
จ ำนวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทำงเข้ำประเทศไทย ปี 2562-2565

• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 40,101 รำย โดยเปิดกิจการใหม่ 367 ราย เพ่ิมขึ้น 7.0% และปิดกิจการ 41 ราย เพ่ิมขึ้น 95.2% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซ่ึงเปิดกิจการใหม่ จ านวน 176 ราย คิดเป็น 48.0% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และลดลง 2.8% เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจท่ีมีสัดส่วนการเปิดกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ก .พ . 2566) มูลค่า 827.12 ล้านบาท คิดเป็น 9.97% ของการลงทุนในกลุ ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย สัญชาติที ่ม ีการลงทุน
มากท่ีสุด ได้แก่ ญ่ีปุ่น  สิงคโปร์ ฮ่องกง อิสราเอล และจีน ตามล าดับ ส าหรับธุรกิจท่ีต่างชาติเข้ามาลงทุนมากท่ีสุด ได้แก่ กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า คิดเป็น 
39.4% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (มกรำคม 2566)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญ่ีปุ่น

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(19.8%)

(11.0%)

(10.0%)

-4.5%

-3.0%

13.6%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ (C1&C2)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ฝ่ายบริการศุลกากรที 5 ่
(สทบ.)

ด่านศุลกากรมาบตาพุด 
(ศภ.1) (ปิโตรเลียม)

สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(21.8%)

(3.8%)

(3.5%)

364.8%

41.6%

3.9%ช้ินส่วนรถยนต์ ((8708)

รถยนต์และยานยนต์อืน่  ๆ(8703)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(10.2%)

(9.9%)

(7.0%)

85.8%

3.4%

83.0%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

จีน

ญ่ีปุ่น

สหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(17.8%)

(16.9%)

(9.7%)

-20.0%

-24.5%

-13.2%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(23.6%)

(10.7%)

(5.7%)

4.3%

-4.8%

-38.5%

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (8471)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(49.9%)

(27.5%)

(18.7%)

1.3%

-5.2%

กำรขนส่งทำงถนน

จีน

ลาว

มาเลเซีย

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(16.3%)

(16.2%)

(14.7%)

43.5%

-21.3%

-5.1%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
(ศภ.4)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(ศภ.1)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(5.9%)

(5.9%)

(5.1%)

11.1%

-46.6%

-19.0%

เพชร (7102)

อุปกรณ์บันทึกเสียง (8523)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(26.4%)

(14.0%)

(5.7%)

-8.6%

42.0%

-13.3%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

ญ่ีปุ่น

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(80.8%)

(9.4%)

(6.0%)

-23.2%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ทางรถไฟ

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ (4001)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(69.2%)

(27.7%)

(1.6%)

-4.9%

-31.8%

ยางสังเคราะห์ (4002)

กระเบ้ือง (6809)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(98.6%) -16.8%

1,096,325.32

การเติบโต (YoY) 9.9%

สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรือ
















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 318,170.96

การเติบโต (YoY)  -8.3%

สัดส่วน 20.2%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 151,205.23

การเติบโต (YoY) -3.5%

สัดส่วน 9.6%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 991.93

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

-12.8%

















สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร)
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ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (กุมภำพันธ์ 2566)

กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่ง
และสถานท่ีเก็บสินค้า (52291)

การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน (49339)

กิจกรรมการบริการต่าง ๆ ส าหรับการขนส่ง
ทางน ้า (52229)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(19.8%)

(19.5%)

325.8

164.0

161.6

(39.4%)

* หมายเหตุ : ข้อมูลเดือน ก.พ. 2566

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

69.8%



จับชีพจรโลจิสติกส์

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)

สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปิดใหม่ท้ังหมดในเดือน ก.พ. 2566

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึง
คนโดยสาร (49323)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(48.0%)

การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน (49339) (13.1%)

(11.4%)

-2.8%

27.3%

จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 40,101

เปิดกิจการใหม่ 7.0%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

95.2%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปิดกิจการ

* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ

367

41 

355.6%

-18.7%



61.2%



วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)





















 



ไทยจับมือญ่ีปุน่ท ำ Control Measures หนุนส่งออกสินค้ำเกษตรไทย เวียดนำมจึงมีกำรเติบโตของใหม่ทั่วโลก 50 แห่ง อัตรำกำรเติบโตของพอร์ตเฉลี่ยต่อปี แบบทบต้น 
(CAGR) ในช่วงปี 2565-2560 ของว่ำจะอยู่ท่ีร้อยละ 5.5 ควบคู่กับ กำรฟื้นตวัอย่ำงแข็งแกร่งของ
เศรษฐกิจทัง้หมดหลงักำรระบำดของโควิด 19 เม่ือวนัท่ี 15

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตรก์ำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ โทร 0 2507 5857



-7.7%



97.0



สงครำมรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ กระทบระบบกำรขนส่งต่อเนื่อง

ท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงคมนาคม




-

-

-

- -

ท่ีมา: กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

จับชีพจรโลจิสติกส์

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566

-



1) โครงกำรจัดกำรสำรเคมีในผักและผลไม้เพ่ือกำรส่งออกไปยังประเทศญ่ีปุ่น (Control
Measures) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุขของญ่ีปุ่น) ประโยชน์ท่ี
ได้รับ คือ การยกเว้นการกักตรวจสารตกค้างท่ีด่านน าเข้าญ่ีปุ่น การลดหย่อนค่าตรวจวิเคราะห์ท่ีด่าน
น าเข้าญ่ีปุ่น และสินค้าสามารถผ่านด่านไปสู่แหล่งจ าหน่ายได้ทันที ปัจจุบันสินค้าส่งออกภายใต้
โครงการฯ เช่น มะม่วง มังคุด กล้วย หน่อไม้ฝร่ัง และกระเจ๊ียบเขียว ท้ังน้ี ในปี 2565 ไทยส่งออกผัก
และผลไม้ (HS Code 07 และ 08) ไปยังญ่ีปุ่น มูลค่ารวมกว่า 3,869.88 ล้านบาท สูงเป็นล าดับท่ี 5 
ของการส่งออกผักผลไม้ท้ังหมดของไทย รองจาก จีน ฮ่องกง มาเลเซีย และอเมริกา

2) กำรจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำเกษตรก่อนกำรส่งออก (ทำงอำกำศ) ไปยัง
ประเทศปลายทาง ช่วยลดการกักตรวจท่ีด่านของประเทศคู่ค้า (ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม)

• เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ต้ังแต่ต้นปี 2565 กระทบต่อภาคธุรกิจ เช่น การหดตัว

ของการส่งออกไปยังรัสเซียและยูเครน เน่ืองมาจากปัญหาด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบการช าระเงิน

ระหว่างประเทศ ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของราคาพลังงานในบางช่วงท่ีส่งผลต่อต้นทุนขนส่ง ดังน้ี

• ท้ังน้ี หากสามารถขยายผลการด าเนินการดังกล่าวร่วมกับประเทศคู่ค้าอื่น 
และขยายความครอบคลุมสินค้าผักและผลไม้ชนิดอื่น ๆ ได้มากย่ิงขึ้น 
จะช่วยยกระดับคุณภาพของสินค้า ย่นระยะเวลาการขนส่ง และการให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

• มาตรการน าเข้าผักและผลไม้สดบางประเทศมีความเข้มงวดอย่างมาก เช่น กฎหมาย Food Sanitation Law 
ของญ่ีปุ่น จะต้องทดสอบสารเคมีตกค้าง ตามระบบ Positive list ซึ่งใช้เวลานาน ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพและความสดใหม่ของสินค้า ภาครัฐของไทยจึงมีการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น

กำรขนส่งทำงอำกำศ การหลีกเลี่ยงน่านฟ้าพ้ืนท่ีอันตราย ท าให้ต้องบินอ้อม

เส้นทางอื่น ส่งผลต่อการใช้เช้ือเพลิงมากขึ้น กระทบต้นทุนการขนส่งท่ีมากขึ้น

กำรขนส่งทำงทะเล ท่าเรือหลายแห่งปิดให้บริการ และผู้ประกอบการสายการ

เดินเรือรายใหญ่หลายรายประกาศหยุดให้บริการ เพ่ือเป็นการแสดงออกเชิง

สัญลักษณ์ต่อการไม่เห็นด้วยกับกระท าของรัสเซีย

กำรขนส่งทำงบก อุปสรรคในการขนส่งข้ามแดนทางบก และมีความยุ่งยากในการ

เตรียมเอกสารผ่านทางท่ีมีจ านวนมากกว่าปกติ 

• ผู้ประกอบการส่งออกน าเข้าสินค้า และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ควรวางแผนการ
จัดการขนส่งสินค้าร่วมกันอย่างใกล้ชิด และติดตามสถานการณ์อยู่เสมอ        
เพ่ือยังคงประสิทธิภาพการขนส่ง ท้ังเร่ืองการควบคุมต้นทุน และระยะเวลาการ
จัดส่ง อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตอุปสงค์ต่อผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกสินค้าไป
ยังรัสเซียมีมากกว่าอุปทาน (ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไม่เพียงพอ) จะมีความเสี่ยง
ด้านราคาค่าขนส่งท่ีสูงขึ้น 

ประเด็นควำมท้ำทำย



สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ โทร 0 2507 5857

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Highlight ประเด็นส ำคัญ

โอกำสกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำด้วย Cold Chain

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/กรมการขนส่งทางบก/ Tesco ประเทศอังกฤษ/MLIT Japan/มูลนิธิโครงการหลวง/ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว/กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

• ระบบโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) เร่ิมเข้ามาบทบาทมากข้ึนใน

ธุรกิจอาหาร เคร่ืองด่ืม และเวชภัณฑ์ เพ่ือคงคุณภาพสินค้าให้สดใหม่ ยืดอายุการเก็บ

รักษาสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Food) รวมถึงเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

• ธุรกิจโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิของไทยมีศักยภาพ และมีโอกาสทางการตลาดสูงจากช่องว่างในการพัฒนา ท้ังด้านมาตรฐานและเทคโนโลยี ดังน้ัน จึงควรส่งเสริมการ  

บูรณาการกำรก ำกับดูแลมำตรฐำนให้สอดคล้องกันตลอดห่วงโซ่อุปทำน ทั้งในส่วนของกำรขนส่งและคลังสินค้ำ ให้มีการพัฒนาตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมองค์ความรู้    

ด้านมาตรฐานและการบริหารจัดการให้แก่ผู้ประกอบการ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาสินค้า (โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร และ

เทคโนโลยีสามารถช่วยในการยืดอายุการเก็บรักษาระหว่างการขนส่งได้) เพ่ือลดการพ่ึงพาการน าเข้าเทคโนโลยี อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนอีกทางหนึ่ง ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ         

เปน็เครือข่ายผู้ประกอบการโลจิสติกส์ เพ่ือให้ภาคโลจิสติกส์เปน็ส่วนส าคัญในการยกระดับการค้าท่ีมีคุณภาพสูงของไทย และสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศได้

• ศักยภาพของ Cold Chain Logistics ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง

ตามความต้องการตลาด โดย ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2566 มีนิติบุคคลท่ีด าเนินกิจการ

กิจกรรมคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำแช่เย็นหรือแช่แข็ง (TSIC 52101) จ านวน

รวม 197 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 11,099 ล้านบาท และ กิจกรรมกำรขนส่งสินค้ำ    

แช่เย็นหรือแช่แข็งทำงถนน (TSIC 49331) จ านวนรวม 229 ราย ทุนจดทะเบียน 

รวม  1,172.00 ล้านบาท

ผลผลิตทางการเกษตรของไทยราว 30-40 % เน่าเสีย (Food Loss) 
ระหว่างการจัดเก็บ ขนส่ง และกระจายสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค 

โดยหากมีการควบคุมอุณภูมิได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานจะลดการสูญเสียเหลือเพียง < 5%

-30 ถึง -18 °C
เน้ือสัตว์ &
อำหำรทะเลเยือกแข็ง

-18 ถึง 0 °C
เน้ือสัตว์ & 
อำหำรทะเลแช่แข็ง

2 ถึง 8 °C 
ยำ & เวชภัณฑ์ 

14 ถึง 24 °C 
อำหำรส ำเร็จรูป
พร้อมปรุง

7 ถึง 14 °C 
ผัก ผลไม้สด &
ผลิตภัณฑ์นม

• ISO 23412 
(ส าหรับธุรกิจแบบ B2C)

• JSA-S1004 
(ส าหรับธุรกิจแบบ B2B) 

• มาตรฐานคุณภาพการ
ขนส่งสินค้าเกษตรและ
อาหารด้วยรถบรรทุก
แบบควบคุ มอุณหภู มิ  
(Q Cold Chain)*

ระบบโลจิสติกส์แบบทั่วไป โลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ 

Food Loss ≈ 30-40% Food Loss < 5%
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กำรเติบโตของรำยได้ในธุรกิจ Cold Chain ในปี 2560-2564 

& ประมำณกำรอัตรำกำรเติบโต % ยอดขำย ปี 2565

มำตรฐำนของโลจิสติกส์ที่มีกำรควบคุมอุณหภูมิ

*หมายเหตุ: มาตรฐาน Q Cold Chain โดยกรมการขนส่งทางบก ตามแนวทางของประเทศญ่ีปุ่น     

เป็นมาตรฐานแบบสมัครใจส าหรับ ‘ผู้ประกอบการขนส่ง’ ปัจจุบันครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าเกษตรและ
อาหาร ซึ่งจะพัฒนาไปสู่สินค้าประเภทอื่นๆ ในอนาคต

เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ 

• กำรลดอุณหภูมิโดยใช้ระบบสุญญำกำศ (Vacuum Cooling)

• การท าความเย็นโดยใช้ปั้ มสุญญากาศในการดูด

อากาศออก เพ่ือให้น ้าระเหยออกมาจากตัวผัก 

และสามารถเย็นตัวลงจากแรงกดดันของ

เคร่ืองท่ีได้ดูดซับความร้อนท่ีถูกปลดปล่อย

• เป็นวิธีการลดอุณหภูมิ ท่ีรวดเร็วท่ีสุดและ

สม ่ า เสมอ นิยมใ ช้ กับผักใบต่างๆ ท า ให้

ผลิตผลสดใหม่ จึงเก็บรักษาได้นานและ

สามารถขนส่งระยะไกลได้มากข้ึน

• บรรจุภัณฑ์แบบอัจฉริยะ (Intelligent Packaging)

ท่ีมาภาพประกอบ: Busch Vacuum Solution

• บรรจุภัณฑ์ท่ีมีระบบการตรวจสอบ การบันทึก 

การติดตาม การสืบค้น และการสื่อสารข้อมูล

สภาวะของผลิตผลภายในและภายนอกบรรจุภัณฑ์ 

เพ่ือให้ผู้บริโภคและผู้ขายทราบข้อมูลเก่ียวกับ

คุณภาพระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา
ท่ีมาภาพประกอบ: IndiFoodBev, กรมประมง

ระดับอุณหภูมิที่เหมำะสมส ำหรบัสินค้ำ 

• ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2560-2564) มีทิศทางการขยายตัวของรายได้ของ      

ท้ังสองธุรกิจสูงข้ึน ด้วยแรงหนุนจากการท่ีไทยเป็นแหล่งผลิตส่งออกอาหารของโลก 

และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความต้องการในการ

ใช้ยาและเวชภัณฑ์สูงมากในช่วงโควิด-19 โดยกิจกรรมคลังสินค้ำฯ มีรายได้เติบโต

เฉล่ีย +7.1% (CAGR) และ กำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นฯ มีรายได้เติบโตเฉล่ีย +34.8% 

(CAGR) โดยประมาณการการเติบโตของยอดขายในปี 2565 มีอัตรา +6.95% และ 

+83.14% ตามล าดับ

2562 2563 2564 2565

สถิติในปี 2563-2565 มีการ
เปิดกิจการรวมทั้งสองธุรกิจ
ดังกล่าวเพ่ิมข้ึนแต่ละปี 

25
31

48
59

24.0%
54.8%

22.9%

8,359.97
9,339.93

10,306.27
11,166.49 10,988.20

542.13 1,064.18 1,652.45 1,335.00 1,791.50

2560 2561 2562 2563 2564 2565

การจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง (52101) การขนส่งสินค้า แช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน (49331)
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ปี 60-64 รายได้เติบโต 
+7.1% CAGR
ยอดขาย ปี 65
 6.95 %

ปี 60-64 รายได้เติบโต 
+34.8% CAGR
ยอดขาย ปี 65
 83.14 %

มีส่วนส าคัญในการยกระดับคุณภาพการบริการในด้านปฏิบัติการขนส่ง ความสะอาด 
มาตรฐานรถห้องเย็น การบ ารุงรักษา และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงจะช่วยสร้ำง
ควำมเชื่อม่ันให้แก่คู่ค้ำ/นักลงทุน ท้ังในกลุ่มโลจิสติกส์และกลุ่มธุรกิจสินค้าท่ีต้องพ่ึงพา
ระบบ Cold Chain
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