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ก ำไรสุทธิ

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร  

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 3 ปี 2564 
 
 จากผลประกอบการ 9 เดือนปี 2564 ท่ีมีการเติบโตอย่างมาก เกิดจากแผนกลยุทธ์ท่ีบริษัทวางเอาไว้ในการขยายตลาดในสหรัฐอเมริกาและจีนท่ี
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี อีกทัง้บริษัทมีการขยายสาขาในต่างประเทศ  ท าให้มีการรับรู้รายได้และก าไรเข้ามามากขึน้ โดยในไตรมาส 3/2564 
บริษัทมีก าไรสทุธิถึง 162.16 ล้านบาท ซึ่งยงัคงมีผลประกอบการท่ีเป็น New High อีกครัง้ของบริษัทอย่างต่อเน่ือง 7 ไตรมาสติดกัน โดยรายได้จาก
การบริการในไตรมาส 3/2564 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3/2563 เติบโตถึง 151.07% ประกอบกบัก าไรสทุธิของบริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 3/2564 มีก าไรสทุธิเท่ากบั 162.16 ล้านบาท เติบโตขึน้จากไตรมาส 3/2563 ถึง 188.76% 
 
          หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในไตรมาส 3/2564 รายได้และก าไรสทุธิของบริษัทเติบโตสงูขึน้เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีบริษัทได้ก าหนดเอาไว้ และบริษัทเข้าสู่ช่วงไฮซีซัน่ของธุรกิจ

ขนส่ง สอดคล้องกับตวัเลขการส่งออกของไทยล่าสดุท่ีมีอตัราการขยายตวั 20.27% ประกอบการกลบัมาฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และ
จีน ยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยทัง้สองประเทศเป็นตลาดการขนส่งหลกัของบริษัท โดยจากผลประกอบการ 

 
ในไตรมาส 3/2564 รายได้จากการบริการขนส่งทางทะเล เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนสูงถึง 692.79% และรายได้จากการ

บริการขนส่งทางบกข้ามแดน มีปริมาณงานเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยในไตรมาส 3/2564 รายได้เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนเติบโต 
119.41% 
  
 สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
 

งบก ำไรขำดทุน Q3/2564 Q3/2563 Q2/2564 
%เปลี่ยนแปลง 

YOY 

% เปลี่ยนแปลง 

QOQ 
9M/2564 9M/2563 

%เปลี่ยนแปลง 

YOY 

รายได้จากการให้บริการ 2,273.83 905.64 1,698.68 151.07% 33.86% 5,257.79 2,588.84 103.09% 

ก าไรขัน้ต้น 352.62 164.54 301.49 114.31% 16.96% 873.42 433.60 101.43% 

รายได้อื่น 10.90 10.75 7.60 1.44% 43.45% 20.59 17.57 17.15% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 39.71 8.31 33.69 377.60% 17.87% 94.19 22.66 315.67% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 84.07 69.76 107.83 20.52% -22.04% 269.97 184.61 46.24% 

ต้นทนุทางการเงิน 3.92 6.02 4.34 -34.94% -9.66% 10.98 12.23 -10.28% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 45.66 13.28 35.23 243.76% 29.60% 100.65 29.99 235.56% 

ก าไรสทุธิ 190.17 77.91 128.00 144.09% 48.57% 418.22 201.68 107.37% 
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กำรแบ่งปันก ำไร 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ 

162.16 56.16 111.42 188.76% 45.55% 355.17 141.69 150.67% 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ของบริษัทย่อย 

28.01 21.75 16.59 28.76% 68.85% 63.05 59.99 5.10% 

 
 โดยผลการด าเนินงาน บริษัทมีรายได้จากการบริการส าหรับไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 2,273.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,368.19 ล้านบาท คิดเป็น
151.07% ของรายได้ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน และรายได้ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากบั 5,257.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,668.95 ล้าน
บาท คิดเป็น 103.09% ของรายได้ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน จากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้มีผลท าให้ก าไรสทุธิส าหรับไตรมาส 3/2564 เท่ากบั 162.16 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 106.00 ล้านบาท คิดเป็น 188.76% ของก าไรสทุธิในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกนั และก าไรสทุธิส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ
355.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 213.48 ล้านบาท คิดเป็น 150.67% ของก าไรสทุธิในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกนั สาเหตท่ีุก าไรสทุธิเพิ่มขึน้  

1. เกิดจากรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลมี Demand สูงขึน้ท าให้บริษัทมีปริมาณการขนส่งท่ีเพิ่มขึน้และราคาค่าระวางยงัคงปรับตวั
สูงขึน้อย่างต่อเน่ืองท าให้รายได้เพิ่มขึน้ อย่างก้าวกระโดด อีกทัง้รายได้จากการขนส่งสินค้าทางบกข้ามแดน ซึ่งความต้องการขนส่งมี
ปริมาณค่อนข้างสูงอยู่แล้ว โดยในช่วงคร่ึงปีแรก ท่ีผ่านมาบริษัทได้ซือ้ตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มเป็น 500 ตู้  และในไตรมาส 3/2564 บริษัทมี
ปริมาณการขนส่งเพิ่มขึน้ ท าให้รายได้จากการขนส่งสินค้าทางบกข้ามแดน เพิ่มสงูขึน้กว่าเท่าตวั 

2. การรับรู้ก าไรจากบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด เพิ่มขึน้จากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ท่ีจากเดิม 40% เป็น 51% ในเดือน 
กนัยายน 2564 

 
 ก าไรขัน้ต้นของบริษัทส าหรับไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 352.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 188.08 ล้านบาท คิดเป็น 114.31% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อน
ส าหรับงวดเดียวกัน และก าไรขัน้ต้นส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 873.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 439.82 ล้านบาท คิดเป็น 101.43% ของ
ก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน เกิดจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่จากการบริการขนส่งสินค้าทางเรือ และขนส่งทางบกข้ามแดน อตัราก าไร
ขัน้ต้น ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 เท่ากบั 16.61% ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้เกิดจาก มีการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานขายท่ีเพิ่มสงูขึน้แปรผันตาม
ก าไรจากการขายท่ีเพิ่มขึน้ และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ เกิดจากบริษัทได้มีการตัง้ประมาณการโบนสัพนักงานเพิ่มขึน้ตามสดัส่วนความสามารถ
ในการท าก าไรตามเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้ โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 เท่ากบั 5.11% ลดลงจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีสดัส่วนเท่ากบั 7.08% แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารสดัส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  
 ก าไรสทุธิของบริษัทส าหรับไตรมาส 3/2564 เท่ากบั 162.16 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 106.00 ล้านบาท คิดเป็น 188.76% ของก าไรสทุธิในปีก่อนส าหรับ
งวดเดียวกนั  และก าไรสทุธิของบริษัทส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากบั 355.17 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 213.48 ล้านบาท คิดเป็น 150.67% ของก าไร
สทุธิในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกันและบริษัทมีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้โดยจะเห็นว่า อตัราก าไรสทุธิดีขึน้ โดยในไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 
7.10% เทียบกบั ไตรมาส 3/2563 เท่ากบั 6.13% 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 
 
                   หน่วย : ล้านบาท 

รำยได้จำกบริกำร Q3/2564 Q3/2563 Q2/2564 

%

เปลี่ยนแปลง 

YOY 

%

เปลี่ยนแปลง 

QOQ 

9M/2564 9M/2563 

%

เปลี่ยนแปลง 

YOY 

การขนส่งสินค้าทางทะเล 1,293.12 163.11 727.05 692.79% 77.86% 2,436.22 435.79 459.04% 

การขนส่งสินค้าทางอากาศ 400.15 436.25 445.22 -8.28% -10.12% 1,283.18 1,361.21 -5.73% 

การขนส่งทางบกข้ามพรมแดน 531.22 242.11 464.41 119.41% 14.39% 1,377.15 607.24 126.79% 

ซพัพลายเชนโซลชูัน่ส์  101.49 83.13 109.10 22.09% -6.98% 304.32 252.68 20.44% 

รวม รายได้จากการบริการ  2,273.83 905.64 1,698.68 151.07% 33.86% 5,257.79 2,588.84 103.09% 

ก ำไรขัน้ต้น  

การขนส่งสินค้าทางทะเล 201.83 38.41 132.26 452.46% 52.60% 406.12 100.13 305.59% 

การขนส่งสินค้าทางอากาศ 67.22 73.21 79.31 -8.18% -15.24% 224.25 191.27 17.24% 

การขนส่งทางบกข้ามพรมแดน 73.19 39.12 73.19 87.09% 0.00% 193.45 95.25 103.10% 

ซพัพลายเชนโซลชูัน่ส์ 10.38 13.80 16.73 -24.81% -37.98% 49.60 46.95 5.63% 

รวม ก าไรขัน้ต้น  352.62 164.54 301.49 114.31% 16.96% 873.42 433.60 101.43% 

 
 รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล ส าหรับไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 1,293.12 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 1,130.01 ล้านบาท คิดเป็น 692.79% ของ
รายได้ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน และส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 2,436.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้  2,000.44 ล้านบาท คิดเป็น 
459.04%  ของรายได้ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน จาก Demand ท่ีเพิ่มขึน้ และบริษัทสามารถบริหารจัดการตามกลยทุธ์ ท่ีวางไว้ในการขยายตลาด
ทัง้ใน สหรัฐอเมริกาและจีน ได้เป็นอย่างดี ท าให้บริษัทมีปริมาณการขนส่งท่ีเพิ่มขึน้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดเอาไว้ ก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งสินค้า
ทางทะเล ส าหรับไตรมาส 3/2564 เท่ากบั  201.83 ล้านบาทเพิ่มขึน้  163.42 ล้านบาท คิดเป็น 425.46%  ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน 
และ ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 406.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้  305.99 ล้านบาท คิดเป็น 305.59% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวด
เดียวกนั 
 
 รายได้จากการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส าหรับไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 400.15 ล้านบาท ลดลง 36.10 ล้านบาท คิดเป็น 8.28% ของรายได้ในปี
ก่อนส าหรับงวดเดียวกัน และส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 1,283.18 ล้านบาท ลดลง 78.03 ล้านบาท คิดเป็น 5.73% ของรายได้ในปี
ก่อนส าหรับงวดเดียวกนั สาเหตเุกิดจาก ใน ปี 2563 บริษัทมีการท า Charter Flight จึงท าให้บริษัทมีรายได้และต้นทนุค่อนข้างสงู 
 
 รายได้จากการขนส่งทางบกข้ามแดน ส าหรับไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 531.22 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 289.11 ล้านบาท คิดเป็น 119.41% ของรายได้
ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน และส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 1,377.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 769.91 ล้านบาท คิดเป็น 126.79% ของ
รายได้ในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน สาเหตเุกิดจาก การขนส่งทางบกข้ามแดนเป็นบริการท่ียงัคงมีความต้องการในการใช้บริการมากขึน้อย่างต่อเน่ือง 
บริษัทมีปริมาณการให้บริการเพิ่มขึน้ในไตรมาสท่ีผ่านมา ท าให้รายได้  จากการขนส่งทางบกข้ามแดน เติบโตอย่างรวดเร็ว ก าไรขัน้ต้นจากการขนส่ง
สินค้าทางทางบกข้ามแดน ส าหรับไตรมาส 3/2564 เท่ากบั 73.19 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 34.07 ล้านบาท คิดเป็น 87.09% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับ
งวดเดียวกัน และส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 193.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 98.20 ล้านบาท คิดเป็น 103.10% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อน
ส าหรับงวด  
 
 รายได้จาก Supply Chain Solutions ส าหรับไตรมาส 3/2564 เท่ากบั 101.49 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 18.36 ล้านบาท คิดเป็น 22.09% ของรายได้ในปี
ก่อนส าหรับงวดเดียวกัน และส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากบั 304.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 51.64 ล้านบาท คิดเป็น 20.44% ของรายได้ในปี
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3,164 

1,863 

1,301 

2,046 

1,070 976 

สินทรัพย์  หนีส้ิน สว่นของผู้ ถือหุ้น 

31-09-2021 31-12-2020

ก่อนส าหรับงวดเดียวกัน เน่ืองจาก บริษัทเร่ิมมีการขยายงานในส่วนท่ีเป็น Warehouse / Distribution มากขึน้ ท าให้บริษัทเร่ิมมีรายได้เพิ่มขึน้ จาก
การท่ีบริษัทได้มีการเปิดคลงัสินค้าใหม่พืน้ท่ี 10,000 ตารางเมตร ในไตรมาส 3/2564 และ ก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาส 3/2564 เท่ากบั 10.38 ล้านบาท
ลดลง 3.42 ล้านบาท คิดเป็น 24.81% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน สาเหตุเกิดจากในไตรมาส 3 มี Setup Cost จึงท าให้ก าไรลดลง
และ ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากบั 49.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.65 ล้านบาท คิดเป็น 5.63% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน 
 
กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 

              หน่วย : ล้านบาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               หน่วย : ล้านบาท 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 30 กันยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

สินทรัพย์ 3,164.38 2,045.50 1.118.88 54.70 
หนีส้ิน 1,863.41 1,069.90 793.51 74.17 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,300.96 975.60 325.36 33.35 

 
 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 3,164.38 ล้านบาท และ 2,045.50 ล้านบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้ 1,118.88 ล้านบาท คิดเป็น 54.70% เกิดจากรายได้จากการบริการท่ีเพิ่มขึน้มีผลท าให้ลูกหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ โดยลูกหนีก้ารค้า ณ วันท่ี 30 
กนัยายน 2564  และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 1,551.24 ล้านบาท และ 953.06 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 598.18 ล้านบาท คิดเป็น 62.77% 
โดย Ratio ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเ้ท่ากบั 61 วนั 
 
 บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,863.41 ล้านบาท และ 1,069.90 ล้านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึน้ 793.51 ล้านบาท คิดเป็น 74.71% เกิดจากต้นทุนบริการท่ีเพิ่มขึน้ท าให้เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ ประกอบกับบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล  โลจิสติกส์ 
จ ากัด มีการกู้ เงินจากสถาบันเพิ่มขึน้เพื่อขยายธุรกิจท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 และวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 เท่ากบั 101.35 ล้านบาท และ 47.39 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 53.96 ล้านบาท คิดเป็น 113.87% เกิดจากบริษัทมีก าไรเพิ่มขึน้จึง
มีภาษีท่ีต้องช าระเพิ่มขึน้ 
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เหตุกำรณ์ส ำคัญของบริษัทในไตรมำส 3/2564  
 
 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงิน 
126.20 ล้านบาท ทัง้นี ้ภายหลงัการลงทนุเพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อยจะเพิ่มจากร้อยละ 40 เป็น ร้อยละ 51 
 
มุมมองของผู้บริหำรต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ส ำหรับปี 2564 ( ต.ค.-ธ.ค.) 

 การจัดการขนส่งสินค้า บริษัทมองว่ายงัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยด้านราคาค่าระวางทัง้ Air และ Sea มีราคาท่ีทรงตวัสงู และปริมาณการ
ขนส่งก็มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และจีน ซึง่เป็นตลาดหลกัของ
บริษัท ประกอบกับบริษัทเองได้งานจากลกูค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง จากการท่ีบริษัทหาช่องทางการขนส่งให้ลกูค้าตามความต้องการได้เป็นอย่า งดี ใน
ภาวะพืน้ท่ีระวางขาดแคลน ท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้า และมีการใช้บริการมากขึน้ 

1. การบริการขนส่งทางทะเล บริษัทคาดการณ์ว่าปริมาณการขนส่งจะเพิ่มสงูขึน้ตลอดปี 2564 และคาดว่าแนวโน้มค่าระวางเรือ จะยงัอยู่ใน
ระดบัสงู ไปถึงกลางปีหน้า โดยเฉพาะ Demand ในสหรัฐอเมริกามีปริมาณค่อนข้างมากจากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ Supply 
ยงัคงมีปัญหาเก่ียวกบัคอนเทนเนอร์ขาดแคลน และ Congestion ใน Port แต่บริษัทยงัคงสามารถบริหารจดัการตามแผนกลยุท์ได้เป็นอย่าง
ดี และยงัมีความสามารถในการบริการได้อย่างต่อเนื่อง 

2. การบริการขนส่งทางบกข้ามพรมแดน (Cross Border Services) ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั หรือ
ETL มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง จากกระแสการตอบรับท่ีดีจากลูกค้า และทางบริษัทได้เข้าเพิ่มทุนในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล          
โลจิสติกส์ จ ากัด หรือ ETL เพื่อเพิ่มศกัยภาพรองรับการเติบโตในไตรมาส 3 ท่ีผ่านมา และจากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจของจีน จะเห็นว่า
ปริมาณการขนส่งทางบกในไตรมาส 3 เติบโตค่อนข่างสูง ท าให้บริษัท ETL ต้องพิจารณาเพิ่มทุนใน Guangxi Eroasia Total Logistics 
Co.,Ltd. เป็นจ านวน 5 ล้านหยวน ในไตรมาส 4/2564 เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของปริมาณงานท่ีเพิ่มขึน้  ประกอบกับ
บริษัท ETL ได้มีการพิจารณาลงทุนในบริษัทแห่งใหม่ในจีนโดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในส่วนงาน
เก่ียวกบัการขนส่งทางบก (Inland Transportation) ในประเทศจีน อีกด้วย และบริษัทคาดว่าการบริการขนส่งทางบกข้ามพรมแดน (Cross 
Border Services) จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

   
 บริษัทมีความมัน่ใจว่าในไตรมาส 4/2564 จะยงัคงรักษาความสามารถในการสร้างผลก าไรท่ีดี ได้อย่างต่อเน่ืองตามแผนงานต่างๆ ท่ีวางไว้ จึง
มัน่ใจว่าผลการด าเนินงานในปีนีจ้ะสามารถเติบโตได้มากกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างแน่นอน 
 
 




