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กลยุทธก์ำรเป็นผู้น ำตลำด และมำตรกำรท่ีมุ่งเน้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ส่งผลให้ผลประกอบกำรในไตรมำส 
3 ปรบัตวัดีขึ้น  

• จำกกำรใชก้ลยุทธ ์Express-Focus มำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหป้ริมำณกำรจดัส่งพสัดใุนไตรมำส 3  ยงัคงขยำยตวัท่ี 5.0% ท่ำมกลำงสภำพเศรษฐกจิ

ทีช่ะลอตวั แรงกดดนัจำกเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็ ตลำดเงนิและตลำดทุนโลกทีต่งึตวั ตลอดจนก ำลงัซื้อของผูบ้รโิภคทีล่ดลง นอกจำกนี้ ยอด    
กำรเตบิโตของพสัดุในไตรมำสน้ีเตบิโตจำกฐำนปรมิำณพสัดุทีส่งูมำกในช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้อนัเนื่องมำจำกกลยุทธ ์Aggressive Pricing              
KEX ยงัคงด ำเนินกลยทุธ์ Smart Pricing และ มำตรกำร Fuel Surcharge เพื่อลดผลกระทบของรำคำน ้ำมนัดเีซลทีย่งัคงอยู่ในระดบัสงู 

• จำกกำรปรบัเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนภำยใน และกำรปรบัใช้มำตรกำรควมคมุต้นทุนอยำ่งเข้มงวด เรำไดป้รบัปรุงขัน้ตอนกระบวนกำรท ำงำน
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ณ ศูนยค์ดัแยกและศูนยก์ระจำยพสัดุ กำรวำงแผนเสน้ทำงกำรจดัส่งพสัดุ รวมถงึกำรเพิม่ประสทิธภิำพสงูสุดของกำรจดัส่งพสัดุ  
Last Mile เพื่อพฒันำมำตรฐำนและประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน ท ำใหต้น้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำรลดลง 6.3% YoY และ 2.5% QoQ แมว้่ำรำคำ
น ้ำมนัจะปรบัตวัสงูขึน้ในช่วงทีผ่่ำนมำ ส่งผลใหผ้ลประกอบกำรโดยรวมปรบัตวัดขีึน้จำกไตรมำส 2/2565 

• KEX เปิดตวับริกำรจดัส่งพสัดรุะหวำ่งประเทศ ครอบคลมุมำกกวำ่ 50 เสน้ทำง ใน 45 ประเทศ โดยบรกิำรดงักล่ำวเกดิจำกกำรผนึกก ำลงัผสำน    
จุดแขง็ระหวำ่งบรกิำรจดัส่งพสัดุดว่นทัว่ไทยอย่ำงมคีุณภำพของ KEX และ ควำมเชีย่วชำญดำ้นกำรขนส่งทำงอำกำศระหวำ่งประเทศของ                 
เอสเอฟ อินเตอรเ์นชัน่แนล (SF International) บรษิทัขนส่งอนัดบั 1 ของจนี โดยบรกิำรใหม่นี้จะช่วยเสรมิสรำ้ง KEX Ecosystem และเพิม่มลูค่ำ
ใหก้บัธุรกจิจดัสง่พสัดดุ่วนซึง่เป็นธุรกจิหลกัของเรำ  

• จำกกลยุทธ์กำรกระจำยควำมเส่ียงทำงธรุกิจเพ่ือสรำ้งรำยได้ในช่องทำงใหม่ๆ Kerry Cool สำมำรถขยำยกำรใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำง               

ประสบควำมส ำเรจ็ดว้ยฐำนลกูคำ้ทีใ่หญข่ึน้รวมถงึเครอืขำ่ยรำ้นอำหำรชัน้น ำของประเทศไทย สง่ผลใหร้ำยไดข้อง Kerry Cool เตบิโตขึน้ถงึ 165.8% 
จำกไตรมำส 2/2565 Kerry Cool เริม่ด ำเนินกำรในไตรมำส 4/2564 โดยครอบคลมุขอบเขตกำรใหบ้รกิำรในภำคใตแ้ละภำคกลำง และมแีผนขยำย
ขอบเขตกำรใหบ้รกิำรไปยงัภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือและภำคตะวนัออกในอกีหนึ่งถงึสองไตรมำส 

• บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งสรำ้งและรกัษำควำมเป็นผูน้ ำตลำดอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนเครอืขำ่ย First-Mile ทีแ่ขง็แกร่งและกวำ้งขวำง เพือ่ขยำยเข้ำสู่กลุ่มลูกค้ำทุก

กลุ่มทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ นอกเหนือจำกกำรไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำก TikTok ใหเ้ป็นผูใ้ห้บริกำรจดัส่งพสัดบุน TikTok Shop แลว้ บรษิทัฯ      
ยงัขยำยจดุให้บริกำรผ่ำนร้ำนสะดวกซือ้ LAWSON108 จำกเครือสหกรุป๊ โดย ณ ปัจจุบนั KEX มจีุดใหบ้รกิำรมำกกว่ำ 37,000 จุดทัว่ประเทศไทย 
ผ่ำนกำรรว่มมอือย่ำงประสบควำมส ำเรจ็ของบรษิทัฯ กบัพนัธมติรตวัแทนจ ำหน่ำย (Reseller)  และแบรนดค์ำ้ปลกีชัน้น ำซึง่ท ำใหบ้รษิทัฯ ไดค้รอง
สถำนะทำงกำรตลำดทีแ่ขง็แกร่งในตลำดเหนือผูเ้ล่นรำยอื่นๆ 

• KEX ไดร้บัคดัเลอืกจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที ่2 ใหเ้ป็น หุ้นยัง่ยนื ภำยใต ้Thailand Sustainability Investment (THSI) 

ควำมส ำเรจ็ดงักล่ำวสะทอ้นถงึควำมมุ่งมัน่ของ KEX ในกำรบูรณำกำรนวตักรรมเพื่อกำรสนบัสนุนเศรษฐกจิ กำรพฒันำพนักงำน ควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม KEX มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ เกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อสรำ้งคุณค่ำใหก้บัธุรกจิในระยะกลำงและระยะยำว 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน ไตรมำส 3/2565 

ตำรำงท่ี 1: สรปุผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) Q3/2564 Q2/2565 Q3/2565 
YoY 

% +/(-) 
QoQ 

% +/(-) 
กำรเติบโตของจ ำนวนพสัดไุตรมำส 3/2565 (%)             5.0%  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 5,330.7 4,283.0 4,218.6 -20.9% -1.5% 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร -4,978.5 -4,783.1 -4,665.9 -6.3% -2.5% 
ก ำไรขัน้ตน้ 352.2 -500.1 -447.4 -227.0% 10.5% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร -361.9 -459.0 -452.1 24.9% -1.5% 
ก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจำ่ย และภำษเีงนิได ้(EBITDA) 600.4 -300.2 -229.4 -138.2% 23.6% 
ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT) 27.4 -919.0 -839.5 -3,164.4% 8.6% 
ก ำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้ำของบริษทั 12.8 -732.4 -674.6 -5,355.4% 7.9% 
ก ำไรสุทธิ (บำท/หุ้น) 0.01 -0.420 -0.387    

      
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 6.6% -11.7% -10.6%   
อตัรำก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจ่ำย และภำษเีงนิได ้(EBITDA Margin) (%) 11.3% -7.0% -5.4%   
อตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT Margin) (%) 0.5% -21.5% -19.9%   
อตัรำก ำไรสุทธ ิ(%) 0.2% -17.1% -16.0%   

       หมำยเหตุ: ตำมทีแ่สดงในงบกำรเงนิโดยไม่รวมผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 

 
 
 

ตำรำงท่ี 2: รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรแบ่งตำมประเภทลูกค้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

● บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรทัง้สิน้ 4,218.6 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2565 ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำเพยีงเลก็น้อย เนื่องมำจำกกำร
ชะลอตวัของเศรษฐกจิและก ำลงัซื้อของผูบ้รโิภคอย่ำงต่อเนื่องซึง่เกดิจำกแรงกดดนัดำ้นเงนิเฟ้อและควำมเชื่อมัน่ของตลำดทีห่ดตวัลง อย่ำงไรกต็ำม 
ปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุในไตรมำส 3 ยงัคงขยำยตวัที ่5.0% เมื่อเทยีบกบัฐำนปรมิำณพสัดุทีส่งูมำกในช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้อนัเนื่องมำจำกกลยุทธ ์
Aggressive Pricing โดยสดัสว่นรำยไดข้องทุกกลุม่ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมนียัส ำคญัถงึแมว้่ำกลุม่ลกูคำ้ B2C จะไดม้กีำรลดกำรน ำเสนอโปรโมชัน่
และกำรสง่เสรมิกำรขำยในชว่งทีผ่่ำนมำกต็ำม 

● ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 4,665.9 ลำ้นบำท ลดลง 6.3% จำกไตรมำส 3/2564 และ ลดลง 2.5% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เนื่องมำจำกมำตรกำรกำร
ลดตน้ทุนและกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเนื่องของบรษิทัฯ กำรด ำเนินกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรจดัส่งพสัดุ Last Mile รวมถงึกำรลด
ควำมซ ้ำซอ้นของกระบวนกำรปฏบิตังิำนระหว่ำงศูนยค์ดัแยกและศูนยก์ระจำยพสัดุ ท ำใหบ้รษิทัฯสำมำรถบรหิำรสดัสว่นของทรพัยำกรภำยในและกำรจำ้ง
งำนแบบ outsource ไดส้มดลุในแง่ของคำ่ใชจ้่ำยและประสทิธภิำพไดม้ำกยิง่ขึน้ นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัน ำแนวทำงกำรจำ้งงำนทีเ่น้นผลกำรปฏบิตังิำนของ
พนักงำนมำปรบัใชอ้ยำ่งเขม้ขน้และรดักมุเพื่อเป็นกำรคงไวซ้ึง่ทรพัยำกรบุคคลที่มผีลงำนดเียีย่มและชีใ้หเ้หน็ถงึบคุลำกรผูท้ีม่สี่วนร่วมน้อย จำกกำร
ปรบัเปลีย่นกระบวนกำรท ำงำนภำยใน (Industrialisation of KEX) และกำรยกระดบัแพลตฟอรม์กำรจดัส่งพสัดุมำอยำ่งตอ่เนื่อง ท ำใหบ้รษิทัฯ มกีำร
บรหิำรจดักำรตน้ทุนรวมไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพท่ำมกลำงภำวะรำคำน ้ำมนัทีป่รบัตวัสงูขึน้ในไตรมำส 3/2565 ถงึแม้ว่ำผลของกำรควบคมุตน้ทุนอำจใช้
เวลำสกัระยะ บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ผลกำรพฒันำในเชงิบวกและคำดว่ำผลกระทบของกำรลดตน้ทุนจะเหน็ชดัเจนขึน้และด ำเนินไปไดด้อีย่ำงต่อเนื่อง   

● ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำ 1.5% เนื่องมำจำกมำตรกำรควบคมุคำ่ใชจ้่ำยทีเ่ขม้งวดมำกขึน้ และเพิม่ขึน้ 24.9%              
จำกไตรมำส 3/2564 อนัเนื่องมำจำกกำรเสรมิสมรรถนะหลกัและกำรขยำยตวัสู่ธุรกจิใหม่ๆ ตัง้แต่ตน้ปีทีผ่่ำนมำทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธค์วำมเป็นผูน้ ำและ
กำรกระจำยควำมเสีย่งทำงธุรกจิของบรษิทัฯ  

ไตรมำส 3/2565 

 

ไตรมำส 2/2565 

 

ไตรมำส 3/2564 
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● บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมผีลขำดทุนสุทธสิ่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของบรษิทัทัง้สิน้ 674.6 ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลขำดทุนสุทธทิีล่ดลง 7.9% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ 
เนื่องมำจำกกำรด ำเนินกำรควบคุมตน้ทุนอย่ำงต่อเนื่องรวมถงึกำรมุง่เน้นกำรเพิม่ปรมิำณกำรจดัสง่พสัดุและประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำน อย่ำงไรกต็ำม 
บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งปรบัปรุงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร โดยกำรจดักำรรำยได ้ไม่วำ่จะเป็นกลยุทธ ์Smart Pricing และกำรประกำศใช ้Fuel Surcharge 
บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำนและกำรขยำยฐำนปรมิำณพสัดุเพื่อผลประกอบกำรทีด่ขีึน้และบรรเทำแรงกดดนัจำกกำร
ปรบัตวัสงูขึน้ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรในดำ้นต่ำงๆ 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

รปูท่ี 1: ฐำนะทำงกำรเงิน 

  

ตำรำงท่ี 3: รำยละเอียดสินทรพัย์    

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2564 Q3/2565 
กำรเปลีย่นแปลง 

% +/ (-) 
เงนิสดและเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่มสีภำพคล่อง 7,294.9 3,957.3 -45.8% 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 1,612.7 1,788.6 10.9% 
อำคำรและอุปกรณ์  2,244.2 2,521.5 12.4% 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 4,897.1 3,372.1 -31.1% 
สนิทรพัยอ์ื่น 996.7 1,609.3 61.5% 
รวมสินทรพัย ์ 17,045.6 13,248.8 -22.3% 
 
ตำรำงท่ี 4: หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ    

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2564 Q3/2565 
กำรเปลีย่นแปลง 

% +/ (-) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น  1,977.1 1,845.6 -6.7% 
เจำ้หน้ีบรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง  723.7 474.0 -34.5% 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  2,502.0 2,211.5 -11.6% 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ  2,256.1 1,035.1 -54.1% 
หน้ีสนิอื่น 269.8 295.2 9.4% 
รวมหน้ีสิน 7,728.7 5,885.5 -23.8% 
รวมส่วนของเจ้ำของ 9,316.9 7,363.2 -21.0% 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 17,045.6 13,248.8 -22.3% 

ฐำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่อง 

● บรษิทัฯ มุง่มัน่รกัษำควำมแขง็แกร่งของฐำนะทำงกำรเงนิและสภำพคล่องของบรษิทัฯ และเน้นกำรบรหิำรจดักำรเงนิทุนหมนุเวยีนอย่ำงรอบคอบ ซึง่ส่งผล
ใหว้งจรเงนิสดและกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนปรบัตวัดขีึน้ในไตรมำส 3/2565 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัคงไวซ้ึง่สภำพคล่องบำงสว่นในกำรลงทุน
ในตลำดเงนิทีม่คีวำมเสีย่งต ่ำแต่มสีภำพคล่องสงู โดยเป็นกำรลงทุนในกองทุนรวมและหุน้กูต้ำมวตัถุประสงคก์ำรลงทุนของบรษิทัฯ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทน
ส่วนเพิม่ คุม้ครองเงนิตน้ และรกัษำสภำพคล่องในระดบัสงู 

● ในส่วนของกำรขยำยธุรกจิทีเ่ป็นไปอยำ่งรอบคอบเพื่อกระจำยกำรลงทุนและสรำ้งรำยไดใ้หม่ KEX ยงัคงคดัสรรและวำงแผนกำรลงทุนอยำ่งระมดัระวงั 
เนื่องจำกยงัคงมคีวำมไม่แน่นอนของแนวโน้มกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิของประเทศ โดยโครงกำรทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อบรษิทัโดยตรงอย่ำงมี
นัยส ำคญัจะถูกจดัล ำดบัควำมส ำคญัใหน้้อยลงในขณะนี้ 

9,920 9,231 

7,125 

4,018 

9,317 
7,363 

2,451 

1,276 

5,278 

4,609 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน สินทรัพยห์มุนเวียน ส่วนของเจา้ของ หน้ีสินไม่หมุนเวียน หน้ีสินหมุนเวียน

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 

2564 ไตรมำส 3/2565 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

ตำรำงท่ี 5: อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

    Q3/2564 Q2/2565 Q3/2565 

อตัราส่วนสภาพคล่อง        

อตัรำส่วนสภำพคล่อง(1)  (เท่ำ) 1.74 1.10 0.87 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็(2)  (เท่ำ) 1.70 1.04 0.82 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด(3)  (เท่ำ) 0.50 -0.31 -0.17 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้(4)  (เท่ำ) 17.16 14.52 13.90 
ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่(5)  (วนั) 21.27 25.13 26.27 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี(6)  (เท่ำ) 25.63 27.32 19.60 
ระยะเวลำเฉลีย่ในกำรช ำระหน้ี(7)  (วนั) 14.24 13.36 18.63 
วงจรเงนิสด(8)  (วนั) 7.03 11.77 7.64 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร       
อตัรำก ำไรขัน้ตน้(9)  (%) 6.61 -11.68 -10.60 
อตัรำก ำไรสุทธ(ิ10)  (%) 0.24 -17.10 -15.99 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้(11)  (%) 17.07 -18.98 -29.14 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย(์12)  (%) 7.36 -11.47 -16.40 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนของสนิทรพัย(์13)  (เท่ำ) 1.32 1.18 1.15 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       
อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(14)  (เท่ำ) 0.76 0.75 0.80 
อตัรำส่วนหน้ีสนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อ EBITDA(15)  (เท่ำ) 1.30 16.62 -5.45 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย(16)  (เท่ำ) 28.20 -16.71 -12.62 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี(17)  (เท่ำ) 1.53 0.10 -0.27 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ประจ ำไตรมำส 3/2565 

 

5 

 

ยงัคงมุ่งเน้นกำรจดักำรต้นทุนอย่ำงเข้มงวดเพ่ือปรบัปรงุควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  

ดว้ยภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั แนวโน้มกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิทีไ่ม่ชดัเจน อกีทัง้แรงกดดนัจำกสภำวะเงนิเฟ้อท ำให้ก ำลงัซื้อของผู้บริโภคลดลงและชะลอ
กำรเตบิโตของเศรษฐกจิและอุตสำหกรรมในระยะสัน้ ทัง้ยงัส่งผลใหก้ำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ของบรษิทัฯและกำรปรบัปรุงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรล่ำชำ้
ลงบ้ำง อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์กำรเป็นผูน้ ำตลำดขนส่งพสัดุด่วนของไทย โดยเน้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและ
กำรขยำยฐำนปรมิำณพสัดุเพื่อผลประกอบกำรที่ดขีึน้ บรษิทัฯ ยงัคงพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องในกำรควบคุมต้นทุนและกำรเพ่ิมประสิทธิภำพโดยรกัษำระดบั
ใหเ้หมำะสมกบัคุณภำพกำรใหบ้รกิำร บรษิทัฯ มุ่งมัน่ด ำเนินกำรเพื่อใหผ้ลประกอบกำรดขีึน้อย่ำงต่อเนื่อง   นอกเหนือจำกนี้ จำกกำรทีก่ลุ่มธุรกจิ S.F. Holding 
เขำ้มำเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่และพนัธมติรหลกั KEX และ SF ได้ร่วมสรำ้ง ‘SF - KEX Operations & Technology Working Group’ ซึ่งเป็นคณะท ำงำนทีมุ่่งเน้น
กำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์และเทคโนโลยขีัน้สูงเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำน กำรวำงแผนเครอืข่ำย กำรจดักำรเสน้ทำงจดัส่งพสัดุ และกำรยกระดบั
เครื่องมือที่ใช้ในกำรคดัแยกพสัดุอตัโนมตัิ  บริษัทฯได้น ำแนวทำงปฏบิตัิที่ได้รบัมำปรบัใช้ อนัรวมถึงเทคนิคต่ำงๆ และกรณีศึกษำจำก SF ในประเทศจนี       
ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิำรจดัส่งพสัดุด่วนรำยใหญ่ทีสุ่ดรำยหนึ่งของประเทศ บรษิทัฯ คำดว่ำกำรร่วมมอืในครัง้นี้จะช่วยเสรมิสรำ้งประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำน ผลกัดนั
กำรปรบัปรุงตน้ทุนซึง่จะส่งผลใหผ้ลประกอบกำรปรบัตวัดขีึน้ 

บริษัทฯยงัคงด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์กำรลงทุนและกำรกระจำยกำรลงทุนสู่ธุรกิจอ่ืนๆ โดยได้เปิดตวับริกำรจดัส่งพสัดุระหว่ำงประเทศ ครอบคลุม
มำกกว่ำ 50 เสน้ทำง ใน 45 ประเทศ โดยบรกิำรดงักล่ำวเกดิจำกกำรผนึกก ำลงักบั เอสเอฟ อินเตอรเ์นชัน่แนล (SF International) ผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนกำร
ขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ โดยบริกำรใหม่นี้จะช่วยเสรมิสร้ำง KEX Ecosystem และเพิ่มมูลค่ำให้กบัธุรกจิจดัส่งพสัดุด่วนซึ่งเป็นธุรกจิหลกัของเรำ      
ในส่วนของธุรกจิ  Kerry Cool นัน้สำมำรถขยำยกำรใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงประสบควำมส ำเรจ็ดว้ยฐำนลูกคำ้ทีใ่หญข่ึน้รวมถงึเครอืขำ่ยรำ้นอำหำรชัน้น ำของประเทศ
ไทย ส่งผลใหร้ำยไดข้อง Kerry Cool นัน้เตบิโตขึน้เป็นอย่ำงมำก ดว้ยทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิและกำรเตรยีมกำรต่ำงๆ ของบรษิทัฯสู่ควำมเป็นผูน้ ำตลำดอย่ำง
ยัง่ยนื เรำยงัคงมุ่งมัน่ต่อกำรด ำเนินธุรกจิจดัส่งพสัดุด่วนซึ่งเป็นหวัใจหลกัส ำคญั และเสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งในกำรเป็นผู้น ำในตลำดขนส่งพสัดดุ่วนของ
ไทย 

 

 

 

 

 

       
นำยอเลก็ซ์ อึ้ง 

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


