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สารจากประธานกรรมการ

นายเกล็็ดชััย เบญจอาธรศิิริกุล็
ประธานกรรมการบริษััท

ในปที่�ผ่่านมา เคอร่� เอก็ซ์เ์พรสได้เ้ผ่ชิญิอปุสรรคและความทา้ทายมากมาย
อย่างท่�ไม่เคยประสบมาก่อน อันเป็นผ่ลมาจากภาวะเศรษัฐกิจชิะลอตััว 
อย่างยดื้เยื�อและผ่ลกระทบหลังการแพร่ระบาด้ของโควิด้-19 อย่างไรกต็ัาม 
เราเชิื�อมั�นว่าความท้าทายเหล่าน่�จะคล่�คลายลงภายในปี 2566  
เพราะเศรษัฐกจิไทยเริ�มฟื้้�นตััวจากอตุัสาหกรรมทอ่งเท่�ยวท่�กลบัมาร่ง่เรอืง
อ่กครั�ง ประกอบกับผ่้้บริโภคม่กำาลังซ์ื�อมากข้�น

การรักษัาตัำาแหน่งผ้้่ให้บริการขนส่งพัสด่้ด้่วนท่�ครองใจผ้้่บริโภค หรือ  
No. 1 Brand Thailand เป็นระยะเวลาถึึง 5 ปีตัิด้ตั่อกัน สะท้อนให้เห็น
คำามั�นสัญญาและแรงผ่ลักด้ันของเคอร่� เอ็กซ์์เพรสในการส่งมอบบริการ 
ท่�ด้ท่่�ส่ด้ให้ล้กค้า การพฒันาข่ด้ความสามารถึของบริษััทอย่างเตัม็ศกัยภาพ
ท่ามกลางสถึานการณ์์ท่�ผ่ันผ่วนเป็นก่ญแจสำาคัญในความพยายามของ
เคอร่� เอ็กซ์์เพรสตัลอด้ปีท่�ผ่่านมา ซ์ึ�งจะยกระด้ับค่ณ์ค่าและบริการท่�ด้่ข้�น 
แก่ล้กค้าของเราทั�งในระยะสั�นและระยะกลาง ความพยายามด้ังกล่าว  
หมายรวมถึึงการใช้ิกลย่ทธ์ใหม่ด้้านราคา การมองหาแนวทางประหยัด้
ค่าใชิ้จ่ายเพ่�อบริหารจัด้การต้ันท่นธ่รกิจอย่างม่ประสิทธิภาพ ทั�งในแง่
การด้ำาเนินการและการลด้ค่าใชิ้จ่ายท่�ไม่สร้างม้ลค่าทางธ่รกิจ เพ่�อให้ 
เคอร่� เอ็กซ์์เพรสส่งมอบความเป็นเลิศด้้วยราคาท่�ท่กคนจับตั้องได้้ และ
สร้างผ่ลกำาไรให้แก่บริษััทได้้ในเวลาเด้่ยวกัน

เคอร่� เอก็ซ์เ์พรส ม่ง่มั�นปรบัปรง่ผ่ลการด้ำาเนนิงานท่�ผ่่านมาอยา่งตัอ่เนื�อง
ด้ว้ยการลงทน่ในนวตัักรรม ผ่า่นแนวคดิ้และนโยบายการด้ำาเนนิงานรป้แบบ
ใหม่ เรานำาเทคโนโลย่ท่�ส้งข้�นมาใชิ้พัฒนาการด้ำาเนินงาน เชิ่น เทคโนโลย่ 
ท่�ช่ิวยปรับปร่งระบบการด้ำาเนินงานแบบอัตัโนมัตัิ การลงท่นขนส่งสินค้า 
ข้ามพรมแด้น และการเพ่�มทักษัะท่�จำาเป็นให้กบัของพนักงานเคอร่� เอ็กซ์์เพรส 
โด้ยอาศัยความร่วมมือของพันธมิตัรทางธ่รกิจในต่ัางประเทศ เราขยาย
ขอบเขตัการให้บริการขนส่งพัสด้่ด้่วนระหว่างประเทศโด้ยใชิ้ประโยชิน์ 
จากการจัด้ตัั�งประเทศไทยเป็นศ้นย์กลางโลจิสตัิกส์ของภ้มิภาค

สำาหรับการเด้ินทางเพ่�อบรรล่เป้าหมายการปล่อยก๊าซ์เรือนกระจกส่ทธิ
เปน็ศน้ยภ์ายในป ี2593  (Net Zero 2050) เราได้จ้ดั้ทำาและเผ่ยแพรร่ายงาน
การพัฒนาอย่างยั�งยืนมาตั่อเนื�องเป็นเวลา 3 ปี เพ่�อเน้นยำ�าโครงการ
ริเริ�มด้้านสังคมและสิ�งแวด้ล้อมทั�งท่�ด้ำาเนินการอย่้และจะเกิด้ข้�นในอนาคตั 
พฒันาการสำาคญัด้งักล่าวถึอืเป็นก้าวแรกของเคอร่� เอก็ซ์์เพรสบนเส้นทาง 
การเตัิบโตัและพัฒนาอย่างยั�งยืน ม่่งส่้ค่ณ์ภาพการบริการท่�เป็นเลิศ  
และความรับผ่ิด้ชิอบท่�ส้งข้�นตั่อผ่้้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยท่กฝ่่าย

เคอร่� เอ็กซ์์เพรส ตัั�งมั�นท่�จะขับเคลื�อนธ่รกิจไปส่้ความสำาเร็จอ่กขั�นหนึ�ง  
ม่ความปรารถึนาอันแรงกล้าท่�จะมอบบริการค่ณ์ภาพด้่ท่�ส่ด้แก่ล้กค้า 
และเป็นความภาคภ้มิใจของประเทศไทย เราม่่งมั�นส่งมอบค่ณ์ค่าให้ล้กค้า 
พนกังาน รวมถึงึผ่้ม่้ส่วนได้้ส่วนเส่ยของบริษััทอย่างต่ัอเนื�องทั�งจากวนัน่�และ 
ต่ัอไปในอนาคตัภายภาคหน้า เพ่�อให้ธ่รกจิของบริษััทเตับิโตัอย่างมั�นคงและ 
ยั�งยืน
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นบัตัั�งแต่ัเริ�มด้ำาเนนิงานมาเป็นเวลา 16 ปีจนถึงึท่กวนัน่� ปี 2565 เต็ัมไปด้้วย
ความท้าทายและการเปล่�ยนแปลงสำาหรบัเคอร่� เอก็ซ์์เพรสอย่างไม่เคยเกดิ้ข้�น 
มาก่อน ในวันน่� สถึานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโควิด้-19 ทั�วโลกใกล้
ย่ติัลงแล้ว เรามองเห็นสัญญาณ์ท่�ด้่ในระยะยาว เนื�องด้้วยพฤติักรรม 
การใช้ิจ่ายของผ้้่บริโภคซ์ึ�งม่กำาลังซ์ื�อส้งข้�นตัามสภาวะเศรษัฐกิจท่�ฟ้ื้�นตััว 
อย่างไรกต็ัาม เรายงัคงต้ัองรบัมอืกบัผ่ลกระทบท่�สบืเนื�องจากสถึานการณ์์ 
ต่ัาง ๆ หลังโควิด้-19 ในระยะสั�น ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตัิราคานำ�ามันผ่ันผ่วน  
ภาวะเงินเฟ้ื้อ รวมถึึงตัลาด้แรงงานผ่ันผ่วน บริษััทจ้งประสบภาวะขาด้ท่น 
ในปี 2565 อย่างหล่กเล่�ยงไม่ได้้

ในฐานะผ่้น้ำาตัลาด้ เราต้ัองพร้อมด้้วยความรบัผ่ดิ้ชิอบ คล่องตััว รอบคอบ และ 
สามารถึปรับตััวให้อย่้รอด้ท่ามกลางสภาวะเศรษัฐกิจหลังจากการระบาด้ 
ของโควิด้-19 สิ�นส่ด้ลง ด้ังนั�นในชิ่วงเปล่�ยนผ่่านส่้ปี 2566 บริษััท 
จ้งปรับเปล่�ยนและพัฒนาโครงสร้างภายใน รวมถึึงเลือกสรรมาตัรการ 
ท่�เหมาะสมเพ่�อพัฒนาประสิทธิภาพ ผ่ลผ่ลิตั และความคิด้สร้างสรรค์ 
ให้ด้่เลิศยิ�งข้�น ด้้วยการเปิด้ตััวโปรแกรม LEAN

เราออกแบบโปรแกรม LEAN ด้้วยเป้าหมายเพ่�อพัฒนาประสิทธิภาพ
ของโครงสร้างและระบบภายในองค์กร อันจะทำาให้บริษััทกลับมาทำากำาไร 
ได้้อ่กครั�ง เราจัด้ลำาด้ับความสำาคัญโด้ยม่่งเน้นธ่รกิจหลักของบริษััท  
เพ่�อให้พนักงานของเราส่งมอบบริการท่�ยอด้เย่�ยมแก่ล้กค้าด้้วย 
ความเอาใจใส่ พร้อมกันน่� บริษััทยังเร่งลงท่นในหลากหลายด้้านเพ่�อเพ่�ม
ประสิทธภิาพการด้ำาเนนิงาน อาท ิการจัด้หาเครื�องจักร ระบบ และอุปกรณ์์
เพ่�อลด้ตั้นท่นการด้ำาเนินงานอย่างเร่งด้่วน พร้อมด้้วยโซ์ล้ชิันท่�สร้าง
กระบวนการทำางานอตััโนมตัั ิเพ่�อเสรมิประสทิธภิาพ ลด้ความส้ญเส่ย และ 
ข้อผ่ิด้พลาด้ตั่าง ๆ ในขั�นตัอนการทำางาน

ธ่รกิจน่�ไม่ม่ส้ตัรสำาเร็จ บริษััทเชิื�อมั�นใน ‘การพัฒนาอย่างไม่หย่ด้ยั�ง’  
เพ่�อให้ความอุทิศท่่มเทของบริษััทด้ำาเนินตั่อไปด้้วยจิตัวิญญาณ์อันม่่งมั�น
แรงกล้า พร้อมรับมือสถึานการณ์์ท่�เปล่�ยนแปลงตัามกระแสโลกอย่้เสมอ 
ทว่าสิ�งหนึ�งท่�แน่นอนและไม่ม่วันเปล่�ยนแปลงคือ คำามั�นสัญญาท่�จะส่งมอบ
ความเป็นเลิศของเคอร่� เอ็กซ์์เพรสไปยังทั�วท่กพ่�นท่�ของประเทศไทย

บริษััทจะก้าวไปข้างหน้าในปี 2566 ด้้วยความมั�นใจเตั็มเปี�ยม เพราะเราม่
ระบบการทำางานท่�พฒันาใหส้อด้คล้องกบัสภาวะแวด้ล้อมซ์ึ�งเปล่�ยนแปลง
อย่้ตัลอด้เวลา เราได้้เตัร่ยมพร้อมรองรับการเตัิบโตัของตัลาด้ยาม 
ท่�เศรษัฐกิจฟื้้�นตััว และม่่งเด้ินหน้าตั่อบนหนทางอันยาวไกลส่้ชัิยชินะ 
อันยิ�งใหญ่สืบไป 

สารจากประธานเจ ้าหน้าท่�บร ิหาร

นายอเล็็กซ์์ อ้�ง
ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร

ปฏิิร้ปองค์กร
เพ่�อก้าวส้่ความสำาเร็จ

อันยิ�งใหญ่
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วิิสัยที่ัศน์
“บริษัทมุ่งมั�นิท่�จะเป็ันิผู้้้ปัระกอบการด้ำานิการจัดำส่ง 
พัสดำุด่ำวนิชัื่�นินิำาในิปัระเทศไทย โดำยมุ่งเน้ินิการใหุ้้บริการ 
ท่�ดำ่เลิศเหุ้นิ่อความคาดำหุ้วังของล้กค้า”

พัันธกิจ
“บริษัทมุ ่งใหุ้ ้บริการท่�ม่คุณภาพ ยกระดำับคุณภาพ 
ของสังคมส่วนิรวม อ่กทั�งยังใหุ้้ความใส่ใจพนัิกงานิ  
และม่ความรับผู้ิดำชื่อบติ่อผู้้ ้ม่ส่วนิไดำ้เส่ย และผู้้ ้ลงทุนิ 
ของบริษัท”

ค่วิามมุ่งหมายใน	5	ปี
“พัฒนิาเครื�องม่อเพื�อการเติิบโติอย่างยั�งย่นิผู้่านิการ 
เปั็นิผู้้้นิำาในิติลาดำและก้าวเข้า ส่้ธุุรกิจใหุ้ม่ท่� ต่ิอยอดำ 
จากธุุรกิจจัดำส่งพัสดำุดำ่วนิซึ่่�งเปั็นิธุุรกิจหุ้ลัก”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
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H (Honesty)
ซึ่่�อสัติย์และจริงใจ – ย่ดำมั�นิในิมาติรฐานิ 
และจรยิธุรรม ดำำาเนิินิงานิดำ้วยความโปัร่งใส  
พร้อมทั�งปัฏิบัติิติามกฎระเบ่ยบและข้อบังคับ 
ท่�เก่�ยวข้อง

I (Innovation)
สร้างสรรค์สิง่ใหุ้ม่ – สนัิบสนุินิความคิดำ
สร้างสรรค์ นิำาเสนิอวิธุ่การหุ้รือแนิวคิดำใหุ้ม่ ๆ   
เพื�อติอบสนิองความติ้องการของล้กค้า  
เพิ่มขีดำความสามารถืของพนิกังานิและองค์กร

S (Service - minded)
ใจรักบริการ – มุ่งมั�นิท่�จะมอบบริการท่�ม ่
คณุภาพเพื�อสร้างความปัระทบัใจ และใหุ้้บริการ
เหุ้นิ่อความคาดำหุ้วังของล้กค้า

T (Teamwork)
ทำางานิเป็ันิทม่ – ทำางานิร่วมกับทม่ทั�งภายนิอก 
และภายในิ เ พื� อบรรลุ เ ป้ัาหุ้มายร่วมกันิ  
ติลอดำจนิใหุ้้ความสำาคัญกับการม่ส่วนิร่วม  
และนิำาเสนิอความคิดำเหุ้็นิท่�หุ้ลากหุ้ลายเพื�อ
พัฒนิาตินิเองและองค์กร

E (Execution)
มุ่งมั�นิใหุ้้สำาเร็จ – รับผู้ิดำชื่อบติ่อความสำาเร็จ 
ของงานิ มุง่มั�นิท่�จะทำาใหุ้้งานิสำาเรจ็ติามท่�กำาหุ้นิดำ 
ไว ้ ในิวิสัยทัศนิ ์และพันิธุกิจ โดำยย่ดำมั�นิในิ
มาติรฐานิความเปั็นิเลิศส้งสุดำ

P (Positivity)
มองเหุ้็นิโอกาส – เชื่่�อมั�นิว่าทุกสิ่งเปั็นิไปัไดำ้  
เอาชื่นิะความท้าทายดำ้วยความมุ่งมั�นิ และมอง 
ทุกสถืานิการณ์ในิเชื่ิงบวก

ค่านิยม HI STEP
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ข้้อมูลสำาค่ัญ 
ที่างธุรกิจ*

ในฐานะบริษัทัชิั�นนำาของประเทศไทยด้้านการจัด้ส่งพัสด้ด่่้วน KEX ม่การบริการท่�หลากหลาย
แก่ภาคธร่กจิต่ัาง ๆ ได้้แก่ การจัด้ส่งพสัด้แ่บบบค่คล-ส่งถึงึ-บค่คล (C2C) การจัด้ส่งพสัด้่
แบบธ่รกิจ-ส่งถึึง-บ่คคล (B2C) และการจัด้ส่งพัสด้่แบบธ่รกิจ-ส่งถึึง-ธ่รกิจ (B2B)  
ด้้วยราคาท่�เข้าถึึงได้้ เพ่�อการบริการท่�ม่ค่ณ์ภาพส้ง และสะด้วกสบายท่�ส่ด้แก่ล้กค้า  
โด้ยม่เครือข่ายครอบคล่มทั�วประเทศ

เค่รือข้่ายที่่�แข้็งแกร่งและค่รอบค่ลุมที่ั�วิไที่ย

* ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม 2565

ผู้นำาด้้านคุ่ณภาพั
การให้บริการ

ค่วิามพัึงพัอใจระด้ับ 
ด้่เย่�ยม	จากการสำารวิจ
ลูกค่้า	1,100	ค่น
IPSOS พฤศจิกายน 2565

หนึ�งในผู้ให้บริการ 
เรียกเก็บเงินปลายที่าง 
ที่่�ม่มูลค่่าธุรกรรม 
ข้นาด้ใหญ่ที่่�สุด้

2.7ล้าน+
ความสามารถึในการ
รองรับพัสด้่ตั่อวัน

1,000+	
ศ้นย์กระจายพัสด้่

18,000+	
ยานพาหนะสำาหรับจัด้ส่งพัสด้่
ภายใตั้การจัด้การของบริษััท

13
ศ้นย์คัด้แยกพัสด้่

36,000+
จุด้ให้บริการ

99.99% 
พ่�นท่�บริการจัด้ส่งพัสด้่ 
ในประเทศภายในวันถึัด้ไป

96.10%	
การจัด้ส่งพัสด้่ตัรงเวลา

7.4	พัันล้าน	(บาที่)	
ม้ลค่าธ่รกรรมเฉล่�ยตั่อเด้ือน

ข้อม้ลสำาคัญทางธ่รกิจและทางการเงิน

73	
คะแนน Net Promoter  
Score (NPS) ซ์ึ�งส้งกว่า 
ค้่แข่งในอุตัสาหกรรม 
เด้่ยวกัน

>	90%
ทั�ง 6 ด้้านของ
ความพึงพอใจของ 
ล้กค้าจากการสำารวจ
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รายได้้จากการข้ายและ
การให้บริการ

รายได้้แบ่งติาม
ประเภที่ลูกค่้า

กำาไรก่อนด้อกเบ่้ย
จ่ายและภาษั่เงินได้้	
(EBIT) 

กำาไรก่อนค่่าเส่�อมราค่า	 
ค่่าติัด้จำาหน่าย	
ด้อกเบ่้ยจ่ายและ 
ภาษั่เงินได้้	 
(EBITDA)

กำาไรสุที่ธิส่วินข้อง 
ผู้เป็นเจ้าข้องบริษััที่

ข้้อมูลสำาค่ัญที่างการเงิน

B2B B2C

C2C รายได้้จาก
ค่าโฆษัณ์า

2563 18,917

2564 18,818

2565
(หน่วย : ล้านบาท) 0 5,000 10,000 15,000 20,000

17,003

1,846

4,202

114

2,456

-4,000 -2,000

-1,500 4,500-3,000 3,000-4,500 1,500

0

0

2,000 4,000

-3,536

-1,074

2563

2564

2565
(หน่วย : ล้านบาท)

2563

2564

2565
(หน่วย : ล้านบาท)

2563

2564

2565
(หน่วย : ล้านบาท)

2564 2565

2%0.1% 2% 2%0.2% 0.05%

2563 53%53% 48%45% 45% 50%

1,405

47

-1,500 4,500-3,000 3,000-4,500 1,5000

-2,830
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ฐานะที่างการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2564 2565

เงินสด้และเงินลงท่นในสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่สภาพคล่อง 9,697 7,295 2,963

ล้กหน่�การค้าและล้กหน่�อื�น 1,467 1,613 1,852

อาคารและอุปกรณ์์  2,259 2,244 2,490

สินทรัพย์สิทธิการใชิ้  5,321 4,897 2,903

สินทรัพย์อื�น 576 997 1,884

รวิมสินที่รัพัย์ 19,318	 17,046	 12,093

ส่วนของเงินก้้ระยะยาวจากสถึาบนัการเงินท่�ถึงึกำาหนด้ชิำาระภายในหนึ�งปี 800 -   9

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น 1,347 1,977 1,942

เจ้าหน่�บริการเก็บเงินปลายทาง 615 724 568

หน่�สินตัามสัญญาเชิ่าส่วนท่�ถึึงกำาหนด้ชิำาระภายในหนึ�งปี 1,761 2,502 1,812

เงินก้้ระยะยาวจากสถึาบันการเงิน -    -   29

หน่�สินตัามสัญญาเชิ่า 3,593 2,256 946

หน่�สินอื�น 355 270 290

รวิมหน่้สิน 8,471	 7,729	 5,596

รวิมส่วินข้องเจ้าข้อง 10,847	 9,317	 6,498

8



อัติราส่วินที่างการเงินที่่�สำาค่ัญ

2563 2564 2565

อัติราส่วินสภาพัค่ล่อง    

อัตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.40 1.35 1.00

อัตัราส่วนสภาพคล่องหม่นเร็ว (เท่า) 2.38 1.30 0.95

อัตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด้ (เท่า) 0.91 0.47 -0.26

อัตัราหม่นเว่ยนล้กหน่�การค้า (เท่า) 16.75 17.40 13.86

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่�ย (วัน) 21.79 20.98 26.34

อัตัราส่วนหม่นเว่ยนเจ้าหน่� (เท่า) 28.69 23.97 18.29

ระยะเวลาชิำาระหน่� (วัน) 12.72 15.23 19.96

วงจรเงินสด้ (วัน) 9.07 5.75 6.38

อัติราส่วินแสด้งค่วิามสามารถในการที่ำากำาไร    

อัตัรากำาไรขั�นตั้น (%) 16.21 7.12 -9.89

อัตัรากำาไรส่ทธิ (%) 7.43 0.25 -16.64

อัตัราผ่ลตัอบแทนผ่้้ถึือห่้น (%) 21.48 0.47 -35.79

อัติราส่วินแสด้งประสิที่ธิภาพัในการด้ำาเนินงาน    

อัตัราผ่ลตัอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.09 0.26 -19.42

อัตัราการหม่นเว่ยนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.49 1.03 1.17

อัติราส่วินวิิเค่ราะห์นโยบายที่างการเงิน    

อัตัราส่วนหน่�สินตั่อส่วนของผ่้้ถึือห่้น (เท่า) 0.78 0.83 0.86

อัตัราส่วนความสามารถึในการชิำาระด้อกเบ่�ย (เท่า) 37.53 25.36 N/A

หน่�สินท่�ม่ภาระด้อกเบ่�ยตั่อกำาไรก่อนด้อกเบ่�ยจ่าย 
ภาษั่เงินได้้ ค่าเสื�อมราคาและตััด้จำาหน่าย

(เท่า) 1.46 1.94 N/A

อัตัราส่วนความสามารถึในการชิำาระหน่� (เท่า) 1.64 0.98 N/A
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 มุ่งเน้นธุรกิจจดั้ส่งพัสัด้ดุ่้วิน	การเป็นผู้นำาติลาด้และการเติิบโติอย่างยั�งยน่
ศักยภาพการเตัิบโตัของธ่รกิจการให้บริการจัด้ส่งพัสด้่ด้่วนได้้รับแรงผ่ลักด้ันจาก
อค่อมเมริซ์์ โซ์เชิย่ลคอมเมิรซ์์ รวมถึงึกลยท่ธก์ารขายเชิงิรก่ การรกัษัาความเป็นผ้่น้ำาตัลาด้
ตั้องอาศัยการให้บริการท่�ม่ค่ณ์ภาพอย่างตั่อเนื�องในราคาท่�เข้าถึึงได้้

แผนกลยุที่ธ์องค่์กร

แผ่นกลย่ทธ์องค์กรและข้อได้้เปร่ยบทางการแข่งขัน

 สรรหาและผนึกกำาลังกับพัันธมิติรที่างธุรกิจที่่�ม่ค่วิามเป็นม่ออาช่พัและเป็นกลาง 
เพ่ั�อสร้างค่วิามร่วิมม่อที่างธรุกจิท่ี่�แข้ง็แกร่ง

 การยกระด้ับจุด้แข็งอันเป็นเอกลักษัณ์์ของพันธมิตัรแตั่ละองค์กรเพ่�อพัฒนาห่้นส่วน 
ทางย่ทธศาสตัร์ผ่่านการทำางานร่วมกัน 

 มุ่งเน้นให้บริการส่งถึงบุค่ค่ล	(2C)	ติั้งอยู่บนพั่้นฐานแนวิค่ิด้ยึด้ลูกค่้าเป็นศูนย์กลาง
การขยายธ่รกิจไปส่้ตัลาด้ค้าปล่กมากข้�น เจาะลึกเข้าส่้ชิ่มชินของผ้่้ค้าออนไลน์ ผ้่้ค้าอิสระ 
และผ่้้ค้าตัามท้องตัลาด้

 ข้ยายธรุกิจโด้ยยดึ้ธรุกิจจดั้ส่งพััสด้เุป็นศนูย์กลาง	การบรูณาการและค่วิบรวิมกิจการ 
ที่ั้งแนวิราบและแนวิด้ิ�ง	เป็นแรงข้ับเค่ล่�อนใหม่ที่่�ช่วิยผลักด้ันการเติิบโติ

 เส้นทางการขยายธร่กจิเกิด้จากธร่กจิบรกิารจดั้สง่พสัด้ด่้ว่น และสง่เสรมิให้เกิด้การขยาย
ธ่รกิจท่�หลากหลายยิ�งข้�น

 มร่ะบบปฏิบิตัิกิารท่ี่�เป็นเลิศ	พัฒันาด้้วิยเที่ค่โนโลยท่่ี่�ลำา้สมัยและประสบการณ์การใช้งาน
อันยอด้เย่�ยม

 KEX ปรับปร่งและพัฒนาระบบงานหลัก ขั�นตัอนการปฏิิบัตัิงาน และแอปพลิเคชิันของ 
ผ้่้ใชิ้งานอย่างตั่อเนื�อง โด้ยม่่งเน้นการลด้ขั�นตัอนอันย่่งยาก สร้างมาตัรฐาน ยึด้ถึือ
ประสบการณ์์ใชิ้งานท่�เป็นมิตัรตั่อผ่้้ใชิ้บริการเป็นสำาคัญ

 สร้างผลติอบแที่นที่างการเงินร่วิมกับค่วิามรับผิด้ชอบติ่อสังค่ม	 สิ�งแวิด้ล้อม	 
และธรรมาภิบาล	(ESG)

 ความยั�งยนืเป็นหลักการสำาคญัและจำาเป็นตัอ้งยดึ้ถึอืไว ้นับเป็นความม่่งมั�นตัั�งใจในระยะยาว
ของ KEX ท่�จะนำาเอาหลักการความยั�งยืนมาใชิ้ในการปฏิิบัตัิงานประจำาวัน

S
SUSTAINABILITY

S
SYSTEM

E
EXPANSION

R
RETAIL

P
PARTNERSHIP

X
EXPRESS
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ผ่้้ให้บริการจัด้ส่งพัสด้่ด่้วนชิั�นนำาของประเทศท่�คนไทยนึกถึึงเป็นอันด้ับตั้น ๆ 
โด้ยม่แบรนด้์ท่�แข็งแกร่งและเป็นท่�ยอมรับ

โมเด้ลธร่กิจการกระจายพัสด่้แบบ Hub-and-Spoke ท่�สามารถึปรับขนาด้ให้ 
เหมาะสมได้้ มาพร้อมกับระบบการจัด้การในระดั้บมหภาค ครอบคล่มพ่�นท่� 
ทั�วประเทศ นบัเปน็โมเด้ลธ่รกจิท่�ม่ความยดื้หย่น่ส้งส่ด้ และสรา้งความได้้เปรย่บ
ในการแข่งขัน

การใชิ้ศักยภาพทางเทคโนโลย่ท่�ม่อย้่ สร้างความน่าเชิื�อถึือ และมั�นใจได้้กับ
ค่ณ์ภาพการให้บริการในระด้ับผ่้้นำาอุตัสาหกรรม

พนัธมิตัรทางธร่กิจท่�มลั่กษัณ์ะเฉพาะตััว สามารถึขับเคลื�อนการเติับโตั สร้าง
กระแสรายได้้ใหม่ ๆ และเพ่�มความรับร้้ของแบรนด้์

ประวัตัิการเตัิบโตัท่�รวด้เร็วและการด้ำาเนินงานอย่างม่ประสิทธิภาพ 

กล่่มบ่คลากรผ่้้บริหารมากประสบการณ์์ ม่สปิริตัการเป็นผ่้้ประกอบการ และ
ม่วัฒนธรรมองค์กรท่�แข็งแกร่ง

การให้การสนับสน่นจากกล่่มผ่้้ถึือห้่นหลักในด้้านกลย่ทธ์การด้ำาเนินธ่รกิจ 
กลย่ทธ์การตัลาด้ ความร่วมมือทางธ่รกิจ เทคโนโลย่ชิั�นนำา ความเชิ่�ยวชิาญ
ในการปฏิิบัตัิการ รวมถึึงการให้การสนับสน่นทางการเงิน

ข้้อได้้เปรียบที่างการแข้่งข้ัน
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ด้้านแบรนด้์

รางวัล No.1 Brand Thailand  
2564 - 2565 หมวด้บริการ
จั ด้ ส่ ง / โ ล จิ ส ตัิ ก ส์  เ ป็ น ปี
ท่�  5 ตัิด้ตั่อกันโด้ยนิตัยสาร  
Marketeer 

รางวัลส่ด้ยอด้แบรนด์้ท่�ครองใจ 
ผ่้้ บริ โภคแห่ งปี  2565  โด้ย
นิตัยสาร BrandAge เป็นปีท่� 3 
ตัิด้ตั่อกัน

รางวัลแบรนด์้ทรงอิทธิพลท่�ส่ด้
ในประเทศไทยปี  2565 โด้ย 
คณ์ะพาณ์ิชิยศาสตัร์และการ
บัญชิ่ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยาลัย

ด้้านสินค่้า
และบริการ

ด้้านสิ�งแวิด้ล้อม	สังค่ม	
และการกำากับดู้แลกิจการ

รางวัล ASEAN Asset Class 
Award จากโครงการ ASEAN 
Corporate Governance 
Scorecard (ACGS) ประจำาปี 
2565

ผ่ลการประเมินการกำากับด้้แล
กิจการในระดั้บด่้เลิศ 5 ด้าว 
ประ เมินโด้ยสมาคมส่ง เสริม
สถึาบันกรรมการบริษััทไทย

สมาชิิกห้่นยั�งยืน (Thailand 
Sustainability Investment) 
โ ด้ ย ตั ล า ด้ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ตั่อเนื�องเป็นปีท่� 2

รางวัลส่ด้ยอด้ธ่รกิจและสินค้า
แห่งปี 2565 กล่่มการขนส่งและ 
โลจิสตัิกส์เป็นปีท่� 3 ตัิด้ตั่อกัน  
โ ด้ยนิตัย ส า ร  B u s i n e s s +  
เ พ่� อ ตั อ ก ยำ�า ก า ร ด้ำา เ นิ น ง า น 
ท่�ยอด้เย่�ยม และการเป็นแบรนด้์
อนัด้บัหนึ�งในการจดั้สง่พสัด้ด่้ว่น

รางวัล Thailand Top Company  
Awards 2022 โด้ยนิตัยสาร 
Business+ 

รางวัลและความสำาเร็จ
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ความเป็นมาของบรษิััท

2561
บริษัทั ว่จ่ไอ จำากดั้ (มหาชิน) (VGI : SET) ได้้เข้ามาเป็น
ผ่้้ถึือห้่นท่�ม่ส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic 
Shareholder) ผ่่านการเข้าซ์ื�อห้่นร้อยละ 23 จาก
บริษััท เคแอลเอ็น โลจิสติัคส์ (ประเทศไทย) จำากัด้ 
Gather Excellence Limited และบริษััท สยาม 
เจ้าพระยา เอ็กซ์์เพรส จำากัด้

2549
เคอร่� ด้ิสทริบิวชิั�น (ประเทศไทย) เริ�มใช้ิแบรนด์้ 
Kerry Express และเริ�มให้บริการจัด้ส่งพัสด่้ด้่วน
ในประเทศไทย ภายใตั้แบรนด้์ Kerry Express  
ซ์ึ�งรวมถึงึการให้บริการเก็บเงินปลายทาง (Payment- 
on-Delivery)

2557	
จัด้ตัั�งบริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด้  
ในวันท่� 17 มกราคม 2557 ด้้วยท่นจด้ทะเบ่ยน 
70 ล้านบาท เพ่�อให้บริการจัด้ส่งพัสด้่ด่้วนใน
ประเทศไทย และเพ่�มท่นจด้ทะเบ่ยนเปน็ 120 ลา้นบาท 
ในชิ่วงปลายปี 2557

2562	
นายคร่ ่กาญจนพาสน์ ได้รั้บการแต่ังตัั�งเปน็ประธาน
กติัตัมิศกัด้ิ� โด้ยบรษัิัทม่การพฒันาความรว่มมอืกบั
กล่่มบริษััท บ่ท่เอส กร่๊ป โฮลดิ้�งส์ จำากัด้ (มหาชิน) 
(BTS : SET) อย่างตั่อเนื�องจากหลากหลายด้้าน*

2563
บริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด้ จด้ทะเบ่ยนแปรสภาพ
เป็นบริษััทมหาชินจำากัด้ ด้้วยท่นจด้ทะเบ่ยน 890 ล้านบาท และ 
ปรับเปล่�ยนม้ลค่าท่�ตัราไว้เป็นห่้นละ 0.50 บาท และจัด้ตัั�งโครงสร้าง
การบริหารงานโด้ยม่ผ่้้ทรงค่ณ์วุฒิ 9 ท่าน ด้ำารงตัำาแหน่งเป็น
กรรมการบริษััท

วันท่� 24 ธันวาคม 2563 บริษััทเข้าจด้ทะเบ่ยนในตัลาด้หลักทรัพย์ 
ภายใตั้ชิื�อย่อหลักทรัพย์ “KEX” โด้ยเสนอขายห้่นตั่อประชิาชิน
เป็นการทั�วไปครั�งแรก ด้้วยราคาห้่นละ 28 บาท โด้ยได้้รับเงิน 
เพ่�มท่นส่ทธิประมาณ์ 8,100 ล้านบาท

* หมายเหตั่ 
นายค่ร่ กาญจนพาสน์ ยังด้ำารงตัำาแหน่งประธานกรรมการและประธานคณ์ะกรรมการบริหาร ของ BTSG และในอ่กหลายบริษััทในเครือ ชิื�อเส่ยงและ 
ประสบการณ์์ทำางานท่�โด้ด้เด้่นของท่านเป็นท่�ร้้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวางในภาคธ่รกิจระดั้บภ้มิภาค ทั�งน่� นายค่ร่ ไม่ได้้ด้ำารงตัำาแหน่งเป็น 
กรรมการบริษััทและไม่ม่ส่วนร่วมในการบริหารงานของ KEX ขณ์ะท่�นายกวิน กาญจนพาสน์ บ่ตัรชิาย ด้ำารงตัำาแหน่งเป็นกรรมการท่�มิใชิ่ผ่้้บริหารของ KEX

13



พัฒนาการท่�สำาคัญ

2565 2565

ม่นาค่มมกราค่ม

เปิด้ให้บริการรับพัสด้่ถึึงหน้าบ้านผ่่านแกร็บไบค์
เป็นครั�งแรก โด้ยร่วมมือกับบริษััท แกร็บแท็กซ์่� 
(ประเทศไทย) จำากัด้ 

ร่วมมือกับเด้อะ มอลล์ กร่๊ป ในการขยายจุด้ให้บริการ
ล้กค้าท่� Gourmet Market 
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2565 2565

สิงหาค่มพัฤษัภาค่ม

ร่วมมือกับบริษััท ซ์่.เจ. เอ็กซ์์เพรส กร่๊ป จำากัด้ ในการ
ขยายจุด้ให้บริการล้กค้าท่�ร้านสะด้วกซ์ื�อในเครือ 

เปิด้ตััว Kerry Express Club (เด้ิมชิื�อ Kerry Express 
Loyalty Club) โปรแกรมสิทธิพ่เศษัสำาหรับล้กค้า โด้ย
รว่มมอืกบัพนัธมิตัรกว่า 200 ราย เพ่�อให้สมาชิกิ Kerry 
Express Club ได้้รับสิทธิประโยชิน์จากโปรโมชิั�นพ่เศษั
ตั่าง ๆ ท่�ตัอบโจทย์ทั�งการใชิ้ชิ่วิตัและการส่งพัสด้่ด้่วน

เปิด้ตััว Kerry Express Wallet แพลตัฟื้อร์มดิ้จิทัล
สำาหรบัการชิำาระเงนิ โด้ยรว่มกบั บรษัิัท สบาย เทคโนโลย่ 
จำากดั้ (มหาชิน) (SABUY : SET) ทั�งน่� คาด้ว่าจะสามารถึ
ให้บริการได้้อย่างเตั็มร้ปแบบในปี 2566
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พัฒนาการท่�สำาคัญ

ประกาศเปา้หมายการปล่อยก๊าซ์เรอืนกระจกสท่ธิเปน็
ศ้นย์ (Net Zero) ภายในปี  2593

เปดิ้ตััวบรกิารสง่พสัด้ข้่ามแด้นไปยงั 50 จดุ้หมาย ใน 45 
ประเทศในเอเชิ่ยแปซ์ิฟื้ิก และย่โรป โด้ยร่วมกับ บริษััท 
เอส.เอฟื้. เอ็กซ์์เพรส จำากัด้

2565 2565

ติุลาค่มกันยายน
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เปิด้ตััวกล่องพัสด่้รักษั์โลก (Eco Box) บรรจุภัณ์ฑ์ ์
ทางเลอืกใหมท่่�เปน็มติัรตัอ่สิ�งแวด้ลอ้ม ด้้วยวสัด่้ร่ไซ์เคลิ
ร้อยละ 100 และลด้การใชิ้นำ�าหมึกได้้ถึึงร้อยละ 70  
โด้ย Eco Box ถึ้กนำาเสนอในราคาท่�เหมาะสมและ 
เข้าถึึงได้้ง่าย 

ได้้รับคัด้เลือกให้เป็นสมาชิิกของห้่นยั�งยืน (Thailand 
Sustainability Investment) ตั่อเนื�องกันเป็นปีท่� 2 
ตัอกยำ�าการให้ความสำาคัญตั่อการบริหารจัด้การ 
ผ่ ล ก ร ะ ท บ ต่ั อ สิ� ง แ ว ด้ ล้ อ ม ใ น ก า ร ด้ำา เ นิ น ธ่ ร กิ จ  
ความรบัผ่ดิ้ชิอบตัอ่สงัคม และการกำากบัด้้แลกจิการท่�ด่้  
เพ่�อนำามาช่ิวยเสริมสร้างธ่รกิจและส่งมอบค่ณ์ค่า 
ในระยะยาวให้แก่ผ่้้ถึือห่้น และผ่้้เก่�ยวข้อง 

2565 2565

ธันวิาค่มติุลาค่ม
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การด้ำาเนินธ่รกิจ



รู้จัก	เค่อรี�	เอ็กซ์์เพัรส	หรือ	KEX

KEX ก่อตัั�งข้�นเพ่�อรองรับภาคธ่รกิจ ชิ่มชินสังคมออนไลน์ ไปจนถึึงการจับจ่ายใชิ้สอย
ภาคครัวเรือนในประเทศไทย ด้้วยการส่งมอบการบริการท่�เชิื�อถึือได้้และม่ประสิทธิภาพ
ส้งส่ด้แก่ล้กค้าทั�วประเทศ ตัั�งแตั่วันแรกของการด้ำาเนินธ่รกิจ ซ์ึ�งม่พัสด้่จัด้ส่งเพียงแค่ 5 ชิิ�น  
จวบจนท่กวันน่�ท่� เราได้้ก้าวข้�นมาเป็นบริษััทจัด้ส่งพัสด่้ด้่วนเจ้าแรกท่� ได้้ม่รายชิื�ออย้่ 
บนตัลาด้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื�อวนัท่� 24 ธนัวาคม 2563 ตัลอด้เวลาท่�ได้้จับมือเติับโตั 
ไปพร้อม ๆ กับอุตัสาหกรรมอ่คอมเมิร์ซ์และโซ์เชิ่ยลคอมเมิร์ซ์ในประเทศ KEX ยืนหยัด้ท่�จะ
รักษัาไว้ซ์ึ�งสถึานภาพของบริษััทจัด้ส่งพัสด้่แนวหน้าเพ่�อคนไทย มอบสินค้า บริการ และ 
นวตัักรรมท่�มค่ณ่์ภาพสง้สด่้อย่างต่ัอเนื�อง นอกจากน่� เรายงัม่ง่มั�นท่�จะมอบทางเลอืกท่�มากข้�น 
แก่ล้กค้า ค้่ค้า และผ่้้ม่ส่วนได้้เส่ยท่กคน เพ่�อให้ได้้รับผ่ลตัอบแทนกลับคืนท่�ส้งส่ด้ และใชิ้
ศกัยภาพบ่คลากรของเราอย่างเต็ัมท่�ในการผ่ลกัดั้นองค์กร สงัคม และประเทศไปส่้ความยั�งยืน
ในระยะยาว

ในปี 2565 KEX ม่ความสามารถึคัด้แยกพัสด้่ได้้มากกว่า 2.7 ล้านชิิ�นตั่อวัน จากการเป็น 
ผ่้้ให้บริการรายแรกท่�ส่งมอบความสะด้วกสบายและโซ์ล้ชัินการจัด้ส่งพัสด่้ด่้วนในประเทศ   
เรานำาเสนอบริการการจัด้ส่งพสัด่้ครบวงจรท่�ครอบคล่มทั�งธร่กจิรป้แบบ บ่คคล-ส่งถึงึ-บค่คล 
(C2C) ธ่รกิจ-ส่งถึึง-บ่คคล (B2C) และธ่รกิจ-ส่งถึึง-ธ่รกิจ (B2B) และม่การเตัิบโตัอย่างส้ง
ของยอด้จำานวนผ่้้ใชิง้านรายเด้อืน (MAUs) อย่้ท่�ประมาณ์ 18 - 20 ลา้นคนตัอ่เด้อืน นอกจากน่�  
เรายังเป็นผ่้้ริเริ�มการบริการจัด้ส่งแบบเก็บเงินปลายทาง โด้ย ณ์ สิ�นปี 2565 ม่ยอด้การทำา
ธร่กรรมโด้ยเฉล่�ยตัอ่เด้อืนเปน็จำานวนกวา่ 7,400 ลา้นบาท จำานวนพสัด่้ท่�จดั้สง่ใหแ้กล้่กคา้ 
เตัิบโตัข้�นกว่าร้อยละ 18 ส่งผ่ลให้ม่รายได้้จากการขายและการให้บริการรวมจำานวน  
17,000 ล้านบาท ซ์ึ�งสะท้อนให้เห็นถึึงความเป็นผ่้้นำาในอุตัสาหกรรม

ภาพรวมการด้ำาเนินธ่รกิจ
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กลุ่มธุรกิจ

C2C	 : KEX ให้บริการจัด้ส่งพัสด้่และบริการเก็บเงินปลาย
ทางแก่ผ่้้ค้าปล่กและล้กค้าทั�วไป ผ่่านเครือข่ายท่�กว้างขวาง
ของเรา โด้ยม่จุด้ให้บริการกว่า 36,000 แห่ง ประกอบ
ด้้วย ร้านรับส่งพัสด้่ (Parcel Shops) ตั้้เก็บพัสด่้ และ 
จุด้บริการในร้านค้าพันธมิตัร รวมถึึงจุด้ให้บริการอื�น ๆ อัน
ได้้แก่ จุด้ให้บริการตัามสถึาน่รถึไฟื้ฟื้้า BTS และจุด้บริการ 
Offline-to-Online (O2O) นอกจากน่� ยังม่บริการรับ-ส่ง
พสัด้ถ่ึงึบา้น (D2D) ซ์ึ�งสามารถึเรย่กรถึเขา้รบัพสัด้จ่ากหนา้
บ้านของล้กค้าได้้

B2C	: KEX รองรับเกอืบท่กแพลตัฟื้อร์มโซ์เชิย่ล อ่คอมเมิร์ซ์ และ 
ชิ่องทางโฮมชิอปปิ�งท่�ม่ในประเทศไทย เรามอบการบริการ
อ่คอมเมิร์ซ์ครบวงจร ประกอบด้้วยบริการขนส่งผ่่านแด้น 
(cross-border) บริการคลังสินค้าออนไลน์ (e-fulfilment) 
การจัด้การส่งคืนพัสด้่ และบริการเก็บเงินปลายทาง

B2B : KEX ให้บริการแก่กล่่มล้กค้าธ่รกิจจำานวนมากท่�
ตั้องการจัด้ส่งพัสด้่ไปยังสำานักงาน สาขา และสถึานท่�อื�น ๆ 
เชิน่ ธนาคาร สถึาบนัการเงนิ สำานกังานกฎหมาย การบรกิาร 
ขนส่งข้ามประเทศ ร้านค้าปล่ก บริษััทค้าปล่กสมัยใหม่  
บริษััทขายตัรง บริษััทโทรคมนาคม บริษััทการค้าแบบซ์ื�อมาขายไป 
และสำานักงานทั�วไป

รูปแบบบริการ

บรกิารจัด้ส่งพัสัด้ภุายในวินัเด้ย่วิ	(Same-Day	Delivery	 
(SD)) : พัสด่้จะถึ้กรับเข้าระบบภายใน 2 ชิั�วโมงหลังจาก
ทำาการจอง และจัด้ส่งไปยงัท่�หมายในชิว่งเยน็ของวนัเด่้ยวกนั
ภายในจังหวัด้เด่้ยวกัน ปัจจุบันเราให้บริการจัด้ส่งพัสด้่
ภายในวันเด้่ยวทั�วประเทศแล้ว

บริการจัด้ส่งพััสดุ้ก่อนเท่ี่�ยงวัิน	 (Delivery-before- 
Noon (AM)) : พสัด่้ท่�รบัเขา้ระบบแล้วจะถึก้จัด้สง่ถึงึท่�หมาย
ภายในเท่�ยงของวันถึัด้ไป บริการจัด้ส่งพัสด้่ก่อนเท่�ยงน่�ให้
บริการครอบคล่มเฉพาะจังหวัด้ใหญ่ ๆ ในประเทศไทย

บรกิารจัด้ส่งพัสัดุ้ภายในวัินถัด้ไป	(Next-Day	Delivery	 
(ND)) : บริการจัด้ส่งพัสด้่ภายในวันถึัด้ไป ถึือเป็นหัวใจ
สำาคญัของ KEX ท่�ยนืยันได้้ว่าพสัด้ท่่กชิิ�นท่�นำาเขา้ระบบก่อน
เวลาปดิ้รบัจะถึก้ส่งถึงึปลายทางภายในวันถึดั้ไปอยา่งแนน่อน 
ปัจจุบัน บริการจัด้ส่งพัสด่้ภายในวันถึัด้ไปครอบคล่มพ่�นท่�
ร้อยละ 99.99 ทั�วประเทศไทย

บริการจัด้ส่งพััสดุ้แบบประหยัด้	 (Economy	Delivery	
(2D	and	3D))	: พัสด้่จะถึ้กจัด้ส่งถึึงปลายทางภายใน 2-3 
วันด้้วยบริการจัด้ส่งแบบประหยัด้ของเรา ปัจจุบันเราให้
บริการจัด้ส่งพัสด้่แบบประหยัด้ครอบคล่มทั�วประเทศ

บริการรับ-ส่งพััสดุ้ถึงบ้าน	 (Door-to-Door	 (D2D))	 : 
เปน็รป้แบบบริการเฉพาะล้กคา้ประเภทบ่คคล-สง่ถึงึ-บ่คคล 
(C2C) พนกังานของเราจะเขา้รบัพสัด่้โด้ยตัรงท่�หนา้บา้นของ
ล้กค้าแตั่ละราย

(หน่วิย	:	ล้านบาที่) 2563 % 2564 % 2565 %

รายได้้จากการข้ายและการให้บริการ 18,891 100% 18,776 100% 16,995 100%

การจัด้ส่งพัสด้่แบบบ่คคล-ส่งถึึง-บ่คคล (C2C) 10,011 53% 9,892 53% 8,241 48%

การจัด้ส่งพัสด้่แบบธ่รกิจ-ส่งถึึง-บ่คคล (B2C) 8,528 45% 8,523 45% 8,456 50%

การจัด้ส่งพัสด้่แบบธ่รกิจ-ส่งถึึง-ธ่รกิจ (B2B) 352 2% 360 2% 298 2%

รายได้้ค่่าโฆษัณา 26 0% 42 0% 8 0%

รวิมรายได้้ 18,917 18,818 17,003
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รปูแบบการชำาระเงินท่ี่�ติอบโจที่ย์	: ในฐานะบริษััทจัด้ส่งพัสด้่
แห่งแรกในประเทศไทยท่�ให้บริการการชิำาระเงินปลายทาง เรายงั
คงเด้นิหน้าพฒันานวัตักรรมสำาหรับบริการน่�อย่างต่ัอเนื�อง และ
นำาเสนอทางเลือกใหม่ ๆ ในการชิำาระเงิน ไม่ว่าจะเป็นร้ปแบบ
เงนิสด้ บตััรเครดิ้ตั บตััรเด้บิตั และระบบชิำาระเงินไร้การสัมผั่ส 
ผ่่าน QR payment,  Rabbit LINE Pay, PromptPay และ 
ShopeePay เพ่�ออำานวยความสะด้วกแก่ล้กค้าของเรา

แพัลติฟอร์มด้ิจิที่ัลเหน่อระด้ับชั้น

นอกเหนือจากบริการจัด้ส่งพัสด้่ข้างต้ันแล้ว ล้กค้าของเรา
ยังได้้รับประโยชิน์จากข่ด้ความสามารถึทางด้ิจิทัลท่�ลำ�าหน้า
ของ KEX ซ์ึ�งเป็นเทคโนโลย่ท่�เราถืึอกรรมสิทธิ� ด้้วยระบบ
เทคโนโลย่สารสนเทศท่�พัฒนาข้�นจากบ่คลากรภายใน รวม
ไปถึึงแพลตัฟื้อร์มเทคโนโลย่ต่ัาง ๆ ท่�ชิ่วยส่งเสริมให้ระบบ
การปฏิิบัตัิงานของเราม่ประสิทธิภาพ ชิัด้เจน และน่าเชิื�อถึือ 
พร้อมให้บริการเสริมตั่าง ๆ แก่ล้กค้าของเราอ่กด้้วย

แอปพัลเิค่ชนั	Kerry	Express	: แอปพลเิคชินัแบบ All-in-One  
ท่�รวมเอาบรกิารตัา่ง ๆ  สำาหรบัลก้คา้ไว้ในท่�เด้ย่ว เชิน่ บรกิาร
เร่ยกรับพัสด้่ด้้วยคลิกเด้่ยว (One-Click Parcel Pickup 
Booking) การตัรวจสอบสถึานะการจัด้ส่งแบบเร่ยลไทม์ 
แผ่นท่�จุด้ให้บริการใกล้เค่ยง และข้อเสนอโปรโมชิั�นอื�น ๆ

EasyShip	 : แพลตัฟื้อร์มออนไลน์ท่�อน่ญาตัให้ผ่้้ส่งกรอก
ข้อม้ลล้กค้า พ่มพ์ฉลากจัด้ส่งพัสด้่ ตัิด้ตัามพัสด้่ เร่ยกด้้
รายงานการจัด้ส่ง และเข้าถึึงระบบ Kerry Express Club 
เพ่�อรับรางวัลและสิทธิพ่เศษัท่�หลากหลาย

Fulfilment	Services	:	บริการครบวงจรเตั็มร้ปแบบ ไม่ว่า
จะเปน็การใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ การจดั้การสนิคา้คงคลงั การ
เร่ยกเก็บเงิน การบรรจุห่บห่อ การตัิด้ฉลาก การขนส่ง การ
ชิำาระเงินปลายทาง และการส่งคนืสินค้าและแลกเปล่�ยนสินค้า 

Kerry	Express	Club	 : โปรแกรมสะสมแต้ัมของล้กค้าท่�
สามารถึสะสมแตัม้ และนำาไปแลกใชิกั้บบรกิารจดั้สง่สนิคา้และ 
ส่วนลด้การส่งพัสด้่ รวมไปถึึงรางวัล และสิทธิพ่เศษั 
ตั่าง ๆ จาก พันธมิตัรอ่ก 200 กว่าบริษััท

Kerry	Express	Wallet	: แพลตัฟื้อร์มแบบเปิด้ท่�รวบรวม
บริการและเครื�องมือใหม่ ๆ ท่�เป็นลักษัณ์ะเฉพาะ เพ่�อเป็น
ชิ่องทางการคงเงินของล้กค้าไว้ภายในระบบนิเวศทางธ่รกิจ
ของ KEX 

Kerry	Cool	: การจดั้สง่พสัด่้แบบควบคม่อุณ์หภม้เิย็นท่�แรก ๆ   
ในประเทศไทย มาตัรฐานระด้บัโลก สามารถึตัดิ้ตัามการจดั้ส่ง 
ได้้แบบ real time และเครื�องมือท่�ม่ค่ณ์ภาพระดั้บโลก  
เพ่�มเตัิมบริการอื�น ๆ ด้้วยราคาท่�ค่้มค่าสำาหรับล้กค้า

Hibox	: ตั้ล้อ็คเกอรอ์จัฉรยิะท่�สามารถึใหบ้รกิารได้้ 24 ชิั�วโมง
ในการรบัสง่พสัด่้ ม่แผ่นการตัดิ้ตัั�ง 2,000 ตั้้ในกรง่เทพฯ และ 
ปริมณ์ฑ์ลภายในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า

Kerry	 Express	 International	 Shipping	 : บริการ 
ขนสง่พสัด้ร่อบโลกไปยงั 50 ปลายทาง ใน 45 ประเทศทั�วโลก 
ในทว่ปย่โรปและเอเชิ่ยแปซ์ิฟื้ิก จากความร่วมมือกับ SF  
International

การประเมินค่ณุภาพัการใช้บรกิาร	–	ค่ะแนนค่วิาม
พัึงพัอใจและค่ะแนนข้องแบรนด้์

KEX ได้้ม่การจัด้ทำาแบบสำารวจล้กค้ า เชิิ งปริมาณ์ 
ทั�วประเทศ โด้ยบริษััทวิจัยตัลาด้ท่�ม่ชิื�อเส่ยง IPSOS โด้ยม่ 
ผ่้้ตัอบแบบสอบถึามออนไลน์ 1,100 รายทั�วประเทศ  
ในเดื้อนพฤศจิกายน 2565 วัตัถึ่ประสงค์หลักของการ
สำารวจน่�คือการวัด้และประเมินประสิทธิภาพหลักของ KEX  
ในทก่จดุ้การใหก้ารบรกิาร โด้ยเฉพาะคะแนนความพงึพอใจ 
ในด้้านตั่างๆ (Net Promoter Score : NPS) ซึ์�งวัด้
ประสิทธิภาพเก่�ยวกับความพึงพอใจของล้กค้าในหลาย ๆ 
ด้้าน และอัตัราการแนะนำาบริการจากล้กค้า KEX

ผ่ลลัพธค์อื KEX ม่คะแนน NPS โด้ยรวมท่� 73 ซ์ึ�งเปน็คะแนน
ท่�ส้งกว่าค้่แข่งหลักในตัลาด้ นอกจากน่� KEX ได้้รับคะแนน
ความพึงพอใจมากกว่า 90% ใน 6 หัวข้อเก่�ยวกับค่ณ์ภาพ
การให้บริการ 

• 96% ของผ่้ต้ัอบแบบสอบถึามยอมรบัวา่พวกเขาตัั�งใจจะ
ใชิ้ KEX ตั่อไปในอนาคตั

• 93% ของผ่้้ตัอบแบบสอบถึามยอมรับว่าพวกเขา 
พึงพอใจกับบริการจัด้ส่งของ KEX มากท่�ส่ด้

• 92% ของผ้้่ตัอบแบบสอบถึามยอมรับว่า  KEX  
เป็นบริการจัด้ส่งพัสด้่ท่�ตัรงเวลาท่�ส่ด้ในประเทศไทย

• 92% ของผ้้่ตัอบแบบสอบถึามยอมรับว่า  KEX 
มอบความค่้มค่าส้งส่ด้ทั�งในด้้านราคา ความเร็ว  
และค่ณ์ภาพ ในประเทศไทย

• 92% ของผ้้่ตัอบแบบสอบถึามยอมรับว่า  KEX 
เป็นบริการจัด้ส่งพัสด้่อันด้ับหนึ�งในประเทศไทย

• 91% ของผ้้่ตัอบแบบสอบถึามยอมรับว่า  KEX 
ให้บริการจัด้ส่งพัสด้่ท่�น่าเชิื�อถึือท่�ส่ด้ในประเทศไทย
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เค่รือข้่าย

นับตัั�งแต่ัเริ�มต้ันก่อตัั�ง KEX เราด้ำาเนินธ่รกิจโด้ยใช้ิร้ปแบบ
โมเด้ลการจัด้ส่งแบบ Hub-and-Spoke มาโด้ยตัลอด้ และ
ใชิ้ข้อได้้เปร่ยบด้้านความยืด้หย่่นและความสามารถึในการ
ปรับขนาด้ของโมเด้ลธ่รกิจน่� ในการเพ่�มประสิทธิภาพของ
การบริการให้ม่เสถึย่รภาพและน่าเชิื�อถึอื ทั�งยงัสร้างเครือข่าย 
ท่�กว้างขวางและครอบคล่ม ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2565 KEX ม่ศน้ย์คดั้แยกพัสด้จ่ำานวน 13 แห่ง ศน้ย์กระจาย
สินค้ากว่า 1,000 แห่ง จุด้ให้บริการล้กค้ากว่า 36,000 แห่ง 
ทั�วทั�ง 77 จงัหวดั้ในประเทศไทย และมย่านพาหนะสำาหรบัจัด้ส่ง 
พัสด้่ภายใตั้การบริหารจัด้การทั�งหมด้กว่า 18,000 คัน 

เพ่�อให้การบริหารสินทรัพย์เป็นไปอย่างม่ประสิทธิภาพและ
คล่องตััว ทั�งศ้นย์คัด้แยกพัสด้่ ศ้นย์กระจายสินค้า จุด้ให้
บริการล้กค้า และยานพาหนะนั�นเป็นการเชิ่าเกือบทั�งหมด้ 
ซึ์�งศน้ยค์ดั้แยกพสัด้ทั่�งหมด้ 13 แหง่นั�น แบง่เปน็ศน้ยค์ดั้แยก 
หลัก 8 แห่ง และศ้นย์คัด้แยกตัามภ้มิภาค 5 แห่ง ในแต่ัละ
ศ้นย์นั�นจะม่เส้นทางขนส่งระหว่างคลัง (line-haul) เชิื�อม
ตั่อกับศ้นย์กระจายสินค้า ส่งผ่ลให้เราสามารถึส่งพัสด่้ไป
ยังภ้มิภาคอื�นได้้โด้ยตัรงทั�วประเทศไทย โด้ยศ้นย์กระจาย
สินค้าท่กแห่งสามารถึจัด้เก็บ คัด้แยก และนำาส่งพัสด้่ไปถึึง
มือผ่้้รับภายในภ้มิภาคนั�น ๆ เครือข่ายของเราประกอบด้้วย
รา้นรบัสง่พสัด่้ (Parcel Shops) จดุ้ใหบ้รกิารท่�ศน้ยก์ระจาย
พัสด้่ (DCSP) จุด้ให้บริการตัามบริษััทค้าปล่ก (RTSP)  
จุด้ให้บริการท่�ร้านค้าปล่กอิสระ (PSP) จุด้ให้บริการตัาม
สถึาน่รถึไฟื้ฟื้้า BTS และตั้้เก็บพัสด้่ 

การจัด้หาผลิติภัณฑ์์และบริการ

KEX ให้ความสำาคญัอย่างยิ�งในด้า้นทรัพยากรบ่คคล ตัั�งแต่ั
การรบัเขา้ทำางาน การพฒันา และการรกัษัาไวซ้์ึ�งพนกังานท่�
ม่คณ่์ภาพ โด้ยมฝ่่่ายพฒันาบ่คลากรกำากบัด้แ้ล KEX เชิื�อวา่ 
พนักงานคือสินทรัพย์สำาคัญตั่อความสำาเร็จขององค์กร 
นอกเหนือจากพนักงานประจำาแล้ว KEX ยังรับพนักงาน
ชิั�วคราวเข้ามาสนับสน่นการปฏิิบัตัิงานของเราด้้วย KEX 
สรรหาบ่คลากรผ่่านชิอ่งทางท่�หลากหลาย เชิน่ บรษัิัทจดั้หา
งาน การโฆษัณ์าผ่่านสื�อออนไลน์ และระบบการแนะนำาเพ่�อน
ผ่่านพนักงานภายในบริษััท

KEX ม่ยานพาหนะในครอบครองจากหลายบริษััทท่�ให้เชิ่า 
ตัามท่�ระบ่ในทะเบ่ยนรายชิื�อค้่ค้าของบริษััท ทั�งน่� การจะ
ลงทะเบ่ยนยานพาหนะในทะเบ่ยนรายชิื�อค้่ค้าได้้นั�น เราจะ
ตั้องพ่จารณ์าตัามประวัตัิการทำางาน ความน่าเชิื�อถึือ และ
สถึานะทางการเงนิ โด้ยไมผ้่่กขาด้ผ่้้ใหบ้รกิารรายใด้รายหนึ�ง 
เป็นการเฉพาะเจาะจง เราจะพ่จารณ์าตัามราคา ข้อกำาหนด้และ 
เงื�อนไข และระบบการทำางานท่�สอด้คล้องไปในทางเด้่ยวกับ
กระบวนการจัด้ซ์ื�อจัด้จ้างท่�ม่ค่ณ์ภาพของเรา นอกจากน่� 
KEX ม่การจัด้หาเชิื�อเพลิงสำาหรับยานพาหนะมาจากบริษัทั
นำ�ามันรายใหญ่หลายแห่งในประเทศไทย

การให�บร�การแบบเป�นศูนย�กลาง
รวบรวมและแจกจ�ายพัสดุ

ศูนย�
กระจายพัสดุ

ศูนย�
กระจายพัสดุ

ศูนย�
กระจายพัสดุ

• รวดเร็วและสมํ่าเสมอ
• ยืดหยุ�น
• ประหยัดต�อขนาด (Economies
 of Scale) ปร�มาณการจัดส�งพัสดุ
 ที่เพ��มข�้นส�งผลให�ต�นทุนลดลง
 และคุณภาพการบร�การที่ดีข�้น
• ประสิทธิภาพสูงข�้น -
 จากการลดเวลา
• บร�หารจัดการทรัพยากร
 ด�วยตนเอง

ศูนย�คัดแยก
พัสดุ

จ�ดให�บร�การ

จ�ดให�บร�การ

จ�ดให�บร�การ

จ�ดให�บร�การ

ผู�ส�ง จ�ดบร�การ เข�ารับ คัดแยก ขนส�งทางบก ศูนย�กระจายพัสดุ จัดส�ง ผู�รับ
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กระบวินการจัด้ส่งพััสดุ้ข้อง	KEX

KEX ให้ความเชิื�อมั�นว่าพัสด้่ท่กชิิ�นจะจัด้ส่งตัรงเวลาและได้้
รับการด้้แลเป็นอย่างด้่ 

• ล้กค้า/ผ่้้นำาส่ง สามารถึนำาส่งพัสด้่ได้้ท่�จุด้ให้บริการ
ของเรา หรือยื�นคำาขอเร่ยกรถึเข้ารับพัสด้่ได้้ ณ์ สถึานท่�
ท่�กำาหนด้ไว้ผ่่านแอปพลิเคชิัน Kerry Express เว็บไซ์ตั์ 
หรือคอลเซ์็นเตัอร์ นอกจากน่� ล้กค้าท่�เป็นกล่่มธ่รกิจ 
B2C และ B2B ยังสามารถึขอรับการชิ่วยเหลือโด้ยตัรง
จากพนักงานของเราในพ่�นท่�ปฏิิบัตัิงานหรือคลังสินค้า

• พนกังานจดั้ส่งจะรับพัสด่้จากจุด้ให้บริการและเคลื�อนย้าย 
พัสด้่ไปยังศ้นย์คัด้แยกท่�ใกล้ท่�ส่ด้ด้้วยรถึกระบะ 4 ล้อ 
ในกรณ์ท่่�บางพ่�นท่�ม่จำานวนพสัด้ห่นาแน่น จะให้ศน้ย์บริการ
อื�นช่ิวยรองรับพัสด่้ท่�ล้นออกมา เพ่�อลด้ความแออดั้ ก่อน
จะถ่ึายโอนพัสด้่ไปยังศ้นย์คัด้แยกอื�น ๆ และเริ�มทำาการ 
คดั้แยกและส่งพสัด้อ่อกไป โด้ยแบ่งตัามภมิ้ภาค ก่อนจะนำาส่ง 
พสัด้ไ่ปยงัศน้ย์กระจายสินค้าปลายทาง

• การขนส่งระหว่างคลัง (ระหว่างศน้ยค์ดั้แยกด้้วยกัน หรอื 
ระหว่างศ้นย์คัด้แยกและศ้นย์กระจายสินค้าปลายทาง) 
จะนำาส่งด้้วยรถึบรรท่กขนาด้ 6 ล้อ อย่างไรก็ตัาม ใน
บางสถึานการณ์์ เช่ิน การขนส่งระยะสั�น หรือชิ่วงเวลา
ท่�ปริมาณ์พัสด้่ม่จำานวนมาก อาจม่การใชิ้รถึบรรท่ก 4 
ล้อร่วมด้้วย เพ่�อสนับสน่นการขนส่งระหว่างคลัง

• ณ์ ศน้ย์กระจายสนิค้าปลายทาง พสัด้จ่ะถึก้ขนถึา่ยออก
จากรถึบรรท่กและนำาไปคัด้แยก เพ่�อให้พร้อมสำาหรับ 

พันธมิตรแบรนด�ชั้นนําด�านการค�าปลีกของเราสําหรับช�องทางการขายและการครอบคลุมที่เพ��มข�้น 

ผู�ให�บร�การชาํระเง�นออนไลน�ท่ีมีผู�ใช�บร�การมากกว�า 
9.7 ล�านคน และอยู�ในแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งมีผู�ใช�
มากกว�า 50 ล�านคน

กลุ�มบร�ษัทเอกชนท่ีมีหลากหลาย
อ�ตสาหกรรมซึง่ดําเนินงานผ�าน 3 
กลุ�มธุรกิจ ผ�านกลยุทธ� MOVE, 
MIX และ MATCH

ผู� นําตลาดท่ีสามารถเข�าถึงข�อมูล
พฤติกรรมจากแพลตฟอร�ม การ
โฆษณา การชําร ะ เ ง�น  และการ
จัดจําหน�าย VGI เปลี่ยนข�อมูลให�เป�น
ข�อมูลเชิ ง ลึกของผู�บร� โภค ทําให�
สามารถนําเสนอโซลูชันออฟ ไลน�
สู�ออนไลน� (O2O) ได�

บร�ษัทอาหารชั้นนําครบวงจรท่ีมี
ประสบการณ�ยาวนานกว�า 50 ป� ใน
ด�านความปลอดภยัของอาหารและ
การบร�หารจัดการท่ีมีคุณภาพสูง
ของห�วงโซ�อ�ปทานสินค�าแบบควบคมุ
อ�ณหภูมิ

แพลตฟอร�มค�าปลีกหลายรูปแบบ 
หลากหลายหมวดหมู� และอยู�ในทุกช�อง
ทางชัน้นาํของประเทศไทยท่ีเน�นลูกค�า
เป�นศูนย�กลาง และมีความเชี่ยวชาญ
กว�า 70 ป�ในประเทศไทย 

กลุ�มพันธมิตรเชิงกลยุทธ�

ผู�ให�บร�การ FinTech ช้ันนําท่ีมีผู�ใช�งานมากกว�า 70 ล�านคน
บนระบบ SABUY Ecosystem อีกทั้งยังมีความชํานาญ
ด�านการขายสินค�าและโซลูชันแพลตฟอร�มต�าง ๆ

ธนาคารท่ีใหญ�เป�นอันดับ 6 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 
และมีฐานลูกค�ารายย�อยท่ีใหญ�ท่ีสุดซึ่งมีบัญชีมากกว�า 
17 ล�านบัญชี

โมบายวอลเล็ตชั้นนำของไทย มีระบบความ
ปลอดภัยมาตรฐานสากล ออกแบบมาเพ�่อ
ไลฟ�สไตล�ไร�เง�นสดโดยเฉพาะอีคอมเมิร�ซ

การจดั้ส่งไปยงัปลายทาง พสัด้จ่ะถึก้คดั้แยกตัามท่�อย่้ผ้้่รบั 
โด้ยพนกังานของเราจะทำาการจดั้สง่ถึงึผ่้ร้บัด้้วยวธิก่าร
เด้ินเท้า รถึจักรยานยนตั์ หรือรถึกระบะส่งของ 4 ล้อ

กญุแจสำาค่ญัสู่ค่วิามเป็นเลิศที่างด้้านการด้ำาเนนิงาน

ในฐานะท่�เป็นบริษััทจัด้ส่งพัสด้่ชิั�นนำาแห่งประเทศไทย เราใช้ิ
การด้ำาเนนิการแบบ Hub-and-Spoke ท่�ปรับขนาด้ให้เหมาะ
สมได้แ้ละค่ม้คา่กบัตัน้ท่นคา่ใชิจ้า่ย เพ่�อรกัษัาสถึานภาพและ
รองรับอุปสงค์ในการจัด้ส่งสินค้าท่�ม่อย้่จำานวนมาก ผ่่าน
การร่วมมือกับพันธมิตัรทางธ่รกิจท่�โด้ด้เด้่น และสนับสน่น
การด้ำาเนินงานด้้วยเทคโนโลย่ท่�ผ่่านการรับรองและเป็น
กรรมสิทธิ�ของ KEX

พัันธมิติรที่างธุรกิจที่่�โด้ด้เด้่น

KEX ม่่งเน้นท่�จะรักษัาสถึานภาพผ่้้นำาตัลาด้และการเตัิบโตั
อย่างยั�งยืนในระยะยาว เราจ้งแสวงหาโอกาสในการลงท่น
อย่้เสมอ เพ่�อรกัษัาไวซ้์ึ�งความได้้เปรย่บของระบบการทำางาน
ท่ามกลางความท้าทายท่�ส้งข้�น และเพ่�อเตัร่ยมพร้อมธ่รกิจ
สำาหรับการเตัิบโตัในอนาคตั ซ์ึ�งจะชิ่วยเพ่�มความแข็งแกร่ง
ของระบบการทำางานหลักของเรา และเปิด้โอกาสในการเข้าถึงึ
ธ่รกิจในภาคส่วนใหม่ ๆ ด้้วย ยิ�งไปกว่านั�น เรายังคงมองหา
พนัธมติัรทางธร่กจิท่�จะสามารถึสง่เสรมิและเพ่�มจดุ้แขง็ทาง
ธร่กจิใหก้บัเรา ในป ี2565 ท่�ผ่่านมา เราได้ร้ว่มเปน็พนัธมติัร
ท่�เข้มแข็ง และด้ำาเนินธ่รกิจกับพันธมิตัรค้่ค้าท่�เป็นผ่้้นำาใน
อุตัสาหกรรมและม่ความหลากหลายมากข้�น

23



ช่องที่างการข้ายและพัันธมิติรรายย่อย

เพ่�อเพ่�มการเจาะกล่่มชิ่มชินในภ้มิภาคตั่าง ๆ KEX เป็นพันธมิตัรร่วมกับชิ่องทางการจัด้ส่งในท้องถึิ�นหลายแบรนด์้ 
เพ่�อประสานงานธ่รกิจในบริการท่�สามารถึตัอบโจทย์ผ่้้ใชิ้งานในท้องถึิ�นตั่าง ๆ  เป็นการเพ่�มชิ่องทางการขายใหม่ให้กับ KEX

KEX ได้้ขยายบริการเพ่�อเป็นทางเลือกในธ่รกิจจัด้ส่งให้กับธ่รกิจท่�ม่ชิื�อเส่ยงเพ่�อเพ่�มความครอบคล่มด้้านบริการ
ร่วมกันเพ่�อความสะด้วกสบายให้กับล้กค้า นอกจากน่� KEX ยังร่กชิ่องทางการค้าบนโซ์เชิ่ยลม่เด้่ยด้้วย TikTok 
Shop เพ่�อเข้าถึึงตัลาด้อินฟื้ล้เอนเซ์อร์ออนไลน์

เที่ค่โนโลย่ที่่�เป็นกรรมสิที่ธิ�ข้อง	KEX

เทคโนโลย่ท่�เป็นกรรมสิทธิ�ของ KEX และระบบเทคโนโลย่
สารสนเทศ คือรากฐานสำาคัญอย่างยิ�งของระบบการ
ให้บริการท่�เหนือชิั�นของเรา เทคโนโลย่ของเราได้้รับการ
ออกแบบและพัฒนาโด้ยท่มเทคโนโลย่สารสนเทศภายใน
องค์กร เพ่�อให้มั�นใจได้้ถึึงความปลอด้ภัยส้งส่ด้ในการจัด้
เก็บข้อม้ลและสารสนเทศ การม่ระบบเทคโนโลย่สารสนเทศ
ภายในองค์กรท่� เป็นกรรมสิทธิ�ของเรา ทำาให้สามารถึ
ปรับปร่งระบบได้้อย่างรวด้เร็วและปลอด้ภัย และยังด้ำาเนิน
งานได้้โด้ยอัตัโนมัตัิ ส่งผ่ลให้การด้ำาเนินงานม่ประสิทธิภาพ 
ม่ความชิัด้เจน และเชิื�อถึือได้้ ระบบเทคโนโลย่สารสนเทศน่�
ม่บทบาทสำาคัญยิ�งในท่กแง่ม่มของการด้ำาเนินธ่รกิจ ตัั�งแตั่
การเข้าถึึงล้กค้า การจัด้ส่งพัสด้่ ไปจนถึึงการชิำาระเงิน 
ทำาให้เราสามารถึใชิ้ประโยชิน์จากฐานข้อม้ลขนาด้ใหญ่ จาก
กระบวนการทำางานในการปรับกลย่ทธ์ให้ตัอบสนองความ
ตั้องการของล้กค้าได้้ด้่ยิ�งข้�น ประโยชิน์ส่วนน่�จะเกิด้ข้�นไม่
ได้้หากเราใช้ิบริษััทภายนอกในการด้้แลระบบเทคโนโลย่
สารสนเทศ ด้ว้ยเหต่ัน่� เราจง้พยายามอย่างยิ�งท่�จะลงท่นและ
ใหค้วามสำาคญักบัเทคโนโลย่ ระบบเทคโนโลยส่ารสนเทศ และ
งานวิจัยเพ่�อพัฒนาประสิทธิภาพให้ด้่ยิ�งข้�นไป

เทคโนโลย่ท่�เป็นกรรมสิทธิ�ของ KEX ได้้แก่ ระบบ	Point	of	
Sale	 (POS) ซึ์�งถึ้กติัด้ตัั�ง ณ์ เคาน์เตัอร์บริการตัามร้าน
รับส่งพัสด่้เพ่�อบันทึกข้อม้ลรายละเอ่ยด้ผ้้่ส่งและผ้้่รับ รวม
ถึึงข้อม้ลของพัสด้่ เชิ่น ขนาด้ นำ�าหนัก และประเภทของพัสด้่  
ตัลอด้จนร้ปแบบการบริการ ระบบ POS ยังสามารถึพ่มพ์ 
ใบเสรจ็ท่�ม่ QR code ซึ์�งสามารถึสแกนเพ่�อตัดิ้ตัามสถึานะการ 
จดั้สง่ได้ ้จากนั�นขอ้ม้ลในระบบ POS จะถึก้สง่ไปยงัระบบการ
จดั้การการจำาแนกข้อง	Kerry	Express	(KES) ซ์ึ�งเปน็ระบบ
ปฏิิบัตัิการหลักท่�ชิ่วยให้พนักงานสามารถึด้ำาเนินการจัด้
ส่งสินค้าได้้อย่างม่ประสิทธิภาพยิ�งข้�น ไม่ว่าจะเป็นเรื�องการ
จองเวลาเข้ารบัพสัด้ ่การแสด้งสถึานะการจัด้สง่ การจัด้การ
การจัด้ส่งพัสด้่ท่�อย่้ระหว่างด้ำาเนินการ การติัด้ตัามข้อร้อง
เร่ยนเก่�ยวกับการจัด้ส่ง การบันทึกบัญชิ่ และการวิเคราะห์
ผ่ลการด้ำาเนินงานของศ้นย์กระจายพัสด่้และล้กค้า ทั�งหมด้
น่�สามารถึทำาได้้ผ่่านระบบ	Application	Programme 
	Interface	(API) ซ์ึ�งจะช่ิวยอำานวยความสะด้วกในการแลก
เปล่�ยนข้อม้ลระหว่างระบบภายในและภายนอก หรือระหว่าง
แอปพลิเคชิัน ทำาให้เราสามารถึวิเคราะห์ผ่ลลัพธ์และเพ่�ม
ประสิทธิภาพการด้ำาเนินงานได้้ โด้ยข้อม้ลพัสด้่จะถึ้กส่งต่ัอ
ไปยังพนักงานขนส่งผ่่านแอปพลิเคชิันบนมือถึือ Mobile	
Proof	of	Delivery	 (mPOD) ท่� KEX พัฒนาข้�นเองโด้ย
เฉพาะ ข้อม้ลดั้งกล่าวจะช่ิวยเพ่�มประสิทธิภาพการทำางาน
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ของพนักงานขนส่งในการรับ-ส่งพัสด้่และการชิำาระเงิน โด้ย
พาร์ทเนอร์องค์กรรายย่อยของเราสามารถึใช้ิ Mobile	
Point	of	Sale	(mPOS) และเคอร่�บัด้ด้่� (Kerry Buddy) ซ์ึ�ง
พาร์ทเนอร์สามารถึใช้ิ Kerry	Buddy	POS	Serverless เป็น
ระบบ POS แบบพกพาได้้ นอกจากนั�น พาร์ทเนอร์ธ่รกิจค้า
ปล่กอิสระรายย่อยก็สามารถึใชิ้ Mobile	Parcel	Service	
Point (mPSP) ท่�เราได้้พัฒนาข้�นเองเพ่�อให้ข้อม้ลท่�ครบ
ถึ้วนแก่ล้กค้าคนสำาคัญของเรา

ในปี 2565 KEX ไ ด้้ทำาการปรับปร่งระบบท่�สำาคัญ  
3 ประการ ได้้แก่ 1) ความเสถึย่รของระบบและความสามารถึ
ในการขยายระบบ 2) ความปลอด้ภัยทางไซ์เบอร์ และ  
3)  แอปพลิ เคชิัน และค่ณ์สมบัตัิ ใหม่  เพ่� อปรับปร่ ง 
ความเสถึย่รและความสามารถึในการขยายระบบ บริษััทได้้อปัเกรด้ 
ระบบหลัก ได้้ แก่  Kerr y Express Distr ibut ion  
Management System (KES), Application Program  
Interface (API) และ Mobile Proof of Delivery (mPOD)  
เพ่�อรองรบัปริมาณ์ธร่กรรมและการใช้ิงานท่�มากข้�นถึงึ ร้อยละ 80 

ความปลอด้ภัยทางไซ์เบอร์เป็นสิ�งท่� KEX ให้ความสำาคัญ
ส้งส่ด้ และ KEX ได้้นำา Cybersecurity Framework  
มาใชิ้เพ่�อให้เป็นไปตัามมาตัรฐานสากล และสามารถึปรับ
ระดั้บมาตัรการในการรักษัาความปลอด้ภัยทางไซ์เบอร์ 
โด้ยรวมได้ ้เพ่�อใหมั้�นใจถึงึความเปน็สว่นตััวของขอ้ม้ลล้กคา้ 
เคอร่� เอ็กซ์์เพรสยังปฏิิบัตัิตัามพระราชิบัญญัตัิค่้มครอง
ขอ้ม้ลส่วนบ่คคล (PDPA) และกำาหนด้กระบวนการตัรวจสอบ
และปรับปร่งมาตัรการรักษัาความปลอด้ภัยอย่างตั่อเนื�อง 
การเข้าถึึงระบบของ KEX ยังทำาให้ปลอด้ภัยยิ�งข้�นด้้วยการ
เปิด้ตััวโปรแกรม Privilege Access Management

ในท่�ส่ด้ KEX ยังคงสร้างสรรค์นวัตักรรมด้้วยการนำาเสนอ
บรกิารใหม่ ๆ  เช่ิน แอปแพลตัฟื้อร์ม Kerry Express Friends 
แอปน่�จะขยายความครอบคล่มเครือข่ายของบริษััทและ
อน่ญาตัให้รับสินค้าจากค้่ค้ารายบ่คคลได้้ และการเปิด้ตััว
แพลตัฟื้อร์ม Kerry Express Friends ม่กำาหนด้ในปี 2566

แนวิโน้มอุติสาหกรรมและธุรกิจ

อุตัสาหกรรมการจัด้ส่งพัสด่้ด้่วนในประเทศไทยเป็น
อุตัสาหกรรมท่�ม่ความกระจุกตััวส้ง ประกอบด้้วยบริษััท
เอกชินขนาด้ใหญจ่ากทั�งภายในประเทศและตัา่งประเทศ KEX 
เป็นบริษััทไทยท่�ให้บริการจัด้ส่งพัสด่้ด่้วนรายใหญ่ท่�ส่ด้ใน
ประเทศไทย (ไมร่วมไปรษัณ์ย่์ไทย) ทั�งในสว่นของจำานวนพัสด่้
ท่�จัด้ส่งตั่อวันโด้ยเฉล่�ย เครือข่ายท่�ครอบคล่มทั�วประเทศ 
ค่ณ์ภาพการให้บริการ รวมถึึงความน่าเชิื�อถึือของแบรนด้์ 
นอกจากน่� เรายังแข่งขันกับผ่้้ประกอบการรายใหญ่อื�น ๆ 
เชิ่น DHL Express, Ninja Van, SCG Express, Flash 
Express, BEST Express และ J&T Express ซ์ึ�งผ่้้ประกอบ
การรายอื�นม่ขนาด้ของการด้ำาเนนิการท่�เลก็ลงมา และเน้นให้
บริการเฉพาะกล่่มล้กค้าหรือเฉพาะพ่�นท่�ด้้วยการนำาเสนอ
บริการท่�จำากดั้ ทำาให้ไม่จำาเป็นต้ัองม่ประสิทธภิาพท่�หลากหลาย

ในฐานะบรษัิัทขนส่งพสัด่้ชิั�นนำาในประเทศไทย การเข้าส่้ตัลาด้
ในชิ่วงแรกและการด้ำาเนินงานท่�กว้างขวางในประเทศไทย 
ทำาให้เราม่ความได้้เปร่ยบในการแข่งขนั เนื�องจากล้กค้าคนไทย 
มกัพ่จารณ์าปัจจัยต่ัาง ๆ  เช่ิน ราคา ชิื�อเส่ยง และความครอบคล่ม
ทางภ้มิศาสตัร์เมื�อเลือกบริการการจัด้ส่งพัสด่้ ล้กค้า
สามารถึเลือกบริการของเราได้้หลากหลายทั�งราคาและ 
ระยะเวลาการจัด้ส่ง

จากข้อม้ลของ Frost & Sullivan ท่�แสด้งถึึงการเตัิบโตั 
ท่�แข็งแกร่งกว่าร้อยละ 30 ในชิ่วง 5 ปีท่�ผ่่านมาของตัลาด้
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จัด้ส่งพัสด้่ด่้วน การเตัิบโตัดั้งกล่าวดึ้งด้้ด้ให้ผ่้้เล่นรายใหม่
ทั�งในและตั่างประเทศเข้าส่้ตัลาด้น่�อย่างตั่อเนื�อง ทำาให้เกิด้ 
ผ่้เ้ล่นท่�หลากหลาย กลยท่ธ์ด้า้นราคาท่�เขม้ข้น และการแข่งขนั
ท่�เพ่�มข้�น อย่างไรกต็ัาม ผ่้เ้ลน่รายใหม่ตัอ้งใชิเ้วลาหลายปีเพ่�อ
สรา้งเครือขา่ยท่�แขง็แรง ม่ประวตััผิ่ลการด้ำาเนนิงานท่�ด้ ่และม่
การสร้างการรับร้้ของแบรนด้์ท่�ชิัด้เจน เพ่�อแข่งขันในตัลาด้
เด้ย่วกนัหรอืใหบ้รกิารในพ่�นท่�หา่งไกลซ์ึ�งผ่้เ้ลน่รายใหญท่ำาได้้
ครอบคล่มท่กพ่�นท่�ทั�วไทย อ่กทั�งความได้้เปร่ยบทางการ
แข่งขันด้้านอื�น ๆ ยังรวมถึึงการลงท่นจัด้หาสินทรัพย์หลัก
ในการด้ำาเนินงาน เชิ่น คลังสินค้าและยานพาหนะ เพ่�อทำาให้
เกิด้การประหยัด้ต่ัอขนาด้ การพัฒนาและนำาเทคโนโลย่มา
ปรับใชิ้เพ่�อเพ่�มประสิทธิภาพภายในและการให้บริการล้กค้า 
นอกจากน่� ไม่ใชิ่ท่กบริษััทท่�จะสามารถึรับประกันการจัด้ส่ง
ภายในวันเด้ย่วและมก่ารบริการท่�ด้ด่้งัเช่ิน KEX ได้ ้เนื�องจาก
บริการในร้ปแบบน่�จำาเป็นต้ัองม่การบริหารงานภายในอย่าง
ม่ประสิทธิภาพ ซ์ึ�งกระบวนการด้ังกล่าวม่ค่าใชิ้จ่ายส้งและม่
ความซ์ับซ์้อน

การเตัิบโตัของอุตัสาหกรรมการจัด้ส่งพัสด้่ได้้รับแรงหน่น
จากพฤตัิกรรมของล้กค้าท่�เปล่�ยนไปส่้ไลฟื้์สไตัล์แบบด้ิจิทัล
รวมถึงึความนยิมในการซ์ื�อขายสนิคา้บนแพลตัฟื้อรม์อยา่ง 
Lazada, Shopee และเว็บไซ์ตั์โซ์เชิ่ยลคอมเมิร์ซ์อย่าง LINE 
Shopping และ TikTok Shop การเตับิโตัของตัลาด้การจดั้ส่ง 
พัสด่้ได้้รับแรงหน่นจากตัลาด้อ่คอมเมิร์ซ์ เป็นหลัก  
การเปล่�ยนแปลงน่�ม่สาเหต่ัมาจากปัจจัยตั่าง ๆ เชิ่น การ
ใชิ้โทรศัพท์มือถึือและอินเทอร์เน็ตัท่�เพ่�มข้�น การขยายตััว
ของเมืองหลวง รายได้้ของชินชิั�นกลางท่�ส้งข้�น และจำานวน
ประชิากรท่�เชิ่�ยวชิาญด้้านเทคโนโลย่ในประเทศไทยเพ่�มมาก
ข้�น และการใชิ้บริการจัด้ส่งพัสด่้เพ่�มข้�นหลังจากการแพร่
ระบาด้ของโควิด้-19

ตัลาด้จัด้ส่งพัสด้่ด่้วนของประเทศไทยม่ขนาด้เล็ก โด้ย
ประเทศม่ขนาด้กลาง ม่ระยะทางระหว่างทิศเหนือท่� ไกล
ท่�ส่ด้ถึึงทิศใตั้ท่�ไกลท่�ส่ด้น้อยกว่า 2,000 กิโลเมตัร และม่
ประชิากรจำานวนประมาณ์ 70 ล้านคน ทั�งน่� ตัลาด้การจัด้
ส่งพัสด้่ด้่วนในประเทศไทยย่อมจะเป็นไปในทิศทางเด้่ยวกับ
ตัลาด้ในประเทศอื�น ๆ ท่�ม่ขนาด้และลักษัณ์ะคล้ายคลึงกัน 
ในขณ์ะท่�ตัลาด้กำาลังก้าวไปส่้ตัลาด้ผ่้้เล่นน้อยราย บริการ
ระด้ับพร่เม่ยมในราคาย่อมเยาจะกลายเป็นบรรทัด้ฐานและ
เป็นอุปสรรคในการเข้าส่้ตัลาด้ของผ้้่เล่นรายใหม่ ในท่�ส่ด้
ตัลาด้จะเป็นสถึานท่�สำาหรับผ่้้เล่นท่�ม่ชิื�อเส่ยงเพียงไม่ก่�ราย
ท่�ม่เครือข่ายและรากฐานท่�แข็งแกร่ง ประวัตัิการทำางาน และ
การจด้จำาแบรนด้์ สิ�งน่�ทำาให้เป็นเรื�องยากมากสำาหรับผ่้้เล่น
รายใหม่ในการสร้างสถึานะทางการตัลาด้ในตัลาด้ท่�ม่การ
แข่งขันส้งน่� ในขณ์ะท่�ผ่้้เล่นรายเด้ิมกำาลังพยายามอย่างแข็ง
ขันเพ่�อให้ได้้มา หรือแม้แตั่รักษัาส่วนแบ่งการตัลาด้ของตัน 
ผ่้เ้ลน่รายย่อยท่�ม่งบประมาณ์การลงท่นตัำ�ากวา่กำาลงัหาทาง
เพ่�อความอย้ร่อด้ของธ่รกจิเมื�อเท่ยบกบับรษัิัทขนาด้ใหญท่่�ม่
โครงสร้างพ่�นฐาน เครือขา่ย และเทคโนโลยท่่�พฒันาค่อนข้าง
ด่้ ทำาให้พวกเขาม่ศักยภาพในการแข่งขันท่�แข็งแกร่ง ผ่้้เล่น
บางรายถึอนตััวออกจากตัลาด้หลงัจากประสบภาวะขาด้ท่น
มาเปน็เวลานาน เปน็ผ่ลให้ม่ผ้้่นำาตัลาด้เพยีงไม่ก่�เจา้เทา่นั�นท่�
สามารถึครองตัลาด้ตั่อไป

การแพรร่ะบาด้ของโรคโควดิ้-19 ในชิว่ง 2-3 ปที่�ผ่่านมาทำาให้
เกิด้วิถึ่ชิ่วิตัแบบ New Normal เร่งการเตัิบโตัของการตัลาด้
ซ์ื�อขายออนไลน์ และส่งผ่ลกระทบเชิิงบวกตั่อการเตัิบโตัของ
อ่คอมเมิร์ซ์โด้ยรวม ในขณ์ะท่�การทำาธ่รกรรมออนไลน์เพ่�ม
ข้�นอย่างรวด้เร็วในชิ่วงเวลาด้ังกล่าว การแพร่ระบาด้ของ
โควิด้-19 ท่�ยืด้เยื�อได้้เริ�มส่งผ่ลกระทบตั่อกำาลังซ์ื�อของ 
ผ่้้บริโภคในประเทศในปี 2565 ทำาให้การใชิ้จ่ายของผ่้้บริโภค
ลด้ลง ทั�งน่� สภาวะความขัด้แย้งทางภมิ้รฐัศาสตัร์และแนวโน้ม 
ทางเศรษัฐกิจมหภาคในปีท่�ผ่่านมา ส่งผ่ลถึึงปัจจัยต่ัาง ๆ  
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อันได้้แก่ อัตัราเงินเฟ้ื้อและอัตัราด้อกเบ่�ยท่�ปรับตััวส้งข้�น  
ราคานำ�ามันท่�เพ่�มส้งข้�นอยา่งรวด้เรว็ การปรบัข้�นคา่แรงขั�นตัำ�า  
ประกอบกับการเตัิบโตัท่�ลด้ลงในภาคตัลาด้อ่คอมเมิร์ซ์  
การหย่ด้ชิะงักและความตัึงตััวของตัลาด้แรงงานหลังการ
แพร่ระบาด้โควิด้-19 ตัลอด้จนการปรับเปล่�ยนพฤตัิกรรม
ของผ้้่บริโภคไปส่้การซ์ื�อของตัามร้านค้า ห้างสรรพสินค้า
แบบออฟื้ไลน์เมื�อมก่ารเปิด้ประเทศอ่กครั�งหลงัสถึานการณ์์
การแพรร่ะบาด้ของโควดิ้-19 คล่�คลายลง ปจัจยัตัา่ง ๆ  เหลา่
น่�ส่งผ่ลเชิิงลบตั่ออุตัสาหกรรมการจัด้ส่งพัสด้่ด้่วน โด้ยเมื�อ
การเตัิบโตัของตัลาด้โด้ยรวมชิะลอลง การแข่งขันด้้านราคา
ระหวา่งผ้้่เลน่ในอตุัสาหกรรมเพ่�อแลกกบัสว่นแบง่ตัลาด้อาจ
ม่ความเขม้ขน้ข้�น สภาพตัลาด้ด้งักลา่วอาจนำาไปส่้การเตับิโตั
ลด้ลงชิั�วคราวในป ี2566 อย่างไรกต็ัาม เราคาด้ว่าการเตับิโตั
ของตัลาด้จะกลับมาในระยะกลาง เมื�อสภาพเศรษัฐกิจม่การ
ปรับตััวในทิศทางท่�ด้่ข้�นและผ่้้บริโภคหันกลับมาด้ำาเนินชิ่วิตั 
แบบ digital lifestyle ตัามแนวโน้มโด้ยรวมภายหลังผ่ลกระทบ 
ชิั�วคราวของการเปิด้ประเทศใหม่ในระยะแรกเบาบางลง 

การให้บริการท่ี่�ยอด้เย่�ยมในราค่าท่ี่�เข้้าถึงได้้	 ค่่อ 
ค่ำาติอบข้องการด้ำาเนินธุรกิจอย่างยั�งย่น

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสภาวะตัลาด้ บริษััทจำาเป็น
ตั้องยกระด้ับค่ณ์ภาพของระบบนิเวศในส่วนของ Last Mile 
หรือการจัด้ส่งพัสด้่ชิ่วงส่ด้ท้าย เพ่�อสร้างประสบการณ์์ท่�ด้่
ให้แก่ล้กค้าผ่่านการบริการท่�ยอด้เย่�ยม ทั�งการสร้างความ
สะด้วกสบาย ความยืด้หย่่นในการรับส่งสินค้า และค่ณ์ภาพ
ท่�มาพร้อมราคาท่�ล้กค้าจ่ายได้้ ด้้วยนวัตักรรมอันทันสมัย 
สำาหรับ KEX เราม่่งมั�นรักษัาตัำาแหน่งผ้้่นำาในอุตัสาหกรรม
การจัด้ส่งพัสด้่ด่้วนด้้วยการนำาเสนอและการให้บริการท่�ม่
ค่ณ์ภาพและม่ระบบการปฏิิบัตัิงานท่�เป็นเลิศ KEX จะรักษัา
มาตัรฐานและเสริมสร้างข่ด้ความสามารถึให้ธ่รกิจม่ความ
เข้มแข็งและม่ความยืด้หย่่น ผ่่านการปรับปร่งประสิทธิภาพ
การปฏิิบัตัิงานและการบริหารตั้นท่นอย่างตั่อเนื�อง

บริษััทตัระหนักถึึงความท้าทายเป็นอย่างด้่ เราตัั�งใจบริหาร
ทรพัยากรใหเ้กดิ้ประโยชินส้์งส่ด้ และนำาเสนอบริการสว่นเพ่�ม
เพ่�อตัอบสนองตั่อร้ปแบบวิถึ่ชิ่วิตัใหม่ ตัั�งแตั่ปี 2564 บริษััท
ม่่งมั�นสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผ่้้นำาด้้วยการเพ่�มความ 
สามารถึในการรองรับพสัด่้อย่างน้อย 2.7 ล้านชิิ�นต่ัอวนั และ 
ขยายจุด้ให้บริการผ่่านเครือข่ายท่�โด้ด้เด่้นทั�วไทยด้้วย
กลย่ทธ์ “Kerry Express Everywhere”

27



ค่วิามก้าวิหน้าที่างเที่ค่โนโลย่เป็นติัวิช่วิยสำาค่ัญ
ข้องค่วิามสำาเร็จในธุรกิจ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย่เป็นพ่�นฐานเชิิงบวกของ
ตัลาด้ในอนาคตั การนำาเทคโนโลย่มาปรับใชิ้จะช่ิวยเสริม
ประสิทธิภาพการด้ำาเนินธ่รกิจและสร้างประสบการณ์์ท่�ด้่ให้ 
แก่ล้กค้า บริษััทตัอบสนองต่ัอการเปล่�ยนแปลงท่�เกิด้จาก
เทคโนโลย่ด้ิจิทัลด้้วยการลงท่นและการสร้างพันธมิตัรทาง
เทคโนโลย่ผ่่านการเชิื�อมโยงกับล้กคา้ในหลากหลายชิอ่งทาง  
ซึ์�งถึือเป็นหนึ�งในกลย่ทธ์ของเรา KEX ยังคงม่่งพัฒนา
กระบวนการการจัด้ส่งตัั�งแต่ัตั้นทางจนถึึงปลายทางให้เป็น
ไปอย่างม่ระบบและคล่องตััวมากข้�นเพ่�อประสิทธิภาพส้งส่ด้ 
ในส่วนของระบบการจัด้การหน้าบ้าน บริษััทได้้เริ�มพัฒนา 
Kerry Wallet ซึ์�งเปน็แพลตัฟื้อรม์แบบเปดิ้และเปน็กลาง เพ่�อ 
เชิื�อมโยงและอำานวยความสะด้วกให้แก่ล้กค้าโด้ยตัรง เนื�องจาก 
บริษััทเล็งเห็นถึึงแนวโน้มการใชิ้งานกระเป๋าเงินออนไลน์ 
ท่�กวา้งขวางข้�น ในการใชิง้าน Kerry Express Wallet ท่กคน 
สามารถึซ์ื�อ ชิำาระเงิน เติัมเงิน และม่ส่วนร่วมกับแคมเปญ 
การตัลาด้ของ KEX นอกจากน่�ยังม่การปรับปร่งโครงสร้าง
และมาตัรฐานการด้ำาเนินงานเพ่�อเพ่�มความคล่องตััวของ
ระบบหลังบ้าน

การกระจายการลงทีุ่น	 หนึ�งในกลยุที่ธ์และกลไก
การข้ับเค่ล่�อนเพั่�อการเติิบโติข้อง	KEX

นอกเหนอืจากธ่รกจิหลกั กลไกการขบัเคลื�อนเพ่�อการเตับิโตั
เป็นอ่กหนึ�งปัจจัยสำาคัญในอุตัสาหกรรม KEX ม่่งแสวงหา
โอกาสใหม ่ๆ  ในการต่ัอยอด้ธร่กิจให้ม่ความหลากหลาย โด้ย
อาศัยเครือข่ายและทรัพยากรท่�มอ่ย่้ผ่่านการขยายธร่กิจทั�ง 
ในแนวด้ิ�งและแนวราบ ในปีท่�ผ่่านมา บริษััทเปิด้ตััว Kerry 
Cool แพลตัฟื้อร์มการจัด้สง่พสัด้ด่่้วนแบบควบคม่อุณ์หภมิ้ 
ซ์ึ�งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง KEX และเครือเบทาโกร ถึือ
เป็นการสร้างรายได้้ส่วนเพ่�มท่�สำาคัญของบริษััท โด้ยตัลาด้
ขนส่งแบบควบค่มอุณ์หภ้มิในไทยเกิด้ข้�นจากการเติับโตัของ
ความตั้องการบริโภคอาหารท่�ปลอด้ภัยและความตั้องการ
ใชิช้ิว่ติัแบบสะด้วกสบาย ทั�งน่� ตัลาด้ยังอย่้ในระยะเริ�มตัน้ และ 
ม่ผ้้่เล่นในตัลาด้เป็นผ้้่เล่นรายเล็กรายน้อยโด้ยปราศจาก 
ผ่้้เล่นหลัก แตั่คาด้ว่าจะเป็นตัลาด้ท่�โด้ด้เด้่นในระยะถึัด้ไป เรา
เชิื�อมั�นว่า ด้้วยความสามารถึในการนำาเทคโนโลย่มาปรับใชิ้
ของ KEX ผ่นวกกบัการควบคม่คณ่์ภาพท่�โด้ด้เด้น่ของเครือ
เบทาโกร จะทำาให้ Kerry Cool สามารถึส่งมอบบรกิารจัด้ส่ง
สินค้าแบบควบค่มอุณ์หภ้มิได้้อย่างรวด้เร็วและม่ค่ณ์ภาพ
ครอบคล่มทั�วไทย

การกระจายแหล่งท่�มาของรายได้้อ่กช่ิองทางของ Kerry 
Express คือการเปิด้ตััว Hibox ซึ์�งเป็นบริการล็อกเกอร์
อัจฉริยะ (Smart locker) โด้ยความร่วมมือกับ Hive Box 
ผ่้้ให้บริการชิั�นนำาในประเทศจ่น ในการบริการการซื์�อขาย
ออนไลน์ ล้กค้าต้ัองการความสะด้วกและยืด้หย่่นด้้านเวลา
ในการจัด้ส่งท่�มากข้�น Hibox ตัั�งเป้าท่�จะตัอบสนองความ
ตั้องการน่�ด้้วยการนำาเสนอบริการรับและจัด้ส่งพัสด่้ท่กวัน
ตัลอด้ 24 ชิั�วโมง ผ่้ส้ง่สามารถึฝ่ากพสัด้ไ่วท้่�ตั้ล้อ็คเกอร ์และ 
ผ่้ร้บัสามารถึรบัพสัด้ไ่ด้ต้ัามสะด้วก Kerry Express วางแผ่น
ท่�จะยกระด้ับประสบการณ์์ของล้กค้าด้้วยการรวมตััวเลือก 
การชิำาระเงินผ่่าน QR code, Kerry Express Wallet และ 
บตััรเครด้ติั ท่�พรอ้มใชิง้านตัลอด้ 24 ชิั�วโมง ความสะด้วกและ 
การใชิ้งานท่�ง่ายของ Hibox คาด้ว่าจะเปล่�ยนพฤติักรรม
ของล้กคา้และชิว่ยใหก้ารจดั้การเวลาในการจดั้สง่ได้ด้้ยิ่�งข้�น

ที่รัพัย์สินที่่�ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษััทใชิ้ประโยชิน์จากร้ปแบบการจัด้การทรัพย์สินแบบ
ยืด้หย่่นผ่่านสัญญาเชิ่า นอกเหนือจากอาคารและอุปกรณ์์ 
สินทรัพย์ ไม่ม่ตััวตัน และรายการสัญญาเชิ่าซ์ึ�งถึ้กบันทึก
เป็นรายการสินทรัพย์สิทธิการใชิ้ นับเป็นองค์ประกอบหลัก
ของสินทรัพย์ไม่หม่นเว่ยนของ KEX ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม 
2565 สินทรัพย์ ไม่หม่นเว่ยนม่สัด้ส่วนอย่้ท่�ร้อยละ 46.4 
ของสินทรัพย์รวม อ่กประการหนึ�ง KEX และบริษััทย่อย ให้
บรกิารจัด้ส่งพัสด้ด่้ว่นภายใต้ัใบอน่ญาตัท่�ออกโด้ยกรมการ
ขนส่งทางบก โด้ยบริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส เซ์อร์วิส จำากัด้ ซ์ึ�ง
เปน็บริษััทย่อยของ KEX ได้รั้บใบอน่ญาตัประกอบการขนส่ง
ไม่ประจำาทาง ใบอน่ญาตัดั้งกล่าวน่�ม่อาย่นับตัั�งแตั่วันท่� 21 
กรกฎาคม 2563 ถึึง 20 กรกฎาคม 2568 สำาหรับข้อม้ล
เพ่�มเตัมิในสว่นของทรพัยส์นิท่� KEX ใชิ้ในการประกอบธ่รกจิ 
โปรด้ด้้รายละเอ่ยด้ได้้ท่�งบการเงิน
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1 สินทรัพย์ไม่ม่ตััวตัน ได้้แก่ โปรแกรมคอมพ่วเตัอร์และโปรแกรมซ์ึ�งอย้่ระหว่างตัิด้ตัั�ง

มูลค่่าติามบัญช่สุที่ธิ	 
(ล้านบาที่)

ประเภที่กรรมสิที่ธิ� ภาระผูกพััน

1. อาคารและการปรับปร่งอาคาร 213.94 กรรมสิทธิ� ไม่ม่ภาระผ่้กพัน

2. อุปกรณ์์ท่�ใชิ้ในการด้ำาเนินงาน 656.85 กรรมสิทธิ� ไม่ม่ภาระผ่้กพัน

3. เครื�องตักแตั่ง ตัิด้ตัั�งและอุปกรณ์์สำานักงาน 208.41 กรรมสิทธิ� ไม่ม่ภาระผ่้กพัน

4. คอมพ่วเตัอร์ 515.26 กรรมสิทธิ� ไม่ม่ภาระผ่้กพัน

5. ยานพาหนะ 880.72 กรรมสิทธิ� ไม่ม่ภาระผ่้กพัน

6. สินทรัพย์ระหว่างตัิด้ตัั�ง 14.97 กรรมสิทธิ� ไม่ม่ภาระผ่้กพัน

7. สินทรัพย์ไม่ม่ตััวตัน 1 212.35 กรรมสิทธิ� ไม่ม่ภาระผ่้กพัน

8. สินทรัพย์สิทธิการใชิ้ 2,903.44 สิทธิการใชิ้ ม่ภาระผ่้กพันตัาม 
ข้อตักลงในสัญญา

การเชิ่า

มูลค่่าติามบัญช่รวิม 5,605.93   

การกำากับดู้แลบริษััที่ย่อยและบริษััที่ในเค่รือ

คณ์ะกรรมการบริษััทได้้ม่การอน่มัตัินโยบายการลงท่นและ
การบริหารงานในบริษััทย่อยและบริษััทร่วม อ้างอิงไปตัาม
หลกัเกณ์ฑ์เ์ก่�ยวกบัการกำากบัด้แ้ลการด้ำาเนนิงานของบรษัิัท
ย่อยและบริษััทร่วมตัามประกาศคณ์ะกรรมการกำากบัตัลาด้ท่น
ท่� ทจ. 28/2551 รวมทั�งแนวทางการกำากับด้้แลกิจการท่�ด้่
ของสำานักงาน ก.ล.ตั. ซ์ึ�งสร่ปสาระสำาคัญ ได้้ด้ังน่� 

• การลงท่นในบรษิัทัยอ่ยและบรษิัทัร่วมต้ัองเป็นการลงท่น
ท่�สนบัสน่นหรอืขยายการด้ำาเนนิธ่รกจิของบรษัิัท ไมว่า่จะ
เป็นการเพ่�มชิ่องทางการหารายได้้ เพ่�มความสามารถึ
ในการทำากำาไร หรือสร้างม้ลค่าเพ่�มให้องค์กร ทั�งน่� การ
ลงท่นจะพ่จารณ์าสัด้ส่วนการลงท่นและกำาไรท่�คาด้ว่า 
จะได้ร้บั (Return on equity) ความเส่�ยงท่�เกดิ้ข้�นจากการ
ลงท่น และสถึานะการเงินของบริษััท 

• ในการเข้าร่วมลงท่นท่�ส่งผ่ลให้บริษััทม่สิทธิออกเส่ยง
ตัั�งแตั่ร้อยละ 20 แตั่ไม่เกินร้อยละ 50 และม่จำานวน
เงินท่นท่�อาจต้ัองเพ่�มเตัิมในอนาคตั จะพ่จารณ์าให้ม่  
ข้อตักลงของผ่้้ถึือห้่น (Shareholder’s agreement)  
หรือข้อตักลงอื�น ๆ  เพ่�อกำาหนด้อำานาจในการบริหารจดั้การ
และการม่ส่วนร่วมในการตััด้สินใจ

• บริษััทจะบริหารงานในบริษััทย่อยและบริษััทร่วมให้เป็น
ไปตัามหลักการกำากับด้้แลกิจการท่�ด่้ รวมถึึงกำาหนด้
แนวทางในการใชิ้สิทธิออกเส่ยงผ่่านกรรมการหรือ 
ผ่้้บริหารผ้้่แทนของบริษััทสอด้คล้องตัามสัด้ส่วนการ 
ถึือห่้นในบริษััทย่อยและบริษััทร่วม 

• กำากับให้บริษััทย่อยและบริษััทร่วมม่การควบค่มด้้าน
การเงินและการเปิด้เผ่ยข้อม้ลท่�ม่นัยสำาคัญ โด้ยตั้องนำา
ส่งผ่ลการด้ำาเนินงานเป็นประจำา หากม่การทำารายการ
กับบ่คคลท่�เก่�ยวโยงกัน การได้้มาหรือจำาหน่ายไปซ์ึ�ง
สินทรัพย์ และการทำารายการอื�น ๆ ท่�ม่นัยสำาคัญ ให้เปิด้
เผ่ยขอ้ม้ลรว่มด้ว้ยตัามท่�กำาหนด้ด้ว้ยหลักการกำากับด้แ้ล
กิจการท่�ด้่

รายละเอ่ยด้เก่�ยวกับสินทรัพย์ท่�สำาคัญ ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม 2565 ม่ด้ังตั่อไปน่�
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ผู้ถ่อหุ้นรายใหญ่

หมายเหติุ:
(1) KETH Corporate Services Limited เป็นบริษััทย่อยของบริษััท 

ท่�บริษััทถึือห้่นทั�งหมด้ จด้ทะเบ่ยนจัด้ตัั�งท่�เขตับริหารพ่เศษัฮ่องกง 
สาธารณ์รฐัประชิาชินจน่ ม่ท่นจด้ทะเบ่ยนจดั้ตัั�งจำานวน 10,000 เหรย่ญ
ฮ่องกง ปัจจุบันยังมิได้้เริ�มด้ำาเนินงานเชิิงพาณ์ิชิย์แตั่อย่างใด้

(2)  เคอร่� เอ็กซ์์เพรส เซ์อร์วิส เป็นบริษััทท่�จัด้ตัั�งข้�นตัามกฎหมายไทย  
เพ่�อถึือใบอน่ญาตัประกอบการขนส่งไม่ประจำาทางและเพ่�อประกอบ
กิจการขนส่งไม่ประจำาทางตัามพระราชิบัญญัตัิการขนส่งทางบก  
โด้ยบริษััทถึือห่้นสามัญใน เคอร่� เอ็กซ์์เพรส เซ์อร์วิส ท่�ร้อยละ 48.97 
ของห่้นทั�งหมด้ และม่สิทธิออกเส่ยงคิด้เป็นร้อยละ 90.52 ของจำานวน
สิทธิออกเส่ยงทั�งหมด้ 

(3)  บริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส - เซ์็นทรัล จำากัด้ (เด้ิมใชิ้ชิื�อว่า บริษััท เคอร่� 
เอก็ซ์์เพรส คาร์โก้ จำากดั้) จด้ทะเบ่ยนจดั้ตัั�งเมื�อวนัท่� 29 กรกฎาคม 2564 
ด้้วยท่นจด้ทะเบ่ยน 1 ล้านบาท

(4)  เคอร่� เอ็กซ์์เพรส เบทาโกร (เดิ้มใช้ิชิื�อว่า บริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส  
โคลด์้เชิน จำากัด้) เป็นบริษััทร่วมลงท่นระหว่างบริษััท และบริษััท เบทาโกร 
จำากดั้ (มหาชิน) ด้้วยท่นชิำาระ 50 ล้านบาท โด้ยบริษััท ถึอืห้่น ร้อยละ 60 และ 
เบทาโกร ถึือห่้น ร้อยละ 40

KEX

KETH Corporate 
Services Limited(1)

เคอร�่ เอ็กซ�เพรส 
เซอร�ว�ส(2)

เคอร�่ เอ็กซ�เพรส - 
เซ็นทรัล(3)

เคอร�่ เอ็กซ�เพรส 
เบทาโกร(4) 

100% 48.97% 100% 60%

บร�ษัท เคแอลเอ็น โลจ�สติคส�
(ประเทศไทย) จำกัด

บร�ษัท ว�จ�ไอ จำกัด (มหาชน)

อื่น ๆ

52.06%

32.49%

15.45%

 KLN ให้ความสำาคัญกับการกำากับด้้แลกิจการท่�ด้่และ 
การป้องกันความขัด้แย้งทางผ่ลประโยชิน์เสมอมา  
โด้ยม่แนวทางการด้ำาเนินธ่รกิจท่�แบ่งแยกการทำาธ่รกิจ 
ในกล่่มไม่ให้ทับซ์้อนกัน โด้ยเฉพาะธ่รกิจจัด้ส่งพัสด้่ด้่วน 
ในประ เทศไทยของ KLN ม่การประกอบธ่รกิจท่� 
หลากหลายภายใต้ับริษััทภายในกล่่มและครอบคล่มพ่�นท่�
หลายประเทศ อาทิ สาธารณ์รัฐประชิาชินจ่น (รวมถึึงเขตั
เศรษัฐกิจไตั้หวัน) ประเทศไทย ประเทศเว่ยด้นาม ประเทศ
มาเลเซ์่ย และประเทศอินเด้่ย ทั�งน่� KLN ได้้เตัิบโตัและขยาย
ขอบเขตัการทำาธ่รกิจอย่างตั่อเนื�อง จนได้้รับการยอมรับ
ใหเ้ปน็องคก์รตัน้แบบในการด้ำาเนนิธ่รกจิอยา่งมั�นคง ด้งัท่�
ปรากฏิในด้ัชิน่ Hang Seng Corporate Sustainability 
Index Series ในปี 2562 ถึึงปี 2565 ส่งผ่ลให้บริษััทได้้
ประโยชิน์จากการเป็นท่�ร้จ้กัและม่ชิื�อเส่ยงท่�ด่้ของ KLN และ 
ได้้สืบทอด้หลักการด้ำาเนินธ่รกิจท่�ด่้ของ KLN ในการ 
ด้ำาเนินธ่รกิจของบริษััท

 KLN รวมถึึงบริษััทย่อยและ/หรือบริษััทร่วมท่�สำาคัญ 
ท่�ด้ำาเนนิการอย้ใ่นประเทศไทย ไม่ม่การทำาธ่รกจิท่�ทบัซ้์อนกบั
บริษััทในประเทศไทย กล่าวคือ บริษััทเป็นบริษััทในกล่่ม KLN  
ท่�ประกอบธ่รกิจจดั้ส่งพสัด้ด่่้วน ในประเทศไทยแต่ัเพียงผ้้่เด้ย่ว

 อย่างไรกด็้ ่ เพ่�อป้องกนัความขดั้แย้งทางผ่ลประโยชิน์ท่�อาจ
เกดิ้ข้�น KLN ได้้ม่จด้หมายยนืยนัเรื�องการไม่ประกอบธ่รกจิ
แข่งขนั ลงวนัท่� 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงึบริษััท โด้ยตัราบ
เท่าท่� KLN ถึอืห้่นทางตัรงและ/หรือทางอ้อมในบริษัทัเกินกว่า
ร้อยละ 10 KLN และบริษััทย่อยของ KLN ตักลงจะไม่ประกอบ 
ธ่รกิจจัด้ส่งพัสด้่ด้่วน ธ่รกิจจัด้ส่งพัสด้่และเอกสาร หรือ
ธ่รกิจอื�นใด้ท่�ม่ลักษัณ์ะใกล้เค่ยงกันอันจะเป็นการแข่งขัน
กับธ่รกิจหลักของบริษััทโด้ยจำากัด้เฉพาะการประกอบ
ธ่รกิจในประเทศไทย

• บริษััท ว่จ่ ไอ จำากัด้ (มหาชิน) เป็นบริษััทจด้ทะเบ่ยน 
ในตัลาด้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้ำาเนินธ่รกิจด้้าน 
สื�อโฆษัณ์า ธ่รกิจบริการชิำาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ 
ธ่รกิจโลจิสติักส์ โด้ยม่ผ้้่ถึือห้่นรายใหญ่ ได้้แก่ บริษััท  
ระบบขนส่งมวลชินกรง่เทพ จำากัด้ (มหาชิน) และ บริษััท บ่ทเ่อส 
กร่๊ป โฮลด้ิ�งส์ จำากัด้ (มหาชิน) ซ์ึ�งถึือห่้นร้อยละ 29.66 และ 
22.98 ตัามลำาด้ับ

โค่รงสร้างธุรกิจข้องกลุ่มบรษิััที่

• Kerry Logistics Network Limited (KLN) เป็นผ่้้ถึือห่้น
ใหญ่ของบริษััท โด้ยถึือห่้นทางอ้อมผ่่านบริษััท เคแอลเอ็น    
โลจสิตัคิส ์(ประเทศไทย) จำากดั้ (KLNTH) ซ์ึ�ง KLN เปน็บรษิัทั
จด้ทะเบ่ยนในตัลาด้หลักทรัพย์ฮ่องกง และถึือเป็นบริษััท 
โลจิสตัิกส์ชิั�นนำาในภ้มิภาคเอเชิ่ย
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รายช่�อผู้ถ่อหุ้นสูงสุด้	10	รายแรก 
รายชิื�อผ่้้ถึือห่้นส้งส่ด้ 10 รายแรก ณ์ วัน Record Date วันท่� 28 ก่มภาพันธ์ 2566 ม่ด้ังน่�

ท่�มา : TSD

ลำาด้บั
ที่่�

รายช่�อผู้ถอ่หุ้น จำานวินหุ้น
ร้อยละข้องจำานวิน 
ผู้ถ่อหุ้นท้ัี่งหมด้

1 บริษััท เคแอลเอ็น โลจิสตัิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด้             907,200,000 52.06

2 บริษััท ว่จ่ไอ จำากัด้ (มหาชิน)             269,230,900 15.45

3 บริษััท บ่ท่เอส กร่๊ป โฮลด้ิ�งส์ จำากัด้ (มหาชิน)                88,100,000 5.06

4 บริษััท ไทยเอ็นว่ด้่อาร์ จำากัด้ 24,344,019 1.40

5 นายคิน เฮ็ง เน็ง 20,982,400 1.20

6 ธนาคารกร่งเทพ จำากัด้ (มหาชิน) 17,000,000 0.98

7 นายทว่ฉัตัร จุฬางก้ร                16,850,300 0.97

8 Citi (Nominees) Limited-Citic Securities Brokerage (HK)                14,875,500 0.85

9 Citi Nominees Singapore Pte Ltd                13,040,240 0.75

10 Credit Suisse AG, Singapore Branch                12,120,900 0.70

  79.41

ข้้อติกลงข้องผู้ถ่อหุ้น

เมื�อวันท่� 17 พฤษัภาคม 2561 KLNTH และ ว่จ่ไอได้้เข้าทำา
สัญญาผ้้่ถึือห้่น ซ์ึ�งข้อตักลงส่วนใหญ่ได้้สิ�นส่ด้ลงเมื�อแบบ
แสด้งรายการข้อม้ลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือ
ชิ่�ชิวนของบริษััทม่ผ่ลบังคับใชิ้ (filing effective) ทั�งน่� 
ยกเว้นข้อสัญญาเรื�อง non-competition และ strategic  
contribution โด้ยม่สร่ปด้ังน่�

• Non-competition : KLNTH และว่จ่ไอ ตักลงท่�จะไม่ 
ประกอบธ่รกิจจัด้ส่งพัสด่้ด้่วน ธ่รกิจจัด้ส่งพัสด่้และ 
เอกสาร หรือธ่รกิจอื�นใด้ท่� ม่ลักษัณ์ะใกล้เค่ยงกัน 
อันจะเป็นการแข่งขันกับธ่รกิจของบริษััท โด้ยจำากัด้
เฉพาะการประกอบธ่รกิจในประเทศไทย

• Strategic contribution : KLNTH ตักลงให้วจ่่ไอเข้าถึงึ 
ข้อม้ลล้กค้าของบริษััทได้้เท่าท่�ไม่ขัด้ต่ัอกฎหมายเพ่�อ
ประโยชิน์ในการโฆษัณ์าและความร่วมมือทางธ่รกิจ
ระหว่างว่จ่ ไอและบริษััท รวมถึึงกำาหนด้กรอบการให้
ความรว่มมอืทางธร่กจิระหวา่งบรษิัทั และวจ่่ไอ เก่�ยวกบั 
การโฆษัณ์าประชิาสัมพันธ์ตัามวงเงินท่�ตักลงกันไว้ 
ในขณ์ะท่� ว่จ่ ไอตักลงให้สิทธิบริษััทแต่ัเพียงผ้้่เด้่ยว 
ในฐานะผ่้้ประกอบการขนส่งพัสด่้ด้่วนท่�เป็นพันธมิตัร
ทางธ่รกิจกับว่จ่ไอ รวมถึึงสิทธิในการใชิ้พ่�นท่�ในบริเวณ์
สถึาน่รถึไฟื้ฟื้้า BTS เพ่�อเปิด้จุด้บริการแก่ล้กค้า 
ของบรษิัทั เพ่�อด้ำาเนนิธ่รกจิขนสง่พสัด้ด่้ว่นตัามเงื�อนไข
ท่�กำาหนด้ไว้
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ท่นจด้ทะเบ่ยน   890,000,000 บาท (1,780,000,000 ห่้น)
ท่นชิำาระแล้ว   871,288,500 บาท (1,742,577,000 ห่้น)
ราคาพาร์ตั่อห่้น   0.50 บาท

ข้้อมูลหลักที่รัพัย์และหลักที่รัพัย์อ่�น

หลักที่รัพัย์อ่�น

บริษััทออกโครงการเสนอใบสำาคัญแสด้งสิทธิท่�จะซ์ื�อห้่น
สามัญของบริษััท (ESOP warrants) เมื�อปี 2563 ใน
ราคาห่้นละ 28 บาท (เท่ากับราคาเสนอขายหลักทรัพย์ตั่อ 
ประชิาชินเป็นครั�งแรก) ให้แก่กรรมการ ผ่้้บริหาร และ
พนักงาน ของบริษััท และบริษััทย่อยจำานวน 40,000,000 
หน่วย โด้ยม่เงื�อนไขว่าผ้้่ถึือใบสำาคัญแสด้งสิทธิไม่สามารถึ
โอนเปล่�ยนมอืได้ ้และหากผ่้ถ้ึอืใบสำาคญัแสด้งสทิธสิิ�นส่ด้การ
เป็นกรรมการ ผ่้้บริหาร และพนักงานของบริษััท และบริษััท
ยอ่ย ไม่วา่ด้้วยเหต่ัผ่ลใด้กต็ัาม ใบสำาคญัแสด้งสทิธทิ่�ยงัไม่ได้้
ใชิ้จะถึ้กยกเลิกโด้ยอัตัโนมัตัิ ซ์ึ�งใบสำาคัญแสด้งสิทธิม่อาย่ 5 
ปี นับแตั่วันท่�ออก

ทั�งน่� เมื�อพ้นกำาหนด้ 1 ปี นับจากวันท่�ออกใบสำาคัญแสด้ง
สิทธิ ผ่้้ท่�ได้้รับสิทธิสามารถึใชิ้สิทธิได้้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ 
ใบสำาคัญแสด้งสิทธิท่�ได้้รับการจัด้สรร และเมื�อพ้นกำาหนด้ 
2 ปี นับจากวันท่�ออกใบสำาคัญแสด้งสิทธิ ผ่้้ท่� ได้้รับสิทธิ
สามารถึใชิ้สิทธิได้้ทั�งหมด้

โค่รงการเสนอใบสำาค่ัญแสด้งสิที่ธิที่่�จะซ์่้อหุ้นสามัญข้องบริษััที่ปี	2563

ค่รั้งที่่� วิันกำาหนด้ใช้สิที่ธิ จำานวินการใช้สิที่ธิที่ั้งหมด้

ครั�งแรก 27 ธันวาคม 2564 2,577,000

ครั�งท่�สอง 24 มิถึ่นายน 2565 ไม่ม่ผ่้้ใชิ้สิทธิ

ครั�งท่�สาม 26 ธันวาคม 2565 ไม่ม่ผ่้้ใชิ้สิทธิ

ด้ังนั�น คงเหลือใบสำาคัญแสด้งสิทธิท่�ยังไม่ได้้ถึ้กใชิ้สิทธิ ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม 2565 จำานวน 37,423,000 หน่วย

32



นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีท่ี่�ผ่านมา

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษััทม่นโยบายจ่ายเงินปันผ่ลให้แก่ผ่้้ถึือห้่นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของกำาไรส่ทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลัง
หักภาษ่ัเงินได้้นิตัิบ่คคล และหลังหักเงินสำารองตั่าง ๆ ตัาม
ท่�กฎหมายกำาหนด้ในแตั่ละปี โด้ยจำานวนเงินปันผ่ลท่�จ่ายจะ
ตั้องไม่เกินกว่ากำาไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

คณ์ะกรรมการบริษััทอาจกำาหนด้การจ่ายเงินปันผ่ลและ
อัตัราการจ่ายเงินปันผ่ลท่�แตักตั่างไปจากอัตัราท่�กำาหนด้ไว้
น่�ได้ ้โด้ยคำานงึถึงึผ่ลการด้ำาเนนิงาน ฐานะทางการเงนิ กระแส
เงินสด้ เงินท่นหม่นเว่ยน แผ่นการลงท่นและการขยายธ่รกิจ                     
สภาพตัลาด้ ภาระหน่�สนิ เงื�อนไขและข้อจำากดั้ตัามท่�กำาหนด้
ไว้ในสัญญาก้้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื�น ๆ  ในอนาคตัของ
บรษัิัท รวมทั�งความจำาเปน็ ตัลอด้จนปจัจยัอื�น ๆ  ท่�เก่�ยวข้อง
ซึ์�งคณ์ะกรรมการบริษัทัพจ่ารณ์าเห็นสมควร ทั�งน่� การจ่าย
เงินปันผ่ลด้ังกล่าวจะไม่ส่งผ่ลกระทบอย่างม่นัยสำาคัญตั่อ
การด้ำาเนินธ่รกิจปกตัิของบริษััท

การจ่ายเงินปันผ่ลประจำาปีตั้องได้้รับอน่มัตัิจากท่�ประชิ่ม
ผ่้้ถึือห้่น อย่างไรก็ตัาม คณ์ะกรรมการบริษััทม่อำานาจ
อน่มัติัการจ่ายเงินปันผ่ลระหว่างกาลเป็นครั�งคราวตัาม
ท่�พ่จารณ์าเห็นสมควร โด้ยคณ์ะกรรมการบริษััทจะต้ัอง
รายงานการจ่ายเงินปันผ่ลระหว่างกาลด้ังกล่าวให้ผ้้่ถึือห้่น
ทราบในการประชิ่มผ่้้ถึือห่้นครั�งตั่อไป

การจ่ายเงินปันผ่ลบริษััทย่อยจะต้ัองได้้รับการอน่มัตัิจาก
คณ์ะกรรมการบริษััทหรือท่�ประชิ่มผ้้่ถึือห้่นของบริษััทย่อย                      
ซึ์�งการจ่ายเงินปันผ่ลจะต้ัองไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
กำาไรส่ทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษััทย่อย หลัง
หักภาษ่ัเงินได้้นิตัิบ่คคล และหลังหักเงินสำารองตั่าง ๆ ตัาม
ท่�กฎหมายกำาหนด้ ทั�งน่� จำานวนเงินปันผ่ลท่�จ่ายตั้องไม่เกิน
กำาไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษััทย่อย

ข้้อมูลการจ่ายปันผลในปีที่่�ผ่านมา

วันท่� 21 พฤษัภาคม 2564 บริษััทจ่ายปันผ่ลประจำาปีจาก
ผ่ลการด้ำาเนินงานของปี 2563 ในอัตัรา 0.22 บาทตั่อห้่น  
รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 382.8 ล้านบาท

วันท่� 10 กันยายน 2564 บริษััทจ่ายเงินปันผ่ลระหว่างกาล
จากกำาไรสะสมของปี 2563 ในอัตัรา 0.743 บาทตั่อห้่น  
รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 1,292.8 ล้านบาท

วนัท่� 22 เมษัายน 2565 ท่�ประชิม่ผ่้ถ้ึอืห้่นม่มติัอิน่มตัังิด้จา่ย
ปันผ่ลเพ่�มเตัิมจากผ่ลการด้ำาเนินงานของปี 2564 ด้ังนั�น 
เงินปันผ่ลท่�จ่ายในรอบปีท่�ผ่่านมา จ้งเท่ากับ 0.743 บาท
ตั่อห่้น คิด้เป็นอัตัราส่วนการจ่ายเงินปันผ่ลท่�ร้อยละ 203

วันท่� 14 ก่มภาพันธ์ 2566 คณ์ะกรรมการบริษััทม่มตัิ 
ให้นำาเสนอท่�ประชิ่มผ่้้ถึือห้่นในวันท่� 21 เมษัายน 2566  
เพ่�องด้จ่ายปันผ่ลจากผ่ลการด้ำาเนินงานของปี 2565
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นายเกล็ด้ชัย	เบญจอาธรศิริกุล

อาย่ 67 ปี และด้ำารงตัำาแหน่งประธานกรรมการบริษััท ตัั�งแตั่
ปี 2562

นายเกลด็้ชิยั เบญจอาธรศริกิล่ ด้ำารงตัำาแหนง่เปน็กรรมการ
ท่� ไม่ใชิ่ผ่้้บริหารตัั�งแต่ัปี 2560 และเคยด้ำารงตัำาแหน่งเป็น
ประธานกรรมการบรหิารในระหวา่งป ี2560 - 2562 ปจัจุบนั 
นอกจากตัำาแหน่งประธานกรรมการบริษััท ท่านยังเป็น
กรรมการสรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทน

ตัั�งแต่ัปี 2538 ท่านได้้รับแต่ังตัั�งให้ด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการ
อิสระของบริษััท แชิงกร่-ลา โฮเตั็ล จำากัด้ (มหาชิน)  
(SHANG : SET) หนึ�งในกล่ม่ธ่รกจิของ Kuok Group และยงั
ด้ำารงตัำาแหน่งเป็นกรรมการบริษััทจำากัด้ซึ์�งประกอบกิจการ
ในอุตัสาหกรรมการขนส่งทั�งในประเทศและตั่างประเทศอ่ก
หลายแห่ง

นายเกล็ด้ชิัย เบญจอาธรศิริก่ล สำาเร็จการศึกษัาทางด้้าน
กฎหมายจาก University of Birmingham สหราชิอาณ์าจกัร 
และได้้เขา้อบรมหลกัส้ตัร Director Accreditation Program 
(DAP) ซ์ึ�งจดั้โด้ยสมาคมสง่เสรมิสถึาบนักรรมการบรษัิัทไทย 
ในปี 2563

สำาหรับประวัตัิฉบับเตั็ม สามารถึ
สแกน QR code น่�เพ่�อศกึษัา

ประวิัติิกรรมการ

ประวิัติิกรรมการ	ผู้บริหาร 
และข้้อมูลการถ่อหุ้นในบริษััที่ 
และบริษััที่ย่อย
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นายประสัณห์	เช่้อพัานิช	

อาย่ 71 ปี และด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตัรวจสอบตัั�งแต่ัปี 2562 ท่านยังได้้รับการแต่ังตัั�ง
เป็นประธานกรรมการสรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทนตัั�งแต่ั
ปี 2563

นายประสัณ์ห์ เชิื�อพานชิิ เป็นท่�ร้จ้กัในวงการธร่กจิจากการ
ด้ำารงตัำาแหน่งเป็นกรรมการและท่�ปร้กษัาทั�งในภาคเอกชินและ 
รฐับาล อาท ิการด้ำารงตัำาแหน่งในกระทรวงการคลงั กระทรวง
พาณ์ิชิย์ สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย  
บริษััทสงิห์ เอสเตัท จำากดั้ (มหาชิน) (S : SET) บริษััท เอสซ่์บ่  
เอกซ์์ จำากดั้ (มหาชิน) (SCB : SET) และ ธนาคารไทยพาณ์ชิิย์
จำากัด้ (มหาชิน) นอกจากน่� ท่านยังเคยด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการ
อิสระและประธานกรรมการตัรวจสอบของบริษััท พีท่ท่ 
โกลบอล เคมิคอล จำากดั้ (มหาชิน) (PTTGC : SET) และบริษััท 
แอด้วานซ์์ อนิโฟื้ร์ เซ์อร์วิส จำากดั้ (มหาชิน) (ADVANC : SET)

นายประสัณ์ห์ เชิื�อพานิชิ ยังด้ำารงตัำาแหน่งเป็นนายก 
สภาวิชิาชิพ่บญัชิ ่ในพระบรมราชิป้ถึมัภ์ ระหว่างปี 2557 - 2560 และ 
เคยด้ำารงตัำาแหน่งเป็นกรรมการและประธานกรรมการตัรวจ
สอบของสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย โด้ย
ปัจจุบัน ท่านด้ำารงตัำาแหน่งเป็นประธานกิตัมิศกัด้ิ� ของสมาคม
ส่งเสริมสถึาบนักรรมการบริษััทไทย

นายประสณั์ห์ เชิื�อพานชิิ สำาเรจ็การศกึษัาเก่ยรตันิิยมอันด้บั 
2 จากคณ์ะพาณ์ิชิยศาสตัร์และการบัญชิ่ จุฬาลงกรณ์์
มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกสาขาวิชิาการบัญชิ ่
มหาวิทยาลัยเกษัมบณั์ฑ์ติั

สำาหรับประวัตัิฉบับเตั็ม สามารถึ
สแกน QR code น่�เพ่�อศกึษัา

นายกำาธร	ติติิยกวิี

อาย่ 68 ปี และด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตัรวจสอบ ตัั�งแตั่ปี 2562

ตัลอด้ระยะเวลา 40 ปี ท่านด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการในบริษััท 
ไทยเพรซิ์เด้นท์ฟืู้ด้ส์ จำากัด้ (มหาชิน) (TFMAMA : SET)  
ผ่้น้ำาด้้านอุตัสาหกรรมอาหารและเครื�องดื้�มในประเทศไทย และ 
บริษััทอื�น ๆ ในหลากหลายอุตัสาหกรรม อาทิ บริษััท 
หลักทรัพย์ ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ และธ่รกิจเชิ่าซ์ื�อ
รถึยนตั์ เป็นตั้น

นายกำาธร ตัตัิยกว่ สำาเร็จการศึกษัาระดั้บปริญญาตัร่จาก
คณ์ะเศรษัฐศาสตัร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตัร์  และปริญญาโท 
สาขาบริหารธ่รกิจ จาก University of Bridgeport  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำาหรับประวัตัิฉบับเตั็ม สามารถึ
สแกน QR code น่�เพ่�อศกึษัา
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นางสาวิฮวิี	เหลง	ไอล่น	โหยวิ

อาย่ 48 ปี และด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตัรวจสอบตัั�งแต่ัปี 2562 นอกจากน่� ยังเข้ารับตัำาแหน่ง
กรรมการสรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทนในปีถึัด้ไป

นางสาวไอล่น โหยว เป็นบ่คคลท่�ม่ชิื�อเส่ยงในวงการธ่รกิจ
ระด้ับโลก โด้ยในช่ิวงปี 2557 – 2560 เคยด้ำารงตัำาแหน่ง
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่�บรหิาร บริษััท Marionnaud  
ประเทศฝ่รั�งเศส หนึ�งในแบรนด์้นำ�าหอมและเครื�องสำาอางค์ 
ระด้บัโลก ในปี 2561 ท่านเข้ารบัตัำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร  
Mornington Services Pte. Ltd. บริษัทัท่�ปรก้ษัาและบริหาร
ความมั�งคั�งในประเทศสงิคโปร ์และในป ี2563 รบัตัำาแหนง่เปน็
กรรมการของ Balnarring Pte. Ltd. และ AKJ Singapore 
Investment Pte. Ltd. ในปีท่�ผ่่านมา นางสาวไอล่น โหยว 
ได้้รับการแตั่งตัั�งเป็นกรรมการอิสระของสถึาบันวิจัยจักษ่ั
แห่งชิาตัิสิงคโปร์ 

นางสาวไอล่น โหยว สำาเร็จการศึกษัาคณ์ะบริหารธ่รกิจจาก 
National University of Singapore ด้้วยเก่ยรติันยิมอันดั้บ 2  
และได้้รับการอบรมหลักส้ตัร Director Accreditation 
Program (DAP) ซ์ึ�งจัด้โด้ยสมาคมสง่เสรมิสถึาบนักรรมการ
บริษััทไทย ในปี 2563

สำาหรับประวัตัิฉบับเตั็ม สามารถึ
สแกน QR code น่�เพ่�อศกึษัา

นายกวิิน	กาญจนพัาสน์

อาย่ 48 ปี และด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการท่�ไม่ใชิ่ผ่้้บริหาร ตัั�งแตั่
ปี 2561 

นายกวิน กาญจนพาสน์ ด้ำารงตัำาแหน่งเป็นประธาน 
เจ้าหน้าท่�บริหารของบริษััท บ่ท่เอส กร่๊ป โฮลดิ้�งส์ จำากัด้ 
(มหาชิน) (BTS : SET) ตัั�งแตั่ปี 2558 และเป็นบ่คคลสำาคัญ
ในอุตัสาหกรรมขนส่งของประเทศไทย ท่านยังด้ำารงตัำาแหน่ง
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษััท ว่จ่ไอ จำากัด้ 
(มหาชิน) (VGI : SET) หนึ�งในผ่้้ถึือห่้นรายใหญ่ของบริษััทและ 
บริษััทย่อยของกล่่มบ่ท่เอส นอกจากน่�ยังด้ำารงตัำาแหน่งเป็น
กรรมการในหลายบริษััททั�งในประเทศและตั่างประเทศใน
หลากหลายอุตัสาหกรรมอ่กด้้วย

 นายกวนิ กาญจนพาสน ์สำาเรจ็การศกึษัาจาก Stonyhurst 
College สหราชิอาณ์าจกัร และได้รั้บการฝึ่กอบรมหลกัส้ตัร 
Director Accreditation Program (DAP) ซ์ึ�งจดั้โด้ยสมาคม
ส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย ในปี 2563

สำาหรับประวัตัิฉบับเตั็ม สามารถึ
สแกน QR code น่�เพ่�อศกึษัา
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นายชลัช	ชินธรรมมิติร์

อาย่ 53 ปี และด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการท่�ไม่ใชิ่ผ่้้บริหารตัั�งแตั่ 
ปี 2562 และกรรมการบริหารความเส่�ยง ตัั�งแตั่ปี 2563

นายชิลัชิ ชิินธรรมมิตัร์ ยังด้ำารงตัำาแหน่งเป็นกรรมการและ 
กรรมการผ้้่จดั้การใหญ่ บริษััท นำ�าตัาลขอนแก่น จำากดั้ (มหาชิน)  
(KSL : SET) เป็นนายกของสมาคมผ่้้ผ่ลิตันำ�าตัาลและ 
ชิ่วพลังงานไทย และด้ำารงตัำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษััท
จด้ทะเบ่ยนหลายแห่งท่�อย่้ในอุตัสาหกรรมสื�อโฆษัณ์าและ
พลังงานชิ่วภาพ นอกจากน่� ท่านยังเป็นกรรมการและ 
ผ่้้บริหารในบริษััทเอกชินและภาครัฐอ่กหลายแห่งด้้วย

นายชิลัชิ ชินิธรรมมติัร ์สำาเรจ็การศกึษัาในระด้บัปรญิญาตัร่
ด้้านบริหารธ่รกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชิัญ และปริญญา
โทด้้านการเงินและการธนาคารจาก Mercer University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำาหรับประวัตัิฉบับเตั็ม สามารถึ
สแกน QR code น่�เพ่�อศกึษัา

นายค่ิน	เฮ็ง	เน็ง	อเล็กซ์์

อาย่ 43 ปี และด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการบริหารตัั�งแตั่ปี 2557 
และประธานเจ้าหน้าท่�บริหารตัั�งแตั่ปี 2562

ในระหว่างปี 2562 - 2564 นายอเล็กซ์์ อึ�ง ยังเคยด้ำารง
ตัำาแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการการเงิน และกรรมการ
บริหารความเส่�ยง ของบริษััท เคอร่� โลจิสติัคส์ เน็ทเวิร์ค  
ลมิเิต็ัด้ ซึ์�งเป็นบริษััทจด้ทะเบย่นในตัลาด้หลักทรัพย์ฮ่องกงและ 
ผ่้้ถึือห้่น รายใหญ่ของบริษััท นายอเล็กซ์์ อึ�ง เริ�มตั้นการ
ทำางานกับกล่่มบริษััท เคอร่� โลจิสตัิคส์ มาตัั�งแตั่ปี 2544 
ในฐานะผ้้่จัด้การฝึ่กหัด้ จากนั�นถึ้กย้ายมาประจำาการท่�
ประเทศไทยในปี 2551 ในฐานะผ่้้บริหารของบริษััทขนส่ง
พัสด่้ด่้วนแนวหน้าของประเทศไทย ท่านยังด้ำารงตัำาแหน่ง
เปน็กรรมการในบรษัิัทยอ่ยและบรษัิัทในเครือของกล่ม่บรษิัทั 
เคอร่� โลจิสตัิคส์ ทั�งในประเทศและตั่างประเทศอ่กหลายแห่ง

นายอเล็กซ์์ อึ�ง สำาเร็จการศึกษัาด้้านเศรษัฐศาสตัร์และ 
การเงินจาก University of Hong Kong และได้้รับการ 
ฝ่ึกอบรมหลักส้ตัร Director Accreditation Program 
(DAP) ซ์ึ�งจัด้โด้ยสมาคมส่งเสริมสถึาบนักรรมการบริษััทไทย  
ในปี 2563

สำาหรับประวัตัิฉบับเตั็ม สามารถึ
สแกน QR code น่�เพ่�อศกึษัา
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นายชุน	ซ์ัง	ฉ่อย	ไมเค่ิล

อาย ่40 ป ีและด้ำารงตัำาแหนง่กรรมการบริหารตัั�งแตัป่ ี2559

นายไมเคิล ฉ่อย เริ�มตั้นการทำางานกับบริษััทในตัำาแหน่ง 
รองผ่้จ้ดั้การทั�วไปในป ี2558 และเข้ารบัตัำาแหนง่รองประธาน 
เจ้าหน้าท่�บริหารและกรรมการบริหารในปี 2562 และ 2563 
ตัามลำาดั้บ นอกจากน่� ยังด้ำารงตัำาแหน่งเป็นกรรมการของ
บรษัิัทยอ่ย ได้แ้ก ่KETH Corporate Services (Hong Kong)  
Limited และบริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส เซ์อร์วิส จำากัด้

นายไมเคิล ฉ่อย จบการศึกษัาด้้านวิศวกรรมโลจิสตัิกส์และ
การจัด้การห่วงโซ์่อุปทานจาก University of Hong Kong 
และได้้รับการฝ่ึกอบรมหลักส้ตัร Director Accreditation  
Program (DAP) ซ์ึ�งจดั้โด้ยสมาคมส่งเสริมสถึาบนักรรมการ
บริษััทไทย ในปี 2563

สำาหรับประวัตัิฉบับเตั็ม สามารถึ
สแกน QR code น่�เพ่�อศึกษัา

นายวิราวิุธ	นาถประด้ิษัฐ์

อาย่ 44 ป ีและด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานปฏิิบัตัิการ ตัั�งแตั่ปี 2562

นายวราวุธ นาถึประดิ้ษัฐ์ เคยด้ำารงตัำาแหน่ง ผ้้่ชิ่วย 
ผ่้จ้ดั้การทั�วไปในระหวา่งป ี2557 - 2559 และเขา้รบัตัำาแหนง่                      
รองผ่้จ้ดั้การทั�วไปในป ี2560 - 2562  ปจัจบุนั ทา่นยงัด้ำารง 
ตัำาแหน่งเป็นกรรมการใน บริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส เซ์อร์วิส จำากดั้ 
บริษััท เคอร่�  เอ็กซ์์เพรส เบทาโกร จำากัด้ และบริษััท  
เคอร่� เอ็กซ์เ์พรส - เซ็์นทรัล จำากดั้ ซ์ึ�งเป็นบริษัทัย่อยของบริษัทั  
รวมถึึงบริษัทัในเครือ อยา่งบริษัทั มริาเคลิ ริชิ โฮลด้ิ�ง จำากดั้  
นายวราวุธ นาถึประด้ิษัฐ์ ยังด้ำารงตัำาแหน่งเป็นกรรมการใน
บรษัิัท มาสเตัอร ์แอด้ จำากดั้ (มหาชิน) (MACO : SET) ซ์ึ�งเปน็ 
บริษััทจด้ทะเบ่ยนในตัลาด้หลักทรัพย์ฯ

นายวราวุธ นาถึประดิ้ษัฐ์ สำาเร็จการศึกษัาด้้านบริหารธร่กิจ 
และปรญิญาโทด้้านการบรหิารธ่รกจิจากมหาวทิยาลยัแม่โจ้  
และได้้รับการฝึ่กอบรมหลักส้ตัร Director Accreditation  
Program (DAP) ซ์ึ�งจัด้โด้ยสมาคมส่งเสริมสถึาบัน
กรรมการบริษััทไทย ในปี 2563

สำาหรับประวัตัิฉบับเตั็ม สามารถึ
สแกน QR code น่�เพ่�อศกึษัา
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นายอิศรินที่ร์	ภัที่รมัย	

อาย่ 48 ปี  และด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการบริหารและ 
กรรมการบริหารความเส่�ยง ท่านยังด้ำารงตัำาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าท่�บริหารสายงานการลงท่น ตัั�งแตั่ปี 2562

นายอิศรนิทร์ ภทัรมัย ยงัด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการของบริษัทั 
เคอร่� เอ็กซ์์เพรส เซ์อร์วิส จำากัด้ บริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส  
เบทาโกร จำากดั้ และบรษัิัท เคอร่� เอ็กซ์เ์พรส - เซ็์นทรลั จำากดั้  
นอกจากน่� ท่านยงัเคยด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการ และกรรมการ 
สรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทนของบริษััท ท่ม คอนซั์ลติั�ง  
เอนจิเน่ยริ�ง แอนด์้ แมเนจเมนท์ จำากดั้ (มหาชิน) (TEAMG : SET)

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย สำาเร็จการศึกษัาระดั้บปริญญาโท 
ด้้านบริหารธ่รกิจ สาขาการเงิน การลงท่น การธนาคาร  
และธ่ รกิจระห ว่างประ เทศ  จาก Un ivers i t y  o f  
Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังเป็น
ผ่้้ม่ค่ณ์วุฒิ Chartered Financial Analyst (CFA) จาก 
CFA Institute 

สำาหรับประวัตัิฉบับเตั็ม สามารถึ
สแกน QR code น่�เพ่�อศกึษัา

ประวิัติิผู้บริหาร	
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นางสาวิวิันวิิสาข้์	ที่ัศนปรีชาชัย

อาย่  48 ปี  และด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการบริหารและ 
กรรมการบริหารความเส่�ยง ท่านยังด้ำารงตัำาแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานการเงินและบัญชิ่ ตัั�งแตั่
ปี 2562

นางสาววันวิสาข์ ทัศนปร่ชิาชิัย ยังด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการ
ของบริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส เซ์อร์วิส จำากัด้ และบริษััท  
เคอร่� เอ็กซ์์เพรส - เซ็์นทรัล จำากัด้ นอกจากน่� ท่านเป็น 
ผ่้ส้อบบญัชิร่บัอน่ญาตัซ์ึ�งได้ร้บัการรับรองจากสภาวชิิาชิพ่
บัญชิ่ ในพระบรมราชิ้ปถึัมภ์

นางสาววันวิสาข์ ทัศนปร่ชิาชิัย สำาเร็จการศึกษัาด้้าน
การบัญช่ิ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตัร์ ในปีท่�ผ่่านมา  
ท่านได้้เ ข้าอบรมหลักส้ตัร CFO 2022 จากบริษััท  
เอ็น วาย ซ์่ แมนเนจเมนท์ จำากัด้ หลักส้ตัร CFO Refresher 
และหลกัสต้ัร TLCA CFO CPD ซ์ึ�งจดั้โด้ยตัลาด้หลกัทรพัย์ฯ   
และนอกจากน่� ยังผ่่านการอบรมหลักส้ตัร PDPA for  
Accounting and Financial  จากสมาคมบริษััท 
จด้ทะเบ่ยนไทย

สำาหรับประวัตัิฉบับเตั็ม สามารถึ
สแกน QR code ด้้านล่างน่�เพ่�อศกึษัา

นางสาวิกุลที่รี	สามัค่ค่่นิชย์

อาย ่45 ปี และด้ำารงตัำาแหน่งผ่้อ้ำานวยการกล่ม่บญัชิ ่ ตัั�งแต่ั
ปี 2562

นางสาวกล่ทร่ สามคัคน่ชิิย์ เคยด้ำารงตัำาแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษััท แกสโทรโพลสิ จำากดั้ ปัจจุบนั ท่านยังเป็นผ่้ส้อบ
บัญชิ่รับอน่ญาตัซ์ึ�งได้้รับการรับรองจากสภาวิชิาชิ่พบัญชิ่ 
ในพระบรมราชิป้ถัึมภ์

นางสาวก่ลทร่ สามัคคน่ชิิย์ สำาเรจ็การศกึษัาด้้านการบัญชิ่ 
จากมหาวิทยาลยัอสัสมัชิญั ด้้วยเก่ยรติันยิมอนัด้บั 1 เหร่ยญ
ทองแด้ง ในปีท่�ผ่่านมา ท่านได้้เข้าอบรมหลกัส้ตัร CFO 2022 
จากบริษััท เอ็น วาย ซ์่ แมนเนจเมนท์ จำากัด้ และหลักส้ตัร 
TFRS 9 TFRS 15 และ TFRS 16 ซ์ึ�งจดั้โด้ยบริษัทั ฝึ่กอบรม
และสัมมนาธรรมนติั ิจำากดั้

สำาหรับประวัตัิฉบับเตั็ม สามารถึ
สแกน QR code ด้้านล่างน่�เพ่�อศกึษัา
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นางสาวิรัศม่	ยงรัศม่วิงศ์

อาย่ 39 ปี และด้ำารงตัำาแหน่งเลขาน่การบริษััท ตัั�งแตั่ปี 2562

นางสาวรัศม่ ยงรัศม่วงศ์ เป็นผ่้้ม่ประสบการณ์์ด้้านงาน
เลขาน่การบริษััทและกฎหมายตัลาด้ท่น เนื�องจากเคยด้ำารง
ตัำาแหน่งเป็นผ้้่เชิ่�ยวชิาญด้้านการกำากับด้้แลการปฏิิบัตัิงาน
องคก์รของบรษัิัท แอด้วานซ์ ์อนิโฟื้ร ์เซ์อรว์สิ จำากดั้ (มหาชิน) 
ผ่้้ให้บรกิารโทรคมนาคมอนัด้บั 1 ของประเทศ และท่านยงัเคย
ด้ำารงตัำาแหน่งเป็นผ่้้เช่ิ�ยวชิาญด้้านการพัฒนาอย่างยั�งยืน 
ท่�บริษััท แอด้วานซ์์ อินโฟื้ร์ เซ์อร์วิส จำากัด้ (มหาชิน) ด้้วย

นางสาวรัศม่ ยงรัศม่วงศ์ สำาเร็จการศึกษัาจากคณ์ะ
เศรษัฐศาสตัร์ สาขาธ่รกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
เกษัตัรศาสตัร์ และได้้รับการฝ่ึกอบรมหลักส้ตัร Director 
Certification Program (DCP) และหลักส้ตัร Company 
Secretary Program, Anti-corruption Program และ 
Corruption Risk and Control ซ์ึ�งจัด้โด้ยสมาคมส่งเสริม
สถึาบันกรรมการบริษััทไทย ในปี 2565 และ 2564 และยัง
เข้าอบรมหลักส้ตัร COSO ERM 2017 ขั�นตั้น ซ์ึ�งจัด้โด้ย 
สภาวิชิาชิ่พบัญชิ่ ในพระบรมราชิ้ปถึัมภ์ ในปีเด้่ยวกัน

เลข้านุการบริษััที่
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หัวิหน้าหน่วิยงาน
ติรวิจสอบภายใน นางสาวิวิิรังรอง	กรอบสนิที่

อาย่ 32 ปี และด้ำารงตัำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตัรวจสอบ
ภายใน ตัั�งแตั่เด้ือนกรกฎาคม 2565

นางสาววิรังรอง กรอบสนิท เคยด้ำารงตัำาแหน่งเป็นผ่้้จัด้การ
งานตัรวจสอบ บริษััท ด้่ลอยท์ ท้้ชิ โธมัทส่ ไชิยยศ สอบบัญชิ่  
จำากัด้ อ่กทั�งยังม่ประสบการณ์์เชิ่�ยวชิาญมากกว่า 8 ปี  
ในการตัรวจสอบการเงินกับ ธ่รกิจประกันภัย สายการบิน  
การขนส่ง การค้า และการผ่ลิตั ทั�งบริษััทจด้ทะเบ่ยนใน
ตัลาด้หลักทรัพย์ และบริษััทข้ามชิาตัิ

นางสาววิรังรอง กรอบสนิท สำาเร็จการศึกษัาด้้านการบัญชิ่ 
จากมหาวิทยาลัยเกษัตัรศาสตัร์ ด้้วยเก่ยรตัินิยมอันด้ับ 2 
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การด้ำารงตัำาแหน่งของกรรมการและผ่้้บริหารในบริษััทและบริษััทย่อย

กรรมการและผู้บริหาร KEX KETH KESL Kerry	XL Kerry	Cool

นายเกล็ด้ชิัย เบญจอาธรศิริก่ล - - - -

นายประสัณ์ห์ เชิื�อพานิชิ - - - -

นายกำาธร ตัตัิยกว่ - - - -

นางสาวฮว่ เหลง ไอล่น โหยว  - - - -

นายกวิน กาญจนพาสน์  - - - -

นายชิลัชิ ชิินธรรมมิตัร์  - - - -

นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์์

นายชิ่น ซ์ัง ฉ่อย ไมเคิล -

นายวราวุธ นาถึประด้ิษัฐ์  -  

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย  -

นางสาววันวิสาข์ ทัศนปร่ชิาชิัย -  -

นางสาวก่ลทร่ สามัคค่นิชิย์ - - - -

  ประธานกรรมการ                              กรรมการ                           กรรมการท่�เป็นผ่้้บริหาร                                ผ่้้บริหาร

 

การกำากับดู้แลกิจการ	และแนวิปฏิิบัติิ
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ข้้อมูลการถ่อหุ้นข้องกรรมการและผู้บริหาร

ลำาด้ับ ช่�อกรรมการ

จำานวินหุ้น

ณ	วิันที่่�
1	มกราค่ม	2565

ณ	วิันที่่�	
31	ธันวิาค่ม	2565

เพั่�ม/(ลด้)
ระหวิ่างปี	(หุ้น)

1. นายเกล็ด้ชิัย เบญจอาธรศิริก่ล 9,845,700 9,845,700 -ไม่เปล่�ยนแปลง-

ค้่สมรสและบ่ตัรท่�ยังไม่บรรล่นิตัิภาวะ 2,000 -ไม่ม่- (2,000)

2. นายประสัณ์ห์ เชิื�อพานิชิ 150,000 150,000 -ไม่เปล่�ยนแปลง-

ค้่สมรสและบ่ตัรท่�ยังไม่บรรล่นิตัิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่เปล่�ยนแปลง-

3. นายกำาธร ตัตัิยกว่ 100,000 100,000 -ไม่เปล่�ยนแปลง-

ค้่สมรสและบ่ตัรท่�ยังไม่บรรล่นิตัิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่เปล่�ยนแปลง-

4. นางสาวฮว่ เหลง ไอล่น โหยว 100,000 100,000 -ไม่เปล่�ยนแปลง-

ค้่สมรสและบ่ตัรท่�ยังไม่บรรล่นิตัิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่เปล่�ยนแปลง-

5. นายกวิน กาญจนพาสน์ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่เปล่�ยนแปลง-

ค้่สมรสและบ่ตัรท่�ยังไม่บรรล่นิตัิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่เปล่�ยนแปลง-

6. นายชิลัชิ ชิินธรรมมิตัร์ 150,000 150,000 -ไม่เปล่�ยนแปลง-

ค้่สมรสและบ่ตัรท่�ยังไม่บรรล่นิตัิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่เปล่�ยนแปลง-

7. นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์์ 20,982,400 20,982,400 -ไม่เปล่�ยนแปลง-

ค้่สมรสและบ่ตัรท่�ยังไม่บรรล่นิตัิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่เปล่�ยนแปลง-

8. นายชิ่น ซ์ัง ฉ่อย ไมเคิล 8,220,000 8,220,000 -ไม่เปล่�ยนแปลง-

ค้่สมรสและบ่ตัรท่�ยังไม่บรรล่นิตัิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่เปล่�ยนแปลง-

9. นายวราวุธ นาถึประด้ิษัฐ์ 7,374,400 6,874,400 (500,000)

ค้่สมรสและบ่ตัรท่�ยังไม่บรรล่นิตัิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่เปล่�ยนแปลง-

10. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่เปล่�ยนแปลง-

ค้่สมรสและบ่ตัรท่�ยังไม่บรรล่นิตัิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่เปล่�ยนแปลง-

11. นางสาววันวิสาข์ ทัศนปร่ชิาชิัย 4,562,000 4,562,000 -ไม่เปล่�ยนแปลง-

ค้่สมรสและบ่ตัรท่�ยังไม่บรรล่นิตัิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่เปล่�ยนแปลง-

12. นางสาวก่ลทร่ สามัคค่นิชิย์ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่เปล่�ยนแปลง-

ค้่สมรสและบ่ตัรท่�ยังไม่บรรล่นิตัิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่เปล่�ยนแปลง-
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การเข้้าร่วิมประชุม

รายช่�อ

จำานวินค่รั้งที่่�เข้้าร่วิมประชุม/จำานวินค่รั้งที่่�ประชุมที่ั้งหมด้

ค่ณะกรรมการ
บริษััที่

ค่ณะกรรมการ
ติรวิจสอบ

ค่ณะกรรมการ
สรรหาและ
พั่จารณาค่่า
ติอบแที่น

ค่ณะกรรมการ
บริหาร 

ค่วิามเส่�ยง	(1)

ค่ณะกรรมการ
บริหาร	(2)

การประชุมค่ณะ
กรรมการที่่�ไม่ใช่

ผู้บริหาร

นายเกล็ด้ชิัย เบญจอาธรศิริก่ล 6/6 4/4 2/2

นายประสัณ์ห์ เชิื�อพานิชิ 6/6 7/7 4/4 2/2

นายกำาธร ตัตัิยกว่ 6/6 7/7 2/2

นางสาวฮว่ เหลง ไอล่น โหยว 6/6 7/7 4/4 2/2

นายกวิน กาญจนพาสน์ 6/6 2/2

นายชิลัชิ ชิินธรรมมิตัร์ 6/6 4/4 2/2

นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์์ 6/6 4/4 4/4

นายชิ่น ซ์ัง ฉ่อย ไมเคิล 6/6 4/4

นายวราวุธ นาถึประด้ิษัฐ์ 6/6 4/4
 
หมายเหตั่:  (1) ม่กรรมการบริหารความเส่�ยงอ่ก 2 ท่าน เป็นผ่้้บริหาร
                   (2) ม่กรรมการบริหารอ่ก 2 ท่าน เป็นผ่้้บริหาร

ค่ณะกรรมการบริษััที่

องค่์ประกอบ

คณ์ะกรรมการบรษัิัทประกอบด้้วยผ่้ท้รงคณ่์วฒุจิำานวน 9 ทา่น ซ์ึ�งมค่วามร้ ้ความสามารถึ และประสบการณ์อ์นัเปน็ประโยชิน์
ตั่อบริษััท ประกอบด้้วย

กรรมการที่่�เป็นผู้บริหาร	3	ที่่าน

กรรมการอิสระ	3	ที่่าน	
(ค่ิด้เป็นร้อยละ	33	ข้องจำานวินกรรมการที่ั้งหมด้)

กรรมการที่่�ไม่เป็นผู้บริหาร	6	ที่่าน
(ค่ิด้เป็นร้อยละ	67	ข้องจำานวินกรรมการที่ั้งหมด้)
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อำานาจ	หน้าที่่�	และค่วิามรับผิด้ชอบ
ความรับผิ่ด้ชิอบหลักของคณ์ะกรรมการบริษััท ได้้แก่  
การกำากับด้้แลและชิ่�แนะกลย่ทธ์ทางธ่รกิจ แผ่นธ่รกิจ และ 
งบประมาณ์ประจำาปขีอง KEX รวมถึงึควบคม่ให้การบรหิาร
งานของ KEX เป็นไปตัามมตัิของท่�ประชิ่มผ้้่ถึือห้่นและ
วัตัถึ่ประสงค์ในการปฏิิบัตัิงาน และเป็นไปตัามกฎหมายและ
แนวทางการกำากับด้้แลกิจการท่�ด้่ เพ่�อให้ KEX ม่การเตัิบโตั
อย่างยั�งยืน พร้อมทั�งสร้างม้ลค่าให้แก่ผ่้้ถึือห่้นในระยะยาว

สแกนเพ่�ออ่านกฎบัตัร 
คณ์ะกรรมการบริษััทฉบับเตั็ม

 

ค่ณะกรรมการชุด้ย่อย

ค่ณะกรรมการติรวิจสอบ

องค่์ประกอบ
คณ์ะกรรมการตัรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิสระ  
3 ท่าน ซ์ึ�งเป็นผ่้้ม่ความร้้และประสบการณ์์ทางการเงินและ 
การบัญชิ่ รวมทั�งม่ค่ณ์สมบัตัิเป็นกรรมการอิสระตัามท่� 
กฎหมายกำาหนด้

อำานาจ	หน้าที่่�	และค่วิามรับผิด้ชอบ
ความรับผ่ิด้ชิอบหลักของคณ์ะกรรมการตัรวจสอบ ได้้แก่ 
การสอบทานและสร้างสมด่้ลระหว่างความคาด้หวังของ 
KEX และผ่้้ถึือห้่นรายใหญ่ กับสิทธิท่�ผ่้้ถึือห้่นรายย่อยพึง
จะได้รั้บ จง้เป็นหน้าท่�ของคณ์ะกรรมการตัรวจสอบท่�จะต้ัอง
สร้างความมั�นใจว่าคณ์ะกรรมการบริษััทและฝ่่ายจัด้การ
จะม่การบริหารงานอย่างโปร่งใส การจัด้ทำางบการเงิน 
และรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถึ้กตั้อง และม่ระบบ
ควบค่มภายในท่�ด้่

สแกนเพ่�ออ่านกฎบัตัร 
คณ์ะกรรมการตัรวจสอบฉบับเตั็ม

 

ค่ณะกรรมการบริหาร

องค่์ประกอบ
คณ์ะกรรมการบริหารประกอบด้้วยผ่้้ทรงค่ณ์วุฒิ 5 ท่าน  
ซ์ึ� ง ม่ประสบการณ์์ ในธ่รกิจของ KEX และม่ความร้้ 
ความสามารถึอันเป็นประโยชิน์ตั่อบริษััท

อำานาจ	หน้าที่่�	และค่วิามรับผิด้ชอบ
ความรับผิ่ด้ชิอบหลักของคณ์ะกรรมการบริหาร ได้้แก่  
การด้ำาเนินงานและบริหารการด้ำาเนินธ่รกิจของ KEX 
อย่างม่ประสิทธิภาพและเป็นไปตัามวัตัถึ่ประสงค์ของบริษััท  
ข้ อ บังคับ  น โยบาย วิสัยทัศน์  กลย่ทธ์ทาง ธ่ร กิจ  
แผ่นธ่รกิจและเป้าหมาย เพ่�อให้บรรล่ตัามความคาด้หวัง 
ของคณ์ะกรรมการบริษััท

สแกนเพ่�ออ่านกฎบัตัร 
คณ์ะกรรมการบริหารฉบับเตั็ม

 

ค่ณะกรรมการบริหารค่วิามเส่�ยง

องค่์ประกอบ
คณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยงประกอบด้้วยบ่คคล 
ผ่้ม้ค่วามร้้ ความสามารถึ และประสบการณ์ด์้า้นการเงินและ 
ธ่รกิจ 4 ท่าน ซ์ึ�งเชิ่�ยวชิาญด้้านการบริหารความเส่�ยง
ขององค์กรและการบริหารความตั่อเนื�องทางธ่รกิจ  
โด้ยคณ์ะกรรมการ 1 ใน 4 ท่าน เป็นกรรมการท่�ไม่ได้้เป็น
ผ่้้บริหาร

อำานาจ	หน้าที่่�	และค่วิามรับผิด้ชอบ
ความรบัผ่ดิ้ชิอบหลกัของคณ์ะกรรมการบรหิารความเส่�ยง 
ได้้แก่ การด้้แลให้ม่การบริหารความเส่�ยงขององค์กรในท่ก
ด้้านอย่างเพียงพอและม่ประสิทธิภาพ รวมทั�งสอบทาน
ให้แน่ใจว่า KEX ด้ำาเนินมาตัรการท่�เหมาะสม เพ่�อให้เกิด้
การชิั�งนำ�าหนักระหว่างความเส่�ยงและผ่ลตัอบแทนในการ 
ด้ำาเนนิธร่กิจ ทั�งท่�เปน็อย่้ในปัจจบุนัและธร่กิจใหม่ท่�จะเกิด้ข้�น

สแกนเพ่�ออ่านกฎบัตัร 
คณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยง
ฉบับเตั็ม
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ค่ณะกรรมการสรรหาและพั่จารณาค่่าติอบแที่น

องค่์ประกอบ
คณ์ะกรรมการสรรหาและพจ่ารณ์าคา่ตัอบแทนม่กรรมการ
อิสระด้ำารงตัำาแหน่งประธาน โด้ยกรรมการ 2 ใน 3 เป็น
กรรมการอิสระ และม่กรรมการท่�ไม่เป็นผ่้้บริหาร 1 ท่าน

อำานาจ	หน้าที่่�	และค่วิามรับผิด้ชอบ
ความรับผิ่ด้ชิอบหลักของคณ์ะกรรมการสรรหาและ
พจ่ารณ์าค่าตัอบแทน ได้แ้ก่ การคัด้เลือกและเสนอชิื�อบ่คคล
ท่�จะด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
เพ่�อพ่จารณ์าและอน่มัตัิในท่�ประชิ่มคณ์ะกรรมการบริษััท
และ/หรือท่�ประชิ่มผ้้่ถึือห้่น รวมถึึงการพ่จารณ์าบ่คคลท่�
ได้้รับการเสนอชิื�อเพ่�อรับการแต่ังตัั�งเป็นผ้้่บริหารระดั้บส้ง  
(2 ลำาด้ับลงมานับจากประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร) กำาหนด้
หลักเกณ์ฑ์์การประเมินผ่ลการปฏิิบัตัิงานและค่าตัอบแทน
ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร และผ้้่บริหาร
ระด้ับส้ง รวมถึึงการกำาหนด้แผ่นการสืบทอด้ตัำาแหน่งของ 
ผ่้้บริหารระด้ับส้ง รวมถึึงกรรมการท่�ไม่ใชิ่ผ่้้บริหาร

สแกนเพ่�ออ่านกฎบัตัร 
คณ์ะกรรมการสรรหาและพ่จารณ์า 
ค่าตัอบแทนฉบับเตั็ม

 

กรรมการผู้ม่อำานาจลงนามผูกพััน

กรรมการผ่้้ม่อำานาจลงนามผ่้กพันบริษััท ม่ด้ังน่�

•  นายเกล็ด้ชิัย เบญจอาธรศิริก่ล หรือนายคิน เฮ็ง เน็ง  
อเล็กซ์์ หรือนายกวิน กาญจนพาสน์ หรือนายชิลัชิ  
ชินิธรรมมิตัร ์หรือนายชิน่ ซ์งั ฉอ่ย ไมเคิล หรือนายวราวุธ  
นาถึประด้ิษัฐ์ กรรมการสองในหกคนน่� ลงลายมือชิื�อ
ร่วมกันและประทับตัราสำาคัญของ KEX สำาหรับกิจการ
ใด้ ๆ ท่�ม่ม้ลค่าไม่เกิน 125,000,000 บาท หรือ

•  นายเกล็ด้ชิัย เบญจอาธรศิริก่ล หรือนายคิน เฮ็ง เน็ง 
อเล็กซ์์ หรือนายชิ่น ซ์ัง ฉ่อย ไมเคิล หรือนายวราวุธ  
น า ถึ ป ร ะ ด้ิ ษั ฐ์  ล ง ล า ย มื อ ชิื� อ ร่ว ม กั บ น า ย ก วิน  
กาญจนพาสน์ หรือนายชิลัชิ ชิินธรรมมิตัร์ รวมเป็น 
สองคนและประทับตัราสำาคัญของ KEX สำาหรับกิจการ
ใด้ ๆ ท่�ม่ม้ลค่ามากกว่า 125,000,000 บาท

ผู้บริหาร

KEX ม่การบริหารงานโด้ยท่มผ่้้บริหาร ได้้แก่ ประธาน 
เจ้าหน้าท่�บริหาร และผ่้้บริหารส้งส่ด้ในสายงานตั่าง ๆ  
ท่มผ่้้บริหารม่หน้าท่�กำาหนด้กลย่ทธ์ของ KEX และทบทวน
นโยบายในการประกอบธร่กิจ รวมถึงึรบัผ่ดิ้ชิอบการบริหารงาน
ให้เป็นไปตัามนโยบายท่�ได้้รับมาจากคณ์ะกรรมการบริษััท 
ท่มผ่้้บริหาร ม่ด้ังน่�

1.		นายค่ิน	เฮ็ง	เน็ง	อเล็กซ์์   
  ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร (CEO)
2.		นายชุน	ซ์ัง	ฉ่อย	ไมเค่ิล	   
  รองประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร (D-CEO)
3.		นายวิราวิุธ	นาถประด้ิษัฐ์   

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานปฏิิบัตัิการ (COO)
4.		นายอิศรินที่ร์	ภัที่รมัย   

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานการลงท่น (CIO)
5.		นางสาวิวิันวิิสาข้์	ที่ัศนปรีชาชัย  
  ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานการเงินและบัญชิ ่(CFO)
6.		นางสาวิกุลที่รี	สามัค่ค่่นิชย์	   

ผ่้้อำานวยการกล่่มบัญชิ่ (CA)
หมายเหตั่ : รายชิื�อผ่้้บริหารตัามนิยามของสำานักงาน ก.ล.ตั.
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ในป ี2565 คณ์ะกรรมการสรรหาและพจ่ารณ์าคา่ตัอบแทนม่การปฏิบิตััหินา้ท่�ตัามกฎบตััรซ์ึ�งได้ร้บัอน่มตััโิด้ยคณ์ะกรรมการ
บริษััทอย่างครบถึ้วนและรอบคอบด้ังน่�

พั่จารณาค่ัด้เล่อกบุค่ค่ลผู้ม่ค่วิามสามารถเพั่�อเข้้าด้ำารงติำาแหน่งเป็นกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ค่รบกำาหนด้ติาม
วิาระในปี	2565

คณ์ะกรรมการสรรหาและพจ่ารณ์าคา่ตัอบแทนได้้สอบทานหลกัเกณ์ฑ์ก์ารสรรหาและผ่้ท้่�ได้ร้บัการเสนอชิื�อ เพ่�อเขา้รบัการ
พจ่ารณ์าคดั้เลอืกเปน็กรรมการแทนกรรมการท่�ครบกำาหนด้ตัามวาระในป ี2565 โด้ยพจ่ารณ์าจาก board’s skill matrix และ 
ข้อกำาหนด้ซ์ึ�งถึ้กระบ่ไว้ในนโยบายการสรรหากรรมการ

พั่จารณานโยบายค่่าติอบแที่นกรรมการและวิงเงินค่่าติอบแที่นในปี	2565

คณ์ะกรรมการสรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทนพ่จารณ์านโยบายค่าตัอบแทนกรรมการและวงเงินค่าตัอบแทนในปี 2565 
สำาหรับคณ์ะกรรมการบริษััท คณ์ะกรรมการชิ่ด้ย่อย และประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร ครอบคล่มถึึงค่าตัอบแทนรายเดื้อน              
ค่าเบ่�ยประช่ิม และเงินโบนัสประจำาปี จากนั�น ได้้นำาเสนอตั่อท่�ประชิ่มคณ์ะกรรมการบริษััทและท่�ประชิ่มสามัญผ้้่ถึือห้่น 
ประจำาปี เพ่�ออน่มัตัิตั่อไป

รายงานข้องค่ณะกรรมการสรรหาและพั่จารณาค่่าติอบแที่น

เรียน	ผู้ถ่อหุ้น

คณ์ะกรรมการสรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทนประกอบด้้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ซึ์�งเป็นกรรมการท่�ไม่ใชิ่ผ้้่บริหาร 
โด้ยม่เลขาน่การบริษััททำาหน้าท่�เป็นเลขาน่การ ในระหว่างปี คณ์ะกรรมการได้้จัด้ให้ม่การประชิ่มรวมทั�งสิ�น 4 ครั�ง  
โด้ยม่กรรมการเข้าร่วมประชิ่มด้ังน่�

สมาชิกข้องค่ณะกรรมการ ติำาแหน่ง
จำานวินการเข้้าร่วิมประชุม/จำานวิน

การประชุมที่ั้งหมด้

1. นายประสัณ์ห์ เชิื�อพานิชิ ประธาน 4/4

2. นายเกล็ด้ชิัย เบญจอาธรศิริก่ล กรรมการ 4/4

3. นางสาวฮว่ เหลง ไอล่น โหยว กรรมการ 4/4
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พั่จารณาหลักเกณฑ์์การประเมินผล	 และผลการปฏิิบัติิงานข้องค่ณะกรรมการบริษััที่	 ค่ณะกรรมการชุด้ย่อย	 
ประธานค่ณะกรรมการบริษััที่	 ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร	 และผู้บริหารระด้ับสูง	 (2	 ลำาด้ับลงมานับจากประธาน 
เจ้าหน้าที่่�บริหาร)	และพั่จารณาการแติ่งติั้งผู้บริหารระด้ับสูง

คณ์ะกรรมการสรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทนได้้พ่จารณ์าอน่มัตัิหลักเกณ์ฑ์์การประเมินผ่ลการปฏิิบัตัิงานของ 
คณ์ะกรรมการบริษััท คณ์ะกรรมการชิ่ด้ย่อยคณ์ะต่ัาง ๆ ประธานคณ์ะกรรมการบริษััท ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร และ 
ผ่้้บริหารระด้ับส้ง โด้ยครอบคล่มถึึงเรื�องการแสด้งออกซ์ึ�งวิสัยทัศน์ การสื�อสารและการกระตั่้นบ่คลากร ความซ์ื�อสัตัย์  
การใช้ิอำานาจในทางท่�ถึ้กต้ัอง ความรับผ่ิด้ชิอบตั่อหน้าท่� และความสำาเร็จตัามตััวชิ่�วัด้ผ่ลการด้ำาเนินงานขององค์กร  
ซ์ึ�งหลักเกณ์ฑ์์ดั้งกล่าวสอด้คล้องกับแนวปฏิิบัตัิด้้านการกำากับด้้แลกิจการท่�ด่้ และมาตัรฐานงานในกล่่มอุตัสาหกรรม  
อ่กทั�งคณ์ะกรรมการสรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทนได้้พ่จารณ์าผ่ลการปฏิิบัตัิงานประจำาปีของคณ์ะกรรมการบริษััท  
คณ์ะกรรมการชิ่ด้ย่อยคณ์ะต่ัาง ๆ ประธานคณ์ะกรรมการบริษััท และผ้้่บริหารระดั้บส้ง  โด้ยคำานึงถึึงบทบาทหน้าท่�  
ความรบัผ่ดิ้ชิอบ ความสมัพนัธ์กบัผ่้บ้ริหาร และการฝึ่กอบรมเพ่�อพฒันาตันเอง และนำาเสนอต่ัอคณ์ะกรรมการเพ่�อพ่จารณ์าอน่มตััิ

พั่จารณากำาหนด้แผนการส่บที่อด้ติำาแหน่งข้องบริษััที่

คณ์ะกรรมการสรรหาและพจ่ารณ์าคา่ตัอบแทนได้พ้จ่ารณ์าอน่มัติัแผ่นการสืบทอด้ตัำาแหนง่ผ้้่บรหิาร และเจ้าหนา้ท่�ระดั้บส้ง
ของบริษััท ตัามท่�ฝ่่ายทรัพยากรบ่คคลเสนอ 

พั่จารณาที่บที่วินกฎบัติรค่ณะกรรมการสรรหาและพั่จารณาค่่าติอบแที่น

คณ์ะกรรมการสรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทนได้้พ่จารณ์าทบทวนกฎบัตัรเพ่�อให้เป็นปัจจุบัน สอด้คล้องกับการด้ำาเนิน
ธ่รกิจของบริษััท และแนวทางการกำากับด้้แลกิจการท่�ด้่ของบริษััทจด้ทะเบ่ยน

 ในนามข้อง
	 ค่ณะกรรมการสรรหาและพั่จารณาค่่าติอบแที่น
	 นายประสัณห์	เช่้อพัานิช
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โค่รงสร้างค่่าติอบแที่นกรรมการ

ค่่าติอบแที่นรายเด้่อน ค่่าเบ่้ยประชุม โบนัสประจำาปี

• ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตัรวจสอบ 80,000 บาท

• กรรมการ 40,000 บาท

• ประธานคณ์ะกรรมการชิ่ด้ย่อย 
30,000 บาท

• คณ์ะกรรมการชิด่้ย่อย 20,000 บาท

• จ่ายในอัตัราไม่เกินร้อยละ 0.5
 ของเงินปันผ่ลประจำาปี

หมายเหตั่ : กรรมการท่�เป็นผ่้้บริหารหรือพนักงานของบริษััท จะไม่ม่สิทธิได้้รับค่าตัอบแทนข้างตั้น

ในปี 2565 ค่าตัอบแทนกรรมการท่�จ่ายให้แก่กรรมการเป็นจำานวนเงินรวมทั�งสิ�น 4.76 ล้านบาท ไม่รวมโบนัสประจำาปี

ค่่าติอบแที่นกรรมการในปี	2565

รายช่�อกรรมการ

เบ่้ยประชุมสำาหรับ
ค่ณะกรรมการชุด้ย่อย	(บาที่)

โบนัส 
ประจำาปี

รวิม	
(บาที่)

ค่่าติอบแที่น
กรรมการ
รายเด้่อน	
(บาที่)

ค่ณะ
กรรมการ
ติรวิจสอบ

ค่ณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พั่จารณา 
ค่่าติอบแที่น

ค่ณะ
กรรมการ
บริหาร 

ค่วิามเส่�ยง

นายเกล็ด้ชิัย เบญจอาธรศิริก่ล 960,000 - 80,000 - 550,000 1,590,000

นายประสัณ์ห์ เชิื�อพานิชิ 960,000 240,000 120,000 - 550,000 1,870,000

นายกำาธร ตัตัิยกว่ 480,000 160,000 - - 475,000 1,115,000

นางสาวฮว่ เหลง ไอล่น โหยว 480,000 160,000 80,000 - 475,000 1,195,000

นายกวิน กาญจนพาสน์ 480,000 - - - 475,000 955,000

นายชิลัชิ ชิินธรรมมิตัร์ 480,000 - - 80,000 475,000 1,035,000

รวิมที่ั้งสิ้น 3,840,000 560,000 280,000 80,000 3,000,000 7,760,000

ค่่าติอบแที่นประธานเจ้าหน้าที่่�บริหารและผู้บริหารระด้ับสูง

ในปี 2565 ค่าตัอบแทนรวมสำาหรับประธานเจ้าหน้าท่�บริหารและผ่้้บริหาร รวมทั�งหมด้ 6 ท่าน ตัามนิยามผ่้้บริหารของ 
สำานักงาน ก.ล.ตั. เป็นจำานวนเงิน 53.08 ล้านบาท ซ์ึ�งรวมค่าตัอบแทนรายเด้ือน โบนัส และกองท่นสำารองเล่�ยงชิ่พ
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ผลประโยชน์อ่�น

ใบสำาค่ัญแสด้งสิที่ธิที่่�จะซ์่้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพันักงานข้อง	KEX	และบริษััที่ย่อย

KEX ได้้ออกและเสนอใบสำาคัญแสด้งสิทธิท่�จะซ์ื�อห่้นสามัญให้แก่กรรมการ ผ่้้บริหาร และพนักงานของ KEX และบริษััทย่อย 
อาย่ 5 ปี (ใบสำาคัญแสด้งสิทธิฯ) จำานวน 40,000,000 หน่วย เมื�อวันท่� 25 พฤศจิกายน 2563 คณ์ะกรรมการบริษััทม่มตัิให้
จัด้สรรใบสำาคัญแสด้งสิทธิฯ จำานวนไม่เกิน 10,300,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและผ่้้บริหาร โด้ยม่รายละเอ่ยด้ ด้ังน่�

ลำาด้ับ รายช่�อ ติำาแหน่ง

ใบสำาค่ัญแสด้งสิที่ธิฯ	2563

จำานวินที่่�ได้้รับ
การจัด้สรร
สูงสุด้	
(หน่วิย)

จำานวินค่งเหล่อ
ที่่�ยังไม่ได้้ใช้

สิที่ธิ	
(หน่วิย)

1. นายเกล็ด้ชิัย เบญจอาธรศิริก่ล ประธานกรรมการ 1,200,000 1,200,000

2. นายประสัณ์ห์ เชิื�อพานิชิ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตัรวจสอบ

200,000 200,000

3. นายกำาธร ตัตัิยกว่ กรรมการอิสระ 200,000 200,000

4. นางสาวฮว่ เหลง ไอล่น โหยว กรรมการอิสระ 200,000 200,000

5. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ 200,000 200,000

6. นายชิลัชิ ชิินธรรมมิตัร์ กรรมการ 200,000 150,0001

7. นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 1,000,000 1,000,000

8. นายชิ่น ซ์ัง ฉ่อย ไมเคิล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 1,500,000 1,500,000

9. นายวราวุธ นาถึประด้ิษัฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร
สายงานปฏิิบัตัิการ

1,500,000 1,500,000

10. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานการลงท่น 2,000,000 2,000,000

11. นางสาววันวิสาข์ ทัศนปร่ชิาชิัย ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานการ
เงินและบัญชิ่

1,500,000 1,500,000

12. นางสาวก่ลทร่ สามัคค่นิชิย์ ผ่้้อำานวยการกล่่มบัญชิ่ 600,000 600,000

10,300,000 10,250,000

หมายเหต่ั : 1 เมื�อวันท่� 27 ธันวาคม 2564 ซึ์�งเป็นวันครบกำาหนด้ใชิ้สิทธิครั�งแรก นายชิลัชิ ชิินธรรมมิตัร์ ได้้ใชิ้สิทธิแปลงสภาพใบสำาคัญแสด้งสิทธิฯ  
 จำานวน 50,000 หน่วย เป็นห่้นสามัญของบริษััท คิด้เป็นจำานวนห่้นท่�ได้้รับ จำานวน 50,000 ห่้น
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พันักงาน	

KEX เลง็เหน็ถึงึความสำาคัญของบ่คลากรท่�ถึอืเปน็ฟื้นัเฟื้อ้ง
สำาคัญในการนำาองค์กรไปส่้ความก้าวหน้าและการเติับโตั 
อย่างยั�งยนื จง้ม่ง่มั�นพฒันาบ่คลากรปจัจบัุนใหเ้พยีบพรอ้ม 
ด้้วยความร้้และความสามารถึทั�งด้้าน soft skill และ 
functional skill ตัามสายงาน อ่กทั�งยังส่งเสริมการสร้าง
ทัศนคตัิท่�ด้่สอด้คล้องไปกับค่านิยมองค์กร HI STEP ด้้วย
การวางแผ่นพัฒนาบ่คลากรผ่่านการอบรมตั่าง ๆ ตัาม
นโยบายการพัฒนาบ่คลากรท่�กำาหนด้ไว้ นอกจากน่� KEX 
ยงัคงเฟ้ื้นหาพนักงานใหมท่่�มากประสบการณ์แ์ละมทั่ศนคตัิ
ท่�ด้่ตัามค่านิยมองค์กร เพ่�อมาเป็นแรงสำาคัญในการขับ
เคลื�อนการเติับโตัให้เปน็ไปตัามเป้าหมายองค์กรท่�ได้ก้ำาหนด้
ไว้ โด้ยได้้กำาหนด้ค่าตัอบแทน สวัสด้ิการ และนโยบายการ
พัฒนาบ่คลากรท่�สามารถึแข่งขัน และรักษัาบ่คลากรท่�ม่
ประสิทธิภาพได้้ เพ่�อเป้าหมายของ KEX

HI STEP เป็นค่านิยมของ KEX ท่�จะส่งเสริมให้ผ่้้บริหารและ
พนักงาน ม่ความเชิื�อในการสร้างวิถึ่และทิศทางการทำางาน
ท่�สอด้คล้องและเป็นไปในทิศทางเด้ย่วกัน อนัแสด้งออกผ่่าน
สิ�งท่�พนักงานคิด้ ประพฤตัิ และตััด้สินใจ เชิื�อมโยงไปส่้การ
สร้างวัฒนธรรมในการอย้่และการทำางานร่วมกนัของคนใน
องคก์ร อนัจะชิว่ยสรา้งเอกลกัษัณ์ข์ององคก์รและนำาองคก์ร
ส้่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศได้้อย่างยั�งยืน

ทั�งน่� KEX ได้้จัด้กิจกรรมมากมาย เพ่�อส่งเสริมให้พนักงาน
ม่พฤติักรรมท่�สอด้คล้องและเป็นไปในทิศทางเด้่ยวกันกับ
ค่านิยมองค์กร โด้ยโครงการท่�โด้ด้เด่้นและเป็นท่�สนใจของ
พนักงาน ม่พนักงานม่ส่วนร่วมมากกว่าร้อยละ 90 ได้้แก่ 
โครงการคนตั้นแบบ HI STEP The Idol (เคอร่�ไม่ได้้ม่ด้่แค่
ส่งของ) ตััวโครงการคนต้ันแบบได้้เริ�มการด้ำาเนินการมา
ตัั�งแตั่เด้ือนมิถึ่นายน 2562 โด้ยม่ท่�มาจากการท่�ผ่้้บริหาร
และฝ่่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบ่คคลเล็งเห็นว่า
องค์กรควรจะม่โครงการท่�ยกย่องเชิิด้ชิ้พนักงานท่�กระทำา
ค่ณ์งามความด้่ ม่พฤตัิกรรมตัามค่านิยมขององค์กรหรือ 
HI STEP เป็นตััวอยา่งท่�ด้แ่ละสร้างพลังงานบวกให้กบัคนใน
สังคมและคนในองค์กร จ้งเกิด้เป็นโครงการ HI STEP The 
Idol ข้�น โด้ยนำาเรื�องราวของพนักงานจากทั�วประเทศมา 
สื�อสารภายในองค์กร บอกเล่าเรื�องราว ความร้้สึก และ 
แรงจูงใจท่�ผ่ลักด้ันให้เกิด้เรื�องราวเหล่านั�น เพ่�อเป็นตั้นแบบ
ให้กับพนักงานในองค์กร
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จำานวินพันักงาน

จำานวนพนักงานประจำาของ KEX และบริษััทย่อย ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม 2565 ม่ทั�งสิ�น 19,114 คน โด้ยสามารถึจำาแนกได้้
ตัามสายงาน และม่อาย่เฉล่�ย ด้ังน่�

สายงาน
จำานวินพันักงาน	(ค่น)

KEX KETH KESL Kerry	XL Kerry	Cool

สายงานปฏิิบัตัิการงานรับ - จัด้ส่งพัสด้่ 12,643 - 5,462 - 148

สายงานบัญชิ่และการเงิน 99 - - - -

สายงานการลงท่น 16 - - - -

สายงานบริหารและสนับสน่น 733 - - - -

สายงานตัรวจสอบภายใน 4 - - - -

ฝ่่ายบริหาร 8 - - - 1

รวิมจำานวินพันักงานแยกติามบริษััที่ 13,503 - 5,462 - 149

รวิมจำานวินพันักงานที่ั้งสิ้น 19,114

หมายเหตั่ : จำานวนพนักงานทั�งหมด้น่�ไม่รวมล้กจ้างรายวันและล้กจ้างแบบสัญญาจ้างรายวันและรายเด้ือน

อายุเฉล่�ยข้องพันักงาน 31	ปี

นอกจากน่� สดั้สว่นความหลากหลายทางเพศโด้ยคิด้จากจำานวนพนักงานประจำาของ KEX ซ์ึ�งไม่รวมล้กจ้างรายวัน ล้กจ้าง
แบบสัญญาจ้างรายวันและรายเด้ือน จะม่สัด้ส่วนด้ังน่�

เพัศ จำานวินค่น/ร้อยละติ่อพันักงานที่ั้งหมด้

เพศชิาย  12,598  คน  (65.91%)

เพศหญิง  6,516  คน  (34.09%)

ค่่าติอบแที่นพันักงาน

ประเภที่ค่่าติอบแที่นพันักงาน ล้านบาที่

เงินเด้ือน โบนัส และสวัสด้ิการอื�น ๆ 5,786.91

กองท่นสำารองเล่�ยงชิ่พ 48.35

รวิม 5,835.26
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นโยบายพััฒนาบุค่ลากร

สร้างบุค่ลากรท่ี่�ม่ค่วิามสามารถพัร้อมรองรับติ่อการ
เปล่�ยนแปลง
KEX ม่นโยบายหลักในการส่งเสริมให้พนักงานได้้รับการพัฒนาและ 
ม่ความก้าวหน้าในสายอาชิ่พ (career development)  
โด้ยม่่งเน้นให้พนักงานม่การวางแผ่นความก้าวหน้าในสาย
อาช่ิพ (career planning) ของตันเอง เร่ยนร้้และประเมิน
ความถึนัด้ ความสนใจ รวมทั�งความสามารถึของตันเอง 
แสวงหาโอกาส และตัั�งเป้าหมายในสิ�งท่�ตันเองอยากเป็น 
อยากทำาในอนาคตั (personal needs) ทั�งในระยะสั�นและ
ระยะยาว ในปี 2565 KEX ได้้ปรับเปล่�ยนโครงสร้างการ
เร่ยนร้้ภายใต้ัโครงสร้างใหม่ท่�ชิื�อว่า “People Learning 
Solution” ซ์ึ�งครอบคล่มตัั�งแตั่การวางโครงสร้างการฝ่ึก
อบรมและพัฒนา การพัฒนาความเป็นผ่้้นำา การพัฒนา 
ส่วนบ่คคล และการพัฒนาทักษัะท่�จำา เป็นตั่อหน้าท่� 
ความรับผ่ิด้ชิอบ

ทั�งน่� เพ่�อให้พนักงานและล้กจ้างสามารถึเติับโตัได้้ตัาม 
เป้าหมายท่�กำาหนด้ไว้ KEX จะจัด้ให้ม่การประเมนิความสามารถึ 
ของพนักงานและล้กจ้าง (employee competency  
assessment) เพ่�อให้พนักงานและล้กจ้างแต่ัละคนตัระหนัก
ถึงึช่ิองว่างของความสามารถึของตันเองโด้ยเปรย่บเท่ยบกับ
ระด้ับความสามารถึท่�คาด้หวังตัามค่ณ์สมบัตัิและร้ปแบบ 
ของความสามารถึพนักงานและล้กจ้าง (employee  
competency model) ท่� KEX กำาหนด้ไว้ และนำาผ่ลการประเมนิ 
มาเป็นข้อม้ลประกอบในการวางแผ่นการพัฒนาตันเอง

การวางแผ่นความก้าวหน้าในสายอาชิ่พของพนักงานและ
ล้กจา้งถืึอเป็นกระบวนการสว่นหนึ�งของการประเมนิผ่ลงาน 
ประจำาปี หัวหน้างาน พนักงาน และล้กจ้างจะม่การพูด้ค่ย  
เพ่�อวางแผ่นความก้าวหน้าในสายอาชิ่พของพนักงานและ 
ล้กจ้างร่วมกัน

นอกจากน่� KEX ยังส่งเสริมให้พนักงานและล้กจ้างม่ความ
ก้าวหน้าในสายอาชิ่พตัามแนวนอน หรือแนวระนาบ โด้ย
ผ่่านการพัฒนาหรือการโยกย้าย เพ่�อให้ม่ความร้้และ 
ประสบการณ์์ท่�กว้างมากข้�น (horizontal career  
progression) และการเติับโตัในแนวตัั�งผ่่านการเลื�อนตัำาแหน่ง  
(ver tical career progression) KEX จ้งกำาหนด้ 
กรอบนโยบายท่�ระบ่ถึึงปัจจัยสำาคัญท่�จะทำาให้พนักงานและ 
ล้กจ้างประสบความสำาเร็จในการเตัิบโตัในสายอาชิ่พ 3 
ประการ ด้ังน่�

•	 ค่วิามรู้และที่ักษัะเชิงลึก พนักงานและล้กจ้างม่ความร้้ 
ความเชิ่�ยวชิาญในงานท่�ทำา สามารถึแสด้งออกถึึง
ทักษัะท่�ใชิ้ในการปฏิิบัตัิงานให้สำาเร็จล่ล่วงไปได้้อย่างด้่  
(depth of knowledge and skill)

•	 ค่วิามสามารถท่ี่�จำาเป็น พนักงานและล้กจ้างม่ความ
พร้อมและความสามารถึท่�จำาเป็นตัามท่�ถึ้กคาด้หวังใน
ระด้ับ/ตัำาแหน่งงานของตันเอง  สามารถึทำางานท่�ได้้รับ
มอบหมายใหบ้รรล่เปา้หมายตัามท่�กำาหนด้ได้้ (required 
competency)

• พันกังานและลกูจ้างม่ประสบการณ์การที่ำางานท่ี่�เพีัยงพัอ 
และหลากหลาย แสด้งออกถึึงความพร้อมท่�จะเตัิบโตั 
ในระด้ับท่�ส้งข้�นตั่อไป (breadth of experience)

สง่เสรมิการเรยีนรูผ้า่นด้จิทิี่ลัแพัลติฟอรม์ทัี่�วิที่ัง้องค่ก์ร
การเปล่�ยนร้ปแบบการฝึ่กอบรมไปส้่ระบบออนไลน์ทำาให้
บริษัทัสามารถึด้ำาเนนิโครงการได้้อย่างม่ประสิทธภิาพมากข้�น  
ครอบคล่มบ่คลากรมากข้�น และประหยัด้ต้ันท่นการด้ำาเนิน
งาน ด้ิจิทัลแพลตัฟื้อร์มการเร่ยนร้้ของบริษััท ซ์ึ�งม่ชิื�อว่า 
Kerry GURU ถึ้กนำามาใชิ้งานอย่างแพร่หลายในการฝ่ึก 
อบรมและพัฒนาพนักงาน ทั�งในส่วนท่� เป็นการอบรม 
เก่�ยวกบัจรรยาบรรณ์ธ่รกจิซ์ึ�งเปน็ภาคบงัคบัของพนกังาน
ท่กคน และการอบรมตัามหลักส้ตัร KE Ready
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นโยบายการกำากับดู้แลกิจการ	

คณ์ะกรรมการบริษััทได้้จัด้ทำานโยบายการกำากบัด้้แลกิจการ
ตัามแนวทางของสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และ 
ตัลาด้หลักทรัพย์ (CG code) แนวปฏิิบัตัิซ์ึ�งเป็นท่�ยอมรับใน
ระด้บัสากล ตัลอด้จนกฎหมายท่�เก่�ยวขอ้ง จากนั�นสื�อสารและ 
มอบหมายให้คณ์ะกรรมการและพนักงานท่กระด้ับนำาไป
ปฏิบิตัั ิและให้ม่การติัด้ตัามผ่ล รวมถึงึรายงานผ่ลการปฏิบัิตังิาน
ตั่อผ่้้ถึือห้่นไว้ในแบบ 56-1 One Report เป็นประจำาท่กปี  
นอกจากน่� ยังกำาหนด้ให้ม่นโยบายและแนวปฏิิบัติัท่�เฉพาะ
เจาะจงสำาหรับเรื�องท่�ม่นัยสำาคัญ อาทิ จรรยาบรรณ์ธ่รกิจ 
นโยบายตั่อตั้านการคอร์รัปชิันและการให้หรือรับสินบน  
นโยบายความรับผ่ิด้ชิอบตั่อสังคม เป็นตั้น

ผลการด้ำาเนินงาน

1.	การติระหนักถึงบที่บาที่และค่วิามรับผิด้ชอบข้องค่ณะ
กรรมการบริษััที่ในฐานะผู้นำาองค์่กรท่ี่�สร้างคุ่ณค่่าให้แก่
กิจการอย่างยั�งย่น	

ในฐานะผ้้่นำาบริษััท คณ์ะกรรมการบริษััทกำาหนด้ให้ฝ่่ายจัด้การ
ต้ัองม่การวางกลย่ทธ์การด้ำาเนินงานท่�สอด้คล้องกับวิสัย
ทัศน์และพันธกิจของบริษััท โด้ยให้ฝ่่ายจัด้การนำาเสนอต่ัอ
คณ์ะกรรมการบริษััทเพ่�อพ่จารณ์าอน่มตััเิป็นประจำาทก่ปี และ 
ให้ม่การจัด้สรรงบประมาณ์ท่�เหมาะสมเพียงพอ เพ่�อ 
รองรับการด้ำาเนินงานตัามกลย่ทธ์ด้งักล่าว รวมทั�งให้ม่การ
ทบทวนกลย่ทธ์ เมื�อผ่่านการด้ำาเนินงานท่ก ๆ  คร้�งปี (half-year  
review) เพ่�อให้สอด้รับกับสภาวะทางเศรษัฐกิจและสังคม 
ความต้ัองการของล้กค้า สภาพการแข่งขัน ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลย่สารสนเทศ หรือปัจจัยอื�น ๆ ท่�อาจม่ 
การเปล่�ยนแปลงและม่นัยสำาคัญ โด้ยการประชิ่มครั�งล่าส่ด้ 
จดั้ข้�นในวนัท่� 15 ธนัวาคม 2565

ในเรื�องของการบริหารจดั้การองค์กร ได้้แต่ังตัั�งกรรมการชิด่้
ย่อย เพ่�อช่ิวยกำากบัด้แ้ลในด้้านต่ัาง ๆ ตัามหน้าท่�ความรบัผ่ดิ้
ชิอบในกฎบตััรท่�อน่มตััโิด้ยคณ์ะกรรมการบริษััท และกำาหนด้ให้
ประธานคณ์ะกรรมการชิด่้ย่อยท่กชิด่้ต้ัองเข้านำาเสนอผ่ลการ
ด้ำาเนนิงานให้คณ์ะกรรมการบริษััททราบในท่กไตัรมาส เว้นแต่ั
ไตัรมาสใด้ไม่ม่การประชิม่ สามารถึเลื�อนการนำาเสนอไปยงัครั�ง
ถึดั้ไปได้้ ทั�งน่� ฝ่่ายจัด้การได้้นำาเสนอให้คณ์ะกรรมการบริษััทรับ

ทราบถึงึผ่ลการด้ำาเนินงานและพัฒนาการท่�สำาคญัในรป้แบบ 
company factsheet เป็นประจำาท่กเด้อืน

คณ์ะกรรมการบริษััทกำาหนด้ให้ม่การแบ่งแยกอำานาจหน้าท่�
ของคณ์ะกรรมการกับฝ่่ายจัด้การ โด้ยจัด้ทำาเป็นตัาราง
อำานาจอน่มัตัิท่�ม่การกำาหนด้ให้เรื�องท่�ม่นัยสำาคัญ อาทิ  
การเปล่�ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การกำาหนด้วิสัยทัศน์  
พนัธกจิ และกลย่ทธ์ จะต้ัองได้้รับอน่มัตัิจากคณ์ะกรรมการ 
บริษััทเท่านั�น นอกจากน่� ได้้แบ่งแยกอำานาจหน้าท่�และผ่้ด้้ำารง
ตัำาแหน่งประธานกรรมการบริษััท ประธานกรรมการบริหาร และ 
ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารออกจากกัน สำาหรับระดั้บปฏิิบัตัิ
การ ม่การแบ่งแยกสายการควบค่มด้้านสายงานการเงิน  
สายงานการลงท่น และสายงานปฏิบัิตักิาร เพ่�อป้องกันความ 
ขัด้แย้งทางผ่ลประโยชิน์และความเส่�ยงต่ัอการคอร์รัปชิัน  
และให้ม่หน่วยงานตัรวจสอบภายในท่�ข้�นตัรงต่ัอคณ์ะกรรมการ
ตัรวจสอบเป็นผ้้่ตัรวจสอบ ในท่กปี จะม่การทบทวนบทบาทหน้าท่� 
ของคณ์ะกรรมการบริษััท ประธานกรรมการบริษััท ประธาน
เจ้าหน้าท่�บริหาร และผ้้่บริหารระดั้บส้งตัามตัารางอำานาจ
อน่มัตัิ เพ่�อให้สอด้คล้องกับทิศทางขององค์กรและป้องกัน 
การใช้ิอำานาจในทางมชิิอบด้้วย

2.	กำาหนด้วัิติถุประสงค์่และเป้าหมายหลักข้องกิจการ 
ที่่�เป็นไปเพั่�อค่วิามยั�งย่น	

ในการกำาหนด้วัตัถึ่ประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  
คณ์ะกรรมการบริษััทจะคำานึงถึึงสภาพแวด้ล้อมทางธ่รกิจ 
การเปล่�ยนแปลงของปัจจัยการด้ำาเนินธ่รกิจ และการเพ่�ม
ข่ด้ความสามารถึในการแข่งขัน โด้ยม่การนำาความคาด้หวัง 
ของผ้้่ม่ ส่วนได้้เส่ยคนสำาคัญท่� ได้้จากช่ิองทางต่ัาง ๆ  
(stakeholders’ engagement) เข้ามาพ่จารณ์าควบค้่  
เพ่�อให้บริษััทสามารถึวิเคราะห์และประเมินได้้ว่าประเด้็นใด้ 
ท่�จะต้ัองให้ความสำาคัญและกำาหนด้นโยบายหรือกลย่ทธ์ 
ในการบริหารจัด้การ เมื�อได้้แนวทางจากคณ์ะกรรมการ
บริษััทแล้ว ฝ่่ายจัด้การจะนำามาสร้างแผ่นงาน เพ่�อกลับไป 
นำาเสนอคณ์ะกรรมการบริษััทอ่กครั�งหนึ�ง และจะม่การ
รายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ

สำาหรับการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร บริษััทม่่งเน้นท่�การ
สรา้งรากฐานของการปฏิบัิตัติัามกฎหมายอยา่งถึก้ต้ัองและ 
ครบถึ้วน ซ์ึ�งทำาให้บริษััทสามารถึสร้างค่ณ์ค่าระยะยาวได้้ 

การกำากับดู้แลกิจการและแนวิปฏิิบัติิ	
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หากพนักงานหรือผ้้่ม่ส่วนได้้เส่ยภายนอก พบเห็นการกระทำา 
ท่�อาจจะผ่ิด้กฎหมายหรือละเมิด้จริยธรรมธ่รกิจ ถึือเป็น 
หน้าท่�ท่�บ่คคลดั้งกล่าวจะต้ัองแจ้งเรื�องมายังคณ์ะกรรมการ
ตัรวจสอบหรือชิ่องทางร้องเร่ยนตั่าง ๆ  ได้้ ตัามท่�ได้้เผ่ยแพร่
ไว้บนเว็บไซ์ต์ัของบริษััท โด้ยบริษััทม่มาตัรการปกปิด้ตััวตัน
ของผ่้้แจ้งเป็นความลับและม่มาตัรการค่้มครองผ่้้แจ้งตัาม
ท่�ได้้ระบ่ไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเร่ยน (whistleblower 
policy)  

3.	เสริมสร้างค่ณะกรรมการบริษััที่ที่่�ม่ประสิที่ธิผล

คณ์ะกรรมการบริษััทประกอบด้้วยกรรมการจำานวน 9 ราย  
ซ์ึ�ง เป็นผ้้่ทรงค่ณ์วุฒิในด้้านต่ัาง ๆ ตัามรายละเอ่ยด้ 
ท่�ปรากฏิในประวัตัิคณ์ะกรรมการบริษััทรายบ่คคลในแบบ 
56-1 One Report ฉบับน่� และได้้แสด้งเป็นภาพประกอบไว ้
บนหน้าเวบ็ไซ์ต์ัของบริษััท เพ่�อให้เกิด้การถ่ึวงด้ล่อย่างเหมาะสม 
และเสริมสร้างองค์ประกอบของคณ์ะกรรมการบริษััทให้ม่
ประสิทธิภาพ คณ์ะกรรมการบริษััทจ้งประกอบด้้วย

1.  ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่� ไม่ใชิ่ผ่้้บริหาร และ 
ไม่ม่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหติักับประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
รวมถึึงผ่้้บริหารระด้ับส้ง 

2.  กรรมการท่�ไม่ใชิ่ผ่้้บริหารม่สัด้ส่วนร้อยละ 67 

3.  กรรมการอิสระม่สัด้ส่วนร้อยละ 33 

4.  กรรมการเป็นผ่้้หญิง 1 ราย

5.  แตั่งตัั�งกรรมการอิสระ 1 ราย ร่วมพ่จารณ์าวาระการ
ประชิ่ม ร่วมกับประธานกรรมการ

ในการสรรหาและคัด้เลือกผ้้่ท่�จะเข้ามาด้ำารงตัำาแหน่ง
กรรมการและกรรมการอิสระ จะพ่จารณ์าถึึงค่ณ์สมบัตัิ 
ตัามท่�กฎหมายกำาหนด้ ทั�งในเรื�องคณ่์สมบตััขิองกรรมการและ 
กรรมการอิสระ ความร้้ความเข้าใจในธ่รกิจของบริษััท  
รวมถึึงพ่จารณ์าจากความหลากหลายทางทักษัะและเพศ  
บริษััทได้้ม่การนำา skill matrix เข้ามาเป็นเครื�องมือในการ
ชิว่ยพ่จารณ์า เพ่�อใหมั้�นใจวา่การสรรหานั�นม่ประสทิธภิาพ 
คณ์ะกรรมการบรษัิัทจะม่การทบทวนหลกัเกณ์ฑ์ก์ารสรรหา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง สำาหรับแนวปฏิิบัตัิในการสรรหาและ 
คัด้เลือกผ่้้ท่�จะเข้ามาด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการ เป็นด้ังน่� 

1.  ให้ท่กปี บริษััทตั้องเปิด้โอกาสให้ผ่้้ถึือห่้นท่กรายสามารถึ
เสนอบ่คคล เพ่�อรับการเลือกตัั�งเป็นกรรมการใน 
การประชิม่สามญัผ่้ถ้ึอืห้่นประจำาปี โด้ยประกาศหลกัเกณ์ฑ์์  
ระยะ เวลาท่� เปิด้ให้ เสนอ รวมถึึงแบบฟื้อร์มผ่่าน 
ชิ่องทางการแจ้งสารสนเทศของตัลาด้หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและในหน้าเว็บไซ์ต์ั เพ่�อให้ทราบโด้ยทั�วไป  
รวมถึึงพ่จารณ์าผ่้้ทรงค่ณ์วุฒิจากชิ่องทางอื�น ๆ เชิ่น 
การเสนอชิื�อบ่คคลโด้ยผ่้ถ้ึอืห้่นใหญ่ รายชิื�อผ่้ท้รงคณ่์วุฒิ
ตัามทำาเน่ยบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถึาบัน
กรรมการบริษััทไทย เป็นตั้น

2.  คณ์ะกรรมการสรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทนม่หน้าท่�
พ่จารณ์ากลั�นกรองบ่คคลท่�รับการเสนอชิื�อ ตัามหลัก
เกณ์ฑ์์ท่�กำาหนด้ไว้ในนโยบายการกำากับด้้แลกิจการ รวม
ถึึงหลักเกณ์ฑ์์อื�น ๆ ท่�คณ์ะกรรมการบริษััทเห็นชิอบ และ
นำาเสนอต่ัอท่�ประชิ่มคณ์ะกรรมการบริษััทและ/หรือท่�
ประชิ่มสามัญผ่้้ถึือห่้นประจำาปี เพ่�อพ่จารณ์าอน่มัตัิ

โด้ยกรรมการบรษัิัทมว่าระการด้ำารงตัำาแหนง่คราวละ 3 ป ีและ 
เมื�อครบกำาหนด้ออกตัามวาระ กรรมการท่านนั�นอาจได้้ 
รบัพจ่ารณ์าเลือกตัั�งให้เป็นกรรมการต่ัอไปได้้ หากกรรมการ
ทา่นใด้ประสงค์จะลาออก คณ์ะกรรมการบริษััทกำาหนด้ให้ยื�น
หนังสือลาออกต่ัอบริษััท โด้ยจะม่ผ่ลวันท่�หนังสือถึึงบริษััท 
สำาหรับกรรมการอิสระ กำาหนด้ให้ด้ำารงตัำาแหน่งได้้ตั่อเนื�อง
ไม่เกิน 9 ปี โด้ยเมื�อครบกำาหนด้วาระ อาจได้้รับเลือกกลับ
เข้ามาด้ำารงตัำาแหน่งใหม่ได้้ หากคณ์ะกรรมการบริษััทและ
ท่�ประชิ่มผ่้้ถึือห้่นพ่จารณ์าแล้วยังเห็นว่ากรรมการท่านนั�น
สามารถึแสด้งความเห็นได้้อิสระหรือยังสามารถึปฏิิบัติังาน
ได้้ เพ่�อประโยชิน์ส้งส่ด้ของผ่้้ถึือห่้นท่กราย

ทั�งน่�  เพ่�อให้การปฏิิบัตัิงานของคณ์ะกรรมการบริษััท 
ม่ประสิทธิภาพส้งส่ด้ บริษััท สนับสน่นให้กรรมการท่กราย
เข้ารับการฝ่ึกอบรมและพัฒนาความร้้เป็นประจำาท่กปี และ
มอบหมายให้เลขาน่การบริษััทม่หน้าท่�รายงานกฎหมาย 
ประกาศ หรือแนวปฏิิบัตัิของตัลาด้ท่นท่�เปล่�ยนแปลงไปและ
เก่�ยวข้องกับธ่รกิจให้กรรมการรับทราบ โด้ยอาจม่การเชิิญ 
ท่�ปร้กษัาอสิระภายนอก หรือผ่้ท้รงคณ่์วุฒทัิ�งภายในและภายนอก  
เข้ามาเป็นวิทยากรได้้  โด้ยในปี 2565 กรรมการท่กท่าน 
ได้้รับการพัฒนาความร้้เรื�องการด้ำาเนินธ่รกิจตัามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั�งยืน ซึ์�งจัด้โด้ยบริษััท อ่อาร์เอ็ม-สยาม จำากดั้
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บริษััทสนับสน่นให้กรรมการท่กท่านเข้าร่วมการประชิ่ม 
ท่กคณ์ะให้ครบท่กครั�ง และม่การเชิิญผ่้้บริหารระด้ับส้ง อาทิ  
ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานการเ งินและบัญชิ่  
ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานการลงท่น และผ้้่อำานวย
การกล่ม่บญัชิ ่ เขา้รว่มด้ว้ย การกำาหนด้ตัารางการประชิม่จ้ง
ม่การวางแผ่นลว่งหนา้เปน็ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 เดื้อนกอ่น
วันปิด้รอบสิ�นปี และนำาเทคโนโลย่มาใช้ิเพ่�อการจัด้ประชิ่มใน
ร้ปแบบออนไลน์ (virtual meeting) ผ่่านแอปพลิเคชิันท่�ม่ 
ระบบรักษัาข้อม้ลไว้เป็นความลับอย่างปลอด้ภัยส้งส่ด้  
อันเป็นการลด้ข้อจำากัด้เรื�องการเด้ินทางให้แก่กรรมการทั�ง
ในประเทศและตั่างประเทศ คณ์ะกรรมการยังสามารถึเข้าถึึง 
หนังสือเชิิญประชิ่มและเอกสารประกอบการประชิ่มได้้ท่กท่�  
ท่กเวลา ผ่่านอุปกรณ์์ด้ิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น iPad โทรศัพท์
เคลื�อนท่� หรือคอมพ่วเตัอร์ และยังสามารถึจด้บันทึก ลงมตัิ
แตัล่ะวาระ และลงนามรบัรองความถึก้ตัอ้งของขอ้ม้ลหรือของ 
รายงานการประชิ่มได้้บนแอปพลิเคชิันด้้วย ทั�งน่� บริษััทจะ 
นำาส่งหนังสือเชิิญประชิ่มและเอกสารประกอบการประชิ่มให้
คณ์ะกรรมการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นวันประชิม่ หรือ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชิ่ม หากม่วาระพ่เศษั 
กรณ์่ท่�กรรมการต้ัองการข้อม้ลประกอบการพ่จารณ์า 
เพ่�มเติัม กรรมการสามารถึติัด้ต่ัอเลขาน่การบริษััทหรือ 
ฝ่่ายจัด้การได้้ตัลอด้เวลา

สำาหรบัการประเมนิผ่ลการปฏิบิตัังิานของคณ์ะกรรมการและ 
คณ์ะกรรมการชิ่ด้ย่อย ได้้แบ่งเป็นการประเมินในร้ปแบบ
องค์คณ์ะและการประเมินรายบ่คคล โด้ยหลักเกณ์ฑ์์ประเมิน
ครอบคล่มท่กมติัทิ่�สำาคัญ อาท ิโครงสรา้งและคณ่์สมบตััขิอง
กรรมการ ความม่ประสิทธภิาพของการจัด้ประชิม่ บทบาทและ 
หน้าท่�ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่่ายจัด้การ และ 
การฝ่กึอบรมและพฒันากรรมการ เป็นตัน้  โด้ยเมื�อรวบรวม 
ผ่ลประ เมินจากกรรมการแตั่ละ ท่านเร่ยบร้อยแล้ว  
เลขาน่การบริษััทจะนำาการสรป่และนำาเสนอหลกัเกณ์ฑ์์การประเมนิ
และผ่ลการประเมินให้คณ์ะกรรมการสรรหาและพ่จารณ์า
ค่าตัอบแทนพ่จารณ์า ก่อนการนำาเสนอตั่อท่�ประชิ่ม 
คณ์ะกรรมการบริษััทเพ่�อพ่จารณ์าอน่มตััแิละสื�อสารให้กรรมการ
ทราบตั่อไป ทั�งน่� ผ่ลการประเมินจะถึ้กนำามาเพ่�อใชิ้ปรับปร่ง
ประสิทธิภาพการด้ำาเนินงานของคณ์ะกรรมการบริษััทและ
คณ์ะกรรมการชิ่ด้ย่อย

ในปี 2565 ผ่ลการประเมิน เป็นด้ังน่�

92%
คณ์ะกรรมการบริษััท (องค์คณ์ะ)

94%
คณ์ะกรรมการบริษััท (รายบ่คคล)

94%
คณ์ะกรรมการตัรวจสอบ

95%
คณ์ะกรรมการสรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทน

87%
คณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยง

บริษััทได้้จัด้ให้ม่การประเมินผ่ลการปฏิิบัตัิงานของประธาน
กรรมการเพ่�มข้�นในปีน่�ด้้วย โด้ยหลักเกณ์ฑ์์ท่�ใช้ิในการ
พ่จารณ์า คอื การปฏิบิตััหิน้าท่�ตัามความคาด้หวงัของผ่้ถ้ึอืห้่น  
หลักการกำากับด้้แลกิจการท่�ด้่ รวมถึึงบทบาทและหน้าท่� 
รับผ่ิด้ชิอบตัามท่�กฎหมายกำาหนด้ 

ภาพรวมของผ่ลการปฏิิบัตัิงานของประธานกรรมการอย่้
ในเกณ์ฑ์ท์่�นา่พงึพอใจอยา่งมาก โด้ยได้ร้บัคะแนนรอ้ยละ 91 
จากคะแนนเตั็มร้อยละ 100

ในส่วนของการกำากับด้้แลบริษััทย่อยและบริษััทร่วม  
คณ์ะกรรมการบริษัทัได้้อนม่ตัันิโยบายการลงท่นและการบริหาร
งานในบริษััทย่อยและบริษััทร่วม อ้างอิงไปตัามหลักเกณ์ฑ์์
เก่�ยวกับการกำากับด้้แลการด้ำาเนินงานของบริษััทย่อยและ
บริษััทร่วมตัามประกาศคณ์ะกรรมการกำากับตัลาด้ท่นท่� 
ทจ. 28/2551 เรื�อง การขออนญ่าตัและการอน่ญาตัใหเ้สนอ
ขายห้่นท่�ออกใหม่ รวมทั�งแนวทางการกำากับด้้แลกิจการ
ท่�ด่้ของสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตัลาด้หลักทรัพย์ สาระสำาคัญของนโยบาย สามารถึศึกษัา
ได้้จากเนื�อหา “การกำากับด้้แลบริษััทย่อยและบริษััทในเครือ” 
ในหัวข้อภาพรวมการด้ำาเนินธ่รกิจ
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4.	สรรหาและพััฒนาผู้บริหารระด้ับสูงและการบริหาร
บุค่ลากร

ในการสรรหาประธานเจ้าหนา้ท่�บรหิารและผ้้่บรหิารระดั้บส้ง 
คณ์ะกรรมการสรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทนทำาหน้าท่�
หลักในการกำาหนด้ค่ณ์สมบัตัิ หลักเกณ์ฑ์์และกระบวนการ
สรรหา รวมถึงึการจัด้ใหม่้แผ่นสบืทอด้ตัำาแหนง่ เพ่�อเปน็การ
เตัร่ยมความพร้อม ทั�งน่� ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารจะม่การ
รายงานผ่ลการด้ำาเนินงานตัามแผ่นการสืบทอด้ตัำาแหน่ง
ตั่อคณ์ะกรรมการสรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทน และ
คณ์ะกรรมการบริษััทอย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง และจะม่การ
พ่จารณ์าทบทวนหลักเกณ์ฑ์์ตั่าง ๆ  ร่วมกัน เพ่�อใหเ้หมาะสม
ตั่อสภาวการณ์์ในปัจจุบันและทิศทางการด้ำาเนินธ่รกิจของ
บริษััท ทั�งในระยะสั�นและระยะยาวด้้วย

ค่ณ์สมบัตัิหลักของผ้้่ท่�จะด้ำารงตัำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่�
บริหารและผ้้่บริหารระดั้บส้ง จะพ่จารณ์าจากบ่คคลท่�ได้้
รับการเสนอชิื�อว่าม่ค่ณ์สมบัตัิสอด้คล้องกับแนวปฏิิบัตัิใน
นโยบายการกำากับด้แ้ลกจิการท่�ด้ ่ม่ภาวะผ้้่นำา ความร้ค้วาม
เขา้ใจในการด้ำาเนนิธ่รกจิ ประสบการณ์ท์ำางานท่�เหมาะสมกบั
ทิศทางการด้ำาเนินงาน และไม่เป็นบ่คคลท่�กฎหมายตั้องห้าม 

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารและผ้้่บริหารระดั้บส้งจะได้้รับการ
พฒันาความร้ท่้�เก่�ยวขอ้งอยา่งสมำ�าเสมอ โด้ยปที่�ผ่่านมา ท่ก
ท่านได้้เข้าร่วมฝ่ึกอบรมเรื�องการด้ำาเนินธ่รกิจตัามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั�งยืน ซ์ึ�งจัด้โด้ยบริษััท อ่อาร์เอ็ม-สยาม 
จำากัด้ 

สำาหรบัการประเมนิผ่ลการปฏิิบตัังิานของประธานเจา้หนา้ท่�
บริหารและผ่้้บริหารระด้ับส้ง จะม่การพ่จารณ์าร่วมกัน
ระหว่างท่มผ้้่บริหารกับคณ์ะกรรมการสรรหาและพ่จารณ์า
ค่าตัอบแทน ตัั�งแตั่การกำาหนด้หลักเกณ์ฑ์์ท่�สอด้คล้องกับ
ทิศทางการด้ำาเนินงาน กลย่ทธ์ แนวปฏิิบัตัิท่�ด้่ตัามหลักการ
กำากับด้้แลกิจการท่�ด่้ และความคาด้หวังของผ้้่ถึือห้่นและ 
ผ่้้ม่ส่วนได้้เส่ยคนสำาคัญ ครอบคล่มทั�งผ่ลการด้ำาเนินงานท่�
เป็นตััวเลขทางการเงินและท่�มิใชิ่ทางการเงิน อาทิ การเตัิบโตั
ของรายได้้และกำาไร การปรับปร่งประสิทธิภาพของตั้นท่น
การด้ำาเนินงานและค่ณ์ภาพการบริการ การนำาพาองค์กร
ให้ประสบความสำาเร็จตัามกลย่ทธ์ 6 ด้้าน การสร้างความ
ผ้่กพันกับพนักงาน การม่ภาวะผ้้่นำาเพ่�อบริหารองค์กรในช่ิวง
การแพรร่ะบาด้ของโควดิ้-19  ท่มผ่้บ้รหิารกบัคณ์ะกรรมการ 
สรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทนจะประเมนิผ่ลงานร่วมกนั และ 
นำาเสนอผ่ลการประเมินตั่อคณ์ะกรรมการบริษััท 

ในปี 2565 ผ่ลการปฏิิบัตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
ได้้รบัคะแนนอย่้ท่�รอ้ยละ 76 ซ์ึ�งเป็นผ่ลมาจากความม่่งมั�นตัอ่
เป้าหมายด้้านการเงินและเป้าหมายด้้านอื�น ๆ ของประธาน
เจ้าหน้าท่�บริหาร

ผ่ลการประเมินจะถึ้กนำาไปประกอบการพ่จารณ์ากำาหนด้
เป็นโครงสร้างค่าตัอบแทนควบค้่กับกลย่ทธ์การด้ำาเนินงาน  
โด้ยคณ์ะกรรมการสรรหาและพ่จารณ์าค่าตัอบแทนจะเป็น 
ผ่้้ เสนอโครงสร้างค่าตัอบแทนดั้งกล่าวของทั�งประธาน 
เจ้าหน้าท่�บริหารและผ้้่บริหารระดั้บส้งให้คณ์ะกรรมการ
บริษััทพ่จารณ์าอน่มัตัิ

5.	สง่เสรมินวิตัิกรรมและการประกอบธุรกจิอยา่งม่ค่วิาม
รับผิด้ชอบ	

คณ์ะกรรมการบริษััทเป็นผ้้่พ่จารณ์าและอน่มัตัิงบประมาณ์
ประจำาปี  ซึ์�งครอบคล่มด้้านการวิจัยและการลงท่นใน
เทคโนโลย่และนวัตักรรมใหม่ ๆ รวมถึึงการสนับสน่นให้ 
ฝ่่ายจัด้การสรรหาบ่คลากรท่�ม่ความเช่ิ�ยวชิาญในด้้านดั้งกล่าว
ให้ม่จำานวนท่�เหมาะสม พร้อมรองรับตั่อการเตัิบโตัของ
บริษััท นอกจากน่� คณ์ะกรรมการยังมอบนโยบายให้ฝ่่าย
จัด้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่�เอื�ออำานวยให้บ่คลากร 
ท่กคนสามารถึม่สว่นรว่มในการนำาเสนอนวตัักรรม เพ่�อเพ่�ม
ค่ณ์ค่าให้แก่องค์กร 

บริษััทจัด้ให้ม่โครงการสนับสน่นให้พนักงานรวมกล่่มกัน
คิด้ค้นนวัตักรรมหรือโครงการท่�จะเพ่�มประสิทธิภาพในการ
ด้ำาเนินงานและการพัฒนาอย่างยั�งยนืของธ่รกิจ ทั�งในรป้แบบ 
product innovation และ process innovation โด้ยม่การ
สื�อสารจากประธานเจา้หนา้ท่�บรหิารใน CEO Town Hall ให้
ท่กคนรับทราบถึึงแนวคิด้และหลักเกณ์ฑ์์ต่ัาง ๆ รวมถึึงการ
จัด้สรรงบประมาณ์และค่าตัอบแทนพ่เศษัให้กับพนักงานท่�ม่
ส่วนร่วมพัฒนาองค์กร หนึ�งในหลักเกณ์ฑ์์การนำาเสนอ คือ 
นวัตักรรมนั�น นอกจากจะต้ัองช่ิวยเพ่�มประสิทธิภาพหรือ 
การเตัิบโตัให้ธ่รกิจแล้ว จะตั้องชิ่วยลด้ผ่ลกระทบด้้าน 
สิ�งแวด้ลอ้มท่�เกดิ้จากการด้ำาเนนิงานของบรษิัทั หรอืยกระด้บั
ค่ณ์ภาพชิ่วิตัของพนักงานและสังคมส่วนรวม

สำาหรับภาพรวมของนวัตักรรมทางธ่รกิจ บริษััทถึือเป็น
ผ่้้นำาท่�นำาเสนอนวัตักรรมทางด้้านสินค้าและบริการด้้าน
การขนส่งพัสด้่ด่้วนต่ัอผ้้่บริโภครายแรกในหลากหลายมิติั 
อาทิ การพัฒนาเคอร่� วอลเล็ตั แอปพลิเคชิันสำาหรับบริการ
ทางการเงินครบวงจร การเป็นผ้้่ให้บริการขนส่งพัสด่้ด่้วน 
รายแรกท่�ม่โปรแกรมสิทธิ Kerry Express Club เพ่�อสร้าง
ความผ่้กพัน (customers’ engagement) ให้แก่ล้กค้า  และ 
การเปิด้ตััว Kerry Express Wallet บริการรับชิำาระ 
ค่าบริการผ่่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นรายแรกใน
ประเทศไทย จ้งถึือได้้ว่าบทบาทของคณ์ะกรรมการบริษััทม่
สว่นชิว่ยใหบ้รษิัทั เข้ามาผ่ลักด้นัมาตัรฐานของอตุัสาหกรรม
การขนส่งพัสด่้ด้่วนในประเทศไทยให้ก้าวหน้าข้�นไปทัด้เท่ยม
กับมาตัรฐานในระด้ับสากล
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ภาพแสด้งการฝึ่กอบรมภาคบังคับกับพนักงานเรื�องจริยธรรมทางธ่รกิจ 
(Compliance training) ซ์ึ�งม่เนื�อหาครอบคล่มทั�งเรื�อง การไม่ซ์ื�อขายหลัก
ทรัพย์โด้ยใชิ้ข้อม้ลภายใน ความขัด้แย้งทางผ่ลประโยชิน์ การตั่อตั้านการ
คอร์รัปชิัน นโยบายการรับข้อร้องเร่ยน และหลักปฏิิบัตัิงานเพ่�อสนับสน่น
การพัฒนาอย่างยั�งยืน โด้ยการฝึ่กอบรมภาคบังคับน่� จะถึ้กจัด้ข้�นในเชิิง
กายภาพเด้ือนละ 2 ครั�ง แตั่ละครั�งม่ผ่้้เข้าร่วมประมาณ์ 50 คน  และถึ้กจัด้
ในร้ปแบบออนไลน์อย่างตั่อเนื�องท่กเด้ือน ทั�งน่�ก็เพ่�อให้ครอบคล่มพนักงาน
ครบร้อยละ 100

คณ์ะกรรมการบริษััทได้้กำาหนด้ให้ม่นโยบายบริหารความเส่�ยง  
เพ่�อกำากับด้้แลเรื�องการประเมินและการบริหารความเส่�ยง 
ในระด้ับองค์กร และม่จรรยาบรรณ์ธ่รกิจท่�ระบ่แนวปฏิิบัติั 
เพ่�อป้องกันความขัด้แย้งทางผ่ลประโยชิน์และป้องกัน 
การใชิ้ข้อม้ลภายใน คณ์ะกรรมการยังออกนโยบายการตั่อ
ตั้านการท่จริตัคอร์รัปชิัน และนโยบายการทำาธ่รกรรมท่�
เก่�ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษััทของกรรมการ ผ่้้บริหาร 
พนักงาน และบ่คคลท่�เก่�ยวข้อง ซ์ึ�งภายใตั้นโยบายน่� บ่คคล
ด้ังกล่าวจะต้ัองแจ้งให้บริษััททราบถึึงเจตัจำานงในการ 
ทำาธ่รกรรมท่�เก่�ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษััทให้บริษััท
ทราบก่อนการทำารายการ อยา่งน้อย 24 ชิั�วโมง  ทั�งน่� การจัด้
ตัั�งนโยบายทั�งหลาย กเ็พ่�อสรา้งความแขง็แกรง่ใหว้ฒันธรรม
องค์กรในการประกอบธ่รกิจอย่างม่จริยธรรม  บริษััทม่การ
สื�อสารนโยบายหลักไว้บนเว็บไซ์ต์ัให้พนักงานและบ่คคล
ภายนอกรับทราบ และกำาหนด้ใหตั้ั�งแตัร่ะดั้บกรรมการจนถึงึ
พนกังาน ท่กคนจะตัอ้งได้ร้บัการฝึ่กอบรมและประเมินความ 
เข้าใจเป็นประจำาท่กปี โด้ยการด้ำาเนินงานในปีท่�ผ่่านมา  
คณ์ะกรรมการบริษััทและพนักงานท่กระดั้บม่การเข้าร่วม 
ฝ่กึอบรมครบร้อยละ 100 และเข้ารว่มการประเมินความเขา้ใจ
ประจำาปีร้อยละ 86

ทั�งน่� เรื�องของจรรยาบรรณ์ในการด้ำาเนินธ่รกิจ บริษััทได้้
ขยายให้ม่การบังคับไปถึึงพันธมิตัรทางธ่รกิจ และล้กค้า
องค์กรคนสำาคัญ

ทั�งน่� จากการสง่เสรมิเทคโนโลย่และนวตัักรรมด้งักลา่ว อาจ
ก่อให้เกิด้ความเส่�ยงด้้านความปลอด้ภัยในเทคโนโลย่ข้�นได้้  
คณ์ะกรรมการบริษััทจ้งเห็นสมควรให้ ม่นโยบายและ 
แนวปฏิบัิตั ิเพ่�อปกป้องระบบเทคโนโลย่สารสนเทศและค่ม้ครอง 
ข้อม้ลส่วนบ่คคล ตัั�งแต่ันโยบายการเข้าถึงึข้อม้ล (information  
classification policy) นโยบายความมั�นคงปลอด้ภัยทาง
สารสนเทศ (acceptable use policy) นโยบายการควบค่ม
การเข้าถึึงข้อม้ล (access control policy) และนโยบาย 
การค่ม้ครองข้อม้ลส่วนบค่คล (personal data protection  
policy) ซึ์�งแนวทางการกำากับด้้แลของทั�ง 4 นโยบาย 
ครอบคล่มทั�งเรื�องการปฏิิบัตัิตัามกฎหมาย ระเบ่ยบ  
ข้อบงัคบั และมาตัรฐานต่ัาง ๆ  ท่�เก่�ยวข้องกับการใช้ิเทคโนโลย่
สารสนเทศ การจัด้ให้ม่ระบบการรักษัาความปลอด้ภัยของ
ขอ้ม้ล เพ่�อรกัษัาความลบั (confidentiality) ความนา่เชิื�อถึอื 
(integrity) และความพร้อมใชิ้ของข้อม้ล (availability) รวม
ทั�งป้องกันมิให้ม่การนำาข้อม้ลไปใช้ิในทางมิชิอบ หรือม่การ
แก้ไขเปล่�ยนแปลงข้อม้ลโด้ยไม่ได้้รับอน่ญาตั การพ่จารณ์า
ความเส่�ยงด้า้นเทคโนโลย่สารสนเทศ และม่มาตัรการในการ
บรหิารจดั้การความเส่�ยงด้งักลา่ว และการจดั้สรรและบรหิาร
ทรัพยากรด้้านเทคโนโลย่สารสนเทศ ม่การกำาหนด้หลัก
เกณ์ฑ์์และปัจจัยในการกำาหนด้ลำาด้ับความสำาคัญของแผ่น
งานด้า้นเทคโนโลยส่ารสนเทศ เช่ิน ความเหมาะสมสอด้คล้อง
กบัแผ่นกลย่ทธ ์ผ่ลกระทบตัอ่การด้ำาเนนิธ่รกิจ ความเร่งด่้วน
ในการใช้ิงาน งบประมาณ์และทรพัยากรบ่คคลด้า้นเทคโนโลย่
สารสนเทศ และความสอด้คลอ้งกับรป้แบบธร่กจิ (business 
model) เป็นตั้น

บรษัิัทมอบหมายใหส้ายงานควบคม่คณ่์ภาพและความเส่�ยง
เป็นผ่้้รับผ่ิด้ชิอบในการด้้แลเรื�องการบริหารความเส่�ยงและ
การสื�อสารให้กับพนักงานรับทราบเป็นประจำา

6.	สร้างระบบการบริหารค่วิามเส่�ยงและการค่วิบคุ่ม
ภายในที่่�แข้็งแกร่ง

คณ์ะกรรมการมอบหมายให้คณ์ะกรรมการตัรวจสอบและ 
คณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยงเป็นผ้้่กำากับด้้แลเรื�อง 
การบรหิารความเส่�ยงและการควบค่มภายใน ในแตัล่ะไตัรมาส  
คณ์ะกรรมการตัรวจสอบและคณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยง 
จะนำาเสนอรายงานผ่ลการตัรวจสอบและควบค่มด้้แล 
ให้คณ์ะกรรมการบริษััทรับทราบ กระบวนการและผ่ลการ
ปฏิบัิติังานด้า้นการบริหารความเส่�ยงและการควบคม่ภายใน 
สามารถึศึกษัาได้้จากหัวข้อการบริหารความเส่�ยงและ 
การควบค่มภายใน
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ข้้อมูลสรุปกรณ่ละเมิด้จรรยาบรรณธุรกิจในปี	2565	และการด้ำาเนินการข้องบริษััที่	

ในปี 2565 ม่จำานวนกรณ์่ละเมิด้จรรยาบรรณ์ธ่รกิจทั�งสิ�น 229 ครั�ง โด้ยข้อร้องเร่ยนส่วนใหญ่เก่�ยวข้องกับพฤตัิกรรมของ
หัวหน้างาน

โด้ยม่รายงานกรณ์่ท่�ม่ความสำาคัญและการด้ำาเนินการโด้ยสร่ปด้ังน่�

การละเมิด้ มาติรการ
แนวิที่างป้องกันไม่ให้เกิด้ซ์ำ้า

ในอนาค่ติ

1.	 การใช้ติำาแหน่งอย่างมิชอบเพั่�อ 
ว่ิาจ้างบุค่ค่ลในค่รอบค่รวัิเข้้ามาให้
บริการกับบริษััที่

ด้ำาเนินการตัรวจสอบและแจ้งตั่อ 
ผ่้้บริหารและผ่้้ตั้องสงสัยให้รับทราบ 
จากนั�น ลงโทษัทางวินัยพนักงานท่� 
กระทำาความผ่ิด้ โด้ยตัักเตัือนและ 
พกังานโด้ยไม่ได้้จ่ายค่าจ้าง อย่างไรก็ตัาม 
พนักงานคนดั้งกล่าวยังม่สถึานะเป็น 
พ นั ก ง า น บ ริ ษัั ท อ ย้่ เ นื� อ ง จ า ก ม่ 
ผ่ลปฏิิบัตัิงานท่�ด้่มาโด้ยตัลอด้

ปรับปร่งระบบการรายงานการม่ 
ส่วนได้้เส่ยกับบริษััทและสื�อสารให้
พนกังานท่กคนรบัทราบอยา่งตัอ่เนื�อง

2.	 การฉ้อโกงโด้ยจัด้ที่ำารายช่�อ
พันกังานเท็ี่จเพ่ั�อเรียกรับค่า่จา้ง
กับบริษััที่

ด้ำาเนินการตัรวจสอบและแจ้งตั่อ 
ผ่้้บริหารและผ่้้ตั้องสงสัยให้รับทราบ 
ก่อนด้ำาเนินการเลิกจ้างพนักงานท่�
กระทำาความผ่ิด้

ยำ�าเตัือนให้หัวหน้างานตั้องกำากับด้้แล
และทวนสอบข้อม้ลรายชิื�อพนักงาน
อย่างสมำ�าเสมอ จัด้ตัั�งศ้นย์ปฏิิบัตัิ 
การตัรวจสอบการท่จริตัในองค์กร 
เพ่�อส่่มตัรวจสอบ

3.	 การใช้อำานาจโด้ยมิชอบข้อง 
หัวิหน้างาน

ด้ำาเนินการตัรวจสอบและแจ้งตั่อ 
ผ่้้บริหารและผ่้้ตั้องสงสัยให้รับทราบ 
ก่อนด้ำาเนินการตัักเตืัอนพนักงานท่�
กระทำาความผ่ิด้

สื�อสารเรื�องจรยิธรรมของหวัหนา้งาน
และหลักปฏิิบัตัิท่�ถึ้กต้ัองต่ัอล้กจ้าง
ตัามหลักสิทธิมน่ษัยชิน ให้พนักงาน
ท่กระด้ับทราบเป็นประจำาและตั่อเนื�อง
และจัด้ให้ม่การตัรวจสอบประจำาปี 
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7.	รกัษัาค่วิามน่าเช่�อถ่อที่างการเงินและการเปิด้เผยข้้อมลู	

คณ์ะกรรมการบริษััทได้้ออกนโยบายการเปิด้เผ่ยข้อม้ลและ
นโยบายการนำาส่งงบการเงินตัามกฎหมายและหลักปฏิิบัตัิ 
ท่� เก่�ยวข้อง เพ่�อให้การจัด้ทำารายงานทางการเงินและ 
การเปิด้เผ่ยขอ้ม้ลท่�สำาคญัม่ความถึก้ต้ัอง ทนัเวลา เป็นไปตัาม 
กฎเกณ์ฑ์์ มาตัรฐานและแนวปฏิิบัตัิท่�เก่�ยวข้อง ไม่เพียงแต่ั 
การออกนโยบายเพ่�อควบค่มการสร้างความน่าเชิื�อถึือ
ทางการเงินและการเปิด้เผ่ยข้อม้ล คณ์ะกรรมการบริษััทยงัได้้ 
จัด้ให้ม่บ่คลากรท่�เก่�ยวข้องกับการจัด้ทำาและเปิด้เผ่ยข้อม้ล  
ซ์ึ�งม่ความร้ ้ทกัษัะ ความเชิ่�ยวชิาญและประสบการณ์์ท่�เหมาะสม 
กับหน้าท่�ความรับผ่ิด้ชิอบ และม่จำานวนเพียงพอ โด้ยหมาย
รวมถึึงประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานการเงินและบัญชิ่  
ผ่้้อำานวยการกล่่มบัญชิ่ ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงาน 
การลงท่น เลขาน่การบริษััท เจ้าหน้าท่�ฝ่่ายนกัลงท่นสัมพนัธ์ และ 
เจ้าหน้าท่�ท่�เก่�ยวข้อง

นอกจากน่� ได้้กำาหนด้ผ่้้บริหารท่�รับผ่ิด้ชิอบในการให้ข้อม้ล 
(spokespersons) คือ ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร ประธาน
เจ้าหน้าท่�บริหารสายงานปฏิิบัตัิการ และประธานเจ้าหน้าท่�
บริหารสายงานลงท่น 

ในการให้ความเห็นชิอบการเปิด้เผ่ยข้อม้ล คณ์ะกรรมการ
บรษัิัทได้ค้ำานงึถึงึปัจจยัท่�เก่�ยวข้องกับการเปดิ้เผ่ยขอ้ม้ล อาทิ 
กรณ่์ท่�เป็นรายงานทางการเงิน จะพจ่ารณ์าปัจจยัอยา่งนอ้ย 
ด้ังตั่อไปน่� 

1.  ผ่ลการประเมินความเพียงพอของระบบควบค่มภายใน 

2.  ความเห็นของผ่้้สอบบัญชิ่ในรายงานทางการเงินและ 
ข้อสังเกตัของผ่้้สอบบัญชิ่เก่�ยวกับระบบควบค่มภายใน 
รวมทั�งข้อสังเกตัของผ้้่สอบบัญชิ่ผ่่านการสื�อสาร 
ในชิ่องทางอื�น ๆ (ถึ้าม่)  

3.  ความเห็นของคณ์ะกรรมการตัรวจสอบ

4.  ความสอด้คล้องกบัวตััถึป่ระสงค์ เป้าหมายหลกั กลยท่ธ์ และ 
นโยบายขององค์กร

นอกจากการเปิด้เผ่ยข้อม้ลแล้ว สถึานะทางการเงินของบริษััท 
ถึือเป็นเรื�องสำาคัญตั่อผ่้้ถึือห้่นและกล่่มผ่้้ ม่ส่วนได้้ เส่ย  
คณ์ะกรรมการจ้งกำากับให้ฝ่่ายจัด้การมก่ารติัด้ตัามและประเมิน
ฐานะการเงนิของกจิการ และรายงานตัอ่คณ์ะกรรมการอย่าง

สมำ�าเสมอ โด้ยคณ์ะกรรมการบรษิัทักบัฝ่่ายจดั้การจะรว่มกัน
หาทางแก้ไขโด้ยเรว็ หากเริ�มม่สญัญาณ์บง่ชิ่�ถึงึปญัหาสภาพ
คล่องทางการเงินและความสามารถึในการชิำาระหน่� หากม่
การอน่มัตัิการทำารายการใด้ ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่� 
ประชิ่มผ้้่ถึือห้่นอน่มัตัิอันเก่�ยวข้องกับสภาพคล่องทาง 
การเงินของ KEX คณ์ะกรรมการบริษััทจะต้ัองมั�นใจได้้ว่าการ
ทำารายการดั้งกล่าว จะไม่กระทบต่ัอความต่ัอเนื�องในการ
ด้ำาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถึ
ในการชิำาระหน่�  อย่างไรก็ด้่ ในภาวะท่�กิจการประสบปัญหา
ทางการเงิน หรือม่แนวโน้มจะประสบปัญหา คณ์ะกรรมการ
บรษัิัทจะร่วมกบัฝ่่ายจดั้การคดิ้แผ่นและแนวทางแก้ไขปัญหา 
หรอืกลไกอื�นท่�จะสามารถึแก้ไขปญัหาทางการเงนิได้ ้ซ์ึ�งแผ่น 
ด้ังกล่าวต้ัองม่ความสมเหต่ัสมผ่ล คำานึงถึึงสิทธิของ 
ผ่้ม่้ส่วนได้้เส่ยเป็นสำาคญั รวมไปถึงึเจ้าหน่�  ทั�งน่� คณ์ะกรรมการ
บรษัิัทจะตัดิ้ตัามการแก้ไขปญัหา โด้ยให้ฝ่่ายจดั้การรายงาน
สถึานะอย่างสมำ�าเสมอ

8.	สร้างการม่ส่วินร่วิมและการส่�อสารกับผู้ถ่อหุ้น 
อย่างติ่อเน่�อง

คณ์ะกรรมการบริษััทให้ความสำาคัญกับสิทธิและความเท่า
เท่ยมของผ่้้ถึือห้่นในการม่ส่วนร่วมกับการด้ำาเนินการใด้ ๆ 
ของบริษััทจ้งได้้กำาหนด้แนวปฏิิบัตัิเรื�องการม่ส่วนร่วมของ
ผ่้้ถึือห้่นและจัด้ให้ม่ช่ิองทางและวิธ่การสื�อสารกับผ้้่ถึือห้่นไว้
ในนโยบายการกำากับด้้แลกิจการของบริษััท ในปีท่�ผ่่านมา 
บริษััทได้้ด้ำาเนินการส่งเสริมการม่ส่วนร่วมและการสื�อสาร
กับผ่้้ถึือห่้น ด้ังน่�

1.  ในการกำาหนด้วาระการประชิ่มสามัญผ้้่ถึือห้่นประจำาปี  
บริษััทได้้เปิด้โอกาสให้ผ่้้ถึือห้่นท่กรายสามารถึเสนอ 
วาระเพ่�อพจ่ารณ์าในท่�ประชิม่ และเสนอชิื�อบ่คคลเพ่�อเขา้ 
รับการคัด้เลือกเป็นกรรมการบริษััท โด้ยประกาศ 
หลักเกณ์ฑ์์ ชิ่องทาง วิ ธ่การเสนอ และระยะเวลา  
ให้ทราบผ่่านเว็บไซ์ต์ัของบริษััท และช่ิองทางการเผ่ย
แพร่ข่าวของตัลาด้หลักทรัพย์ฯ อนึ�ง เมื�อครบกำาหนด้ 
ไม่พบว่าม่ผ้้่ถึือห้่นเสนอวาระการประชิ่มและบ่คคล 
เพ่�อเข้ารับคัด้เลือกเป็นกรรมการแตั่อย่างใด้

2.  เปิด้โอกาสให้ผ่้้ถึือห้่นสามารถึส่งคำาถึามล่วงหน้าท่�
เก่�ยวข้องกับการประชิ่มสามัญผ้้่ถึือห้่นประจำาปี และ 
จัด้ให้หน่วยงานนักลงท่นสัมพันธ์และผ่้้บริหารระด้ับส้ง 
เป็นผ่้้ตัอบคำาถึามทั�งผ่่านอ่เมลและในวันประชิ่ม
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3.  หนังสือเชิิญประชิ่มและเอกสารประกอบการประชิ่ม  
จัด้ทำาเป็นภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั เผ่ยแพร่ไว้บน
เวบ็ไซ์ตับ์รษัิัท ลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นวันประชิม่ และส่งออก
ให้ผ่้้ถึือห่้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชิ่ม  

4.  อำานวยความสะด้วกให้ผ่้ถ้ึอืห้่นท่�เปน็กองท่นและคัสโตัเด่้ยน 
ส่งหนังสือมอบฉันทะให้กับบริษััทก่อนวันประชิ่ม เพ่�อ 
นำามาลงทะเบ่ยนและตัรวจสอบเอกสารล่วงหน้า

5.  จัด้ให้ม่การด้ำาเนินการประชิ่มสามัญผ่้้ถึือห้่นประจำาปี
เป็นภาษัามือ เพ่�อให้ผ่้้ถึือห้่นท่�ม่ความบกพร่องทางการ
ได้้ยินสามารถึเข้าถึึงข้อม้ลการประชิ่มและม่ส่วนร่วมใน
การประชิ่มได้้อย่างเท่าเท่ยม

สำาหรับรายงานผ่ลการด้ำาเนินงานเพ่�อสนับสน่นการม่ 
สว่นร่วมและการสื�อสารกับผ้้่ถึอืห้่นในเรื�องอื�น ๆ  สามารถึศึกษัา
ได้เ้พ่�มเติัมจากหนังสือเชิญิประชิม่สามัญผ้้่ถึอืห้่นประจำาปแีละ 
รายงานการประชิ่มผ้้่ถึือห้่นท่� ได้้เผ่ยแพร่ไว้บนเว็บไซ์ต์ั
บริษััท รวมถึึงประกาศท่�เก่�ยวข้องกับการประชิ่มสามัญ 
ผ่้้ ถึื อ ห้่ น ป ร ะ จำา ปี  ซ์ึ� ง ไ ด้้ เ ผ่ ย แ พ ร่ ผ่่ า น ชิ่ อ ง ท า ง ข อ ง 
ตัลาด้หลักทรัพย์ฯ แล้ว

ข้้อพั่พัาที่ที่างกฎหมาย

ณ์ วันท่�กำาหนด้ให้ตั้องเผ่ยแพร่แบบ 56-1 One Report 
ฉบับน่� บริษััทไม่ได้้ม่ส่วนเก่�ยวข้องกับการด้ำาเนินคด่้ การ
อน่ญาโตัต่ัลาการหรอืการเรย่กรอ้งใด้ ๆ  (รวมถึงึการบาด้เจบ็ 
ส่วนบ่คคล ค่าชิด้เชิยพนักงานหรือการเร่ยกร้องความ 
รับผ่ิด้ตั่อผ่ลิตัภัณ์ฑ์์) ท่�ม่นัยสำาคัญ และบริษััทไม่ได้้รับทราบ
ถึึงการด้ำาเนินคด่้ การอน่ญาโตัต่ัลาการหรือการเร่ยกร้อง
ใด้ ๆ ท่�ม่นัยสำาคัญซ์ึ�งอย่้ในระหว่างด้ำาเนินการหรือการข่มขู่
อนัจะสง่ผ่ลกระทบอย่างม่นยัสำาคัญตั่อธ่รกจิ ฐานะทางการ
เงินหรือการด้ำาเนินธ่รกิจ
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การบริหารความเส่�ยง 
และการควบค่มภายใน



การบริหารความเส่�ยงและการควบค่มภายใน

รายงานข้องค่ณะกรรมการบริหารค่วิามเส่�ยง

เรียน	ที่่านผู้ถ่อหุ้น

คณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยงของบริษััทประกอบด้้วยกรรมการผ้้่ทรงค่ณ์วุฒิ 4 ท่าน ทั�งกรรมการท่�เป็นผ่้้บริหารและ
กรรมการท่�ไม่เป็นผ้้่บริหาร ซ์ึ�งท่กท่านม่ทักษัะ ความร้้ความสามารถึ และประสบการณ์์ท่�เก่�ยวข้องกับธ่รกิจของบริษััท  
โด้ยม่หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่�ยงและกำากับกิจการเป็นเลขาน่การของคณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยง

ใบปี 2565 คณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยงได้้ม่การจัด้ประชิ่ม 4 ครั�ง โด้ยม่การเข้าร่วมประชิ่มของกรรมการด้ังตั่อไปน่� 

รายช่�อกรรมการ ติำาแหน่ง
การเข้้าร่วิมประชุม/ 
จำานวินการประชุม

1. นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์์ ประธาน 4/4

2. นายชิลัชิ ชิินธรรมมิตัร์ กรรมการ 4/4

3. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย กรรมการ 4/4

4. นางสาววันวิสาข์ ทัศนปร่ชิาชิัย กรรมการ 4/4

คณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยงได้้ม่การปฏิบิติัังานตัามกฎบตััรตัามท่�ได้้รบัอน่มัติัจากคณ์ะกรรมการบริษััทอย่างเตัม็ความสามารถึ 
โด้ยสร่ปภาพรวมการทำางาน ได้้ด้ังน่�

คณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยงได้้ม่การทบทวนกรอบการบริหารความเส่�ยง นโยบาย การยอมรับความเส่�ยงและตััวชิ่�วัด้
ใหม่้ความสอด้คล้องกับบริบทของบริษััท ม่การติัด้ตัามปจัจัยความเส่�ยงโด้ยปรับให้ม่ความเข้ากบัลกัษัณ์ะการด้ำาเนินกลย่ทธ์ 
การด้ำาเนนิงาน การเงนิ การกำากบักจิการ มติัทิางสงัคมและสิ�งแวด้ลอ้ม และใหค้วามสำาคญักบัความเส่�ยงใหมอ่ยา่งความเส่�ยง
จากโรคระบาด้ซ์ึ�งม่ผ่ลตั่อบริษััทในชิ่วงคร้�งปีแรก รวมถึึงการเปล่�ยนแปลงด้้านเศรษัฐกิจ แนวโน้มการบริโภคและสภาวะการ
แข่งขันตัลอด้ทั�งปี ให้คำาแนะนำาตั่อผ่้้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยให้ม่การเตัร่ยมแผ่นงานท่�พร้อมและเหมาะสมในการจัด้การความเส่�ยง

คณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยงได้ป้ระเมินกระบวนการบริหารความเส่�ยงของบริษััทแล้วและได้ม่้การตััด้สินใจให้บรษัิัทเพ่�ม
ความสำาคัญกับความเส่�ยงด้้านกลย่ทธ์จากสภาพแวด้ล้อมทางธ่รกิจท่�ม่ความท้าทายมากข้�น จ้งได้้อน่มัติัปรับแผ่นงาน
บริหารความเส่�ยงในไตัรมาสท่� 4 เพ่�อให้สอด้คล้องกับสภาวการณ์์ของบริษััทในปัจจุบัน นอกจากน่� คณ์ะกรรมการบริหาร
ความเส่�ยงยังได้้ม่การรายงานภาพรวมของความเส่�ยงบริษััทให้คณ์ะกรรมการบริษััทรับทราบเป็นรายไตัรมาส

 ในนามข้อง	
	 ค่ณะกรรมการบริหารค่วิามเส่�ยง
	 นายค่ิน	เฮ็ง	เน็ง	อเล็กซ์์	
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กรอบการบริหารค่วิามเส่�ยงและนโยบาย
บริหารค่วิามเส่�ยง

บรษัิัทเชิื�อวา่ การบริหารความเส่�ยงท่�มป่ระสิทธิภาพเป็นหนึ�ง
ในปจัจัยหลกัท่�สง่เสรมิใหบ้รษิัทัม่การพัฒนาและเตับิโตัอยา่ง
ยั�งยนื บรษัิัทจ้งใหค้วามสำาคญักบัการบรหิารความเส่�ยง และ
ม่การทบทวนและปรับปรง่ทั�งกรอบการบริหารความเส่�ยงและ
นโยบายบริหารความเส่�ยงอย่างสมำ�าเสมอ 

กรอบการบริหารความเส่�ยงและนโยบายบริหารความเส่�ยง
ของบริษััทม่ความสอด้คล้องกับหลักการบริหารความเส่�ยง
ของ COSO ERM 2017 โด้ยกรอบการบริหารความเส่�ยงและ 
นโยบายบริหารความเส่�ยงนั�นม่วัตัถึ่ประสงค์เพ่�อให้
บริษััทม่ความสอด้คล้องกับหลักการกำากับกิจการท่�ด่้ 
เพ่�อให้ความเส่�ยงและเหตั่การณ์์สำาคัญถึ้กรายงานมายัง 
ฝ่่ายบรหิารอยา่งเหมาะสมและทันทว่งท่ เพ่�อวเิคราะห์สาเหต่ั
ท่�แท้จริงของความเส่�ยง เพ่�อลด้ผ่ลกระทบและโอกาสท่�เกิด้
จากความเส่�ยง เพ่�อระบ่บทบาทหน้าท่�และความรับผิ่ด้ชิอบ
ของผ่้ม่้สว่นได้ส้ว่นเส่ย และเพ่�อใหบ้รษัิัทได้บ้รรล่เปา้ประสงค์
ทางธ่รกิจท่�ไว้วางไว้

การกำากับดู้แลค่วิามเส่�ยงและวิัฒนธรรม
ค่วิามเส่�ยง

บริษััทจัด้ให้การบริหารความเส่�ยงเป็นส่วนสำาคัญของ
วัฒนธรรมองค์กรซ์ึ�งพนักงานท่กระดั้บต้ัองปฏิิบัตัิตัาม
เพ่�อใหมั้�นใจได้้วา่ บรษัิัทจะบรรล่เปา้ประสงคท์างธร่กจิตัา่ง ๆ   
ท่�วางไว้และสามารถึรักษัาผ่ลประโยชิน์และความคาด้หวัง 
ของผ่้้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ย

บริษััทม่บริหารความเส่�ยง 2 ระดั้บชิั�นเพ่�อการกำากับด้้แล
ความเส่�ยงท่�ม่ประสิทธิภาพและการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความเส่�ยง

1.		ระด้ับองค่์กร ระด้ับความเส่�ยงท่�ยอมรับได้้จะถึ้กกำาหนด้
จากผ่้้บริหารระด้ับส้งเพ่�อใชิ้เป็นกรอบการตััด้สินใจทาง
ธ่รกิจ โด้ยบริษััทได้้ตัั�งหน่วยงานกำากับด้้แลความเส่�ยง
พร้อมระบ่บทบาทหน้าท่�และความรับผ่ิด้ชิอบเพ่�อให้ด้้แล
การจดั้การความเส่�ยง โด้ยจดั้ใหม่้การประชิม่เปน็ประจำา
เพ่�อให้ม่การรายงานเรื�องสำาคัญ ประเมินประสิทธิภาพ
ของการด้ำาเนินงานและการบริหารความเส่�ยงว่าม่การ
ตัอบสนองอยา่งเหมาะสมตัอ่ความเส่�ยงท่�เกิด้ข้�นแลว้และ 

สามารถึมองเห็นถึึงเหต่ัการณ์์ท่�อาจก่อให้เกิด้ความ
เส่�ยงข้�น การจัด้การท่�เก่�ยวข้องกับกลยท่ธต์ัอ้งได้รั้บการ
อน่มตััจิากผ้้่บริหารระดั้บส้งและคณ์ะกรรมการบริษัทัเพ่�อ
ให้มั�นใจว่าการจัด้การเหล่านั�นได้้พ่จารณ์าความเส่�ยง
ทั�งหมด้ท่�เก่�ยวข้องแล้ว

2.		ระด้ับหน่วิยงาน หัวหน้าหน่วยงานในฐานะเจ้าของ
ความเส่�ยงต้ัองประ เมินความเส่�ยงในบริบทของ 
หน่วยงานตันเองและรายงานต่ัอหน่วยงานบริหารความเส่�ยง  
นำาคำาแนะนำาจากคณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยงและ 
หน่วยงานบริหารความเส่�ยงไปปรับปร่งการด้ำาเนินงาน
เพ่�อให้ทิศทางการด้ำาเนินงานม่ความสอด้คล้องกัน 
ระหว่างระดั้บหน่วยงานและระดั้บบริษััท ในระหว่าง 
การประเมินความเส่�ยง หน่วยงานบริหารความเส่�ยงม่หน้าท่� 
ให้คำาแนะนำาด้้านการบริหารความเส่�ยงและส่งเสริม 
การตัระหนักถึึงความเส่�ยง นอกจากน่� ยังม่หน้าท่�ให้คำา
แนะนำาในม่มของความเส่�ยงตัอ่โครงการสำาคญัของบรษิัทั
เพ่�อให้ผ่้จ้ดั้การโครงการได้้นำาความเส่�ยงเขา้ไปพจ่ารณ์า
ร่วมกับการตััด้สินใจ

บที่บาที่หน้าที่่�และค่วิามรับผิด้ชอบ

ค่ณะกรรมการบริษััที่

คณ์ะกรรมการบริษััทม่หน้าท่�กำากับด้้แลการบริหารความ
เส่�ยงของบริษััทภายใต้ัเป้าประสงค์ทางธ่รกิจ จุด้ม่่งหมาย
ขององค์กรและจัด้การให้ความเส่�ยงอย่้ในระดั้บท่�ยอมรับได้้  
รวมถึึงควบค่มด้้แลความเพียงพอของระบบบริหาร 
ความเส่�ยงและ การตัรวจสอบภายใน พร้อมทั�งติัด้ตัาม ประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิ่ลของการบริหารความเส่�ยง

ค่ณะกรรมการติรวิจสอบ

คณ์ะกรรมการตัรวจสอบม่ความรับผ่ิด้ชิอบในการตัรวจ
สอบว่าบริษััทม่ระบบบริหารความเส่�ยงท่�เหมาะสมและม่
ความสอด้คล้องกับกรอบการบริหารความเส่�ยงและนโยบาย
บริหารความเส่�ยง ทั�งยังม่หน้าท่�ให้ความเห็นถึึงความเพียง
พอของระบบการบริหารความเส่�ยงและการควบค่มภายใน

การบริหารค่วิามเส่�ยง
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หน่วิยงานติรวิจสอบภายใน

หน่วยงานตัรวจสอบภายในม่ความรับผิ่ด้ชิอบในการตัรวจสอบ 
ว่าระบบการบริหารความเส่�ยงนั�นม่การด้ำา เนินการ 
ในระดั้บองค์กรอย่างทั�วถึึง และทบทวนความเพียงพอของ
ระบบการตัรวจสอบภายใน รวมถึงึให้คำาแนะนำาในการปรบัปรง่
การบรหิารความเส่�ยงในม่มมองของผ้้่รบัผ่ดิ้ชิอบระดั้บท่�สาม

ค่ณะกรรมการบริหารค่วิามเส่�ยง

คณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยงม่หน้าท่�พ่จารณ์าทบทวน
และอน่มัตัิกรอบการบริหารความเส่�ยง นโยบายบริหาร 
ความเส่�ยง และระด้ับความเส่�ยงท่�ยอมรับได้้ เพ่�อให้บริษััท
มั�นใจได้ว่้า ม่การระบ่ความเส่�ยงท่�ม่การพจ่ารณ์าถึงึทั�งปัจจัย 
ภายในและปัจจัยภายนอก ม่การประเมนิผ่ลกระทบและโอกาส
การเกิด้ความเส่�ยง การเปล่�ยนแปลงของความเส่�ยงองค์กร และ 
ประเมินความเพียงพอของแผ่นการบริหารความเส่�ยง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผ่ลของการบริหารความเส่�ยง 
รวมถึึงให้คำาแนะนำาเพ่�อปรับปร่งงานบริหารความเส่�ยงให้
พัฒนายิ�งข้�น

หน่วิยงานบริหารค่วิามเส่�ยง

หน่วยงานบริหารความเส่�ยงมห่น้าท่�ในการด้ำาเนินการจดั้ทำาและ 
พัฒนากรอบและนโยบายบริหารความเส่�ยง เพ่�อให้มั�นใจ
ว่าบริษััทม่กระบวนการบริหารความเส่�ยงท่�ม่ประสิทธิภาพ 
ม่การติัด้ตัามความเส่�ยงท่�ม่ผ่ลกระทบต่ัอบริษััททำาให้ 
ไม่สามารถึบรรล่เป้าประสงค์ทางธ่รกิจท่�วางไว้และกระทบ
ตั่อการด้ำาเนินงานของบริษััท หน่วยงานม่หน้าท่�รายงาน
ตั่อคณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยง และปรับปร่งแผ่นงาน
บริหารความเส่�ยงเพ่�อให้สอด้คล้องกับสถึานการณ์์ปัจจุบัน
ของบริษััท    

หน่วิยงานเจ้าข้องค่วิามเส่�ยง

ผ่้้บริหารและพนักงานท่กระดั้บ ถึือเป็นเจ้าของความเส่�ยง 
ม่หน้าท่�ปฏิิบัตัิตัามกรอบและนโยบายบริหารความเส่�ยง 
รวมถึึงกระบวนการจัด้การความเส่�ยง เจ้าของความเส่�ยง
จะตั้องม่ส่วนในการกำาหนด้แนวทางการจัด้การความเส่�ยง  
จัด้เตัร่ยมแผ่นงาน และติัด้ตัามเฝ้่าระวังให้ความเส่�ยงอย่้ใน
ระด้ับความเส่�ยงท่�บริษััทยอมรับได้้    

กลยุที่ธ์และการกำาหนด้วิัติถุประสงค่์

ในการวางแผ่นเชิงิกลย่ทธนั์�น บรษิัทัได้บ้้รณ์าการการบรหิาร
ความเส่�ยงองค์กร กลย่ทธ์และการกำาหนด้วัตัถึ่ประสงค์
เข้าด้้วยกัน วัตัถึ่ประสงค์ทางธ่รกิจถึ้กกำาหนด้โด้ยม่ความ
สอด้คลอ้งกนักบักลย่ทธแ์ละระดั้บความเส่�ยงท่�บรษิัทัยอมรบั
ได้โ้ด้ยการพจ่ารณ์าทั�งบรบิทภายในและภายนอกธร่กจิ รวม
ถึงึประเมินกลย่ทธท์างเลือกและแนวโน้มของผ่ลกระทบท่�อาจ
เกิด้ตั่อบริษััท

กระบวินการจัด้การค่วิามเส่�ยง

การกำาหนด้กรอบการจัด้การความเส่�ยงนั�นครอบคล่มไป
ถึึงความเส่�ยงทั�งระดั้บองค์กรและระดั้บหน่วยงาน ซึ์�งจะต้ัอง
ปฏิิบัตัิงานให้สอด้คล้องตัามกระบวนการด้ังน่�

1.	การระบุค่วิามเส่�ยง

บริษััททำาการระบ่ความเส่�ยงท่�ส่งผ่ลกระทบตั่อบริษััท 
วิเคราะห์สาเหตั่ท่�แท้จริงและผ่ลกระทบ โด้ยม่การปรับปร่ง
การวิเคราะห์ให้ม่ความเป็นปัจจุบันอย่างสมำ�าเสมอ 

2.	การประเมินค่วิามเส่�ยง

ความเส่�ยงท่�ม่การระบ่ทั�งหมด้จะถึ้กประเมินโอกาสท่�จะเกิด้
และผ่ลกระทบ รวมถึงึม่การพฒันาตััวชิ่�วดั้ความเส่�ยง (KRI) 
ซ์ึ�งม่ทั�งร้ปแบบตััวชิ่�วัด้นำาและตััวชิ่�วัด้ตัาม เพ่�อใชิ้ในการ
ตัิด้ตัามความเส่�ยงท่�สำาคัญ 

3.	การติอบสนองติ่อค่วิามเส่�ยง	

การตัอบสนองต่ัอความเส่�ยงจะพ่จารณ์าจากระดั้บความเส่�ยง 
ตั้นท่นและโอกาสท่�เก่�ยวกับแผ่นการจัด้การ 

4.	การติิด้ติามค่วิามเส่�ยง	

หน่วยงานบริหารความเส่�ยงตัิด้ตัามความเส่�ยงและรายงาน
ให้คณ์ะกรรมการบรหิารความเส่�ยงและคณ์ะกรรมการบรษัิัท
รับทราบเป็นรายไตัรมาสเพ่�อให้มั�นใจว่าบริษััทม่การบริหาร
ความเส่�ยงอย่างเหมาะสม 
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การสอบที่านและการแก้ไข้

บรษัิัทด้ำาเนินการสอบทานความเส่�ยงและผ่ลการด้ำาเนินงาน 
อย่างต่ัอเนื�อง รวมถึึงระบ่ความเส่�ยงท่� เ กิด้จากการ
เปล่�ยนแปลงสำาคัญท่�กระทบต่ัอกลย่ทธ์และเป้าประสงค์ทาง
ธ่รกิจเพ่�อพ่จารณ์าว่าควรต้ัองม่การปรับปร่งหรือเพ่�มเตัิม
แผ่นงานหรอืไม ่นอกจากน่� ยงัมก่ารทบทวนและปรบัปรง่การ
บริหารความเส่�ยงองค์กรให้ม่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผ่ลและ
ม่ความเพียงพอสำาหรับบริษััท    

ข้้อมูล	การส่�อสารและการจัด้ที่ำารายงาน	

บริษััทม่การพัฒนาระบบการรายงานท่�เชิื�อถึือได้้ และม่
ชิ่องทางท่�สามารถึใชิ้สื�อสารได้้ง่ายจ้งทำาให้ผ่้้บริหารและ 
ผ่้้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยได้้รับข้อม้ลความเส่�ยงและประเด็้นด้้าน
การด้ำาเนินงานสำาคัญได้้ทันท่วงท่ บริษััทยังให้ความสำาคัญ
กับการสื�อสารทั�งจากผ้้่บริหารลงไปยังระดั้บพนักงาน และ
จากพนักงานข้�นมายังระด้ับผ่้้บริหาร ทำาให้ข้อม้ลสำาคัญ 
ได้้รับการรายงานและได้้รับการจัด้การอย่างเหมาะสมและ 
ม่ประสิทธิภาพ     

ปัจจัยค่วิามเส่�ยง

เนื�องจากบริษััทให้ความสำาคัญกับการบริหารความเส่�ยง
ว่าเป็นปัจจัยหลักในการเติับโตัทางธ่รกิจอย่างยั�งยืน จ้งได้้ 
ม่การตัดิ้ตัามและวิเคราะห์ความเส่�ยงทั�งจากปัจจยัภายในและ 
ปัจจัยภายนอกอย่างตั่อเนื�อง ม่การพัฒนาและตัิด้ตัาม 
ความสัมฤทธิผ่ลของแผ่นการจัด้การความเส่�ยงเพ่�อลด้ 
ผ่ลกระทบของความเส่�ยง โด้ยปัจจัยความเส่�ยงหลักของ
บริษััท สร่ปได้้ด้ังน่�

ค่วิามเส่�ยงด้้านกลยุที่ธ์

ค่วิามเส่�ยงเกิด้ใหม่
บริษััทม่การติัด้ตัามความเส่�ยงใหม่ท่�อาจม่ผ่ลกระทบตั่อ
ทั�งตััวบริษััทเองและตั่อระด้ับอุตัสาหกรรมอย่างตั่อเนื�อง ซึ์�ง
ปัจจัยเส่�ยงท่�สำาคัญในชิ่วงปีท่�ผ่่านมา ได้้แก่สภาวะเศรษัฐกิจ
โด้ยรวม รวมไปถึึงการระบาด้ของ COVID-19 ปัจจัยด้้าน
สภาพเศรษัฐกิจเช่ิน สภาวะการเมือง อตััราเงินเฟ้ื้อ ราคาสินค้า 
อปุโภคบริโภคและอัตัราด้อกเบ่�ยท่�ทะยานส้งข้�น รวมถึงึสภาวะ 
ความผ่นัผ่วนของตัลาด้ท่นความขดั้แย้งทางภม้ริฐัศาสตัร์โลก  

ส่งผ่ลกระทบทั�งต่ัอธร่กจิและผ้้่บริโภค โด้ยม่การคาด้การณ์์ว่า  
ในปี 2566 อาจเกิด้ภาวะถึด้ถึอยทางเศรษัฐกิจในกล่่ม
ประเทศกำาลังพัฒนา ผ่นวกกับการระบาด้ของ COVID-19  
ท่�กินระยะเวลาหลายปี ทำาให้ความเชิื�อมั�นและกำาลังซ์ื�อ 
ผ่้บ้รโิภคในประเทศไทยลด้ลง  แมก้ารระบาด้ของ COVID-19 
จะทำาให้การจับจ่ายสินค้าออนไลน์และการซ์ื�อขายออนไลน์
เป็นท่�นิยม แต่ัเมื�อการแพร่ระบาด้ของ COVID-19 เริ�มลด้
ความร่นแรงลง การเริ�มเปิด้ประเทศและการกลับมาใช้ิชิ่วิตั
ตัามปกตัิท่�ม่กิจกรรมนอกสถึานท่�ในชิ่วงคร้�งปีหลัง ก็ทำาให้
เกดิ้การเปล่�ยนแปลงในพฤติักรรมของผ้้่บริโภคอ่กครั�ง ทำาให้
สภาพการเตัิบโตัของอุตัสาหกรรมจัด้ส่งพัสด่้ด่้วนชิะลอตััว 
บวกกบัสภาวะการแขง่ขนัโด้ยค้แ่ขง่รายเด้มิ ๆ  กอ่ใหเ้กดิ้ความ
ท้าทายในการกำาหนด้กลย่ทธ์ การด้ำาเนินงาน การประมาณ์
การด้้านอุปสงค์ของความต้ัองการจัด้ส่งพัสด่้และการ
บริหารทรัพยากรซ์ึ�งม่ผ่ลกระทบโด้ยตัรงต่ัอผ่ลการด้ำาเนิน
งานและผ่ลประกอบการ ทั�งน่�บริษััทได้้ม่การติัด้ตัามความ
เคลื�อนไหวของตัลาด้อย่างใกล้ชิิด้เพ่�อให้สามารถึประมาณ์
การความตัอ้งการจดั้สง่พสัด่้ได้อ้ยา่งใกลเ้คย่งสภาพความ
เปน็จรงิและนำามาวางแผ่นกลยท่ธ์ให้ม่การบรหิารทรพัยากร
อย่างเหมาะสม  

ค่วิามเส่�ยงด้้านอุติสาหกรรม
KEX ด้ำาเนินธ่รกิจในอุตัสาหกรรมให้บริการจัด้ส่งพัสด้่
ด้่วนซ์ึ�งม่พัฒนาการและการเปล่�ยนแปลงอย่างรวด้เร็วและ
ม่ผ่้้ประกอบการในอุตัสาหกรรมเป็นจำานวนมาก นับตัั�งแตั่
การก่อตัั�ง KEX ตั้องเผ่ชิิญกับ การแข่งขันจากผ่้้ประกอบ
การด้้านโลจิสติักส์ทั�งท่�เป็นบริษััทระหว่างประเทศ ภายใน
ภ้มิภาค และภายในประเทศ ทั�งในแง่ของร้ปแบบการประกอบ
ธ่รกิจ ความสามารถึในการด้ำาเนินงาน การกำาหนด้ราคา  
การควบคม่ต้ันท่น และคณ่์ภาพการให้บริการ นอกจากน่� ยงัม่ 
ผ่้ป้ระกอบการรายใหม่เกดิ้ข้�นเป็นจำานวนมากในอุตัสาหกรรม 
ซึ์�งรวมถึึงล้กค้าแพลตัฟื้อร์มอ่คอมเมิร์ซ์ท่�เริ�มให้บริการจัด้
ส่งพัสด้่ด้่วนเพ่�อแข่งขันกับ KEX อ่กด้้วย ค้่แข่งบางรายอาจ
ม่การให้บริการท่�ครอบคล่มมากกว่าหรือม่เครือข่ายการให้
บริการท่�ใหญ่กว่า ม่ทรัพยากรทางการเงินและการตัลาด้
มากกว่า อ่กทั�งยังอาจม่โครงสร้างพ่�นฐานด้้านเทคโนโลย่ท่�
กา้วหนา้กวา่ ม่การรบัร้ข้องแบรนด้ท์่�ด้ก่วา่รวมถึงึม่แหลง่เงนิ
ท่นท่�มากกวา่ นอกจากน่�ค้แ่ขง่ในปจัจุบนัของ KEX อาจท่่มเท
ทรพัยากรมากข้�นด้้วยการระด้มท่นเพ่�มเตัมิหรอืจากการเข้า
เปน็พันธมิตัรในเชิงิกลย่ทธ์ หรือไม่วา่ด้ว้ยเหต่ัอื�นใด้และอาจม่
ผ่้ป้ระกอบการรายใหม่ท่�เขา้ทำาธ่รกิจท่�ม่ความคล้ายคลึงหรือ
ม่กลย่ทธ์ด้้านการตัลาด้ท่�แข็งแกร่งกว่า นอกเหนือจากนั�น  
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ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย่ท่�พฒันาอยา่งรวด้เรว็ รวมถึงึ 
แนวโน้มโครงสร้างประชิากร เศรษัฐกิจและสังคม ตัลอด้
จนพฤติักรรมของผ้้่บริโภคทั�วโลกท่�ม่ต่ัออุตัสาหกรรม
อ่คอมเมิร์ซ์และโซ์เชิ่ยลคอมเมิร์ซ์ ก็ถึือเป็นปัจจัยความเส่�ยง
ใหม่ตั่อธ่รกิจของ KEX อย่างตั่อเนื�อง แม้ว่า KEX จะประสบ
ความสำาเร็จในการใชิ้กลย่ทธ์ตั่าง ๆ เพ่�อขยายธ่รกิจอย่าง 
ไม่หย่ด้นิ�ง แต่ัการแขง่ขนัท่�เพ่�มข้�น โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งกลย่ทธ์
การกำาหนด้ราคาเชิงิรก่เพ่�อแข่งขนัในตัลาด้บริการจดั้ส่งด่้วน  
อาจทำาให้ KEX ส้ญเส่ยส่วนแบ่งการตัลาด้ รายได้้และ 
ความสามารถึในการทำากำาไรของ KEX ในอนาคตั เพ่�อตัอบ
สนองตั่อความเส่�ยงเหล่าน่� KEX จ้งได้้ศึกษัาวิเคราะห์แนว
โน้มและการเคลื�อนไหวของตัลาด้และค้่แข่ง รวมถึึงความ
ตั้องการและความคาด้หวังของล้กค้าอย่างสมำ�าเสมอ เพ่�อ
ปรับปร่งค่ณ์ภาพการให้บริการนำาเสนอบริการใหม่ ๆ และ
ปรับปร่งกลย่ทธ์เพ่�อให้สามารถึแข่งขันกับค้่แข่งในตัลาด้
อย่างม่ประสิทธิภาพนอกจากน่� KEX ยังม่ท่มด้้แลล้กค้าท่�
ท่่มเทกับการให้บริการล้กค้าและการบริหารความสัมพันธ์ 
เพ่�อให้เกิด้ความพึงพอใจและการใชิ้งานท่�ตั่อเนื�อง

ค่วิามเส่�ยงด้้านช่�อเส่ยง
KEX ด้ำาเนินธ่รกจิภายใต้ัแบรนด์้ “เคอร่� เอ็กซ์์เพรส” ซ์ึ�งแสด้งถึงึ 
ความม่่งมั�นในการให้บริการท่�ครอบคล่มและม่ค่ณ์ภาพส้ง
แก่ล้กค้าในระยะยาวตัลอด้จนแสด้งถึึงความน่าเชิื�อถึือและ 
ประสิทธิภาพของบริการ อย่างไรก็ตัาม ด้้วยร้ปแบบ 
การด้ำาเนินธ่รกิจท่�เก่�ยวข้องกับผ้้่ม่ส่วนได้้เส่ยหลายภาค
สว่น  หากผ้้่จัด้ส่งพสัด้แ่ละพนักงานของ KEX รวมถึงึพนักงาน
ของตััวแทนผ้้่ให้บริการรับ-ส่งพัสด้่ของ KEX และผ้้่รับจ้าง
ชิ่วงไม่ปฏิิบัตัิหน้าท่�ตัามระยะเวลาการให้บริการท่�ตักลงไว้  
(service level agreement : SLA) หรือไม่ปฏิิบัตัิตัาม
กฎหมายและข้อบังคับ อาจส่งผ่ลกระทบอย่างม่นัยสำาคัญ
ตั่อชิื�อเส่ยง ผ่ลการด้ำาเนินงาน และโอกาสทางธ่รกิจ KEX 
จ้งกำาหนด้นโยบายการด้ำาเนินงานและแนวปฏิิบัตัิสำาหรับ
พนกังาน ผ่้้ใหบ้รกิารรับ-ส่งพัสด้ข่อง KEX และผ้้่รบัจา้งช่ิวง
ใหป้ฏิบัิติัตัามมาตัรฐานการทำางานและจรรยาบรรณ์ท่� KEX 
กำาหนด้ และมก่ระบวนการประเมนิค้่ค้า ทั�งกอ่นและหลงัการ
ทำาธ่รกิจร่วมกัน รวมถึึงม่กระบวนการท่�สามารถึจัด้การ 
ข้อร้องเร่ยนของล้กค้าอย่างม่ประสทิธภิาพ เพ่�อความพึงพอใจ
ส้งส่ด้ของล้กค้าและรักษัาไว้ซ์ึ�งชิื�อเส่ยงของ KEX

ค่วิามเส่�ยงด้้านการปฏิิบัติิงาน

การจัด้ส่งพััสดุ้ไม่ติรงเวิลา
ตัั�งแตั่เริ�มด้ำาเนินธ่รกิจ KEX ม่่งมั�นท่�จะจัด้ส่งพัสด้่ให้ถึึง 
มือล้กค้าอย่างรวด้เร็วและตัรงเวลาเพ่�อรักษัาค่ณ์ภาพ 
การบริการ ความพึงพอใจของล้กค้าและชิื�อเส่ยงของแบรนด์้ 
โด้ย KEX ม่่งมั�นท่�จะบรรล่วัตัถึ่ประสงค์น่�เสมอมานับตัั�งแต่ั
ก่อตัั�งบริษััท

อย่างไรก็ตัามเนื�องจาก KEX ตั้องด้ำาเนินการส่งพัสด้่
เป็นจำานวนมากภายใต้ัเครือข่าย การให้บริการของ KEX 
ประกอบกับตั้องเผ่ชิิญกับอุปสรรคตั่าง ๆ ท่�ไม่คาด้คิด้หรือ
ข้อผ่ดิ้พลาด้จากการปฏิบิตัังิานของพนกังานหรือผ่้ร้บัเหมา 
ชิ่วง เชิ่น ความผ่ิด้พลาด้ในการจัด้เร่ยงหรือการจัด้ส่ง  
ความสามารถึในการปฏิบัิติังานไม่เพียงพอในช่ิวงท่�ม่ปริมาณ์
การจดั้ส่งพสัด่้ส้ง หรือเกดิ้อุบตััเิหตัอ่นัส่งผ่ลให้การจดั้ส่งพสัด่้ 
ล่าชิ้า ซึ์�งสิ�งเหล่าน่�ล้วนส่งผ่ลตั่อชิื�อเส่ยงและความไว้วางใจ
ของล้กค้า ด้ังนั�น KEX จ้งกำาหนด้ให้ม่มาตัรฐานด้้านการ
บริการและความปลอด้ภัยทั�วทั�งเครือข่ายการให้บริการท่�
เก่�ยวข้องและม่การตัรวจสอบอย่างใกล้ชิิด้ตัลอด้เวลา รวม 
ถึงึมก่ระบวนการติัด้ตัามสถึานการณ์์จัด้ส่งโด้ยหัวหน้างานและ 
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง นอกจากน่� ยังม่รางวัลจูงใจให้
พนกังานท่�จดั้สง่พสัด้ต่ัามเวลาท่�กำาหนด้ไว้ได้ ้ม่การวางแผ่น
สำาหรับกรณ์่ฉ่กเฉินตัลอด้จนม่กระบวนการติัด้ตัามอย่าง
เป็นระบบเพ่�อตัรวจสอบและตัิด้ตัามพัสด้่ของล้กค้าทันท่ใน
กรณ์่ท่�ล้กค้าม่ข้อร้องเร่ยน

ค่วิามเส่�ยงด้้านที่รัพัยากรบุค่ค่ล
ความสำาเร็จในการประกอบธ่รกิจของ KEX ข้�นอย่้กับ
ความพยายาม ประสิทธิภาพ และความสามารถึของฝ่่าย
บริหารและพนักงานของ KEX ท่�ม่อย่างต่ัอเนื�อง อย่างไร
ก็ตัาม อัตัราการเข้าออกของพนักงานในอุตัสาหกรรมการ
จัด้ส่งพัสด่้แบบเร่งด่้วนภาคเอกชินนั�นอย้่ในระดั้บท่�ค่อน
ข้างส้ง และข้อจำากัด้ด้้านจำานวนบ่คลากรระดั้บอาวุโสและ 
ผ่้้ม่ประสบการณ์์ส้งในอุตัสาหกรรมน่�ยังม่จำานวนน้อย  
ด้งันั�น หาก KEX ไมส่ามารถึพฒันาและสรา้งแรงจงูใจในการ
ว่าจ้างและรักษัาไว้ซ์ึ�งผ่้้บริหารและพนักงานท่�ม่ค่ณ์สมบัติั
เหมาะสม ม่ความร้ค้วามเชิ่�ยวชิาญ และ/หรอืม่ประสบการณ์์ 
หรือหากไม่สามารถึตัอบสนองต่ัอการเปล่�ยนแปลงของ
สภาพแวด้ล้อมทางธ่รกิจได้้อย่างทันท่วงท่ KEX อาจได้้
รับผ่ลกระทบได้้ ด้ังนั�นเพ่�อรับมือกับความเส่�ยงน่� KEX 
จ้งให้ความสำาคัญกับการด้ึงด้้ด้ พัฒนา และรักษัาไว้ซ์ึ�ง 
ผ่้้บริหารและพนักงานท่�ม่ค่ณ์สมบัติัเหมาะสมผ่่านสายงาน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบ่คคล ทั�งน่� KEX ยังคงม่่งมั�น 
ท่�จะลงท่นในเรื�องของการฝึ่กอบรมและพัฒนาพนักงาน
ผ่่านโปรแกรมเฉพาะทางต่ัาง ๆ อย่างต่ัอเนื�อง นอกจากน่�  
การม่สภาพแวด้ล้อมในการทำางานท่�เน้นหลักค่ณ์ธรรม 
วัฒนธรรมองค์กรแบบเปิด้กว้าง เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชิ่พ (career path) และการวางแผ่นการสืบทอด้
ตัำาแหน่ง (succession plan) ล้วนเป็นหัวใจสำาคัญในการ
เสริมสร้างรากฐานทรัพยากรบ่คคลเพ่�อการเติับโตัอย่าง
ยั�งยืนในระยะยาว
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ค่วิามเส่�ยงด้้านระบบเที่ค่โนโลย่สารสนเที่ศ
เทคโนโลย่สารสนเทศม่บทบาทสำาคญัอย่างยิ�งต่ัอการด้ำาเนิน
งานของ KEX ทั�งในด้้านค่ณ์ภาพและความสามารถึในการ
แข่งขันธ่รกิจ ในการน่� KEX ได้้ประมวลผ่ลระบบเทคโนโลย่
สารสนเทศตัลอด้จนการด้ำาเนินการ การเพ่�มประสทิธภิาพ และ 
ความสามารถึในการปรับขนาด้ของเครือข่าย โด้ยม่่งเน้น
ท่�ประสบการณ์์ของผ่้้ใช้ิเป็นหลกั ธร่กจิของบริษััท อาจได้้รับ
ผ่ลกระทบเปน็อยา่งมากหากระบบเทคโนโลยส่ารสนเทศของ 
KEX ประสบปญัหาหย่ด้ด้ำาเนนิการกะทนัหนัหรอืทำางานผ่ดิ้
ปกตัิ ด้ังนั�น KEX จ้งจัด้ให้ม่การปรับปร่ง พัฒนา และบำาร่ง
รกัษัาโครงสร้างพ่�นฐานและระบบเทคโนโลย่สารสนเทศอย่าง
ตั่อเนื�อง รวมถึึงจัด้หาพนักงานให้ม่จำานวนเพียงพอเพ่�อ
ชิ่วยแก้ไขปัญหาระบบล้มเหลวได้้ทันท่วงท่ตัลอด้ 24 ชิั�วโมง 
นอกจากน่� ยังจัด้ให้ม่แผ่นสำารองสำาหรับการฟื้้�นฟืู้ระบบ 
โด้ยกำาหนด้ระยะเวลาท่�ตั้องก้้คืนระบบกลับมา พร้อมทั�ง
กำาหนด้แผ่นฉ่กเฉินของท่กแผ่นกในกรณ์่ท่�ระบบเทคโนโลย่
สารสนเทศขัด้ข้อง เพ่�อให้บริษััทสามารถึด้ำาเนินธ่รกิจ 
ตั่อไปได้้โด้ยไม่หย่ด้ชิะงักในท่กสถึานการณ์์

ค่วิามปลอด้ภัยข้องข้้อมูลและค่วิามเส่�ยงจากการโจมติ่
ที่างไซ์เบอร์
KEX ตัระหนกัถึงึความสำาคญัของความปลอด้ภัยของขอ้ม้ล
อย่างเต็ัมท่� เนื�องจากบริษััทใช้ิระบบเทคโนโลย่สารสนเทศ 
เปน็หลักในการด้ำาเนินธร่กิจ จง้อาจเผ่ชิญิกับความเส่�ยงจาก
การโจรกรรมข้อม้ลส่วนบ่คคลหรือการโจมต่ัทางไซ์เบอร์ 
อันจะนำาไปส่้การละเมิด้ข้อม้ล การส้ญหายของข้อม้ลหรือ
การบกพร่องหรือล้มเหลว ซ์ึ�งทั�งหมด้น่�เป็นความเส่�ยงร้ป
แบบใหม่ท่�เพ่�งเกิด้ข้�นในช่ิวงไม่ก่�ปีท่�ผ่่านมา ด้ังนั�น KEX จ้ง
ได้้กำาหนด้นโยบายและแนวทางการปฏิิบัตัิเก่�ยวกับการ
รักษัาความปลอด้ภัยของระบบเทคโนโลย่สารสนเทศและ
การสื�อสารเพ่�อให้พนักงานท่กคนตัระหนักและให้ความ
สำาคัญกับการจัด้การข้อม้ลและความปลอด้ภัยของข้อม้ล
อย่างเคร่งครัด้ เช่ิน ม่การกำาหนด้นโยบายเรื�องรหัสผ่่าน
เข้าคอมพ่วเตัอร์ส่วนบ่คคล ฯลฯ นอกจากน่� ยังได้้ม่การ
ปรับปร่งและพัฒนามาตัรการรักษัาความปลอด้ภัยทาง
ไซ์เบอร์ตัามมาตัรฐานสากลและกฎหมายท่�เก่�ยวข้องอย่้เสมอ

ค่วิามเส่�ยงด้้านค่วิามติ่อเน่�องที่างธุรกิจ
ภัยธรรมชิาตัิ โรคระบาด้ ความร่นแรงทางการเมือง การ 
ก่อความไม่สงบ การก่อการร้าย การนัด้หย่ด้งาน และ
เหต่ัการณ์์อื�น ๆ  ท่�อย่้นอกเหนือการควบคม่ อาจส่งผ่ลกระทบ 
ตั่อการด้ำาเนินงานของ KEX เชิ่น ไม่สามารถึให้บริการรับ/ 
จัด้ส่งพัสด้่ในบางพ่�นท่�หรือขาด้แคลนพนักงานปฏิิบัตัิงาน 
ด้งัเช่ินในกรณ์ข่องการแพร่ระบาด้รน่แรงของ COVID-19 จาก 
การพัฒนาสายพันธ์่ในปีท่�ผ่่านมา ด้้วยเหต่ัน่� KEX จ้ง

กำาหนด้ให้ม่การวางแผ่นการบรหิารความตัอ่เนื�องทางธ่รกจิ 
(business continuity management) เพ่�อให้ท่กฝ่่าย
สามารถึรับมอืและจัด้การกับวกิฤตัการณ์ ์หรือสถึานการณ์์
ฉ่กเฉินท่�อาจเกิด้ข้�นและลด้ผ่ลกระทบจากการหย่ด้ชิะงัก 
ของธ่รกิจหรือบริการ รวมถึึงเพ่�อสร้างความเชิื�อมั�นให้แก่ 
ผ่้้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ย

ค่วิามเส่�ยงด้้านการเงิน

ค่วิามเส่�ยงด้้านค่่าใช้จ่ายในการด้ำาเนินงาน
KEX กำาหนด้ใชิม้าตัรการลด้ตัน้ท่นตัา่ง ๆ  เพ่�อชิว่ยลด้ตัน้ทน่ 
ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยการขยายเครือข่ายท่�จะชิ่วย 
ผ่ลกัด้นัให้เกดิ้การประหยดั้ต่ัอขนาด้ (economies of scale) และ 
การปรับปร่งประสิทธิภาพการด้ำาเนินงานผ่่านการ
บริหารเส้นทางการจัด้ส่งพัสด้่และการใช้ิสินทรัพย์อย่างม่
ประสิทธิภาพ ตัลอด้จนการนำาเทคโนโลย่ขั�นส้งมาใชิ้งาน 
อย่างไรก็ตัามมาตัรการเหล่าน่�อาจไม่ม่ประสิทธิภาพตัาม
ท่�คาด้การณ์์ไว้ในการปรับปรง่ประสทิธภิาพการด้ำาเนนิงาน
และความสามารถึในการทำากำาไรของ KEX รวมถึึงกลย่ทธ์
ด้า้นการลงท่นเพ่�อการขยายธร่กจิและความยดื้หย่น่ ซ์ึ�งอาจ 
ส่งผ่ลกระทบตั่อผ่ลการด้ำาเนินงานและภาวะทางการเงิน  
ค่าเชิื�อเพลงิและค่าแรงงานเป็นองค์ประกอบหลกัของต้ันท่นการ
ด้ำาเนนิงานของ KEX โด้ยราคานำ�ามนัเชิื�อเพลงิท่�ผั่นผ่วนและ
ปรบัตััวส้งในช่ิวงปที่�ผ่า่นมาเป็นผ่ลมาจากการเปล่�ยนแปลง
กำาลังการผ่ลิตันำ�ามันของตัลาด้โลก ฤด้้กาล สภาพอากาศ  
สภาวะความขัด้แย้งทางภ้มิรัฐศาสตัร์  แนวโน้มทาง
เศรษัฐกจิ และปัจจัยอื�น ในขณ์ะท่�ตัน้ทน่แรงงานอาจผั่นผ่วน 
ตัามสภาพอุตัสาหกรรม และเ งื�อนไขทางเศรษัฐกิจ  
ตัลอด้จนนโยบายของรัฐบาลท่�เก่�ยวข้อง การเปล่�ยนแปลง
ด้งักล่าวอาจส่งผ่ลกระทบต่ัอโครงสร้างต้ันท่นของ KEX และ 
ทำาให้ความสามารถึในการทำากำาไรลด้ลง ด้ังนั�น KEX จ้ง 
จัด้ทำาแผ่นการเพ่�มประสิทธิภาพการใช้ินำ�ามันเชิื�อเพลิงและ 
การบริหารจัด้การยานพาหนะเพ่�อควบคม่ต้ันท่นนำ�ามนัเชิื�อเพลิง 
รวมถึึงการเพ่�มประสิทธิภาพการด้ำาเนินงานท่�เก่�ยวข้องกับ
การใช้ิกำาลังคนและการนำาเทคโนโลย่มาใช้ิให้ด่้ยิ�งข้�น ซ์ึ�งถึือ 
เป็นจุด้หลักสำาคัญของ KEX อ่กทั�งได้้ม่การตัิด้ตัาม 
การเปล่�ยนแปลงราคานำ�ามันและต้ันท่นแรงงานอย่างใกล้ชิิด้เพ่�อ
พัฒนาและปรับปร่งแผ่นการตัอบสนองความเส่�ยงได้้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงท่
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ค่วิามเส่�ยงด้้านกฎหมายและการกำากับกิจการ

KEX ด้ำาเนินการภายใตั้กฎหมายและข้อบังคับท่�เก่�ยวข้อง
หลายประการ รวมถึึงพระราชิบัญญัตัิการขนส่งทางบก  
พ.ศ. 2522 พระราชิบัญญัตัิรถึยนตั์  พ.ศ. 2522  
พระราชิบัญญัตัิการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560  
พระราชิบัญญัตัิการประกอบธ่รกิจของคนต่ัางด้้าว  
พ.ศ. 2542 แ ล ะ พ ร ะ ร า ชิ บั ญ ญั ตัิ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ
ตัลาด้หลักทรัพย์ พ.ศ. 2562 ในกรณ์่ท่�ม่กฎหมายใหม่ 
หรือม่การเปล่�ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับท่�ม่อย่้  
การด้ำาเนินธ่รกิจของ KEX อาจได้้รับผ่ลกระทบในเชิิงลบ 
หากบริษััทไม่สามารถึปฏิิบัตัิตัามได้้อย่างครบถึ้วน 

เนื�องจากม่การประกาศให้ พ.ร.บ. ค่ม้ครองข้อม้ลสว่นบ่คคล 
พ.ศ. 2562 ม่ผ่ลบังคับใชิ้ในวันท่� 1 มิถึ่นายน พ.ศ. 2565 
ในขณ์ะท่�กฎหมายยังไม่ได้้ม่การกำาหนด้แนวปฏิิบัตัิท่�ชิัด้เจน 
บริษััทได้้เตัร่ยมการด้ำาเนินงานให้สอด้คล้องกับกฎหมาย 
ด้ังกล่าว เสริมสร้างความตัระหนักถึึงความสำาคัญ
ของกฎหมายฉบับน่�และม่การจัด้อบรมในระด้ับองค์กร   
โด้ยบรษัิัทใหค้วามสำาคญักบัการปฏิบิตััติัามกฎหมายฉบบัน่�
อย่างมากเนื�องจากลกัษัณ์ะธร่กจิม่ความเก่�ยวข้องกบัขอ้ม้ล
ส่วนบ่คคลของล้กค้า เชิ่น ชิื�อ ท่�อย้่ เป็นตั้น

ในภาพรวม KEX ม่การกำาหนด้กระบวนการติัด้ตัาม
การเปล่�ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องกับ
การด้ำาเนินธ่รกิจอย่างใกล้ชิิด้ โด้ยจะม่การรายงานการ
เปล่�ยนแปลงดั้งกลา่วให้ฝ่่ายบริหารและหนว่ยงานท่�เก่�ยวข้อง
รบัทราบเพ่�อเตัรย่มพร้อมปฏิบัิตัติัามกฎหมายและข้อบังคบั
ด้งักลา่ว นอกจากน่� KEX ยงัม่การตัรวจสอบภายในประจำาปี 
เพ่�อใหมั้�นใจวา่ท่กหนว่ยงานในองคก์รปฏิบัิตัติัามกฎระเบ่ยบ
อย่างครบถึ้วนอย้่เสมอ

ค่วิามเส่�ยงด้้านอาช่วิอนามัย 
และค่วิามปลอด้ภัย

เนื�องจากทรัพยากรบค่คลเป็นปัจจยัสำาคญัตัอ่ความสำาเรจ็
ของธ่รกิจ KEX จ้งให้ความสำาคัญกับส่ขภาพและความ
ปลอด้ภัยของพนักงานเป็นอย่างมาก ในการน่� KEX จ้ง
จัด้ให้ม่มาตัรการด้้านความปลอด้ภัย อาชิ่วอนามัย และ
สภาพแวด้ล้อมในการทำางานตัามมาตัรฐาน กฎหมายและ 
กฎข้อบังคับ โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง ความกังวลในเรื�องความ
ปลอด้ภัยในการปฏิิบัตัิงานภายในศ้นย์คัด้แยกพัสด่้  
ศน้ยก์ระจายพสัด่้ และกระบวนการขนสง่ โด้ย KEX ได้้จดั้หา
อปุกรณ์ก์ารทำางานท่�เหมาะสมเพ่�อลด้ความเส่�ยงท่�พนกังาน

อาจตั้องเผ่ชิิญระหว่างการคัด้แยก การเคลื�อนย้ายและการ 
จดั้ส่งพสัด่้ รวมถึงึการตัรวจสอบสภาพยานพาหนะขนส่งและ 
ความพร้อมทางร่างกายของพนักงานจัด้ส่งพัสด้่ก่อน
ทำางาน นอกจากน่� ยังส่งเสริมความร้้และความตัระหนัก
ด้า้นความปลอด้ภัยในสถึานท่�ทำางานและการขับข่�ปลอด้ภัย
อย่างตั่อเนื�องสมำ�าเสมอ ผ่่านการฝ่ึกอบรมและชิ่องทางการ
สื�อสารต่ัาง ๆ เพ่�อป้องกนัความเส่�ยงจากการส้ญเส่ยทั�งทาง
กายภาพและทรัพย์สินท่�อาจเกิด้กับพนักงานและบ่คคล
ภายนอก

ค่วิามเส่�ยงการทีุ่จริติและประพัฤติิมิชอบ	

จากลกัษัณ์ะการประกอบธร่กจิ ท่�มก่ระบวนการด้ำาเนนิงาน
จำานวนมากและม่ความเก่�ยวเนื�องกบับ่คคลในท่กระด้บั ตัั�งแตั่
ระด้ับบริหาร พนักงาน ผ่้้ให้บริการและผ้้่รับจ้าง โอกาส
การเกิด้การท่จริตัและประพฤตัิมิชิอบจ้งอาจเกิด้ข้�นได้้ใน
ท่กระด้ับการทำางาน ซึ์�งหากเกิด้ข้�นก็จะม่ผ่ลกระทบตั่อการ
ด้ำาเนินงาน ชิื�อเส่ยงบริษััท ผ่ลประกอบการรวมถึึงประเด้็น
ทางกฎหมายและการผิ่ด้กฎเกณ์ฑ์์การกำากับกิจการท่�
บริษััทต้ัองปฏิิบัตัิตัาม บริษััทจ้งให้ความสำาคัญมากตัั�งแต่ั
การป้องกันความเส่�ยงน่� โด้ยได้้สร้างความตัระหนักในด้้าน 
จริยธรรมผ่่านการอบรมหลายช่ิองทาง ม่การประเมนิความเส่�ยง 
การท่จรติัและประพฤตัมิชิิอบเปน็ประจำา และใหค้วามสำาคญั
เป็นความเส่�ยงระดั้บองค์กร ม่การเผ่ยแพร่แนวทางการ
ปฏิิบัตัิตันผ่่านนโยบายต่ัอต้ัานท่จริตัและจรรยาบรรณ์
ทางธ่รกิจ นอกจากน่�ยังม่ช่ิองทางเคอร่�นกหว่ด้ สำาหรับให้
พนักงานท่กคนสามารถึรายงานธ่รกรรมต้ัองสงสัย โด้ย
ธ่รกรรมท่�ถึ้กรายงานก็จะได้้รับการสืบสวนและรายงานตั่อ 
ผ่้บ้ริหารระดั้บส้ง เพ่�อให้มั�นใจว่าบริษััทจะลด้ประเด้น็ความเส่�ยง 
ให้เหลือน้อยท่�ส่ด้ 

ค่วิามเส่�ยงการใช้แบรนด์้	Kerry	Express	

KEX ได้้ เข้าทำาสัญญาอน่ญาตัให้ ใชิ้สิทธิกับ Kuok  
Registrations Limited หรือ KRL โด้ย KRL ได้้ให้สทิธซิ์ึ�งไม่
สามารถึโอนได้้แก่ KEX แต่ัเพียงผ้้่เด่้ยว โด้ยการใช้ิแบรนด์้ 
“เคอร่� เอ็กซ์์เพรส” และเครื�องหมายการค้าและบริการท่�
เก่�ยวข้องกับการด้ำาเนินธ่รกิจของ KEX ในประเทศไทย 
(“สัญญาอน่ญาตัให้ใชิ้สิทธิหลัก”) โด้ยสัญญาอน่ญาตั 
ใ ห้ ใ ช้ิ สิ ท ธิ ห ลั ก นั� น ไ ม่ ค ร อ บ ค ล่ ม ถึึ ง ก า ร นำา แ บ ร น ด้์  
“เคอร่� เอ็กซ์์เพรส” และเครื�องหมายการค้าและบริการท่�เก่�ยวข้อง 
ไปใช้ินอกประเทศไทย ในกรณ์่ท่� KEX ประสงค์จะใช้ิแบรนด์้ 
“เคอร่� เอ็กซ์์เพรส” และเครื�องหมายการค้าและบริการท่�

76



เก่�ยวข้องในต่ัางประเทศ KEX จะต้ัองเจรจากับ KRL ก่อน 
ซึ์�งอาจทำาให้ KEX ม่ข้อจำากัด้ในการขยายธ่รกิจไปยังตั่าง
ประเทศ หรือ KEX อาจตั้องสร้างแบรนด้์ใหม่ข้�นมาเองเพ่�อ
ใชิ้ในตั่างประเทศ

สัญญาอน่ญาตัให้ใช้ิสทิธิหลักจะมผ่่ลใช้ิบงัคบัเป็นระยะเวลา  
3 ปีนบัจากวันท่�ห้่นของ KEX เข้าจด้ทะเบ่ยนในตัลาด้หลักทรัพย์  
และจะต่ัออาย่โด้ยอัตัโนมัตัิคราวละ 3 ปี จนกว่า KEX  
จะบอกกลา่ว KRL ถึงึความประสงค์ในการไมต่ัอ่อาย่สญัญา
หรือ KRL จะบอกเลิกสัญญาเมื�อเกิด้เหตั่เลิกสัญญา

จากการท่� Flourish Harmony Holdings Company 
Limited (“Flourish”) ซ์ึ�งเป็นบริษััทย่อยท่� S.F. Holding 
Co., Ltd. (“SF”) เป็นผ่้้ถึือห้่นทั�งหมด้ทางอ้อมได้้เข้าซ์ื�อ
ห้่นข้างมากของ KLN KEX จ้งได้้เข้าทำาสัญญาอน่ญาตัให้
ใชิ้สิทธิฉบับใหม่ลงวันท่� 25 ม่นาคม 2564 เพ่�อสะท้อนถึึง
การเปล่�ยนแปลงโครงสร้างการถืึอห้่นของ KLN และการ
เปล่�ยนแปลงท่�เก่�ยวข้องในข้อการบอกเลิกสัญญา

ภายใตั้สัญญาฉบับด้ังกล่าว เหตั่บอกเลิกสัญญานั�นรวม
ถึึงกรณ์่ท่� Kerry Group Limited (“KGL”) ไม่ม่สิทธิออก
เส่ยงเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของสิทธิออกเส่ยง
ทั�งหมด้ใน KLN หรือกรณ์่ท่� SF และบริษััทย่อยของ SF ไม่ม่
อำานาจควบค่มหรือไม่ม่สิทธิออกเส่ยงเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 50 ของสิทธิออกเส่ยงทั�งหมด้ใน KLN หรือกรณ์่
ท่� KLN และบริษััทย่อยของ KLN ไม่ม่อำานาจควบค่มหรือ
ไม่ม่สิทธิออกเส่ยงเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิ
ออกเส่ยงทั�งหมด้ใน KEX หรือ กรณ์่ท่� Mr. Wang Wei ไม่ม่
อำานาจควบค่มหรือม่ความเป็นเจ้าของใน SF หรือ การท่� 
KEX ผ่ิด้สัญญาอน่ญาตัให้ใชิ้สิทธิหลักและไม่ได้้ด้ำาเนินการ
แก้ไขภายในระยะเวลาท่�กำาหนด้ หรือ การท่� KEX ไม่ม่ความ
สามารถึชิำาระหน่� หรอืในกรณ์ท่่� KEX ม่หน่�สนิลน้พน้ตััวหรอื
ม่คำาสั�งใหเ้ลกิกจิการ หรือ กรณ์ท่่� KEX ไม่ม่สถึานะเป็นบรษัิัท
จด้ทะเบ่ยนในตัลาด้หลักทรัพย์ฯ

ในกรณ์่ท่� KEX เส่ยสิทธิการใชิ้แบรนด้์ “เคอร่� เอ็กซ์์เพรส” 
ไม่ว่าด้้วยเหตั่ผ่ลใด้ ๆ ก็ตัาม KEX จะตั้องสร้างแบรนด้์และ
จด้ทะเบ่ยนเครื�องหมายการค้าใหม่ ซ์ึ�งเหต่ัการณ์์ด้ังกล่าว
อาจส่งผ่ลกระทบทางลบอย่างม่นัยสำาคญัตัอ่ชิื�อเส่ยงธ่รกิจ
ภาวะทางการเงิน ผ่ลการด้ำาเนินงาน และโอกาสทางธ่รกิจ
ของ KEX

ค่วิามเส่�ยงด้้านสิ�งแวิด้ล้อม	

KEX ตัระหนักด้่ว่าการเปล่�ยนแปลงด้้านสิ�งแวด้ล้อม 
โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งการเปล่�ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศ อาจ
ทำาให้เกิด้ภัยพ่บัตัิทางธรรมชิาตัิ เชิ่น นำ�าท่วม ภัยแล้ง ไฟื้ป่า 
เป็นตั้น เหต่ัการณ์์เหล่าน่�อาจส่งผ่ลกระทบตั่อการด้ำาเนิน
ธ่รกิจขององค์กร การด้ำาเนินธ่รกิจแบบห่วงโซ์่อุปทานและ
ชิ่มชินท้องถึิ�น ด้ังนั�น KEX จ้งกำาหนด้ความรับผ่ิด้ชิอบต่ัอ
สิ�งแวด้ล้อมให้เป็นหลักการสำาคัญของจริยธรรมทางธ่รกิจ 
ของ KEX และเป็นส่วนหนึ�งของกลย่ทธ์ทางธ่รกิจ 
ในระยะยาว ทั�งน่� KEX ได้้ด้ำาเนนิการปรบัปรง่กระบวนการทำางาน
โด้ยการวางแผ่นเสน้ทางการขนสง่ รวมถึงึระบบการวางแผ่น  
GPS เพ่�อเพ่�มประสิทธิภาพส้งส่ด้ในด้้านเส้นทางการจัด้ส่งและ 
การใช้ิพลังงานเชิื�อเพลิงพร้อมทั�งจัด้ให้ม่การฝึ่กอบรม 
แก่พนักงานขับข่�ของบริษััท เก่�ยวกับพฤตัิกรรมการขับข่� 
และการจำากดั้ความเร็วเพ่�อประหยัด้นำ�ามนัเชิื�อเพลิง รวมถึงึ 
ด้ำาเนินการบำาร่งรักษัาและตัรวจสภาพรถึตัามระยะเวลา 
ท่�กำาหนด้ เพ่�อให้แน่ใจได้้ว่าสภาพเครื�องยนตั์พร้อมใชิ้งาน
และการปล่อยมลพ่ษัยังคงอย้่ในระด้ับท่�เหมาะสม
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รายงานข้องค่ณะกรรมการติรวิจสอบ

เรียน	ที่่านผู้ถ่อหุ้น

คณ์ะกรรมการตัรวจสอบ ประกอบด้้วย กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซ์ึ�งเป็นผ่้้ทรงค่ณ์วุฒิด้้านการเงินและบัญชิ่  
คณ์ะกรรมการตัรวจสอบปฏิบิตััหิน้าท่�อย่างเป็นอสิระเท่�ยงธรรมตัามขอบเขตัท่�ระบ่ไว้ในกฎบัตัรคณ์ะกรรมการตัรวจสอบซึ์�งได้้ 
รบัการอน่มตััจิากคณ์ะกรรมการบรษัิัท โด้ยม่หวัหนา้หนว่ยงานตัรวจสอบภายในทำาหนา้ท่�เปน็เลขาน่การของคณ์ะกรรมการ
ตัรวจสอบ

ในระหว่างปี คณ์ะกรรมการตัรวจสอบได้้จัด้การประชิ่มทั�งหมด้จำานวน 7 ครั�ง โด้ยม่กรรมการเข้าร่วมประชิ่มด้ังน่�

สมาชิกข้องค่ณะกรรมการ ติำาแหน่ง
จำานวินการเข้้าร่วิมประชุม/
จำานวินการประชุมที่ั้งหมด้

1. นิายปัระสัณหุ้์ เชื่่�อพานิิชื่ ประธาน 7/7

2. นิายกำาธุร ติติิยกว่ กรรมการ 7/7

3. นิางสาวฮว่ เหุ้ลง ไอล่นิ โหุ้ยว กรรมการ 7/7

โด้ยปกติัเจ้าหน้าท่�บรหิารฝ่่ายงานลงท่น เจ้าหน้าท่�บรหิารสายงานการเงินและบัญชิ ่และหัวหนา้หน่วยงานตัรวจสอบภายใน 
รวมทั�งตััวแทนจากผ่้ส้อบบญัชิถ่ึก้เชิญิใหเ้ขา้รว่มประชิม่คณ์ะกรรมการตัรวจสอบ หากม่ความจำาเปน็ ผ่้บ้รหิารคนสำาคัญและ
ผ่้้บริหารอาวุโสจะถึ้กเชิิญให้เข้าร่วมประชิ่มเพ่�อรายงานและให้ข้อม้ลเชิิงลึกในหัวข้อท่�ร้องขอโด้ยคณ์ะกรรมการตัรวจสอบ
เพ่�อปฏิิบัตัิหน้าท่�ให้สำาเร็จ ผ่้้สอบบัญชิ่และหัวหน้าหน่วยงานตัรวจสอบภายในสามารถึเข้าถึึงคณ์ะกรรมการตัรวจสอบได้้
โด้ยตัรงโด้ยไม่ม่ฝ่่ายบริหารเข้าร่วม หลังจากการประชิ่มคณ์ะกรรมการตัรวจสอบแตั่ละครั�ง ประธานคณ์ะกรรมการตัรวจ
สอบจะรายงานเรื�องสำาคัญท่�ได้้หารือให้แก่คณ์ะกรรมการบริษััทรับทราบ

ในปี 2565 คณ์ะกรรมการตัรวจสอบม่ความรับผ่ิด้ชิอบในการตัรวจสอบและสอบทานกิจกรรมในการด้ำาเนินงานของ KEX 
ด้ังน่�

การสอบที่านรายงานที่างการเงิน

คณ์ะกรรมการตัรวจสอบได้้สอบทานความถึ้กตั้อง ครบถึ้วน และความน่าเชิื�อถึือของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการทั�งงบการเงินระหว่างกาลและประจำาปีของ KEX และบริษััทย่อยสำาหรับปี 2565 คณ์ะกรรมการตัรวจสอบม่่งเน้นใน
การสอบทานประเด้น็ท่�ม่สาระสำาคญัจากการตัรวจสอบ สอบทานความเหมาะสมและความสมำ�าเสมอของนโยบายการบัญชิ ่
การใช้ิด่้ลยพนิ่จของผ้้่บริหารรวมทั�งการประมาณ์การทางบัญชิท่่�ใชิ้ในการจัด้ทำางบการเงิน อ่กทั�ง คณ์ะกรรมการตัรวจสอบ
ได้ส้อบทานการเปดิ้เผ่ยขอ้ม้ลในหมายเหต่ัประกอบงบการเงนิและแสด้งความเหน็เก่�ยวกบัรายการระหวา่งกนัท่�มโ่อกาสกอ่ให้
เกิด้ความขัด้แย้งทางผ่ลประโยชิน์กับ KEX เพ่�อให้มั�นใจว่าการจัด้ทำางบการเงินและการเปิด้เผ่ยข้อม้ลในหมายเหตั่ประกอบ 
งบการเงินม่ความน่าเชิื�อถึอื โปร่งใส และถึก้ต้ัองตัามมาตัรฐานการบัญชิข่องไทยและมาตัรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
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ในป ี2565 คณ์ะกรรมการตัรวจสอบได้จั้ด้ให้มว่าระการประชิม่ร่วมกันกบัผ่้ส้อบบัญชิห่นึ�งครั�ง เพ่�อเปิด้โอกาสหารือรว่มกัน
ในประเด้็นตั่าง ๆ จากการตัรวจสอบ KEX โด้ยไม่ม่ฝ่่ายบริหารเข้าร่วมประชิ่ม ผ่้้สอบบัญชิ่แสด้งความเห็นอย่างไม่ม่เงื�อนไข
และไม่ม่ข้อสงัเกตัท่�ม่สาระสำาคญัเก่�ยวกับบัญชิแ่ละการเงิน ผ่้ส้อบบญัชิย่นืยนัความเป็นอิสระและยืนยนัว่าได้้รบัความร่วมมอื
อย่างด้่ขณ์ะท่�ปฏิิบัตัิหน้าท่�

ด้ังนั�น การจัด้ทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้้ถึ้กจัด้ทำาด้้วยความน่าเชิื�อถึือ โปร่งใส และถึ้กต้ัองตัาม
มาตัรฐานการบัญชิ่ของไทยและมาตัรฐานการรายงานทางการเงินของไทย อ่กทั�งผ้้่สอบบัญชิ่ได้้ปฏิิบัตัิหน้าท่�ได้้อย่างเป็น
อิสระและด้้วยความสามารถึพ่ส้จน์ยืนยันได้้

นอกจากน่� เพ่�อให้เป็นไปตัามเงื�อนไขตัามหนังสือของสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตัลาด้หลักทรัพย์ถึึง 
Flourish และ S.F. Holding Co., Ltd. (“กล่่มผ่้้ขอผ่่อนผ่ัน”) สำาหรับเงื�อนไขการพ่จารณ์าคำาขอผ่่อนผ่ันการทำาคำาเสนอ
ซ์ื�อหลักทรัพย์ทั�งหมด้ของ KEX (“หนังสือแจ้งผ่ลการพ่จารณ์าคำาขอผ่่อนผ่ัน”) ตัามรายละเอ่ยด้ซ์ึ�งปรากฏิในหนังสือแจ้ง
ตัลาด้หลักทรัพย์ของ KEX ลงวันท่� 3 กันยายน 2564 บริษััท เอส. เอฟื้. เอ็กซ์์เพรส จำากัด้ (“S.F. Express”) ได้้นำาส่ง
เอกสารตั่าง ๆ  รวมถึึงงบการเงินประจำาปีท่�ตัรวจสอบแล้วของ S.F. Express ให้แก่คณ์ะกรรมการตัรวจสอบของ KEX เพ่�อ
ประกอบการพ่จารณ์า

จากเอกสารและขอ้ม้ลจาก S.F. Express ท่�สง่ใหแ้กผ่่้บ้รหิารของบรษัิัทและคณ์ะกรรมการตัรวจสอบ สรป่วา่ไมพ่บสิ�งท่�เปน็
เหต่ัใหเ้ชิื�อว่า S.F. Express ไม่ได้ป้ฏิิบตััติัามเงื�อนไขขอ้ 2 และขอ้ 3 ของหนงัสอืแจง้ผ่ลการพจ่ารณ์าคำาขอผ่่อนผ่นัแตัอ่ยา่งใด้  
สำาหรับปีสิ�นส่ด้วันท่� 31 ธันวาคม 2565 

การแติ่งติั้งและการพั่จารณาค่่าติอบแที่นข้องผู้สอบบัญช่ภายนอก

คณ์ะกรรมการตัรวจสอบได้พ้จ่ารณ์าถึงึคณ่์ภาพของงานบริการของผ้้่สอบบญัชิรั่บอน่ญาตัจาก บรษิัทั ไพร้ซ์วอเตัอรเ์ฮาส์  
ค้เปอร์ส เอบ่เอเอส จำากัด้ และด้้านความเหมาะสมของค่าตัอบแทนโด้ยพ่จารณ์าจากการปฏิิบัตัิตัามข้อกำาหนด้ของวิชิาชิ่พ 
ความม่ประสิทธิภาพ และความเป็นอิสระของผ่้้สอบบัญชิ่ คณ์ะกรรมการตัรวจสอบเห็นว่าผ่้้สอบบัญชิ่ได้้ให้งานบริการ 
ท่�เป็นท่�น่าพอใจ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะท่�เป็นประโยชิน์แก่ KEX ทั�งในด้้านการจัด้ทำารายงานทางการเงินและด้้านการ
ปรับปร่งการควบค่มภายในของ KEX 

คณ์ะกรรมการตัรวจสอบพ่จารณ์าแตั่งตัั�งให้ บริษััท ไพร้ซ์วอเตัอร์เฮาส์ ค้เปอร์ส เอบ่เอเอส จำากัด้ เป็นผ่้้สอบบัญชิ่สำาหรับ 
ป ี2566 รวมถึงึพจ่ารณ์าคา่ตัอบแทนของผ้้่สอบบญัชิ ่ซ์ึ�งเสนอให้แกค่ณ์ะกรรมการบรษิัทัเพ่�อพจ่ารณ์าและจะเสนอให้ท่�ประชิม่ 
ผ่้้ถึือห่้นอน่มัตัิในท่�ประชิ่มผ่้้ถึือห่้นประจำาปี 2566 ตั่อไป

การสอบที่านการด้ำาเนินงานข้อง	KEX	

คณ์ะกรรมการตัรวจสอบทำาหน้าท่�กำากับด้้แลการด้ำาเนินงานของ KEX ผ่่านหน่วยงานตัรวจสอบภายใน หน่วยงาน 
ตัรวจสอบภายในม่หนา้ท่�รายงานประเด้น็ท่�พบท่�ขดั้กับขอ้กฎหมาย ขอ้กำาหนด้ นโยบายของ KEX และมาตัรฐานทั�งในประเทศและ 
มาตัรฐานสากลอันเป็นท่�ยอมรับตั่อคณ์ะกรรมการตัรวจสอบท่กไตัรมาส คณ์ะกรรมการตัรวจสอบด้ำาเนินการ 
อย่างเหมาะสมและสมำ�าเสมอตัามหลักการกำากับด้้แลกิจการท่�ด้่ของบริษััท
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การสอบที่านระบบค่วิบคุ่มภายในและการกำากับดู้แลกิจกรรมการติรวิจสอบภายใน	

คณ์ะกรรมการตัรวจสอบสนบัสน่นคณ์ะกรรมการบริษััทในการสอบทานและทบทวนความม่ประสิทธภิาพของกระบวนการ
จัด้การความเส่�ยงและระบบการควบค่มภายในของ KEX อ่กทั�ง คณ์ะกรรมการตัรวจสอบม่หน้าท่�ในการกำากับด้้แลและ 
สอบทานการทำางานและความม่ประสิทธิภาพของหน่วยงานตัรวจสอบภายใน รวมถึึง การม่่งเน้นในเรื�องท่�ม่สาระสำาคัญ 
แผ่นการตัรวจสอบภายใน การปฏิบัิตังิานตัรวจสอบภายใน และทรัพยากรบ่คคลของหน่วยงานตัรวจสอบภายใน

ในปี 2565 คณ์ะกรรมการตัรวจสอบพ่จารณ์าและอน่มัตักิารจ้างบค่ลากร แผ่นการตัรวจสอบประจำาปี ขอบเขตัการปฏิบัิติังาน 
ท่�สอด้คล้องกับแผ่นการตัรวจสอบ และการรายงานผ่ลการตัรวจสอบภายในรายไตัรมาส โด้ยคณ์ะกรรมการตัรวจสอบ 
ได้้สอบทานถึงึความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคม่ภายในและกิจกรรมการควบคม่ภายในของ KEX เป็นราย 
ไตัรมาส ซ์ึ�งในรายงานผ่ลการปฏิิบัตัิงานตัรวจสอบของหน่วยงานตัรวจสอบภายในครอบคล่มถึึงการจัด้การความเส่�ยง
ด้้านการท่จริตัหรือข้อผ่ดิ้พลาด้ ข้อสงัเกตัจากการตัรวจสอบได้้ถึก้ติัด้ตัามอย่างต่ัอเนื�องเพ่�อให้ความเชิื�อมั�นว่าฝ่่ายบริหาร
ได้้ด้ำาเนินการแก้ไขและด้ำาเนินการเชิิงร่กอย่างทันท่วงท่ตัามท่�หน่วยงานตัรวจสอบภายในเสนอแนะ และเพ่�อให้มั�นใจว่าการ
พฒันาปรบัปรง่ได้้ถึก้ด้ำาเนนิการตัามหลกัการกำากบัด้้แลกจิการท่�ด่้ของบริษััทและม่การควบคม่ภายในท่�เพียงพอ นอกจากนั�น  
คณ์ะกรรมการตัรวจสอบได้้พ่จารณ์าความเหมาะสมของทรพัยากร ด้ชัิน่วดั้ผ่ลการปฏิบิตัังิาน รวมถึงึให้คำาแนะนำาเพ่�อพฒันา
ค่ณ์ภาพของหน่วยงานตัรวจสอบภายในอย่างต่ัอเนื�อง คณ์ะกรรมการตัรวจสอบม่ความเห็นว่าระบบการควบค่มภายใน 
ของ KEX ม่ประสทิธิภาพและประสทิธิผ่ลท่�เหมาะสมและเพียงพอสำาหรบัการด้ำาเนนิธร่กจิ

โด้ยสร่ป คณ์ะกรรมการตัรวจสอบม่ความเห็นว่ารายงานทางการเงินของ KEX นั�น สอด้คล้องตัามกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง
ในการด้ำาเนินงานภายใต้ัการกำากับด้้แลกิจการท่�ด้่ ม่ระบบการจัด้การความเส่�ยงท่�เพียงพอและม่การตัรวจสอบภายในท่�ม่ 
ประสิทธิภาพ โด้ยคณ์ะกรรมการบริษััทได้้อน่มัตัิรายงานของคณ์ะกรรมการตัรวจสอบในการประชิ่มครั�งท่� 1/2566  
ลงวนัท่� 14 ก่มภาพันธ์ 2566

 ในนามข้อง	 	
	 ค่ณะกรรมการติรวิจสอบ
	 นายประสัณห์	เช่้อพัานิช
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คณ์ะกรรมการตัรวจสอบได้้ รับมอบหมายจากคณ์ะ
กรรมการบริษััทเพ่�อให้ความเชิื�อมั�นตั่อความเพียงพอของ
ระบบการควบค่มภายใน รวมถึึงความถึ้กตั้องและความ 
นา่เชิื�อถึอืของรายงานทางการเงนิ การปฏิบิตััติัามกฎหมาย
และระเบ่ยบต่ัาง ๆ ท่�เก่�ยวข้อง โด้ยความม่ประสิทธิภาพ
ของระบบการควบค่มภายในได้้ถึ้กประเมินภายใต้ักรอบ
แนวคิด้ของการควบค่มภายใน 2013 (COSO 2013) ของ  
The Committee of Sponsoring Organizations of  
Treadway Commission สามารถึสร่ปได้้ ด้ังน่� 

สภาพัแวิด้ล้อมการค่วิบคุ่ม

•	 	 ยึด้ถ่อในค่วิามซ์่�อสัติย์และคุ่ณค่่าที่างจริยธรรม	
KEX ม่สภาพแวด้ล้อมการควบค่มภายในท่�เหมาะสม
และเพยีงพอท่�จะสง่ผ่ลใหก้ารด้ำาเนนิงานของธ่รกจิเปน็
ไปอย่างม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผ่ล โด้ย KEX ได้้จัด้
ตัั�งนโยบายและระเบ่ยบขอ้บังคบัตัามนโยบายการกำากบั
ด้แ้ลกจิการท่�ด้ ่ซ์ึ�งครอบคล่มในหลายวตััถึป่ระสงค์ เชิน่ 
จริยธรรมธ่รกิจและความรับผ่ิด้ชิอบตั่อผ่้้ถึือห้่น โด้ย 
KEX ได้้กำาหนด้ให้พนักงานและผ้้่บริหารท่กคนเปิด้ 
เผ่ยข้อม้ลท่�คาด้ว่าจะก่อให้เกิด้ความขัด้แย้งทาง 
ผ่ลประโยชิน์ในการด้ำาเนินงานของ KEX เพ่�อป้องกัน
ความเส่�ยงท่�อาจนำามาซ์ึ�งความขัด้แย้งทางผ่ลประโยชิน์ 
ท่�จะเกิด้กับบริษััท นอกจากนั�น พนักงานและผ้้่บริหาร 
ท่กคนจะต้ัองลงลายมือชิื�อรบัทราบจริยธรรมทางธร่กิจ 
อย่างเป็นลายลักษัณ์์อักษัร ซ์ึ�ง KEX ยังได้้กำาหนด้และ 
สื�อสารบทลงโทษัอันเนื�องมาจากการละเมิด้กฎใน
การกำากับด้้แลกิจการท่�ด้่และขั�นตัอนการปฏิิบัตัิให้แก่
พนักงานท่กคนได้้รับทราบ

•	 	 การกำากับดู้แลประสิที่ธิภาพัการค่วิบคุ่มภายใน
อย่างเป็นอิสระ
คณ์ะกรรมการบริษััทและคณ์ะกรรมการชิ่ด้ย่อยถึ้ก 
จดั้ตัั�งข้�นอย่างเป็นอสิระโด้ยแยกออกจากคณ์ะกรรมการ
บริหาร ซ์ึ�งการแบ่งแยกหน้าท่�และการกำาหนด้อำานาจ
ของคณ์ะกรรมการเป็นไปเพ่�อการสอบทานและการ
สร้างสมด้่ลในบริษััท อันจะทำาให้การควบค่มภายใน
ของบริษััท ม่ประสิทธิภาพ โด้ยแผ่นกตัรวจสอบภายใน
ท่�ม่ความเป็นอิสระจะตั้องรายงานประเด้็นท่�ตัรวจพบ
โด้ยตัรงตั่อคณ์ะกรรมการตัรวจสอบ 

การค่วิบคุ่มภายใน

คณ์ะกรรมการบริษััทได้้กำากับด้้แลและด้ำาเนินการตัาม
ท่�คณ์ะกรรมการตัรวจสอบได้้เสนอแนะในท่�ประชิ่ม อ่ก
ทั�งคณ์ะกรรมการบรษัิัทยงัได้้จดั้การประชิม่เปน็ประจำา
เพ่�อพ่จารณ์าการควบค่มภายในด้้านต่ัาง ๆ รวมถึึง
การบริหารความเส่�ยงขององค์กร 

•	 	 การกำาหนด้โค่รงสรา้งฝ่่ายบรหิาร	อำานาจหนา้ที่่�	และ
ค่วิามรับผิด้ชอบภายใติ้การกำากับดู้แล
อ้างอิงจาก “นโยบายการกำากับด้้แลกิจการและ 
ผ่ลการด้ำาเนินงาน” KEX ได้้แบ่งแยกหน้าท่�และ 
ความรับผิ่ด้ชิอบของผ้้่ด้ำาเนินงานของแต่ัละแผ่นกและ
ภาคสว่นตัา่ง ๆ  อยา่งชิดั้เจน เพ่�อใหบ้รรล่วตััถึป่ระสงค์
ของ KEX พร้อมทั�งกำาหนด้ให้ม่การตัรวจสอบข้าม 
สายงานและกำาหนด้ระดั้บของพนักงานตัามตัำาแหน่ง
งาน ตัลอด้จนกำาหนด้ลักษัณ์ะงานของท่กตัำาแหน่ง 
ตัามสายการบังคับบัญชิาด้ังกล่าว

•	 	 ค่วิามมุ่งมั�นท่ี่�จะสรรหา	พััฒนา	 และรักษัาไวิ้ซ์ึ�ง
พันักงานที่่�ม่ศักยภาพั
KEX ได้้กำาหนด้หลักเกณ์ฑ์์การสรรหาบ่คลากร การ
พัฒนาและขั�นตัอนการฝ่ึกอบรมแก่พนักงานท่กคน 
ทั�งน่� KEX ได้้ทบทวนนโยบายเก่�ยวกับหลักเกณ์ฑ์์
ด้ังกล่าวเป็นประจำาท่กปี โด้ย KEX สรรหาบ่คลากร
จากค่ณ์สมบัตัิท่�ตั้องการของแต่ัละตัำาแหน่งงานตัาม
ลกัษัณ์ะงานโด้ยปราศจากการเลอืกปฏิบิตัั ิอ่กทั�ง KEX 
ม่การจัด้ฝึ่กอบรมภายในองค์กรและการฝ่ึกอบรม
ภายนอกองค์กรตัามแผ่นการฝึ่กอบรมประจำาปีตัาม 
นโยบายการพัฒนาศักยภาพบ่คลากรของบริษััท 
นอกจากน่� KEX ได้้รวบรวมแบบสอบถึามความพึงพอใจ
ของพนักงานเพ่�อนำามาพัฒนาสภาพแวด้ล้อม 
การทำางานตัามนโยบายการเก็บรักษัาบ่คลากรของ 
บริษััท

•		 	 การรับผิด้ชอบด้้านการค่วิบคุ่มภายใน	
KEX กำาหนด้ให้ม่การประเมินอย่างตัอ่เนื�องเพ่�อให้มั�นใจ
ว่าพนักงานท่กระด้ับเข้าใจถึึงความสำาคัญของระบบ
การควบค่มภายในท่�เหมาะสมและม่การปฏิิบัตัิตัาม
อย่างเคร่งครัด้
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การประเมินค่วิามเส่�ยง

•	 	 การระบุและการประเมินค่วิามเส่�ยง
KEX ได้้จัด้ตัั�งคณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยงในการ
บริหารจัด้การความเส่�ยงของ KEX และรายงานตั่อ
คณ์ะกรรมการตัรวจสอบและคณ์ะกรรมการบรษิัทั โด้ย
นโยบาย กลย่ทธ์ และกิจกรรมการบริหารความเส่�ยง
ขององค์กรถึ้กสื�อสารไปยังพนักงานให้รับทราบผ่่าน
ทางเว็บไซ์ตั์ของบริษััท และชิ่องทางการสื�อสารภายใน
อื�น ๆ ของบริษััท

เมื�อม่การระบ่ความเส่�ยงแลว้ แนวทางแก้ไขจะถึก้กำาหนด้
ข้�น และจะม่การแตั่งตัั�งผ้้่ท่�รับผ่ิด้ชิอบในแตั่ละเรื�องเพ่�อ
บริหารจัด้การความเส่�ยงด้ังกล่าว หลังจากนั�นจ้ง
ด้ำาเนินการตัิด้ตัามเพ่�อประเมินและตัรวจสอบปัญหาท่�
จำาเป็นตั้องได้้รับการแก้ไข ก่อนท่�จะด้ำาเนินการรายงาน
ตั่อคณ์ะกรรมการบริษััทตั่อไป 

•	 	 การระบุและวิิเค่ราะห์ค่วิามเส่�ยง
KEX ได้้กำาหนด้ทะเบย่นความเส่�ยงขององคก์ร เพ่�อระบ่
และวิเคราะห์ความเส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับแต่ัละฝ่่าย รวมทั�ง  
ระบ่การควบค่มภายในท่�ม่อย่้และแผ่นการควบค่ม
ภายในเพ่�มเติัม เพ่�อลด้ผ่ลกระทบหรือโอกาสของการ
เกิด้ความเส่�ยงและเพ่�อรักษัาระดั้บความเส่�ยงให้อย่้ใน
ระด้บัความเส่�ยงท่�ยอมรับได้้ขององค์กร (risk appetite)  
โด้ย KEX ได้้กำาหนด้ปัจจัยความเส่�ยงขององค์กร
ครอบคล่มถึึง ความเส่�ยงด้้านกลย่ทธ์ ความเส่�ยงด้้าน
การเงิน ความเส่�ยงด้า้นการปฏิบิตัังิาน ความเส่�ยงด้า้น
กฎหมายและการปฏิบัิตัติัามกฎระเบ่ยบ ความเส่�ยงด้า้น
อาชิ่วอนามัยและความปลอด้ภัย ความเส่�ยงด้้านการ
ท่จริตัและการประพฤติัมิชิอบ ความเส่�ยงเก่�ยวกับการ 
ใชิ้แบรนด้์ Kerry Express และความเส่�ยงด้้าน 
ผ่ลกระทบต่ัอสิ�งแวด้ล้อม บริษััทได้้ด้ำาเนนิการตัดิ้ตัาม และ 
ด้ำาเนินการแก้ไขเพ่�อจัด้การความเส่�ยงอย่างสมำ�าเสมอ  
KEX ได้้กำาหนด้ตััวชิ่�วัด้ความเส่�ยง (Key Risk  
Indicators) สำาหรับความเส่�ยงแตั่ละประเภทเพ่�อเป็น
เกณ์ฑ์์มาตัรฐานในการวัด้และกำากับด้้แลความเส่�ยง 
ให้อย่้ในระดั้บท่�ยอมรับได้้ เพ่�อจัด้การความเส่�ยงได้้
อย่างม่ประสิทธภิาพและทันท่วงท่ คณ์ะกรรมการบริหาร
ความเส่�ยงพ่จารณ์าการประเมินความเส่�ยงด้้านการท่จริตั
เป็นการควบค่มเพ่�อการป้องกัน เพ่�อระบ่ความเส่�ยง
ด้้านการท่จริตัท่�อาจจะเกิด้ข้�น ระหว่างการประเมิน

ความเส่�ยงด้้านการท่จริตัได้้ม่การหารือถึึงสาเหต่ัร่วม
กับหลายฝ่่าย ตััวอย่างเชิ่น ฝ่่ายบัญชิ่และการเงิน ฝ่่าย
กฎหมาย ฝ่่ายธ่รกิจและฝ่่ายปฏิิบัตัิการ การควบค่ม
ภายในได้ถ้ึก้ระบข้่�นเพ่�อชิว่ยลด้ความเส่�ยงท่�อาจจะเกดิ้
ข้�นจากเหตั่การณ์์การท่จริตัแตั่ละประเภท นอกจากนั�น 
แผ่นการแก้ไขได้้ถึ้กพัฒนาข้�นเพ่�อป้องกันชิ่องโหว่ของ
การควบค่มภายใน นอกจากนั�น บริษััทได้้ม่การจัด้ทำา
แผ่นการบริหารความต่ัอเนื�องทางธ่รกิจ (Business 
Continuity Plan : BCP) เพ่�อเตัร่ยมความพร้อม
สำาหรับความเส่�ยงภาวะวิกฤตัท่�อาจจะม่ผ่ลกระทบ
ตั่อการด้ำาเนินงานของบริษััทอย่างเป็นสาระสำาคัญ 
การประเมินความเส่�ยงจะถึ้กทบทวนเป็นรายปีโด้ย 
คณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยงและหารือกับ 
คณ์ะกรรมการตัรวจสอบ โด้ยหน่วยงานตัรวจสอบภายใน
ม่หน้าท่�ในการด้้แลสอบทานว่ามาตัรการการบริหาร
ความเส่�ยงได้้ถึ้กปฏิิบัตัิอย่างเหมาะสมเพ่�อให้มั�นใจว่า
ความเส่�ยงของบริษััทอย้่ในระด้ับท่�ยอมรับได้้

•	 	 การระบุและวิิเค่ราะห์การเปล่�ยนแปลงท่ี่�สำาค่ัญข้อง
ระบบการค่วิบคุ่มภายใน
ตัามนโยบายการบริหารความเส่�ยงขององค์กร  
คณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยงจะต้ัองทบทวนนโยบาย 
การบริหารความเส่�ยงอย่างน้อยปีละหนึ�งครั�ง หรือ
เมื�อม่การเปล่�ยนแปลงใด้ในบริบทขององค์กรหรือใน
สถึานการณ์์ท่�ม่ผ่ลกระทบอย่างม่นัยสำาคัญตั่อการ
ด้ำาเนนิงานของ KEX โด้ยการเปล่�ยนแปลงนโยบายตัอ้ง 
ได้้รบัการอน่มัตัจิากคณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยงและ 
รายงานต่ัอคณ์ะกรรมการบริษััทก่อนการประกาศใช้ิ
อย่างเป็นทางการ

กิจกรรมการค่วิบคุ่ม

•	 	 การเล่อกและพััฒนากิจกรรมการค่วิบคุ่ม	
KEX ม่การกำาหนด้กิจกรรมการควบค่มภายในหลาย
รป้แบบ ทั�งในรป้แบบของนโยบาย ขั�นตัอนการปฏิบิติัังาน  
และทะเบ่ยนค่มตั่าง ๆ อย่างเป็นลายลักษัณ์์อักษัร 
เพ่�อป้องกันความเส่�ยงจากเหตั่การณ์์ท่� ไม่คาด้คิด้  
ซ์ึ�งนโยบาย ขั�นตัอนการปฏิิบัตัิงาน และกิจกรรมการ
ควบค่มภายในด้ังกล่าวได้้ถึ้กสอบทานอย่้เสมอเพ่�อ
ให้มั�นใจว่าอำานาจการอน่มัตัิและการสอบทานเป็นไป 
ตัามเหต่ัการณ์์ท่�เปล่�ยนแปลงไปหรือเป็นไปตัามความเส่�ยง 
ภายใตั้สภาพแวด้ล้อมท่�ควบค่มได้้ กิจกรรมการ
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ควบค่มภายในประกอบไปด้้วยการควบค่มด้้วยมือและ
การควบค่มอัตัโนมัตัิ นอกจากนั�น บริษััทจัด้ให้ม่การ
จดั้เก็บขอ้ม้ล การบริหารจัด้การทรัพยากรและแบ่งแยก
หน้าท่�ความรับผิ่ด้ชิอบตัามแตั่ละหน่วยงานเพ่�อการ
สอบทานและการสร้างสมด้่ลภายในองค์กร

•	 	 การพัฒันาการค่วิบคุ่มที่ั�วิไปเก่�ยวิกบัเที่ค่โนโลย่
KEX ได้้กำาหนด้นโยบายด้้านการป้องกันเทคโนโลย่
สารสนเทศ โด้ยนโยบายได้้ระบ่ถึึงแนวปฏิิบัตัิของ 
ผ่้้ ใชิ้คอมพ่วเตัอร์ แนวทางสำาหรับผ่้้ด้้แลระบบ และ 
ข้อจำากัด้ในการเข้าถึึงระบบ บริษััทม่การแบ่งสิทธิการ 
เข้าใชิ้งานตัามอำานาจหน้าท่�และความรับผ่ิด้ชิอบของ
แตั่ละตัำาแหน่ง ซ์ึ�ง KEX ได้้เน้นยำ�าความสำาคัญของ
การใชิ้โปรแกรมคอมพ่วเตัอร์ท่�ม่ลิขสิทธิ�ถึ้กต้ัองตัาม
กฎหมายเพ่�อใช้ิในกระบวนการทำางานต่ัาง ๆ รวมถึึง
เทคโนโลย่สารสนเทศท่�ใชิ้ในกระบวนการปฏิิบัตังิานและ
การควบค่มทั�วไปของระบบสารสนเทศ KEX ใช้ิระบบ
เทคโนโลย่สารสนเทศท่�หลากหลายในการตัิด้ตัามและ 
สบืหาความผ่ดิ้ปกตัขิองการด้ำาเนนิงานอย่างสมำ�าเสมอและ 
ทันท่วงท่

•	 	 การค่วิบคุ่มผ่านนโยบายและข้ั้นติอนติ่าง	ๆ
KEX ได้้กำาหนด้นโยบาย กฎระเบ่ยบ ระเบ่ยบข้อบังคับ 
ทิศทาง ตัลอด้จนแผ่นงานและขั�นตัอนการทำางาน 
ซ์ึ�งนโยบายของ KEX ได้้รับการสอบทานท่กปีและม่ 
การสื�อสารให้พนักงานท่กคนรบัทราบ เพ่�อให้มั�นใจว่าม่ 
การปฏิบัิติัตัามอย่างเหมาะสม โด้ย KEX ม่การจัด้ประชิม่
ผ่้้บริหารเพ่�อรายงานผ่ลการด้ำาเนินงานเป็นประจำาท่ก
เด้ือน

คณ์ะกรรมการตัรวจสอบได้้รับมอบหมายจากคณ์ะ
กรรมการบริษััทในการสอบทานความม่ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิ่ลของระบบการควบคม่ภายใน โด้ยหน่วยงาน 
ตัรวจสอบภายในม่หน้าท่� ในการตัรวจสอบความ 
ม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผ่ลของการควบค่มภายใน 
เพ่�อให้มั�นใจว่าการควบค่มภายในม่การออกแบบและ
นำาไปปฏิิบัตัิได้้อย่างเหมาะสมในการปฏิิบัตัิงานจริง 
ถึ้านโยบายหรือขั�นตัอนการปฏิิบัตัิงานไม่เหมาะสมจะม่
การแจ้งไปยังฝ่่ายบริหารเพ่�อหาแนวทางแก้ไขสำาหรับ 
สถึานการณ์์ต่ัอไป และจะม่การตัิด้ตัามการแก้ ไข
อย่างตั่อเนื�องจนกว่าการแก้ ไขจะด้ำาเนินการสำาเร็จ 
หน่วยงานตัรวจสอบภายในจะด้ำาเนินการตัรวจสอบ 
ตัิด้ตัามผ่ลการตัรวจสอบ และรายงานผ่ลต่ัอคณ์ะ
กรรมการตัรวจสอบโด้ยตัรง

สารสนเที่ศและการส่�อสาร	

•	 	 การค่วิบค่มุภายใน	การสรา้งข้อ้มลู	และการใชข้้อ้มลู	
KEX ได้้กำาหนด้นโยบายการใชิ้ข้อม้ลภายในและ 
วิธ่การด้ำาเนินการเพ่�อป้องกันไม่ให้พนักงานใชิ้ข้อม้ลท่� 
เป็นความลับหรือข้อม้ลภายในท่�ไม่สามารถึเปิด้เผ่ย
ตั่อสาธารณ์ะเพ่�อประโยชิน์ของตันเองหรือผ่้้อื�น ทั�งน่� 
การนำาข้อม้ลท่�ไม่เปิด้เผ่ยไปใชิ้อย่างไม่เหมาะสมถึือเป็น
สิ�งตั้องห้าม ไม่ว่าจะกระทำาโด้ยตัรงหรือโด้ยอ้อม และ
ไม่ว่าจะได้้รับผ่ลประโยชิน์หรือไม่ก็ตัาม รวมถึึงในกรณ์่
ของการใชิ้ข้อม้ลด้ังกล่าวเพ่�อซ์ื�อขายหลักทรัพย์ด้้วย

KEX รวบรวมและพ่จารณ์าข้อม้ลสำาคัญโด้ยคำานึงถึึง 
ความถึ้กตั้อง ความเพียงพอ ความจำาเป็น และ 
ประโยชิน์ท่�คาด้ว่าจะได้้รับจากข้อม้ลท่�ต้ัองพ่จารณ์า
ด้ังกล่าว รวมถึึงพ่จารณ์าตั้นท่นในการจัด้หาข้อม้ล
อย่างเหมาะสม 

•	 	 การส่�อสารภายใน	
KEX ม่ชิ่องทางการสื�อสารท่�สำาคัญหลายชิ่องทางเพ่�อ
ให้พนักงานและผ้้่บริหารรับทราบและสามารถึเข้าถึึง
ข้อม้ลได้้อย่างม่ประสิทธิภาพ เชิ่น การสื�อสารโด้ยตัรง
ผ่่านการประชิ่มทั�งทางพบหน้าและทางออนไลน์ การ
สื�อสารเชิิงโต้ัตัอบผ่่าน Town Hall อ่เมล เอกสารและ 
สิ� งพ่มพ์ท่�จัด้ เก็บในได้ร์ฟื้ส่วนกลาง รวมไปถึึง
แพลตัฟื้อร์มข้อม้ลและชิ่องทางการสื�อสารอื�น ๆ 

น อ ก จ า ก นั� น  น โ ย บ า ย ก า ร รั บ ข้ อ ร้ อ ง เ ร่ ย น  
(Whistleblower Policy) เก่�ยวกับจริยธรรมทาง
ธ่รกิจได้้ประกาศให้แก่พนักงาน โด้ยพนักงานและ 
ผ่้้ ม่ส่วนได้้ เ ส่ยสามารถึรายงานข้อร้องเร่ยนตั่อ 
คณ์ะกรรมการตัรวจสอบหรือหน่วยงานตัรวจสอบภายใน และ
ข้อม้ลการรายงานข้อร้องเร่ยนด้ังกล่าวจะถึ้กเก็บเป็น
ความลับเพ่�อสร้างความเชิื�อมั�นแก่ผ่้้ร้องเร่ยน
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•	 	 การส่�อสารภายนอก	
การสื�อสารไปยังบ่คคลภายนอกผ่่านชิ่องทางตั่าง ๆ 
ตัามรายละเอ่ยด้ใน “หัวข้อนโยบายการกำากับด้้แล
กิจการและผ่ลการด้ำาเนินงาน”

กิจกรรมการติรวิจสอบ	

•	 	 การติรวิจสอบและประเมินการค่วิบคุ่มภายใน
KEX รายงานผ่ลการปฏิิบัตัิงานตั่อเป้าหมายท่�ตัั�งไว้
ให้แก่ฝ่่ายบริหารและคณ์ะกรรมการบริษััทรับทราบ
เป็นประจำา เพ่�อให้แน่ใจว่าบริษััทได้้บรรล่เป้าหมายและ
วัตัถึ่ประสงค์ และเพ่�อด้ำาเนินการได้้อย่างทันท่วงท่

บริษััทจัด้ให้ม่การประเมินความเพียงพอของระบบการ 
ควบค่มภายในเป็นประจำาท่กปีและรายงานผ่ลให้ 
ผ่้้ม่ส่วนได้้เส่ยทราบในรายงานประจำาปี ด้้วยเหตั่น่�  
KEX จ้งกำาหนด้ให้การนำาการควบค่มภายในใช้ิปฏิิบัติั
ถึือเป็นหน้าท่�ของพนักงานท่กคน

•	 	 ประเมินและส่�อสารข้้อบกพัร่องข้องการค่วิบคุ่ม
ภายใน
KEX ประเมินและสื�อสารข้อบกพร่องของการควบค่ม
ภายในตัามรายงานการตัรวจสอบภายในให้แก่ผ้้่บริหาร
และผ่้ร้บัผ่ดิ้ชิอบเพ่�อรบัทราบและด้ำาเนนิการแก้ไขโด้ยเรว็  
การด้ำาเนินการแก้ไขดั้งกล่าวทั�งหมด้ได้้รับการแก้ไข
อย่างสมบ้รณ์์ภายในระยะเวลาท่�กำาหนด้
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4
รายการ
ระหว่างกัน



รายการระหว่างกัน

รายการระหวิ่างกัน

 หน่วย : ล้านบาท 

บริษััที่/ค่วิามสัมพัันธ์ ลักษัณะรายการ 2564 2565
	ค่วิามจำาเป็น

และค่วิามสมเหติุสมผล
ข้องรายการ	

บริษััที่	เค่อรี�	โลจิสติิค่ส์	
(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด้
(KLTH)
-  บริษััทย่อยของ Kerry Logistics  

Network Limited (“KLN”)  
ซ์ึ�งเป็นผ่้ถ้ึอืห้่นรายใหญ่ของ KEX

-  มก่รรมการร่วมกัน คอื  
1. นายเกล็ด้ชิยั เบญจอาธรศิริกล่

ข้ายและให้บริการ
    รายได้้จากการให้บริการ
    ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น
    เจ้าหน่�บริการเกบ็เงินปลายทาง

ซ์่้อและรับบริการ
    ค่าใช้ิจ่ายในการบริหาร 

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น

 1.37 
 0.20 
 0.18 

 0.19 
 0.19

 1.79 
 0.38 
 0.68 

 0.02 
 -  

• KEX ให้บริการส่งพัสด้่  
Last Mile และเก็บเงิน 
ปลายทางให้กับ KLTH  
โด้ยกำาหนด้อัตัราค่าบริการและ
เงื�อนไขการบริการท่� 
สามารถึเทย่บเคย่งได้้กับ
อตััราและเงื�อนไขท่�ให้บริการ
กบับค่คลทั�วไป

• KEX จ่ายค่าค่ม้ครองความ
รบัผ่ดิ้ท่�เกิด้ข้�นในระหว่าง 
การขนส่งให้แก่ KLTH  ใน
อตััราและเงื�อนไขท่�เป็นไปตัาม
ข้อตักลงทางการค้าทั�วไป

บริษััที่	เค่เอ็มเอ็มที่่	จำากัด้	
(KMMT)
-  บริษััทย่อยของ KLN ซ์ึ�งเป็นผ่้ถ้ึอืห้่น

รายใหญ่ของ KEX
-  มก่รรมการร่วมกัน คอื  

1. นายเกล็ด้ชิยั เบญจอาธรศิริกล่

ข้ายและให้บริการ
   รายได้้จากการให้บริการ
   ล้กหน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

 0.10 
 0.03

 0.09 
 0.02

• KEX ให้บริการส่งพัสด้่  
Last Mile แก่ KMMT โด้ย
กำาหนด้อัตัราค่าบริการและ
เงื�อนไขการบริการท่� 
สามารถึเทย่บเคย่งได้้กับ
อตััราและเงื�อนไขท่�ให้บริการ
กบับค่คลทั�วไป 

บริษััที่	ค่าร์ที่	(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด้
(KART)
-  บริษััทย่อยของ KLN ซึ์�งเป็นผ่้ถื้ึอห้่น

รายใหญ่ของ KEX
- มก่รรมการร่วมกัน คอื  

1. นายเกล็ด้ชิยั เบญจอาธรศิริกล่

ข้ายและให้บริการ
   รายได้้จากการให้บริการ
   ล้กหน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

 0.003
0.0007

0.0003
-  

• KEX ให้บริการส่งพัสด้่  
Last Mile แก่ KART  
โด้ยม่การกำาหนด้อัตัราค่า
บริการท่�ไม่ตัำ�ากว่าล้กค้า 
รายอื�น ซ์ึ�งเป็นบ่คคล
ภายนอก และเงื�อนไขการ
บริการตัามข้อตักลง 
ทางการค้าทั�วไป

หมายเหตั่ : ข้อม้ลรายงานระหว่างกันในปีท่�ผ่่านมา สามารถึศึกษัาได้้จาก แบบ 56-1 One Report 2021 ซ์ึ�งได้้เผ่ยแพร่ไว้บนเว็บไซ์ตั์บริษััท
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 หน่วย : ล้านบาท 

บริษััที่/ค่วิามสัมพัันธ์ ลักษัณะรายการ 2564 2565
	ค่วิามจำาเป็น

และค่วิามสมเหติุสมผล
ข้องรายการ	

บริษััที่	เค่อรี�-เอเป็กซ์์ 
(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด้
(K-APEX)
-  บริษััทย่อยของ KLN ซ์ึ�งเป็นผ่้ถ้ึอืห้่น 

รายใหญ่ของ KEX
-  มก่รรมการร่วมกัน คอื  

1. นายเกล็ด้ชัิย เบญจอาธรศิริกล่

ข้ายและให้บริการ
   รายได้้จากการให้บริการ
   ล้กหน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

ซ์่้อและรับบริการ
   ต้ันท่นการให้บริการ
   เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น

 1.66 
 0.25 

 0.20 
 -  

 0.01 
 -   

1.35 
 -  

• KEX ให้บริการส่งพัสด้แ่ก่ 
K-APEX โด้ยม่การกำาหนด้
อตััราค่าบริการท่�ไม่ตัำ�า
กว่าล้กค้ารายอื�น ซ์ึ�งเป็น
บ่คคลภายนอก และเงื�อนไข
การบริการตัามข้อตักลง
ทางการค้าทั�วไป

• KEX จ้าง K-APEX ใน
การขนส่งพัสด้ท่างอากาศ
ภายในประเทศ สำาหรบัการ
ขนส่งพสัด้ท่่�ต้ัองการความ
รวด้เร็วในการขนส่งและ 
ม่มล้ค่าส้ง โด้ยมอั่ตัราค่า
บริการท่�ไม่ตัำ�ากว่าบ่คคล
ทั�วไป

บริษััที่	เค่แอลเอ็น	(ประเที่ศไที่ย)	
จำากัด้	(KLN(TH))
-  บริษััทย่อยของ KLN ซ์ึ�งเป็นผ่้ถ้ึอืห้่น

รายใหญ่ของ KEX
-  มก่รรมการร่วมกัน คอื  

1. นายเกล็ด้ชิยั เบญจอาธรศิริกล่

รายได้้อ่�น
   รายได้้ค่าเช่ิา
   ล้กหน่�การค้าและล้กหน่�อื�น
   เงินมดั้จำา

 5.64 
 -   

 1.00

 5.78 
 -   

 1.00

• KLN(TH) เช่ิาช่ิวงพ่�นท่� 
สำานกังาน อาคาร
สำานกังานสาทรสแควร์จาก 
KEX โด้ยมอั่ตัราค่าเช่ิารวม
ถึงึค่าบริการและค่าใช้ิจ่าย
อื�น โด้ยคำานวณ์จากต้ันท่น
ท่�เกิด้ข้�นจริงบวกส่วนเพ่�ม

บริษััที่	เค่อรี�	สยามซ์่พัอร์ติ	จำากัด้
(KSSP)
-  บริษััทย่อยของ KLN ซึ์�งเป็นผ่้ถื้ึอห้่น

รายใหญ่ของ KEX
- มก่รรมการร่วมกัน คอื  

1. นายเกล็ด้ชิยั เบญจอาธรศิริกล่

ซ์่้อและรับบริการ
   ค่าใช้ิจ่ายอื�น
   เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น

 0.003 
 -  

 0.023 
 0.005

• KEX  จ่ายค่าพนักงานเดิ้น
เอกสารให้กับ KSSP  โด้ย
คดิ้ราคาตัามค่าใช้ิจ่ายท่�
เกิด้ข้�นจริง 

บริษััที่	เค่อรี�	โลจิสติิค่ส์	(บางนา)	
จำากัด้	(KLBN)
-  บริษััทย่อยของ KLN ซ์ึ�งเป็นผ่้ถ้ึอืห้่น

รายใหญ่ของ KEX
-  มก่รรมการร่วมกัน คอื  

1. นายเกล็ด้ชิยั เบญจอาธรศิริกล่

ซ์่้อและรับบริการ
   ค่าเช่ิาและค่าบริการ
   การจ่ายหน่�สนิตัามสัญญาเช่ิา
   ต้ันท่นทางการเงิน
   หน่�สนิตัามสญัญาเช่ิา
   เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น
   เงินมดั้จำา

 27.99 
 97.69 

 4.86 
 267.18 

 1.73 
 22.20

 31.64 
 102.54 

 3.68 
 164.64 

 4.30 
 22.20

• KEX ทำาสญัญาเช่ิาพ่�นท่�ใน
อาคารคลงัสนิค้าสำาเรจ็รป้
จาก KLBN เพ่�อใช้ิเป็น 
ศน้ย์คัด้แยกสินค้า และใช้ิ
เป็นสำานกังาน โด้ยอัตัราค่าเช่ิา 
สามารถึเทย่บเคย่งได้้กับ
อตััราค่าเช่ิาอาคารคลงั
สนิค้าสำาเร็จรป้บริเวณ์ใกล้
เคย่งจากบค่คลหรือกิจการ
ท่�ไม่เก่�ยวข้องกัน

• KEX ชิำาระค่า
สาธารณ์ป้โภคให้กบั KLBN 
ตัามค่าใช้ิจ่ายท่�เกดิ้ข้�นจริง
บวกค่าด้ำาเนนิการ
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 หน่วย : ล้านบาท 

บริษััที่/ค่วิามสัมพัันธ์ ลักษัณะรายการ 2564 2565
	ค่วิามจำาเป็น

และค่วิามสมเหติุสมผล
ข้องรายการ	

บริษััที่	แชงกรี-ลา	โฮเติ็ล	 
จำากัด้	(มหาชน)
(SHANG)
-  บริษััทย่อยของ Shangri-La 

Asia Limited (“SA”) ซ์ึ�งเป็น
บริษััทในกล่ม่ของ Kerry Group 
Limited (“KGL”) ซ์ึ�งเป็นผ้้่ถืึอห้่น
รายใหญ่ของ KLN

-  มก่รรมการร่วมกัน คอื  
1. นายเกล็ด้ชิยั เบญจอาธรศิริกล่

ซ์่้อและรับบริการ
   ค่าเช่ิาและค่าบริการ
   ค่าใช้ิจ่ายอื�น
   การจ่ายหน่�สนิตัามสัญญาเช่ิา
   ต้ันท่นทางการเงิน
   หน่�สนิตัามสญัญาเช่ิา
   เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น
   เงินมดั้จำา

 24.72 
 1.61 

 15.68 
 0.42 

 11.94 
 1.24 
 8.14

 29.23 
 2.52 

 15.88 
 0.91 

 74.12 
 1.59 
 9.07

• KEX ทำาสญัญาเช่ิาพ่�นท่�
สำานกังานอาคารเจ้าพระยา
ทาวเวอร์  โด้ยอัตัราค่าเช่ิาและ
บริการเป็นราคาตัลาด้ 
ซ์ึ�งใกล้เคย่งกับอตััราค่าเช่ิา
พ่�นท่�สำานกังานบริเวณ์ 
ใกล้เคย่ง

• KEX จ่ายค่าสาธารณ์ป้โภค
ให้กบั SHANG ตัาม 
ค่าใช้ิจ่ายท่�เกิด้ข้�นจริง

• KEX เช่ิาพ่�นท่�ตัดิ้ป้ายชิื�อ
บริษััท บนอาคารเจ้าพระยา
ทาวเวอร์จาก SHANG  
อตััราค่าเช่ิาสามารถึเท่ยบเคย่ง 
ได้้กบัอตััราค่าเช่ิาพ่�นท่�
โฆษัณ์าของผ้้่ให้บริการราย
อื�น ซ์ึ�งเป็นบ่คคลภายนอก 

 (arm’s length basis)
• KEX ม่ค่าใช้ิจ่ายอื�น ๆ  

กบั SHANG เช่ิน  
ค่าใช้ิบริการห้องประชิม่  
ค่าอาหารและเครื�องด้ื�ม และ
ค่าห้องพกัท่�โรงแรม 
แชิงกร่-ลา กรง่เทพฯ โด้ยได้้รับ
ส่วนลด้จากค่าบริการปกติั 
เนื�องจากเป็นบริษััทในเครือ
กล่ม่ Kerry 

บริษัทัี่	เอส.เอฟ.	เอ็กซ์์เพัรส	จำากดั้
(SFTH)
-  บริษััทย่อยของ S. F. Holding 

Company Limited ซ์ึ�งเป็นผ้้่ถึอืห้่น
ส้งส่ด้ของ KEX 

ข้ายและให้บริการ
     รายได้้จากการให้บริการ
     รายได้้อื�น
     ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น
     เจ้าหน่�บริการเกบ็เงินปลายทาง
     เงินสำารองจ่ายค่าภาษ่ันำาเข้า

ซ์่้อและรับบริการ
     ต้ันท่นการให้บริการ
     เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น

 0.65 
 -   

 0.64 
 0.19 

 -   

 -   
 0.01

 23.87 
 18.25 

 127.39 
 0.89 

 22.39 

 0.15 
 48.87

• KEX ให้บริการส่งพัสด้่  
Last Mile และเก็บเงินปลาย
ทางแก่ SFTH  
โด้ยกำาหนด้อัตัราค่าบริการและ
เงื�อนไขการบริการ 
ท่�สามารถึเท่ยบเคย่งได้้กบั
อตััราและเงื�อนไขท่�บริษััท  
ให้บริการกบับค่คลทั�วไป

•  KEX  ให้บริการแก่ SFTH  
ในช่ิวงรวมธ่รกจิ  โด้ยอัตัรา
ค่าบริการกำาหนด้จาก 
ต้ันทน่บวกอัตัรากำาไร 

• KEX จ่ายค่าค่ม้ครองความ
รบัผ่ดิ้ท่�เกิด้ข้�นในระหว่าง 
การขนส่ง ให้แก่ SFTH ใน
อตััราและเงื�อนไขท่�เป็นไป 
ตัามข้อตักลงทางการค้า
ทั�วไป
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 หน่วย : ล้านบาท 

บริษััที่/ค่วิามสัมพัันธ์ ลักษัณะรายการ 2564 2565
	ค่วิามจำาเป็น

และค่วิามสมเหติุสมผล
ข้องรายการ	

บริษััที่	เค่อ่ซ์่	(แบงค่็อก)	จำากัด้
(KECB)
-  บริษััทย่อยของ KLN ซึ์�งเป็นผ่้ถื้ึอห้่น

รายใหญ่ของ KEX
- มก่รรมการร่วมกัน คอื  

1. นายคนิ เฮง็ เนง็ อเลก็ซ์์

ข้ายและให้บริการ
     รายได้้จากการให้บริการ
     รายได้้อื�น
     ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น
     เงินทด้รองจ่าย

 -   
 -   
 -   
 -  

 0.20 
 2.88 
 3.11 
 0.47

• KEX  ให้เช่ิาช่ิวงรถึยก
ไฟื้ฟ้ื้ากับ KECB  โด้ย
อตััราค่าบริการกำาหนด้
จากราคาต้ันท่นบวกอัตัรา
กำาไร

• KEX ขายส่วนปรับปรง่
สำานกังานชิั�น 2 ให้กบั 
KECB   ในราคาซ์ึ�งเท่ากบั
ราคาต้ันท่นบวกอัตัรากำาไร

Kerry	Logistics	(Hong	Kong)	
Limited
(KLHK)
-  บริษััทย่อยของ KLN ซึ์�งเป็นผ่้ถื้ึอห้่น

รายใหญ่ของ KEX

ซ์่้อและรับบริการ
   ค่าบริการการจดั้การองค์กร
   ค่าใช้ิจ่ายอื�น
   เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น

 16.71 
 0.07 
 3.51

 26.80 
 0.18 
 5.25

• KEX จ่ายค่าท่�ปร้กษัาด้้าน
บริหารงานองค์กรและ 
บริการระบบเทคโนโลย่
สารสนเทศ ให้กับ KLHK  
โด้ยม่อตััราค่าบริการ 
มาจากต้ันท่นท่�เกิด้ข้�นจริง
บวกส่วนเพ่�ม

• KEX จ่ายค่าใช้ิจ่ายอื�น ๆ  
เช่ิน ค่าตัั�วเครื�องบนิ และ 
ค่าใช้ิจ่ายในการเด้นิทาง 
เพ่�อธร่กิจให้แก่ KLHK ซ์ึ�ง 
KLHK ได้้สำารองจ่ายค่าใช้ิจ่าย 
ด้งักล่าวให้กบั KEX  
โด้ยคดิ้ราคาตัามค่าใช้ิจ่าย 
ท่�เกิด้ข้�นจริง
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 หน่วย : ล้านบาท 

บริษััที่/ค่วิามสัมพัันธ์ ลักษัณะรายการ 2564 2565
	ค่วิามจำาเป็น

และค่วิามสมเหติุสมผล
ข้องรายการ	

Times	E-Commerce	 
Company	Limited
(TEC)
-  กิจการร่วมค้าระหว่าง KLN  

ซ์ึ�งเป็นผ่้ถ้ึอืห้่นรายใหญ่ของ 
KEX และ Times Global 
Logistics Limited

-  มก่รรมการร่วมกัน คอื  
1. นายคนิ เฮง็ เนง็ อเลก็ซ์์

ข้ายและให้บริการ
   รายได้้จากการให้บริการ
   ล้กหน่�การค้าและล้กหน่�อื�น
   เงินมดั้จำา
   เงินสำารองจ่ายค่าภาษ่ันำาเข้า
   เจ้าหน่�บริการเกบ็เงินปลายทาง

รายได้้อ่�น
   ขายทรพัย์สนิ
   ล้กหน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

ซ์่้อและรับบริการ
   ต้ันท่นการให้บริการ
   เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น

 
189.97 
 35.88 
 10.00 

 -   
 14.53 

 0.06 
 0.42 

 0.82 
 0.17

 94.46 
 8.94 

 10.00 
 0.29 
 4.90 

 -   
 -   

 
1.54 

 -  

• KEX ให้บริการเดิ้นพ่ธก่าร
ศล่กากร (Customs 
clearance) บริการส่งพสัด้ ่
Last Mile บริการเก็บเงิน
ปลายทาง และบริการ 
ท่�เก่�ยวข้องกับคลงัสนิค้า 
ให้กบั TEC  โด้ยกำาหนด้
อตััราค่าบริการและเงื�อนไข
การบริการท่�สามารถึเท่ยบ
เคย่งได้้กับอตััราและเงื�อนไข
ท่�ให้บค่คลทั�วไป

• KEX ขายคอมพ่วเตัอร์ 
เครื�องพ่มพ์บาร์โค้ด้ 
โปรแกรมคอมพ่วเตัอร์ และ
อุปกรณ์์อื�น ๆ เพ่�อใช้ิใน 
คลงัสนิค้า ในราคาซ์ึ�งเท่า
ราคาต้ันทน่ บวกอัตัรากำาไร 

• KEX จ่ายค่าค่ม้ครอง 
ความรบัผ่ดิ้ท่�เกิด้ข้�นใน
ระหว่างการขนส่งแก่ TEC 
โด้ยอตััราค่าค่ม้ครอง 
ความรบัผ่ดิ้เป็นไปตัาม 
ข้อตักลงทางการค้าทั�วไป

Kerry	Express	(Cambodia)	
Company	Limited
(KEKH)
-  บริษััทย่อยของ KLN ซ์ึ�งเป็นผ่้ถ้ึอืห้่น

รายใหญ่ของ KEX
-  มก่รรมการร่วมกัน คอื  

1. นายเกล็ด้ชิยั เบญจอาธรศิริกล่
    2. นายคนิ เฮง็ เนง็ อเลก็ซ์์

รายได้้อ่�น
     รายได้้จากการให้บริการ 

ด้้านสารสนเทศ
    ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

 1.00 

 4.30

 3.08 

 6.76

• KEX ให้บริการเทคโนโลย่
สารสนเทศกับ KEKH โด้ย
อตััราค่าบริการกำาหนด้จาก
ต้ันทน่บวกอัตัรากำาไร

• KEX ม่ล้กหน่�อื�นกับ KEKH 
ซ์ึ�งเกิด้จากการให้บริการ
เทคโนโลยส่ารสนเทศ  
รวมถึงึค่าใช้ิจ่ายอื�นสำาหรบั 
KEKH ซ์ึ�งได้้ทด้ลองจ่ายไป
โด้ย KEX

ABX EXPRESS (M) SDN. 
BHD.
(ABX)
-  บริษััทย่อยของ KLN ซ์ึ�งเป็นผ่้ถ้ึอืห้่น

รายใหญ่ของ KEX
-  มก่รรมการร่วมกัน คอื  

1. นายคนิ เฮง็ เนง็ อเลก็ซ์์

รายได้้อ่�น
     รายได้้จากการให้บริการ 

ด้้านสารสนเทศ
  ล้กหน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

 6.79 

 6.79

 6.47 

 6.47

• KEX ให้บริการเทคโนโลย่
สารสนเทศกับ ABX โด้ย
อตััราค่าบริการกำาหนด้
จากต้ันทน่บวกอัตัรากำาไร
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 หน่วย : ล้านบาท 

บริษััที่/ค่วิามสัมพัันธ์ ลักษัณะรายการ 2564 2565
	ค่วิามจำาเป็น

และค่วิามสมเหติุสมผล
ข้องรายการ	

PT.	KERRY	NEX	EXPRESS
(KNEX)
-  บริษััทย่อยของ KLN ซึ์�งเป็นผ่้ถื้ึอห้่น

รายใหญ่ของ KEX
-  มก่รรมการร่วมกัน คอื  

1. นายคนิ เฮง็ เนง็ อเลก็ซ์์

รายได้้อ่�น
    รายได้้จากการให้บริการ 

ด้้านสารสนเทศ
    ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

 3.07 

 -  

 2.63 

 1.78

• KEX ให้บริการเทคโนโลย่
สารสนเทศกับ KNEX โด้ย
อตััราค่าบริการกำาหนด้
จากต้ันทน่บวกอัตัรากำาไร

Kuok	Registrations	Limited
(KRL)
-  KGL ซ์ึ�งเป็นผ่้ถ้ึอืห้่นรายใหญ่ 

ของ KLN 
ท่�เป็นผ้้่ถึอืห้่นรายใหญ่ 
ของ KEX 

 ถึอืห้่นทางตัรงใน  
KRL 100%

-  KGL ถึอืห้่นทางตัรงใน KRL 
100% ซ์ึ�ง KGL เป็นผ้้่ถึอืห้่นราย
ใหญ่ของ KLN ท่�เป็นผ่้ถ้ึอืห้่นราย
ใหญ่ของ KEX

ซ์่้อและรับบริการ
    ค่าใช้ิจ่ายในการบริหาร
    เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น

 0.145 
 -  

 0.458 
 0.060

•  KEX จ่ายค่าทนายความ 
อนัเนื�องมาจากคด้ค่วามการ
ละเมิด้เครื�องหมายการค้า
ในประเทศไทย โด้ย 
รบัผ่ดิ้ชิอบค่าใช้ิจ่ายเท่า ๆ 
กนั ระหว่าง KRL และ KEX

• KEX จ่ายค่าสอบทาน
สญัญา Kerry Express 
Wallet licence โด้ย 
ผ่้เ้ชิ่�ยวชิาญให้กบั KRL 
ตัามค่าใช้ิจ่ายท่�เกิด้ข้�นจริง

Kerry	Express	(Hong	Kong)	
Limited
(KEHK)
-  บริษััทย่อยของ KLN ซ์ึ�งเป็นผ่้ถ้ึอืห้่น

รายใหญ่ของ KEX

ข้ายและให้บริการ
    รายได้้จากการให้บริการ 

ด้้านสารสนเทศ
    ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น
    เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น

 3.30 

 1.34 
 0.11

 2.43 

 2.43 
 -  

• KEX ให้บริการเทคโนโลย่
สารสนเทศกับ KEHK โด้ย
อตััราค่าบริการกำาหนด้
จากต้ันทน่บวกอัตัรากำาไร 

Kerry	EAS	Logistics	Limited	
(KEAS)
-  บริษััทย่อยของ KLN ซึ์�งเป็นผ่้ถื้ึอห้่น

รายใหญ่ของ KEX

ซ์่้อและรับบริการ
   ค่าใช้ิจ่ายในการบริหาร  3.71  -  

• KEX จ่ายค่าบริการด้้าน
การจดั้การทรัพยากร
บ่คคลให้ KEAS  โด้ยอัตัรา
ค่าบริการและเงื�อนไขการ
บริการท่�สามารถึเท่ยบเคย่ง
ได้้กบัอตััราและเงื�อนไขท่� 
KEX ได้้รับจากผ่้้ให้บริการ
รายอื�น ซ์ึ�งเป็นบ่คคล
ภายนอก

KERRY	EXPRESS	 
(SINGAPORE)	PTE.	LTD.
(KESG)
-  บริษััทย่อยของ KLN ซ์ึ�งเป็น 

ผ่้ถ้ึอืห้่นรายใหญ่ของ KEX

รายได้้อ่�น
    รายได้้จากการให้บริการ 

ด้้านสารสนเทศ
    ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

 0.72 

 0.72

 -   

 -  

• KEX ให้บริการเทคโนโลย่
สารสนเทศกับ KESG 
โด้ยอตััราค่าบริการกำาหนด้
จากต้ันทน่บวกอัตัรากำาไร

KLN	Services	Sdn.	Bhd.
(KLNS(MY))
-  บริษััทย่อยของ KLN ซ์ึ�งเป็น 

ผ่้ถ้ึอืห้่นรายใหญ่ของ KEX

ซ์่้อและรับบริการ
    ค่าใช้ิจ่ายในการบริหาร  3.65 -

• KEX จ่ายค่าบริการ 
ด้้านการพฒันาและด้แ้ล
ระบบ KES Programme กับ 
KLNS(MY) โด้ยอัตัรา 
ค่าบริการกำาหนด้จาก
ต้ันทน่บวกอัตัรากำาไร
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 หน่วย : ล้านบาท 

บริษััที่/ค่วิามสัมพัันธ์ ลักษัณะรายการ 2564 2565
	ค่วิามจำาเป็น

และค่วิามสมเหติุสมผล
ข้องรายการ	

Kerry	Ecommerce	Limited
(KECOM)
-  บริษััทย่อยของ KLN ซึ์�งเป็นผ่้ถื้ึอห้่น

รายใหญ่ของ KEX

ข้ายและให้บริการ
    รายได้้จากการให้บริการ
    ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

ซ์่้อและรับบริการ
   ต้ันท่นการให้บริการ
    ค่าใช้ิจ่ายอื�น
    เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น

 -   
 -   

 -   
 -   
 -  

 99.80 
 99.80 

 4.75 
 0.25 
 1.56

• KEX ให้บริการส่งพัสด้แ่ละ
เก็บเงินปลายทางให้กับ  
KECOM  โด้ยกำาหนด้ 
อตััราค่าบริการและเงื�อนไข
การบริการท่�สามารถึเท่ยบ
เคย่งได้้กับอตััราและเงื�อนไข 
ท่�ให้บริการกบับค่คลทั�วไป

• KEX ชิำาระค่ากระเป๋า 
คดั้แยกสนิค้า และค่าสินค้าจ่น
เพ่�อเป็นของขวัญปีใหม่แก่
ล้กค้า ในอัตัราท่�สามารถึ
เท่ยบเคย่งได้้ในลักษัณ์ะ 
arm’s length basis

• KEX ม่บริการด้้านส่งออก 
ได้้แก่ ขนส่งสินค้า เดิ้น
พ่ธ่การศล่กากร (customs 
clearance)  ส่งสนิค้าทาง
อากาศไปยงัปลายทาง 
ในต่ัางประเทศ ซ์ึ�งรวมถึงึ 
การเดิ้นพ่ธก่ารศล่กากร
ขาเข้าและส่งพัสด้ใ่นประเทศ
ปลายทางด้้วย  KECOM 
เป็นผ้้่ให้บริการในส่วนของ
การเด้นิพ่ธก่ารศล่กากร 
ขาเข้าและจดั้ส่งพสัด้ใ่น
ประเทศปลายทาง  โด้ย 
อตััราค่าบริการสามารถึ
เท่ยบเคย่งได้้กับบค่คล 
ทั�วไปท่�ให้บริการคล้ายกนั  
(arm’s length basis)

• KEX จ่ายค่าค่ม้ครองความ
รบัผ่ดิ้ท่�เกิด้ข้�นในระหว่าง 
การขนส่งแก่ KECOM โด้ย
อตััราค่าค่ม้ครองความ
รบัผ่ดิ้เป็นไปตัามข้อตักลง
ทางการค้าทั�วไป

บริษััที่	บางกอก	สมาร์ที่การ์ด้	 
ซ์ิสเที่ม	จำากัด้
(BSS)
-  บริษััทย่อยของ VGI ซ์ึ�งเป็น 

ผ่้ถ้ึอืห้่น 15.5% ของ KEX

รายได้้อ่�น
    รายได้้ค่าคอมมิชิชินั
    ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น
    เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น

0.00004 
 0.0005 

 0.003

 -   
 0.0005 

 0.007

• KEX ได้้รับรายได้้ค่า 
คอมมชิิชินัจาก BSS จาก
การเป็นผ้้่ให้บริการ 
เติัมเงินในบัตัรแรบบิท 
ตัามร้านรับส่งพสัด้ ่อตััรา 
ค่าคอมมชิิชินัเป็นอัตัรา 
ท่�ค้สั่ญญาตักลงกัน
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บริษััที่/ค่วิามสัมพัันธ์ ลักษัณะรายการ 2564 2565
	ค่วิามจำาเป็น

และค่วิามสมเหติุสมผล
ข้องรายการ	

บริษััที่	แรบบิที่-ไลน์เพัย์	จำากัด้
(RLP)
-  กิจการท่�ควบคม่ร่วมกันของ 

VGI ซ์ึ�งเป็นผ่้ถ้ึอืห้่น 15.5%  
ของ KEX

-  มก่รรมการร่วมกัน คอื  
1. นายคนิ เฮง็ เนง็ อเลก็ซ์์

รายได้้อ่�น
    รายได้้ค่าคอมมชิิชินั
    ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น
    เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น

ซ์่้อและรับบริการ
    ต้ันท่นการให้บริการ
    ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

 0.005 
 0.0005 

 0.03 

 12.56 
 1.46

 0.002 
 0.0004 

 0.04 

 12.44 
 0.19

• KEX ทำาสญัญาเป็นผ้้่ให้
บริการเติัมเงินในกระเป๋าเงิน 
แรบบิท ไลน์เพย์ (Rabbit 
LINE Pay E-Wallet) กบั 
RLP โด้ย KEX ได้้รับค่า
คอมมชิิชินัเฉพาะส่วนท่� 
ผ่้้ใช้ิบริการเติัมเงินผ่่าน
ร้านรับส่งพสัด้ ่และ/หรือ
พนักงานขนส่งพัสด้่ของ 
บริษััท ซ์ึ�งเป็นอตััรา 
ท่�ค้สั่ญญาตักลงกัน 

• KEX จ่ายค่าธรรมเน่ยม 
(Transaction fee) ให้กบั 
RLP จากการท่� KEX รบั
ชิำาระเงินผ่่านกระเป๋าเงิน 
แรบบิท ไลน์เพย์ (Rabbit 
LINE Pay E-Wallet) โด้ย
ค่าธรรมเน่ยมคดิ้เป็น 
ร้อยละของม้ลค่าของ
จำานวนเงินค่าบริการขนส่ง
และ/หรือค่าสนิค้าจาก
การชิำาระเงินผ่่านช่ิอง
ทางดั้งกล่าว ทั�งน่� อตััรา
ค่าธรรมเน่ยมด้งักล่าว
สามารถึเทย่บเคย่ง 
ได้้กบัอตััราของผ้้่ให้บริการ
ในลกัษัณ์ะใกล้เคย่งกับรายอื�น 
ซ์ึ�งเป็นบ่คคลภายนอก

บริษัทัี่	แรบบิที่	แค่ร์	โบรค่เกอร์	จำากัด้
(ช่�อเด้ิม	:	บริษััที่	แรบบิที่	 
อินชัวิรันส์	โบรค่เกอร์	จำากัด้)
(RCB)
-  บริษััทย่อยของ VGI ซ์ึ�งเป็น 

ผ่้ถ้ึอืห้่น 15.5% ของ KEX

ข้ายและให้บริการ
   รายได้้จากการให้บริการ
   ล้กหน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

 2.37 
 0.34

 2.91 
 0.17

• KEX ให้บริการส่งพัสด้่ 
Last Mile แก่ RCB โด้ยม่
การกำาหนด้อัตัราค่าบริการ
ท่�ไม่ตัำ�ากว่าล้กค้ารายอื�น 
ซ์ึ�งเป็นบ่คคลภายนอก และ 
เงื�อนไขการบริการตัาม 
ข้อตักลงทางการค้าทั�วไป
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บริษััที่/ค่วิามสัมพัันธ์ ลักษัณะรายการ 2564 2565
	ค่วิามจำาเป็น

และค่วิามสมเหติุสมผล
ข้องรายการ	

บริษััที่	888	ม่เด้่ย	จำากัด้
(888)
-  บริษััทย่อยของ VGI ซ์ึ�งเป็น 

ผ่้ถ้ึอืห้่น 15.5% ของ KEX

ซ์่้อและรับบริการ
    ค่าใช้ิจ่ายในการบริหาร  5.49  0.19

• KEX จ่ายค่าสติักเกอร์ และ
ป้ายโฆษัณ์าภายนอก และ
ภายในขบวนรถึไฟื้ฟื้้า BTS   
ตัลอด้จนงานผ่ลิตัสตักิเกอร์ 
งานโฆษัณ์าแบรนด้ิ�ง 
ท่�ม่การข้�นชิิ�นงานโฆษัณ์า
ตัามเสาตัอม่อใต้ัรถึไฟื้ฟ้ื้า 
ให้กบั 888 โด้ยมอั่ตัรา 
ท่�สามารถึเท่ยบเคย่งได้้ 
กบัราคาตัลาด้

บริษััที่	แรบบิที่	รีวิอร์ด้ส	จำากัด้
(RR)
-  บริษััทย่อยของ VGI ซ์ึ�งเป็น 

ผ่้ถ้ึอืห้่นรายใหญ่ของ KEX

รายได้้อ่�น
    รายได้้ค่าโฆษัณ์า

ซ์่้อและรับบริการ
    ต้ันท่นการให้บริการ

 -   

 -  

 0.93 

 1.00

• KEX และ RR ม่การแลก
เปล่�ยนคป้องเงินสด้ระหว่าง
กนั RR ให้คป้องเงินสด้  
นำาไปใช้ิกบัห้างสรรพสินค้า 
โรงภาพยนตัร์ และร้าน
อาหาร เพ่�อใช้ิในการแลก
คะแนน Kerry Point  
ในขณ์ะท่� KEX ให้คป้อง
เงินสด้ท่�นำามาใช้ิแทนเงินสด้
ในร้านรับส่งพสัด้ข่อง KEX
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บริษััที่/ค่วิามสัมพัันธ์ ลักษัณะรายการ 2564 2565
	ค่วิามจำาเป็น

และค่วิามสมเหติุสมผล
ข้องรายการ	

บริษััที่	วิีจีไอ	จำากัด้	(มหาชน)
(VGI)
-  ผ้้่ถึอืห้่น 15.5%  ของ KEX
-  มก่รรมการร่วมกัน คอื  

1. นายกวิน กาญจนพาสน์

รายได้้อ่�น
    รายได้้ค่าโฆษัณ์า
    ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

ซ์่้อและรับบริการ
    ค่าเช่ิาและค่าบริการ
    ค่าใช้ิจ่ายในการบริหาร
    การจ่ายหน่�สนิตัามสญัญาเช่ิา
    ต้ันท่นทางการเงิน
    หน่�สนิตัามสญัญาเช่ิา
    เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น
    เงินมดั้จำา

 4.60 
 0.39 

 
1.40 

 13.68 
 3.13 
 0.21 
 8.02 
 0.03 
 1.22

 
3.29 

 0.47 

 1.71 
 0.77 
 2.82 
 0.12 
 4.13 
 0.48 
 1.22

• KEX ได้้รับรายได้้จากบริการ
ส่งสินค้าทด้ลองไปยังผ่้รั้บ
ปลายทางพร้อมกับพสัด้่
ของล้กค้า ได้้รบัค่าบริการ
เป็นอตััราเท่ากับต้ันท่นบวก
กำาไร

• KEX ได้้รับส่วนแบ่งรายได้้
จาก VGI จากการให้เช่ิา
พ่�นท่�โฆษัณ์าบนรถึจดั้ส่ง
พสัด่้

• KEX ทำาสัญญาเช่ิาและ
บริการเพ่�อใช้ิพ่�นท่�บนสถึาน่
รถึไฟื้ฟ้ื้า BTS เป็นร้านรบั
ส่งพสัด้กั่บ VGI โด้ยม่อัตัรา
ท่�เท่ยบเคย่งกับอตััราท่� VGI 
เร่ยกเกบ็จากบ่คคลภายนอก 
นอกจากน่� KEX ชิำาระ 
ค่าสาธารณ์ป้โภคให้กับ VGI 
ตัามค่าใช้ิจ่ายท่�เกิด้ข้�นจริง

• KEX จ่ายค่าโฆษัณ์าให้
กบั VGI ซ์ึ�งครอบคล่มการ
โฆษัณ์าผ่่านสื�อด้จิิทัลภายใน
ขบวนรถึไฟื้ฟ้ื้า BTS และบน
สถึาน่รถึไฟื้ฟ้ื้า BTS  โด้ยม่
อตััราท่�สามารถึเท่ยบเคย่งได้้
กบัราคาตัลาด้ 

• KEX จ่ายค่าใช้ิจ่ายอื�น ๆ ท่�
เก่�ยวข้องกับร้านรับส่งพัสด้่
บนสถึาน่รถึไฟื้ฟ้ื้า BTS ให้
กบั VGI โด้ยม่อัตัราเท่ยบ
เคย่งได้้กับท่�จ่ายให้บ่คคล
ภายนอก
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	ค่วิามจำาเป็น

และค่วิามสมเหติุสมผล
ข้องรายการ	

บริษััที่	แรบบิที่	แค่ช	จำากัด้
(RC)
-  บริษััทย่อยของ VGI ซ์ึ�งเป็น 

ผ่้ถ้ึอืห้่น 15.5% ของ KEX 

รายได้้อ่�น
    รายได้้ค่าคอมมชิิชินั
    ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

 -   
 -  

 0.50 
 0.48

•  KEX ได้้รับค่าแนะนำาการ
สมคัรและจองสนิเชิื�อผ่่าน
ช่ิองทาง Kerry อัตัราค่า
บริการเป็นอัตัราท่�ค้สั่ญญา
ตักลงกัน

บริษััที่	บ่เอสเอส	โฮลด้ิ้งส์	จำากัด้	
(BSSH)
-  บริษััทย่อยของ VGI ซ์ึ�งเป็น 

ผ่้ถ้ึอืห้่น 15.5% ของ KEX

รายได้้อ่�น
    รายได้้ค่าโฆษัณ์า
    ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

 -   
 -  

 4.00 
 3.21

• KEX  ให้บริการโฆษัณ์า
ผ่ลติัภณั์ฑ์์และบริการ
ของ Rabbit ตัามหน้าร้าน 
online media และ 
application ของ KEX  
โด้ยกำาหนด้อัตัราค่าบริการ
ท่�สามารถึเท่ยบเคย่งได้้กบั
อตััราท่� KEX ให้บริการกับ
บ่คคลทั�วไป

ธนาค่ารไที่ยพัาณิชย์	จำากัด้	
(มหาชน)
(SCB)
-  มก่รรมการร่วมกัน คอื  

1. นายประสณั์ห์  เชิื�อพานชิิ

รายได้้อ่�น
    รายได้้ค่าคอมมชิิชินั
    ลก้หน่�การค้าและล้กหน่�อื�น

 0.004 
 8.82

 0.014 
5.13

• KEX ได้้รับด้อกเบ่�ยจาก
การฝ่ากเงินในบัญชิ่ 
ออมทรัพย์ ท่�อตััรา
ด้อกเบ่�ยทั�วไป

บริษััที่	นำ้าติาลที่่ามะกา	จำากัด้
(TMK)
-  มก่รรมการร่วมกัน คอื  

1. นายชิลชัิ  ชิินธรรมมติัร์

ซ์่้อและรับบริการ
    ค่าเช่ิาและค่าบริการ
   เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น
    เงินมดั้จำา

 1.61 
 0.03 
 0.25

 -   
 -   

 0.005

• KEX เช่ิาอาคารคลังสนิค้า
จาก TMK เพ่�อใช้ิเป็นศน้ย์
กระจายพสัด้ ่โด้ยอัตัรา
ค่าเช่ิาเทย่บเคย่งได้้กับ
อตััราค่าเช่ิาท่�จ่ายให้บ่คคล
ภายนอก

• KEX ชิำาระค่า
สาธารณ์ป้โภคให้กบั TMK 
ตัามราคาท่�ตักลงร่วมกนั
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่่ายจัด้การ

•  ปี 2565 เป็นปีท่�บริษััทตั่าง ๆ ทั�งในและตั่างประเทศประสบความท้าทายจากปัจจัยสำาคัญตั่าง ๆ 
มากมาย เชิ่น การเริ�มตั้นของสถึานการณ์์ความขัด้แย้งระหว่างรัสเซ์่ยและย้เครน การเพ่�มข้�นของ
อัตัราด้อกเบ่�ยนโยบายของธนาคารกลางในประเทศตั่าง ๆ  เพ่�อควบค่มอัตัราเงินเฟื้้อ และการชิะลอ
ตััวของเศรษัฐกจิจน่อนัเนื�องมาจากนโยบาย COVID-ZERO อนัเขม้งวด้ เปน็ตัน้ ปจัจยัตัา่ง ๆ  เหล่าน่� 
กอ่ใหเ้กดิ้การปรบัตััวเพ่�มข้�นอยา่งเปน็สาระสำาคญัของตัน้ท่นการด้ำาเนนิงานขององคก์รตัา่ง ๆ  โด้ย
เฉพาะตัน้ท่นคา่นำ�ามนัและตัน้ท่นทางการเงนิ สง่ผ่ลใหก้ำาลงัซ์ื�อของประชิาชินทั�วโลกยงัลด้ลงอยา่งม่
นัยสำาคัญ

•  สถึานการณ์์ด้ังกล่าวส่งผ่ลกระทบตั่อธ่รกิจแพลตัฟื้อร์มอ่คอมเมิร์ซ์ในประเทศไทยเป็น 
อย่างมาก ซ์ึ�งส่งผ่ลตั่อเนื�องไปยังธ่รกิจจัด้ส่งพัสด้่ด้่วนในตัลาด้อย่างหล่กเล่�ยงไม่ได้้ โด้ยเฉพาะ
เมื�อสถึานการณ์์แพร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 เบาบางลงในชิ่วงกลางปี 2565 ท่�ผ่่านมา โด้ย
ความตั้องการและกำาลังซ์ื�อของผ่้้บริโภคลด้ลงจากภาวะทางเศรษัฐกิจ ประกอบกับการปรับ 
เปล่�ยนพฤตัิกรรมการจับจ่ายใชิ้สอยของผ่้้บริโภคเป็น offline มากข้�นจากการเปิด้ประเทศหลัง
สถึานการณ์โ์ควิด้ท่�คล่�คลายลง สง่ผ่ลให้อัตัราการเติับโตัของอุปสงค์ในธร่กิจจัด้ส่งพัสด้ด่่้วนลด้ลง 
นำาไปส้่การแข่งขันทางด้้านราคาท่�ร่นแรงอย่างตั่อเนื�องระหว่างผ่้้เล่นในธ่รกิจเพ่�อเพ่�มปริมาณ์พัสด้่ 
ท่�จัด้ส่งและส่วนแบ่งทางการตัลาด้

•  จากการด้ำาเนินกลย่ทธ์ธ่รกิจหลักของ KEX สามารถึเพ่�มจำานวนพัสด่้ท่�จัด้ส่งได้้ถึึงร้อยละ 18  
เมื�อเท่ยบกับปี 2564 อย่างไรก็ด่้ การเตัิบโตัด้ังกล่าวนำามาซึ์�งการเพ่�มข้�นของตั้นท่นในระด้ับส้ง 
เพ่�อเพ่�มศกัยภาพในการจดั้สง่พสัด้ ่โด้ยเฉพาะในชิว่งการแพร่ระบาด้ของโควดิ้-19 เมื�อตัลาด้กลบั
เข้าส่้ชิ่วงภาวะปกตัิ ตัามด้้วยการเปิด้ประเทศ และการเตัิบโตัของธ่รกิจอ่คอมเมิร์ซ์ท่�ชิะลอตััวลง  
บริษััทไม่สามารถึลด้ต้ันท่นการจัด้ส่งต่ัอหน่วยได้้รวด้เร็วตัามท่�คาด้การณ์์ไว้ ราคานำ�ามันและ
พสัด้ภ่ณั์ฑ์ต์ัา่ง ๆ  ท่�เพ่�มข้�นอยา่งรวด้เรว็ประกอบกบัการเพ่�มข้�นของคา่แรงขั�นตัำ�าและ ตัลาด้แรงงาน
ท่�ตัึงตััว ทำาให้ค่าใชิ้จ่ายในการด้ำาเนินงานของบริษััท เพ่�มข้�นจาก 18,858.1 ล้านบาท ในปี 2564  
เป็น 20,681.5 ล้านบาท ในปี 2565 คิด้เป็นอัตัราเพ่�มข้�นร้อยละ 9.7 ส่งผ่ลให้บริษััทม่ผ่ลขาด้ท่น
ส่ทธิส่วนของผ่้้เป็นเจ้าของของบริษััทจำานวน 2,829.8 ล้านบาทในปี 2565 จากปีก่อนหน้าท่�ม่กำาไร
ส่ทธิจำานวน 46.9 ล้านบาท ค่าใชิ้จ่ายในการด้ำาเนินงานด้ังกล่าวน่�รวมถึึง ค่าใชิ้จ่ายส่วนเพ่�มท่�เกิด้
ข้�นครั�งเด้่ยว (one-off expenses) จำานวนรวม 384.2 ล้านบาท ซ์ึ�งโด้ยส่วนใหญ่เกิด้จากการปรับ
เปล่�ยนขนาด้ของเครอืขา่ยและศกัยภาพในการจดั้สง่พสัด่้ใหเ้หมาะสม ในชิว่งไตัรมาส 4 ของป ี2565  
โด้ยหากไม่รวมรายการด้ังกล่าวจะม่ผ่ลทำาให้ค่าใชิ้จ่ายในการด้ำาเนินงานปกตัิ (Normalised  
operating expenses) เพ่�มข้�นร้อยละ 7.6  เมื�อเท่ยบกับปี 2564 

•  ในปี 2566 บริษััทได้้วางแผ่นการปรับปร่งประสิทธิภาพการด้ำาเนินงาน การลงท่นในการปรับปร่ง
กระบวนการและอุปกรณ์์ตั่าง ๆ เพ่�อลด้การพึ�งพาแรงงานคน และม่่งเน้นปรับปร่งค่ณ์ภาพการให้
บริการท่�ด้่เพ่�อรักษัาส่วนแบ่งการตัลาด้ในประเทศไทย

•  แผ่นการด้ำาเนนิงานในปี 2566 ของบริษััท ได้้รับการสนบัสน่นจากผ้้่ถึอืห้่นหลักอนัได้้แก่ SF และ KLN  
ในด้้านการแลกเปล่�ยนประสบการณ์์ ความเชิ่�ยวชิาญ และ know-hows ในการประกอบธ่รกิจและ 
การจัด้การ ตัลอด้จนม่ความพร้อมและม่่งมั�นในการให้การสนับสน่นทางการเงิน เพ่�อการเติับโตั 
ของบริษััท ในประเทศอย่างมั�นคงในระยะยาว

ประเด้็นสำาค่ัญในรอบปี	2565
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ผลการด้ำาเนินงานด้้านการเงินประจำาปี	2565

ติารางที่่�	1	:	สรุปผลการด้ำาเนินงานข้องบริษััที่

(หน่วิย	:	ล้านบาที่) 2564 2565 YoY
% +/(-)

การเตัิบโตัของจำานวนพัสด้่ท่�จัด้ส่ง (%) 30% 18%

รายได้้จากการขายและการให้บริการ 18,817.8 17,003.0 -9.6%

ตั้นท่นการขายและการให้บริการ (17,478.5) (18,685.1) 6.9%

กำาไรขั�นตั้น 1,339.3 (1,682.1) -225.6%

ค่าใชิ้จ่ายในการขายและการบริหาร (1,379.6) (1,996.4) 44.7%

กำาไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตััด้จำาหน่าย ด้อกเบ่�ยจ่าย 
และภาษั่เงินได้้

2,456.1 (1,073.7) -143.7%

กำาไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตััด้จำาหน่าย ด้อกเบ่�ยจ่าย 
และภาษั่เงินได้้ ท่�ไม่รวมค่าใชิ้จ่ายส่วนเพ่�มท่�เกิด้ข้�นครั�ง
เด้่ยว

(689.5)

กำาไรก่อนด้อกเบ่�ยจ่ายและภาษั่เงินได้้ 114.0 (3,536.5) -3,203.3%

กำาไรก่อนด้อกเบ่�ยจ่ายและภาษั่เงินได้้ท่�ไม่รวม
ค่าใชิ้จ่ายส่วนเพ่�มท่�เกิด้ข้�นครั�งเด้่ยว 

(3,152.3)

กำาไรส่ทธิส่วนของผ่้้เป็นเจ้าของบริษััท 46.9 (2,829.8) -6,131.5%

กำาไรส่ทธิส่วนของผ่้้เป็นเจ้าของบริษััทท่�ไม่รวม
ค่าใชิ้จ่ายส่วนเพ่�มท่�เกิด้ข้�นครั�งเด้่ยว

(2,522.5)

กำาไรตั่อห่้น (บาท/ห่้น) 0.027 (1.624) -6,114.6%

อัตัรากำาไรขั�นตั้น (%) 7.1% -9.9%

อตััรากำาไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตัดั้จำาหน่าย ด้อกเบ่�ยจ่าย 
และภาษั่เงินได้้ 

13.1% -6.3%

อัตัรากำาไรก่อนด้อกเบ่�ยจ่ายและภาษั่เงินได้้ 0.6% -20.8%

อัตัรากำาไรส่ทธิ (%) 0.2% -16.6%

หมายเหตั่ : ตัามท่�แสด้งในงบการเงินโด้ยไม่รวมผ่ลประโยชิน์ของผ่้้ถึือห่้นส่วนน้อย
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ติารางที่่�	2	:	รายได้้จากการข้ายและการให้บริการแบ่งติามประเภที่ลูกค่้า

•  บริษััทได้้ด้ำาเนินกลย่ทธ์หลักด้้านการจัด้ส่งพัสด่้ด้่วนอย่างตั่อเนื�องในระหว่างปี 2565 โด้ยสามารถึเพ่�มปริมาณ์การ
จัด้ส่งพัสด่้ถึึงร้อยละ 18 จากปีก่อนหน้า ภายใต้ัสภาวะทางเศรษัฐกิจท่�ถึด้ถึอยและการแข่งขันท่�ร่นแรงในอุตัสาหกรรม 
อย่างไรก็ตัาม ในปี 2565 บริษััท ม่รายได้้จากการขายและการให้บริการจำานวนรวมทั�งสิ�น 17,003.0 ล้านบาท ลด้ลง 
จากรายได้้ของปี 2564 ท่� 18,817.8 ล้านบาท คดิ้เป็นการลด้ลงร้อยละ 9.6 เนื�องจากราคาค่าจดั้ส่งพสัด่้ท่�ลด้ลง โด้ยการ
ด้ำาเนินงานตัามแผ่นลด้ตั้นท่นและเพ่�มประสิทธิภาพการด้ำาเนินงานของบริษััท ในปีท่�ผ่่านมาไม่เพียงพอท่�จะชิด้เชิยการ 
ลด้ลงของ margin ได้้ 

•  ในปี 2565 บริษััทม่ตั้นท่นการขายและการให้บริการจำานวน 18,685.1 ล้านบาท ซ์ึ�งเพ่�มข้�นร้อยละ 6.9 จากปีก่อนหน้า 
ทั�งน่� การปรับตััวเพ่�มข้�นของราคานำ�ามันด้่เซ์ลในประเทศ (ร้อยละ 22.5 ในปีท่�ผ่่านมา) รวมถึึงตัลาด้แรงงานท่�ม่สภาวะ
ตัึงตััวในหลายภ้มิภาคทั�วประเทศได้้เพ่�มความท้าทายและอุปสรรคตั่อการปรับใชิ้แผ่นการลด้ค่าใชิ้จ่ายในปีท่�ผ่่านมา
เป็นอย่างมาก นอกจากน่� ค่าใชิ้จ่ายในการขายและการบริหารของบริษััท ได้้ปรับตััวเพ่�มข้�นคิด้เป็นร้อยละ 44.7 ในปีท่�
ผ่่านมาซ์ึ�งเป็นผ่ลมาจากการพัฒนาสมรรถึนะหลักขององค์กร การเพ่�มศักยภาพการด้ำาเนินงานและการขยายธ่รกิจ 
ตัั�งแตั่ตั้นปี ทั�งน่� บริษััทม่อัตัราการลด้ต้ันท่นต่ัอหน่วยของบริษััท ในปีท่�ผ่่านมาตัำ�ากว่าแผ่นท่�วางไว้ โด้ยม่สาเหต่ัมา 
จากทั�งปัจจัยภายนอก อันได้้แก่ ภาวะทางเศรษัฐกิจและภาวะตัลาด้ รวมทั�งความล่าชิ้าของการด้ำาเนินการภายใน โด้ย
ในไตัรมาสส่ด้ท้ายของปี 2565 บริษััทได้้ม่การปรับการลด้ค่าใช้ิจ่ายให้ม่ความเข้มข้นมากข้�น อันประกอบด้้วย 1) การ 
ลด้คา่ใช้ิจา่ยและทรพัยากรส่วนเกินเชิงิรก่ 2) การปรบัโครงสรา้งของพนักงานในองค์กร 3) การปิด้สาขา จดุ้ใหบ้รกิาร และ 
ศ้นย์กระจายพัสด่้ท่�ม่ตั้นท่นส้งและประสิทธิภาพตัำ�า 4) การปรับปร่งกระบวนการด้ำาเนินงาน ซ์ึ�งการด้ำาเนินการเหล่าน่�  
เป็นส่วนสำาคัญท่�ส่งผ่ลทำาให้เกิด้ค่าใช้ิจ่ายส่วนเพ่�มท่�เกิด้ข้�นครั�งเด่้ยว (one-off expenses) จำานวนรวมทั�งสิ�น  
384.2 ล้านบาทในปี 2565 รวมถึึงค่าชิด้เชิยพนักงานและค่าใชิ้จ่ายในการปิด้สาขาและศ้นย์บริการตั่าง ๆ  

•  บริษััทให้ความสำาคัญอย่างส้งกับการปรับปร่งความสามารถึในการทำากำาไรในปี 2566 ร่วมกับม่่งเน้นค่ณ์ภาพการให้
บริการ โด้ยจะม่การปรับขนาด้ของเครือข่ายให้ม่ความเหมาะสม และปรับปร่งกระบวนการด้้วยระบบอัตัโนมัตัิเพ่�อเพ่�ม
ประสิทธิภาพ ลด้ตั้นท่น และปรับปร่งสัด้ส่วนรายได้้ตัามกล่่มล้กค้า (Revenue mix) ท่�เหมาะสมของบริษััท

2% 2%

ป� 2564 ป� 256545% 50%

48%
53%

B2B B2C C2C
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ฐานะที่างการเงิน

ติารางที่่�	3	:	รายละเอ่ยด้สินที่รัพัย์

(หน่วิย	:	ล้านบาที่) 2564 2565 YoY
% +/(-)

เงินสด้และเงินลงท่นในสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่
สภาพคล่อง

7,294.9 2,963.1 -59.4%

ล้กหน่�การค้าและล้กหน่�อื�น 1,612.7 1,852.3 14.9%

อาคารและอุปกรณ์์ 2,244.2 2,490.1 11.0%

สินทรัพย์สิทธิการใชิ้ 4,897.1 2,903.4 -40.7%

สินทรัพย์อื�น 996.7 1,884.3 89.0%

รวิมสินที่รัพัย์ 17,045.6 12,093.2 -29.1%

ติารางที่่�	4	:	หน่้สินและส่วินข้องเจ้าข้อง

(หน่วิย	:	ล้านบาที่) 2564 2565 YoY
% +/(-)

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น 1,977.1 1,941.5 -1.8%

เจ้าหน่�บริการเก็บเงินปลายทาง 723.7 568.3 -21.5%

หน่�สินตัามสัญญาเชิ่า 4,758.1 2,757.7 -42.0%

หน่�สินอื�น 269.8 328.0 21.6%

รวิมหน่้สิน 7,728.7 5,595.5 -27.6%

รวิมส่วินข้องเจ้าข้อง 9,316.9 6,497.7 -30.3%

รวิมหน่้สินและส่วินข้องเจ้าข้อง 17,045.6 12,093.2 -29.1%

•  บริษััทม่เงินสด้และเงินลงท่นในสินทรัพย์สภาพคล่องรวมทั�งสิ�น 2,963.1 ล้านบาท ณ์ สิ�นเด้ือนธันวาคม 2565 ลด้ลง
ร้อยละ 59.4 จากสิ�นปี 2564 โด้ยม่สาเหตั่หลักมาจากการใชิ้ไปของกระแสเงินสด้ในการด้ำาเนินงานและการจ่ายชิำาระหน่� 
สินตัามสัญญาเช่ิา บริษััท ได้้ปรับแผ่นการลงท่นและเพ่�มการบริหารจัด้การกระแสเงินสด้ให้ม่ประสิทธิภาพมากข้�น  
ตัามกลย่ทธ์ธ่รกิจหลักของบริษััทภายใตั้ปัจจัยทางเศรษัฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตั  โด้ยบริษััทจะพ่จารณ์า 
ปรับแผ่นการลงท่นในโครงการท่�ไม่สามารถึทำากำาไรและสร้างประโยชิน์ในระยะสั�นให้เลื�อนออกไปเป็นการชิั�วคราว 

•  สินทรัพย์สิทธิการใชิ้และหน่�สินตัามสัญญาเชิ่าลด้ลงร้อยละ 40.7 และ ร้อยละ 42.0 ตัามลำาดั้บ เนื�องมาจากอาย่ของ
สัญญาท่�ม่อย้่ลด้ลง และเนื�องจากการยกเลิกสัญญาเชิ่าตัาม LEAN Programme ของบริษััท

101



ติารางที่่�	5	:	อัติราส่วินที่างการเงินที่่�สำาค่ัญ

2564 2565

อัติราส่วินสภาพัค่ล่อง

อัตัราส่วนสภาพคล่อง(1) (เท่า) 1.35 1.00

อัตัราส่วนสภาพคล่องหม่นเร็ว(2) (เท่า) 1.30 0.95

อัตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด้(3) (เท่า) 0.47 -0.26

อัตัราส่วนหม่นเว่ยนล้กหน่�การค้า(4) (เท่า) 17.40 13.86

ระยะเวลาเก็บหน่�เฉล่�ย(5) (วัน) 20.98 26.34

อัตัราส่วนหม่นเว่ยนเจ้าหน่�(6) (เท่า) 23.97 18.29

ระยะเวลาเฉล่�ยในการชิำาระหน่�(7) (วัน) 15.23 19.96

วงจรเงินสด้(8) (วัน) 5.75 6.38

อัติราส่วินแสด้งค่วิามสามารถในการที่ำากำาไร

อัตัรากำาไรขั�นตั้น(9) (%) 7.12 -9.89

อัตัรากำาไรส่ทธิ(10) (%) 0.25 -16.64

อัตัราผ่ลตัอบแทนผ่้้ถึือห่้น(11) (%) 0.47 -35.79

อัติราส่วินแสด้งประสิที่ธิภาพัในการด้ำาเนินงาน

อัตัราผ่ลตัอบแทนจากสินทรัพย์(12) (%) 0.26 -19.42

อัตัราการหม่นเว่ยนของสินทรัพย์(13) (เท่า) 1.03 1.17

อัติราส่วินวิิเค่ราะห์นโยบายที่างการเงิน

อัตัราส่วนหน่�สินตั่อส่วนของผ่้้ถึือห่้น(14) (เท่า) 0.83 0.86

อัตัราส่วนหน่�สินท่�ม่ภาระด้อกเบ่�ยตั่อ EBITDA(15) (เท่า) 1.94 N/A

อัตัราส่วนความสามารถึชิำาระด้อกเบ่�ย(16) (เท่า) 25.36 N/A

อัตัราส่วนความสามารถึในการชิำาระหน่�(17) (เท่า) 0.98 N/A

อัติราส่วินที่างการเงินท่ี่�สำาค่ัญ

หมายเหตั่:
(1) อัตัราส่วนสภาพคล่อง คำานวณ์จากสินทรัพย์หม่นเว่ยนรวมหารด้้วยหน่�สินหม่นเว่ยนรวม
(2) อัตัราส่วนสภาพคล่องหม่นเร็ว คำานวณ์จากยอด้รวมของเงินสด้และรายการเท่ยบเท่าเงินสด้ เงินลงท่นระยะสั�น และล้กหน่�การค้าและล้กหน่�อื�นหารด้้วยหน่�สินหม่นเว่ยนรวม
(3) อัตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด้ คำานวณ์จากยอด้เงินสด้ส่ทธิท่�เกิด้จากกิจกรรมการด้ำาเนินงานหารด้้วยค่าเฉล่�ยของหน่�สินหม่นเว่ยนรวม
(4) อัตัราส่วนหม่นเว่ยนล้กหน่�การค้า คำานวณ์จากรายได้้จากการขายและการบริการหารด้้วยล้กหน่�การค้าเฉล่�ย (ยอด้ขั�นตั้น) 
(5) ระยะเวลาเก็บหน่�เฉล่�ย คำานวณ์จาก 365 หารด้้วยอัตัราส่วนหม่นเว่ยนล้กหน่�การค้า
(6) อัตัราส่วนหม่นเว่ยนเจ้าหน่� คำานวณ์จากตั้นท่นการขายและการบริการหารด้้วยเจ้าหน่�การค้าเฉล่�ย
(7) ระยะเวลาเฉล่�ยในการชิำาระหน่� คำานวณ์จาก 365 หารด้้วยอัตัราส่วนหม่นเว่ยนเจ้าหน่� 
(8) วงจรเงินสด้ คำานวณ์จากส่วนตั่างระหว่างระยะเวลาเก็บหน่�เฉล่�ยกับระยะเวลาเฉล่�ยในการชิำาระหน่�
(9) อัตัรากำาไรขั�นตั้น คำานวณ์จากกำาไรขั�นตั้นหารด้้วยรายได้้จากการขายและให้บริการ
(10) อัตัรากำาไรส่ทธิ คำานวณ์จากกำาไร (ขาด้ท่น) สำาหรับงวด้หารด้้วยรายได้้จากการขายและให้บริการ
(11) อัตัราผ่ลตัอบแทนผ่้้ถึือห่้น คำานวณ์จากกำาไร (ขาด้ท่น) สำาหรับงวด้หารด้้วยค่าเฉล่�ยส่วนของผ่้้ถึือห่้นรวม 
(12) อัตัราผ่ลตัอบแทนจากสินทรัพย์ คำานวณ์จากกำาไร (ขาด้ท่น) สำาหรับงวด้หารด้้วยค่าเฉล่�ยสินทรัพย์รวม 
(13) อัตัราการหม่นเว่ยนของสินทรัพย์ คำานวณ์จากรายได้้จากการขายและให้บริการหารด้้วยค่าเฉล่�ยสินทรัพย์รวม
(14) อัตัราส่วนหน่�สินตั่อส่วนของผ่้้ถึือห่้น คำานวณ์จากหน่�สินรวมหารด้้วยส่วนของผ่้้ถึือห่้นรวม
(15) อัตัราส่วนหน่�สินท่�ม่ภาระด้อกเบ่�ย EBITDA คำานวณ์จากหน่�สินทั�งหมด้ท่�ม่ภาระด้อกเบ่�ยหารด้้วย EBITDA
(16) อัตัราส่วนความสามารถึชิำาระด้อกเบ่�ย คำานวณ์จาก EBITDA หารด้้วยด้อกเบ่�ยจ่าย 
(17) อตััราสว่นความสามารถึในการชิำาระหน่� คำานวณ์จาก EBITDA หารด้ว้ยยอด้รวมของเงินก้ย้มืระยะสั�น หน่�สนิตัามสัญญาเช่ิาสว่นท่�ถึงึกำาหนด้ชิำาระภายในหนึ�งป ีและต้ันท่น 
 ทางการเงิน 
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ในปี	 2566	 เค่อรี�	 เอ็กซ์์เพัรสจะยังค่งปฏิิบัติิติามกลยุที่ธ์	
XPRESS	 โด้ยเน้นที่่�ประสิที่ธิภาพัการด้ำาเนินงาน	
คุ่ณภาพัการบริการ	 และการปรับปรุงค่วิามสามารถใน
การที่ำากำาไรข้องธุรกิจหลักข้องเราให้มากข้้้น	ด้ังน่้

1	|	X	-	Express	:	สร้างค่วิามแข้็งแกร่งข้องการเป็นผู้นำา
ในติลาด้ข้นส่งพััสดุ้ด้่วินและสร้างการเติิบโติข้องกำาไร

รกัษัาความเปน็ผ่้น้ำาพรอ้มสรา้งการเตับิโตัของกำาไรในธร่กจิ 
“Express” ซึ์�งเป็นธ่รกิจหลัก ด้้วยการเตัิบโตัของตัลาด้
อ่คอมเมิรซ์์ พร้อมสรา้งความภักด้ต่่ัอแบรนด์้ท่�แข็งแกร่งด้ว้ย
การบริการท่�ม่ค่ณ์ภาพในตั้นท่นท่�ตัำ�าลง

2	|	P	-	Partnership	:	ข้ยายค่วิามร่วิมม่อที่างธุรกิจและ
การเข้้าซ์่้อกิจการที่่�เอ่้อประโยชน์ในระยะยาวิ

ยึด้มั�นตั่อการลงท่นและการหาพันธมิตัรในแนวคิด้  
“ผ่้้ให้บริการท่�เป็นกลาง” และลงท่นเชิิงกลย่ทธ์เพ่�อแสวงหา
พันธมิตัรทางธ่รกิจท่�จะช่ิวยสนับสน่นการเตัิบโตัและ 
ความเชิื�อมันอย่างยั�งยืนสำาหรับผ่้้ถึือห่้นของเรา

3	|	R	-	Retail	:	มุ่งเน้นการเติิบโติแบบ	“เปิด้กวิ้างและเป็น 
กลาง”	ข้องเค่รือข้่ายกลุ่มลูกค่้ารายย่อย

สร้างความตั่อเนื�องของการปรับตััวให้เข้ากับพฤติักรรมและ 
ความชิอบของล้กค้า ปรับเปล่�ยนส้่ร้ปแบบท่� ไม่หย่ด้นิ�ง 
ภายใต้ัการบริการท่� “ม่่งเน้นสงัคมเครือข่าย” ซ์ึ�งเป็นเครือข่ายท่�ม่
ความสมเหต่ัสมผ่ล ด้ว้ยการขยายเข้าส่้ชิม่ชินผ้้่ขายออนไลน์ 
พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย และผ่้้ขายบนมาร์เก็ตัเพลสตั่าง ๆ

4	|	E	-	Expansion	:	สร้างค่วิามหลากหลายในการข้ยาย
ธุรกิจออกไปจากธุรกิจหลักที่่�เป็นอยู่เพ่ั�อการเติิบโติข้อง
ธุรกิจอย่างยั�งย่น

เพ่�มโอกาสในการสร้างรายได้้ใหม่ ๆ ผ่่านเครือข่ายท่�ม่อย่้
ในปัจจุบันและการริเริ�มสร้างสิ�งใหม่ พยายามมองหาการ
ขยายตััวในแนวตัั�งและการควบรวมในแนวนอน เพ่�อสร้าง 
ข้อได้้เปร่ยบทางการแข่งขนัและสร้างกำาไรทั�งจากธร่กจิหลกัและ 
ธ่รกิจอื�น ๆ

5	|	S	-	System	:	พััฒนาประสิที่ธิภาพัในเที่ค่โนโลย่และ
ระบบไอที่่

ลงท่นในเทคโนโลย่ท่�เปน็กรรมสทิธิ�ของบรษัิัทอยา่งสมำ�าเสมอ 
รวมถึึงระบบไอท่ และการพัฒนาความสามารถึด้้านการ
วิจัยและพัฒนา เพ่�อยกระด้ับมาตัรฐานและการควบค่ม
ระบบข้อม้ลคอมพ่วเตัอร์กลาง พัฒนาประสิทธิภาพของ
การบริการและเส้นทางการขนส่งอย่างส้งส่ด้ พร้อมทั�ง 
ลด้กระบวนการทำางานท่�ย่ง่ยากลงด้้วยเทคโนโลย่อันทันสมัย

6	|	S	-	Sustainability	:	มุ่งสูค่่วิามสำาเรจ็ข้องการพัฒันา
อย่างยั�งย่น

ม่่งมั�นในการผ่นวกแนวทาง ESG เข้ากับการด้ำาเนินธ่รกิจ
ผ่่านการเริ�มต้ันจัด้ทำาโปรแกรมด้้านความยั�งยืน รวมถึึง
การพัฒนาผ่ลิตัภัณ์ฑ์์และบริการ สวัสด้ิการของพนักงาน 
การจูงใจและรักษัาบ่คลากรท่�ม่ค่ณ์ภาพ และการสร้าง 
ความสัมพันธ์กับผ่้้ม่ส่วนได้้เส่ยท่กภาคส่วน
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เรียน	ผู้ถ่อหุ้น

คณ์ะกรรมการบรษัิัทม่ความรบัผ่ดิ้ชิอบตัอ่งบการเงนิทั�งงบการเงนิรวมและงบการเงนิฉพาะกิจการของบรษัิัท และบรษัิัทยอ่ย 
ครอบคล่มถึงึข้อม้ลตัา่ง ๆ  ท่�ถึก้จดั้ทำาและเปิด้เผ่ยไว้บนแบบ 56-1 One Report น่� รายงานทางการเงินของบรษัิัทม่การจัด้ทำา 
ได้้อย่างถึ้กต้ัองและเหมาะสมตัามมาตัรฐานการจัด้ทำารายงานทางการเงินและนโยบายทางบัญชิ่ และได้้รับการตัรวจสอบ
โด้ยผ่้ส้อบบัญชิข่องบริษััท และคณ์ะกรรมการตัรวจสอบเป็นประจำา การใช้ิด่้ลยพ่นิจและสมมตัฐิานต่ัาง ๆ  ม่ความรอบคอบและ
สมเหตั่สมผ่ล

คณ์ะกรรมการบริษััทตัระหนักถึึงบทบาทหน้าท่�และความรับผิ่ด้ชิอบตัามหลักการกำากับด้้แลกิจการท่�ด้่ในการด้ำาเนินธ่รกิจ
อย่างมป่ระสิทธภิาพ โปร่งใส และเชิื�อถึอืได้ ้รวมถึงึการม่ระบบควบคม่ท่�รดั้กม่ การบริหารความเส่�ยง และการควบคม่ภายในท่�
เหมาะสม เพ่�อใหม้ั�นใจได้อ้ยา่งสมเหต่ัสมผ่ลวา่ขอ้ม้ลทางบญัชิม่่ความถึก้ตัอ้ง ครบถึว้น และเพยีงพอ ตัอ่การรกัษัาทรพัยส์นิ
ของบริษััท และป้องกันการคอร์รัปชิันและการด้ำาเนินงานท่�ผ่ิด้พลาด้อย่างม่นัยสำาคัญ

คณ์ะกรรมการบริษััทม่ความเหน็ว่ารายงานทางการเงินของบริษััทและบริษััทย่อย ถึก้จดั้ทำาและเปิด้เผ่ยข้อม้ลโด้ยถึก้ต้ัองและ 
น่าเชิื�อถึือตัามท่�ควรในสาระสำาคัญ 

	 ในนามข้อง
	 ค่ณะกรรมการบริษััที่
	 นายเกล็ด้ชัย	เบญจอาธรศิริกุล

รายงานค่วิามรับผิด้ชอบข้องค่ณะกรรมการติ่อรายงานที่างการเงิน
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รายงานที่างการเงิน

105



106



107



108



109



110



หมายเหตั่ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�

บริษััที่	เค่อรี�	เอ็กซ์์เพัรส	(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด้	(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศิ. 2565
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หมายเหตั่ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�

บริษััที่	เค่อรี�	เอ็กซ์์เพัรส	(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด้	(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศิ. 2565
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หมายเหตั่ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�

บริษััที่	เค่อรี�	เอ็กซ์์เพัรส	(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด้	(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศิ. 2565
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หมายเหตั่ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�

บริษััที่	เค่อรี�	เอ็กซ์์เพัรส	(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด้	(มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศิ. 2565
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หมายเหตั่ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�

บริษััที่	เค่อรี�	เอ็กซ์์เพัรส	(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด้	(มหาชน)
งบกำารขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศิ. 2565
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หมายเหตั่ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�
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หมายเหตั่ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�
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หมายเหตั่ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�

บริษััที่	เค่อรี�	เอ็กซ์์เพัรส	(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด้	(มหาชน)
งบกระแสเงินสด 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศิ. 2565
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หมายเหตั่ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�

บริษััที่	เค่อรี�	เอ็กซ์์เพัรส	(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด้	(มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศิ. 2565
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หมายเหตั่ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�

บริษััที่	เค่อรี�	เอ็กซ์์เพัรส	(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด้	(มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศิ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

129



บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

144



บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

157



บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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ข้้อมูลผู้สอบบัญช่และค่่าสอบบัญช่

ข้้อมูลผู้สอบบัญช่

•	 นางสาวินภนุช	อภิชาติเสถ่ยร	
 ผ่้้สอบบัญชิ่รับอน่ญาตัเลขท่� 5266
•	 นายไพับูล	ติันกุล	 	 	
 ผ่้้สอบบัญชิ่รับอน่ญาตัเลขท่� 4298
•	 นางสาวิศนิชา	อัค่รกิติติิลาภ	 	
 ผ่้้สอบบัญชิ่รับอน่ญาตัเลขท่� 8470

บริษััทผ่้้สอบบัญชิ่ : บริษััท ไพร้ซ์์วอเตัอร์เฮาส์ค้เปอร์ส เอบ่เอส จำากัด้
ชิั�น 15 อาคารบางกอกซ์ิตั่� 179/74-80 ถึนนสาทรใตั้ กร่งเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2344 1000, +66 (0) 2286 9999

ค่่าสอบบัญช่

KEX ปี 2565 (บาท)

ค่าสอบงบการเงินประจำาปี 2,470,000

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตัรมาส 1,260,000

รวม 3,730,000

ค่าใชิ้จ่ายอื�น ๆ (non-audit fee) ไม่ม่

Grand	total 3,730,000

บริษััทย่อย ปี 2565 (บาท)

เคอร่� เอ็กซ์์เพรส เซ์อร์วิส 700,000

เคอร่� เบทาโกร 475,000

เคอร่� เอ็กซ์์เพรส - เซ์็นทรัล 50,000

หมายเหตั่  ไม่ม่ค่าใชิ้จ่ายอื�น (non-audit fee) ท่�เกิด้ข้�นกับบริษััทย่อย
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ข้้อมูลบริษััที่และข้้อมูลอ่�น	ๆ

ชิื�อ 
สำานักงานใหญ่ 

ทะเบ่ยนเลขท่�
โทรศัพท์
โทรสาร 
เว็บไซ์ตั์  
หมายเลขตัิด้ตั่อล้กค้า
นักลงท่นสัมพันธ์

เลขาน่การบริษััท 

บริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด้ (มหาชิน) 
เลขท่� 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชิั�น 9 ห้องเลขท่� 906 ซ์อยวัด้สวนพล้      
ถึนนเจริญกร่ง แขวงบางรัก เขตับางรัก กร่งเทพมหานคร 10500 
ประเทศไทย
0107563000037
+ 66 (0) 2238 5558
+ 66 (0) 2237 3752
https://th.kerryexpress.com
1217
นางสาวนาควร่ โกวิทเจริญก่ล
https://investor.th.kerryexpress.com 
อ่เมล ir@kerryexpress.com
โทร.  +66 (0) 63 198 1217
Company.Secretary@kerryexpress.com             
             

ลักษัณ์ะการประกอบธ่รกิจ
ท่นจด้ทะเบ่ยน
ราคาตั่อห่้น 
สัด้ส่วนการถึือห่้นของบริษััท
สำานักงานใหญ่

โทรศัพท์
โทรสาร

ให้บริการรับขนส่งพัสด้่
1,000,000 บาท (10,000 ห่้น)
100 บาท
ร้อยละ 48.97
เลขท่� 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชิั�น 9 ห้องเลขท่� 906 ซ์อยวัด้สวนพล้      
ถึนนเจริญกร่ง แขวงบางรัก เขตับางรัก กร่งเทพมหานคร 10500 
ประเทศไทย
+ 66 (0) 2238 5558
+ 66 (0) 2237 3752

ข้้อมูลบริษััที่

ข้้อมูลบริษััที่ย่อย

บริษััที่	เค่อรี�	เอ็กซ์์เพัรส	เซ์อร์วิิส	จำากัด้		
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ลักษัณ์ะการประกอบธ่รกิจ
ท่นจด้ทะเบ่ยน
ราคาตั่อห่้น 
สัด้ส่วนการถึือห่้นของบริษััท
สำานักงานใหญ่

โทรศัพท์
โทรสาร

ให้บริการขนส่งพัสด้่สำาหรับสินค้าขนาด้ใหญ่
1,000,000 บาท (10,000 ห่้น)
100 บาท
ร้อยละ 100
เลขท่� 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชิั�น 9 ห้องเลขท่� 906 ซ์อยวัด้สวนพล้      
ถึนนเจริญกร่ง แขวงบางรัก เขตับางรัก กร่งเทพมหานคร 10500 
ประเทศไทย
+ 66 (0) 2238 5558
+ 66 (0) 2237 3752

ลักษัณ์ะการประกอบธ่รกิจ
ท่นจด้ทะเบ่ยน
ราคาตั่อห่้น 
สัด้ส่วนการถึือห่้นของบริษััท
สำานักงานใหญ่

โทรศัพท์
โทรสาร 

ให้บริการแพลตัฟื้อร์มขนส่งสินค้าโด้ยรถึควบค่มอุณ์หภ้มิ
50,000,000 บาท (500,000 ห่้น)
100 บาท
ร้อยละ 60
เลขท่� 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชิั�น 9 ห้องเลขท่� 906 ซ์อยวัด้สวนพล้      
ถึนนเจริญกร่ง แขวงบางรัก เขตับางรัก กร่งเทพมหานคร 10500 
ประเทศไทย
+ 66 (0) 2238 5558
+ 66 (0) 2237 3752

ลักษัณ์ะการประกอบธ่รกิจ
ท่นจด้ทะเบ่ยน
ราคาตั่อห่้น 
สัด้ส่วนการถึือห่้นของบริษััท
สำานักงานใหญ่

ให้บริการงานธ่รการและงานสนับสน่นกิจการองค์กรทั�วไป
HKD 10,000 (10,000 ห่้น)
HKD 1 
ร้อยละ 100
16/F., Kerry Cargo Centre, 55 Wing Kei Road, Kwai Chung, 
New Territories, Hong Kong

บริษััที่	เค่อรี�	เอ็กซ์์เพัรส	-	เซ์็นที่รัล	จำากัด้

บริษััที่	เค่อรี�	เอ็กซ์์เพัรส	เบที่าโกร	จำากัด้		

KETH	Corporate	Services	Limited

นายทะเบ่ยน  
ท่�อย้่ 
 
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซ์ตั์  
ท่�อย้่อ่เมล

บริษััท ศ้นย์รับฝ่ากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด้ (TSD)
93 ถึนนรัชิด้าภิเษัก แขวงด้ินแด้ง เขตัด้ินแด้ง กร่งเทพมหานคร 10400 
ประเทศไทย             
+ 66 (0) 2009 9000
+ 66 (0) 2009 9991 
http://www.set.or.th/tsd 
setcontactcenter@set.or.th

ข้้อมูลอ่�น	ๆ
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ศัพัที่์เที่ค่นิค่และค่ำาย่อ	

ช่�อบริษััที่  

เค่อรี�	เอก็ซ์์เพัรส	หรือ	KEX	หรือ	บริษัทัี่ บริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด้ (มหาชิน)

บริษััที่ย่อย บริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส เซ์อร์วิส จำากัด้  บริษััท เคอร่� เบทาโกร จำากัด้  บริษััท เคอร่� 
เอ็กซ์์เพรส - เซ์็นทรัล จำากัด้ และ KETH Corporate Services Limited

กลุ่มบริษััที่ บริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด้ (มหาชิน) และบริษััทย่อย

KESL บริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส เซ์อร์วิส จำากัด้

Kerry	Cool บริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส เบทาโกร จำากัด้

Kerry	XL บริษััท เคอร่� เอ็กซ์์เพรส - เซ์็นทรัล จำากัด้

KETH KETH Corporate Services Limited

วิีจีไอ บริษััท ว่จ่ไอ จำากัด้ (มหาชิน) ซ์ึ�งเป็นผ่้้ถึือห่้นใหญ่ของ KEX

BTSG บริษััท บ่ท่เอส กร่๊ป โฮลด้ิ�งส์ จำากัด้ (มหาชิน)

KLNTH บริษััท เคแอลเอ็น โลจิสตัคิส์ (ประเทศไทย) จำากดั้ ซ์ึ�งเป็นผ่้ถ้ึอืห้่นใหญ่ของ KEX

KLN Kerry Logistics Network Limited บริษััทจด้ทะเบ่ยนในประเทศฮ่องกง  
ซ์ึ�งเป็นผ่้้ถึือห่้นร้อยละ 100 ของ KLNTH

KRL Kuok Registrations Limited

SF S.F. Holding Company Limited

SFTH บริษััท เอส.เอฟื้. เอ็กซ์์เพรส จำากัด้  ซ์ึ�งเป็นบริษััทย่อยของ SF 

Flourish Flourish Harmony Holdings Company Limited

BTG บริษััท เบทาโกร จำากัด้ (มหาชิน)

บริการ  

2D บริการจัด้ส่งพัสด้่ด้่วนแบบประหยัด้ ภายใน 2 วัน 

3D บริการจัด้ส่งพัสด้่ด้่วนแบบประหยัด้ ภายใน 3 วัน

AM บริการจัด้ส่งพัสด้่ก่อนเท่�ยงวัน

B2C การจัด้ส่งพัสด้่แบบธ่รกิจ-ส่งถึึง-บ่คคล

B2B การจัด้ส่งพัสด้่แบบธ่รกิจ-ส่งถึึง-ธ่รกิจ

C2C	 การจัด้ส่งพัสด้่แบบบ่คคล-ส่งถึึง-บ่คคล

COD บริการเก็บเงินปลายทาง

CON พัสด้่ท่�จัด้ส่ง

Cold	delivery แพลตัฟื้อร์มการขนส่งแบบควบค่มอุณ์หภ้มิ

CPC ตั้นท่นพัสด้่ท่�จัด้ส่งตั่อชิิ�น

D2D บริการรับ-ส่งพัสด้่ถึึงบ้าน

ESG แนวคิด้เก่�ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั�งยืน ด้้านสังคม  
สิ�งแวด้ล้อม และการกำากับด้้แลกิจการท่�ด้่

First	Mile การรับพัสด้่จากตั้นทางไปยังศ้นย์คัด้แยกพัสด้่

Hibox บริการตั้ล้อ็คเกอร์อัจฉริยะของ KEX ร่วมท่นกบั Hivebox จากประเทศจ่น

Kerry	Express	Club โปรแกรมสิทธิพ่เศษัสำาหร้บล้กค้าของ Kerry Express

KBLC ศ้นย์กระจายพัสด้่เคอร่�บางนา  
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ช่�อบริษััที่  

KMLC ศ้นย์กระจายพัสด้่เคอร่�ม่นบ่ร่

KNLC ศ้นย์กระจายพัสด้่เคอร่�นนทบ่ร่

KPLC ศ้นย์กระจายพัสด้่เคอร่�ปท่มธาน่

KSLC ศ้นย์กระจายพัสด้่เคอร่�สม่ทรสาคร

Line	-	haul การขนส่งระหว่างศน้ย์คัด้แยกและศน้ย์กระจายพัสด้่

Last	Mile การจัด้ส่งพสัด้จ่ากศน้ย์กระจายพัสด้ไ่ปยงัผ่้ร้บัปลายทาง

LTL	/	bulky การบรรทก่แบบไม่เต็ัมคนัรถึ สำาหรบัสนิค้าขนาด้ใหญ่ หรือ ม่นำ�าหนกัเกินกว่า 30 กิโลกรมั

ND บริการจัด้ส่งพัสด้่ภายในวันถึัด้ไป

NPS คะแนนความพึงพอใจในประสบการณ์์ของล้กค้าท่�ม่ตั่อสินค้าหรือบริการ  

PDPA พระราชิบัญญัตัิค่้มครองข้อม้ลส่วนบ่คคล พ.ศ. 2562

POS จุด้ขายและชิำาระเงิน

PUP เข้ารับสินค้า

Same-Day	Delivery บริการจัด้ส่งพัสด้่ภายในวันเด้่ยว

SD	/	BSD บริการจัด้ส่งพัสด้่ภายในวันเด้่ยวในกร่งเทพฯ

SCL การรับพัสด้่ด้้วยตันเอง

Transit การคัด้แยกและขนส่งพัสด้่ระหว่างศ้นย์คัด้แยกและศ้นย์กระจายพัสด้่

ติำาแหน่ง  

CEO ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร

D-CEO รองประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร

CFO ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานการเงินและบัญชิ่

COO ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานปฏิิบัตัิการ

CIO ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานการลงท่น

CA ผ่้้อำานวยการกล่่มบัญชิ่

อ่�น	ๆ

AGM การประชิ่มสามัญผ่้้ถึือห่้นประจำาปี

EGM การประชิ่มวิสามัญผ่้้ถึือห่้น

ESOP การเสนอขายหลักทรัพย์ตั่อกรรมการ ผ่้้บริหาร หรือพนักงาน

IPO การเสนอขายห่้นของบริษััทตั่อสาธารณ์ชินเป็นครั�งแรก

LEAN	programme แผ่นกลย่ทธ์ในการปรับปรง่ประสิทธภิาพการด้ำาเนนิงาน และควบคม่ค่าใช้ิจ่ายของบริษััท

O2O การผ่สมผ่สานระหว่างการตัลาด้แบบออฟื้ไลน์และออนไลน์

SEC สำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตัลาด้หลักทรัพย์

SET ตัลาด้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TSD บริษััท ศ้นย์รับฝ่ากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด้
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รายงานประจําป� 2565

บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เลขท่ี 89 อาคารเจ�าพระยาทาวเวอร�
ช้ัน 9 ห�อง 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจร�ญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

สํานักงานใหญ�
+662 238 5558

https://th.kerryexpress.com
ลูกค�าสัมพันธ� โทร 1217


