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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน) 
คาํอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจาํปี 2565 สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 

  
บทวิเคราะหส์าํหรบัผ ูบ้ริหาร 
 
ผลการดาํเนินงานปี 2565 โชวส์ถิติใหม่ด ้วยกาํไรสทุธิสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ 795.7 ล้านบาท เติบโตกว่า 117% 
 
ในปี 2565 บรษิทัฯ สรา้งผลงานโดดเด่น ทุบสถติใิหม่ดว้ยกําไรสุทธ ิ795.7 ลา้นบาท เตบิโตเพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 116.8 
เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยมรีายไดร้วม 2,788.8 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มผีลการดาํเนินงานทีด่โีดดเด่น สรา้งสถตินิิว
ไฮตดิต่อกนัเป็นปีที ่2 ความสาํเรจ็ดงักล่าวมาจากทัง้การเตบิโตของกลุ่มธุรกจิหลกั ซึง่สามารถรกัษาระดบัการทาํกําไร 
และยงัมกีารบรหิารจดัการต้นทุนได้ด ีรวมถงึบรษิทัฯ ได้รบัผลตอบแทนที่ดจีากการพฒันาธุรกจิใหม่ซึ่งมกีารลงทุน
อยา่งต่อเนื่องนบัตัง้แต่บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยเฉพาะในปีนี้บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการการเขา้
ลงทุนในธุรกจิเป็นตวัแทนขายระวางใหแ้ก่สายการบนิในระดบัภูมภิาคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถตอบโจทย์ทัง้
ดา้นกลยุทธ์และสรา้งผลกําไรจากการเขา้ซื้อกจิการไดอ้ย่างน่าพอใจ ความสาํเรจ็ทัง้หมดนี้เกดิจากการดําเนินงานของ
บรษิทัฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกจิให้มกีารเติบโตอย่างยัง่ยนืด้วยแนวคดิ “Logistics and Beyond”  ที่เน้น
สรา้งความแขง็แกรง่ใหแ้ก่กลุ่มธุรกจิเดมิและเพิม่แหล่งรายไดใ้หมจ่ากธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 

สรปุผลการดาํเนินงานปี 2565 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2564 ปี 2565 เปลี่ยนแปลง 
% 

เปลี่ยนแปลง  
+ / (-) 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 2,939.2 2,788.8  (150.4) (5.1%) 

ตน้ทุนการขายและใหบ้รกิาร 2,412.0 2,177.3  (234.7) (9.7%) 

กาํไรข ัน้ต้น 527.2 611.5 84.3 16.0% 

อัตรากําไรขัน้ต้น 17.9% 21.9%   4.0% 

รายไดอ้ื่น 73.7 89.6 15.9 21.5% 

คา่ใชจ่้ายในการขาย 84.9 61.0  (23.9) (28.2%) 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 278.0 377.0 99.0 35.6% 

(ขาดทุน) กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธ ิ 5.9 5.1  (0.8) (13.0%) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 28.0 33.7 5.6 20.1% 
สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 213.0 624.0* 411.0 192.9% 
ภาษเีงนิได ้ 61.8 62.8 1.0 1.6% 

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 367.0* 795.7 428.7 116.8% 

อัตรากําไรสุทธิ 12.5% 28.5%  16.0% 



บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
 

หน้า | 2 

 

หมายเหตุ * บริษทัฯ รับรู้ผลกําไรจากการปรับมูลค่าเงนิลงทุนใน Asia GSA (M) จํานวน 321.7 ล้านบาท ซึง่เป็นผลจากการทีบ่ริษทัฯ ได้เข้า
ซ้ือกลุ่ม Asia GSA (M) สัดส่วนร้อยละ 20 เมือ่ช่วงต้นปี 2565 ได้ในราคาทีต่ํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมโดยเปรียบเทียบกับการเข้าซ้ือส่วนทีเ่หลือ
อีกร้อยละ 80 ในปลายปี 2565 ซึง่เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจขายระวางสินค้าทางอากาศและการยืน่เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลการดําเนินงาน ปี 2565 บรษิทัฯ มรีายไดร้วม 2,788.8 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 
5.1 โดยหลกัจากการลดลงของรายไดใ้นกลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ทีใ่นช่วงไตรมาส 4 ปีก่อนหน้ามรีายไดท้ีส่งู
จากการใหบ้รกิารในลกัษณะของ Charter Flight  อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มกีําไรขัน้ต้นรวม 611.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก
งวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 16.0 ซึง่กลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศนัน้สามารถรกัษาผลกําไรในระดบัใกลเ้คยีงกบั
ปีก่อนหน้า ในขณะทีก่ลุ่มบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละกลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตรายสรา้งผล
กาํไรเตบิโตทัง้จากการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศและทางทะเล   

ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารนัน้ บรษิัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ในระดบัใกล้เคยีงกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน โดยมคี่าใช้จ่ายในการขายลดลง เป็นผลจากการปรบัลดค่าใชจ้่ายของกลุ่มธุรกจิขนส่งสนิค้าทาง
อากาศทีม่กีารบรหิารจดัการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกบับรกิารที่ให้บรกิาร ในขณะที ่ค่าใชจ้่ายในการบรหิารที่เพิม่ขึน้ 
เป็นผลจากการตัง้สาํรองหนี้สญูของสายการบนิแห่งหนึ่งจาํนวน 33.2 ลา้นบาท เนื่องจากสายการบนิดงักล่าวยื่นคาํรอ้ง
ขอฟ้ืนฟูกจิการ นอกจากนี้ ยงัไดม้กีารตัง้สาํรองหน้ีสญูเพิม่เตมิจากภาระหนี้ทีอ่ยู่ระหว่างการตดิตามหนี้รวม 34.7 ลา้น
บาท ในไตรมาส 4/2565 นี้ อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ คาดว่า ภายหลงัจากสถานการณ์ COVID-19 ทีค่ลีค่ลาย และเศรษฐกจิ
กลบัมาฟ้ืนตวั จะทาํใหล้กูหนี้ต่าง ๆ สามารถกลบัมาชาํระคนืหนี้ได ้เนื่องจากยงัคงมกีารดาํเนินธุรกจิอยู ่

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ปี 2565 จํานวน 624.0 ลา้นบาท เตบิโตกว่ารอ้ยละ 
192.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อน จากการเติบโตของผลการดําเนินงานของ ANI ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่ ANI มกีารซื้อ
กจิการ Asia GSA (M) เพิม่เตมิ และรวมถงึผลตอบแทนจากบรษิทั บรกิารภาคพืน้ ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (AOTGA) 
ซึง่บรษิทัฯ ไดล้งทุนผ่าน บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั ทีช่่วงเดยีวกนัของปีก่อนมผีลขาดทุน ในขณะทีใ่น
ปี 2565 นี้ไดส้่วนแบ่งกําไรกว่า 26.2 ลา้นบาท นอกจากนี้ ในไตรมาส 4/2565 บรษิทัฯ รบัรูผ้ลกําไรจากการปรบัมูลค่า
ยตุธิรรมของเงนิลงทุนใน Asia GSA (M) จาํนวน 321.7 ลา้นบาท 

กําไรสุทธขิองบรษิทัฯ ปี 2565 อยู่ที ่795.7 ล้านบาท เตบิโตรอ้ยละ 116.8 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จาก
การที่ยงัคงรกัษาระดบัการทํากําไรในธุรกจิหลกั และสร้างผลประกอบการอย่างโดดเด่นจากการเขา้ลงทุนในธุรกจิที่
เกีย่วเนื่องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

 หน่วย : ลา้นบาท 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 2,939.4 3,679.7 740.3 25.2% 
หน้ีสนิรวม 1,204.7 1,008.0 (196.7) (16.3%) 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,734.7 2,671.7 937.0 54.0% 

 

สินทรพัยร์วม 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เท่ากบั 3,679.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ 31 ธนัวาคม 
2564 จาํนวน 740.3 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้จากการเขา้ลงทุนใน ANI เพิม่เตมิจาํนวน 300 ลา้นบาท เมือ่
เดอืนมกราคม 2565 เพือ่เขา้ซือ้กจิการ Asia GSA (M) Snd. Bhd. ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 และการเพิม่ขึน้ของเงนิสดจาก
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั จาํนวน 430.9 ลา้นบาท  

หนี้สินรวม 

บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เท่ากบั 1,008.0 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 จาํนวน 196.7 ลา้นบาท มสีาเหตุหลกัจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้  

ส่วนของผ ูถ้ือหุ้น 

บรษิัทฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 เท่ากบั 2,671.7 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 จํานวน 937.0 ลา้นบาท ตามผลการดําเนินงานในปี 2565 ในปีทีผ่่านมา และการเพิม่ทุนจากใบแสดง
สทิธซิื้อหุน้สามญัจาํนวน 430.9 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผลรวมกนัทัง้สิน้จาํนวน 0.45 บาทต่อหุน้ หรอื
คดิเป็นจาํนวน 282.3 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มฐีานะทางการเงนิที่แขง็แกร่ง โดยมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (D/E) ที่ 0.37 เท่า 
และอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E) ที ่0.24 เท่า  

สรปุเหตกุารณ์สาํคญัในปี 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 18,500 สาขา 
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การใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (III-W1)  

 ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 และวนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 มผีูใ้ชส้ทิธขิอง III-W1 เพื่อแปลงเป็นหุน้สามญัของ
บรษิทัฯ จาํนวน 20,129,138 หุน้ และ 51,693,271 หุน้ตามลําดบั ทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัเงนิจากการแปลงสภาพ III-
W1 ดงักล่าวรวมจาํนวน 430,934,454 บาท  

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 บรษิทัฯ ได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจํานวน 96.1 ล้านบาท โดย
จ่ายเงนิปันผลจากงวดผลการดาํเนินงานวนัที ่1 มกราคม – 30 มถุินายน 2565 ซึง่ไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ในวนัที ่9 
กนัยายน 2565 

การเข้าลงทุนเพ่ิมเติมในกล ุ่มบริษทั Asia GSA (M) Snd. Bhd. 

 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน 2565 ไดอ้นุมตัใิห ้Superior GSA Pte. Ltd. ซึ่ง
เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เขา้ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 80 ของหุน้ทัง้หมดของ Asia GSA (M) Bhd. รวมทัง้การ
เขา้ทํารายการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนดงักล่าวโดยบรษิัท เอเชยี เน็ตเวริ์ค อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
(ANI) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ โดยมมีูลค่าการลงทุนในครัง้นี้จํานวน 212.3 ล้านดอลลาร์สงิคโปร์ หรอืคดิ
เป็นประมาณ 5,520 ลา้นบาท 

การขายหุ้นบริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คารโ์ก จาํกดั 

 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน 2565 ไดอ้นุมตักิารปรบัโครงสรา้งของกลุ่มธุรกจิ
ขายระวางสนิค้าสายการบนิของกลุ่มบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะขายหุ้นบรษิัท ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คาร์โก จํากดั 
ทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ ถอืใหก้บั ANI รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้จาํนวนไมเ่กนิ 168.0 ลา้นบาท  

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผ ูถ้ือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Rights Offerings) 

 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน 2565 ไดอ้นุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิัท จํานวนไม่เกิน 50,755,641 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Rights 
Offerings) โดยกําหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท ในอตัราจดัสรร 15 หุ้นเดมิต่อ 1 หุ้นสามญัเพิม่ทุน ซึ่ง
บรษิทัฯ สามารถขายหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวไดท้ัง้หมด 46,165,510 หุน้ และไดร้บัเงนิรวมทัง้หมด 553.99 ลา้นบาท  
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มมุมองของผ ูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยทุธใ์นปี 2566 
 

สภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกมแีนวโน้มชะลอตวั จากปัจจยัต่างๆ  จงึคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมถงึการส่งออกของไทยดว้ย อย่างไรกต็ามนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) หรอื
สภาพฒัน์ ประมาณการเศรษฐกจิไทยในปี 2566 ว่าจะขยายตวัเพิม่ขึน้ทีร่อ้ยละ 3.2 เนื่องจากไดร้บัแรงสนับสนุนจาก
ภาคการท่องเทีย่วและอุปสงคภ์ายในประเทศทีฟ้ื่นตวัต่อเนื่อง ในขณะทีก่ารส่งออกจะหดตวัรอ้ยละ 1.6 ในส่วนของค่า
ระวางการขนส่งสนิค้ามแีนวโน้มลดลงโดยเฉพาะค่าขนส่งทางเรอืจากปัจจยัการชะลอตวัของเศรษฐกิจและอุปทาน
ส่วนเกนิของพืน้ทีร่ะวางขนส่งสนิคา้ แนวโน้มค่าเงนิบาทในปี 2566 มคีวามผนัผวนจากภาวะอตัราเงนิเฟ้อและนโยบาย
ทางการเงนิทีเ่ขม้งวดทัว่โลก สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิการคา้ระหวา่งประเทศจดัการความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น
ไดย้ากขึน้ 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 คาดว่าจะมจีํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
จาํนวน 28 ลา้นคน ขยายตวัเพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 151 ซึง่จะส่งผลดต่ีอรายไดข้องธุรกจิการท่องเทีย่วและบรกิารที่
เกี่ยวขอ้งเพิม่สูงขึน้ ซึ่งรวมถงึธุรกจิสายการบนิและบรกิารในภาคพื้นอากาศยานทัง้สําหรบัผูโ้ดยสารและการขนส่ง
สนิคา้ 

 
แผนธรุกิจสาํหรบั 4 กล ุ่มธรุกิจของบริษทัฯ 

 
มุ่งเน้นการขยายฐานลูกคา้เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งการตลาด พรอ้มเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัดว้ยการต่อ

ยอดบรกิารโลจสิตกิสท์ีม่อียู่ใหม้คีวามหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถงึ การ
บรหิารจดัการคา่ใชจ้่ายใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยธุรกจิการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศจะโฟกสัการขยายปรมิาณการขนส่ง
สนิคา้เพื่อทดแทนค่าระวางสนิคา้ทีป่รบัตวัลดลงโดยเฉพาะค่าขนส่งทางทะเล บรษิทัฯ มแีผนการขยายฐานลูกคา้ใหม่ 
โดยเฉพาะในกลุ่มที่ยงัมศีกัยภาพในการเติบโต เช่น อุตสาหกรรมในกลุ่ม Green Energy ที่ได้รบัการสนับสนุนจาก
ภาครฐั  กลุ่มสนิคา้ทีไ่ดร้บัผลกระทบน้อยจากจากภาวะเศรษฐกจิถดถอยและสนิคา้จาํเป็น ไดแ้ก่ สนิคา้อุปโภคบรโิภค 
ยาและเวชภณัฑ ์และกลุ่มสนิคา้ทีม่ฐีานการผลติตัง้อยู่ในประเทศไทยเพื่อส่งออก อาท ิชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์ชิน้ส่วน
รถยนต ์ในสว่นของธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้เคมแีละสนิคา้อนัตราย  บรษิทัฯ มแีผนขยายพืน้ทีค่ลงัสนิคา้เพือ่รองรบั
ปรมิาณสนิคา้ทีจ่ะมเีพิม่มากขึน้ในอนาคต     

 
แผนธรุกิจสาํหรบักล ุ่ม Business Development  
 

บรษิทัฯ ยงัคงมกีารพฒันาธุรกจิอย่างต่อเนื่องเพื่อหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากแหล่งรายไดใ้หม่อยู่
เสมอ โดยในปี 2566 จะมกีารพฒันาธุรกจิใหม่ๆ  ทีค่รอบคลุมความตอ้งการดา้นโลจสิตกิสม์ากขึน้ตามกลยุทธก์ารขยาย
ธุรกจิ “Logistics and Beyond” ดงันี้ 

 - Beyond Boundary จากผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสค์รบวงจรระดบัแนวหน้าของไทย กา้วสู่การเป็น
ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสช์ัน้นําในเอเชยีทีม่เีครอืข่ายและฐานธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งทีสุ่ดในภูมภิาค โดยขยายขอบเขตการ
เป็นตวัแทนสายการบนิชัน้นําครอบคลุมภูมภิาคเอเชยี โดยล่าสุดบรษิทัฯ ได้เขา้ลงทุนเพิม่ในบรษิัท Asia GSA (M) 
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เพิม่เตมิอกีรอ้ยละ 80 จากเดมิถอืหุน้แล้วรอ้ยละ 20 รวมเป็นถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ผ่านบรษิทั Asia Network 
International (ANI) ทําใหใ้นไตรมาส 1/565 บรษิทัฯ จะเริม่รบัรูส้่วนแบ่งกําไรทัง้หมดจาก Asia GSA (M) นอกจากนี้
บรษิทัฯ ยงัคงดําเนินการตามแผนในการนํา ANI เขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสรจ็ภายปี 2566 

-  Beyond Traditional Logistics Service พัฒนาโม เดลธุ รกิจและบริการ ในรูปแบบใหม่  ๆ 
นอกเหนือไปจากบรกิารเดมิ อาท ิธุรกจิการใหบ้รกิารภาคพืน้อากาศยานทีค่รอบคลุมทัง้สนิคา้และผูโ้ดยสาร ซึง่ปัจจุบนั 
AOTGA ใหบ้รกิารอยู่ทีท่่าอากาศยานดอนเมอืงและท่าอากาศยานภูเกต็ และจากปัจจยัการฟ้ืนตวัของธุรกจิท่องเทีย่ว
คาดว่าส่งผลดต่ีอธุรกิจของ AOTGA ในปีนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ได้เริม่ทดลองให้บรกิาร
ขนส่งสนิคา้ภายในประเทศทางรางและไดท้ดลองใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางรางในเสน้ทางเชื่อมต่อไทยไปลาว-จนี และ
กาํลงัวางแผนใหบ้รกิารในเสน้ทางจากไทยไปมาเลเซยี 

- Beyond Traditional Platform พฒันาบรกิารโลจสิตกิสใ์นรปูแบบออนไลน์ Digital platform รองรบั
การเตบิโตแบบก้าวกระโดดของตลาดอคีอมเมริ์ส เพื่อนํามาเพิม่ศกัยภาพและขยายขอบเขตการให้บรกิารโลจสิตกิส์
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศของบรษิทัฯ โดยมธีุรกจิต่างๆ ดงันี้ ธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้แบบ Same Day 
Delivery ธุรกิจการให้บรกิารจุดรวบรวมพสัดุสําหรบัขนส่งสนิค้าภายในประเทศ รวมถึงวางแผนต่อยอดให้บรกิารที่
เกี่ยวเนื่องกับบริการด้าน Logistics ต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ  กับกลุ่ม start-up ที่ดําเนินธุรกิจด้าน e-
Commerce และ e-Logistics ซึง่บรษิทัฯ ไดร้ว่มลงทุนไวก้่อนหน้านี้ 

- Beyond Existing Expertise ต่อยอดความเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นโลจสิตกิสเ์ฉพาะทาง โดยในปี 2566 
เตรยีมพฒันาบรกิารขนสง่สนิคา้แบบเรง่ด่วนทางอากาศ (Super Express Airfreight)  

 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 
 

 นายทพิย ์ดาลาล 
  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


