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วนัที ่13 สงิหาคม 2564 

 

เรื่อง  ค าอธบิายและการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบังบการเงนิไตรมาส 2 สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สิน้สุดวนัที ่30 

มถิุนายน 2564 ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ฉบบัละ 1 ชุด 

 

 

 บรษิทั มนีาทรานสปอร์ต จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอน าส่งงบการเงนิไตรมาส 2 สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

2564 ซึง่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 โดยผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบังวด 6 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 มกี าไรสุทธเิท่ากบั 21.8 

ล้านบาท บรษิทัฯ ขออธบิายถงึสาเหตุของผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบังบการเงนิไตรมาส 2 โดยมรีายละเอยีด

ตามแนบ 

 

 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 

           ขอแสดงความนับถอื 

 

 

        (นางสุวรรณา ขจรวุฒเิดช) 

         ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

 

 

 

 

 

Aadmi
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บริษทั มีนาทรานสปอรต์ จาํกดั (มหาชน) 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการไตรมาส 2 สินสดุ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จํากัด (มหาชน) (“MENA”) ขอเรียนชีแจงผลการดําเนินงานโดยพิจารณาจาก 

งบการเงนิของ MENA สําหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืน สนิสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564 ดงันี 

 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2564 แมป้ระเทศไทยจะยงัมสีถานการณ์ COVID-19 อยู่แต่อยู่ในระดบัทกีารระบาด

ยงัไม่รุนแรง การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ทเีรมิในเดอืนเมษายนค่อยๆ เพมิความรุนแรงจนในทสุีดรฐับาล 

ต้องประกาศปิดแคมป์คนงานก่อสร้างตงัแต่วนัท ี28 มถิุนายน 2564 ซึงทําให้การก่อสร้างหยุดชะงกัลงทงัหมดและ

ส่งผลกระทบต่อความต้องการใชปู้นซเีมนตแ์ละคอนกรตีผสมเสรจ็ท ีMENA ใหบ้รกิารขนส่ง  อย่างไรกด็ ีการลดลงของ

ความต้องการข้างต้นเกิดขนึในช่วง 3 วนัสุดท้ายของไตรมาส 2 ปี 2564 จงึไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน 

ไตรมาส 2 ปี 2564 ของ MENA อย่างเป็นสาระสาํคญั 

รายไดจ้ากการให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสรจ็ 

รายได้จากการให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ คือรายได้ทไีด้มาจากรถ Mixer ซึงเป็นรถทีทําการขนส่ง

คอนกรีตผสมเสร็จให้แก่ลูกค้า และรายได้ค่าบริหารจดัการรถร่วม Mixer โดยรถ Mixer จะประจําอยู่แต่ละโรงผลติ

คอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้ เพอืใหส้ะดวกในการปฏบิตังิานทงัการขนและเทคอนกรตีผสมเสรจ็ 

สําหรบังวดไตรมาส 2 ปี 2564 (สามเดอืน) รายไดค้่าบรกิารมจีาํนวน 105.4 ล้านบาท เพมิขนึจากงวดเดยีวกนั

ของปีก่อนหน้า จํานวน 4.3 ล้านบาท คดิเป็นการเพมิขนึ 4.2% เป็นผลมาจาก ปริมาณงานขนส่งคอนกรตีผสมเสรจ็ 

ทเีพมิขนึ 4.3% เทยีบกบัไตรมาส 2 ปีก่อน จากการบรหิารจดัการรถขนส่งให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มท ีปรมิาณ 

รถ Mixer ทเีพมิขนึ (14 คนั) และอตัราค่าขนส่งทเีพมิขนึตามราคานํามนัทเีพมิขนึซงึสงูกว่าช่วงเวลาเดยีวกนัปีกอ่น 

งวดหกเดือนปี 2564 แม้ว่าปรมิาณงานขนส่งคอนกรตีผสมเสร็จทเีพมิขนึ 0.7% เทยีบกบังวดเดยีวกนัปีก่อน  

แต่จากอัตราค่าขนส่งทสีูงในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 (ก่อนทรีาคานํามนัจะปรับลดลงจากสถานการณ์ COVID-19)  

ทาํใหร้ายไดค้่าบรกิารลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า จาํนวน 3.8 ล้านบาท คดิเป็นการลดลง 1.7% เหลอื 212.3 

ลา้นบาท 

(หน่วย : ลา้นบาท)
งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งวดสามเดอืน งวดหกเดอืน

ไตรมาส ไตรมาส เพมิขนึ รอ้ยละ 2564 2563 เพมิขนึ รอ้ยละ
2 ปี 2564 2 ปี 2563 (ลดลง) (ลดลง)

140.10 138.06 2.04 1.48 279.73 298.86 (19.13) (6.40)
รายไดค้า่ขนสง่ 6.96 8.51 (1.55) (18.22) 14.53 24.56 (10.03) (40.83)

รวมรายได ้ 147.06 146.57 0.49 0.33 294.26 323.42 (29.16) (9.02)

(114.91) (115.56) 0.65 (0.56) (229.94) (245.65) 15.71 (6.40)
ตน้ทนุขาย (6.61) (8.17) 1.56 (19.06) (13.75) (23.00) 9.25 (40.22)

รวมตน้ทนุ (121.53) (123.74) 2.21 (1.78) (243.69) (268.65) 24.96 (9.29)
กําไรขนัต้น 25.53 22.84 2.70 11.80 50.57 54.77 (4.20) (7.67)

รายไดอ้นื 1.53 2.52 (0.99) (39.19) 6.80 4.03 2.78 69.05
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (0.09) (0.13) 0.04 (27.99) (0.20) (0.23) 0.03 (12.26)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (13.13) (16.15) 3.02 (18.68) (27.99) (31.78) 3.79 (11.92)
ตน้ทนุทางการเงนิ (2.15) (3.66) 1.51 (41.20) (4.55) (7.86) 3.31 (42.08)
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ 0.01 0.70 (0.70) (99.11) (2.81) 0.21 (3.02) (1,439.90)

กําไรสุทธสิาํหรบังวด 11.69 6.12 5.57 91.09 21.81 19.13 2.68 14.02

รายไดค้า่ขนสง่และบรกิาร
ขนสง่คอนกรตี

ตน้ทนุการขนสง่และบรกิาร
ขนสง่คอนกรตี
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จากกราฟจะเหน็ว่า ราคานํามนัตงัแต่กลางเดอืนมนีาคมปี 2564 กลบัมาสงูขนึกว่าปี 2563 อย่างเหน็ไดช้ดั  

 

รายไดจ้ากการให้บริการขนส่ง 

รายได้ค่าขนส่ง คอืรายได้ค่าขนส่งรถ Trailer ซึงเป็นรถทมีีลกัษณะเป็นหวัลาก โดยสามารถเปลยีนหางตาม 

การใช้งานได้ และรายได้ค่าบรหิารจดัการรถร่วมเทรลเลอร์ โดยลูกค้าของการขนส่ง Trailer มีทงัลูกค้าทเีป็นผู้ผลติ 

ซงึว่าจา้ง MENA ใหข้นส่งสนิคา้ให้แก่ลูกคา้ทเีป็นผู้ใชส้นิคา้ (End User) ไดแ้ก่ บรษิทัปูนซีเมนต์ผงต่างๆ บรษิัทวสัดุ

ก่อสรา้ง และลูกคา้ทเีป็นตวักลางในการขนสนิคา้ ไดแ้ก่ สนิคา้อุปโภคบรโิภค วสัดุก่อสรา้ง 

งวดไตรมาส 2 ปี 2564 (สามเดอืน) รายไดค้่าขนส่งมจีํานวน 34.7 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน

หน้า จํานวน 2.3 ล้านบาท คดิเป็นการลดลง 6.1% เป็นผลมาจาก ปรมิาณงานขนส่งทลีดลงตามจํานวนรถหวัลากใน

กองยานทลีดลงจากงวดเดยีวกนัปีก่อน และผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ทรีุนแรงขนึในไตรมาส 2 ปี 2564 

แต่จากราคานํามนัทเีพมิขนึซงึทาํใหอ้ตัราค่าขนส่งเพมิขนึทาํใหร้ายไดค่้าขนส่งลดลงไม่มาก  

รายได้ค่าขนส่งงวดหกเดอืน 2564 ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนัปีก่อน 15.4 ล้านบาท คดิเป็นการลดลง 18.6% 

เหลอื 67.4 ล้านบาท โดยเป็นผลจากสาเหตุเดยีวกนัขา้งตน้ และอตัราค่าขนส่งทตีํากว่าปีก่อน  ทงันี MENA พยายาม

รกัษาระดบัรายไดค้่าบรกิารใหส้มําเสมอและจดัเตรยีมจาํนวนรถใหเ้พยีงพอสาํหรบัรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ 

รายไดจ้ากการขาย 

รายได้จากการขาย คอืรายไดท้ไีดม้าจากขายคอนกรตี ขเีถ้าลอย (Fly Ash) และวสัดุก่อสรา้งต่างๆ โดยจะเป็น

การซอืมาและส่งต่อใหลู้กคา้ทนัท ีโดย MENA จะทําการจดัหาและขนส่งสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ การขายในลกัษณะนีจะไม่มี

การซอืสนิคา้มาเพอืเกบ็เป็นสนิคา้คงคลงั ในงวดไตรมาส 2 ปี 2564 รายไดจ้ากการขายมจีํานวน 7.0 ล้านบาท ลดลง

จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจํานวน 1.6 ล้านบาท คดิเป็นการลดลง 18.2% รายไดจ้ากการขายงวดหกเดอืนลดลง

จากงวดเดียวกันปีก่อน 10.0 ล้านบาทคิดเป็นการลดลง 40.8%  สาเหตุหลกัจากโครงการก่อสร้างเดิมทแีล้วเสร็จ 

ประกอบกบัโครงการใหม่มคีวามล่าชา้จากการขาดแรงงานในสถานการณ์ COVID-19 ตงัแต่ช่วงตน้ปี ทาํใหย้อดการใช้

คอนกรตีไม่เป็นไปตามแผนในงวดนี  
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กาํไรขนัต้น 

แมร้ายไดร้วมของ MENA ในงวดไตรมาส 2 ปี 2564 (สามเดอืน) จะเพมิขนึจากงวดเดยีวกนัปีก่อนเพยีง 1.5% 

แต่การบรหิารจดัการใหม้รีถพรอ้มใชท้งัธรุกจิขนส่งและบรกิารขนส่งคอนกรตีทมีปีระสทิธภิาพประกอบกบัปรมิาณงานที

เพมิขนึจากปีก่อน ทําใหร้ถขนส่งของ MENA สามารถสรา้งรายไดไ้ดม้ากขนึขณะทคี่าใชจ่้ายไม่เพมิขนึ จงึทําใหกํ้าไร

ขนัตน้สูงขนึกว่างวดเดยีวกนัปีก่อน 2.7 ลา้นบา ทคดิเป็นการเพมิขนึ 11.8% เป็นจํานวน 25.5 ล้านบาท ซึงเป็นผลจาก

การควบคุมทดีแีละการบรหิารจดัการรถขนส่งอย่างมปีระสทิธภิาพ 

กําไรขนัตน้งวดหกเดอืน 2564 ตํากว่าปีก่อน 4.2 ล้านบาท คดิเป็น 7.7% เป็นผลจากในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 

ทรีาคานํามนัปรบัตวัลดลงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ COVID-19 ทาํให ้MENA ไดป้ระโยชน์จากตน้ทุนค่าเชอืเพลงิที

ลดลงขณะทใีนปี 2564 ราคานํามนัปรบัตวัสูงขนึทุกเดอืน 

 

กาํไรสุทธิ 

กําไรสุทธิงวดไตรมาส 2 ปี 2564 (สามเดือน) จํานวน 11.7 ล้านบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกันปีก่อน 5.6  

ลา้นบาท คดิเป็นการเพมิขนึ 91.1% ซงึเป็นผลจากการควบคุมค่าใชจ้่ายบรหิาร การลดลงของค่าทปีรกึษาในการเตรยีม

ตวัเข้าจะทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และต้นทุนทางการเงนิทลีดลงจากการผ่อนชําระหนีตามกําหนด ประกอบกบั

สถานการณ์ COVID-19 ทส่ีงผลต่อการดาํเนินงานไม่มากเมอืเทยีบกบัปีก่อน 

กําไรสุทธงิวดหกเดอืนปี 2564 จาํนวน 21.8 ลา้นบาท เพมิขนึจากงวดเดยีวกนัปีก่อน 2.7 ลา้นบาท คดิเป็นการ

เพมิขนึ 14.0% โดยกําไรงวดไตรมาส 1 และ 2 ปี 2564 ไม่แตกต่างกนั ขณะทกีําไรสุทธใินงวดเดยีวกนัปี 2563 ได้

ลดลงในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 เนืองจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ทสี่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน

อย่างเป็นสาระสาํคญั  

 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั  

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ MENA ลดลงจาก 0.53 เท่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เหลือ  

0.49 เท่า ในไตรมาส 2 ปี 2564 แม้จะมกีารจ่ายเงนิปันผล 22 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2564 แต่จากการชําระ

หนีสนิตามกําหนด ประกอบกบัการเพมิขนึของกําไรสะสมทยีงัไม่ไดจ้ดัสรรอนัเป็นผลจากผลประกอบการของ MENA  

มกีําไรมาโดยตลอดจงึทาํใหอ้ตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง ทงันี MENA มเีงอืนไขทางการเงนิทสีาํคญัทตี้อง

ปฏิบตัิ คือรกัษาอตัราส่วนของหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 2.5 เท่า และต้อง 

ไม่ตํากว่าศูนย์ และรกัษาไมใ่หม้ผีลขาดทุนเกนิทุนตลอดอายุสญัญาเงนิกู ้ซึง ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 และ ไตรมาส 

2 ปี 2564 MENA สามารถปฏบิตัไิดต้ามเงอืนไขมาโดยตลอด 


