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ประเดน็ส ำคญัในรอบปี 2565 

• ปี 2565 เป็นปีทีบ่รษิทัต่ำงๆ ทัง้ในและต่ำงประเทศประสบควำมทำ้ทำยจำกปัจจยัส ำคญัต่ำง ๆ มำกมำย เช่น กำรเริม่ตน้ของสถำนกำรณ์ควำมขดัแยง้
ระหว่ำงรสัเซยีและยเูครน กำรเพิม่ขึน้ของอตัรำดอกเบีย้นโยบำยของธนำคำรกลำงในประเทศต่ำง ๆ เพื่อควบคมุอตัรำเงนิเฟ้อ และกำรชะลอตวัของ
เศรษฐกจิจนีอนัเนื่องมำจำกนโยบำย COVID-ZERO อนัเขม้งวด เป็นตน้ ปัจจยัตำ่ง ๆ  เหล่ำนี้ก่อใหเ้กดิกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่ำงเป็นสำระส ำคญัของตน้ทุน
กำรด ำเนินงำนขององคก์รตำ่ง ๆ โดยเฉพำะตน้ทุนค่ำน ้ำมนัและตน้ทุนทำงกำรเงนิ ส่งผลใหก้ ำลงัซื้อของประชำชนทัว่โลกยงัลดลงอย่ำงมนียัส ำคญั 

• สถำนกำรณ์ดงักลำ่วส่งผลกระทบต่อธุรกจิแพลตฟอรม์ E-commerce ในประเทศไทยเป็นอยำ่งมำก ซึง่สง่ผลต่อเนื่องไปยงัธุรกจิจดัสง่พสัดดุ่วนในตลำด
อย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได ้โดยเฉพำะเมื่อสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 เบำบำงลงในชว่งกลำงปี 2565 ทีผ่่ำนมำ โดยควำมตอ้งกำรและก ำลงัซื้อของ
ผูบ้รโิภคลดลงจำกภำวะทำงเศรษฐกจิ ประกอบกบักำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกำรจบัจ่ำยใชส้อยของผูบ้รโิภค เป็น offline มำกขึน้จำกกำรเปิดประเทศหลงั
สถำนกำรณ์โควดิทีแ่พร่ระบำดต่อเนื่องมำเป็นเวลำกวำ่ 2 ปี ส่งผลใหอ้ตัรำกำรเตบิโตของอุปสงคใ์นธุรกจิจดัส่งพสัดุดว่นลดลง น ำไปสูก่ำรแขง่ขนัทำงดำ้น
รำคำทีรุ่นแรงอย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงผูเ้ล่นในธุรกจิเพื่อเพิม่ปรมิำณพสัดุทีจ่ดัส่งและส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 

• จำกกำรด ำเนินกลยุทธธุ์รกจิหลกัของบรษิทัฯ KEX สำมำรถเพิม่จ ำนวนพสัดุทีจ่ดัส่งไดถ้งึรอ้ยละ 18 เมื่อเทยีบกบัปี 2654 อย่ำงไรกด็ ีกำรเตบิโตดงักลำ่ว
น ำมำซึง่กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนในระดบัสงูเพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรจดัสง่พสัดุ โดยเฉพำะในช่วงกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 เมื่อตลำดกลบัเขำ้สู่ช่วงภำวะ
ปกต ิ ตำมดว้ยกำรเปิดประเทศ และกำรเตบิโตของธุรกจิ E-Commerce ทีช่ะลอตวัลง บรษิทัฯ ไมส่ำมำรถลดตน้ทุนกำรจดัส่งต่อหน่วยไดร้วดเรว็ตำมที่
คำดกำรณ์ไว ้รำคำน ้ำมนัและพสัดุภณัฑต์่ำง ๆ  ทีเ่พิม่ขึน้อยำ่งรวดเรว็ประกอบกบักำรเพิม่ขึน้ของค่ำแรงขัน้ต ่ำและ ตลำดแรงงำนทีต่งึตวั ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยใน
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำก 18,858.1 ลำ้นบำท ในปี 2564 เป็น 20,681.5 ลำ้นบำท ในปี 2565 คดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.7  ส่งผลใหบ้รษิทั
มผีลขำดทุนสุทธสิ่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัจ ำนวน 2,829.8 ลำ้นบำทในปี 2565 จำกปีก่อนหน้ำทีม่กี ำไรสุทธจิ ำนวน 46.9 ลำ้นบำท ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ด ำเนินงำนดงักล่ำวนี้รวมถงึมคีำ่ใชจ้่ำยสว่นเพิม่ทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว (one-time expenses) จ ำนวนรวม 384.2 ลำ้นบำท ซึง่โดยสว่นใหญเ่กดิจำกกำร
ปรบัเปลีย่นขนำดของเครอืขำ่ยและศกัยภำพในกำรจดัส่งพสัดุใหเ้หมำะสม ในชว่งไตรมำส 4 ของปี 2565 โดยหำกไมร่วมรำยกำรดงักล่ำวจะมผีลท ำให้
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนปกต ิ(Normalized operating expenses) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.6  เมื่อเทยีบกบัปี 2564  

• ในปี 2566 บรษิทัไดว้ำงแผนกำรปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำน กำรลงทุนในกำรปรบัปรงุกระบวนกำรและอุปกรณ์ตำ่งๆ เพื่อลดกำรพึง่พำ
แรงงำนคน และมุ่งเน้นปรบัปรุงคุณภำพกำรใหบ้รกิำรทีด่เีพื่อรกัษำส่วนแบง่กำรตลำดในประเทศไทย 

• แผนกำรด ำเนนิงำนในปี 2566 ของบรษิทัฯ ไดร้บักำรสนบัสนุนจำกผูถ้อืหุน้หลกัอนัไดแ้ก่ SF Holding และ Kerry Logistics Network (KLN) ในดำ้นกำร
แลกเปลีย่นประสบกำณ์ ควำมเชีย่วชำญ และ know-hows ในกำรประกอบธุรกจิและกำรจดักำร ตลอดจนมคีวำมพรอ้มและมุ่งมัน่ในกำรใหส้นับสนุนทำง
กำรเงนิ เพื่อกำรเตบิโตของบรษิทัฯ ในประเทศอย่ำงมัน่คงในระยะยำว 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินประจ ำปี 2565 

ตำรำงท่ี 1 : สรปุผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ    

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2564 2565 
YoY 

% +/(-) 
กำรเติบโตของจ ำนวนพสัดท่ีุจดัส่ง (%) 30% 18%  
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 18,817.8 17,003.0 -9.6% 
ตน้ทุนกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร  (17,478.5) (18,685.1) 6.9% 
ก ำไรขัน้ตน้  1,339.3 (1,682.1)  -225.6% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร (1,379.6) (1,996.4) 44.7% 
ก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจ่ำย และภำษเีงนิได ้(EBITDA) 2,456.1 (1,073.7) -143.7% 
ก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจ่ำย และภำษเีงนิได ้ทีไ่ม่รวมค่ำใชจ้่ำยส่วนเพิม่ที่
เกดิขึน้ครัง้เดยีว (Normalised* EBITDA) 

 (689.5)  

ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได ้(EBIT) 114.0 (3,536.5) -3,203.3% 
ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิไดท้ี่ไม่รวมค่ำใชจ้่ำยส่วนเพิม่ทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว  
(Normalised* EBIT)  

 (3,152.3)  

ก ำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้ำของบริษัท 46.9 (2,829.8) -6,131.5% 
ก ำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้ำของบริษัทท่ีไม่รวมค่ำใช้จ่ำยส่วนเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นครัง้เดียว  (2,522.5)  
    
ก ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.027 (1.624) -6,114.6% 
    
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 7.1% -9.9%  
อตัรำก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยจ่ำย และภำษเีงนิได ้(EBITDA Margin) (%) 13.1% -6.3%  
อตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษเีงนิได้ (EBIT Margin) (%) 0.6% -20.8%  
อตัรำก ำไรสุทธ ิ(%) 0.2% -16.6%  
หมำยเหตุ: ตำมทีแ่สดงในงบกำรเงนิโดยไม่รวมผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย 
*  ไม่รวมค่ำใชจ้่ำยส่วนเพิม่ทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว One-off Expenses    

 

ตำรำงท่ี 2: รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรแบ่งตำม

ประเภทลูกค้ำ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกลยุทธห์ลกัดำ้นกำรจดัส่งพสัดุด่วนอย่ำงต่อเนื่องในระหว่ำงปี 2565 โดยสำมำรถเพิม่ปรมิำณกำรจดัส่งพสัดุถงึรอ้ยละ 18 
จำกปีก่อนหน้ำ ภำยใตส้ภำวะทำงเศรษฐกจิทีถ่ดถอยและกำรแขง่ขนัทีรุ่นแรงในอุตสำหกรรม อย่ำงไรกต็ำม ในปี 2565 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำก
กำรขำยและกำรใหบ้รกิำรจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 17,003 ลำ้นบำท ลดลงจำกรำยไดข้องปี 2564 ที ่18,817 ลำ้นบำท คดิเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 9.6 

เนื่องจำกรำคำค่ำจดัส่งพสัดุทีล่ดลง โดยกำรด ำเนินงำนตำมแผนลดตน้ทุนและเพิม่ประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในปีทีผ่่ำนมำไม่

เพยีงพอทีจ่ะชดเชยกำรลดลงของ margin ได ้ 

• ในปี 2565 บรษิทัฯ มตีน้ทุนกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรจ ำนวน 18,685.1 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.9 จำกปีก่อนหน้ำ ทัง้นี้ กำรปรบัตวั
เพิม่ขึน้ของรำคำน ้ำมนัดเีซลในประเทศ (รอ้ยละ 22.5 ในปีทีผ่่ำนมำ) รวมถงึตลำดแรงงำนทีม่สีภำวะตงึตวัในหลำยภูมภิำคทัว่ประเทศไดเ้พิม่
ควำมทำ้ทำยและอุปสรรคต่อกำรปรบัใชแ้ผนกำรลดค่ำใชจ้่ำยในปีทีผ่่ำนมำเป็นอย่ำงมำก นอกจำกนี้ ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรของ
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บรษิทัฯ ไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 44.7 ในปีทีผ่่ำนมำซึง่เป็นผลมำจำกกำรพฒันำสมรรถนะหลกัขององคก์ร กำรเพิม่ศกัยภำพกำร
ด ำเนินงำนและกำรขยำยธุรกจิตัง้แต่ตน้ปี ทัง้นี้ บรษิทัฯ มอีตัรำกำรลดตน้ทุนต่อหน่วยของบรษิทัฯ ในปีทีผ่่ำนมำต ่ำกว่ำแผนทีว่ำงไว ้ โดยมี
สำเหตุมำจำกทัง้ปัจจยัภำยนอก อนัไดแ้ก่ ภำวะทำงเศรษฐกจิและภำวะตลำด รวมทัง้ควำมล่ำชำ้ของกำรด ำเนินกำรภำยใน โดยในไตรมำส
สุดทำ้ยของปี 2565 บรษิทัฯ ไดม้กีำรปรบักำรลดค่ำใชจ้่ำยใหม้คีวำมเขม้ขน้มำกขึน้ อนัประกอบดว้ย 1) กำรลดค่ำใชจ้่ำยและทรพัยำกร
ส่วนเกนิเชงิรุก 2) กำรปรบัโครงสรำ้งของพนักงำนในองคก์ร 3) กำรปิดสำขำ จุดใหบ้รกิำร และศูนยก์ระจำยพสัดุทีม่ตีน้ทุนสงูและ
ประสทิธภิำพต ่ำ 4) กำรปรบัปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน ซึง่กำรด ำเนินกำรเหล่ำนี้ เป็นส่วนส ำคญัทีส่่งผลท ำใหเ้กดิค่ำใชจ้่ำยทีส่่วนเพิม่ที่
เกดิขึน้ครัง้เดยีว (one-off expense) จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 384.2 ลำ้นบำทในปี 2565 อนัรวมถงึค่ำชดเชยพนักงำนและค่ำใชจ้่ำยในกำรปิดสำขำ
และศูนยบ์รกิำรต่ำง ๆ   

• บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัอย่ำงสงูกบักำรปรบัปรุงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในปี 2566 ร่วมกบัมุ่งเน้นคุณภำพกำรใหบ้รกิำร โดยจะมกีำร
ปรบัขนำดของเครอืขำ่ยใหม้คีวำมเหมำะสม และปรบัปรุงกระบวนกำรดว้ยระบบอตัโนมตัเิพื่อเพิม่ประสทิธภิำพ ลดตน้ทุน และปรบัปรุง
สดัส่วนรำยไดต้ำมกลุ่มลูกคำ้ (Revenue mix) ทีเ่หมำะสมของบรษิทัฯ 

 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

 
ตำรำงท่ี 3 : รำยละเอียดสินทรพัย์    

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2564 2565 
YoY 

% +/ (-) 
เงนิสดและเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่สีภำพคล่อง 7,294.9 2,963.1 -59.4% 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 1,612.7 1,852.3 14.9% 
อำคำรและอุปกรณ์ 2,244.2 2,490.1 11.0% 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 4,897.1 2,903.4 -40.7% 
สนิทรพัยอ์ื่น 996.7 1,884.3 89.0% 

รวมสินทรพัย ์ 17,045.6 12,093.2 -29.1% 

ตำรำงท่ี 4: หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ    

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2564 2565 
YoY 

% +/ (-) 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,977.1 1,941.5 -1.8% 
เจำ้หนี้บรกิำรเกบ็เงนิปลำยทำง 723.7 568.3 -21.5% 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  4,758.1 2,757.7 -42.0% 
หนี้สนิอื่น 269.8 328.0 21.6% 

รวมหน้ีสิน 7,728.7 5,595.5 -27.6% 

รวมส่วนของเจ้ำของ 9,316.9 6,497.7 -30.3% 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 17,045.6 12,093.3 -29.1% 

 

• บรษิทัฯ มเีงนิสดและเงนิลงทุนในสนิทรพัยส์ภำพคล่องรวมทัง้สิน้ 2,963.1 ลำ้นบำท ณ สิน้เดอืนธนัวำคม 2565 ลดลงรอ้ยละ 59.4 จำก
สิน้ปี 2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรใชไ้ปของกระแสเงนิสดในกำรด ำเนินงำนและกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ บรษิทัฯ จะ
เพิม่ควำมระมดัระวงัในปรบัแผนกำรลงทุนและเพิม่กำรบรหิำรจดักำรกระแสเงนิสดใหม้ปีระสทิธภำพมำกขึน้ ตำมกลยุทธธ์ุรกจิหลกัของ
บรษิทัฯ ภำยใตปั้จจยัทำงเศรษฐกจิในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนำคต  โดย บรษิทัฯ จะพจิำรณำปรบัแผนกำรลงทุนในโครงกำรทีไ่ม่
สำมำรถท ำก ำไรและสรำ้งประโยชน์ในระยะสัน้ใหเ้ลื่อนออกไปเป็นกำรชัว่ครำว  
 

• สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำลดลงรอ้ยละ 40.7 และ รอ้ยละ 42.0 ตำมล ำดบั เนื่องมำจำกอำยุของสญัญำทีม่อียู่ลดลง 
และเนื่องจำกกำรยกเลกิสญัญำเช่ำตำม LEAN Programme ของบรษิทัฯ 

  



บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ประจ ำปี 2565 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

ตำรำงท่ี 5: อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
    2564 2565 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

อตัรำส่วนสภำพคล่อง(1)  (เท่ำ) 1.35 1.00 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็(2)  (เท่ำ) 1.30 0.95 

อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด(3)  (เท่ำ) 0.47 -0.26 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้(4)  (เท่ำ) 17.40 13.86 

ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ (5)  (วนั) 20.98 26.34 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี(6)  (เท่ำ) 23.97 18.29 

ระยะเวลำเฉลีย่ในกำรช ำระหน้ี(7)  (วนั) 15.23 19.96 

วงจรเงนิสด(8)  (วนั) 5.75 6.38 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      

อตัรำก ำไรขัน้ตน้(9) (%) 7.12 -9.89 

อตัรำก ำไรสุทธ(ิ10) (%) 0.25 -16.64 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้(11)  (%) 0.45 -36.04 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย(์12) (%) 0.25 -19.56 

อตัรำกำรหมุนเวยีนของสนิทรพัย(์13)  (เท่ำ) 1.03 1.17 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      

อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(14)  (เท่ำ) 0.83 0.86 

อตัรำส่วนหน้ีสนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(15)  (เท่ำ) 1.94 -2.60 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย(16)  (เท่ำ) 25.36 N/A 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี(17)  (เท่ำ) 0.98 N/A 

 หมำยเหตุ: 
(1) อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ ค ำนวณจำกยอดรวมของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนระยะสัน้ และลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นหำรดว้ยหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 

(2) อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ ค ำนวณจำกยอดรวมของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนระยะสัน้ และลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นหำรดว้ยหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 

(3) อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด ค ำนวณจำกยอดเงนิสดสุทธทิีเ่กดิจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำนหำรดว้ยค่ำเฉลี่ยของหนี้สนิหมุนเวยีนรวม 

(4) อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรค้ำ ค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำรหำรด้วยลูกหนี้กำรคำ้เฉลี่ย (ยอดขัน้ต้น)  

(5) ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลี่ย ค ำนวณจำก 360 หำรดว้ยอตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ 

(6) อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หนี้ ค ำนวณจำกต้นทุนกำรขำยและกำรบรกิำรหำรดว้ยเจำ้หนี้กำรค้ำเฉลี่ย 

(7) ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรช ำระหนี้ ค ำนวณจำก 360 หำรดว้ยอตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หนี้  

(8) วงจรเงนิสด ค ำนวณจำกส่วนต่ำงระหว่ำงระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลี่ยกบัระยะเวลำเฉลี่ยในกำรช ำระหนี้ 

(9) อตัรำก ำไรขัน้ต้น ค ำนวณจำกก ำไรขัน้ต้นหำรดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำร 

(10) อตัรำก ำไรสุทธ ิค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดหำรดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำร 

(11) อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดหำรด้วยค่ำเฉลี่ยส่วนของผูถ้อืหุน้รวม  

(12) อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดหำรดว้ยค่ำเฉลี่ยสนิทรพัย์รวม  

(13) อตัรำกำรหมุนเวยีนของสนิทรพัย์ ค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรหำรด้วยค่ำเฉลี่ยสนิทรพัย์รวม 

(14) อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ค ำนวณจำกหนี้สนิรวมหำรดว้ยส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 

(15) อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ค ำนวณจำกยอดรวมของหนี้สนิทีม่ีดอกเบี้ยและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำหำรด้วยส่วนของผูถ้อืหุน้รวม  

(16) อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย ค ำนวณจำก EBITDA หำรดว้ยดอกเบี้ยจ่ำย  

(17) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ค ำนวณจำก EBITDA หำรดว้ยยอดรวมของเงนิกู้ยมืระยะสัน้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี และต้นทุนทำงกำรเงนิ  
 
 
 

 
 

 
       

นำยอเลก็ซ์ อึ้ง 
(ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร) 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 


