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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร  
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 1 ปี 2565 
 
 การส่งออกของไทยไตรมาสแรกของปี 2565 (มกราคม - มนีาคม) ขยายตวั 14.9% ขณะทีก่ารน าเขา้ขยายตวั 18.4% มปัีจจยัส าคญัที่ช่วย
สนับหนุนการส่งออกเพิม่ขึ้น ยงัเป็นผลมาจากการส่งเสรมิผ่านนโยบายซอฟพาวเวอร์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ผลกัดนั 4 กลุ่มสนิค้าส าคญั คอื 
อาหาร ดจิทิลัคอนเทนต ์สุขภาพความงามและสนิคา้ทีม่จีุดขายเป็นอตัลกัษณ์ของไทย การจดัท ามาตรการเชงิรุกดา้นการบรหิารจดัการผลไม ้มผีล
ท าใหต้วัเลขการส่งออกในภาพรวมเป็นบวก โดยเฉพาะตลาดจนีซึง่มกีารเจรจากบัด่านต่างๆ ในการส่งออกทางบกล่าสุด ด่านส่งออกผลไมไ้ทยไป
จนีทีป่ระกอบดว้ย 4 ด่านหลกั คอื ด่านโม่ฮาน ด่านโหย่วอี้กวาน ด่านผงิเสยีงและด่านตงซงิ ทีด่่านตงซงิไดปิ้ดมาระยะหนึ่ง วนัน้ีไดม้กีารเปิดด่าน
ตงซงิแล้ว จะเป็นปัจจยัช่วยใหก้ารส่งผลไมไ้ทยไปจนีทางบกคล่องตวัขึน้  นอกจากนัน้การส่งออกทางเรอื การขาดแคลนตู้เริม่คลี่คลาย กระทรวง
การต่างประเทศประสานกบัทางการจนีมสี่วนช่วยอ านวยความสะดวกทีท่่าเรอืตอนใตข้องจนีอย่างน้อย 3 ท่า คล่องตวัขึน้ท าใหต้วัเลขการส่งออก
ทางเรอืเพิม่ขึน้ อกีทัง้อตัราค่าระวางเรอืจากไทยไปยุโรป เริม่ลดลงในขณะทีบ่างเสน้ทางไม่เพิม่ขึน้ จะเป็นตวัช่วยอกีตวัหนึ่ง ค่าเงนิบาทอ่อนค่า มี
ส่วนช่วยท าใหก้ารส่งออกการแขง่ขนัในตลาดโลกแขง่ขนัไดม้ากขึน้ เชื่อว่าภาพการส่งออกโดยรวมยงัเป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ 
 
 จากผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิทัฯ เตบิโตเป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ทีว่างไวแ้ละยงัมกีารเตบิโตไปในทศิทางเดยีวกนักบั
การน าเขา้และการส่งออกของประเทศไทยด้วย โดยบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการบรกิารในไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 2,154.96 ล้านบาท เตบิโตเมื่อ
เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อน 67.66% โดยเฉพาะการให้บรกิารขนส่งทางทะเล (Sea Freight) เตบิโตค่อนขา้งสูงถึง 216% เมื่อเทยีบกบั
ช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อน และบรษิทัฯ มกี าไรสุทธใินไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 157.73 ล้านบาท เตบิโตเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อน 
93.31% 
 
 สรปุผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  
              หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุน Q1/2565 Q1/2564 %เปล่ียนแปลง  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,154.96 1,285.28 67.66 

ก าไรขัน้ตน้ 342.83 219.31 56.32 

รายไดอ้ื่น 10.89 2.09 420.96 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 37.39 20.80 79.75 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 116.39 78.07 49.08 

ตน้ทุนทางการเงนิ 5.54 2.72 103.68 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 30.38 19.76 53.77 

ก าไรสุทธ ิ 164.02 100.05 63.94 

กำรแบ่งปันก ำไร  

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 157.73 81.60 93.31 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทัย่อย 

6.29 18.45 (65.92) 

 
 โดยผลการด าเนินงาน บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการบรกิารส าหรบัไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 2,154.96 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 869.68 ลา้นบาท คดิเป็น 
67.66% ของรายได้ในปีก่อนส าหรบังวดเดียวกัน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีผลท าให้ก าไรสุทธิส าหรบัไตรมาส 1/2565 เท่ากับ 157.73 ล้านบาท 
เพิม่ขึ้น 76.14 ล้านบาท คดิเป็น 93.31% ของก าไรสุทธิในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั สาเหตุที่ก าไรสุทธิเพิม่ขึ้น เกิดจากรายได้จากการขนส่ง
สนิคา้ทางทะเลยงัมปีรมิาณการขนส่งทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามกลยุทธ์ของบรษิทัฯ ในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ ประกอบกบัการส่งออกทางเรอื การขาดแคลนตู้เริม่คลี่คลาย มผีลท าใหบ้รษิทัฯ สามารถจดัการบรกิารขนส่ง
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ให้กบัลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการการขนส่งทีเ่พิม่ขึ้นของลูกค้าได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยบรษิัทฯ สามารถจดัการ
ขนส่งสนิคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี
 
 ก าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ ส าหรบัไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 342.83 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 123.52 ล้านบาท คดิเป็น 56.32% ของก าไรขัน้ต้นในปี
ก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั เกดิจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ส่วนใหญ่จากการบรกิารขนส่งสนิคา้ทางเรอืและขนส่งทางบกขา้มพรมแดน ค่าใชจ้่ายในการขาย
ส าหรบัไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 37.39 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 16.59 ล้านบาท คดิเป็น 79.75% เพิม่ขึน้สอดคล้องกบัยอดขายและก าไรทีเ่พิม่ขึน้ ส่วน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรบัไตรมาส 1/2565 เท่ากับ 116.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.32 ล้านบาท คิดเป็น 49.08% เกิดจากระหว่างปี 2564   
บรษิทัฯ ย่อยไดม้ลีงทุนจดัตัง้บรษิทัใหม่ขึน้มา จงึท าใหม้คี่าใชจ้่ายในการบรหิารส าหรบัไตรมาส 1/2565 เพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนส าหรบั
งวดเดียวกัน โดยบริษัทที่จัดตัง้ใหม่ ได้แก่ WICE Logistics (Malaysia) Sdn. Bhd., บริษัท ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จ ากัด และ Euroasia 
Integrated Logistics Services Sdn. Bhd. โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ส าหรบัไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 5.37% ลดลงจากงวด
เดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งมสีดัส่วนเท่ากบั 6.06% แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัฯ มกีารบรหิารสดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 
 
 ก าไรสุทธิของบริษัทส าหรบัไตรมาส 1/2565 เท่ากับ 157.73 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 76.14 ล้านบาท คิดเป็น 93.31% ของก าไรสุทธิในปีก่อน
ส าหรบังวดเดยีวกนั และบรษิทัฯ มคีวามสามารถในการท าก าไรเพิม่ขึน้โดยจะเหน็ว่าอตัราก าไรสุทธดิขีึน้ โดยในไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 7.28% 
เทยีบกบั ไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 6.34% 
 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 
           หน่วย : ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           หน่วย : ลา้นบาท 
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การขนสง่สนิคา้ทางทะเล การขนสง่สนิคา้ทางอากาศ การขนสง่ทางบกขา้มพรมแดน ซพัพลายเชนโซลูชัน่ส ์

รำยได้จำกกำรบริกำร Q1/2565
Q1/2564

218.18

49.97
64.41

10.27

71.69 77.81
47.15

22.66

การขนสง่สนิคา้ทางทะเล การขนสง่สนิคา้ทางอากาศ การขนสง่ทางบกขา้มพรมแดน ซพัพลายเชนโซลูชัน่ส ์

ก ำไรสทุธิ
Q1/2565
Q1/2564
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สนิทรพัย ์ หน้ีสนิ สว่นของผูถ้อืหุน้ 

31-03-2565 31-12-2564

 
 รายไดจ้ากการขนส่งสนิค้าทางทะเล ส าหรบัไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 1,314.35 ล้านบาทเพิม่ขึ้น 898.83 ล้านบาท คดิเป็น 216.31% ของ
รายไดใ้นปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั ส าหรบับรกิารขนส่งสนิคา้ทางทะเลปรมิาณการบรกิารขนส่งเตบิโตอย่างต่อเนื่อง จากความตอ้งการใชบ้รกิาร
ที่เพิม่ขึ้นจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจหลงัสถานการณ์โรค COVID - 19 ท าให้บรษิัทฯ มปีรมิาณการขนส่งที่เพิม่ขึ้นเป็นไปตามแผนที่ก าหนด
เอาไว้ ก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งสนิค้าทางทะเล ส าหรบัไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 218.18 ล้านบาทเพิม่ขึ้น 146.49 ล้านบาท คดิเป็น 204.33% 
ของก าไรขัน้ตน้ในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั 
 
 รายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ส าหรบัไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 392.87 ลา้นบาท ลดลง 45.02 ลา้นบาท คดิเป็น 10.28% ของรายได้
ในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั สาเหตุเกิดจาในปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2564 บรษิัทฯ มกีารท า Charter Flight เป็นจ านวนมาก จงึท าให้
บรษิทัฯ มรีายไดแ้ละต้นทุนค่อนขา้งสูง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีนี้จงึท าใหร้ายไดจ้ากการบรกิารทางอากาศส าหรบัไตรมาส 1/2565 ลดลงจากปีก่อน
ส าหรบังวดเดยีวกนั 
 
 รายไดจ้ากการขนส่งทางบกขา้มแดน ส าหรบัไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 396.71 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 15.74 ล้านบาท คดิเป็น 4.13% ของรายได้
ในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั สาเหตุเกดิจากการขนส่งทางบกขา้มแดนเป็นบรกิารทีย่งัคงมคีวามต้องการในการใชบ้รกิารค่อนขา้งมาก ถงึแมว่้า
ในช่วงตน้ปี 2565 การปิดด่านทีป่ระเทศจนีอาจเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งทางบกขา้มแดน แตบ่รษิทัฯ กม็แีผนในการแกปั้ญหาดงักล่าวใหก้บัลูกคา้
ได้ โดยการขนส่งทางรถไฟ ( Road-Rail Service) เชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งทางรถบรรทุกไปยงัรถไฟ จากประเทศลาว - จนี เพื่อเพิม่ความ
รวดเรว็ในการขนส่งใหก้บัลูกคา้ จงึเป็นบรกิารอกีทางเลอืกหนึ่งทีช่่วยลดปัญหาการตดิคา้งของสนิคา้หน้าด่านศุลกากร ก าไรขัน้ต้นจากการขนส่ง
สนิคา้ทางบกขา้มแดน ส าหรบัไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 64.41 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17.26 ลา้นบาท คดิเป็น 36.61% ของก าไรขัน้ตน้ในปีก่อนส าหรบั
งวดเดียวกัน และบริษัทฯ มีความสามารถในการท าก าไรส าหรับการขนส่งทางบกข้ามแดนเพิ่มขึ้น โดยจะเห็นว่าอัตราก าไรขัน้ต้นดีขึ้น              
โดยในไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 16.24% เทยีบกบั ไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 12.38%  
 
 รายไดจ้าก Supply Chain Solutions ส าหรบัไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 104.31 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 10.05 ลา้นบาท คดิเป็น 10.66% ของรายได้
ในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั เนื่องจากบรษิทัฯ เริม่มกีารขยายงานในส่วนที่เป็น Warehouse / Distribution มากขึน้ ท าใหบ้รษิทัฯ เริม่มรีายได้
เพิม่ขึน้จากการทีบ่รษิัทฯ ไดม้กีารเปิดคลงัสนิค้าใหม่พื้นที ่10,000 ตารางเมตร ตัง้แต่ช่วงกลางปี 2564 เป็นต้นมา ส าหรบัก าไรขัน้ต้นไตรมาส 
1/2565 เท่ากบั10.27 ล้านบาท ลดลง 12.39 ล้านบาท คดิเป็น 54.67% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั สาเหตุเกดิจากยงัมตี้นทุน
ค่าใชจ้่ายของการเปิดคลงัสนิคา้ใหม่จงึท าใหก้ าไรลดลง 
 
กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 
              หน่วย : ลา้นบาท 
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 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 3,502.60 ล้านบาท และ 3,495.44 ล้านบาท 
ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 7.16 ลา้นบาท คดิเป็น 0.20% เกดิจากมเีงนิสดเพิม่ขึน้ซึง่ไดร้บัจากการเกบ็เงนิจากลูกหนี้ จงึมผีลท าใหลู้กหนี้การคา้ลดลง 
 
 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 1,857.93 ลา้นบาท และ 1,993.37 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ลดลง 135.43 ลา้นบาท คดิเป็น 6.79% เกดิจากระหว่างงวดมกีารช าระเงนิกู้ยมืท าใหห้นี้สนิลดลง 
 
เหตุกำรณ์ส ำคญัของบริษทัในไตรมำส 1/2565  
 

1. เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2565 กรรมการบรษิทัยูโรเอเชยี ทรานสปอร์ต จ ากดั (บรษิทัย่อย) ไดม้มีตใิห้เรยีกช าระทุนค่าหุ้นสามญัที่ยงั
ช าระไม่ครบจ านวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าอีก 7.50 บาทต่อหุ้น บรษิัทฯ ได้จ่ายช าระค่าหุ้นรวมจ านวน 33.75 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 25 
กุมภาพนัธ ์2565 

2. เมื่อวนัที ่16 มนีาคม 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้บรษิทั ไวส ์ซพัพลายเชน โซลูชัน่ จ ากดั มมีตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 13.5 ลา้น
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 80 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่อกีจ านวน 66,500 หุน้ ในราคามูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1,000 
บาท บรษิัทฯได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิม่ทุนรวมจ านวน 33.25 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 16 มนีาคม 2565 และบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจดั
ประเภทไวอ้ยู่ในบญัชเีจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

 
มุมมองของผู้บริหำรต่อแนวโน้มและกลยุทธส์ ำหรบัไตรมำส 2/2565 
 หลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บรษิทัฯ มองว่าเศรษฐกจิ จะกลบัมาฟ้ืนตวัอย่างมสีาระส าคญั เน่ืองจากบรษิทัฯ มองเหน็
สญัญานการใชบ้รกิารการขนส่งทีลู่กคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ ทีม่คีวามต้องการขนส่งต่อเนื่องค่อนขา้งสงู ท าใหบ้รษิทัฯ มองเหน็โอกาส
ในการบรหิารจดัการเพื่อใหม้คีวามสามารถในการรองรบัความตอ้งการในการขนส่งของลูกคา้ ใหส้ามารถขนส่งได ้ในทุกรปูแบบ 

1. การบริการขนส่งทางทะเล บริษัทฯ คาดการณ์ว่าปริมาณการขนส่งจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดปี 2565 โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา และจนี ซึ่งเป็นตลาดหลกัของบรษิัทฯ ที่มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิารจดัการด้านการขนส่งเป็นอย่างด ีประกอบกบั
บริษัทฯ มีสาขาพันธมิตรการให้บริการในกลุ่มเหล่านี้อย่างแข็งแกร่ง เป็นข้อได้เปรียบในการบริหารงานได้อย่าง รวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

2. การบรกิารขนส่งทางบกขา้มพรมแดน (Cross Border Services) ภายใต้การบรหิารงานของบรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ ากดั 
(ETL) ถึงแม้ว่าด้านต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นจากราคาน ้ามนัที่ปรบัตวั ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ ในขณะนี้ โดยบรษิัทฯ ได้มกีาร
เตรยีมแผนบรหิารต้นทุนขนส่งล่วงหน้าก่อนท าสญัญา โดยการก าหนดราคาต้นทุนน ้ามนัใหอ้ยู่ในค่าบรกิารขนส่ง ซึง่เป็นไปตามที่ตกลง
กนัในสญัญาบรกิารส าหรบักลุ่มลูกค้าระยะยาวของบริษัทฯ และติดตามสถานการณ์พร้อมปรบัราคาต้นทุนน ้ามนัส าหรบักลุ่มลูกค้า
สญัญาระยะสัน้ อกีทัง้มกีารเจรจากบัลูกคา้อย่างต่อเนื่องเพื่อรกัษาอตัราค่าบรกิารใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม  และจากกรณีทีป่ระเทศจนี 
ลอ็กดาวน์พรมแดน บรษิทัฯ ไดม้กีารเสนอการใหบ้รกิารขนส่งทางรถไฟ (Road-Rail Service) หรอืขนส่งทางราง เชื่อมต่อเสน้ทางการ
ขนส่งทางรถบรรทุกไปยงัรถไฟประเทศลาว–จนี แก่ลูกคา้ เพื่อเป็นทางเลอืกในการขนส่ง ซึ่งการใหบ้รกิารขนส่งทางรางของ บรษิทัฯ 
นับตัง้แต่ตน้ปีมาจนถงึปัจจุบนัใหบ้รกิารไปแล้ว 200 กว่าเทีย่ว 

3. บรษิัท ไวส์ ซพัพลายเชน โซลูชัน่ส์ จ ากดั (บรษิัทย่อย) ผู้ให้บรกิารด้านโลจสิติกส์และซพัพลายเชนโซลูชัน่ส์แบบครบวงจร ทัง้งาน
คลงัสนิคา้ การกระจายสนิคา้ การขนส่งสนิคา้ (Equipment) ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย มแีผนเตรยีมเปิดคลงัสนิคา้แห่งใหม่เพื่อรบั
งานบรหิารคลงัสนิคา้เพิม่เตมิพืน้ทีร่วมประมาณ 20,000 ตารางเมตร ซึง่จะมกีารรบัรูร้ายไดเ้ขา้มาช่วงกลางปี 2565 

 
 จากแผนกลยุทธ์ดงักล่าวขา้งต้นบรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่สรา้งการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง จากการบรหิารจดัการทีด่ขีองบรษิทัฯ และการลงทุนขยาย
บรกิาร รวมถงึการขยายเครอืข่ายโลจสิติกส์ ใหเ้ป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบรษิทัฯ ทีก่ าหนดเอาไว ้บรษิทัฯ มคีวามมัน่ใจว่าตลอดปี 2565 จะ
เตบิโตไดอ้ย่างต่อเน่ืองตามแผนกลยุทธท์ีว่างเอาไวอ้ย่างแน่นอน 
   
 




