
 

หน้า 1 จาก 6 
 

1,699 
2,155 2,045 

2,984 

4,200 

302 343 354 521 697 

111 158 170 193 328 

Q2/2564 Q1/2565 Q2/2565 6M/2564 6M/2565

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ก าไรข ัน้ตน้ ก าไรสุทธิ

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร  
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 2 ปี 2565 
 
 ส าหรบัปี 2565 แนวโน้มการน าเขา้และส่งออกสนิคา้ของไทยจะมทีศิทางเตบิโตต่อเนื่อง เนื่องจากมคีวามเสีย่งดา้นการระบาดของโรคโควดิ
สายพนัธุ์ใหม่ในระดบัต ่า ประกอบกบัปัญหาความล่าชา้ในการผลติและการขนส่งในห่วงโซ่การผลติ (Supply Chain) มทีศิทางการฟ้ืนตวัดขีึน้ ยิง่
ไปกว่านัน้แมก้ารเตบิโตทางเศรษฐกจิทัว่โลกจะชะลอตวัลง แต่แนวโน้มความตอ้งการสนิคา้ในตลาดโลกยงัคงทรงตวัเช่นเคย และมแีนวโน้มเตบิโต
ในระดบัสงูบางกลุ่มสนิคา้ เช่น สนิคา้เกษตร และสนิคา้อเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 สรปุผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  
                   หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุน Q2/2564 Q1/2565 Q2/2565 % (YoY)  % (QOQ) 6M/2564 6M/2565 % (YOY) 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,699 2,155 2,045 20% -5% 2,984 4,200 41% 

ก าไรขัน้ตน้ 302 343 354 17% 3% 521 697 34% 

รายไดอ้ื่น 8 10 18 125% 80% 10 29 190% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 34 37 42 24% 14% 55 80 45% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 108 117 86 -20% -26% 186 203 9% 

ตน้ทุนทางการเงนิ 5 5 5 - - 7 10 43% 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 35 30 53 51% 77% 55 83 51% 

ก าไรสุทธ ิ 128 164 186 45% 14% 228 350 54% 

กำรแบ่งปันก ำไร 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 111 158 170 53% 8% 193 328 70% 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสยีที่ไม่มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 

17 6 16 -9% 174% 35 22 -37% 

 
 จากผลประกอบการในครึง่ปีแรกของปี 2565 บรษิทัฯ เตบิโตเป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ทีว่างไว้ ซึ่งมกีารเตบิโตไปในทศิทางเดยีวกันกบั
การน าเขา้และการส่งออกของประเทศไทยดว้ย โดยบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการบรกิารส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2565 เท่ากบั 4,200 ลา้นบาท เตบิโต
เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อน 41% โดยเฉพาะการใหบ้รกิารการขนส่งทางทะเล ( Sea Freight ) เตบิโตค่อนขา้งสูงถงึ 124% เมื่อเทยีบ
กบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อน และบรษิทัฯ มกี าไรสุทธสิ าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2565 เท่ากบั 328 ล้านบาท เตบิโตเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั
ในปีก่อน 70% 
 
           หน่วย : ลา้นบาท 
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 โดยผลการด าเนินงาน บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการบรกิารส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 2,045 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 346 ล้านบาท คดิเป็น 
20% ของในปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2565 เท่ากบั 4,200 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,216 ล้านบาท คดิเป็น 41% ของปี
ก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั โดยรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้มผีลท าใหก้ าไรสุทธสิ าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 170 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 59 ล้านบาท คดิเป็น 
53% ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และส าหรบัครึ่งปีแรกของปี 2565 เท่ากบั 328 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 135 ล้านบาท คดิเป็น 70% ของปีก่อน
ส าหรบังวดเดยีวกนั สาเหตุทีก่ าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 
 
 เกิดจากรายได้จากการบริการขนส่งสินค้าทางทะเลยงัมีปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมอเิลคทรอนิกสแ์ละชิน้ส่วนยานยนต ์โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 
 ก าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 354 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 52 ลา้นบาท คดิเป็น 17% ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั 
และส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2565 เท่ากบั 697 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 176 ล้านบาท คดิเป็น 34% ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั เกดิจากรายได้จาก
การบรกิารขนส่งสนิคา้ทางเรอื ทีเ่พิม่ขึน้ โดยก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งทางทะเล เพิม่ขึน้แปรผนัตามรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ประกอบกบัอตัราก าไรขัน้ต้น
กเ็พิม่ขึน้ดว้ย 
 
 รายไดอ้ื่นส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 18 ล้านบาท เพิม่ขึน้  10 ล้านบาท คดิเป็น 125% ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และส าหรบั
ครึ่งปีแรกของปี 2565 เท่ากับ 29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  19 ล้านบาท คิดเป็น 190% ของปีก่อนส าหรับงวดเดียวกัน เกิดจากก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่น จากสถานการณ์ค่าเงนิบาททีอ่่อนตวั ซึง่ส่วนมากบรษิทัฯ มลีูกหนี้การคา้ต่างประเทศทีเ่ป็นเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั(USD )จงึท าให้เกิด
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นค่อนขา้งสงู 
 
 ค่าใชจ้่ายในการขายส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 42 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 8 ล้านบาท คดิเป็น 24% ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และ
ส าหรบัครึ่งปีแรกของปี 2565 เท่ากับ 80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท คิดเป็น 45% ของปีก่อนส าหรบังวดเดียวกัน เพิ่มขึ้นสอดคล้องกบั
ยอดขายและก าไรทีเ่พิม่ขึน้ 
 
 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 86 ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาท คดิเป็น 20%ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั เกดิ
จากตัง้หนี้สงสยัจะสญูลดลงเนื่องจากมกีารเกบ็เงนิจากลูกหนี้ทีเ่กนิก าหนดช าระไดเ้พิม่ขึน้ 
 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 
 

1. กำรขนส่งทำงทะเล  
           หน่วย : ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้ทางทะเล ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 1,249 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 522 ลา้นบาท คดิเป็น 72% ของปีก่อน
ส าหรบังวดเดยีวกนั และส าหรบัครึ่งปีแรกของปี 2565 เท่ากบั 2,563 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 1,420 ล้านบาท คดิเป็น 124% ของปีก่อนส าหรบังวด
เดยีวกนั ส าหรบับรกิารขนส่งสนิค้าทางทะเลปรมิาณการบรกิารขนส่ง เตบิโตอย่างต่อเนื่อง จากปรมิาณความต้องการที่เพิม่ขึ้น โดยกลุ่มลูกค้า
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รายไดจ้ากการใชบ้รกิาร ก าไรขัน้ตน้
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เป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละชิน้ส่วนยานยนต ์โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2565 สามารถ
ขนส่งสนิค้าได้จ านวน 5,091 TEUS ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบรษิัทฯ ท าให้บรษิัทฯ มปีรมิาณการขนส่งที่เพิม่ขึ้นเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดเอาไว้ ก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งสนิค้าทางทะเล ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 246 ล้านบาทเพิม่ขึ้น 114 ล้านบาท คดิเป็น 86%  
ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2565 เท่ากบั 463 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 259 ล้านบาท คดิเป็น 127% ของปีก่อนส าหรบั
งวดเดยีวกนั 
 

2. กำรขนส่งทำงอำกำศ  
 
           หน่วย : ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 432 ล้านบาท ลดลง 13 ล้านบาท คดิเป็น 3% ของปีก่อนส าหรบั
งวดเดยีวกนั และส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2565 เท่ากบั 825 ล้านบาท ลดลง 58 ล้านบาท คดิเป็น 7% ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั สาเหตุเกดิ
จาก ในปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2564 บรษิทัฯ มกีารท า Charter Flight เป็นจ านวนมาก จงึท าใหบ้รษิทัฯ มรีายไดแ้ละต้นทุนค่อนข้างสูง 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีนี้จงึท าใหร้ายไดจ้ากการบรกิารทางอากาศส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2565 ลดลงจากปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั ก าไรขัน้ต้น
จากการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 89 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 10 ลา้นบาท คดิเป็น 13% ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั 
และ ส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2565 เท่ากบั 137 ลา้นบาท ลดลง 20 ลา้นบาท คดิเป็น 13% ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั 
 

3. กำรขนส่งทำงบกข้ำมแดน 
 
           หน่วย : ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายไดจ้ากการขนส่งทางบกขา้มแดน ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 318 ล้านบาทลดลง 146 ล้านบาท คดิเป็น 32% ของปีก่อนส าหรบั
งวดเดยีวกนั และส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2565 เท่ากบั 715  ล้านบาท ลดลง 130 ล้านบาท คดิเป็น 15% ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั สาเหตุ
เกดิจาก ช่วงต้นปี 2565 การปิดด่านทีป่ระเทศจนีเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งทางบกขา้มแดน ไม่สามารถท าการขนส่งได ้มผีลท าใหร้ายได้ลดลง 
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รายไดจ้ากการใชบ้รกิาร ก าไรขัน้ตน้
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สนิทรพัย ์ หน้ีสนิ สว่นของผูถ้อืหุน้ 

30-06-2565 31-12-2564

โดยบรษิทัฯ คาดว่าหากสถานการณ์ผ่อนคลายมาตรการลอ็คดาวน์ของประเทศจนีดขีึน้และสามารถเปิดด่านขนส่งสนิคา้ไดจ้ะส่งผลใหบ้รษิทั ฯ มี
ปรมิาณการขนส่งกลบัมาเพิม่มากขึน้ เนื่องจากการขนส่งทางบกขา้มแดนยงัเป็นบรกิารทีไ่ดร้บัความนิยมจากลูกคา้อยู่ ก าไรขัน้ต้นจากการขนส่ง
สนิค้าทางบกข้ามแดน ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 14 ล้านบาทลดลง 59 ล้านบาท คดิเป็น 81% ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกัน และ
ส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2565 เท่ากบั 73 ลา้นบาท ลดลง 47 ลา้นบาท คดิเป็น 39% ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั 
 

4. งำนซพัพลำยเชนโซลูชัน่ส ์(Supply Chain Solutions) 
 
           หน่วย : ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายไดจ้ากงานซพัพลายเชนโซลูชัน่ส์ (Supply Chain Solutions) ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 98 ลา้นบาทลดลง 11 ลา้นบาท คดิเป็น 
10% ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2565 เท่ากบั 202 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท คดิเป็น 0.5% ของปีก่อนส าหรบั
งวดเดยีวกนั สาเหตุเกดิจาก บรกิารขนส่งทางบกภายในประเทศมปีรมิาณการขนส่งทีล่ดลง ก าไรขัน้ตน้จาก Supply Chain Solutions ส าหรบัไตร
มาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 5 ล้านบาทลดลง 13 ล้านบาท คดิเป็น 73% ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั และส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2565 เท่ากบั 24 
ลา้นบาท ลดลง 16 ลา้นบาท คดิเป็น 40% ของปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั 
 
กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 
              หน่วย : ลา้นบาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 3,554 ล้านบาท และ 3,495 ล้านบาท ตามล าดบั 
เพิม่ขึน้ 59 ลา้นบาท คดิเป็น 2% เกดิจากมเีงนิสดเพิม่ขึน้ซึง่ไดร้บัจากการเกบ็เงนิจากลูกหนี้ จงึมผีลท าใหลู้กหนี้การคา้ลดลง 
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รายไดจ้ากการใชบ้รกิาร ก าไรขัน้ตน้
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 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่วนัที ่30 มถิุนายน 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 1,869 ลา้นบาท และ 1,993 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ลดลง 124 ลา้นบาท คดิเป็น 6% เกดิจากระหว่างงวดมกีารช าระเงนิกูย้มืท าใหห้นี้สนิลดลง 
 
เหตุกำรณ์ส ำคญัของบริษทัในไตรมำส 2/2565  
 

1. เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯได้มมีติอนุมตักิารจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 0.23 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 149.9 ลา้นบาท โดยจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่13 พฤษภาคม 2565 

2. เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2565 บรษิัท ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจสิติกส์ จ ากดั (มหาชน) ลงทุนเพิม่ใน Euroasia Total Logistic(M) Sdn 
Bhd. จ านวน 2.7 ลา้นบาท ( 0.3 ลา้นรงิกติมาเลเซยี ) การเพิม่ทุนดงักล่าวไม่มผีลท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ 
โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ใน Euroasia Total Logistic(M) Sdn Bhd. เปลีย่นแปลง 

3. เมื่อวนัที ่ 24 พฤษภาคม 2565 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ของบรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ไดม้มีติ
อนุมตัดิงันี้ 
3.1 แปรสภาพจากบรษิทัจ ากดั เป็น บรษิทัมหาชนจ ากดัและเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
3.2 เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัจากมูลค่าหุ้นละ  10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ  0.50 บาท ท าให้หุ้นสามญัของบริษัท            

ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) เพิม่จากเดมิ จ านวน 12,244,898 หุน้ เป็น 244,897,960 หุน้ 
3.3 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 122,448,980 บาท (หุน้สามญั 244,897,960 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) เพื่อเสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก ( Initial Public Offering ) 
3.4 บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพและจดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์

แลว้เมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2565 
 
มุมมองของผู้บริหำรต่อแนวโน้มและกลยุทธส์ ำหรบัครึ่งปี 2565 
 ทศิทางการด าเนินงานครึ่งปีหลงั 2565 มแีนวโน้มทีด่ ีบรษิทัฯ คาดว่าจะท านิวไฮติดต่อกนัเป็นปีที ่3 โดยมปัีจจยัหนุนด้านมาตรการคลาย
ล็อคดาวของประเทศจนี อีกทัง้สหรฐัอเมรกิามีการพิจารณาลดภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน และสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนค่า ส่งผลให้มีความ
ต้องการขนส่งสินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น อาทิ กลุ่มสินค้าชิ้นส่ วนยานยนต์, กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ กลุ่ม
เครื่องใชไ้ฟฟ้าในบ้าน โดยบรษิทัมุ่งเน้นปัจจยัหลกัทีข่บัเคลื่อนธุรกจิ (Key Drivers) ไดแ้ก่ การเพิม่ปรมิาณขนส่งสนิคา้ทางทะเล, การขนส่งสนิคา้
ขา้มแดน และ ความร่วมมอืกบัพนัธมติรเพื่อสรา้งการเตบิโตของธุรกจิ 

1. การบริการขนส่งทางทะเล (Sea Freight) มีปริมาณความต้องการขนส่งเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
สหรฐัอเมรกิา บรษิทัตัง้เป้าปรมิาณการขนส่ง ทัง้สิ้นจ านวน 10,000 TEUS ขณะทีค่วามร่วมมอืกบัสาขาต่างประเทศทีใ่หบ้รกิารจ านวน 
9 แห่ง ประกอบด้วย WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd., WICE Logistics (Malaysia) Sdn.Bhd. (สาขากวัลมัเปอร์, ยะโฮร์ บาห์รู 
และ ปีนัง), WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. (สาขาฮ่องกง, เซี่ยงไฮ,้ กวางโจว, เซนิเจิ้น และ หนิงโป) เพื่อขยายปรมิาณการขนส่ง
ระหว่างประเทศกลุ่มอาเซยีน-จนี และ จนี-สหรฐัอเมรกิา รวมถงึรองรบัการยา้ยฐานการผลติของประเทศจนีกลบัมาประเทศไทย ส่งผล
ใหม้จี านวนการขนส่งทีเ่พิม่ขึน้  

2. การบรกิารขนส่งทางอากาศ (Air Freight) มแีนวโน้มที่ดขี ึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ของประเทศจนี โดยบรษิัทมีการ
ตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ ซึ่งคาดว่าหากประเทศจนีมกีารเปิดประเทศในช่วงไตรมาส 4/2565 จะส่งผลใหม้จี านวนเทีย่วบินการ
ขนส่งเพิม่ขึน้  

3. การบรกิารขนส่งสนิค้าข้ามพรมแดน (Cross Border Service) ภายใต้การบรหิารงานของบรษิัท ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจสิติกส์ จ ากดั 
(มหาชน) หรอื ETL  ในครึง่ปีแรกบรษิทัมปีรมิาณการขนส่งลดลงเนื่องจากมปัีญหาการติดคา้งของสนิคา้หน้าด่านศุลกากร โดยบรษิัท
คาดว่าหากสถานการณ์ผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ของประเทศจนีดีขึ้นและสามารถเปิดด่านขนส่งสินค้าได้จะส่งผลให้บรษิัทมี
ปรมิาณการขนส่งทีเ่พิม่มากขึน้ 

4. การบรกิารซพัพลายเชนโซลูชัน่ส ์บรหิารงานโดย บรษิทั ไวส ์ซพัพลายเชน โซลูชัน่ส ์จ ากดั บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ด าเนินการบรหิารคลงัสนิคา้
ในกลุ่มสนิคา้ประเภทแพคเกจจิ้ง (packaging) ของบรษิทัในเครอืบรษิทั ปูนซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)พื้นทีข่นาด 15,000 ตร.ม. เริม่
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รับรู้รายได้ใน เดือนกรกฎาคม 2565 โดยเป็นการให้บริการรูปแบบออนไซต์ (Onsite Warehouse Management) ครอบคลุมการ
ออกแบบขัน้ตอนการปฏบิตังิาน วางแผนและจดัหาก าลงัคน รวมถงึควบคุมการท างานภายในคลงัสนิคา้ อกีทัง้บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการ
เจรจากบัพนัธมติรผูจ้ดัจ าหน่ายและบรหิารช่องทางการขาย E-commerce แบบครบวงจร ของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 

 
 ส าหรบัทศิทางครึง่ปีหลงับรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ด าเนินการตามแผนงานทีว่างไว ้และ รกัษาความสามารถในการท าก าไรใหอ้ยู่ในระดบัด ีคาดว่า
จะสรา้งการเตบิโตของรายไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว้อย่างแน่นอน 
   
 




