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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร  

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 2 ปี 2564 
 
 ในไตรมาส 2/2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการในระดบัท่ีดีมากอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้ในไตรมาส 2/2564 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2563 
เติบโตถึง 63.83% ประกอบกบัก าไรสทุธิของบริษัท เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 2/2564 มีก าไรสทุธิเท่ากบั 111.42 ล้านบาท 
เติบโตขึน้จากไตรมาส 2/2563 ถึง 101.60% ซึง่ก าไรสทุธิประจ าไตรมาส 2/2564 จ านวน 111.42 ล้านบาท ถือเป็น New High อีกครัง้ของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องมาถึง 6 ไตรมาสติดกนั 
          หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในไตรมาส 2/2564 การเติบโตของทางเศรษกิจของสหรัฐอเมริกา และจีน มีผลท าให้บริษัทได้รับผลประโยชน์โดยตรง เพราะทัง้สองประเทศเป็น  
ตลาดหลกัของบริษัท โดยจะเห็นได้ชัดจากการขนส่งสินค้าทางทะเลมีอตัราการเติบโตในระดบัสงู โดยในไตรมาส 2/2564 รายได้เติบโตเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนสงูถึง 418.40% ประกอบกับการบริการขนส่งทางบกข้ามแดนยงัได้รับความนิยมจากลูกค้ามากขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยใน     
ไตรมาส 2/2564 รายได้เติบโตเมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนเติบโต 100.25% 
  
 สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
 

งบก ำไรขำดทุน Q2/2564 Q2/2563 Q1/2564 
%เปลี่ยนแปลง 

YOY 

% เปลี่ยนแปลง 

QOQ 
6M/2564 6M/2563 

%เปลี่ยนแปลง 

YOY 

รายได้จากการให้บริการ 1,698.68 1,036.86 1,285.28  63.83% 32.16% 2,983.96 1,683.20 77.28% 

ก าไรขัน้ต้น 301.49 154.15 219.31  95.58% 37.47% 520.80 269.06 93.56% 

รายได้อื่น 7.60 1.22 2.09  523.89% 264.46% 9.69 6.83 41.96% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 33.69 7.46 20.80  351.87% 61.96% 54.48 14.35 279.73% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 107.83 58.73 78.07  83.62% 38.11% 185.90 114.85 61.87% 

ต้นทนุทางการเงิน 4.34 0.37 2.72  1072.43% 59.78% 7.07 6.21 13.89% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 35.23 10.03 19.76  251.18% 78.32% 54.98 16.71 229.00% 

ก าไรสทุธิ 128.00 78.79 100.05  62.47% 27.94% 228.06 123.77 84.26% 

กำรแบ่งปันก ำไร 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ 

111.42 55.27 81.60 101.60% 36.55% 193.01 85.53 125.66% 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ของบริษัทย่อย 

16.59 23.52 18.46 -29.47% -10.11% 35.05 38..24 -8.35% 
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 โดยผลการด าเนินงาน บริษัทมีรายได้ส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากบั 1,698.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้  661.82 ล้านบาท คิดเป็น 63.83% ของรายได้
ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน และรายได้ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากบั 2,983.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,300.76 ล้านบาท คิดเป็น 77.28% 
ของรายได้ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกนั จากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้มีผลท าให้ก าไรสทุธิส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากบั 111.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้  56.15 ล้าน
บาท คิดเป็น 101.60% ของก าไรสทุธิในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกนั และก าไรสทุธิส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากบั 193.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
107.48 ล้านบาท คิดเป็น 125.66% ของก าไรสทุธิในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกนั สาเหตท่ีุก าไรสทุธิเพิ่มขึน้  

1. เกิดจากรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลท่ีมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด  ประกอบกับการขนส่งสินค้าทางบกข้ามแดนได้รับความนิยม
จากลกูค้าอย่างต่อเนื่อง และบริษัทก็ได้มีการเพิ่ม Capacity ท าให้รายได้เติบโตขึน้อย่างมีสาระส าคญั 

2. การรับรู้ก าไรจาก WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. เต็มจ านวน 100 % โดยในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ลงทุนซือ้หุ้นใน 
WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. เพิ่มอีก 30% ท าให้บริษัทถือหุ้นสามญัทัง้หมดเต็มจ านวน 100% จึงมีผลท าให้ใน Q1/2564 บริษัท
มีการรับรู้ก าไรจาก WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. เต็มจ านวน 100% 

 
 ก าไรขัน้ต้นของบริษัทส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากับ 301.49 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 147.34 ล้านบาท คิดเป็น 95.58% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อน
ส าหรับงวดเดียวกัน และก าไรขัน้ต้นส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 520.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 251.74 ล้านบาท คิดเป็น 93.56% ของ
ก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน เกิดจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่จากการบริการขนส่งสินค้าทางเรือ และขนส่งทางบกข้ามแดน อตัราก าไร
ขัน้ต้นเท่ากับ 17.75% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้เกิดจาก ค่าตอบแทนพนักงานขายท่ีเพิ่มสงูขึน้แปรผนัตามก าไรจากการขายท่ีเพิ่มขึน้
และบริษัทได้มีการตัง้ประมาณการโบนัสพนักงานเพิ่มขึน้ตามสดัส่วนความสามารถในการท าก าไรตามเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้ ก าไรสทุธิของบริษัท
ส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากับ 111.42 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 56.15 ล้านบาท คิดเป็น 101.60% ของก าไรสุทธิในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน บริษัทมี
ความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้โดยจะเห็นว่า อตัราก าไรสทุธิดีขึน้ โดยในไตรมาส 2/2564 เท่ากบั 6.5% เทียบกบั ไตรมาส 2/2563 เท่ากบั 5.3% 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 
 
                   หน่วย : ล้านบาท 

รำยได้จำกบริกำร Q2/2564 Q2/2563 Q1/2564 

%

เปลี่ยนแปลง 

YOY 

%

เปลี่ยนแปลง 

QOQ 

6M/2564 6M/2563 

%

เปลี่ยนแปลง 

YOY 

การขนส่งสินค้าทางทะเล 727.05 140.25 415.52 418.40% 74.97% 1,143.42 273.50 318.07% 

การขนส่งสินค้าทางอากาศ 445.22 614.36 437.89 -27.53% 1.67% 883.34 925.15 -4.52% 

การขนส่งทางบกข้ามพรมแดน 646.41 231.92 380.97 100.25% 21.90% 845.36 365.24 131.45% 

ซพัพลายเชนโซลชูัน่ส์  109.10 78.90 94.27 38.28% 15.74% 202.71 170.12 19.16% 

รวม รายได้จากการบริการ  1,698.68 1,036.86 1,285.28 63.83% 32.16% 2,983.96 1,683.20 77.28% 

ก ำไรขัน้ต้น  

การขนส่งสินค้าทางทะเล 132.26 36.42 71.69 263.15% 84.49% 204.24 63.03 224.04% 

การขนส่งสินค้าทางอากาศ 79.31 67.11 77.81 18.18% 1.93% 157.42 118.36 33.00% 

การขนส่งทางบกข้ามพรมแดน 73.19 37.54 47.15 94.97% 55.23% 120.45 56.43 113.45% 

ซพัพลายเชนโซลชูัน่ส์ 16.73 13.08 22.66 27.91% -26.18% 38.69 31.24 23.85% 

รวม ก าไรขัน้ต้น  301.49 154.15 219.31 95.58% 37.47% 520.80 269.06 93.56% 
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 รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล ส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากับ 727.05 ล้านบาทเพิ่มขึน้  586.80 ล้านบาท คิดเป็น 418.40% ของรายได้
ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน และ ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 1,143.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้  869.92 ล้านบาท คิดเป็น 318.07% ของ
รายได้ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน สาเหตุเกิดจากการเติบโตของทางเศรษกิจของสหรัฐอเมริกา และจีน ซึ่งเป็นตลาดหลกัของบริษัท โดยเฉพาะการ
ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือขาออก และจากสถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน อย่างต่อเน่ืองยงัคงมีผลท าให้ค่าระวางเรือปรับตวัสงูขึน้ จึงเป็น
อีกปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้รายได้จากการขนส่งทางเรือเพิ่มขึน้ ประกอบกับปริมาณการขนส่งสินค้าทาง เรือขาออกในปีนีก้็มีปริมาณสงูขึน้จากปีก่อน ก าไร
ขัน้ต้นจากการขนส่งสินค้าทางทะเล ส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากบั  132.26 ล้านบาทเพิ่มขึน้  95.84 ล้านบาท คิดเป็น 263.15% ของก าไรขัน้ต้นใน
ปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน และ ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 204.24 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 141.21 ล้านบาท คิดเป็น 224.04% ของก าไร
ขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน อัตราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากับ 18.2% และอัตราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 2/2563 เท่ากับ 
25.9% 
 
 รายได้จากการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากบั 445.22 ล้านบาท ลดลง 169.14 ล้านบาท คิดเป็น 27.53%  ของรายได้ใน
ปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน และ ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากบั 883.34 ล้านบาท ลดลง  41.81 ล้านบาท คิดเป็น 4.52%  ของรายได้ในปี
ก่อนส าหรับงวดเดียวกัน สาเหตุเกิดจาก ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีการท า Charter Flight จึงท าให้บริษัทมีรายได้และต้นทุนค่อนข้างสงู ก าไร
ขัน้ต้นจากการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากบั  79.31 ล้านบาทเพิ่มขึน้  12.20 ล้านบาท คิดเป็น 18.18%  ของก าไรขัน้ต้นใน
ปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน และ ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 157.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้  39.06 ล้านบาท คิดเป็น 33.00% ของก าไร
ขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน อัตราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากับ 17.8% และอัตราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 2/2563 เท่ากับ 
10.9% 
 
 รายได้จากการขนส่งทางบกข้ามแดน ส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากบั 464.41 ล้านบาทเพิ่มขึน้  232.49 ล้านบาท คิดเป็น 100.25%  ของรายได้
ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน และ ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 845.36 ล้านบาท เพิ่มขึน้  480.12 ล้านบาท คิดเป็น 131.45%  ของ
รายได้ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน สาเหตุเกิดจาก การขนส่งทางบกข้ามแดนเป็นบริการท่ีเป็นท่ีนิยม ยงัคงมีความต้องการในการใช้บริการมากขึน้
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกบับริษัทมีการ เพิ่ม Capacity ในการการสัง่ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อรองรับงานท่ีเพิ่มขึน้  ก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งสินค้าทางทาง
บกข้ามแดน ส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากบั  73.19 ล้านบาทเพิ่มขึน้  35.65 ล้านบาท คิดเป็น 94.97% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน 
และ ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 120.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้  64.02 ล้านบาท คิดเป็น 113.45% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวด
เดียวกนั อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากบั 15.8% และอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 2/2563 เท่ากบั 16.2%  
 
 รายได้จาก Supply Chain Solutions ส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากับ 109.10 ล้านบาทเพิ่มขึน้  30.20 ล้านบาท คิดเป็น 38.28% ของรายได้ใน
ปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน และ ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 202.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้  32.59 ล้านบาท คิดเป็น 19.16%  ของรายได้
ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน เน่ืองจาก บริษัทเร่ิมมีการขยายงานในส่วนท่ีเป็น Warehouse / Distribution มากขึน้ ท าให้บริษัทเร่ิมมีรายได้เข้าตัง้แต่ 
ต้นปี 2564 ก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากบั 16.73 ล้านบาทเพิ่มขึน้  3.65 ล้านบาท คิดเป็น 27.91%  ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวด
เดียวกัน และ ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 38.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้  7.45 ล้านบาท คิดเป็น 23.85% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับ
งวดเดียวกนัอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 2/2564 เท่ากบั 15.3% และอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 2/2563 เท่ากบั 16.6% 
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สินทรัพย์  หนีส้ิน สว่นของผู้ ถือหุ้น 

31-06-2021 31-12-2020

 
กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 

              หน่วย : ล้านบาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               หน่วย : ล้านบาท 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

สินทรัพย์ 2,572.60 2,045.50 527.10 25.77% 
หนีส้ิน 1,471.66 1,069.90 401.76 37.55% 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,100.94 975.60 125.34 12.85% 

 
 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  เท่ากับ 2,572.60 ล้านบาท และ 2,045.50 ล้านบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้ 527.10 ล้านบาท คิดเป็น 25.77% เกิดจากรายได้จากการบริการท่ีเพิ่มขึน้มีผลท าให้ลูกหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ โดยลูกหนีก้ารค้า ณ วันท่ี 30 
มิถนุายน 2564  และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 1,320.93 ล้านบาท และ 953.06 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 367.87 ล้านบาท คิดเป็น 38.60% 
โดย Ratio ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเ้ท่ากบั 65 วนั 
 
 บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,471.66 ล้านบาท และ 1,069.90 ล้านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึน้ 401.76 ล้านบาท คิดเป็น 37.55% เกิดจากต้นทุนบริการท่ีเพิ่มขึน้ท าให้เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ ประกอบกับบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ 
จ ากดั มีการขยายงานเพื่อเพิ่ม Capacity อย่างต่อเนื่อง ท าให้เงินทนุหมนุเวียนในบริษัทไม่พอ บริษัทจึงต้องมีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติ่ม 
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เหตุกำรณ์ส ำคัญของบริษัทในไตรมำส 2/2564  
 
 บริษัทมีการเปิดคลงัสินค้าแห่งใหม่ ตัง้อยู่ท่ี ถ.บางนา-ตราด กม.18 ด้วยพืน้ท่ีทัง้หมดกว่า 10,000 ตารางเมตร ในเดือน มิ.ย.2564 ให้บริการใน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก (Retail), กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Custom Electronics), กลุ่มชิน้ส่วนยานยนต์ และ กลุ่มลูกค้า E-Commerce 
ครอบคลมุพืน้ท่ีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ซึง่ในปัจจุบนัมีลกูค้าเข้าใช้บริการแล้ว 60% และยงัอยู่ระหว่างด าเนินการเจรจาอีกหลายราย คาดว่า
จะมีลกูค้าเข้าใช้บริการเต็มคลงัภายในสิน้ปีนี ้
 
มุมมองของผู้บริหำรต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ส ำหรับปี 2564 ( ก.ค.-ธ.ค.) 

 สถานการณ์อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าเติบโตขึน้อย่างมากในช่วงปี 2564 ท าให้บริษัทต้องมีการก าหนดกลยทุธ์และแผนด าเนินงานต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการลกูค้าเป็นส าคญั เร่ิมต้นจากการเข้าใจในธุรกิจของลกูค้า ออกแบบแผนบริหารจัดการขนส่งแบบครบวงจร พร้อมทัง้ช่วยลด
ต้นทุนท่ีไม่จ าเป็นในกระบวนการต่างๆ ด้วยความช านาญในขัน้ตอนงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมไปถึงจุดแข็งด้านการให้บริการขนส่ง
หลากหลายรูปแบบ และ มีเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจ ท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้า และมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีความ
มัน่ใจว่าจะสามารถเติบโต ได้เกินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยบริษัทมีการปรับประมาณการการเติบโตในปีนีเ้พิ่ม 40-50% 

1. การบริการขนส่งทางทะเล จากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมในช่วงคร่ึงหลงัปี 2564 มองว่ายงัคงมีแนวโน้มการ
ขยายตวัท่ีเพิ่มสงูอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐฯ ปัญหาเร่ืองโรคระบาดเร่ิมคลี่คลายไปในทิศทางท่ีดีขึน้ ท าให้เศรษฐกิจ ก าลงัซือ้ 
และความต้องการซือ้กลบัมา แม้ว่าในปัจจุบันปัญหาเร่ืองตู้คอนเทนเนอร์ค้างหน้าท่าจะยงัคงมีอยู่ แต่มองว่าบริษัทยงัคงสามารถบริหาร
จดัการได้ในระดบัท่ีดี และยงัมีความสามารถเพียงพอรองรับการขนส่งไปยงัตลาดดงักล่าวอยู่ โดยการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) 
บริษัทเชื่อว่าปี 2564 ยงัมีทิศทางท่ีเป็นบวก จากผลส ารวจท่ีคาดการณ์ว่าการส่งออกทางทะเลจะเติบโตเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ตวัเลขการ
ส่งออกเดือนมิถนุายน 2564 มีอตัราการส่งออกสินค้าเติบโตท่ี 43.82% เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 

2. การบริการขนส่งทางบกข้ามพรมแดน (Cross Border Services) ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท  ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด 
(ETL) มีแนวโน้มยงัคงดีต่อเน่ืองจากความต้องการขนส่งสินค้าท่ียงัคงขยายตัว แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดจะมีความไม่
แน่นอนสูง แต่การขนส่งสินค้ายังคงไปได้ดีจากนีบ้ริษัทคงให้ควาส าคัญในด้านของความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้าเพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้
ปัจจบุนับริษัทมีเที่ยวรถขนส่งสินค้าให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศกว่า 1,400 เที่ยว ต่อเดือน รวมถึงเพิ่มบริการขนส่งสินค้าแบบ
ไม่เต็มตู้  (LTL) ใน 5 เส้นทางหลกั ได้แก่ สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทย และ จีน จากการเติบโตท่ีรวดเร็วของบริการขนส่งสินค้าทางบกข้ามแดน 
(CBS) มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง บริษัทจึงมีแผนในการเพิ่มทุนในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จ ากัด ( ETL ) เพื่อเพิ่ม
เงินทนุหมนุเวียนรองรับการเติบโตในช่วง ไตรมาส 3-4 ของปี 2564 

3. Supply Chain Solutions เน้นการให้บริการ Warehouse / Distribution ให้บริการด้านโลจิสติกส์และซพัพลายเชนโซลชูั่นส์แบบครบวงจร
ในรูปแบบของ 3PL หรือ Third Party Logistics เน้นการให้บริการด้วยนวตักรรม และ ระบบการจดัการ  โลจิสติกส์ที่ปรับให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลกูค้า ครอบคลมุตัง้แต่การบริหารสินค้าขาเข้า (Inbound Logistics) การด าเนินงานพิธีการศลุกากรด้วยผู้ช านาญการ เชื่อมต่อ
การขนส่งจากท่าเรือมายงัคลงัสินค้าเพื่อจดัเก็บและกระจายสินค้าด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์และซพัพลายเชน ทัง้นี ้บริษัท
ได้มีการเปิดคลงัสินค้าใหม่อีก 10,000 ตารางเมตร ใน มิ.ย. ท่ีผ่านมา เพื่อรองรับการขยายงานท่ีเพิ่มขึน้ ส าหรับ Project นีบ้ริษัทคาดว่าจะ
มีรายได้เพิ่มอีกประมาณ 100 ล้านบาท 

 
 


