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▪ อัตราก าไรขั้นต้นของแต่ละธุรกิจปี 2565 







COMMODITIES
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บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการรักษาระดับอัตราการท าก าไร
ขั้นต้น  ท าให้อัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มจากร้อยละ 23 ในไตรมาสที่ 3/2565 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 
26 ในไตรมาสที่ 4  





LOGISTICS SITUATION 2566 
• นโยบายการส่งออกผลไม้ของไทย
• การค้าชายแดน / การขนส่งข้ามพรมแดน
• การส่งออกผลไม้ ทางรถบรรทุก/ รถไฟ



พาณิชย์เผยการส่งออกไทยเดือนมกราคม 2566 มีมูลค่า 20,249 
เหรียญสหรัฐ หดตัว 4.5% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เหตุประเทศผู้
น าเข้ายังมีสินค้าคงคลัง คาดจะดีขึ้นช่วงไตรมาส 2

ตลาดส่งออกของไทยหลายตลาดกลับมาขยายตัว ได้แก่ สหภาพ
ยุโรป ลาตินอเมริกา อินเดีย แอฟริกา และอาเซียน (5) ท่ามกลาง
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความผันผวน
ของค่าเงินบาท ขณะที่การน าเข้า มีมูลค่า 24,899.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ขยายตัว 5.5% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 4,649.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง ขยายตัว 50.0% ขยายตัวต่อเนื่อง 8 เดือน 
(ขยายตัวในตลาดจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และเมียนมา) ผลไม้
สด ขยายตัว 2.5% โดยขยายตัวจากทุเรียนสด ขยายตัว 53.3% 
ขยายตัว ต่อเนื่อง 3 เดือน (ขยายตัวในตลาดจีน สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ และสหราชอาณาจักร)

Source: https://www.prachachat.net/
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ประเทศไทยมีการส่งออก ผลไม้ ไปยังตลาดต่างประเทศซึ่งอันดับแรกคือ จีน คิด
เป็น 84.75 % ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด ตามมาด้วย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้และ สหรัฐอเมริกา โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกผลไม้สดทั้งหมด 2.82 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า
การส่งออกผลไม้สูงถึง 1.8 แสนล้านบาท ซึ่งจากการคาดการณ์การส่งออก
ผลไม้ในปี 2566 จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมี จีน เป็นลูกค้ารายใหญ่มี
ปริมาณการส่งออกผลไม้สด 2.39 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.59 แสนล้านบาท 
คาดการณ์ว่าการส่งออกจะมีมูลค่าสงูถึง 2 แสนล้านบาท

ปี 2565 ต่อเนื่องถึงปี 2566 กรมวิชาการเกษตรได้มีการยื่นขอเปิดตลาดสินค้า
ผลไม้เพิ่มเติมจากที่ส่งออกเดิมไปยังหลายประเทศ อาทิเช่น จีน (อินทผลัม 
เสาวรส สละ) ซาอุดิอาระเบีย (ขุยมะพร้าว) สหรัฐอเมริกา (ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง 
มังคุด เงาะ สัปปะรด แก้วมังกร ส้มโอ) ญี่ปุ่น (มะม่วง ส้มโอ มังคุด) และ 
ออสเตรเลีย (ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง มังคุด สัปปะรด) ซี่งจะเป็นการขยายโอกาส
ของผลไม้ไทยสู่ตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น

Source : https://www.thansettakij.com/
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Source: https://www.prachachat.net/
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ประเทศไทยถือเป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของมณฑลยูนนานและติดอันดับประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก
ของมณฑลยูนนานมานานหลายปี โดยในปี 2565 ไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 5 ของมณฑลยูนนาน 
สูงขึ้นจากปี 2564 หนึ่งล าดับ มีมูลค่าการค้ารวม 2,352 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อย
ละ 18.1 แบ่งเป็นมูลค่าการน าเข้าจากไทยของยูนนาน 1,137 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.0 
และมูลค่าการส่งออกไปไทยของยูนนาน 1,215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.1

ส าหรับด้านการน าเข้าสินค้าจากไทยของมณฑลยูนนาน ในปี 2565 ไทยเป็นประเทศที่มณฑลยูนนาน
น าเข้าสินค้ามากที่สุดในล าดับที่ 7 และถือเป็นล าดับที่สูงที่สุดในรอบ 6 ปี (ปี 2562-2564 อยู่ในล าดับที่ 
10 ส่วนปี 2561 อยู่ในล าดับ 13 และปี 2560 อยู่ในล าดับ 16) โดยสินค้าที่มณฑลยูนนานน าเข้า
จากไทยมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล าไย ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง 
เคมีภัณฑ์ แร่ดีบุก ส้มโอ ชิ้นส่วนเครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพา พริก และยางพารา โดย
สินค้าที่มีศักยภาพมากที่สุด ได้แก่ ผลไม้

มณฑลยูนนานขึ้นแท่นแหล่งน าเข้าผลไม้ไทยอันดับ 2 ของจีน 
ในปี 2565 และแนวโน้มการน าเข้าผลไม้ไทยในปี 2566

Source : https://thaibizchina.com/



• ส าหรับในปี 2565 มณฑลยูนนานน าเข้าผลไม้จากไทย 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6 แม้ในบางช่วงจะเกิดปัญหาการ
ตรวจพบเชื้อโรคโควิด-19 บนสินค้าผลไม้ไทยที่ด่านโม่ฮาน แต่ปริมาณรถเข้า-ออกที่หน้าด่านยังคงอยู่ในภาวะปกติ

• มณฑลยูนนานยังคงน าเข้าผลไม้ในฤดูกาลของไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งมีมูลค่าการน าเข้า 582 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80.3 ส่งผลให้มณฑลยูนนานกลายเป็นมณฑลที่มีมูลค่าการน าเข้าผลไม้ไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑล
กวางตุ้ง

Source : https://thaibizchina.com/
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2. The goal is to achieve a gross profit margin 
growth of 15-20%

- Focusing the investment in new non-freight businesses 
with a gross profit of more than 40-45%, 
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Under discussion for JV Projects with 
several other companies and also
M&A projects with companies in 
Cambodia / Canada / Belgium/ 
Singapore/ China for Logistics 
Business. 





PROJECT UPDATE : 



Project :  Fertilizer distribution

PROJECT UPDATE : 



Developing and marketing an integrated Thailand-China rail freight service 

PROJECT UPDATE : 



PROJECT UPDATE : 







Q&A
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