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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (แก้ไข) 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี2563 
 
ทศิทำงเศรษฐกิจไทยปี 2563 

 ในปี 2563 การส่งออกสินค้าของไทยคาดว่าจะขยายตวัได้เล็กน้อยดีขึน้ จากท่ีหดตวัในปีก่อนโดยมีปัจจัยสนบัสนนุส าคญัได้แก่ 
(1) พฒันาการของความขดัแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนท่ีเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ หลงัมีการบรรลขุ้อตกลงทางการค้าระยะแรกอย่าง

เป็นทางการจึงคาดว่าภาพรวมของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในระยะต่อไปน่าจะปรับตวัดีขึน้บ้าง 
(2) วฏัจกัรอิเล็กทรอนิกส์ที่คาดว่าจะทยอยฟืน้ตวัในปีนีส้่วนหน่ึงมาจากการเร่ิมใช้ระบบ 5G ในหลายประเทศโดยคาดว่าจะเร่ิมเห็นค าสัง่ซือ้และ

การผลิตปรับตวัดีขึน้ชดัเจนประมาณช่วงกลางปีนีอ้ย่างไรก็ตามการระบาดของ COVID-19 ในช่วงต้นปีอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและ
ความเร็วในการฟืน้ตวัได้ หากผลกระทบของโรคระบาดลามไปสู่ภาคการผลิตจนกระทบห่วงโซ่การผลิตของโลกนอกจากนีก้ารส่งออกของ
ไทยยังคงมีปัจจัยเชิงโครงสร้างท่ีฉุดรัง้ให้การขยายตัวอาจไม่กลับไปสูงเท่ากับในอดีต คือ การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลก ทัง้ท่ีมาจากคู่แข่งท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพได้เร็วกว่าไทย และการเสียส่วนแบ่งการตลาดในอาเซียนให้แก่ประเทศจีน ท่ีน า
สินค้าเข้ามาแข่งขนัเพื่อกระจายความเสี่ยงจากตลาดสหรัฐฯ 

  (อ้างอิงข้อมูลจาก ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
  
 สถานการณ์การระบาดของCOVID-19 ในต่างประเทศรวมถึงไทยจะยังไม่คลี่คลาย แต่ความหวังในเร่ืองวัคซีน มาตรการปิดเมืองท่ีมีความ
เข้มงวดน้อยลงเมื่อเทียบกับการระบาดรอบก่อนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  แต่ละประเทศท่ีออกมาเพิ่มเติมส่งผลให้ส่งออกไทยในเดือนธันวาคม 
2563 พลิกกลบัมาเป็นบวกครัง้แรกในรอบ 8 เดือน โดยขยายตวัอยู่ท่ีร้อยละ 4.71 YoY จากเดือนพฤศจิกายน 2563 ท่ีหดตวัร้อยละ 3.65 YoY โดย
การส่งออกสินค้าเกษตรฯและอุตสาหกรรมเกษตรในเดือนธันวาคมกลับมาขยายตัวอยู่ท่ีร้อยละ 2.1 YoY จากท่ีหดตัวร้อยละ 2.4 YoY ในเดือน
พฤศจิกายน ด้านสินค้าอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคมพลิกกลับมาขยายตัวเช่นกันอยู่ท่ีร้อยละ 6.7 YoY จากท่ีหดตัวร้อยละ 2.9 YoY ในเดือน
พฤศจิกายน  
 แม้ว่าในเดือนธันวาคม สถานการณ์การระบาดของCOVID-19 จะมีแนวโน้มรุนแรงในหลายประเทศ ส่งผลให้บางประเทศเร่ิมกลบัมาใช้มาตรการ 
ล็อกดาวน์ข้ามช่วงเทศกาลปีใหม่มา โดยเฉพาะในประเทศแทบยโุรป แต่ปัจจยัดงักล่าวไม่ได้กระทบต่อภาคส่งออกของไทย โดยตลาดส่งออกหลกัของ
ไทยยงัขยายตวัได้ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อน 
 ส าหรับทิศทางการส่งออกของไทยในปีหน้ายงัเผชิญความไม่แน่นอนอีกหลายปัจจัย ทัง้ความไม่แน่นอนของการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก ปัญหา
การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือท่ีสงูขึน้ รวมถึงแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท ท่ามกลางปัจจยักดดนัท่ีกล่าวมาข้างต้น ศนูย์วิจยักสิกร
ไทยจึงประเมินทิศทางการส่งออกไทยในปี 2564 ว่าจะขยายตวัท่ีร้อยละ 3.0 ( อ้างอิงข้อมูลจาก บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย ฉบบัที่ 

3908 ) 
 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

           หน่วย : ล้านบาท  

งบก ำไรขำดทุน Q4/2563 Q4/2562 
%

เปลี่ยนแปลง  
2563 2562 

%

เปลี่ยนแปลง  

รายได้จากการให้บริการ 1,406.69 611.45 130.06% 3,995.53 2,220.88 79.91% 
ก าไรขัน้ต้น 183.90 99.85 84.18% 617.50 352.27 75.29% 
ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 59.39 13.35 344.87% 201.08 61.97 224.48% 

 
 ในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการในระดบัท่ีดีเยี่ยม โดยรายได้ปี 2563 เมื่อเทียบกบัปี 2562 เติบโตถึง 79.91% ประกอบกบัก าไรสทุธิของบริษัท
เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2563 มีก าไรสทุธิเท่ากับ 201.08 ล้านบาทเติบโตขึน้จากปีก่อน 224.48% ซึ่งเป็น New High ของบริษัททัง้รายได้
และก าไรสทุธิ 
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 ในปี 2563 ท่ีผ่านมา การขนส่งสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังมี Demand เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ท าให้รายได้จากการขนส่งทางอากาศมียอด
เติบโตในปี 2563 ถึง 161.60% ประกอบกับสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็กลับมาฟื้นตวั ในช่วงไตรมาส 4/2563 ท าให้การขนส่งสินค้าทาง
ทะเลเร่ิมกลบัมามีบทบาทในผลประกอบการของบริษัท โดยในไตรมาส 4/2563 รายได้โตเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน 48.79% ส่วนการ
ขนส่งทางบกข้ามแดน (CBS) รายได้เติบโตจากปีก่อน 104.44% จากฐานลกูค้าท่ีมีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลกูค้าอิเลคโทรนิกส์ ในปี 2563 ลกูค้ามี 
Demand ในการขนส่งเพิ่มขึน้ ท าให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึน้จนท าให้ การจัดการบริการเต็ม Capacity ท าให้บริษัทต้องพิจารณาเพิ่ม Capacity 
เพื่อตอบสนอง Demand ของลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ ประกอบกับการขนส่งทางเรือ มีปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน เช่นเดียวกันการขนส่งทางอากาศค่า
ระวางก็ปรับตวัสงูขึน้ ท าให้ลกูค้าหลายรายเลือกท่ีจะเปลี่ยนมาใช้บริการ ขนส่งทางบกข้ามแดน (CBS) จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้ การบริการ 
ขนส่งทางบกข้ามแดน (CBS) เป็นงานบริการท่ีเป็นบริการทางเลือกท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากลูกค้าในตอนนี ้มีลูกค้าใหม่เพิ่มจากการ
แนะน าต่อของลกูค้าเดิม และหลงัช่วง COVID-19 ประเทศจีนมีการย้ายฐานการผลิตมายงัประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท าให้งานบริการ
ขนส่งทางบกข้ามแดน (CBS) ยอดขายโตขึน้จากปีก่อนถึง 104.44% 
 

งบก ำไรขำดทุน 2563 สัดส่วน 2562 สัดส่วน เปลี่ยนแปลง  

รายได้จากการให้บริการ 3,995.53 99.75% 2,220.88 99.55% 79.91% 
ก าไรขัน้ต้น 617.50 15.45% 352.27 15.86% 75.29% 
รายได้อื่น 10.04 0.25% 10.00 0.45% 0.40% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 32.55 0.81% 34.14 1.54% -4.66% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 261.16 6.54% 256.41 11.55% 1.85% 
ต้นทนุทางการเงิน 10.17 0.25% 7.00 0.32% 45.29% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 48.42 1.21% 20.77 0.94% 133.12% 
ก าไรสทุธิ 275.24 6.87% 43.95 1.97% 526.26% 
กำรแบ่งปันก ำไร 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 201.08 5.02% 61.97 2.78%. 224.48% 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 

74.16 1.85% 18.02 -0.81% 511.54% 

 
 โดยผลการด าเนินงาน บริษัทมีรายได้ส าหรับ ปี 2563 เท่ากับ 3,995.53 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,774.65 ล้านบาท คิดเป็น 79.91% ของรายได้ในปี
ก่อน จากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้มีผลท าให้ก าไรสุทธิปี 2563 เท่ากับ 20.1.08 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 139.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 224.48% ของก าไรสทุธิในปี
ก่อน เกิดจากผลประกอบการของบริษัทตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว้และจากผลประกอบการบริษัทย่อยที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 
 
 โดยรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากบริษัทย่อย ได้แก่ WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd., WICE Logistics (Hong Kong) 
Limited และ Euroasia Total Logistics(M) Sdn Bhd ซึง่รายได้เพิ่มขึน้จากลกูค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีปริมาณการขนส่งท่ีเพิ่มขึน้ประกอบกับการ
ปรับตวัของราคาค่าระวางทางอากาศท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
 
 ก าไรขัน้ต้น ในปี 2563 เท่ากับ 617.50 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึน้ 75.29% ในปีนีบ้ริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะเห็นว่าสดัส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้ในปี 2563 มีสดัส่วนลดลงโดยค่าใช้จ่ายในการขายมีสดัส่วนเท่ากับ 0.81% ลดลง
จากปีก่อนท่ีมีสดัส่วนเท่ากับ 1.54% และค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสดัส่วนเท่ากับ 6.54% ลดลงจากปีก่อนท่ีมีสดัส่วนเท่ากับ 11.55% บ่งบอกถึงการ
บริหารต้นทนุท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 

รำยได้จำกกำรบริกำร 
           หน่วย : ล้านบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรบริกำร 
           หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   หน่วย : ล้านบาท 

รำยได้จำกบริกำร Q4/2563 Q4/2562  % 

เปลี่ยนแปลง 

2563 2562 % 

เปลี่ยนแปลง 

การขนส่งสินค้าทางทะเล 219.75 147.69 48.79% 655.62 650.12 0.85% 

การขนส่งสินค้าทางอากาศ 766.09 231.96 230.27% 2,127.33 813.21 161.60% 
การขนส่งทางบกข้ามพรมแดน 372.07 165.83 124.37% 979.49 479.11 104.44% 
การให้บริการโลจิสติกส์ 88.32 79.96 10.45% 341.62 353.70 -3.42% 
รวม รายได้จากการบริการ  1,406.69 611.44 130.06% 3,995.53 2,220.88 79.91% 
ก ำไรขัน้ต้น 

การขนส่งสินค้าทางทะเล 34.30 30.92 10.93% 134.42 129.33 3.94% 
การขนส่งสินค้าทางอากาศ 90.39 52.17 73.26% 281.64 163.60 72.15% 
การขนส่งทางบกข้ามพรมแดน 41.98 7.78 439.59% 137.11 6.77 1925.26% 
การให้บริการโลจิสติกส์ 17.23 8.98 91.83% 64.33 52.57 22.37% 
รวม ก าไรขัน้ต้น  183.90 99.85 84.17% 617.50 352.27 75.29% 
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 รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล ส าหรับปี 2563 เท่ากบั 655.62 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 5.50 ล้านบาท คิดเป็น 0.85% ของรายได้ในปีก่อน และใน 
Q4/2563 มีรายได้เท่ากบั 219.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 48.79% ของรายได้ส าหรับงวดเดียวกันในปีก่อน สาเหตท่ีุรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลทัง้
ปี เติบโตเพียง 0.85% เน่ืองจากลูกค้าในกลุ่มชิน้ส่วนยานยนต์และกลุ่มลูกค้า Solar Panel มีปริมาณการขนส่งท่ีลดลง ในช่วงต้นปี 2563 แต่ช่วง
ปลายไตรมาส 3 เป็นต้นไป ลกูค้าเร่ิมกลบัมาใช้บริการ จะเห็นว่ารายได้จากการขนส่งทางทะเลในไตรมาส 4/2563 มียอดโตขึน้ถึง 48.79% ก าไรขัน้ต้น
จากการขนส่งสินค้าทางทะเล ส าหรับปี 2563 เท่ากับ 134.42 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 5.09 ล้านบาท คิดเป็น 3.94% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อน และใน 
Q4/2563 มีก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งสินค้าทางทะเลเท่ากับ 34.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10.93% ของก าไรขัน้ต้นส าหรับงวดเดียวกันในปีก่อน เกิดจาก 
ภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ท าให้ การปรับตวัของราคาค่าระวาง Sea Freight เพิ่มขึน้ตามอปุสงค์ที่สงูขึน้ท าให้บริษัทสามารถบริหารให้เกิดรายได้
และก าไรท่ีเพิ่มขึน้ตามกลไกของตลาด 
 
 รายได้จากการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส าหรับปี 2563 เท่ากับ 2,127.33 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 1,314.12 ล้านบาท คิดเป็น 161.60% ของรายได้
ส าหรับปีก่อน และใน Q4/2563 มีรายได้เท่ากับ 766.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 230.27% ของรายได้ส าหรับงวดเดียวกันในปีก่อน เน่ืองจากการปรับตวัท่ี
เพิ่มขึน้ของอุตสาหกรรมอิเลคโทนิกส์ ท าให้ลูกค้าของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่มอิเลคโทรนิกส์ มีปริมาณการใช้บริการขนส่งสิ นค้าทาง
อากาศเพิ่มขึน้ ประกอบกับการปรับตวัของราคาค่าระวาง Air Freight เพิ่มขึน้ตามอุปสงค์ท่ีสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ในช่วงไตรมาส 3 ค่าระวางจะ
เร่ิมปรับตวัลดลงแต่ก็ยงัไม่กลบัสู่สภาพปกติ ท าให้รายได้จากการขนส่งสินค้าทางอากาศของบริษัทเพิ่มขึน้ ก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
ส าหรับปี 2563 เท่ากบั 281.64 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 118.04 ล้านบาท คิดเป็น 72.15% ของก าไรขัน้ต้นส าหรับปีก่อน และใน Q4/2563  มีก าไรขัน้ต้นจาก
การขนส่งสินค้าทางอากาศเท่ากับ 90.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 73.26% โดยก าไรขัน้ท่ีเพิ่มขึน้เกิดจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ 
 
 รายได้จากการขนส่งทางบกข้ามแดน ส าหรับปี 2563 เท่ากับ 979.49 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 500.38 ล้านบาท คิดเป็น 104.44% ของรายได้ในปีก่อน 
และใน Q4/2563 มีรายได้เท่ากับ 372.07 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 124.37% ของรายได้ส าหรับงวดเดียวกันในปีก่อน เกิดจากรายได้ภายใต้การบริหารงาน
ของ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จ ากัด โดยฐานลกูค้าท่ีมีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลกูค้าอิเลคโทรนิกส์ ในปี 2563 ลกูค้ามี Demand ในการ
ขนส่งเพิ่มขึน้ ท าให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึน้จนท าให้ การจัดการบริการเต็ม Capacity ท าให้บริษัทต้องพิจารณาเพิ่ม Capacity เพื่อตอบสนอง 
Demand ของลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ ประกอบกับการขนส่งทางเรือ มีปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน เช่นเดียวกันการขนส่งทางอากาศค่าระวางก็ปรับตัว
สงูขึน้ ท าให้ลกูค้าหลายรายเลือกท่ีจะเปลี่ยนมาใช้บริการ ขนส่งทางบกข้ามแดน (CBS) จึงมีผลท าให้รายได้จากการขนส่งทางบกข้ามแดน เติบโตถึง 
104.44% ก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งทางบกข้ามแดน ส าหรับปี 2563 เท่ากบั 137.11 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 130.34 ล้านบาท คิดเป็น 1,925.26% ของก าไร
ขัน้ต้นในปีก่อน และใน Q4/2563 มีก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งทางบกข้ามแดน เท่ากับ 41.98 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 439.59% โดยก าไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มขึน้
ค่อนข้างสงูเกิดจากการบริหารต้นทนุเที่ยวขากลบัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บริษัทมีก าไรโดยอตัราก าไรขัน้ในปี 2563 เท่ากบั 14% เพิ่มขึน้จากงวด
เดียวกนัในปีก่อน  
 
 รายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ ส าหรับปี 2563 เท่ากับ 341.62 ล้านบาทลดลง 12.08 ล้านบาท คิดเป็น 3.42% ของรายได้ในปีก่อน และใน 
Q4/2563 มีรายได้เท่ากับ 88.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10.45% ของรายได้ส าหรับงวดเดียวกันในปีก่อน เน่ืองจากลกูค้าในกลุ่มชิน้ส่วนยานยนต์ลดก าลงั
การผลิตลงท าให้งานลดลง ในช่วงต้นปี 2563 จะเห็นว่าช่วงไตรมาส 4/2563 รายได้จากการบริการโลจิสติกส์ ปรับตัวสูงขึน้เกิดจากลูกค้าในกลุ่ม
ชิน้ส่วนยานยนต์เร่ิมกลบัมามีการขนส่ง ก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการโลจิสติกส์ ส าหรับปี 2563 เท่ากับ 64.33 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 11.76 ล้านบาท คิด
เป็น 22.37% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อน และใน Q4/2563 มีก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการโลจิสติกส์ เท่ากบั 17.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 91.83% 
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กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 

              หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 30 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ 2,045.50 1,573.51 30.00% 
หนีส้ิน 1,069.90 686.91 55.76% 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 975.60 886.60 10.04% 

 
 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2,045.50 ล้านบาท และ 1,573.51 ล้านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึน้ 471.99 ล้านบาท คิดเป็น 30.00% เกิดจากรายได้จากการบริการท่ีเพิ่มขึน้มีผลท าให้ลูกหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ โดยลูกหนีก้ารค้า ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 953.06 ล้านบาท และ596.09 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 356.97 ล้านบาท คิดเป็น 59.89% 
โดย Ratio ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีใ้นปี 2563 เท่ากบั 67 วนั และปี 2562 เท่ากบั 80 วนั จะเห็นว่าบริษัทมีการบริหารจดัการระบบการจดัเก็บเงิน
จากลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,069.90 ล้านบาท และ 686.91 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 
382.99 ล้านบาท คิดเป็น 55.76% เกิดจากต้นทุนบริการท่ีเพิ่มขึน้ท าให้เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ และบริษัทมีรายการหนีส้ินตามสญัญาเช่า เข้ามาในงบ
การเงินในปีนี ้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 จึงท ามีผลท าให้หนีส้ินในงบการเงินเพิ่มขึน้ ประกอบกับบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล         
โลจิสติกส์ จ ากดั มีการขยายงานเพื่อเพิ่ม Capacity ท าให้เงินทนุหมนุเวียนในบริษัทไม่พอ บริษัทจึงต้องมีการกู้ยืมเงินเพิ่ม และบริษัทได้มีการกู้ยืมเงิน
เพื่อซือ้เงินลงทนุในหุ้นของ WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. ในส่วนท่ีเหลือ 30% จึงมีผลท าให้หนีส้ินเพิ่มขึน้ 
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เหตุกำรณ์ส ำคัญของบริษัทในปี 2563 
 
การเข้าซือ้หุ้นสามญัของ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. 
 เมื่อวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นสามญัของ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. จ านวน 210,000 หุ้น หรือร้อยละ 30 ของหุ้น
ท่ีออกจ าหน่ายจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุในราคา 5.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 123 ล้านบาท การซือ้หุ้นนีท้ าให้บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยทัง้จ านวน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
           (หน่วย: พนับาท) 
          งบการเงินรวม 
ราคาซือ้เงินลงทนุเพิ่มในบริษัทย่อย             122,827 
หกั: ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย             (67,678) 
ส่วนต ่ากว่าทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย           55,.149 
 
การเพิ่มทนุหุ้นสามญัในบริษัท ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั 
 เมื่อวนัท่ี 23 มิถนุายน 2563 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั มีมติอนมุตัิเพิ่มทนุจ านวน 30 ล้านบาท (หุ้น
สามญัจ านวน 3 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) หลงัการเพิ่มทนุทนุจดทะเบียนใหม่คิดเป็นจ านวน 100 ล้านบาท (หุ้นสามญัจ านวน 10 ล้านหุ้น มลูค่า
หุ้นละ 10 บาท) บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวจ านวน 12 ล้านบาท และผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจคุวบคุมของบริษัทย่อยได้ลงทุนใน
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 18 ล้านบาท ตามสดัส่วนการถือหุ้น บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที 29 มิถนุายน 2563 
 
การลงทนุใน Guangxi Euroasia Total Logistics Company Limited เพื่อปรับโครงสร้างในการถือหุ้นของบริษัท ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั 
เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัทแห่งใหม่ “Guangxi 
Euroasia Total Logistics Company Limited” เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศจีน   โดยมีทนุจดทะเบียนจ านวน 5 ล้านหยวนจีน (23 ล้านบาท) ทัง้นี ้
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด ด าเนินการโอนหุ้นของ Euroasia Total Logistics (China) Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศ
จีน ได้แก่ Guangxi Euroasia Total Logistics Company Limited จ านวน 5 ล้านหยวนจีน เพิ่อช าระค่าซือ้เงินลงทุนดังกล่าวในวันท่ี 16 ธันวาคม 
2563 
 
การจดัตัง้บริษัทย่อยของบริษัทยโูรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จ ากดั 
 เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์  จ ากัด มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัทแห่งใหม่                     
“บริษัท ยโูรเอเชีย ทรานสปอร์ต จ ากดั” เป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพิ่อให้บริการ บริหารจดัการโลจิสติส์ในการเคลื่อนย้าย 
จัดเก็บ รวบรวมและกระจายสินค้า วัตถุดิบ และชิน้ส่วนประกอบให้แก่ผู้น าเข้าและผู้ส่งออกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบีย น
จ านวน 5 ล้านบาท (หุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) ทัง้นี ้บริษัทดงักล่าวได้เรียกช าระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 25 ของทนุท่ีเพิ่ม ซึง่
บริษัท ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั อยู่ในระหว่างการด าเนินการจ่ายช าระค่าหุ้น 
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มุมมองของผู้บริหำรต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ในปี 2564 

 จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ลูกค้าของบริษัทหลายรายได้รับผลกระทบ ไม่สามารถบริหารจัดการขนส่งสินค้าได้ 
เน่ืองจากสถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน การปรับราคาค่าระวางทางอากาศท่ีสูงขึน้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งปัญหาเหล่านีข้องลูกค้ากลับเป็ น
โอกาสของทางบริษัทท่ีจะช่วยจัดการปัญหาให้กับลกูค้า โดยการเสนอทางเลือกให้กับลกูค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม 
ประกอบกับการท างานร่วมกันกับเครือข่ายสาขาของ WICE ทัง้หมด ท่ีผ่านมาถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัของบริษัท ในการจัดการกับปัญหาต่างๆในการ
ขนส่งให้กบัลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มมุมองการเติบโตในปี 2564 ของการบริการขนส่งแยกตามประเภท ดงันี ้

1. การบริการขนส่งทางเรือ มีแนวโน้มท่ีดีขึน้ โดยกลุ่มลูกค้าชิน้ส่วนยานยนต์ เร่ิมกลับเข้ามาใช้บริการขนส่งทางเรือ เร่ิมตัง้แต่ช่วงปลายปี 
2563 และเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 ทิศทางการขนส่งสินค้าทางเรือน่าจะเติบโตขึน้จากปีก่อน  

2. ลกูค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยงัมีการขนส่งต่อเน่ืองท าให้บริษัทคาดว่า การขนส่งสินค้าทางอากาศน่าจะมีแนวโน้มท่ีดีต่อไป 
ประกอบกบัการปรับตวัของราคาค่าระวาง Air Freight เพิ่มขึน้ตามอปุสงค์ที่สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ในช่วงปลายปี 2563 ค่าระวางจะเร่ิม
ปรับตวัลดลงเล็กน้อยแต่ก็ยงัอยู่ในระดบัสงู 

3. การขนส่งสินค้าทางบกข้ามแดน (CBS) เป็นงานบริการท่ีเป็นบริการทางเลือกท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากลูกค้าในตอนนี ้บริษัท
คาดว่าการขนส่งสินค้าทางบกข้ามแดน (CBS) จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา Demand สงูมาก จากความต้องการ
ใช้บริการดงักล่าว ในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา บริษัทจึงได้มีลงทุน สัง่ซือ้ตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มเติมจ านวน 200 ตู้  เพื่อเพิ่ม Capacity ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของลกูค้า โดยบริษัทมีความมัน่ใจว่ารายได้จากการขนส่งทางบกข้ามแดนจะเติบโตค่อนข้างสงูในปี 2564  

4. การบริการจดัการ Logistics และ Supply Chain Solutions โดยในช่วงกลางปี 2563 บริษัทได้มีการ ออกแบบงานบริการ เพื่อเป็นทางเลือก
ให้กบัลกูค้า เพื่อบริหารจดัการต้นทนุด้านการขนส่งของลกูค้าให้สามารถแข่งขนัได้ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าท่ีต้องการบริหารต้นทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปเพื่อประมลูราคา และมีแนวโน้มค่อนข้างดี ดงันัน้ในปี 2564 บริษัทคิดว่ารายได้
จากการบริการจดัการ Logistics และ Supply Chain Solutions จะโตอย่างก้าวกระโดด 

 


