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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน) 
คาํอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจาํไตรมาส 1/2565 

  
บทวิเคราะหส์าํหรบัผ ูบ้ริหาร 

ผลประกอบการไตรมาส 1/2565 โตโดดเด่นกว่า 45.5% ด้วยกาํไรสทุธิ 112.7 ล้านบาท  

บรษิทัฯ มกีําไรสุทธไิตรมาส 1/2565 จํานวน 112.7 ลา้นบาท เตบิโตกว่ารอ้ยละ 45.5 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี
ก่อน โดยบรษิทัฯ สามารถสรา้งผลกําไรไดอ้ย่างโดดเด่นดว้ยการพฒันาธุรกจิใหม่ๆ  ทีม่าจากการเขา้ร่วมลงทุนในธุรกจิ
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัโลจสิตกิส ์ทัง้จากการเขา้ร่วมลงทุนในปีทีผ่่านมาทีเ่ริม่มกีารรบัรูร้ายได ้และการร่วมลงทุนในปี
ก่อนหน้าทีย่งัสรา้งผลการดาํเนินงานไดด้อีย่างต่อเนื่อง ในขณะทีภ่าพรวมของธุรกจิหลกัยงัเตบิโตและสามารถสรา้งผล
กาํไรไดเ้ป็นอยา่งดทีัง้การเตบิโตของรายไดแ้ละกาํไร สอดคลอ้งกบัการเตบิโตในภาพรวมของการเตบิโตการส่งออกและ
นําเขา้ของประเทศ 

 

สรปุผลการดาํเนินงานไตรมาส 1/2565 

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2565 
% เปลี่ยนแปลง  

+ / (-) 
รายไดร้วม 633.1 744.8 17.6% 
กาํไรข ัน้ต้น 116.8 120.1 2.8% 
อัตรากําไรขัน้ต้น (%) 18.5% 16.1% (2.3%) 
รายได้อืน่ 4.1 9.8 137.7% 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 18.9 12.0 (36.6%) 
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 63.3 68.7 8.5% 
(ขาดทุน) กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธ ิ  (0.0)  (1.0) n.m. 
ตน้ทุนทางการเงนิ 7.0 8.7 23.8% 
สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 53.4 82.5 54.5% 
กาํไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษทั 77.5 112.7 45.5% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 12.2% 15.1% 2.9% 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2565 ของบรษิทัฯ มรีายไดร้วม 744.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี
ก่อนร้อยละ 17.6 โดยหลกัจากการเตบิโตของรายได้ในกลุ่มบรหิารจดัการโลจสิตกิส์โดยเฉพาะการใหบ้รกิารทัง้การ
ขนสง่ทางอากาศ และทางเรอื 

ในส่วนของกําไรขัน้ต้น กลุ่มบรษิทัฯ มกีําไรขัน้ต้นในไตรมาส 1/2565 จํานวน 120.1 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก
ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 2.8 โดยมอีตัรากาํไรขัน้ตน้อยูท่ีร่อ้ยละ 16.1 
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ในส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารบรษิทัฯ สามารถควบคุมค่าใชจ้่ายไดใ้นระดบัใกลเ้คยีงกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน  

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ในไตรมาส 1/2565 จํานวน 82.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้
จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 54.5 โดยในไตรมาสนี้บรษิทัฯ ไดร้บัรูส้่วนแบ่งกําไรจากการเขา้ลงทุนในกลุ่ม
บรษิทั เอเชยี จเีอสเอ (เอม็) เซนิดเิรยีน เบอรฮ์ดั (ASIA GSA (M) Sdn. Bhd.) ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ของบรษิทั เอเชยี 
เน็ตเวริ์ค อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ซึ่งได้สร้างผลตอบแทนเป็นอย่างดี ประกอบกบัผลการดําเนินงานของ บรษิัท 
บรกิารภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากดั (AOTGA) ซึ่งบรษิัทฯ ได้ลงทุนผ่าน บรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 
จาํกดั สามารถกลบัมาทาํกาํไรไดใ้นไตรมาสนี้ 

กําไรสุทธขิองบรษิทัฯ ในไตรมาส 1/2565 จํานวน 112.7 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 45.5 จากไตรมาสเดยีวกนั
ของปีก่อน จากการที่ยงัคงรกัษาระดบัการทํากําไรในธุรกจิหลกั และสร้างผลประกอบการอย่างโดดเด่นจากการเขา้
ลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

 หน่วย : ลา้นบาท 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 2,946.5 3,151.2 204.7 6.9% 
หน้ีสนิรวม 1,204.7 1,296.0 91.3 7.6% 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,741.8 1,855.2 113.4 6.5% 

 

สินทรพัยร์วม 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 เท่ากบั 3,151.2 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ 31 ธนัวาคม 
2564 จาํนวน 204.7 ลา้นบาทสาเหตุหลกัเป็นการเพิม่ขึน้จากเงนิลงทุนในการร่วมคา้จากการทีบ่รษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (ANI) โดยสนิทรพัยห์ลกัของบรษิทัฯ ยงัคงเป็นเงนิสด ลกูหนี้การคา้ และเงนิลงทุนในกจิการที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิโลจสิตกิสท์ัง้ในและต่างประเทศ 

หนี้สินรวม 

บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 1,296.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ 31 ธนัวาคม 2564 
จาํนวน 91.3 ลา้นบาท จากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ โดยมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จาํนวน 120.0 ลา้นบาท 
และเงนิกู้ยมืระยะยาวจํานวน 531.8 ล้านบาท อย่างไรก็ด ีบรษิัทฯ ยงัคงมอีตัราส่วนทางการเงนิที่แขง็แกร่ง โดยมี
อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ที ่0.70 เท่า และอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ที ่0.48 เท่า  

ส่วนของผ ูถ้ือหุ้น 

บรษิัทฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 เท่ากบั 1,855.2 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 จาํนวน 113.4 ลา้นบาท ตามผลการดาํเนินงานในไตรมาส 1/2565  
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เหตกุารณ์สาํคญัในช่วงไตรมาส 1/2565 

การจ่ายเงินปันผลในปี 2565 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2565 และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2565 เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิในอตัราหุน้ละ 
0.30 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจํานวน 186,212,992.50 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลใน
วนัที ่27 เมษายน 2565 และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่17 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีารจ่ายเงนิปัน
ผลระหวา่งกาล จากผลการดาํเนินงานงวดวนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึ 30 มถุินายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 
รวมเป็นเงนิปันผลจาํนวน 60,940,777.50 บาท ซึง่ไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ในวนัที ่21 ตุลาคม 2564 

มมุมองของผ ูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยทุธใ์นไตรมาสที่ 2/2565 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มแีนวโน้มคลีค่ลายมากขึน้ ส่งผลใหใ้นหลายประเทศทัว่โลกเริม่

ผ่อนคลายมาตรการการจาํกดัการเดนิทางระหว่างประเทศ โดยหลายประเทศในยุโรปมกีารผ่อนคลายมาตรการควบคุม

การแพร่ระบาดและยกเลกิมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามยัในทีส่าธารณะ ในขณะทีห่ลายประเทศในแถบเอเชยี อาท ิ

เกาหลใีต้ สงิคโปร์ มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์ไทย กเ็ริม่ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลงแล้วเช่นกนั จงึคาดการณ์ว่าปรมิาณ

เทีย่วบนิขนส่งผูโ้ดยสารระหว่างประเทศและจาํนวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางระหว่างประเทศจะมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้

อยา่งต่อเนื่อง ทาํใหบ้รษิทัฯ มอุีปทานของพืน้ทีร่ะวางขนสง่สนิคา้ทางอากาศใหบ้รกิารแก่ลกูคา้เพิม่มากขึน้  

ในไตรมาส 2/2565 คาดว่าการนําเขา้ส่งออกของไทยยงัมปีรมิาณความตอ้งการทีเ่พิม่สงูขึน้ เนื่องจากในช่วง

ปลายไตรมาส 2/2565 จะเริ่มเข้าช่วง High Season ของธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม

อุตสาหกรรมทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี – ยเูครน และราคาน้ํามนัทีป่รบัตวัสงูขึน้ 

จะมโีอกาสในการเตบิโตไดด้ ี

 

แผนการดาํเนินธรุกิจของกล ุ่มธรุกิจหลกั 

สถานการณ์การขนส่งสนิคา้ทางอากาศมแีนวโน้มทีด่ ีจากการทีส่ายการบนิต่างๆ ทัว่โลกเริม่ทยอยกลบัมา
ให้บรกิารเพิม่ขึน้ในไตรมาส 2/2565 โดยเริม่จากยุโรปที่มนีโยบายเปิดประเทศในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา และบาง
ประเทศในเอเชยีเริม่มกีารผ่อนคลายมากขึน้ เช่น เกาหลใีต ้สงิคโปร ์มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์ไทย ซึ่งประเทศอื่นๆ น่าจะ
เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการเช่นกัน ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ผูโ้ดยสาร ทัง้ธุรกจิการใหบ้รกิารภาคพืน้อากาศยานและผูโ้ดยสารรวมถงึธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ทาํใหบ้รษิทัฯ จะ
มพีืน้ทีร่ะวางสนิคา้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดเ้พิม่ขึน้ ทัง้สายการบนิทีบ่รษิทัเป็นตวัแทนและสายการบนิชัน้นําต่างๆ ซึง่จะทาํ
ใหธุ้รกจิ Cargo Terminal ของบรษิทัฯ ไดร้บัอานิสงคจ์ากปรมิาณสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้  
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โดยบรษิทัฯ มแีผนการดาํเนินงานสาํหรบัธุรกจิหลกั ดงัต่อไปนี้  

 บรษิัทฯ ได้ขยายการให้บรกิารขนส่งทางรางภายในประเทศ โดยเริม่ทดลองให้บรกิารตัง้แต่ช่วง
ปลายปี 2564 และจะเริม่ใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการแบบมกีําหนดเวลาแน่นอนในไตรมาส 2/2565 
โดยเริม่ใหบ้รกิารในเสน้ทางลาดกระบงั-ราชบุร ีจาํนวน 3 เทีย่วต่อสปัดาห ์และมแีผนทีจ่ะขยายการ
ใหบ้รกิารไปยงัเสน้ทางอื่นๆ ทีม่ศีกัยภาพ เชน่ ภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นตน้  

 ธุรกจิการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ คาดว่าจะยงัมกีารเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2565 
ทัง้ส่วนของการขนส่งสนิค้าทางทะเลและทางอากาศที่ทางบรษิทัฯ ได้ให้บรกิารเพื่อเป็นทางเลอืก
ใหแ้ก่ลูกคา้จากสถานการณ์ตู้ขนส่งสนิคา้ขาดแคลน โดยบรษิทัฯ จะมุ่งเน้นขยายฐานลูกคา้ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี – ยเูครน ไดแ้ก่ สนิคา้กลุ่มอาหาร 
ผลไม ้ยาและเวชภณัฑ ์ทัง้นี้ บรษิทัฯ คาดว่าในช่วงปลายไตรมาส 2 จะมคีวามตอ้งการขนส่งสนิคา้
ระหวา่งประเทศเพิม่มากขึน้ เนื่องจากเป็นชว่ง High season  

 บรษิทัฯ ยงัมุง่เน้นการ Utilization คลงัสนิคา้ ภายหลงัทีม่กีารขยายพืน้ทีค่ลงัสนิคา้เพิม่ขึน้อกี 3,000 
ตร.ม. เพือ่รองรบัลกูคา้รายใหมต่ามแผนการขยายฐานลกูคา้ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ เตรยีมพฒันาธุรกจิใหม่ในส่วนของโลจสิตกิสค์รบวงจรสาํหรบัอุตสาหกรรมยา โดยในเดอืน
มนีาคม 2565 บรษิทัฯ ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทั Marken Time Critical Express Limited ซึง่เป็น
ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัอุตสาหกรรมยาชัน้นําระดบัโลกในการเป็นตวัแทนขายบรกิารโลจสิตกิส์
สาํหรบัยาและเวชภณัฑใ์นประเทศไทย  

 

แผนการดาํเนินธรุกิจของกล ุ่มธรุกิจ Business Development 

บรษิทัฯ ยงัมกีารรว่มมอืกบัพนัธมติรในการขยายธุรกจิทีไ่ดเ้ขา้รว่มลงทุนในปี 2565 ดงันี้ 

 บรษิทัฯ ไดร้่วมมอืกบับรษิทั Sitthi Logistics Laos Co., Ltd. (“Sitthi”) เพื่อร่วมกนัพฒันาธุรกจิการ
เป็นตวัแทนใหบ้รกิารการขนส่งทางรางระหว่างประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถเริม่ใหบ้รกิารขนส่ง
สนิคา้ทางรางระหวา่งประเทศไดภ้ายในครึง่ปีหลงัของปี 2565 

 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการจดัโครงสรา้งการเขา้ถอืหุน้ของกลุ่มธุรกจิการเป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้สาย
การบนิเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ โดยกลุ่มบรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั (ANI) ไดเ้ขา้
ซื้อหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 20 ในบรษิทั Asia GSA (M) Snd. Bhd. แล้วเมื่อเดอืนมกราคม 2565 ทีผ่่าน
มา ทําให้ ANI เป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินในภูมิภาค ที่ครอบคลุมประเทศไทย 
เวยีดนาม ฮ่องกง สงิคโปร ์มาเลเซยี พมา่ และกมัพชูา ซึง่เป็นฐานการผลติและการกระจายสนิคา้ใน
ระดบันานาชาต ิโดยแผนการต่อไปคอืการระดมทุนเขา้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้
สาํหรบัการขยายธุรกจิสูก่ารเป็นกลุ่มตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการบนิในระดบัภมูภิาคในอนาคต 
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 จากนโยบายการเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของหลายประเทศทัว่
โลกและประเทศไทย โดยเฉพาะภายหลงัการเปิดให้บรกิารคลงัสนิคา้ ณ ท่าอากาศยานภูเกต็ ซึ่ง
คาดว่าท่าอากาศยานภูเกต็จะมสีดัส่วนรายไดเ้พิม่ขึน้ตลอดปี และจะส่งผลดต่ีอธุรกจิการใหบ้รกิาร
ภาคพืน้อากาศยานและผูโ้ดยสาร ทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิารผา่นบรษิทั บรกิารภาคพืน้ ท่าอากาศยานไทย 
จาํกดั (“AOTGA”) จะสามารถสรา้งผลกาํไรใหก้บับรษิทัฯ เพิม่มากขึน้อยา่งต่อเนื่อง  

 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ต่อยอดธุรกิจบริษัท เอ.ที.พี เฟรนด์ 
เซอรว์สิ จํากดั (Shipsmile) เพื่อสรา้งผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง อกีทัง้การจบัมอืกบัพนัธมติร
อย่าง Kerry และยงัมกีารเพิม่บรกิารอื่นๆ นอกจากการเป็นจุดรบัส่งพสัดุ ไม่ว่าจะเป็นบรกิารขาย
ประกนัขนส่ง ประกนัชวีติ ประกนัอุบตัิเหตุ บรกิารต่อ พรบ. บรกิารรบัชําระ ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่า
โทรศัพท์ ซึ่งปัจจุบัน มีสาขาแฟรนไชส์จํานวนกว่า 5,600 สาขา นอกจากนี้ จากการที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2565 เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2565 ไดม้มีตอินุมตัปิรบัโครงสรา้งการ
ถอืหุน้ของ Shipsmile โดยการขายหุน้ Shipsmile สดัสว่นรอ้ยละ 43 ใหก้บับรษิทั สบาย สปีด จาํกดั 
(SBS) ในมูลค่าทัง้สิน้ 180.60 ลา้นบาท และภายหลงัการปรบัโครงสรา้งขา้งต้น บรษิทัฯ จะเขา้ถอื
หุน้ใน SBS ในสดัส่วนรอ้ยละ 18 ของทุนจดทะเบยีนภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง ทัง้นี้ SBS จะเป็น
ผู้ดําเนินธุรกิจการให้บรกิารจุดรบัส่งพสัดุ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งแบบครบวงจร เพื่อตอบรบั
ความเป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยปัจจุบันกลุ่ม SBS มีสาขาที่ให้บริการรวม 
Shipsmile แลว้ มากกวา่ 12,000 สาขา 

 
 ขอแสดงความนบัถอื 
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