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ปริมำณกำรจดัส่งพสัดเุติบโตอย่ำงต่อเน่ือง แม้อยู่ในช่วง Low Season และท่ำมกลำงควำมท้ำทำยในกำรปฏิบติังำน 

• จำกกำรใชก้ลยุทธ ์Express-Focus และ กลยุทธด์ำ้นรำคำเชงิรกุอย่ำงประสบควำมส ำเรจ็ ปริมำณกำรจดัส่งพสัดใุนช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2565 
ยงัคงขยำยตวัในอตัรำดีเยี่ยมท่ี 35.7% จำกครึง่ปีแรกของปี 2564 ท่ำมกลำงช่วง Low Season ทีม่อุีปสงคค์่อนขำ้งอ่อนตวัลง และในไตรมำสนี้บรษิทั
ไดน้ ำกลยุทธ ์Smart Pricing มำปรบัใชใ้นกำรด ำเนนิงำนในช่วงกลำงเดอืนมถิุนำยน เพื่อรกัษำรำยไดท้ีย่ ัง่ยนืควบคู่ไปกบักำรเตบิโตของจ ำนวนพสัดุ 
บรษิทัฯ ยงัไดป้ระกำศใช ้Fuel Surcharge ในช่วงทีร่ำคำน ้ำมนัดเีซลพุ่งสงูขึน้เพือ่ลดผลกระทบดงักล่ำว โดยกำรปรบัใช ้Fuel Surcharge นัน้เป็นไป
ตำมกำรเคลื่อนไหวของรำคำดเีซล และจะยกเลกิกำรใชเ้มื่อรำคำน ้ำมนัปรบัตวักลบัมำอยู่ในเกณฑป์กต ิ

• บรษิทัฯ ยงัคงด ำเนินกำรยกระดบัแพลตฟอรม์กำรจดัส่งพสัดุ รวมถงึปรบัเปลีย่นกระบวนกำรท ำงำนภำยในอย่ำงต่อเนื่อง จ ำนวนวนัหยุดทีเ่พิม่มำก
ขึน้ในเดอืนเมษำยนและพฤษภำคมส่งผลให้มวีนัท ำงำนน้อยลง รวมถงึกำรระบำดระลอกใหม่ของ COVID-19 สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนทีต่งึตวั และ
รำคำน ้ำมนัทีพุ่่งสงูขึน้ ท ำใหไ้ตรมำส 2/2565 ถอืเป็นไตรมำสทีม่คีวำมทำ้ทำยทีส่ดุของปีในแง่ของกำรด ำเนินงำน ซึง่ท ำใหเ้กดิค่ำใชจ้ำ่ยเพิม่ขึน้ชัว่ครำว
อย่ำงหลกีเลีย่งไม่ไดเ้พื่อรกัษำควำมเป็นเลศิดำ้นกำรบรกิำร ขณะเดยีวกนักย็งัคงขยำยขดีควำมสำมำรถในกำรรองรบัปรมิำณพสัดุทีเ่พิม่ขึน้ อย่ำงไรก็
ตำม บรษิทัฯมนีโยบำยกำรลดต้นทุนอย่ำงเขม้งวด ซึง่รวมถงึกำรจดักำรกำรด ำเนินกำรใหม่ (Operations Revamp) และโปรแกรม Super Last 
Mile ซึง่เป็นกำรยกระดบักำรสรำ้งมำตรฐำนกำรจดัสง่พสัดุ Last Mile ทีม่กีำรควบคุมแบบรวมศูนยเ์พื่อปรบัปรงุประสทิธภิำพดำ้นตน้ทุน และเพิม่
ประสทิธภิำพกำรจดัส่งในระยะยำว นอกจำกนี้ บรษิทัฯยงัน ำแนวทำงกำรจำ้งงำนทีเ่น้นผลกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนเป็นหลกัมำใชท้ัว่ทัง้บรษิทัอย่ำง
เขม้ขน้และรดักมุ เพื่อเป็นกำรคงไวซ้ึง่ทรพัยำกรบุคคลทีม่ผีลงำนดเียีย่ม และชีใ้หเ้หน็ถงึบคุลำกรผูท้ีม่สี่วนรว่มน้อย 

• บรษิทัฯ ด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์กำรกระจำยควำมเส่ียงทำงธรุกิจเพ่ือสร้ำงรำยได้ในช่องทำงใหม่ๆ และมีอตัรำกำรท ำก ำไรท่ีดี โดย บรษิทัฯมี

แผนร่วมลงทุนกบั HIVE BOX ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของ S.F. Holding เพื่อสรำ้ง Smart Locker System ชัน้น ำของประเทศไทย ตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของบรกิำรจดัส่งพสัดุทีม่คีวำมยดืหยุ่นและควำมเรว็ทีเ่พิม่ขึน้ดว้ยรำคำทีไ่ม่สงู โดยจะเสนอบรกิำรรปูแบบ end-to-end แก่ลูกคำ้ ผ่ำนกำรใช้
เทคโนโลยทีีส่นบัสนุนโดย HIVE BOX 

• บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งสรำ้งและรกัษำควำมเป็นผูน้ ำตลำดอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนเครอืขำ่ย First-Mile ทีแ่ขง็แกร่งและกวำ้งขวำง เพือ่ขยำยเข้ำสู่กลุ่มลูกค้ำทุก
กลุ่มทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ ดว้ยควำมร่วมมอือย่ำงประสบควำมส ำเรจ็ของบรษิทัฯ กบัพนัธมติรตวัแทนจ ำหน่ำย (Reseller)  และแบรนดค์ำ้ปลกีชัน้
น ำ  โดย ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 บรษิทัฯมจีุดใหบ้รกิำรมำกกว่ำ 33,000 แห่ง เพิม่ขึน้ 115.5% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ นอกจำกนี้   
บรษิทัฯ ยงัไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำก TikTok ใหเ้ป็นผู้ให้บริกำรจดัส่งพสัดบุน TikTok Shop ซึง่เป็นกำรขยำยฐำนลูกคำ้และควำมเป็นผูน้ ำทำงตลำด
ของเรำบนแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ เครอืขำ่ยกวำ้งขวำงของ KEX ท ำใหบ้รษิทัฯ ไดค้รองสถำนะทำงกำรตลำดทีแ่ขง็แกรง่ในตลำดเหนือผูเ้ล่นอื่นๆ โดยมี
จ ำนวนผูใ้ชง้ำนรำยเดอืนเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องที ่15.3% YoY 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน ไตรมำส 2/2565 

ตำรำงท่ี 1: สรปุผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) Q2/2564 Q1/2565 Q2/2565 
YoY 

% +/(-) 
QoQ 

% +/(-) 
กำรเติบโตของจ ำนวนพสัดุท่ีจดัส่งครึ่งปีแรก (%)             35.7%  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 4,600.0 4,416.0 4,283.0 -6.9% -3.0% 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร -3,891.2 -4,630.4 -4,783.1 22.9% 3.3% 
ก ำไรขัน้ตน้ 708.8 -214.4 -500.1 -170.6% -133.3% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร -327.7 -430.0 -459.0 40.1% 6.7% 
ก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจำ่ย และภำษเีงนิได ้(EBITDA) 986.6 39.5 -300.2 -130.4% -860.7% 
ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT) 428.2 -605.3 -919.0 -314.6% -51.8% 
ก ำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้ำของบริษทั 335.6 -491.1 -732.4 -318.2% -49.1% 
ก ำไรสุทธิ (บำท/หุ้น) 0.19 -0.282 -0.420    

      
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 15.4% -4.9% -11.7%   
อตัรำก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจ่ำย และภำษเีงนิได ้(EBITDA Margin) (%) 21.4% 0.9% -7.0%   
อตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT Margin) (%) 9.3% -13.7% -21.5%   
อตัรำก ำไรสุทธ ิ(%) 7.3% -11.1% -17.1%   

       หมำยเหตุ: ตำมทีแ่สดงในงบกำรเงนิโดยไม่รวมผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 

 
 
 

ตำรำงท่ี 2: รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรแบ่งตำมประเภทลูกค้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

● บรษิทัฯ รำยงำนรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรเท่ำกบั 4,283.0 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2565 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัไตรมำสทีผ่่ำนมำถงึแมว้่ำจะมกีำร
ด ำเนินกลยุทธร์ำคำเชงิรุกอย่ำงต่อเนื่อง และจ ำนวนวนัท ำกำรทีน้่อยลง นอกจำกนี้ปรมิำณพสัดุยงัคงเตบิโตอยำ่งต่อเนื่องที ่ 35.7% ในครึง่ปีแรกของปี 
2565 แมจ้ะเป็นช่วง Low Season ทีอุ่ปสงคอ่์อนตวัลงในไตรมำส 2/2565 สดัส่วนรำยไดข้องทุกกลุ่มไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมนียัส ำคญั ยกเวน้กลุม่
ลูกคำ้ B2C ทีม่ทีีม่สีดัส่วนเพิม่ขึน้เลก็น้อยจำกกำรเสนอโปรโมชัน่จ ำนวนมำก รวมถงึกำรส่งเสรมิกำรขำยดว้ยโปรโมชัน่ประจ ำเดอืน เช่น 5/5, 6/6 หรอื 
Mid-year Sales ที่จดัโดยแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์  

● ต้นทุนขำยและกำรให้บรกิำรรวม 4,783.1 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 22.9% จำกไตรมำส 2/2564 และ 3.3% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ ซึ่งสอดคล้องกบักำรเตบิโต
ของปรมิำณพสัดุ ไตรมำส 2/2564 มจี ำนวนวนัหยุดที่เพิม่ขึน้ในเดอืนเมษำยนและพฤษภำคม รวมถงึรำคำน ้ำมนัที่พุ่งสงูขึน้ ซึ่งก่อให้เกดิแรงกดดนัดำ้น
ต้นทุนเชื้อเพลงิที่สูงขึน้รวมถงึตลำดแรงงำนที่ตงึตวั นอกจำกนี้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ได้มคีวำมรุนแรงขึน้ บรษิทัฯ จงึจ ำเป็นตอ้ง
คงไวซ้ึง่ค่ำใชจ้่ำยบำงส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรกัษำคุณภำพกำรใหบ้รกิำรและกำรขยำยกำรรองรบัจ ำนวนพสัดุ ถงึแมว้่ำสถำนะตน้ทุนจะสงูผดิปกตใินไตร
มำสที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกวนัหยุดในเดือนเมษำยนและพฤษภำคม บริษัทฯ มกีำรด ำเนินกำรที่ปรบัตวัดีขี้นในเดือนมิถุนำยน และคำดว่ำ
ควำมก้ำวหน้ำนี้จะด ำเนินต่อไปในเดอืนกรกฎำคมเป็นต้นไป นอกจำกนี้ยงัมกีำรใช้นโยบำยควบคุมต้นทุนอย่ำงเขม้งวด เพื่อเป็นกำรยกระดบักำรสรำ้ง
มำตรฐำนกำรจดัส่งพสัดุ Last Mile ที่มีกำรควบคุมแบบศูนย์กลำงเพื่อปรบัปรุงประสทิธิภำพด้ำนต้นทุนและเพิ่มประสทิธิภำพกำรจดัส่งในระยะยำว 
นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัน ำแนวทำงกำรจำ้งงำนทีเ่น้นผลกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนเป็นหลกัมำใชท้ัว่ทัง้บรษิทัอย่ำงเขม้ขน้และรดักุม เพื่อเป็นกำรคงไวซ้ึง่
ทรพัยำกรบุคคลทีม่ผีลงำนดเียีย่ม และชี้ใหเ้หน็ถงึบุคลำกรผูท้ี่มสี่วนร่วมน้อย โดยจำกกำรใชน้โยบำยควบคุมต้นทุนอย่ำงเขม้งวด บรษิทัฯไดเ้ลง็เหน็ผล
กำรพฒันำในเชิงบวกและคำดหวงัว่ำผลกระทบของกำรลดต้นทุนจะเร่งตวัขึ้นตลอดช่วงที่เหลือของปี 2565 แม้ต้นทุนปรบัตวัสูงในไตรมำส 2/2565 
เนื่องจำกวนัหยุดในช่วงเดอืนเมษำยน และพฤษภำคม กำรด ำเนินกำรของทำงบรษิทั ฯ มกีำรปรบัตวัดขีีน้ในเดอืนมถิุนำยนในแนวทำงทีบ่รษิทั ฯ คำดว่ำ
จะด ำเนินต่อไปในเดอืนกรกฎำคมเป็นตน้ไป 
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● ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้จำกไตรมำส 2/2564 และไตรมำสก่อนหน้ำ เท่ำกบั 40.1% และ 6.7% ตำมล ำดบั อนัเนื่องมำจำกกำรเสรมิสมรรถนะ
หลกั และกำรบรหิำรควำมเสีย่งขององคก์ร รวมถงึกำรขยำยตวัสู่ธุรกจิใหม่ ๆ ตัง้แต่ตน้ปีทีผ่่ำนมำ สอดคลอ้งกบักลยุทธค์วำมเป็นผูน้ ำและกำรกระจำย
ควำมเสีย่งทำงธุรกจิของบรษิทัฯ 

● บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรำยงำนขำดทุนสทุธสิ่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของบรษิทัเท่ำกบั 732.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกไตรมำสก่อนหน้ำ 49.1% โดยผล
ประกอบกำรของไตรมำส Q2/2565 ไดร้บัผลกระทบจำกแรงกดดนัดำ้นรำยไดอ้นัเนื่องมำจำกจ ำนวนวนัท ำกำรทีล่ดน้อยลงในเดอืนเมษำยนและ
พฤษภำคม รวมถงึอุปสงคท์ีอ่่อนตวัลงในไตรมำส Q2/2565 และแรงกดดนัจำกตน้ทุนทีเ่พิม่สงูขึน้อนัเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนทีต่งึตวั รำคำ
น ้ำมนัทีพุ่ง่สงูขึน้ และค่ำใชจ้่ำยในกำรคงไวซ้ึง่คณุภำพกำรใหบ้รกิำรและก ำลงักำรรองรบัปรมิำณพสัดุ  อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯ ยงัคงมุ่งปรบัปรุง
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร โดยกำรจดักำรรำยได ้ไมว่่ำจะเป็นกลยุทธ ์Smart Pricing และกำรประกำศใช ้Fuel Surcharge รวมถงึกำรลดตน้ทุนผ่ำน
มำตรกำรควบคมุตน้ทุนอย่ำงเขม้งวด 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

รปูท่ี 1: ฐำนะทำงกำรเงิน 

  

ตำรำงท่ี 3: รำยละเอียดสินทรพัย์    

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2564 Q1/2565 
กำรเปลีย่นแปลง 

% +/ (-) 
เงนิสดและเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่มสีภำพคล่อง 7,294.9 4,415.4 -39.5% 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 1,612.7 2,004.9 24.3% 
อำคำรและอุปกรณ์  2,244.2 2,220.2 -1.1% 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 4,897.1 4,004.7 -18.2% 
สนิทรพัยอ์ื่น 996.7 1,396.7 40.1% 
รวมสินทรพัย ์ 17,045.6 14,042.0 -17.6% 
 
ตำรำงท่ี 4: หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ    

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2564 Q1/2565 
กำรเปลีย่นแปลง 

% +/ (-) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น  1,977.1 1,405.6 -28.9% 
เจำ้หน้ีบรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง  723.7 478.8 -33.8% 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  2,502.0 2,299.1 -8.1% 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ  2,256.1 1,513.3 -32.9% 
หน้ีสนิอื่น 269.8 299.0 10.8% 
รวมหน้ีสิน 7,728.7 5,995.8 -22.4% 
รวมส่วนของเจ้ำของ 9,316.9 8,046.2 -13.6% 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 17,045.6 14,042.0 -17.6% 

ฐำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่อง 

● บรษิทัฯ มุ่งมัน่รกัษำควำมแขง็แกรง่ของฐำนะทำงกำรเงนิและสภำพคล่องของบรษิทัฯ โดยไม่มกีำรใชเ้งนิกูย้มื นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัคงใชส้ภำพคล่อง
ส่วนเกนิในกำรลงทุนในตลำดเงนิทีม่คีวำมเสีย่งต ่ำแต่มสีภำพคล่องสงู โดยเป็นกำรลงทุนในกองทุนรวมและหุน้กูต้ำมวตัถุประสงคก์ำรลงทุนของบรษิทัฯ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนส่วนเพิม่ คุม้ครองเงนิตน้ และรกัษำสภำพคล่องในระดบัสงู 

9,920 9,353 

7,125 
4,689 

9,317 8,046 

2,451 
1,727 

5,278 

4,269 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน สินทรัพยห์มุนเวยีน ส่วนของเจา้ของ หน้ีสินไม่หมุนเวยีน หน้ีสินหมุนเวยีน

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 

2564 ไตรมำส 2/2565 
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● ดว้ยกลยุทธข์ยำยธุรกจิทีเ่ป็นไปอย่ำงรอบคอบเพื่อกระจำยกำรลงทุนและสรำ้งรำยไดใ้หม่ KEX ยงัคงคดัสรรและวำงแผนกำรลงทุนอย่ำงระมดัระวงั 
เนื่องจำกยงัคงมคีวำมไม่แน่นอนจำกกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิของประเทศทีย่งัคงอยู่ในระดบัต ่ำกวำ่ก่อนชว่ง COVID-19 และกำรบรโิภคภำยในประเทศ
จะฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

ตำรำงท่ี 5: อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

    Q1/2564 Q4/2564 Q1/2565 

อตัราส่วนสภาพคล่อง        

อตัรำส่วนสภำพคล่อง(1)  (เท่ำ) 2.88 1.30 1.10 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็(2)  (เท่ำ) 2.85 1.25 1.04 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด(3)  (เท่ำ) 0.31 -0.11 -0.31 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้(4)  (เท่ำ) 16.52 17.81 14.52 
ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่(5)  (วนั) 22.09 20.50 25.13 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี(6)  (เท่ำ) 24.44 30.21 27.32 
ระยะเวลำเฉลีย่ในกำรช ำระหน้ี(7)  (วนั) 14.94 12.08 13.36 
วงจรเงนิสด(8)  (วนั) 7.16 8.42 11.77 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร       
อตัรำก ำไรขัน้ตน้(9)  (%) 15.41 -4.85 -11.68 
อตัรำก ำไรสุทธ(ิ10)  (%) 7.30 -11.12 -17.10 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้(11)  (%) 19.15 -7.49 -18.98 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย(์12)  (%) 9.30 -4.48 -11.47 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนของสนิทรพัย(์13)  (เท่ำ) 1.25 1.14 1.18 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       
อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(14)  (เท่ำ) 0.59 0.73 0.75 
อตัรำส่วนหน้ีสนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อ EBITDA(15)  (เท่ำ) 1.13 2.77 16.62 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย(16)  (เท่ำ) 44.09 1.98 -16.71 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี(17)  (เท่ำ) 2.14 0.65 0.10 

หมำยเหตุ: 
(1) อตัรำส่วนสภำพคล่อง ค ำนวณจำกยอดรวมของสนิทรพัยห์มนุเวยีนรวมหำรดว้ยหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 
(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 หำรดว้ยอตัรำสว่นหมุนเวยีนเจำ้หนี้  
(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) อตัรำส่วนหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์ค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรหำรดว้ยค่ำเฉลีย่สนิทรพัยร์วม 
(14) อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ค ำนวณจำกหนี้สนิรวมหำรดว้ยส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
(15) อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยตอ่ EBITDA ค ำนวณจำกยอดรวมของหนี้สนิทีม่ดีอกเบี้ยและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำหำรดว้ย EBITDA  
(16) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย ค ำนวณจำก EBITDA หำรดว้ยดอกเบี้ยจ่ำย  
(17) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ค ำนวณจำก EBITDA หำรดว้ยยอดรวมของเงนิกู้ยมืระยะสัน้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี และต้นทนุทำงกำรเงนิ  
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ตอกย ำ้ควำมเป็นผู้น ำตลำดด้วยกลยุทธ ์Express-Focus และ Business Diversification  

จำกกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้กลยุทธ์ Express-Focus บริษัทฯสำมำรถครองกำรเติบโตของปริมำณพสัดุได้อย่ำงต่อเนื่องท่ำมกลำงปัจจัยที่ท้ำทำย อนั
เนื่องมำจำกจ ำนวนวนัท ำกำรทีล่ดลง ตลำดแรงงำนทีต่งึตวั รำคำน ้ำมนัทีส่งูขึน้และกำรกลบัมำของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19  ในครึง่หลงัของ
ปี 2565 เรำยงัคงเลง็เหน็ปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุทีม่แีนวโน้มสงูขึน้เนื่องจำกกลยุทธ์ทำงกำรตลำดของบรษิทัและแนวโน้มกำรฟ้ืนตวัของธรุกิจและกำรบรโิภค
ภำยในประเทศที่ชดัเจนยิง่ขึน้ นอกจำกนี้ ด้วยนโยบำยควบคุมต้นทุนที่บงัคบัใช้อย่ำงเคร่งครดั ควบคู่ไปกบักำรด ำเนินกำรจดักำรรำยได้ เรำคำดว่ำผลจำก
กำรลดตน้ทุนจะเร่งตวัขึน้ตลอดช่วงทีเ่หลอืของปี 2565 และส่งผลใหร้ำยไดโ้ดยรวมดขีึน้ โดยเรำจะมุ่งเน้นทีคุ่ณภำพของกำรจดักำรรำยได้และกำรลดตน้ทุนใน
กำรให้บรกิำร เรำคำดว่ำกำรแข่งขนัที่รุนแรงในตลำดจะคลี่คลำยลง โดยในขณะที่ผูเ้ล่นหลำยรำยทยอยปรบัรำคำค่ำบรกิำรจดัส่งพสัดุขึน้ KEX ได้ปรบัรำคำ
เริม่ต้นด้วยรำคำใหม่ที่ถูกลงกว่ำเดมิ เริม่ต้นที่ 15 บำท เพื่อเป็นกำรเพิม่ควำมเขำ้ถงึกำรให้บรกิำรของ KEX และ ขยำยควำมเป็นผู้น ำในตลำดขนส่งพสัดุ
ด่วนของไทย 

บรษิทัฯยงัคงด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์กำรลงทุนและกำรกระจำยกำรลงทุนสู่ธรุกิจอ่ืน ๆ ด้วยควำมร่วมมอืกบัพนัธมติรต่ำง ๆ เพื่อตอบโจทยค์วำมตอ้งกำร

ของลูกค้ำในตลำดอื่น ๆ รองรับกำรเติบโตจำกตลำดใหม่และแหล่งที่มำของรำยได้ที่เพิ่มมำกขึ้น  นอกจำกนี้ KEX ยังได้ร่วมทุน (Joint Venture) กบั          
Hive Box ซึ่งเป็นผูใ้ห้บรกิำรสมำร์ทลอ็คเกอร์ชัน้น ำในประเทศจนี เพื่อสร้ำงระบบ Smart Locker ชัน้น ำของประเทศไทย รองรบัควำมต้องกำรในกำรจดัส่ง
พสัดุด้วยควำมสะดวกและรำคำที่ไม่สงู จำกกำรร่วมมอืกบัพนัธมติรของเรำ KEX มัน่ใจว่ำกำรลงทุนนี้จะน ำควำมส ำเรจ็มำสู่ตลำด Parcel Locker ในประเทศ
ไทยด้วยเทคโนโลยทีี่กำ้วหน้ำ กำรลงทุนที่เหมำะสม และควำมครอบคลุมในพืน้ทีท่ี่ให้บรกิำรไดอ้ย่ำงทัว่ถงึ ในส่วนของ Kerry Cool นัน้ประสบควำมส ำเรจ็ใน
กำรขยำยขอบเขตกำรให้บรกิำรจำกภำคใต้มำสู่ภำคกลำงของประเทศไทย และได้ให้บรกิำรกลุ่มลูกค้ำที่หลำกหลำยและเพิม่มำกขึน้ รวมถงึกลุ่มอำหำรและ
เครื่องดื่ม นอกจำกนี้ จำกกำรที ่S.F. Holding หนึ่งในกลุ่มบรษิทัขนส่งด่วนรำยใหญ่ทีสุ่ดของจนี กลำยเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน Kerry Logistics Network นัน้ท ำให้
ระยะแรกของกำรรวมกจิกำรกบัหน่วยธุรกจิ SF ในประเทศไทยและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้สรจ็สมบูรณ์แลว้ ท ำใหบ้รษิทัมทีมีงำน Cross-Border ทีแ่ขง็แกร่ง 
มุ่งเน้นที่ประเทศจนีเป็นหลกั โดยในไตรมำสที่ 3 ของปี 2565 บรษิทัฯ คำดว่ำจะได้เปิดตวัผลติภณัฑ์และบรกิำรเฉพำะส ำหรบัประเทศจนีและบรกิำรระหว่ำง
ประเทศ ผ่ำนเครอืขำ่ยองคก์รและรำ้นคำ้ปลกีทัง้หมดของเรำ เพื่อรองรบัเทรนดก์ำรเตบิโตของ  Cross-Border E-Commerce เรำเชื่อว่ำกำรกระจำยกำรลงทุน
สู่ธุรกจิอื่นๆเหล่ำนี้จะช่วยเสรมิสรำ้งธุรกจิจดัส่งพสัดุด่วนซึ่งเป็นหวัใจหลกัส ำคญัและเสรมิควำมแขง็แกร่งให้กบัระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของ KEX และเป็น
กำรเร่งเสน้ทำงสู่ควำมเป็นผู้น ำตลำดอย่ำงยัง่ยืน 
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