
 
1 

 

The Future of Logistics 

“เคอร่ี” ล่ันขึ้นอันดับหน่ึงขนส่งพัสดุ ครองแชร์ 80% ยอดส่งสินค้าทะลุ 7.5 แสนชิ้น/วัน ต้ังเป้า

เพิม่เป็น 1 ล้านชิ้นในสิ้นปีน้ี พร้อมลงทุน 1.8 พันล้านบาท ขยายสาขา-เพิม่รถ-ทีมงาน ปูพรม

อนิฟราสตรักเจอร์ด้านการขนส่ง 

 

กิตตินันต์  พิศสุวรรณ 

ผ่ากลยุทธ์ KERRY EXPRESS | ส่งของอย่างไร ให้กลายเป็นผู้น าด้าน Logistics 

ย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เวลาจะส่งพัสดุ ทุกคนอาจนึกถึงไปรษณีย์ไทย 

แต่ปัจจบุัน ถ้าไปถามคนรุ่นใหม่หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ว่า พวกเขาเลอืกใช้บรกิารจัดสง่พัสดุของเจ้าไหน? 
ค าตอบส่วนใหญท่ี่ได้รับ คือ Kerry Express อย่างไม่ต้องสงสัย 

ในเวลาแค่ 10 กว่าปี ท าไม Kerry Express ถึงก้าวข้ึนมาเปน็แบรนด์โลจสิติกส์ อันดับ 1 ในใจผู้บริโภคได้ 

 

The Future of Logistics 
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คุณอเล็กซ์ แซ่อ้ึง ผู้อ านวยการบริหาร สายงานธุรกิจรับ-ส่งพัสดุ บริษัท เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) 
จ ากัด ฉายภาพรวมธุรกิจให้ฟังว่า “Kerry Express เป็นบรษัิทลูกของ Kerry Logistics ที่ท าธุรกิจในไทยมา
เกือบ 40 ป ีโดยให้บริการโลจสิติกส์ครบวงจร ทัง้โกดงัสินค้า บริการส่งของ เทรดด้ิงอาหารและเครื่องดื่ม 
จนถึงการสร้างโซลูช่ันให้แกบ่ริษัทขนาดใหญ่ในทกุอุตสาหกรรม ฉะนั้น ด้วยความช านาญเรื่องการบรหิาร
จัดการ ท าให้ Kerry Logistics ตัดสินใจขยายธุรกิจสู่ตลาดที่ไซสเ์ล็กลง แต่มียอดการเติบโตอย่างมหาศาล นั่น
คือ การจัดสง่พสัดุแบบถึงมือผู้บริโภค (Door-to-Door)” 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด ก่อตั้งข้ึนในปี 2549 โดยให้บริการโลจิสตกิสส์ าหรับลูกค้าราย
ย่อย เรื่อยไปจนถึงธุรกจิขนาดใหญ ่ตั้งแต่จัดเกบ็สินค้า การขนส่งสินค้า การติดตามสินค้า และการรับช าระเงิน
ปลายทาง ตอบโจทย์ครอบคลมุทุกความต้องการ ซึ่งกลุ่มลูกค้าของ Kerry Express แยกออกเป็น 3 เซ็กเมนท์
หลักๆ ได้แก่ 1.ธุรกิจ-ส่งถึง-ธุรกิจ (B2B) 2. ธุรกิจ-ส่งถึง-บุคคล (B2C) และ 3. บุคคล-ส่งถึง-บุคคล (C2C) 

โดยตัว C ที่หมายถึง Consumers นับเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ Kerry Express สามารถขยายตัวได้อย่างก้าว
กระโดด และกลายเป็น Top of mind แบรนด์ที่ทุกคนนึกถึง เวลาจะส่งพัสดุด่วน 

  

 

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยยุทธศาสตร์ Kerry Express Everywhere 

ปัจจุบันการสง่ของจากผู้บริโภคสู่ผูบ้รโิภคเป็นพลวัตส าคัญทีส่ร้างรายได้ และเสริมแกร่งให้แบรนด์ Kerry 
Express เติบโตข้ึนอย่างมากในรอบหลายป ีด้วยเหตุน้ี ธุรกจิจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบรกิาร โดยมีเป้าหมายให้
ผู้บริโภคชาวไทยสามารถเข้าถึงบรกิารของ Kerry Express ได้ทุกที่ทั่วไทย 
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โดยในปี 2561 นี้ Kerry Express ตั้งเป้าจะขยายจุดรับของ (Parcel Shop) ให้มากขึ้น 2 เท่า จากเดมิ 1,000 
จุด เป็น 2,500 จุด ช่วยให้ครอบคลมุแทบจะทกุพื้นที่ในไทย และอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ยังตั้งเป้าทีจ่ะขยาย
จุดบรกิารเพิ่มเป็น 5,000 จุด ภายในปี 2563 

คุณจักรเพชร์ ราษฎร์เจริญสขุ รองผู้จัดการท่ัวไป สายงานปฏิบัติการณ์ บริษัท เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด กล่าวว่า “แผนการขยายจุดรบัของ Kerry Express จะช่วยให้ผูบ้ริโภคที่อยู่ไกลจากตัวเมือง 
สามารถเข้าถึงบริการจัดสง่พสัดุด่วนของ Kerry Express ได้ง่ายข้ึน และเมื่อสาขาเยอะข้ึน เรากจ็ัดการส่งตอ่
สินค้าได้รวดเร็วข้ึนเช่นกัน นอกจากนั้น Kerry Express เตรยีมที่จะเพิ่มจ านวนศูนย์กระจายสนิค้า (small 
distribution center) เป็น 500 สาขา และ เพิ่ม Hub ส าหรับคัดแยกสินค้า ซึ่งมีขนาดพื้นที่อย่างน้อย 
10,000 ตารางเมตร จากเดิมมีอยู่ 12 สาขา เราก็ต้ังเป้าว่าจะขยายเป็น 109 สาขา ภายในปี 2563” 

  

Innovative Solutions 

ปัจจุบัน Kerry Express มียอดการจัดสง่พสัดุไปยังสถานที่ตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็น ส านักงาน คลังสินค้า ร้านค้าราย
ย่อย และครัวเรือนกว่า 800,000 ช้ินต่อวัน ซึ่งเติบโตอย่างตอ่เนื่อง จากเดิมที่สง่แค่ 10,000 ช้ิน/วัน ในปี 
2556 ตัวเลขเหล่าน้ีย่อมสะท้อนใหเ้ห็นถึงโอกาสอีกมหาศาลในการขยายตัวของธุรกิจจัดสงพสัดุด่วนรายนี้ 

แม้ว่าตลาดของบริการจัดสง่พสัดุด่วน (Express Parcel Delivery) ในไทยจะมีสัดส่วนที่เล็กมาก เมื่อเทียบกับ
ตลาดในประเทศมหาอ านาจอย่าง จีน สหรัฐอเมริกา หรือญีปุ่่น ซึ่งมีพฤติกรรมเลือกใช้บริการสง่ด่วนอยู่เป็น
ปกต ิแต่น่ันย่อมหมายถึงช่องว่างทางธุรกจิที่ Kerry Express จะสามารถสร้างการเตบิโต ทั้งในด้านรายได้และ
ฐานลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของตลาดในแถบภูมภิาคอาเซียน ซึ่งมีฐานะเป็นผูผ้ลิตสินค้าส าหรบั
ส่งออกไปยังนานาประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นผู้ผลิตเอง หรือสินค้าอื่นๆ ที่รบัจ้าง
ผลิต  สุดท้ายกล็้วนต้องหันมาพึง่โลจสิติกสท์ั้งนั้น 

อีกหนึ่งเหตผุลส าคัญที่ช่วยผลักดันให้ธุรกจิของ Kerry Express ก้าวสู่ภาพลักษณ์ของผู้น าด้านการจัดส่งพสัดุ
ด่วนของไทย คงหนีไม่พ้นแนวคิดการปรับใช้ข้อมลูพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึก มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่าง จนกลายเป็น Core Value ของแบรนด์ Kerry Express 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ บริการส่งพสัดุภายในวันเดียวของ Bangkok Sameday ซึ่งถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าใน
เขตกรุงเทพฯ ที่ต้องการความรวดเร็ว และยินดีจ่ายเพิ่มเพื่อส่งของให้ถึงมอืผูร้ับภายในวันเดียว รวมถึงบริการ 
Next-Day delivery ที่พร้อมบริการจัดส่งพสัดุถึงมอืผูร้ับในวันถัดไป 
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Pride of Thailand 

คุณวราวุธ นาถประดษิฐ ์รองผู้จัดการท่ัวไป สายงานการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ยังอธิบายเสรมิอีกว่า “ถึงแม้ว่า บริษัท เคอรี่ เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จะอยู่ในเครือของ เคอรี่ โลจสิติกส์ 
เน็ทเวิร์ค ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฮ่องกง (รหสัหุ้น: 0636.HK) 

แต่ส านักงานใหญ่ของเคอรี่ เอก็ซเ์พรส นั้นอยู่ในประเทศไทย และเราใช้ที่นีเ่ป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ
เครือข่ายของเคอรี่ในฮ่องกง เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย ซึ่งระบบปฏิบัติการต่างๆ 
ของเรา รวมไปถึงแอปพลเิคช่ันในสมาร์ทโฟน และซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่ใช้ในตลาดดังกล่าว ก็ล้วนแต่ได้รับการ
ออกแบบ พัฒนาและประยุกต์ใช้โดยส านักงานใหญ่ในประเทศไทยทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เคอรี่ เอก็ซเ์พรส 
คือ ผลผลิตที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคนไทย เพื่อคนไทยอย่างแทจ้ริง” 

  

Kerry Express ไม่มีแผนก HR มีแต่แผนก PD 

ในองค์กรขนาดใหญ่จ าเป็นต้องมฝี่าย Human Resources (HR) เพื่อค้นหามาซึง่ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีทีสุ่ด แต่
คุณอเล็กซ์อธิบายว่า “ที ่Kerry Express เราไม่มีแผนก HR เพราะเรารู้สกึว่ามนุษย์ไม่ใช่ทรัพยากร แต่มนุษย์ก็
คือมนุษย์ ฉะนั้น เราจึงเรียกว่า People Development Team  คือ ทีมที่จะช่วยพัฒนาใหบุ้คลากรของเรามี
ศักยภาพที่ดีข้ึนในทุกๆ วัน 
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ยกตัวอย่าง เช่น เวลารับพนักงานขับรถมา 1 คน เราจะฝึกให้เข้าใจข้ันตอนการท างานก่อนเป็นเวลา 1 สัปดาห ์
จากนั้นจงึให้ทดลองนั่งข้างคนขับจรงิๆ อีก 1 เดือน เพื่อศึกษาข้ันตอนการท างานอย่างใกล้ชิด เพราะการ 
Training เป็นหัวใจส าคัญที่จะน าไปสูก่ารสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผูบ้รโิภค” 

  

กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค 

ส าหรับประเด็นนี ้คุณวราวุธ อธิบายเพิ่มเติมว่า “Kerry Express ต้องการใหบ้รกิารต่างๆ สามารถรองรบัความ
ต้องการของผูบ้รโิภคได้เป็นล้านๆ คน ดังนั้น คอมเมนต์หรือฟีดแบ็กจากลูกค้า ย่อมถือเป็นส่วนส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจ Kerry Express จะมีทีมที่คอยให้ความช่วยเหลอืผู้บริโภค ผ่านช่องทางออนไลน์ และ Call 
Centre ซึ่งจะโฟกัสไปที่การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (React fast) และพร้อมลงมือช่วยลูกค้าแก้ปญัหาเสมอ 
(Proactive response) เนื่องจากทั้ง 2  หัวข้อนี้ถือเป็นกญุแจส าคัญในการท าธุรกิจยุคนี”้ 

ทว่าสิ่งส าคัญกว่าน้ัน คือ หลังจากที่ Kerry Express ได้รับ feedback แล้ว เราจะให้ความรูก้ับผู้บริโภคด้วยว่า 
การใช้บรกิารของเราน้ันเป็นอย่างไร เพราะ Kerry Express ก็เหมือนบรกิารรถไฟฟ้า BTS คือ ผู้ใช้ก็ต้องศึกษา
วิธีการซื้อตั๋ว การรอ การใช้บรกิารให้ถูกต้อง หลังจากนั้นทกุอย่างก็จะราบรื่นเอง” 

อีกหนึ่งบทพสิจูน์ทีส่ะท้อนให้ เห็นว่า Kerry Express ถือเปน็แบรนด์ทีผู่้บริโภคให ้การยอมรบัในฐานะผู้น า
ธุรกิจด้านการจัดส่งพสัดุด่วนทั่วไทย โดยเมื่อไม่นานมานี้ ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัล People’s Choice 
Awards 2017 สาขา Excellent Delivery Logistic Management of the year หรือการบรหิารจัดสง่
สินค้ายอดเยี่ยมครองใจมหาชนจากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) (สพธอ.) 
หรือ ETDA กระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคมอกีด้วย 
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การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในธุรกิจจัดส่งพัสดุ 

คุณไมเคลิ ฉ่อย ผู้จัดการท่ัวไป สายงานธุรกิจรับ-ส่งพัสด ุบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 
กล่าวถึงประเด็นดงักล่าวว่า “ส าหรบัประเทศไทย ผมคิดว่าการน าหุ่นยนต์ส่งของมาปรับใช้นั้น สามารถท าได้
โดย [1] ใช้เป็นหุ่นยนต์คัดแยกสินค้า ซึ่งทาง Kerry Express เองก็ก าลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ เพราะสามารถช่วยให้
การท างานเร็วข้ึนได้จริงๆ แต่สิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบไปดว้ย ก็คือเรื่องต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากล าพังแค่
ซื้อเทคโนโลยมีาใช้ ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบ เราตอ้งมีการลงทุนระบบใหมท่ั้งหมด รวมถึงค่า
ซ่อมแซมซึ่งสูงมากเช่นกัน 

[2] การใช้หุ่นยนต์ในการสง่ของ ซึ่งเทคโนโลยีน้ียงัถือเป็นเรือ่งไกลตัวส าหรบัธุรกจิในไทยค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะ

เป็นการใช้โดรนส่งของหรอืรถยนตส์่งของอัตโนมัติ ดังนั้น การส่งของจะยังคงเป็น human business อยู”่ 

โดยเทคโนโลยีที่ Kerry Express ใช้อยู่ในปัจจบุัน คือ การวิเคราะห์ Data เพื่อปรับปรงุกระบวนการท างานให้
เกิดประสทิธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสง่ของในช่วงทีผ่่านมา เพื่อค้นหาว่าธุรกิจควร
เพิ่มจุดกระจายสินค้าที่ไหน จึงจะส่งของได้เร็วข้ึน และใช้จ านวนคนน้อยที่สุด เป็นต้น 

  

หากมองภาพรวมในไทยจะเห็นว่า แม้ช่วงที่ผ่านมา Kerry Express จะเติบโตอย่างมาก แต่โอกาสในการเตบิโต
ก็ยังมีอยู่อกีมากเช่นกัน เห็นได้จากฐานตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ที่ยังคงเตบิโตต่อเนื่อง และการขยบัจาก
แพลตฟอร์ม Offline สู่ Online ของแบรนด์ต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมการส่งของระหว่างผูบ้รโิภคด้วยกัน 

ดังนั้น ท่ามกลางโอกาสทีเ่ปิดกว้างนี ้ผู้น าตลาดอย่าง Kerry Express ก็ยิ่งต้องพัฒนาคุณภาพบริการให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก เพราะทุกครั้งที่ผูบ้ริโภคได้รบัของทีส่ั่งไว้ ก็เหมอืน Kerry Express ได้น าพาแบรนด์ใหเ้ข้าไป
ใกล้ชิดผู้คนได้มากข้ึนน่ันเอง 

จับมือวีจีไอเปิดบริการ ‘Delivery man’ ช่วง Q3 ปีนี ้

แน่นอน Network ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ ก็คือ การเข้ามาของบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จ ากัด(มหาชน) บริษัทลูกของ บีทีเอ
สกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ ที่ได้เข้าลงทุนในหุ้นของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) ในสัดส่วน 23% หรือคิดเป็นมูลค่า 5,900 ล้านบาท 

ตามกระแสข่าวมีรายงานว่า จากการเข้ามาลงทุนในครั้งน้ีทาง เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพียงหน่ึงเดียวใน
ด้านบริการจัดส่งพัสดุด่วนของวีจีไอและรถไฟฟ้าบีทีเอส ตลอดจนได้รับสิทธิใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสจัดส่งพัสดุด่วน ในการตั้งคีออส 
หรือเคาน์เตอร์ให้บริการบนสถานีบีทีเอส 

https://marketeeronline.co/archives/14086
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แม้ทาง อเล็กซ์ จะยังไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดมากนัก เพียงเล่าสั้น ๆ จากความร่วมมือกับทางวีจีไอ จะมีการเปิดบริการใหม่ 
‘Delivery man’ ในการจัดส่งพัสดุด่วนในเขตพื้นที่ใจกลางเมืองบนสถานีบีทีเอส ซ่ึงจะเน้นการส่งพัสดุขนาดเล็กเป็นหลัก 
เบื้องต้นวางไว้ว่า จะมี ‘Delivery man’ จ านวน 12,000 คน ส่วนการเปิดให้บริการน้ัน จะเป็นช่วงไตรมาส 3 ของปีน้ี 

 ลงทุน 1,800 ล้านบาทในไทย เพิ่มความแกร่งธุรกิจ 

นอกจากน้ี เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ทางเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) ในปีน้ีมีแผนลงทุน 1,800 ล้านบาท โดยจะ
การลงทุน Infrastructure อาทิ การพัฒนาระบบไอที , การขยายคลังสินค้า เพื่อรองรับการเป็น Hub ในด้านการจัดส่งสินค้า 
ซ่ึงปัจจุบัน มี 3 แห่ง ได้แก่ คลังสินค้าย่านบางนา-ตราด , ปทุมธานี และสมุทรสาคร 

รวมไปถึงการลงทุนเรื่องคนให้ครอบคลุมจุดบริการ , การขยายหน้าร้านรับส่งสินค้า จาก 1,800 แห่ง เป็น 2,500 แห่งทั่ว
ประเทศภายในสิ้นปีน้ี และการเช่ารถสายส่งเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถขนส่งพัสดุจาก 7.5 แสนชิ้น/วัน เพิ่มเป็น 1 ล้านชิ้น/วัน 

ทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด เชื่อว่า จะสร้างให้ เป็นเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) แข็งแรงและเติบโตได้ตามทิศทางของธุรกิจจัดส่งพัสดุเร่งด่วน  ซ่ึงคาดว่าจะเติบโตได้ในระดับ 2 หลัก และอาจเป็น 3 
หลัก ภายใน 5 ปีข้างหน้า ที่ส าคัญ คือ รองรับการแข่งขันที่จะรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต 

เอกสารอ้างอิง 

https://www.marketingoops.com/news/biz-news/kerry-express/ 

https://marketeeronline.co/archives/16235 

https://www.prachachat.net/ict/news-159539 
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