนกลยุทธ์รำคำเชิงรุก สร้ำงกำรเตบิโตทัง้ยอดจดัส่ง จ ำนวนลูกค้ำในปัจจุบนั และส่วนแบ่งกำรตลำดเพิม่ขึน้แบบที่ไม่มใีครเทยีบได้ ซึ่งกำรปรบัตวัเชงิกล
ยุทธน์ี้ น ำไปสู่ควำมผนัผวนของก ำไรในระยะสัน้ แต่สรำ้งกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืในระยะกลำงและระยะยำวซึง่เป็นสิง่ส ำคญัสงูสุด 

• ในปี 2564 KEX ผลกัดนัใหป้ริมำณกำรจดัส่งพสัดเุติบโตสงูถงึ 30% และมรีำยได ้18,818 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกบัปี 2563 ท่ำมกลำงกำรเติบโตของตลำดอี
คอมเมิรซ์ (E-commerce) และโซเชียลคอมเมิรซ์ (Social commerce) ในประเทศท่ีอ่อนตวัลงโดยเฉพำะในไตรมำสสุดท้ำยของปี 2564 อย่ำงไรก็ตำม 
KEX ยงัคงมยีอดจดัส่งพสัดุและกำรสร้ำงกำรรบัรู้สู่กลุ่มลูกค้ำประเภทจดัส่งรำคำประหยดัเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญัเหนือผูเ้ล่นรำยอื่นในตลำด แมว้่ำ
กำรบริโภคภำยในประเทศยงัคงอ่อนตวัและพฤตกิรรมกำรจบัจ่ำยใช้สอยในช่วงเปิดประเทศที่ประชำชนออกมำจบัจ่ำยนอกบ้ำนแทนกำรซื้อของออนไลน์
เป็นเวลำสัน้ ๆ ช่วงท้ำยปี นอกจำกนี้ KEX ยงัได้น ำโมเดลตวัแทนจ ำหน่ำย (Reseller model) ผ่ำนพนัธมติรตวัแทนประเภท 4PL (fourth-party logistics) 
ด้วยกำรรบัรองและน ำเสนอบรกิำรแบบประหยดัภำยใต้ชื่อ Orange Express เพื่อขยำยตลำดเขำ้สู่แหล่งชุมชนและเพิม่ยอดจดัส่งพสัดุ ณ สิ้นเดอืนธนัวำคม 
2564 KEX มจีุดใหบ้รกิำรทัง้สิน้ 26,174 สำขำทัว่ประเทศ เพิม่ขึน้กว่ำ 64% จำกปีก่อนหน้ำ ดว้ยกลยุทธด์งักล่ำวนี้เป็นเสยีงสะทอ้นอย่ำงชดัเจนต่อกลยุทธก์ำร
ผนึกก ำลงักบัพนัธมติร ควำมเป็นกลำงในกำรด ำเนินธุรกจิ และกำรสรำ้งกำรเตบิโตทัง้ยอดจดัส่งพสัดุและฐำนลูกคำ้เพิม่ขึน้ 

 

 

 

• จำกกำรปรบัเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนภำยใน และกำรยกระดบัแพลตฟอร์มกำรจดัส่งพสัดุตำมแผน เรำได้ปรบัปรุงขัน้ตอนกระบวนกำรท ำงำน
โดยเฉพำะศูนยค์ดัแยกและศูนยก์ระจำยพสัดุเพื่อพฒันำมำตรฐำนและประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน ทัง้นี้ จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีย่งัคงไม่น่ำไวว้ำงใจ
ทัง้ต่อทัง้ชุมชนและเครือข่ำยกำรจดัส่งพสัดุ บริษัทฯ ได้มีกำรลงทุนและใช้ค่ำใช้จ่ำยส่วนเพิ่มเพื่อจดัเตรียมทรพัยำกรส ำรองรองรบักำรแพร่ระบำดและ
สถำนกำรณ์ตน้ทุนแรงงำนและรำคำน ้ำมนัทีเ่พิม่สงูขึน้ และกำรจดัเตรยีมกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรรองรบัพสัด ุอย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ คำดว่ำค่ำใชจ้่ำย
ในส่วนนี้จะลดลงอย่ำงต่อเนื่องเมื่อสถำนกำรณ์ COVID-19 ค่อยๆ ปรบัตวัดขีึน้และปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

• จ ำนวนลูกค้ำกว่ำ 20 ล้ำนรำยใช้บรกิำรของ KEX ตลอดปี 2564 เตบิโตกว่ำ 32% เมื่อเทยีบกบัปี 2563 สอดคล้องกบักลยุทธ์ด้ำนรำคำซึ่งใช้เจำะเข้ำสู่กลุ่ม
ลูกค้ำทุกกลุ่มอย่ำงต่อเน่ือง รวมถงึกำรได้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำประเภท Longtail customers ซ่ึงเป็นรำยย่อยและมีจ ำนวนมำกเพ่ิมขึ้น 
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กำรรกัษำคณุภำพกำรให้บริกำรด้วยกำรด ำเนินงำนท่ีไม่หยุดชะงกัท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดทัว่ประเทศ 

แม้ในช่วงรอบปีที่ผ่ำนมำจะมีปัจจยัที่ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงโดยตรงต่อธุรกิจขนส่ง ทัง้ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทัว่ประเทศ ควำมกดดนัจำก
ตลำดแรงงำน รำคำน ้ำมนัที่พุ่งสูงขึน้ และกำรเตบิโตของตลำดอคีอมเมริ์ซที่มกีำรชะลอตวัในครึ่งปีหลงัของปี 2564 อย่ำงไรก็ตำม KEX ได้ปรบัปรุงเครอืข่ำยกำร
ขนส่งเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตลอด 365 วนัอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่มวีนัหยุด และคงคุณภำพกำรให้บรกิำรอนัเยีย่มยอด จำกกำรเตรยีมกำรล่วงหน้ำในส่วนของ
กำรวำงแผนและกำรจดักำรทรพัยำกรส ำรองต่ำงๆ อนัรวมถึงกำรเพิ่มบุคลำกร จดัเตรียมศูนย์คดัแยกพสัดุส ำรอง ศูนย์กระจำยพสัดุส ำรอง จุดให้บริกำร และ
ยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนส่งทัว่ประเทศ  

ในขณะทีต่ลอดทัง้ปีทีผ่่ำนมำ ทุกภำคส่วนตอ้งต่อสูก้บัวกิฤตกำรณ์จ ำนวนผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ทีเ่พิม่ขึน้สงูสุดและกำรเกดิขึน้ของเชือ้ไวรสัสำยพนัธุใ์หม่ ส ำหรบั KEX 
เรำมมีำตรกำรดำ้นสุขอนำมยัและขอ้ก ำหนดดำ้นควำมปลอดภยัซึง่เป็นสิง่ทีเ่รำใหค้วำมส ำคญัสงูสุด ผ่ำนมำตรกำรทีห่ลำกหลำย ไดแ้ก่ กำรส่งเสรมิควำมสะอำดในที่
ท ำงำน ห้ำมกำรเดนิทำงระหว่ำงจงัหวดั กำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงกนั กำรท ำงำนจำกที่บ้ำน และกำรส่งเสรมิกำรฉีดวคัซนีภำยใต้แคมเปญ KerryPrompt ซึ่งเป็น
โปรแกรมส่งเสรมิกำรฉีดวคัซนีของบรษิทัฯ เพื่อสรำ้งควำมปลอดภยัทัว่ทัง้องคก์ร อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมใส่ใจต่อควำมปลอดภยัของลูกคำ้ผ่ำนกำรจดัส่งแบบเว้น
ระยะห่ำง กำรเปิดใชง้ำนส ำหรบักำรช ำระเงนิและเซน็รบัสนิคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ นอกจำกนี้ ในฐำนะผูป้ระกอบกำรทีเ่คยีงขำ้งคนไทยและสงัคมไทยเสมอมำ เรำ
ไดร้่วมกบัสภำกำชำดไทยและผูบ้รจิำคต่ำงๆ จดัส่ง “กล่องพน้ภยั” สู่ผูป่้วยและโรงพยำบำลสนำมทัว่ประเทศ 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินประจ ำปี 2564 

ตำรำงท่ี 1: สรปุผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ    
(หน่วย: ล้ำนบำท) 2563 2564 

YoY 
% +/ (-) 

กำรเติบโตของจ ำนวนพสัดุท่ีจดัส่ง (%) 8% 30%  
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 18,917.1 18,817.8 -0.5% 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร -15,849.8 -17,478.5 10.3% 
ก ำไรขัน้ตน้ 3,067.3 1,339.3 -56.3% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร -1,314.3 -1,379.6 5.0% 
ก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจำ่ย และภำษเีงนิได ้(EBITDA) 4,201.6 2,456.1 -41.5% 
ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT) 1,846.0 114.0 -93.8% 
ก ำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้ำของบริษทั 1,405.0 46.9 -96.7% 
ก ำไรสุทธิ (บำท/หุ้น)* 1.111 0.027   
    
    
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 16.2% 7.1%  
อตัรำก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจ่ำย และภำษเีงนิได ้(EBITDA Margin) (%) 22.2% 13.1%  
อตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT Margin) (%) 9.8% 0.6%  
อตัรำก ำไรสุทธ ิ(%) 7.4% 0.2%  
 

หมำยเหตุ: ตำมทีแ่สดงในงบกำรเงนิโดยไม่รวมผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 
*จ ำนวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักหลงักำรเสนอขำยหุน้สูงกว่ำช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุน้ ซึ่งตวัเลขดงักล่ำวใชเ้ป็นตวัหำร    

ตำรำงท่ี 2: รำยได้แบ่งตำมประเภทลูกค้ำ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2563 % สดัส่วน 2564 % สดัส่วน 
YoY 

% +/ (-) 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 18,891.5 99.9% 18,775.6 99.8% -0.6% 

ธุรกจิส่งถงึธุรกจิ (B2B) 352.1 1.9% 360.5 1.9% 2.4% 
ธุรกจิส่งถงึบุคคล (B2C) 8,528.4 45.1% 8,523.5 45.3% -0.1% 
บุคคลส่งถงึบุคคล (C2C) 10,011.0 52.9% 9,891.6 52.6% -1.2% 

รำยได้ค่ำโฆษณำ 25.6 0.1% 42.2 0.2% 64.6% 
รวมรำยได้ 18,917.1 100% 18,817.8 100% -0.5% 
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ปริมำณกำรจดัส่งพสัดเุติบโตสูงสุดท่ำมกลำงกำรแข่งขนัท่ีรนุแรงและกำรแพร่กระจำยของโควิดสำยพนัธุใ์หม่ 

• KEX ประกำศปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุสงูสุดในปี 2564 หรอืเตบิโต 30% จำกปีก่อน และรำยงำนรำยไดร้วมเท่ำกบั 18,817.8 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงเลก็น้อยจำก
ปีก่อนหน้ำที่ 18,917.1 ล้ำนบำท หรอืเพยีง 0.5% สอดคล้องกบัรำยได้จำกลูกคำ้ทุกประเภททัง้ B2B, B2C และ C2C ไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั 
โดยเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกลยุทธ์ด้ำนรำคำเชงิรุก กำรรุกเขำ้สู่ตลำดกำรจดัส่งพสัดุรำคำประหยดัและกลุ่มผูข้ำยบนสงัคมโซเชยีลต่ำง ๆ แมก้ ำลงัซื้อของ
ผูบ้รโิภคจะยงัคงอ่อนตวัและเกดิกำรชะงกัตวัของกำรเตบิโตของตลำดอคีอมเมริซ์ (E-commerce) และโซเชยีลคอมเมริซ์ (Social commerce)   

• ต้นทุนขำยและกำรให้บรกิำรรวม 17,478.5 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 10.3% จำกปีก่อนหน้ำ ต ่ำกว่ำกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนกำรจดัส่งพสัดุที่มอีตัรำกำรเตบิโตสงูถงึ 
30% แมว้่ำต้นทุนจำกกำรด ำเนินงำนในสถำนกำรณ์ปกตจิะไดร้บักำรควบคุมเป็นอย่ำงด ีแต่ KEX ได้มกีำรลงทุนระยะสัน้และใช้ค่ำใช้จ่ำยส่วนเพิม่เพื่อเตรยีม
ทรพัยำกรส ำรองในกำรรองรบัสถำนกำรณ์ COVID-19 เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำบรษิทัฯ ยงัคงรกัษำคุณภำพกำรใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในช่วงที่
จ ำนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้สงูสุดในไตรมำสที ่3 และกำรกลำยพนัธุข์องเชือ้โอมคิรอนในไตรมำสที ่4 โดยสถำนกำรณ์ COVID-19 ไดส้รำ้งควำมล ำบำกและซบัซอ้น
ในธุรกิจทัง้กำรหยุดชะงกัของห่วงโซ่ทำงธุรกิจทัว่โลก สถำนกำรณ์แรงงำนที่หดหำยไป และกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของผู้บริโภคเป็นไปด้วยควำม
ยำกล ำบำกเพิม่ขึน้ อย่ำงไรกต็ำม สถำนกำรณ์ชัว่ครำวดงักล่ำวไดท้ ำให้ต้นทุนกำรเตรยีมกำรและกำรขยำยควำมสำมำรถในกำรรองรบัพสัดุเพิม่ขึน้ อนัไดแ้ก่ 
บุคลำกร ยำนพำหนะ อุปกรณ์ และกำรจดัหำจ ำนวนศูนย์คดัแยกพสัดุส ำรอง ศูนย์กระจำยพสัดุส ำรอง และจุดให้บรกิำรต่ำงๆ ทัว่ประเทศ ซึ่งหำกไม่มกีำร
เตรยีมกำรทีด่พีอ ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จะส่งผลกระทบต่อกำรบรหิำรงำนและกำรวำงแผน และอำจท ำใหก้ำรจดัส่งหยุดชะงกั ควำมบกพร่องของคุณภำพกำร
ใหบ้รกิำร และควำมเชื่อมัน่ต่อแบรนดท์ีส่ญูเสยีไปดงัเช่นทีเ่กดิขึน้กบัคู่แขง่ในตลำด ทัง้นี้บรษิทัฯ คำดว่ำค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจะลดลงเมื่อสถำนกำรณ์ COVID-19 
คลีค่ลำยในไตรมำส 2 ของปี 2565 และปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุเพิม่ขึน้ตำมล ำดบั 

 

• ในปี 2564 บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้ 5.0% จำกปีก่อนหน้ำ โดยกำรเพิม่สว่นใหญม่ำจำกกำรรบัรูค้ำ่ใชจ้่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(share-
based payment) จ ำนวน 52.7 ล้ำนบำท และ 2.0 ล้ำนบำทส ำหรบัปี 2564 และ 2563 ตำมล ำดบั ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้
สำมญั หรอื ESOP ให้แก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนหลกัในช่วงปลำยเดอืนธนัวำคมปี 2563 ทัง้นี้ หำกไม่รวมจ ำนวนดงักล่ำว ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บรหิำรจะมกีำรเพิม่ขึน้เพยีง 1.1% จำกปี 2563 บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันำขดีควำมสำมำรถทำงดำ้นธุรกจิและกำรขยำยตวัสู่ธุรกจิใหม่ ๆ อกีทัง้กำรด ำรงไวซ้ึง่
หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ควำมมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอร์ กำรพฒันำทรพัยำกร
บุคคล กำรสรำ้งกำรรบัรูข้องแบรนด ์และกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืทัว่ทัง้องคก์ร 

• บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีก ำไรสุทธสิ่วนของผูเ้ป็นเจ้ำของบรษิทัเท่ำกบั 46.9 ล้ำนบำท โดยมอีตัรำก ำไรสุทธคิดิเป็น 0.2% ของรำยได้ อนัเป็นผลมำจำกกำร
ด ำเนินกลยุทธด์ำ้นรำคำเชงิรุกเพื่อควำมเป็นผูน้ ำตลำด รวมถงึกำรลงทุนส่วนเพิม่เพือ่กำรเตรยีมทรพัยำกรส ำรองในรปูแบบต่ำง ๆ เพื่อรกัษำระดบัคุณภำพกำร
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ให้บรกิำรและกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องในภำวะวกิฤต ิตลอดจนกำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรรองรบัพสัดุเพื่อกำรเตบิโตในอนำคต อย่ำงไรกต็ำม ทัง้ต้นทุน
และค่ำใชจ้่ำยเหล่ำนี้จะค่อยๆ ลดลงอย่ำงต่อเนื่องเมื่อภำวะวกิฤตคิลีค่ลำย และจ ำนวนพสัดุเตบิโตสงูขึน้สอดคลอ้งตำมแผนกลยุทธข์องบรษิทัฯ ทีว่ำงไว ้

ฐำนะทำงกำรเงิน 

รปูท่ี 1: ฐำนะทำงกำรเงิน 

 

ตำรำงท่ี 3: รำยละเอียดสินทรพัย์    
(หน่วย: ล้ำนบำท) 2563 2564 

YoY 
% +/ (-) 

เงนิสดและเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่มสีภำพคล่อง 9,696.8 7,294.9 -24.8% 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 1,466.8 1,612.7 9.9% 
อำคำรและอุปกรณ์  2,258.5 2,244.2 -0.6% 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 5,320.6 4,897.1 -8.0% 
สนิทรพัยอ์ื่น 575.5 996.7 73.2% 
รวมสินทรพัย ์ 19,318.2 17,045.6 -11.8% 

 
ตำรำงท่ี 4: หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ    
(หน่วย: ล้ำนบำท) 2563 2564 

YoY 
% +/ (-) 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น  1,347.0 1,977.1 46.8% 
เจำ้หน้ีบรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง  615.1 723.7 17.7% 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  1,760.6 2,502.0 42.1% 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ  3,593.1 2,256.1 -37.2% 
หน้ีสนิอื่น 1,155.0 269.8 -76.6% 
รวมหน้ีสิน 8,470.8 7,728.7 -8.8% 
รวมส่วนของเจ้ำของ 10,847.5 9,316.9 -14.1% 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 19,318.2 17,045.6 -11.8% 

ฐำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่องท่ีแขง็แกร่ง 

• KEX มุ่งมัน่รกัษำควำมแขง็แกร่งของฐำนะทำงกำรเงนิและสภำพคล่องของบรษิทัฯ โดย KEX ได้ช ำระคนืเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิที่มอียู่ทัง้หมด ส่งผลให้
บรษิทัฯ ไม่มรีำยกำรเงนิกูย้มืในงบกำรเงนิ และเป็นฐำนส ำคญัเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกลยทุธแ์ละกำรขยำยธุรกจิของบรษิทัฯ ในระหว่ำงปี บรษิทัฯ ไดม้กีำรใช้
สภำพคล่องส่วนเกนิในกำรลงทุนในตลำดเงนิที่มคีวำมเสีย่งต ่ำแต่มสีภำพคล่องสงู โดยเป็นกำรลงทุนในกองทุนรวมและหุ้นกูต้ำมวตัถุประสงค์กำรลงทุนของ
บรษิทัฯ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนส่วนเพิม่ คุม้ครองเงนิตน้ และรกัษำสภำพคล่องในระดบัสงู 

8,040 
9,920 

11,278 7,125 

10,847 
9,317 

3,773 

2,451 

4,698 

5,278 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน สินทรัพยห์มุนเวยีน ส่วนของเจา้ของ หน้ีสินไม่หมุนเวยีน หน้ีสินหมุนเวยีน

2563 2564 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
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• ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลเพื่อตอบแทนผูถ้อืหุ้นในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงเหมำะสม บรษิทัฯ จ่ำยเงนิปันผลทัง้สิน้ 2 ครัง้ในระหว่ำงปี ดว้ยจ ำนวนเงนิ 382.8 
ล้ำนบำทเมื่อวนัที่ 21 พฤษภำคม 2564 โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 2563 และอกีหนึ่งครัง้ด้วยจ ำนวนเงนิรวม 1,292.8 ล้ำนบำทเมื่อวนัที่ 10 กนัยำยน 
2564 โดยจ่ำยจำกก ำไรสะสม 

• ด้วยกลยุทธ์ขยำยธุรกิจที่เป็นไปอย่ำงรอบคอบเพื่อกระจำยกำรลงทุนและสร้ำงรำยได้ใหม่ KEX ยังคงคดัสรรและวำงแผนกำรลงทุนอย่ำงรอบคอบและ
ระมดัระวงั เนื่องจำกยงัคงมคีวำมไม่แน่นอนจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 และกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิของประเทศ 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

ตำรำงท่ี 5: อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

  2563 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง    

อตัรำส่วนสภำพคล่อง(1)  (เท่ำ) 2.40 1.35 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็(2)  (เท่ำ) 2.38 1.30 

อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด(3)  (เท่ำ) 0.91 0.47 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้(4)  (เท่ำ) 16.75 17.40 

ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ (5)  (วนั) 21.79 20.98 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี(6)  (เท่ำ) 28.69 23.97 

ระยะเวลำเฉลีย่ในกำรช ำระหน้ี(7)  (วนั) 12.72 15.23 

วงจรเงนิสด(8)  (วนั) 9.07 5.75 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      

อตัรำก ำไรขัน้ตน้(9)  (%) 16.21 7.12 

อตัรำก ำไรสุทธ(ิ10)  (%) 7.43 0.25 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้(11)  (%) 21.48 0.47 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย(์12)  (%) 11.09 0.26 

อตัรำกำรหมุนเวยีนของสนิทรพัย(์13)  (เท่ำ) 1.49 1.03 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      

อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(14)  (เท่ำ) 0.78 0.83 

อตัรำส่วนหน้ีสนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(15)  (เท่ำ) 1.46 1.94 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย(16)  (เท่ำ) 37.53 25.36 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี(17)  (เท่ำ) 1.64 0.98 

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 ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรหำรด้วยค่ำเฉลี่ยสินทรพัย์รวม 
(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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ปี 2565: KEX รกัษำควำมเป็นผู้น ำในอตุสำหกรรมอย่ำงยัง่ยืน 

ประเทศไทยจดัว่ำเป็นประเทศขนำดกลำง มรีะยะทำงจำกเหนือสู่ใต้เพยีง 2,000 กโิลเมตร และมจี ำนวนประชำกรเพยีง 70 ล้ำนคน ในระยะกลำง KEX คำดกำรณ์
กำรควบรวมของผู้เล่นรำยต่ำง ๆ ในตลำดขนส่งพสัดุด่วน ด้วยขนำดของตลำดนี้จะสำมำรถรองรบักำรแข่งขนัและผูเ้ล่นไดเ้พยีงไม่กีร่ำย เหน็ได้จำกตวัอย่ำงของ
กำรรวมตวักนัของผูเ้ล่นในประเทศขนำดกลำงและในหลำยธุรกจิ เช่น กจิกำรโทรคมนำคม รำ้นสะดวกซื้อ และเครื่องดื่มชูก ำลงั นอกจำกนี้ กำรบรกิำรในระดบัพรเีมีย่
มด้วยรำคำที่เขำ้ถงึได ้จะกลำยเป็นบรรทัดฐำนใหม่และกำรป้องกนัผูเ้ล่นรำยใหม่เขำ้สู่ตลำด ซึ่งสอดคลอ้งกบัทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิและกำรเตรยีมกำรต่ำงๆ ของ
บรษิทัฯ เรำยงัคงมุ่งมัน่ต่อกำรด ำเนินธุรกจิกำรจดัส่งพสัดุด่วนซึ่งเป็นหวัใจหลกัส ำคญั และเสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งในกำรเป็นผู้น ำในตลำดขนส่งพสัดุด่วนของ
ไทยต่อไป 

ดำ้นกลยุทธก์ำรลงทุนและกำรกระจำยกำรลงทุนสู่ธุรกจิอื่นๆ KEX ไดร้่วมมอืกบัพนัธมติรเพื่อตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในตลำดอื่นๆ เพื่อสรำ้งกำรเตบิโต
และรำยไดเ้พิม่ในรูปแบบใหม่ๆ ล่ำสุดเรำไดผ้นึกก ำลงักบัเครือเบทำโกรซึง่เป็นผูน้ ำอุตสำหกรรมกำรเกษตรและอำหำรคุณภำพครบวงจรของประเทศไทย ลงทุนใน 
ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ดว้ยแพลตฟอรม์แบบควบคุมอุณหภูม ิ(Cold Delivery Platform) ภำยใต้แบรนด ์KERRY COOL โดยได้เริม่ใหบ้รกิำรกบัลูกคำ้ธุรกจิเรยีบรอ้ยแลว้ 
และจะเปิดให้บรกิำรแบบเต็มรูปแบบแก่ลูกค้ำทัว่ไปผ่ำนสำขำของ KEX และร้ำนในเครอืเบทำโกรในไตรมำส 2 ของปีนี้ นอกจำกนี้ KEX ยงัได้ประกำศจบัมอืกบั 
Central Retail ร่วมทุนจดัตัง้บรษิทัลงทุนในธุรกจิขนส่งดว้ยแพลตฟอร์ม Less-than-truckload (LTL) delivery ภำยใต้แบรนด ์KERRY XL เป็นรำยแรกในไทยดว้ย
เทคโนโลยลี ้ำสมยั กระบวนกำรทำงวศิวกรรม และตอบสนองต่อประสบกำรณ์ลูกค้ำอย่ำงไม่สิ้นสุด จำกแบรนด์ที่หลำกหลำยและฐำนลูกค้ำที่มอียู่ทัว่ประเทศของ
เซน็ทรลัรเีทลนัน้ จะท ำใหก้ำรบรกิำรของ LTL เป็นไปแบบกำ้วกระโดดตัง้แต่เริม่ตน้ดว้ยควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และแบรนดท์ีน่่ำเชื่อถอื ดว้ยกำรประมำณกำรรำยได้
ในระยะกลำงถงึยำวของ KEX ที่คำดว่ำจะเตบิโตถงึ 20% เรำต้องมัน่ใจได้ว่ำเรำจะรกัษำต ำแหน่งของผูน้ ำตลำดและขยำยกำรลงทุนอย่ำงยดืหยุ่นไปในธุรกจิต่ำงๆ 
รวมถงึ KERRY WALLET เรำยงัคงมองหำกำรท ำดลีควบรวมกจิกำร หรอื M&A ที่มศีกัยภำพเพื่อเสรมิควำมแขง็แกร่งให้กบัระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของ KEX 
และใหบ้รกิำรอื่นๆ ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มำก่อนในประเทศ  

ล่ำสุด KEX ร่วมกบั GRAB THAILAND ซึง่มฐีำนพำรท์เนอรค์นขบัและกำรจดัส่งทีแ่ขง็แกรง่ น ำเสนอบริกำรเข้ำรบัพสัดทุนัทีถึงหน้ำบ้ำน (Instant Pick-up) และ
เข้ำรบัพสัดุรำยชัว่โมง (Express Pick-up) โดยเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกจุดแขง็ของทัง้ 2 บรษิทัเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดขีึน้แก่ลูกค้ำของ KEX ให้ได้รบัควำม
สะดวกสบำยและรวดเรว็ในรำคำทีจ่บัตอ้งได ้โดยไม่ก่อใหเ้กดิตน้ทุนเพิม่ต่อ KEX 

ภำยหลงัจำกที่ S.F. Holding ซึ่งเป็นผูน้ ำในธุรกจิจดัส่งพสัดุด่วนที่ใหญ่ที่สุดรำยหนึ่งในจนี เขำ้มำเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ของ Kerry Logistics Network ซึ่งเป็นผูถ้อืหุ้น
ใหญ่ของ KEX บรษิทัฯ คำดว่ำจะสำมำรถยกระดบัควำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนัด้วยกำรเขำ้ถงึเทคโนโลยกีำรพฒันำแพลตฟอร์มชัน้น ำ ระดบัโลกและส่งเสรมิกำร
ใหบ้รกิำรอีคอมเมิรซ์ระหว่ำงประเทศไทยและจีน สนับสนุนให ้KEX สำมำรถเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืไดใ้นอนำคต 

จำกกำรเพิม่ขึน้ของกำรตดิเชื้อของสำยพนัธุ์โอมคิรอนซึ่งคำดกำรณ์ได้ยำกนัน้ บรษิทัฯ ยงัคงจ ำเป็นต้องส ำรองทรพัยำกรส่วนหนึ่งไว ้แต่ค ำดว่ำค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้จะ
ลดลงเมื่อสถำนกำรณ์ COVID ดขีึน้ในปีนี้ 

KEX ให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิง่ยวดต่อกำรสรรหำบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ บ่มเพำะ และรกัษำบุคลำกรเหล่ำนัน้ให้อยู่กบับริษัทฯ โดยในส่วนของต ำแหน่ง
ผูบ้รหิำรระดบัสงูไดถู้กสรรหำมำจำกหลำกหลำยอุตสำหกรรมชัน้น ำ เพื่อเขำ้มำก่อร่ำงและผลกัดนั KEX สู่กำรเตบิโตต่อไป 

กำรกำ้วเขำ้สู่ปี 2565 พรอ้มควำมตัง้มัน่ต่อกลยุทธร์ะยะยำว ภำยใตช้ื่อ XPRESS ดงันี้ 

1 | X - Express: สรำ้งควำมแขง็แกร่งของกำรเป็นผูน้ ำในตลำดขนส่งพสัดุด่วนและสรำ้งกำรเตบิโตของก ำไร 

รกัษำควำมเป็นผูน้ ำพรอ้มสรำ้งกำรเตบิโตของก ำไรในธุรกจิ “Express” ซึง่เป็นธุรกจิหลกั ดว้ยกำรเตบิโตของตลำดอคีอมเมริซ์ และกำรสรำ้งแบรนดท์ีแ่ขง็แกร่งและ
ควำมภกัดตี่อคุณภำพกำรบรกิำรดว้ยตน้ทุนทีต่ ่ำลง 

2 | P - Partner: ขยำยควำมร่วมมอืทำงธุรกจิและกำรเขำ้ซื้อกจิกำรทีเ่อื้อประโยชน์ในระยะยำว 

ยดึมัน่ต่อกำรลงทุนและกำรหำพนัธมติรในแนวคดิ “ผูใ้ห้บรกิำรที่เป็นกลำง” และลงทุนเชงิกลยุทธ์เพื่อแสวงหำพนัธมติรทำงธุรกจิที่จะช่วยสนับสนุนกำรเตบิโตและ
ควำมเชื่อมนัอย่ำงยัง่ยนืส ำหรบัผูถ้อืหุน้ของเรำ 

3 | R - Retail: มุ่งเน้นกำรเตบิโตแบบ “เปิดกวำ้งและเป็นกลำง” ของเครอืขำ่ยกลุ่มลูกคำ้รำยย่อย 
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สรำ้งควำมต่อเนื่องของกำรปรบัตวัใหเ้ขำ้กบัพฤตกิรรมและควำมชอบของลูกคำ้ ปรบัเปลีย่นสู่รูปแบบทีไ่ม่หยุดนิง่ภำยใตก้ำรบรกิำรที ่“มุ่งเน้นสงัคมเครอืขำ่ย” ซึง่เป็น
เครอืขำ่ยทีม่คีวำมสมเหตุสมผล ดว้ยกำรขยำยเขำ้สู่ชุมชนผูข้ำยออนไลน์ พ่อคำ้แม่คำ้รำยย่อย และผูข้ำยบนมำรเ์กต็เพลสต่ำง ๆ 

4 | E - Expansion: สรำ้งกำรเตบิโตของธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื 

เพิม่โอกำสในกำรสรำ้งรำยไดผ่้ำนเครอืขำ่ยทีม่อียู่ในปัจจุบนัและกำรรเิริม่สรำ้งสิง่ใหม่ ๆ ผ่ำนกำรคดัเลอืกทัง้กำรขยำยตวัในแนวตัง้และกำรควบรวมในแนวนอน เพื่อ
สรำ้งขอ้ไดเ้ปรยีบทำงกำรแขง่ขนัและสรำ้งก ำไรทัง้จำกธุรกจิหลกัและธุรกจิอื่น ๆ 

 

5 | S - System: พฒันำประสทิธภิำพในเทคโนโลยแีละระบบไอท ี

ลงทุนในเทคโนโลยทีี่เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั ฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถงึระบบไอท ีและกำรพฒันำควำมสำมำรถด้ำนกำรวจิยัและพฒันำ เพื่อยกระดบัมำตรฐำนและ
กำรควบคุมระบบขอ้มลูคอมพวิเตอรก์ลำง พฒันำประสทิธภิำพของกำรบรกิำรและเสน้ทำงกำรขนส่งอย่ำงสงูสุด พรอ้มทัง้ลดกระบวนกำรทียุ่่งยำกของกำรท ำงำนลง
ดว้ยเทคโนโลยอีนัทนัสมยั 

6 | S - Sustainability: มุ่งสู่ควำมส ำเรจ็ของกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 

มุ่งมัน่ในกำรผนวกแนวทำง ESG (สิง่แวดลอ้ม สงัคม และกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด)ี เขำ้กบักำรด ำเนินธุรกจิผ่ำนกำรเริม่ตน้จดัท ำโปรแกรมดำ้นควำมยัง่ยนื รวมถงึ
กำรพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำร สวสัดกิำรของพนักงำน กำรจูงใจและรกัษำบุคลำกรทีม่คีุณภำพ และกำรสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภำคส่วน 

 

 

 

       
นำยอเลก็ซ์ อึ้ง 
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