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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร  
ผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 
 
 การส่งออกของประเทศไทย นับเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัของเศรษฐกจิในปี 2564 โดยสามารถพลกิกลบัมาขยายตวัไดใ้นอตัราสงู
ถงึ 17% จากปีก่อนทีห่ดตวั –6.5% ผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและการคา้โลก สะทอ้นจากการเตบิโตของตลาดส่งออกทีก่ระจายตวั
ทัง้ในดา้นตลาดและหมวดสนิคา้ อกีทัง้ยงัไดอ้านิสงสจ์ากนโยบายการท างานทีบ่า้น และความตอ้งการผลติภณัฑ์ทีเ่กี่ยวกบัการป้องกนั
การตดิเชื้อและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ทีป่รบัขึน้มากในช่วงปลายปีได้
หนุนใหส้นิคา้ส่งออกทีเ่กีย่วขอ้งเตบิโตไดด้ ี
 จากผลประกอบการในปี 2564 บรษิทัมกีารเตบิโตไปในทศิทางเดยีวกนักบั การขยายตวัในการส่งออกของประเทศไทย ประกอบ
กบับรษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวต้ามแผนกลยุทธ ์ไดเ้กนิกว่าเป้าทีก่ าหนดไว ้โดยในไตรมาสที ่4/2564 บรษิทัมกี าไรสุทธิ
ถงึ 180.36 ลา้นบาท ซึง่ยงัคงมผีลประกอบการทีเ่ป็น New High อกีครัง้ของบรษิทัอย่างต่อเนื่องมาถงึ 8 ไตรมาสตดิกนั โดยรายไดจ้าก
การบรกิารในไตรมาสที ่4/2564 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 4/2563 เตบิโตถงึ 69.11% ประกอบกบัก าไรสุทธขิองบรษิทัเตบิโตแบบ
กา้วกระโดดอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที ่4/2564 มกี าไรสุทธเิท่ากบั 180.36 ลา้นบาท เตบิโตขึน้จากไตรมาสที ่4/2563 ถงึ 203.65% 
 
          หน่วย : ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในไตรมาส 4/2564 รายไดแ้ละก าไรสุทธขิองบรษิทัเตบิโตสูงขึน้ เกนิกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยผลประกอบการทีเ่ตบิโตแบบ

ก้าวกระโดด เกิดจากการด าเนินงานที่เป็นไปตามกลยุทธ์ที่บรษิัทได้ก าหนดเอาไว้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัตวัเลขการ
ส่งออกของไทยล่าสุดในปี 2564 ทีม่อีตัราการขยายตวัถงึ17% ประกอบการกลบัมาฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิา และจนี ยงัคง
มอีย่างต่อเนื่องไปจนถงึ ไตรมาส 3 ปี 2565 โดยทัง้สองประเทศเป็นตลาดการขนส่งหลกัของบรษิทัในปัจจุบนั และจากผลประกอบการ 

 
ในไตรมาส 4/2564 รายไดจ้ากการบรกิารขนส่งทางทะเล เตบิโตเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนสงูถงึ 490.27% และรายได้

จากการบรกิารขนส่งทางบกขา้มแดน มปีรมิาณงานเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 4/2564 รายไดเ้ตบิโตเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลา
เดยีวกนัในปีก่อนเตบิโต 47.93% 
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 สรปุผลกำรด ำเนินงำน  
 

งบก ำไรขำดทุน Q4/2564 Q4/2563 Q3/2564 
%เปลี่ยนแปลง 

YOY 

% เปลี่ยนแปลง 

QOQ 
2564 2563 

%เปลี่ยนแปลง 

YOY 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,378.81 1,406.69 2,273.83 69.11 4.62 7,636.60 3,995.53 91.13 

ก าไรขัน้ตน้ 369.86 183.90 352.62 101.12 4.89 1,243.28 617.50 101.34 

รายไดอ้ื่น 13.55 - 7.54 10.90 -279.79 24.29 34.13 10.04 240.12 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 21.59 9.89 39.71 118.27 -45.63 115.79 32.55 255.68 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 109.13 76.55 84.07 42.56 29.81 379.10 261.15 45.16 

ตน้ทุนทางการเงนิ 3.28 2.07 3.92 -258.80 -16.20 14.26 10.16 40.31 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 46.84 18.43 45.66 154.13 2.59 147.48 48.42 204.57 

ก าไรสุทธ ิ 202.57 73.56 190.17 175.39 6.5 620.79 275.24 125.55 

กำรแบ่งปันก ำไร 

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัฯ 
180.36  59.40  162.16  203.65% 11.22% 535.53  201.08  166.32% 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้

เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม

ของบรษิทัย่อย 

22.21  14.16  28.01  56.84% -20.71% 85.26  74.15  14.98% 

 
 โดยผลการด าเนินงาน บรษิทัมรีายไดจ้ากการบรกิารส าหรบัไตรมาส 4/2564 เท่ากบั 2,378.81 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 972.12 ลา้นบาท 
คดิเป็น 69.11% ของรายไดใ้นปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และรายไดส้ าหรบังวด ปี 2564 เท่ากบั 7,636.60 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,641.07
ล้านบาท คดิเป็น 91.13% ของรายได้ในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั จากรายได้ที่เพิม่ขึน้มผีลท าใหก้ าไรสุทธิส าหรบัไตรมาส 4/2564
เท่ากบั 180.36 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 120.96 ลา้นบาท คดิเป็น 203.65% ของก าไรสุทธใินปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และก าไรสุทธสิ าหรบั
งวดปี 2564 เท่ากบั 535.53 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 334.44 ลา้นบาท คดิเป็น 166.32% ของก าไรสุทธใินปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั สาเหตุที่
ก าไรสุทธเิพิม่ขึน้  
- เกดิจากรายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้ทางทะเลมปีรมิาณการขนส่งทีเ่พิม่ขึน้ จากการทีบ่รษิทัฯ ตัง้เป้าในการเจาะตลาดลูกคา้ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมทีม่กีารเตบิโต เป็นอย่างมาก จะเหน็ว่า การขนส่ง
ทางเรอื ม ีDemand สูงขึน้ท าใหบ้รษิทัมปีรมิาณการขนส่งทีเ่พิม่ขึน้และราคาค่าระวางยงัคงปรบัตวัสูงขึน้อย่ างต่อเนื่องท าให้
รายได้เพิม่ขึน้ อย่างก้าวกระโดด ประกอบกบับรษิทัมกีารวางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกบัสถานการณ์ จงึท าให้บรษิทัมีการ
เตบิโตใน Segment Sea Freight ค่อนขา้งสูงมากในปีนี้ อกีทัง้รายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้ทางบกขา้มแดน มกีารเตบิโตอย่าง
แขง็แกร่งจากความนิยมในบรกิาร Segment นี้ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหบ้รษิทัต้องมกีารขยาย Capacity โดยการลงทุน
เพิม่ตูค้อนเทนเนอร ์นอกจากนัน้บรษิทัยงัเพิม่สดัส่วนการถอืหุน้ใน ETL เพิม่ขึน้เป็น 51% จากเดมิที ่40% 

 
 ก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ส าหรบัไตรมาสที ่4/2564 เท่ากบั 369.86 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 185.96 ลา้นบาท คดิเป็น 101.12% ของก าไร
ขัน้ต้นในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกัน และก าไรขัน้ต้นส าหรบัปี 2564 เท่ากับ 1,243.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 625.78 ล้านบาท คิดเป็น 
101.34% ของก าไรขัน้ตน้ในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั เกดิจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ส่วนใหญ่จากการบรกิารขนส่งสนิคา้ทางเรอื และขนส่ง
ทางบกขา้มแดน อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรบังวด ปี 2564 เท่ากบั 16.28% ค่าใชจ้่ายในการขายในปี 2564 เพิม่ขึน้สอดคล้องกบัยอดขาย
และก าไรทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารในปี 2564 ทีเ่พิม่ขึน้ เกดิจากบรษิทัฯ ไดม้กีารตัง้ประมาณการโบนัสพนักงานเพิม่ขึน้ตาม
สดัส่วนความสามารถในการท าก าไรตามเป้าหมายทีก่ าหนดเอาไว้ และมคี่าใช้จ่ายในส่วนต่างจากการตัง้เจา้หนี้เงนิลงทุนใน WICE 
Logistics (Hong Kong) Limited.เพิม่เตมิเป็นจ านวนเงนิ 17.2 ล้านบาท ซึ่งเป็น One Time Period โดยสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
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ต่อรายได ้ส าหรบั ปี 2564 เท่ากบั 4.94% ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งมสีดัส่วนเท่ากบั 6.52% แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัฯ มกีาร
บรหิารสดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
  
 ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ส าหรบัไตรมาสที ่4/2564 เท่ากบั 180.36 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 120.96 ล้านบาท คดิเป็น 203.65% ของก าไร
สุทธใินปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ส าหรบั ปี 2564 เท่ากบั 535.53 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 334.44 ล้านบาท คดิ
เป็น 166.32% ของก าไรสุทธใินปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนัและบรษิทัฯ มคีวามสามารถในการท าก าไรเพิม่ขึน้โดยจะเหน็ว่า อตัราก าไร
สุทธดิขีึน้ โดยในไตรมาส 4/2564 เท่ากบั 7.54% เทยีบกบัไตรมาสที ่4/2563 เท่ากบั 4.25% และในปี 2564 เท่ากบั 6.98% เทยีบกบั ปี 
2563 เท่ากบั 5.02% 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 
 
                 หน่วย : ลา้นบาท 

รำยได้จำกบริกำร Q4/2564 Q4/2563 Q3/2564 

%

เปล่ียนแปลง 

YOY 

%

เปล่ียนแปลง 

QOQ 

2564 2563 

%

เปล่ียนแปลง 

YOY 

การขนส่งสนิคา้ทางทะเล 1,294.23 219.26 1,293.12 490.27 0.09 3,730.45 655.05 469.49 

การขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 502.03 768.81 400.15 -34.70 25.46 1,785.21 2,130.02 -16.19 

การขนส่งทางบกขา้มพรมแดน 550.09 371.86 531.22 47.93 3.55 1,927.24 979.10 96.84 

ซพัพลายเชนโซลูชัน่ส ์ 97.55 87.94 101.49 10.93 -3.88 401.87 340.62 17.98 

รวม รายไดจ้ากการบรกิาร  2,378.81 1,406.69 2,273.83 69.11 4.62 7,636.60 3,995.53 91.13 

ก ำไรขัน้ต้น  

การขนส่งสนิคา้ทางทะเล 218.93 33.96 201.83 544.73 8.47 625.05 134.09 366.15 

การขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 73.92 90.37 67.22 -18.20 9.97 298.17 281.64 5.87 

การขนส่งทางบกขา้มพรมแดน 61.68 41.86 73.19 47.35 -15.73 255.13 137.11 86.08 

ซพัพลายเชนโซลูชัน่ส์ 15.32 17.71 10.38 -13.49 47.69 64.92 64.67 0.40 

รวม ก าไรขัน้ตน้  369.86 183.90 352.62 101.12 4.89 1,243.28 617.50 101.34 

 
 รายได้จากการขนส่งสนิค้าทางทะเล ส าหรบัไตรมาสที่ 4/2564 เท่ากบั 1,294.23 ล้านบาทเพิม่ขึ้น 1,074.97 ล้านบาท คดิเป็น 
490.27% ของรายไดใ้นปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และส าหรบังวดปี 2564 เท่ากบั 3,730.45 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3,075.40 ล้านบาท คดิ
เป็น 469.49% ของรายได้ในปีก่อนส าหรบังวดเดียวกัน ส าหรบับริการขนส่งสินค้าทางทะเลในปีนี้ เติบโตอย่างก้าวกระโดด จาก 
Demand ทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการตามกลยุทธท์ีว่างไวไ้ดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ในการขยายตลาด
ทัง้ในสหรฐัอเมรกิา (USA) และจนี ได้เป็นอย่างด ีท าให้บรษิัทฯ มปีรมิาณการขนส่งที่เพิม่ขึน้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดเอาไว ้ก าไร
ขัน้ต้นจากการขนส่งสนิค้าทางทะเล ส าหรบัไตรมาสที ่4/2564 เท่ากบั 218.93 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 184.97 ล้านบาท คดิเป็น 544.73%  
ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรบังวดเดียวกัน และส าหรบังวดปี 2564 เท่ากับ 625.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 490.96 ล้านบาท คิดเป็น 
366.15% ของก าไรขัน้ตน้ในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั 
 
 รายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ส าหรบัไตรมาสที ่4/2564 เท่ากบั 502.03 ลา้นบาท ลดลง 266.78 ลา้นบาท คดิเป็น 34.70%  
ของรายไดใ้นปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 1,785.21 ลา้นบาท ลดลง  344.81 ลา้นบาท คดิเป็น 16.19% ของ
รายไดใ้นปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั สาเหตุเกดิจากใน ปี 2563 บรษิทัฯ มกีารท า Charter Flight เป็นจ านวนมาก จงึท าใหบ้รษิทัฯ มี
รายไดแ้ละตน้ทุนค่อนขา้งสงู เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีนี้จงึท าใหร้ายไดจ้ากการบรกิารทางอากาศลดลง ถงึแมว้่ารายไดจ้ะลดลงแตจ่ะเหน็วา่
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สนิทรพัย ์ หนี้สนิ สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31-12-2564 31-12-2563

ก าไรขัน้ต้นในปี 2564 เพิม่ขึน้ โดยก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ส าหรบังวดปี 2564 เท่ากบั 298.17 ล้านบาท เพิม่ขึน้  
16.53 ลา้นบาท คดิเป็น 5.87% ของก าไรขัน้ตน้ในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนัเกดิจากบรษิทัฯ มกีารบรหิารตน้ทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ โดยจะเหน็ว่าอตัราก าไรขัน้ตน้ดขีึน้ในปี 2564 เท่ากบั 16.70% เทยีบกบั ปี 2563 เท่ากบั 13.22% 
 
 รายได้จากการขนส่งทางบกข้ามแดน ส าหรับไตรมาสที่ 4/2564 เท่ากับ 550.09 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 178.23 ล้านบาท คิดเป็น 
47.93% ของรายได้ในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 1,927.24 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 948.14 ล้านบาท คดิเป็น 
96.84% ของรายไดใ้นปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั สาเหตุเกดิจากการขนส่งทางบกขา้มแดนเป็นบรกิารทีย่งัคงมคีวามตอ้งการในการใช้
บรกิารมากขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งมกีารขยาย Capacity โดยการลงทุนเพิม่ตูค้อนเทนเนอร ์เพื่อรองรบัการเตบิโต ประกอบ
กบับรษิทัฯ มแีผนการเริม่ใหบ้รกิารขนส่งทางรถไฟ ( Road-Rail Service) โดยการเชื่อมต่อเสน้ทางการขนส่งทางรถบรรทุกไปยงัรถไฟ 
จากประเทศลาว-จนี เพื่อความรวดเรว็ในการขนส่งใหก้บัลูกคา้ จงึเป็น Service อกีทางเลอืกหนึ่งทีช่่วยลดปัญหาการตดิคา้งของสนิคา้
หน้าด่านศุลกากร โดยบรษิทัฯ มปีรมิาณการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ในไตรมาสทีผ่่านมา ท าใหร้ายได้ จากการขนส่งทางบกขา้มแดนเตบิโต
อย่างรวดเรว็ ก าไรขัน้ตน้จากการขนส่งสนิคา้ทางทางบกขา้มแดน ส าหรบัไตรมาสที ่4/2564 เท่ากบั 61.68 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 19.82 ลา้น
บาท คดิเป็น 47.35% ของก าไรขัน้ตน้ในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และส าหรบังวด ปี 2564 เท่ากบั 255.13 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 118.02 
ลา้นบาท คดิเป็น 86.08% ของก าไรขัน้ตน้ในปีก่อนส าหรบังวด  
 
 รายได้จาก Supply Chain Solutions ส าหรบัไตรมาสที่ 4/2564 เท่ากบั 97.55 ล้านบาทเพิม่ขึ้น 9.61 ล้านบาท คดิเป็น 10.93%  
ของรายได้ในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และส าหรบังวดปี 2564 เท่ากบั 401.87 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 61.25 ล้านบาท คดิเป็น 17.98%  
ของรายไดใ้นปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั เนื่องจากบรษิทัฯ เริม่มกีารขยายงานในส่วนทีเ่ป็น Warehouse / Distribution มากขึน้ ท าให้
บรษิทัฯ เริม่มรีายไดเ้พิม่ขึน้ จากการทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารเปิดคลงัสนิคา้ใหม่พืน้ที ่10,000 ตร.ม. ในช่วงกลางปี 2564 
 
 ก าไรขัน้ต้นส าหรบัไตรมาสที่ 4/2564 เท่ากบั 15.32 ล้านบาท ลดลง 2.39 ล้านบาท คดิเป็น 13.49% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อน
ส าหรบังวดเดยีวกนั สาเหตุเกิดจากในกลางปี 2564 ม ีSetup Cost ของการเปิดคลงัสนิค้าใหม่ จงึท าใหก้ าไรลดลง และ ส าหรบังวด     
ปี 2564 เท่ากบั 64.92 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 0.26 ลา้นบาท คดิเป็น 0.40% ของก าไรขัน้ตน้ในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั 
 
กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 
              หน่วย : ลา้นบาท 
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                               ห น่ วย  : ล้ า น
บาท 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 เปล่ียนแปลง ร้อยละ 

สนิทรพัย ์ 3,495.44 2,045.50 1,449.94 70.88 
หนี้สนิ 1,993.37 1,069.90 923.47 86.31 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,502.08 975.60 526.48 53.96 

 
 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 3,495.44 ล้านบาท และ 2,045.50 ล้าน
บาท ตามล าดบั เพิม่ขึ้น 1,449.94 ล้านบาท คดิเป็น 70.88% เกิดจากรายได้จากการบรกิารทีเ่พิม่ขึน้มผีลท าใหลู้กหนี้การคา้เพิม่ขึน้ 
โดยลูกหนี้การคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1,667.00 ลา้นบาท และ 953.06 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพิม่ขึน้ 713.94 ลา้นบาท คดิเป็น 74.91% โดย Ratio ระยะเวลาในการเรยีกเกบ็หนี้เท่ากบั 60 วนั และบรษิทัฯ มสีนิทรพัยท์างการเงนิ
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 410.67 ล้านบาท และ 144.71 ล้านบาท 
ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 265.96 ล้านบาท คดิเป็น 183.79% เกดิจากบรษิทัฯ มกีารน าเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินงานมาลงทุนในเงนิลงทุนใน
กองทุนเปิด ซึ่งมคีวามเสี่ยงต ่า ประกอบกบั บรษิัทฯ มกีารซื้อทรพัย์สนิถาวรเพิม่ขึ้น โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 เทา่กบั 350.39 ลา้นบาท และ 207.68 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 142.71 ลา้นบาท คดิเป็น 68.72% เกดิจากระหว่าง
ปีบรษิทัมกีารซื้อรถหวัลาก-ห่างพวง และตูค้อนเทนเนอรเ์พิม่ขึน้เพื่อรองรบัการขยายงาน 
 
 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1,993.37 ลา้นบาท และ 1,069.90 ลา้นบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 923.47 ล้านบาท คิดเป็น 86.31% เกิดจากต้นทุนบริการที่เพิ่มขึ้นท าให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับ         
บรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั มกีารกู้เงนิจากสถาบนัเพิม่ขึน้เพื่อขยายธุรกจิทีม่กีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง และภาษีเงนิได้
ค้างจ่าย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 101.37 ล้านบาท และ 47.39 ล้านบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 
53.98ลา้นบาท คดิเป็น 113.91% เกดิจากบรษิทัมกี าไรเพิม่ขึน้จงึมภีาษทีีต่อ้งช าระเพิม่ขึน้ 
 
เหตุกำรณ์ส ำคญัของบริษทัในไตรมำส 4/2564     

1. เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2564 และวนัที ่16 พฤศจกิายน 2564 บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั ลงทุนเพิม่ใน Guangxi 
Euroasia Total Logistics Co., Ltd. จ านวน 7.5 ลา้นหยวน 

2. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศมาเลเซียชื่อ 
“WICE Logistics (Malaysia) Sdn. Bhd.” เพื่อใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งและจดัหาระวางการขนส่งทุกชนิดทัง้ภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศ โดยมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 700,000 รงิกติมาเลเซยี และบรษิทัย่อยดงักล่าวเขา้ถอืหุน้ ในสดัส่วนรอ้ยละ 
70 และไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ในเดอืนพฤศจกิายน 2564 

3. เมื่อวนัที ่23 พฤศจกิายน 2564 บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั ลงทุนเพิม่ใน บรษิทั ยโูรเอเชยี ทรานสปอรต์ จ ากดั 
จ านวน 11.25 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 4,500,000 หุน้ เรยีกช าระหุน้ละ 2.5 บาท) บรษิทัฯ ดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุน
กบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที ่26 พฤศจกิายน 2564 บรษิัทย่อยผูกพนั ที่จะต้องจ่ายค่าหุ้นที่ยงัไม่เรยีกช าระจ านวน 33.75 
ลา้นบาท 

4. เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2564 บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั เพิม่สดัส่วนการลงทุนในEuroasia Total Logistics (M) 
Sdn. Bhd. บรษิทัย่อยในประเทศมาเลเซยีจากเดมิ 40% เป็น 49% โดยการซอื หุน้สามญัจ านวน 45,000 หุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิ
ในราคา 2.5 ลา้นบาท 
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มุมมองของผู้บริหำรต่อแนวโน้มและกลยุทธส์ ำหรบัปี 2565 
 

การส่งออกปี 2565 กระทรวงพาณิชยค์าดการณ์ว่า จะยงัคงมกีารขยายตวั เป็นบวกประมาณ 3-4% โดยในปี 2565 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้
ส ารวจความต้องการการขนส่งสนิค้ากบัลูกค้าหลกัมกีารคาดการณ์ไปในทศิทางที่ด ีเนื่องจากเศรษกจิน่าจะกลบัมาฟ้ืนตวัอีกครัง้หลงั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการบรกิารขนส่งสนิคา้ บรษิทัฯ มองว่ายงัมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยดา้นราคา 
ค่าระวางทัง้ทางอากาศ และทางทะเล มรีาคาทีท่รงตวัสูง และปรมิาณการขนส่งกม็แีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ ทัง้ใน
ประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิา และจนี ซึง่เป็นตลาดหลกัของบรษิทั 

 
1. การบรกิารขนส่งทางทะเล บรษิทัฯ คาดการณ์ว่าปรมิาณการขนส่งจะเพิม่สูงขึน้ต่อเนื่องในปี 2565 ประกอบกบัค่าระวางเรอืที่

คาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดบัสูงและการขนส่งทางเรอืยงัคงมปีรมิาณความต้องการขนส่งทีห่นาแน่น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
เศรษฐกจิส าคญัของโลก เช่น สหรฐัอเมรกิา (USA) และจนี ซึง่ส่งผลดกีบับรษิทัทีม่สีาขาพนัธมติรการใหบ้รกิารในกลุ่มเหล่านี้
อย่างแขง็แรง เป็นไปตามแผนการ ก าหนดกลยุทธใ์นการขบัเคลื่อนการเตบิโตของบรษิทัไดอ้ย่างสอดคลอ้งและลงตวั  

2. การบริการขนส่งทางบกข้ามพรมแดน (Cross Border Services) ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล           
โลจสิตกิส ์จ ากดั (ETL) มแีนวโน้มการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง และบรษิทัฯ มแีผนการใหบ้รกิารการขนส่งทางรถไฟ ( Road-Rail 
Service) โดยการเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งทางรถบรรทุกไปยงัรถไฟ จากประเทศลาว-จนี เพื่อความรวดเร็วในการขนส่ง
ใหก้บัลูกคา้ จงึเป็น Service อกีทางเลอืกหนึ่งทีช่่วยลดปัญหาการตดิคา้งของสนิคา้หน้าด่านศุลกากร พรอ้มทัง้เชื่อมเสน้ทาง
ในโครงการ One Belt One Road จากจนีถงึตะวนัออกกลางและทวปียุโรป เพื่อเพิม่โอกาสการรบังานในอนาคต ทีเ่พิม่ขึน้โดย
บรษิทัมจีุดแขง็ดา้นความพรอ้ม ทัง้จ านวนรถขนส่งและตูค้อนเทนเนอร ์ซึง่จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถรองรบัปรมิาณการขนส่งที่
จะเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนเพื่อขยายงานบริษัทได้มีแผนน าบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล            
โลจสิตกิส ์จ ากดั (ETL) เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) ในปี 2565  

3. ขณะทีบ่รษิทั ไวส์ ซพัพลายเชน โซลูชัน่ส ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชนโซลูชัน่ส์ 
แบบครบวงจร ทัง้งานคลงัสินค้า การกระจายสินค้า ( Equipment) ขนาดใหญ่ มีแผนเตรียมเปิดคลงัสินค้าแห่งใหม่พื้นที่ 
ประมาณ 20,000 ตารางเมตร ประกอบไปดว้ยพืน้ที ่ตรง ถนนบางนา-ตราด จ.กรุงเทพฯและอ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 
จากเดมิทีม่พีืน้ที่ 24,000 ตารางเมตร คาดว่าจะสามารถเปิดใหบ้รกิารและทยอยรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาสที ่2/2565 เพื่อรองรบั
การขยายตวัของปริมาณการขนส่งสนิค้าในกลุ่มลูกค้าธุรกิจขายปลกี (Retail),อีคอมเมริ์ซ (E-Commerce),เครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบา้น (Home Appliances) ทัง้ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล และบรษิทัมแีผนขยายคลงัสนิคา้ทัง้หมด 100,000 ตาราง
เมตรภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2565-2567) 

 
 จากแผนกลยุทธ์ดงักล่าวขา้งตน้บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่สรา้งการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง จากการบรหิารจดัการทีด่ขีองบรษิทัฯ และการ
ลงทุนขยายบรกิาร รวมถงึการขยายเครอืขา่ยโลจสิตกิส ์ใหเ้ป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบรษิทัฯ ทีก่ าหนดเอาไว ้บรษิทัฯ มคีวามมัน่ใจ
ว่าในปี 2565 บรษิทัฯ จะเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธท์ีว่างเอาไวอ้ย่างแน่นอน 

 
 


