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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร  

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 1 ปี 2564 
 
ทศิทำงกำรน ำเข้ำ ส่งออกของไทยในไตรมำส 1 ปี 2564 

 มลูค่าการส่งออกสินค้าขยายตวัสงูท่ีร้อยละ 15.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากไม่รวมหมวดทองค า มลูค่าการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 
22.1 โดยเป็นการขยายตวัท่ีสงูขึน้เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน จาก 

(1) อปุสงค์ประเทศคู่ค้าท่ีฟืน้ตวัท าให้การส่งออกปรับดีขึน้ในหลายหมวด 
(2) ราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึน้ท าให้การส่งออกสินค้าท่ีมีมลูค่าเคลื่อนไหวตามราคาน า้มนัปรับสงูขึน้ และ 
(3) ฐานท่ีต ่าในระยะเดียวกนัปีก่อนจากการแพร่ระบาดฯ รอบแรก 

 
 นอกจากนี ้การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัวดี จากผลดีของวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกท่ีอยู่ในช่วงขาขึน้  ทัง้นี ้อุปสงค์ทัง้ในและ
ต่างประเทศท่ีฟืน้ตวัท าให้การผลิตภาคอตุสาหกรรมปรับดีขึน้สอดคล้องกัน (อ้างอิงข้อมูลจาก ข่าว ธปท. ฉบบัที ่31/2564 ) 
  
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

 รำยได้ 

          หน่วย : ล้านบาท 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก ำไรสุทธ ิ
          หน่วย : ล้านบาท 
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 ในไตรมาส 1/2564 บริษัทมีผลประกอบการในระดบัท่ีดีอย่างต่อเน่ือง โดยรายได้ในไตรมาส 1/2564 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1/2563 เติบโต
ถึง 98.86% ประกอบกับก าไรสทุธิของบริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 1/2564 มีก าไรสทุธิเท่ากับ 81.60 ล้านบาทเติบโต
ขึน้จากไตรมาส 1/2563 ถึง 169.58% ซึ่งก าไรสทุธิประจ าไตรมาส 1/2564 จ านวน 81.60 ล้านบาท ถือเป็น New High ของบริษัทอย่างต่อเนื่องมา 5 
ไตรมาส 
 ในไตรมาส 1/2564 ลกูค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เร่ิมกลับมาฟื้นตัว ตัง้แต่ในช่วงไตรมาส 4/2563 ต่อเน่ืองมา ท าให้การขนส่งสินค้าทาง
ทะเลเร่ิมกลบัมามีบทบาทในผลประกอบการของบริษัท โดยในไตรมาส 1/2564 รายได้เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนสงูถึง 213.07% 
และ Demand การขนส่งสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยงัมีอย่างต่อเน่ือง ท าให้รายได้จากการขนส่งทางอากาศยงัเติบโตต่อ โดยรายได้เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนเติบโตขึน้ 40.95% และจากสถานการณ์การขนส่งทางเรือตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนและ จ านวนเท่ียวบินการขนส่งทาง
อากาศท่ีจ ากัด ท าให้ ค่าระวางปรับตวัสงูขึน้ อีกทัง้ปัจจัยดงักล่าวท าให้ลกูค้าเกิดตวามต้องการขนส่งทางบกข้ามแดนเพิ่มมากขึน้ โดยบริษัทได้มีการ
สัง่ตู้คอนเทนเนอร์เพิ่ม 200 ตู้  ซึง่บริษัททยอยรับตู้มาแล้ว จึงท าให้รายได้จากการขนส่งทางบกข้ามแดนในไตรมาส 1/2564 รายได้เติบโตเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนสงูถึง 186.42% 
 

งบก ำไรขำดทุน Q1/2564 Q1/2563 Q4/2563 เปลี่ยนแปลง YOY เปลี่ยนแปลง QOQ 

รายได้จากการให้บริการ 1,285.28  646.34   1,406.69  98.86% -8.63% 
ก าไรขัน้ต้น 219.31  114.91  183.90  90.85% 19.26% 

รายได้อื่น 2.09  10.29  - 7.30  -79.73% -128.56% 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 20.80  6.89  9.89  201.78% 110.30% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 78.07  62.69  76.77  24.55% 1.70% 
ต้นทนุทางการเงิน 2.72   3.96  - 2.06  -31.42% -231.80% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19.76   6.68  18.43  195.81% 7.20% 
ก าไรสทุธิ 100.05  44.98  73.57  122.43% 35.99% 

กำรแบ่งปันก ำไร 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 81.60 30.27 59.39 169.58% 37.39% 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 

18.46 14.71 14.18 25.43% 30.15% 

 
 โดยผลการด าเนินงาน บริษัทมีรายได้ส าหรับไตรมาส 1/2564 เทา่กบั 1,285.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 638.94 ล้านบาท คิดเป็น 98.86% ของรายได้
ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกนั จากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้มีผลท าให้ก าไรสทุธิส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 81.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 51.33 ล้านบาท คิดเป็น 
169.58% ของก าไรสทุธิในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกนั สาเหตท่ีุก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ เกิดจากสาเหต ุ

1. เกิดจากการก าหนดกลยทุธ์ของบริษัท ให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง ท าให้บริษัทสามารถจดัการวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยจะเห็น
ว่าผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง 

2. การรับรู้ก าไรจาก WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. เต็มจ านวน 100% โดยในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ลงทนุซือ้หุ้นใน 
WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. เพิ่มอีก 30% ท าให้บริษัทถือหุ้นสามญัทัง้หมดเต็มจ านวน 100% จึงมีผลท าให้ใน Q1/2564 
บริษัทมีการรับรู้ก าไรจาก WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. เต็มจ านวน 100% 

 
 ก าไรขัน้ต้นของบริษัทส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากับ 219.31 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 104.40 ล้านบาท คิดเป็น 90.85% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อน
ส าหรับงวดเดียวกัน เกิดจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่จากการบริการขนส่งสินค้าทางเรือ ทางอากาศ และขนส่งทางบกข้ามแดน อตัราก าไรขัน้ต้น
เท่ากับ 17.1% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้เกิดจาก ค่าคอมมิชชั่น และการตัง้ประมาณการโบนัสพนักงานเพิ่มขึน้ตามสัดส่วน
ความสามารถในการท าก าไรตามเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้ เมื่อวิเคราะห์แบบ Common Size จะเห็นว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมกันเท่ากับ 7.6% บริษัทมีการบริหารจัดการสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายได้ดีขึน้  โดยจะเห็นได้จากก าไรสุทธิของบริษัทส าหรับไตรมาส 1/2564 
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เท่ากับ 81.60 ล้านบาท มีอัตราก าไรสุทธิดีขึน้ เท่ากับ 6.3% แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 

รำยได้จำกกำรบริกำร 
          หน่วย : ล้านบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรบริกำร 
          หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   หน่วย : ล้านบาท 

รำยได้จำกบริกำร Q1/2564 Q1/2563 Q4/2563 
เปลี่ยนแปลง 

YOY 

เปลี่ยนแปลง 

QOQ 

การขนส่งสินค้าทางทะเล 415.52 132.73 219.75 213.07% 89.09% 

การขนส่งสินค้าทางอากาศ 437.89 310.67 766.09 40.95% -42.84% 
การขนส่งทางบกข้ามพรมแดน 380.97 133.01 372.07 186.42% 2.39% 
ซพัพลายเชนโซลชูัน่ส์  94.27 91.22 88.32 3.35% 6.73% 
รวม รายได้จากการบริการ  1,285.28 646.34 1,406.69 98.86% -8.63% 

ก ำไรขัน้ต้น  

การขนส่งสินค้าทางทะเล 71.69 26.41 34.30 171.45% 109.01% 
การขนส่งสินค้าทางอากาศ 77.81 50.12 90.39 55.25% -13.92% 
การขนส่งทางบกข้ามพรมแดน 47.15 19.45 41.98 142.42% 12.32% 
ซพัพลายเชนโซลชูัน่ส์ 22.66 18.93 17.23 19.70% 31.54% 
รวม ก าไรขัน้ต้น  219.31 114.91 183.90 90.85% 19.26% 
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 รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล ส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 415.52 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 282.79 ล้านบาท คิดเป็น 213.07% ของรายได้ใน
ปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน สาเหตุเกิดจากลกูค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เร่ิมกลบัมาฟืน้ตวั ตัง้แต่ในช่วงไตรมาส 4/2563 ต่อเน่ืองมา ท าให้การ
ขนส่งสินค้าทางทะเลเร่ิมกลบัมามีบทบาทในผลประกอบการของบริษัท และจากสถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน มีผลท าให้ค่าระวางเรือปรับตวั
สงูขึน้จึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้รายได้จากการขนส่งทางเรือเพิ่มขึน้ ก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งสินค้าทางทะเล ส าหรับไตรมาส 1/2564 เทา่กบั 71.69 
ล้านบาทเพิ่มขึน้ 45.28 ล้านบาท คิดเป็น 171.45% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากับ 
17.3% และอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 19.9% 
 
 รายได้จากการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากับ 437.89 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 127.22 ล้านบาท คิดเป็น 40.95% ของรายได้
ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน สาเหตุเกิดจาก ลกูค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ยงัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท าให้รายได้จากการขนส่งทาง
อากาศมีการเติบโตไปด้วย ประกอบกับพืน้ท่ีระวางการขนส่งทางอากาศท่ีจ ากัด ท าให้ค่าระวางทางอากาศอยู่ในระดบัสงู ก าไรขัน้ต้นจากการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ ส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากับ 77.81 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 27.69 ล้านบาท คิดเป็น 55.25% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวด
เดียวกนั อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 17.8% และอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 16.1% 
 
 รายได้จากการขนส่งทางบกข้ามแดน ส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากับ 380.97 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 247.96 ล้านบาท คิดเป็น 186.42% ของรายได้
ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน เน่ืองจาก การขนส่งทางบกข้ามแดนเป็นบริการท่ีเป็นท่ีนิยม มีความต้องการในการใช้บริการมากขึน้อย่างต่อเน่ือง 
ประกอบกบับริษัทมีการ เพิ่ม Capacity ในการการสัง่ตู้คอนเทนเนอร์เพิ่ม 200 ตู้  เพื่อรองรับงานท่ีเพิ่มขึน้  ก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งสินค้าทางทางบก
ข้ามแดน ส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากับ 47.15 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 27.70 ล้านบาท คิดเป็น 142.42% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน 
อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 12.4% และอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 14.6%  
 
 รายได้จาก Supply Chain Solutions ส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 94.27 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 3.05 ล้านบาท คิดเป็น 3.35% ของรายได้ในปีก่อน
ส าหรับงวดเดียวกัน เน่ืองจาก บริษัทเร่ิมมีการขยายงานในส่วนท่ีเป็น Warehouse / Distribution มากขึน้ ท าให้บริษัทเร่ิมมีรายได้เข้าตัง้แต่ ต้นปี 
2564 ก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 22.66 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 3.73 ล้านบาท คิดเป็น 19.70% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน 
อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 24% และอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 20.8% 
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สินทรัพย์  หนีส้ิน สว่นของผู้ ถือหุ้น 

31-03-2021 31-12-2020

กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 

              หน่วย : ล้านบาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 31 มีนำคม 2563 31 ธันวำคม 2563 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

สินทรัพย์ 2,277.26 2,045.50 +231.76 11.33% 
หนีส้ิน 1,212.62 1,069.90 +142.72 13.34% 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,064.64 975.60 +89.04 9.13% 

 
 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,277.26 ล้านบาท และ 2,045.50 ล้านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึน้ 231.76 ล้านบาท คิดเป็น 11.33% เกิดจากรายได้จากการบริการท่ีเพิ่มขึน้มีผลท าให้ลูกหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้  โดยลูกหนีก้ารค้า ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,073.08 ล้านบาท และ953.06 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 120.02 ล้านบาท คิดเป็น 12.59% 
โดย Ratio ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเ้ท่ากบั 67 วนั 
 
 บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1.212.62 ล้านบาท และ 1,069.90 ล้านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึน้ 142.72 ล้านบาท คิดเป็น 13.34% เกิดจากต้นทุนบริการท่ีเพิ่มขึน้ท าให้เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ ประกอบกับบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ 
จ ากดั มีการขยายงานเพื่อเพิ่ม Capacity อย่างต่อเนื่อง ท าให้เงินทนุหมนุเวียนในบริษัทไม่พอ บริษัทจึงต้องมีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติ่ม 
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เหตุกำรณ์ส ำคัญของบริษัทในไตรมำส 1/2564  
 
 จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 เห็นชอบให้ บริษัท ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั ( ETL ) เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ แต่งตัง้ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ให้เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน)ในการศีกษาแนวทางและจัดเตรียม ETL เพื่อระดมทนุ IPO และเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
 
มุมมองของผู้บริหำรต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ส ำหรับปี 2564 ( เม.ย.-ธ.ค.) 

 จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ต่อเน่ืองมาจนถึงปี 2564 กระแสการ Work Form Home ยังมีอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้
อตุสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ เติบโตในทิศทางท่ีดีอย่างต่อเน่ือง และการน าเข้าส่งออกในปีนีก้็มีการเติบโตขึน้ ตามเศรษฐกิจโลกท่ีมีการฟืน้ตวั ไม่ว่าจะ
เป็นท่ีสหรัฐอเมริกา และจีน  อีกทัง้ค่า Freight ทัง้ทางอากาศและทางเรือท่ีมีการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ยงัคงอยู่ในระดบัสงูต่อเน่ือง จนถึงสิน้ปี 
2564 ประกอบกบั Demand ความต้องการการขนส่งสินค้าทางบกข้ามแดนมีค่อนข้างสงู จากปัจจยัดงักล่าวประกอบกบัแผนกลยุทธ์ของบริษัทท่ีวาง
ไว้ ท าให้บริษัทมีความมัน่ใจว่าจะสามารถเติบโต ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ไม่ต ่ากว่า 20% ในปีนี ้

1. การบริการขนส่งทางทะเล จากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ ท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์กลบัมาผลิตเพิ่มมากขึน้ มีผลต่อรายได้จากการขนส่ง
สินค้าทางทะเลเร่ิมมีบทบาทส าคญัในผลประกอบการของบริษัท อีกทัง้สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ยงัคงขาดแคลนท าให้ค่า Freight ยงัคง
อยู่ในระดบัสงูอยู่ โดยปัจจยัดงักล่าวจะมีผลท าให้รายได้จากการบริการขนส่งทางทะเล มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี 

2. ลกูค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทยงัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปีนี  ้ประกอบกับค่าระวางทาง
อากาศยงัอยู่ในระดบัสงู บริษัทคาดว่ารายได้จากการขนส่งสินค้าทางอากาศน่าจะมีแนวโน้มที่ดีต่อไป 

3. การขนส่งสินค้าทางบกข้ามแดน (CBS) มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง บริษัทจึงมีแผนการให้บริษัทย่อย บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล    
โลจิสติกส์ จ ากดั ( ETL ) ระดมทนุ IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อรองรับขยายงานในอนาคต 

4. Supply Chain Solutions เน้นการให้บริการ Warehouse / Distribution โดยบริษัทคาดหวังลูกค้าท่ีท าสัญญาระยะยาว  (Contract 
Logistics) จะท าให้บริษัทมี Recurring Income ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าลงัมีการเปิดคลงัสินค้าใหม่อีก 10,000 ตารางเมตรในกลางปีนี ้เพื่อรองรับ
การขยายงานท่ีเพิ่มขึน้ ส าหรับ Project นีบ้ริษัทคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มอีกประมาณ 100 ล้านบาท 

 
 


