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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

คาํอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจาํไตรมาส 3/2565 

  

บทวิเคราะห์สาํหรบัผู้บริหาร 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 3/2565 ยงัคงสร้างสถิตินิวไฮต่อเนือง ด้วยกาํไรสุทธิ 146.3 ล้านบาท  

บรษิัทฯ มกีําไรสุทธไิตรมาส 3/2565 จํานวน 146.3 ล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 51.6 เมอืเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี

ก่อน และเตบิโตจากไตรมาสก่อนหน้ากว่าร้อยละ 28 จากสภาพเศรษฐกจิทเีรมิผ่อนคลายจากสถานการณ์ COVID-19 

ถึงแม้ว่ายงัคงมปัีจจยัและความผนัผวนทเีกิดขนึจากสภาพเศรษฐกิจโลกทถีดถอย และมาตรการล็อคดาวน์ของจนีที

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ แต่ด้วยกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทในการเป็นผู้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจรอยา่งแทจ้รงิดว้ยการเป็นผูเ้ชยีวชาญในธรุกจิพนืฐาน 4 กลุ่มหลกั ซงึเป็นการกระจายความ

เสยีงในการพงึพาธุรกิจใดธุรกิจหนึง ประกอบกบัการพฒันาธุรกิจใหม่ๆ ทมีาจากการเขา้ร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที

เกยีวเนืองกบัโลจสิตกิส ์ทผี่านมาสามารถสรา้งผลประกอบการไดด้อีย่างต่อเนืองตามกลยุทธ์ในการสรา้งแหล่งรายได้

ใหม่ ทาํใหผ้ลประกอบการในไตรมาส 3/2565 ยงัมกีารเติบโตต่อเนือง 

สรปุผลการดาํเนินงานไตรมาส 3/2565 

หน่วย : ล้านบาท 
ไตรมาส 

3/2564 

ไตรมาส 

3/2565 

% 

เปลียนแปลง  

+ / (-) 

  
ไตรมาส 

2/2565 

ไตรมาส 

3/2565 

% 

เปลียนแปลง  

+ / (-) 

รายได้รวม 605.6 744.0 22.9%   721.8 744.0 3.1% 

กาํไรขนัต้น 119.3 178.6 49.7%   144.7 178.6 23.5% 

อตัรากําไรขนัตน้ (%) 19.7% 24.0% 4.3%   20.0% 24.0% 4.0% 

รายได้อนื 54.5 6.7 (87.7%)   20.2 6.7 (66.9%) 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 18.7 17.2 (7.9%)   16.0 17.2 7.3% 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 62.7 72.4 15.6%   80.0 72.4 (9.4%) 

กําไร(ขาดทุน)จากอตัรา

แลกเปลยีน - สุทธ ิ
7.0 4.9 (30.3%)   5.2 4.9 (5.8%) 

  

ตน้ทุนทางการเงนิ 7.2 8.2 14.4%   8.9 8.2 (7.2%) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วมและการรว่มคา้  
43.0* 72.1 67.8%   65.3* 72.1 10.4% 

ภาษเีงนิได ้ 38.8 18.2 (53.0%)   16.3 18.2 11.9% 

กาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษทั 96.4* 146.3 51.6%   114.3* 146.3 28.0% 

อตัรากําไรสุทธ ิ(%) 15.9% 19.7% 3.7%   15.8% 19.7% 3.8% 

หมายเหตุ *ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ และกําไรสุทธขิองบรษิทัฯ ในไตรมาส 3/2564 และไตรมาส 2/2565 

ได้รบัผลกระทบจากการประเมนิมูลค่าการปันส่วนราคาซอื (Purchase Price Allocation) ของกลุ่มบรษิัท เอเชีย เน็ตเวริ์ค อินเตอร์เนชนั

แนล จํากดั (ANI) ซงึดําเนินการตงัแต่เมอืเดือนกันยายน 2564 และได้บนัทกึในในไตรมาส 3/2565 นี โดยบรษิัทฯ ได้รบัรู้ค่าตดัจําหน่าย

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ในไตรมาส 3/2564 และไตรมาส 2/2565 จํานวน 1.7 ลา้นบาท และ 4.9 ลา้นบาท ตามลําดบั  
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3/2565 ของบรษิัทฯ มรีายได้รวม 744.0 ล้านบาท เพมิขนึจากงวดเดยีวกนัของปี

ก่อนร้อยละ 22.9 และเพมิขนึจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 3.1 โดยรายไดท้ปีรบัตวัเพมิขนึโดยหลกัมาจากกลุ่มธุรกิจ

ขนส่งสินค้าทางอากาศทมีีผลการดําเนินงานทโีดดเด่นในไตรมาสนี จากการเปิดประเทศภายหลงัจากสถานการณ์ 

COVID-19 ผ่อนคลาย ทําให้อุตสาหกรรมการบนิเรมิดําเนินเขา้สู่ภาวะปกติและมปีรมิาณเทยีวบนิทเีพมิขนึ และกลุ่ม

ธุรกจิโลจสิตกิสส์ําหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตรายทยีงัมผีลการดําเนินงานทดีอีย่างต่อเนือง อย่างไรกต็ามกลุ่มธุรกจิ

บรหิารจดัการโลจสิติกสม์รีายได้เติบโตเล็กน้อยเมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และลดลงเมอืเทยีบกบัไตรมาส

ก่อนหน้า จากการทกีารขนส่งทางทะเลมคี่าระวางทลีดลงจากสถานการณ์การขนส่งทางทะเลทมีอุีปทานส่วนเกนิ 

ในส่วนของกําไรขนัต้น กลุ่มบรษิัทฯ มกีําไรขนัต้นในไตรมาส 3/2565 จํานวน 178.6 ล้านบาท เพมิขนึจาก

ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า รอ้ยละ 49.7 และรอ้ยละ 23.5 ตามลําดบั โดยกําไรขนัตน้มกีารเตบิโต

ทสีงูกว่ารายไดท้ปีรบัเพมิขนึจากปรมิาณการขนส่งทางอากาศจากสายการบนิทบีรษิทัฯ เป็นตวัแทนขายระวางสายการ

บนิทสีงูขนึ ซงึส่งผลต่อเนืองใหก้บังานบรกิารคลงัสนิคา้ของกลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศสามารถกลบัมาทาํกําไรได้

ในไตรมาสนี 

ในส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและการบรหิารปรบัเพมิขนึสอดคล้องกบัการขยายธุรกจิ และมคี่าใชจ่้ายทลีดลง

เมือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จากการทใีนไตรมาส 2/2565 บริษัทฯ ได้มีการตงัสํารองหนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ

จาํนวน 16.3 ลา้นบาท จากกรณีทลูีกหนีสายการบนิรายหนึงอยู่ระหว่างการยนืคาํรอ้งขอฟืนฟูกจิการ 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ในไตรมาส 3/2565 จาํนวน 72.1 ลา้นบาท โดยยงัคง

เป็นกลุ่มบริษัท เอเชีย เน็คเวิร์ค อินเตอร์เนชนัแนล จํากัด (ANI) และ บริษัท DG Packaging Pte., Ltd. ทีสร้าง

ผลตอบแทนให้เป็นอย่างด ีและรวมถึงบรษิัท เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) ของกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลที

สามารถรกัษาความสามารถในการทาํกําไร ประกอบกบั บรษิทั บรกิารภาคพนื ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (AOTGA) ซงึ

บรษิัทฯ ได้ลงทุนผ่าน บรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากดั สามารถทํากําไรไดอ้ย่างต่อเนืองจากไตรมาสก่อน

หน้าและมแีนวโน้มการทาํกําไรทสีงูขนึในอนาคต  

กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในไตรมาส 3/2565 จํานวน 146.3 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 51.6 เมือเทียบกับช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน และเตบิโตต่อเนืองจากไตรมาสก่อนหน้าทรีอ้ยละ 28.0 จากการเตบิโตของธุรกจิหลกั และส่วนแบ่ง

กําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ทสีรา้งผลตอบแทนไดอ้ย่างต่อเนือง 

 

ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกปี 2565 

หน่วย : ล้านบาท 
9 เดือนปี 

2564 

9 เดือนปี 

2565 
เปลียนแปลง 

% 

เปลียนแปลง  

+ / (-) 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 1,880.1 2,210.5 330.3 17.6% 

ตน้ทุนการขายและใหบ้รกิาร 1,506.6 1,767.2 260.6 17.3% 

กาํไรขนัต้น 373.6 443.3 69.8 18.7% 

อตัรากําไรขนัตน้ 19.9% 20.1%   0.2% 
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รายไดอ้นื 60.7 36.7  (24.0) (39.6%) 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 57.3 45.2  (12.1) (21.2%) 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 193.9 221.1 27.2 14.0% 

(ขาดทุน) กําไรจากอตัราแลกเปลยีน - สุทธ ิ 7.3 9.1 1.8 24.6% 

ตน้ทุนทางการเงนิ 21.6 25.8 4.1 19.0% 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 143.0* 215.1* 72.1 50.4% 

ภาษเีงนิได ้ 52.1 43.8  (8.3) (15.9%) 

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 259.7 368.4 108.7 41.9% 

อตัรากําไรสุทธ ิ 13.8% 16.7%  2.9% 

หมายเหตุ *บรษิทัรบัรูค้่าตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจากการประเมนิมูลค่าการปันส่วนราคาซอื (PPA) ของกลุ่ม ANI สําหรบังวด 9 

เดอืน ปี 2564 และ 2565 จํานวน 1.7 ลา้นบาท และ 14.6 ลา้นบาท ตามลําดบั  

ผลการดําเนินงาน 9 เดอืนแรกปี 2565 บรษิทัฯ มรีายไดร้วม 2,210.5 ล้านบาท เพมิขนึจากงวดเดยีวกนัของ

ปีก่อนรอ้ยละ 17.6 โดยหลกัจากการเตบิโตของรายไดใ้นกลุ่มบรหิารจดัการโลจสิติกส์โดยเฉพาะการใหบ้รกิารทงัการ

ขนส่งสนิคา้ทางอากาศและทางทะเล และกลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศทมีผีลการดําเนินงานทดีใีนไตรมาส 3/2565 

สําหรบักําไรขนัต้นอยู่ท ี443.3 ล้านบาท เพมิขนึจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนกว่ารอ้ยละ 18.7 สอดคล้องกบัการเตบิโต

ของรายได ้

ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารบริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ในระดบัใกล้เคยีงกบัช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน โดยในส่วนค่าใชจ้่ายในการขายลดลง เป็นผลจากการปรบัลดค่าใชจ่้ายของกลุ่มธุรกจิขนส่งสินค้า

ทางอากาศทมีกีารบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกบับรกิารทใีหบ้รกิาร ในขณะท ีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทเีพมิขนึ 

เป็นผลจากการตงัสํารองหนีสูญและหนีสงสยัจะสูญของสายการบนิแห่งหนึงจํานวน 16.3 ล้านบาท จากกรณีทลูีกหนี

สายการบนิรายหนึงอยู่ระหว่างการยนืคาํรอ้งขอฟืนฟูกจิการ 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้ใน 9 เดอืนปี 2565 จํานวน 215.1 ล้านบาท เตบิโต

กว่าร้อยละ 50.4 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จากการเติบโตของผลประกอบการ ANI และจากการท ีANI มกีารซือ

กจิการ Asia GSA (M) เพมิเตมิ และรวมถงึผลตอบแทนจากบรษิทั บรกิารภาคพนื ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (AOTGA) 

ซงึบรษิทัฯ ไดล้งทุนผ่าน บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จํากดั ทชี่วงเดยีวกนัของปีก่อนมผีลขาดทุน ในขณะท ี9 

เดอืนแรกในปีนีไดส้่วนแบ่งกําไรกว่า 9.4 ลา้นบาท 

กําไรสุทธขิองบรษิทัฯ ใน 9 เดอืนแรกปี 2565 อยู่ท ี368.4 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 41.9 จากช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อน จากการทยีงัคงรกัษาระดบัการทาํกําไรในธุรกจิหลกั และสรา้งผลประกอบการอย่างโดดเด่นจากการเขา้ลงทุนใน

ธุรกจิทเีกยีวเนืองทงัในประเทศและต่างประเทศ  
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

 หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 เพิมขนึ (ลดลง) ร้อยละ 

สนิทรพัยร์วม 2,939.4 3,124.1 184.7 6.3% 

หนีสนิรวม 1,204.7 1,162.6 (42.1) (3.5%) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,734.7 1,961.5 226.8 13.1% 
 

สินทรพัยร์วม 

บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ วนัท ี30 กนัยายน 2565 เท่ากบั 3,124.1 ล้านบาท เพมิขนึจาก ณ 31 ธนัวาคม 

2564 จํานวน 184.7 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการเพมิขนึของเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ ไดแ้ก่ บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ 

อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (ANI) ซึงบรษิัทฯ มกีารเพมิทุนใน ANI อีกจํานวน 300 ล้านบาท เมอืเดือนมกราคม 2565 

เพอืเขา้ซอืกจิการ Asia GSA (M) Snd. Bhd. ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 

หนีสินรวม 

บรษิัทฯ มหีนีสนิรวม ณ วนัท ี30 กนัยายน 2565 เท่ากบั 1,162.6 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

2564 จํานวน 42.1 ล้านบาท มสีาเหตุหลกัจากการจ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะสนั ทงันี บรษิัทฯ มอีตัราส่วนทางการเงนิที

แขง็แกร่ง โดยมอีตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E) ท ี0.59 เท่า และอตัราส่วนหนีสนิทมีภีาระดอกเบยีต่อส่วน

ของผูถ้อืหุน้ (IBD/E) ท ี0.40 เทา่ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บรษิัทฯ มส่ีวนของผู้ถือหุ้น ณ วนัท ี30 กนัยายน 2565 เท่ากบั 1,961.5 ล้านบาท เพมิขนึจาก ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2564 จาํนวน 226.8 ล้านบาท ตามผลการดาํเนินงานในปี 2565 ในขณะทใีนปีทผี่านมา บรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิ

ปันผลรวมกนัทงัสนิจาํนวน 0.45 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นจาํนวน 282.3 ล้านบาท 

 

มุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธใ์นไตรมาสที 4/2565 

 

สบืเนืองจากนโยบายการเงนิเขม้งวดพรอ้มกนัทวัโลกจากสถานการณ์เงนิเฟ้อ โดยส่วนหนึงเป็นผลจากวกิฤต

พลงังานในยูโรโซนทมีาจากความขดัแย้งระหว่างรสัเซยีและยูเครน ทําใหเ้ศรษฐกจิของทุกประเทศทวัโลกมแีนวโน้ม

ชะลอตวัลง ซงึสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลใหก้ารคา้ระหว่างประเทศของไทยมสีญัญาณชะลอตวัตามเศรษฐกจิโลก 

 

อย่างไรกด็ ีไทยเป็นเพยีงไม่กปีระเทศทยีงัมโีอกาสในการเตบิโต จากปัจจยัการฟืนตวัของอุตสาหกรรมการ

ท่องเทียวและภาคบริการทมีาจากนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเทยีวชาวต่างชาติ ตามการผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดในหลายประเทศ ซึงอุตสาหกรรมท่องเทยีวนับเป็นธุรกจิหลกัทเีป็นแหล่งรายไดส้ําคญัของไทย 

และยงัช่วยเพมิปรมิาณกจิกรรมทางการคา้ทสีามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ ไม่ว่าจะเป็นธุรกจิสายการบนิ ธุรกจิการ

ให้บรกิารภาคพืนอากาศยานและผู้โดยสาร รวมทงัปรมิาณการบรโิภคภายในประเทศทมีแีนวโน้มดขีนึต่อเนืองตาม
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจทเีรมิกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ ส่งผลให้การนําเข้าสนิค้าทเีกียวขอ้งกบัการอุปโภคบริโภค รวมถึง

สนิคา้จาํเป็นบางกลุ่ม เช่น ยาและเวชภณัฑต์่าง ๆ ยงัมคีวามตอ้งการอย่างต่อเนือง ส่วนในภาคการส่งออกนัน ไทยเป็น

หนึงในประเทศหลกัในโลกทมีกีารส่งออกสนิคา้ในกลุ่มอาหาร ผลไม ้ซงึเป็นกลุ่มสนิคา้พนืฐานทไีดร้บัผลกระทบไม่มาก

จากการชะลอตวัของเศรษฐกจิ 

 

ในส่วนของบรษิทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นในการขยายบรกิารใหก้บัลูกคา้เดมิและการหาฐานลูกคา้รายใหม่ ทงัในธุรกจิ

หลกั 4 กลุ่มธุรกิจ รวมถึงการขยายธุรกิจและเพมิแหล่งรายได้ใหม่เพอืต่อยอดธุรกิจทีเกียวเนืองกับโลจิสติกส์ให้

ครอบคลุมความต้องการด้านโลจิสติกส์ในทุกมติิ ซึงเป็นแผนการเติบโตอย่างยงัยืนภายใต้แนวคิด “Logistics and 

Beyond” 

 

แผนการดาํเนินธรุกิจของบริษทัฯ 

 

แนวโน้มของไตรมาส 4/2565 แมว่้าค่าระวางการขนส่งสนิคา้ทางอากาศมแีนวโน้มลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

แต่ยงัคงอยู่ในระดบัทสีูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซงึการลดลงมสีาเหตุหลกัมาจากการเพมิขนึของ

อุปทานพนืทรีะวางของการขนส่งสินคา้ทางอากาศ อย่างไรกด็ ีบรษิัทฯ คาดว่าธุรกจิการขนส่งสนิคา้ทางอากาศยงัคงมี

แนวโน้มขยายตวัไดด้ ีจากจาํนวนเทยีวบนิทฟืีนตวัเพมิขนึอย่างต่อเนือง จากการทสีายการบนิต่างๆ ขยายเสน้ทางและ

เพมิปรมิาณความถขีองเทยีวบนิ เพอืรองรบันักท่องเทยีวทเีดนิทางเพมิขนึ ทาํใหบ้รษิทัฯ มพีนืทใีนการขายระวางสนิคา้

ทางอากาศไดห้ลายหลากเพมิขนึ 

 

ซงึล่าสุดคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิสนอต่อทปีระชุมผูถ้ือหุน้ในวนัท ี29 พฤศจกิายน 2565 เพอืขออนุมตัิ

ให ้ANI เขา้ซอืหุน้เพมิใน Asia GSA (M) Snd. Bhd. ในสดัส่วนทเีหลอือกีรอ้ยละ 80 ทําใหจ้ากเดมิ ANI ถอืหุน้ใน Asia 

GSA (M) ในสดัส่วนร้อยละ 20 จะเพิมสดัส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 100 ซึงการเข้าลงทุนเพมิในครงันีเป็นการเขา้

ลงทุนครงัสําคญัทจีะทําให้ ANI เป็นผู้นําตัวแทนขายระวางสายการบินในระดับภูมิภาคทีครอบคลุมประเทศไทย 

เวยีดนาม ฮ่องกง สงิคโปร์ มาเลเซยี พม่า และกมัพูชา และเป็นโอกาสในการขยายเครอืข่ายการเป็นตวัแทนขายระวาง

สายการบนิในภูมภิาคอนือีกในอนาคต โดยคาดว่าธุรกรรมนีจะแล้วเสร็จภายในสนิปี 2565 นอกจากนีบรษิทัฯ ยงัคง

ดาํเนินการตามแผนในการนํา ANI เขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซงึคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายปี 2566  

 

นอกจากนี จากการฟืนตวัของภาคการท่องเทียวและสายการบินเพมิเส้นทางและจํานวนเทยีวบินอย่าง

ต่อเนือง ทําให้บริษัท บริการภาคพืน ท่าอากาศยานไทย จํากัด (“AOTGA”) ผู้ให้บริการภาคพืนอากาศยานและ

ผู้โดยสาร ทใีห้บรกิารทงัในสนามบนิภูเก็ตและสนามบนิดอนเมอืง มแีนวโน้มฟืนตวัอย่างต่อเนืองจากปัจจยับวกของ

ธุรกจิการท่องเทยีว โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ทเีป็น High Season ของการท่องเทยีว และยงัมแีนวโน้มทดีตี่อเนืองตลอด

ปี 2566 จากสถติิจํานวนนักท่องเทยีวและจํานวนเทยีวบนิทเีขา้มาใชบ้รกิารเพมิขนึ โดยศูนย์วจิยัเศรษฐกจิและธุรกิจ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) คาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมนัีกท่องเทยีวต่างชาตเิดนิทางมาทไีทยประมาณ 10.3 ล้านคน 

และคาดว่าในปี 2566 จะเพมิขนึถงึ 28.3 ลา้นคน ซงึบรษิทัฯ คาดว่าจะเป็นโอกาสทดีตี่อธุรกจิของ AOTGA ใหส้ามารถ

สรา้งผลกําไรไดอ้ย่างโดดเด่นในไตรมาส 4/65 และในปี 2566 
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สําหรบัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลนันค่าระวางการขนส่งสนิคา้มสีญัญาณการปรบัตวัลดลงมา

เป็นระยะ และคาดว่าในไตรมาส 4 ยงัคงมแีนวโน้มลดลง ซึงทางบรษิัทฯ ได้มกีารประเมนิสถานการณ์เพอืปรบัแผน

ธุรกจิใหส้อดคล้องกบัสภาวะดงักล่าวมาตงัแต่ต้นปี จงึไดมุ้่งเน้นการขยายฐานลูกคา้ใหม่ในกลุ่มสนิคา้ทไีดร้บัผลกระทบ

ไม่มากจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั เช่น กลุ่มอาหาร ผลไม้ เป็นต้น เพือเพมิปรมิาณการขนส่งสินคา้ทจีะมาทดแทน 

ค่าระวางทมีกีารปรบัตวัลง ทาํใหใ้นไตรมาส 3 ทผี่านมา บรษิทัฯ ยงัไม่ไดร้บัผลกระทบมากนักจากอตัราค่าระวางทปีรบั

ลดลง และจะเป็นฐานลูกคา้ทจีะสามารถพฒันาไดเ้พมิขนึในอนาคต 

 

ในส่วนของธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ ์โดยในไตรมาส 4/2565 บรษิทัฯ จะมกีารขยาย

พนืทคีลงัสนิคา้เคมเีพมิขนึอกี 2,150 ตร.ม. เพอืรองรบัลูกคา้รายใหม่ ทําใหปั้จจุบนับรษิทัฯ มพีนืทคีลงัสนิคา้ใหบ้รกิาร

สําหรบัสนิค้าอนัตรายและเคมภีณัฑ์รวมประมาณ 30,000 ตร.ม. โดยบรษิัทฯ ยงัคงเชอืมนัว่าธุรกิจโลจสิติกส์สําหรบั

สนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑจ์ะยงัมแีนวโน้มการเตบิโตทดี ี

 

จากปัจจยัต่างๆ ขา้งต้นทําใหบ้รษิทัฯ มนัใจว่าจะสามารถสร้างผลประกอบการในปี 2565 ให้เติบโตไดต้าม

เป้าหมายทวีางไว ้และเตบิโตต่อเนืองในปี 2566 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 นายทพิย ์ดาลาล 

 ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 


