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ปริมำณกำรจดัส่งพสัดเุติบโตสูงสุดด้วยกลยุทธร์ำคำเชิงรกุและควำมร่วมมือกบัพนัธมิตรท่ีหลำกหลำย ส่งผลให้ผลประกอบกำร

ปรบัตวัดีขึ้น 

• KEX มุ่งมัน่ด ำเนินธุรกจิกำรจดัส่งพสัดุด่วน สร้ำงควำมเป็นผู้น ำที่เตบิโตแข็งแกร่งอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกำรใช้กลยุทธ์ Aggressive Pricing ท ำให้ KEX มี
ปริมำณกำรจดัส่งพสัดเุติบโตกว่ำ 46% เมื่อเทยีบกบัไตรมำส 1/2564 แมอ้ยู่ในช่วง Low Season และสถำนกำรณ์กำรแข่งขนัที่ยงัคงเขม้ขน้ ส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนในไตรมำส 1/2565 มรีำยไดเ้ท่ำกบั 4,416.0 ลำ้นบำท สงูขึน้ 5.5% จำกไตรมำส 1/2564 แต่ลดลง 6.0% จำกไตรมำสก่อนหน้ำซึง่ถอืเป็นช่วง High 
Season ด้วยกลยุทธ์ด้ำนรำคำท ำให้ KEX มีควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรแข่งขนัเพ่ิมจ ำนวนจดัส่งพสัดุแก่ลูกค้ำประเภทธุรกิจส่งถึงบุคคล (B2C) บน
แพลตฟอรม์ตลำดอีคอมเมิรซ์ (E-commerce) และสร้ำงกำรรบัรู้สู่กลุ่มลูกค้ำประเภทจดัส่งรำคำประหยดัเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญัเหนือผูเ้ล่นรำยอื่น
ในตลำด  

• จำกกำรปรบัเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนภำยใน และกำรยกระดบัแพลตฟอรม์กำรจดัส่งพสัดุตำมแผนที่วำงไว้มำตัง้แต่ปีก่อน เรำได้ปรบัปรุงขัน้ตอน
กระบวนกำรท ำงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ณ ศูนยค์ดัแยกและศูนยก์ระจำยพสัดุ รวมถงึกำรวำงแผนเสน้ทำงกำรจดัส่งพสัด ุเพื่อพฒันำมำตรฐำนและประสทิธภิำพ
ในกำรด ำเนินงำน ท ำให้ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยลดลงอย่ำงต่อเนื่องแมว้่ำรำคำน ้ำมนัจะปรบัตวัสงูขึน้ในช่วงที่ผ่ำนมำ อกีทัง้ค่ำใช้จ่ำยเพื่อจดัเตรียมทรพัยำกร
ส ำรองรองรบักำรแพร่ระบำดของ COVID-19 มแีนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกสถำนกำรณ์ที่ปรบัตวัดขีึน้ ส่งผลให้ผลประกอบกำรโดยรวมปรบัตวัดขีึน้จำก
ไตรมำส 4/2564 

• บรษิทัฯ พฒันำกลยุทธ์กำรกระจำยควำมเส่ียงทำงธรุกิจเพ่ือสร้ำงรำยได้ในช่องทำงใหม่ ๆ  และมีอตัรำกำรท ำก ำไรดี โดยภำยหลงักำรประกำศร่วมทุน
กบัเครือเบทำโกรเปิดตวัธุรกิจ KERRY COOL เพื่อให้บริกำรจดัส่งสนิค้ำด้วยแพลตฟอร์มกำรขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิเมื่อเดือนตุลำคมในปีที่ผ่ำนมำ 
ปัจจุบนั KERRY COOL ให้บริกำรแก่ลูกค้ำประเภทธุรกิจครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภำคใต้ โดยอยู่ระหว่ำงกำรขยำยสู่ตลำดทัว่ประเทศ 
นอกจำกนี้ ในเดอืนกุมภำพนัธท์ีผ่่ำนมำ เรำไดป้ระกำศควำมร่วมมอืกบัเซน็ทรลัรเีทลเปิดตวับรกิำรส่งด่วน Kerry XL แพลตฟอรม์กำรขนส่งส ำหรบัสนิคำ้ขนำด
ใหญ่ ใหบ้รกิำรกบักลุ่มคู่คำ้และลูกคำ้ของเซน็ทรลัรเีทล เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของตลำดที่เตบิโตอย่ำงรวดเรว็และมอีตัรำกำรเตบิโตสงู 

• ไตรมำสที่ผ่ำนมำ KEX ได้น ำเสนอบริกำรรูปแบบใหม่ “เข้ำรบัพสัดุถึงหน้ำบ้ำนแบบทนัที ( Instant Pickup)” รำยแรกในไทยซึ่งเป็นควำมร่วมมือกบั Grab 
Thailand เพื่อรองรบักำรเตบิโตของกลุ่มคนที่มกี ำลงัซื้อและพร้อมจ่ำยเงนิพื่อรบักำรบรกิำรที่ดแีละรวดเรว็ที่สุด ช่วยลดปัญหำในกำรเดนิทำง และลดควำม
เสี่ยงในกำรจัดส่งพัสดุ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับใช้โมเดลตัวแทนจ ำหน่ำย (Reseller model) ผ่ำนพันธมิตรตัวแทนประเภท 4PL (fourth-party 
logistics) ด้วยกำรรบัรองและน ำเสนอบรกิำรแบบประหยดัภำยใต้ชื่อ Orange Express เพื่อขยำยตลำดเขำ้สู่แหล่งชุมชนและเพิม่ยอดจดัส่งพสัดุ โดย ณ สิ้น
เดอืนมนีำคม 2565 KEX มจีุดใหบ้รกิำรมำกกว่ำ 31,000 แห่งทัว่ประเทศ เพิม่ขึน้กว่ำ 19.5% จำก ณ สิน้ปี 2564  

• จ ำนวนลูกคำ้มำกกว่ำ 20 ลำ้นรำยในเดอืนมนีำคม 2565 ใชบ้รกิำรของ KEX ซึง่เตบิโตกว่ำ 29.9% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2564 สอดคลอ้งกบักลยุทธ์
รำคำเชงิรุก เพื่อขยำยเข้ำสู่กลุ่มลูกค้ำทุกกลุ่มอย่ำงต่อเน่ือง รวมถงึกลุ่มลูกค้ำประเภท Longtail customers ซึง่เป็นกลุ่มทีเ่ตบิโตสงู 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน ไตรมำส 1/2565 

ตำรำงท่ี 1: สรปุผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ      

(หน่วย: ล้ำนบำท) Q1/2564 Q4/2564 Q1/2565 
YoY 

% +/ (-) 
QoQ 

% +/ (-) 
กำรเติบโตของจ ำนวนพสัดุท่ีจดัส่ง (%)    46%  
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 4,187.7 4,699.4 4,416.0 5.5% -6.0% 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร -3,491.3 -5,117.4 -4,630.4 32.6% -9.5% 
ก ำไรขัน้ตน้ 696.4 -418.1 -214.4 -130.8% 48.7% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร -315.1 -374.9 -430.0 36.5% 14.7% 
ก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจำ่ย และภำษเีงนิได ้(EBITDA) 979.4 -110.2 39.5 -96.0% 135.8% 
ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT) 408.9 -750.5 -605.3 -248.0% 19.3% 
ก ำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้ำของบริษทั 302.8 -604.3 -491.1 -262.2% 18.7% 

ก ำไรสุทธิ (บำท/หุ้น) 0.174 -0.347 -0.282    

      

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 16.6% -8.9% -4.9%   

อตัรำก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจ่ำย และภำษเีงนิได ้(EBITDA Margin) (%) 23.4% -2.3% 0.9%   

อตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT Margin) (%) 9.8% -16.0% -13.7%   

อตัรำก ำไรสุทธ ิ(%) 7.4% -12.9% -11.1%   
 

หมำยเหตุ: ตำมทีแ่สดงในงบกำรเงนิโดยไม่รวมผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย  
 

  
 

ตำรำงท่ี 2: รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรแบ่งตำมประเภทลูกค้ำ 
 

ประเภทลูกค้ำ 
YoY 

% +/ (-) 
QoQ 

% +/ (-) 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 6.4% -6.0% 
ธุรกจิส่งถงึธุรกจิ (B2B) 8.6% -12.9% 
ธุรกจิส่งถงึบุคคล (B2C) 8.3% -3.1% 
บุคคลส่งถงึบุคคล (C2C) 4.5% -8.5% 

รำยได้ค่ำโฆษณำ -96.3% 22.9% 
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 5.5% -6.0% 

 
ควำมส ำเรจ็ของกลยุทธด์้ำนรำคำและควำมร่วมมือกบัพนัธมิตร ส่งผลให้ปริมำณกำรจดัส่งพสัดเุติบโตสูงสุด 

• KEX รำยงำนรำยได้รวมเท่ำกบั 4,416.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 5.5% จำกไตรมำส 1/2564 แต่ลดลง 6.0% จำกไตรมำสก่อนหน้ำซึ่งถือเป็นช่วง High Season 
สอดคล้องกบัรำยได้จำกลูกค้ำทุกประเภทไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั ยกเว้นลูกค้ำ B2C ที่มสีดัส่วนเพิม่ขึน้จำกกลยุทธ์ Aggressive Pricing และ
ควำมเป็นผูน้ ำในตลำดจดัส่งพสัดุด่วนดว้ยบรกิำรที่ยอดเยีย่มและรุกเขำ้สู่ตลำดจดัส่งพสัดุรำคำประหยดั ในขณะเดยีวกนั ตลำดอคีอมเมริซ์ (E-commerce) ก็
จดัโปรโมชัน่อย่ำงเขม้ขน้และประสบควำมส ำเรจ็สำมำรถกระตุน้กำรจบัจ่ำยใช้สอยออนไลน์ในช่วงต้นปี รวมถงึกำรบรโิภคภำยในประเทศเริม่ปรบัตวัดขีึน้จำก
กำรชะลอตวัลงของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในประเทศ  

• ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 4,630.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 32.6% จำกไตรมำส 1/2564 แต่ลดลง 9.5% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ อย่ำงไรกต็ำม กำรเพิม่ขึน้ของ
ต้นทุนรวมหำกเทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีก่อน ยงัต ่ำกว่ำกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนกำรจดัส่งพสัดุที่มอีตัรำกำรเตบิโตสูงถงึ 46% และจำกกำรปรบัเปลีย่น
กระบวนกำรท ำงำนภำยใน และกำรยกระดบัแพลตฟอร์มกำรจดัส่งพสัดุมำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรจดักำรต้นทุนรวมได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ
ท่ำมกลำงตลำดแรงงำนทีต่งึตวัและรำคำน ้ำมนัทีป่รบัตวัสงูขึน้ ทัง้นี้ KEX ไดล้งทุนระยะสัน้เพื่อจดัเตรยีมทรพัยำกรส ำรองในกำรรองรบัสถำนกำรณ์ COVID-19 
เพื่อให้มัน่ใจไดว้่ำบรษิทัฯ ยงัคงรกัษำคุณภำพกำรใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ไม่เกดิกำรหยุดชะงกัของกำรจดัส่ง และควำมเชื่อมัน่ต่อแบรนด์สงูหำกเทยีบกบั
คู่แขง่ในตลำด อย่ำงไรกต็ำม ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวลดลงตำมสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีค่่อย ๆ คลีค่ลำยในไตรมำส 1 ทีผ่่ำนมำ และคำดว่ำจะลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

C2C
50%

B2C
48%

B2B
2%

ไตรมำส 1/2565 
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• ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้จำกไตรมำส 1/2564 และไตรมำสก่อนหน้ำ เท่ำกบั 36.5% และ 14.7% ตำมล ำดบั อนัเนื่องมำจำกกำรเพิม่ศกัยภำพกำร
ด ำเนินงำนและกำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัฯ รวมถงึกำรขยำยตวัสู่ธุรกจิใหม่ ๆ ตัง้แต่ตน้ปีทีผ่่ำนมำ สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ควำมเป็นผูน้ ำและกำรกระจำยควำม
เสีย่งทำงธุรกจิของบรษิทัฯ 

• บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรำยงำนขำดทุนสทุธสิ่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของบรษิทัเท่ำกบั 491.1 ลำ้นบำท ปรบัตวัดขีึน้จำกไตรมำส 4/2564 เท่ำกบั 18.7% อนัเป็นผลมำ
จำกกลยุทธด์ำ้นรำคำเพื่อควำมเป็นผูน้ ำตลำด ควำมมุง่มัน่สง่เสรมิประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำนและรกัษำระดบัคุณภำพกำรใหบ้รกิำร ควำมร่วมมอืกบัพนัธมติร
เพื่อน ำเสนอบรกิำรและสรำ้งรำยไดใ้นรูปแบบใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลก์ำรซื้อสนิคำ้ออนไลน์ในปัจจุบนั และขยำยช่องทำงและจุดให้บรกิำรดว้ยรำคำ
ทีเ่ขำ้ถงึไดค้รอบคลุมลูกคำ้ทุกประเภท 

 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

รปูท่ี 1: ฐำนะทำงกำรเงิน 

  

ตำรำงท่ี 3: รำยละเอียดสินทรพัย์    
(หน่วย: ล้ำนบำท) 2564 Q1/2565 

Change 
% +/ (-) 

เงนิสดและเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่มสีภำพคล่อง 7,294.9 5,824.0 -20.2% 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 1,612.7 1,694.1 5.0% 
อำคำรและอุปกรณ์  2,244.2 2,161.5 -3.7% 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 4,897.1 4,466.5 -8.8% 
สนิทรพัยอ์ื่น 996.7 1,144.6 14.8% 
รวมสินทรพัย ์ 17,045.6 15,290.7 -10.3% 
 
ตำรำงท่ี 4: หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ    
(หน่วย: ล้ำนบำท) 2564 Q1/2565 

Change 
% +/ (-) 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น  1,977.1 1,408.8 -28.7% 
เจำ้หน้ีบรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง  723.7 578.8 -20.0% 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  2,502.0 2,342.0 -6.4% 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ  2,256.1 1,863.6 -17.4% 
หน้ีสนิอื่น 269.8 280.2 3.9% 
รวมหน้ีสิน 7,728.7 6,473.3 -16.2% 
รวมส่วนของเจ้ำของ 9,316.9 8,817.3 -5.4% 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 17,045.6 15,290.7 -10.3% 

 

9,920 9,552 

7,125 
5,738 

9,317 8,817 

2,451 
2,068 

5,278 
4,405 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน สินทรัพยห์มุนเวยีน ส่วนของเจา้ของ หน้ีสินไม่หมุนเวยีน หน้ีสินหมุนเวยีน
2564 ไตรมำส 1/2565 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
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ฐำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่องท่ีแขง็แกร่ง 

• KEX มุ่งมัน่รกัษำควำมแขง็แกร่งของฐำนะทำงกำรเงนิและสภำพคลอ่งของบรษิทัฯ โดยไม่มกีำรใชเ้งนิกูย้มื นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัคงใชส้ภำพคล่องส่วนเกนิใน
กำรลงทุนในตลำดเงนิที่มีควำมเสี่ยงต ่ำแต่มีสภำพคล่องสูง โดยเป็นกำรลงทุนในกองทุนรวมและหุ้นกู้ตำมวตัถุประสงค์กำรลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนส่วนเพิม่ คุม้ครองเงนิตน้ และรกัษำสภำพคล่องในระดบัสงู 

• ด้วยกลยุทธข์ยำยธุรกจิที่เป็นไปอย่ำงรอบคอบเพื่อกระจำยกำรลงทุนและสร้ำงรำยไดใ้หม่ KEX ยงัคงคดัสรรและวำงแผนกำรลงทุนอย่ำงระมดัระวงั เนื่องจำก
ยงัคงมคีวำมไม่แน่นอนจำกกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิของประเทศที่ยงัคงอยู่ในระดบัต ่ำกว่ำก่อนช่วง COVID-19 และกำรบรโิภคภำยในประเทศจะฟ้ืนตวัอย่ำง
ค่อยเป็นค่อยไป 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

ตำรำงท่ี 5: อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

  Q1/2564 Q4/2564 Q1/2565 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     

อตัรำส่วนสภำพคล่อง(1)  (เท่ำ) 2.95 1.35 1.30 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็(2)  (เท่ำ) 2.93 1.30 1.25 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด(3)  (เท่ำ) 0.16 0.47 -0.11 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้(4)  (เท่ำ) 19.20 17.40 17.81 
ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่(5)  (วนั) 19.01 20.98 20.50 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี(6)  (เท่ำ) 30.82 23.97 30.21 
ระยะเวลำเฉลีย่ในกำรช ำระหน้ี(7)  (วนั) 11.84 15.23 12.08 
วงจรเงนิสด(8)  (วนั) 7.17 5.75 8.42 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร       
อตัรำก ำไรขัน้ตน้(9)  (%) 16.63 7.12 -4.85 
อตัรำก ำไรสุทธ(ิ10)  (%) 7.23 0.25 -11.12 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้(11)  (%) 19.54 0.47 -7.49 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย(์12)  (%) 9.50 0.26 -4.48 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนของสนิทรพัย(์13)  (เท่ำ) 1.30 1.03 1.14 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       
อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(14)  (เท่ำ) 0.62 0.83 0.73 
อตัรำส่วนหน้ีสนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อ EBITDA(15)  (เท่ำ) 1.21 1.94 2.77 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย(16)  (เท่ำ) 31.28 25.36 1.98 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี(17)  (เท่ำ) 2.29 0.98 0.65 

หมำยเหตุ: 
(1) อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ ค ำนวณจำกยอดรวมของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนระยะสัน้ และลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนีอ้ื่นหำรดว้ยหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 
(2) อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ ค ำนวณจำกยอดรวมของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนระยะสัน้ และลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนีอ้ื่นหำรดว้ยหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 
(3) อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด ค ำนวณจำกยอดเงนิสดสุทธทิีเ่กดิจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำนหำรดว้ยค่ำเฉลี่ยของหนี้สินหมุนเวยีนรวม 
(4) อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ ค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำรหำรดว้ยลูกหนี้กำรคำ้เฉลี่ย (ยอดขัน้ต้น)  
(5) ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลี่ย ค ำนวณจำก 360 หำรดว้ยอตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ 
(6) อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หนี้ ค ำนวณจำกต้นทุนกำรขำยและกำรบรกิำรหำรดว้ยเจำ้หนี้กำรคำ้เฉลี่ย 
(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 ำหรบังวดหำรดว้ยค่ำเฉลี่ยส่วนของผูถ้อืหุน้รวม  
(12) อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดหำรดว้ยค่ำเฉลี่ยสนิทรพัย์รวม  
(13) อตัรำส่วนหมุนเวยีนของสนิทรพัย์ ค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรหำรดว้ยค่ำเฉลี่ยสนิทรพัย์รวม 
(14) อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ค ำนวณจำกหนี้สนิรวมหำรดว้ยส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 
(15) อตัรำส่วนหนี้สนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อ EBITDA ค ำนวณจำกยอดรวมของหนี้สินทีม่ดีอกเบี้ยและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำหำรดว้ย EBITDA  
(16) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย ค ำนวณจำก EBITDA หำรดว้ยดอกเบี้ยจ่ำย  
(17) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ค ำนวณจำก EBITDA หำรดว้ยยอดรวมของเงนิกู้ยมืระยะสัน้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี และต้นทุนทำงกำรเงนิ  
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KEX รกัษำควำมเป็นผู้น ำในอตุสำหกรรม และกำรกระจำยกำรลงทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จำกควำมส ำเรจ็ของ KEX ในกำรจดัส่งพสัดุซึ่งเพิม่ขึน้สูงสุดอย่ำงต่อเนื่อง และกำรปรบัเพิม่ขึน้ของรำคำจดัส่งเริม่ต้นในอุตสำหกรรม  เรำคำดว่ำกำรแข่งขนัจะลด
ควำมรุนแรงลง และในระยะกลำงจะเกดิกำรควบรวมของผู้เล่นรำยต่ำง ๆ ในอุตสำหกรรม ด้วยบรกิำรในระดบัพรเีมีย่มและรำคำที่เขำ้ถงึได้จะกลำยเป็นบรรทดั
ฐำนใหม่ และเป็นกำรป้องกนัผูเ้ล่นรำยใหม่เขำ้สู่ตลำด ซึ่งสอดคลอ้งกบัทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิและกำรเตรยีมกำรต่ำง ๆ  ของบรษิทัฯ เรำยงัคงมุ่งมัน่ต่อกำรด ำเนิน
ธุรกจิจดัส่งพสัดุด่วนซึง่เป็นหวัใจหลกัส ำคญั และเสรมิสรำ้งควำมแขง็แกร่งในกำรเป็นผู้น ำในตลำดขนส่งพสัดดุ่วนของไทย 

กลยุทธ์กำรลงทุนและกำรกระจำยกำรลงทุนสู่ธุรกจิอื่น ๆ ด้วยควำมร่วมมอืกบัพนัธมติรต่ำง ๆ เพื่อตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในตลำดอื่น ๆ ยงัคงเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่อง KERRY COOL จะเปิดใหบ้รกิำรแบบเตม็รูปแบบแก่ลูกคำ้ทัว่ไปผ่ำนสำขำของ KEX และร้ำนในเครอืเบทำโกร ให้ครอบคลุมลูกคำ้ทุกประเภททัว่ไทย
ภำยในปีนี้เป็นต้นไป ในส่วนของ KERRY XL คำดว่ำจะเปิดตวัได้ในครึ่งปีหลงัของปี 2565 ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีล ้ำสมยั กระบวนกำรทำงวิศวกรรม และกำร
ตอบสนองต่อประสบกำรณ์ลูกคำ้อย่ำงไม่สิน้สุด ผนวกกบัฐำนลูกคำ้ทีม่อียู่ทัว่ประเทศของเซน็ทรลัรเีทล เรำมัน่ใจไดว้่ำจะรกัษำต ำแหน่งของผูน้ ำตลำดและขยำยกำร
ลงทุนอย่ำงยดืหยุ่นไปในธุรกจิต่ำง ๆ รวมถึง KERRY WALLET ซึ่งเป็นกระเป๋ำเงนิในรูปแบบ open platform ที่จะช่วยเสริมควำมแข็งแกร่งให้กบัระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ของ KEX ต่อยอดสู่กำรน ำเสนอบรกิำรในรูปแบบใหม่ ๆ แก่ลูกคำ้ เรำยงัคงมองหำโอกำสต่ำง ๆ ผ่ำนกำรควบรวมกจิกำร หรอื M&A ทีม่ศีกัยภำพเพื่อ
เสรมิควำมแขง็แกร่งทัง้ในแง่รำยไดแ้ละกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

KEX ยงัคงขยำยฐำนลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนช่องทำงของตนเองและผ่ำนควำมร่วมมอืกบัพนัธมติร เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำกำรบรกิำรของเรำจะเข้ำสู่กลุ่มลูกค้ำทุกกลุ่ม 
รวมถงึกลุ่มลูกคำ้ประเภท Longtail ทีม่จี ำนวนมำกทัว่ประเทศ เพื่อกำรเติบโตท่ีแขง็แกร่งและยัง่ยืน 

 

 

       
นำยอเลก็ซ์ อึ้ง 

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


