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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน) 
คาํอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจาํไตรมาส 2/2565 

  
บทวิเคราะหส์าํหรบัผ ูบ้ริหาร 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 2/2565 สร้างสถิตินิวไฮอีกครัง้ด้วยกาํไรสทุธิ 119.1 ล้านบาท  

บรษิทัฯ มกีําไรสุทธไิตรมาส 2/2565 จํานวน 119.1 ลา้นบาท เตบิโตกว่ารอ้ยละ 39.0 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี
ก่อน โดยบรษิทัฯ สามารถสรา้งผลกําไรไดอ้ย่างโดดเด่น แมว้่าไตรมาสที ่2/2565 ทีผ่่านมา จะมปัีจจยัทีไ่ม่เอื้ออํานวย
ต่อการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย มาตรการรบัมอืต่อสถานการณ์แพร่ระบาดที่
แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ อาท ิมาตรการล็อคดาวน์ของจนีที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ แต่ด้วยกลยุทธ์การ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัในการเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจรอยา่งแทจ้รงิดว้ยการเป็นผูเ้ชีย่วชาญในธุรกจิพืน้ฐาน 4 
กลุ่มหลกั ซึ่งเป็นการกระจายความเสีย่งในการพึง่พาธุรกจิใดธุรกจิหนึ่ง ประกอบกบัการพฒันาธุรกจิใหม่ๆ ทีม่าจาก
การเขา้รว่มลงทุนในธุรกจิต่างๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัโลจสิตกิส ์ทีผ่า่นมาสามารถสรา้งผลประกอบการไดด้อียา่งต่อเนื่องตาม
กลยุทธ์ในการสรา้งแหล่งรายไดใ้หม่ ทําใหผ้ลประกอบการในไตรมาส 2/2565 ยงัมกีารเตบิโตต่อเนื่อง อย่างไรกด็ ีใน
ไตรมาส 2/2565 บรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบจากการตัง้สาํรองจากลูกหนี้สายการบนิรายหนึ่งกว่า 16 ลา้นบาท ในขณะที่
ภาพรวมของธุรกจิหลกัยงัเตบิโตและสามารถสรา้งผลกาํไรไดเ้ป็นอยา่งดทีัง้การเตบิโตของรายไดแ้ละกาํไร  

สรปุผลการดาํเนินงานไตรมาส 2/2565 

หน่วย : ล้านบาท 
ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
2/2565 

% 
เปลี่ยนแปลง  

+ / (-) 
  

ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
2/2565 

% 
เปลี่ยนแปลง  

+ / (-) 
รายไดร้วม 641.5 721.8 12.5%   744.8 721.8 (3.1%) 
กาํไรข ัน้ต้น 137.4 144.7 5.3%   120.1 144.7 20.5% 
อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 21.4% 20.0% (1.4%)   16.1% 20.0% 3.9% 
รายไดอ้ื่น 2.1 20.2 871.6%   9.8 20.2 106.3% 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 19.8 16.0 (19.0%)   12.0 16.0 33.9% 
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 67.9 80.0 17.8%   68.7 80.0 16.4% 
กําไร(ขาดทุน)จากอตัรา
แลกเปลีย่น - สทุธ ิ 0.3 5.2 n.m.    (1.0) 5.2 n.m. 

  

ตน้ทุนทางการเงนิ 7.4 8.9 18.9%   8.7 8.9 2.0% 
สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน
บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 46.6 70.2 50.5%   82.5 70.2 (14.9%) 
ภาษเีงนิได ้ 5.6 16.3 191.1%   9.3 16.3 74.9% 
กาํไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษทั 85.7 119.1 39.0%   112.7 119.1 5.7% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 13.4% 16.5% 3.1%   15.1% 16.5% 1.4% 
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 2/2565 ของบรษิทัฯ มรีายไดร้วม 721.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี
ก่อนรอ้ยละ 12.5 และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้าลดลงเลก็น้อยทีร่อ้ยละ 3.1 โดยรายไดท้ีป่รบัเพิม่ขึน้ส่วน
ใหญ่เป็นผลจากกลุ่มธุรกจิบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ ที่ได้รบัอานิสงค์จากการเตบิโตของอุปสงค์ของการขนส่งทางเรอื 
และมปีรมิาณการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีก่ลุ่มธุรกจิขนส่งทางอากาศปรบัลดลงจากทัง้ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนและ
ไตรมาสก่อนหน้า จากการลดลงของปรมิาณการให้บรกิาร Charter Flight ภายหลงัจากสถานการณ์ COVID-19 เริม่
ผอ่นคลาย 

ในส่วนของกําไรขัน้ต้น กลุ่มบรษิทัฯ มกีําไรขัน้ต้นในไตรมาส 2/2565 จํานวน 144.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก
ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า รอ้ยละ 5.3 และรอ้ยละ 20.5 ตามลําดบั โดยกําไรขัน้ตน้ยงัคงเตบิโต
สอดคล้องกบัรายได้ที่ปรบัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิโลจสิติกส์ที่ดําเนินธุรกิจเป็นผูแ้ทนการขนส่งสนิค้าระหว่าง
ประเทศ (Freight Forwarder) 

ในส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารปรบัเพิม่ขึน้สอดคล้องกบัการการขยายธุรกจิ อย่างไรกด็ ีในไตร
มาส 2/2565 บรษิทัฯ ไดม้กีารตัง้สาํรองหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูจาํนวน 16.3 ลา้นบาท จากกรณีทีลู่กหนี้สายการบนิ
รายหนึ่งอยูร่ะหวา่งการยืน่คาํรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการ 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ในไตรมาส 2/2565 จาํนวน 70.2 ลา้นบาท โดยยงัคง
เป็นกลุ่ม Asia Network International และ บรษิัท DG Packaging Pte., Ltd. ที่สร้างผลตอบแทนให้เป็นอย่างด ีและ
รวมถงึบรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) ของกลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางทะเลกไ็ดร้บัอานิสงคจ์ากการเตบิโตของค่า
ระวางสนิคา้ทางทะเล 

ในไตรมาส 2/2565 นี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารขายบรษิทั เอ.ท.ีพ.ี เฟรนด ์เซอรว์สิ จํากดั (Shipsmile) ใหก้บับรษิทั 
สบาย สปีด จาํกดั ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรสุทธหิลงัหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวจาํนวน 10.5 
ลา้นบาท  

กําไรสุทธขิองบรษิทัฯ ในไตรมาส 2/2565 จาํนวน 119.1 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 39.0 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อน และเตบิโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าทีร่อ้ยละ 5.7 จากการเตบิโตของธุรกจิหลกั และส่วนแบ่งกําไรจากเงนิ
ลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ทีส่รา้งผลตอบแทนไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
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ผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2565 

หน่วย : ล้านบาท 
6 เดือนปี 

2564 
6 เดือนปี 

2565 
เปลี่ยนแปลง 

% 
เปลี่ยนแปลง  

+ / (-) 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 1,274.6 1,466.5 191.9 15.1% 

ตน้ทุนการขายและใหบ้รกิาร 1,020.3 1,201.8 181.5 17.8% 

กาํไรข ัน้ต้น 254.2 264.7 10.5 4.1% 

อตัรากําไรขัน้ตน้ 19.9% 18.1%   (1.9%) 

รายไดอ้ื่น 6.2 30.0 23.8 383.9% 

คา่ใชจ่้ายในการขาย 38.6 28.0  (10.6) (27.6%) 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 131.2 148.7 17.5 13.3% 

(ขาดทุน)กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธ ิ 0.3 4.2 3.9 n.m. 

ตน้ทุนทางการเงนิ 14.5 17.5 3.1 21.3% 
สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 100.0 152.7 52.7 52.7% 
ภาษเีงนิได ้ 13.3 25.6 12.3 92.7% 

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 163.2 231.9 68.7 42.1% 

อัตรากําไรสุทธิ 12.8% 15.8%  3.0% 

 

ผลการดาํเนินงาน 6 เดอืนแรกปี 2565 บรษิทัฯ มรีายไดร้วม 1,466.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของ
ปีก่อนรอ้ยละ 15.1 โดยหลกัจากการเตบิโตของรายไดใ้นกลุ่มบรหิารจดัการโลจสิตกิสโ์ดยเฉพาะการใหบ้รกิารทัง้การ
ขนสง่ทางอากาศ และทางเรอื ในขณะทีก่าํไรขัน้ตน้อยูท่ี ่264.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยทีร่อ้ยละ 4.1  

ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิารบรษิัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ในระดบัใกล้เคยีงกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน โดยในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายลดลง เป็นผลจากการปรบัลดค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกจิขนส่งทาง
อากาศทีม่กีารบรหิารจดัการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกบับรกิารที่ให้บรกิาร ในขณะที ่ค่าใชจ้่ายในการบรหิารที่เพิม่ขึน้ 
เป็นผลจากการตัง้สํารองหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญของสายการบนิแห่งหนึ่งจํานวน 16.3 ล้านบาท จากกรณีทีลู่กหนี้
สายการบนิรายหนึ่งอยูร่ะหวา่งการยืน่คาํรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการ 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ใน 6 เดอืนปี 2565 จํานวน 152.7 ล้านบาท เตบิโต
กว่ารอ้ยละ 52.7 จากการเตบิโตของผลประกอบการ ANI และจากการที ่ANI มกีารซื้อกจิการ Asia GSA (M) เพิม่เตมิ 
และรวมถงึผลตอบแทนจากบรษิทั บรกิารภาคพืน้ ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (AOTGA) ซึง่บรษิทัฯ ไดล้งทุนผา่น บรษิทั 
เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั ทีช่่วงเดยีวกนัของปีก่อนมผีลขาดทุน ในขณะที ่6 เดอืนแรกในปีนี้ไดส้่วนแบ่งกําไร
กวา่ 4.35 ลา้นบาท 

กําไรสุทธขิองบรษิทัฯ ในครึง่ปีแรกปี 2565 อยู่ที ่231.9 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 42.1 จากช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อน จากการทีย่งัคงรกัษาระดบัการทํากําไรในธุรกจิหลกั และสรา้งผลประกอบการอย่างโดดเด่นจากการเขา้ลงทุนใน
ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

 หน่วย : ลา้นบาท 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 31 มีนาคม 2565 30 มิถนุายน 2565 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 3,151.2 3,223.0 71.8 2.3% 
หน้ีสนิรวม 1,296.0 1,306.6 10.6 0.8% 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,855.2 1,916.4 61.1 3.3% 

 

สินทรพัยร์วม 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2565 เท่ากบั 3,223.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ 31 มนีาคม 
2565 จาํนวน 71.8 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานทีเ่พิม่ขึน้  

หนี้สินรวม 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 1,306.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ณ 31 
มนีาคม 2565 อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ ยงัคงมอีตัราสว่นทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่ โดยมอีตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ที ่
0.68 เท่า และอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ที ่0.48 เท่า  

ส่วนของผ ูถ้ือหุ้น 

บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุ้น ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2565 เท่ากบั 1,916.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2565 จํานวน 61.1 ล้านบาท ตามผลการดําเนินงานในไตรมาส 2/2565 และการจ่ายเงินปันผลเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2565 ทีผ่า่นมา 

เหตกุารณ์สาํคญัในช่วงไตรมาส 2/2565 

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 และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่17 พฤษภาคม 2565 

 

การขายหุ้นบริษทั เอ .ที.พี เฟรนด  ์เซอรวิ์ส จาํกดั (Shipsmile) 

 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการขายหุน้ Shipsmile ในสดัสว่นรอ้ยละ 43 ใหแ้ก่บรษิทั สบาย สปีด จาํกดั คดิเป็นมลูคา่ 180.6 
ล้านบาท โดยบรษิทัฯ ได้รบัสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดจํานวน 18 ล้านบาทและเป็นหุ้น SBS ในสดัส่วนร้อยละ 18 
เป็นสิง่ตอบแทน โดยภายหลงัการดําเนินธุรกรรมดงักล่าว บรษิทัฯ ไดเ้ขา้เป็นผูถ้อืหุน้ใน SBS ในสดัส่วนรอ้ยละ 
18 ซึง่ถอืหุน้ในกลุ่มธุรกจิจุดรบัสง่พสัดุ และบรกิารอื่น ๆ ซึง่ในปัจจุบนั มสีาขารวมกวา่ 14,500 สาขา 
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มมุมองของผ ูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยทุธใ์นไตรมาสที่ 3/2565 

บรษิทัฯ คาดวา่แนวโน้มการนําเขา้และสง่ออกสนิคา้ในไตรมาส 3/2565 จะมเีพิม่มากขึน้เนื่องจากเริม่เขา้สูช่่วง 
High Season สง่ผลใหค้วามตอ้งการใชบ้รกิารธุรกจิขนส่งสนิคา้ระหวา่งประเทศและโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วเนื่องเพิม่ขึน้  โดย
สาํนกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย ์ประเมนิวา่การสง่ออกของไทยในครึง่ปีหลงัยงัขยายตวัไดด้ ี
ดว้ยปัจจยัดา้นเศรษฐกจิช่วยเกือ้หนุนการส่งออก ไดแ้ก่ ความตอ้งการสนิคา้เกษตรและอาหารในตลาดโลกเพิม่ขึน้ และ
การส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมยงัเตบิโตตามการขยายตวัของภาคการผลติโลก แต่อาจมคีวามเสีย่งเรื่องการชะลอตวั
ของการบรโิภคทีม่สีาเหตุมาจากภาวะเงนิเฟ้อโลกทีพุ่่งสงูขึน้ต่อเนื่อง ซึง่อาจส่งผลกระทบต่ออํานาจซื้อของผูบ้รโิภคใน
ต่างประเทศ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัเชื่อมัน่ว่าจะสามารถสรา้งผลประกอบการของบรษิทัฯ ในปี 2565 ใหเ้ตบิโตได้
ตามเป้าหมาย ทัง้จากผลการดําเนินงานที่น่าพอใจในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ประกอบกับการดําเนินธุรกิจตามแผน
ยุทธศาสตรข์องการเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจรอย่างแทจ้รงิ ไม่ว่าจะเป็นการรกัษาศกัยภาพทางการแขง่ขนัของ
ธุรกจิหลกัทัง้ 4 กลุ่ม ซึง่เป็นการกระจายความเสีย่งเพื่อลดการพึง่พงิธุรกจิใดธุรกจิหนึ่ง รวมถงึการขยายธุรกจิและเพิม่
แหล่งรายไดใ้หม่เพื่อต่อยอดธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัโลจสิตกิสใ์หค้รอบคลุมความตอ้งการดา้นโลจสิตกิสใ์นทุกมติ ิซึง่เป็น
แผนการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืภายใตแ้นวคดิ “Logistics and Beyond” 

แผนการดาํเนินธรุกิจของกล ุ่มธรุกิจหลกั 

บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นในการขยายฐานลูกค้า การเพิ่ม Key account รวมถึงการบริการจดัการต้นทุนให้มี
ประสทิธภิาพ และการศกึษาโมเดลธุรกจิใหม่ๆ  ทีม่ศีกัยภาพเพือ่ต่อยอดจากธุรกจิเดมิ โดยมแีผนการดาํเนินงานสาํหรบั
ธุรกจิหลกั ดงัต่อไปนี้  

1. ธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 

 ภาพรวมธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศในช่วง high season สายการบนิต่างๆ จะมกีารเพิม่เทีย่วบนิ 
ทาํใหม้พีืน้ทีร่ะวางรองรบัความตอ้งการของลกูคา้เพิม่มากขึน้ 

 การขยายฐานลูกคา้ทีม่คีวามสนใจใชบ้รกิารคลงัสนิคา้เร่งด่วน (Express Cargo) ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมอืง โดยเริม่ใหบ้รกิารแลว้ในปลายไตรมาส 2/2565 และจะเริม่รบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 3/2565 

 บรษิทัฯ เพิม่บรกิารขนสง่ Cargo Cross Border ในลกัษณะ Truck to Air จากประเทศในกลุ่ม

อาเซยีนเพือ่ส่งออกไปยงัเสน้ทางยโุรปและอเมรกิา 

2. ธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก 

 ภาพรวมธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางทะเลในครึง่ปีหลงัเขา้สู่ High Season ส่งผลใหแ้นวโน้มปรมิาณขนสง่

สนิคา้ปรบัตวัเพิม่ขึน้  

 ในไตรมาส 2/2565 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางรางภายในประเทศในเสน้ทาง

สถานีลาดกระบงั-สถานีสระโกฯ (ราชบุร)ี ซึ่งคาดว่าจะมโีอกาสในการเพิม่ขบวนได้ในไตรมาสที่ 

3/2565 ภายหลงัการสรา้งทางรถไฟเพิม่เตมิบรเิวณสถานีหวัตะเขแ้ลว้เสรจ็ 
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3. ธุรกจิบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์

 ภาพรวมธุรกจิขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศในครึง่ปีหลงัเขา้สูช่ว่ง High Season สถานการณ์การขาด

แคลนตูค้อนเทนเนอรเ์ริม่คลีค่ลายลง ทาํใหป้รมิาณขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 

ส่งผลดต่ีอธุรกจิทีใ่หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทีใ่หบ้รกิารตัง้แต่ตน้น้ําถงึปลายน้ํา ซึง่จะช่วยลด

ผลกระทบจากคา่ระวางทีม่แีนวโน้มชะลอตวัลง 

 ธุรกจิคลงัสนิคา้และการกระจายสนิคา้ มกีารขยายงาน Project ใหก้บัลูกคา้ Key account เพิม่มาก

ขึน้ และมุง่ขยายฐานลกูคา้เพิม่ขึน้เพือ่เพิม่ Utilization rate และ Activity ใหก้บัคลงัสนิคา้ 

4. ธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ ์

 สําหรบัธุรกิจคลงัสินค้าอนัตราย บริษัทฯ มีความสามารถในการรกัษา Utilization rate ให้อยู่ใน

ระดบัสงูเป็นทีน่่าพอใจมาโดยตลอด จงึมแีผนทีจ่ะเพิม่พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ 2,000 ตร.ม. เพือ่รองรบัลูกคา้

รายใหมท่ีจ่ะเพิม่ขึน้ โดยคาดวา่จะเริม่ใหบ้รกิารในปลายไตรมาสที ่3/2565 

 มกีารศกึษาคลงัสนิคา้แบบ Build to suit สาํหรบัสนิคา้อนัตราย เพื่อใหเ้พิม่การประสทิธภิาพในการ

บรหิารจดัการสง่ผลใหล้ดตน้ทุนและเพิม่ความสามรถกจิกรรมของคลงัสนิคา้ไดเ้พิม่ขึน้  

 ในไตรมาสที ่4/2565 DGP จะเริม่ใหบ้รกิารจาํหน่ายกล่องสนิคา้แบบออนไลน์เพื่อเป็นอกีช่องทางที่

เพิม่ความสะดวกสบายใหก้บัลกูคา้ 

แผนการดาํเนินธรุกิจของกล ุ่มธรุกิจ Business Development 

จากการเขา้ร่วมลงทุนกบัพนัธมติรทางธุรกิจที่ผ่านมายงัคงได้รบัผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจมาโดยตลอด 
บริษัทฯ ยังมีแผนการขยายธุรกิจร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาโมเดลธุรกิจและบริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่
นอกเหนือไปจากบรกิารเดมิทีบ่รษิทัฯ มใีหบ้รกิารอยู่ในปัจจุบนั เพื่อก้าวสู่การเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสช์ัน้นําใน
ระดบัภมูภิาค ดงันี้ 

 แผนการนํา ANI ซึ่งเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินในภูมิภาคเข้าระดมทุนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยยงัดําเนินการเป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ทัง้นี้ สําหรบัผลการดําเนินงาน
ของกลุ่ม ANI ยงัคงสามารถสร้างผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย โดยครึ่งปี 2565 ที่ผ่านมามี
รายได้จากการให้บรกิารกว่า 2,759 ล้านบาท และมกีําไรสุทธกิว่า 245 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้โดยมปีรมิาณการขนสง่สนิคา้ทางอากาศทีท่างกลุ่มใหบ้รกิารมากกวา่ 120,000 ตนั
ในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา อย่างไรก็ด ีจากมาตรการเดนิทางเขา้และออกที่เขม้งวดของประเทศจนี 
ส่งผลให้เที่ยวบนิที่มผีู้โดยสารของสายการบนิต่างๆ ยงัไม่สามารถให้บรกิารได้ตามปกติ จงึเป็น
โอกาสทีด่ต่ีอธุรกจิใหบ้รกิารเทีย่วบนิแบบขนส่งสนิคา้ของ ANI ซึ่งยงัสรา้งผลตอบแทนไดเ้ป็นที่น่า
พอใจ  
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 ภายหลงันโยบายการเปิดประเทศและการเปิดใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ ณ ท่าอากาศยานภูเกต็ ส่งผลให ้
บรษิทั บรกิารภาคพืน้ ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (“AOTGA”) ผูใ้หใ้หบ้รกิารภาคพืน้อากาศยานและ
ผูโ้ดยสาร มโีอกาสทีด่ใีนการสรา้งรายไดจ้ากกจิกรรมที ่AOTGA ใหบ้รกิารในท่าอากาศยานภูเก็ต 
โดยเฉพาะในช่วงครึง่ปีหลงัทีเ่ป็นชว่ง High Season สาํหรบัธุรกจิท่องเทีย่ว นอกจากนี้ AOTGA ยงั
ขยายการใหบ้รกิารอื่นๆ ในท่าอากาศยานนอกจากบรกิารคลงัสนิคา้ โดยล่าสุดไดเ้ริม่ใหบ้รกิารทํา
ความสะอาดภายในท่าอากาศยานทีอ่ยู่ในความดูแลของ AOT ทัง้หมด 6 แห่ง ไดแ้ก่ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิท่าอากาศยานดอนเมอืง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ท่าอากาศยาน
เชยีงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทัง้นี้ ภายหลงัจากสถานการณ์ทีผ่่อนคลายของ COVID-19 ที่
ทําให้มเีที่ยวบนิเขา้มาใช้บรกิารเพิม่มากขึ้น ทําให้ในช่วง 6 เดอืนปี 2565 ที่ผ่านมาทาง AOTGA 
สามารถสรา้งผลกาํไรแลว้มากกวา่ 43 ลา้นบาท 

 ภายหลงัจากการปรบัโครงสร้างจากการถือหุ้นใน ShipSmile มาเป็นการถือหุ้นใน บรษิัท สบาย 
สปีด จํากดั (SBS) ในสดัส่วนร้อยละ 18 ซึ่งเป็นการเขา้ถอืหุ้นในธุรกจิการใหบ้รกิารจุดรบัส่งพสัดุ 
และธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแบบครบวงจร ทาํใหม้ดีฐานธุรกจิทีใ่หญ่ขึน้และมสีว่นแบ่งในตลาดมากขึน้ 
โดยปัจจุบนักลุ่ม SBS มสีาขาทีใ่หบ้รกิารรวมทัง้สิน้ 14,500 สาขา 

 
 ขอแสดงความนบัถอื 
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