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MENA มอง Q4/64 ยิม้รับดีมานดง์านขนส่งพุ่ง    
ปลายปีขยายรถขนส่งเฉพาะทาง - อยู่ระหว่างเจรจาจับมือพันธมิตรใหม่ 

 บมจ.มีนาทรานสปอรต์ หรือ MENA ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถมิกเซอรแ์ละรถเทรลเลอร์  
ยิม้รับภาพรวมปลายปี สัญญาณเศรษฐกิจฟ้ืนตัว งานก่อสร้างเร่ิมกลับมาเดินหน้าเต็มก าลัง หนุน
ความต้องการรถขนส่งพุ่ง มองผลงาน Q4/64 เติบโตขึน้จาก Q3/64 ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่ ปลายปีบุกตลาดขนส่งสินค้าเฉพาะทาง ควักเงินลงทุนขยาย 
Fleet รถบรรทุกและรถควบคุมอุณหภูมิ ราว 40 คัน จากปัจจุบันมีรถขนส่งภายใต้การบริหาร
จัดการกว่า 600 คัน มองปี 65 ฉายภาพการเติบโตในธุรกิจขนส่งได้ชัดเจน  

 นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอรต์ จ ากัด (มหาชน) 
หรือ MENA ผูน้  าธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่คอนกรีตผสมเสรจ็ดว้ยรถมิกเซอร ์(Mixer) และรถเทรลเลอร ์(Trailer) 
รายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยถึง แนวโนม้ธุรกิจในไตรมาส 4/64 เริ่มเห็นสญัญาณบวกจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในประเทศไทยเริ่มกลบัมาเดินหนา้ มีการเปิดประเทศ และงานโครงการก่อสรา้งเร่งส่งมอบตาม
แผน รวมไปถึง การเปิดประมูลงานเมกะโปรเจ็กตข์นาดใหญ่หลายโครงการของภาครฐั ส่งผลใหม้ีความ
ตอ้งการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จดว้ยรถมิกเซอรแ์ละงานขนส่งดว้ยรถเทรลเลอรเ์พิ่มขึน้ในทิศทางเดียวกัน  
นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดข้ยายโอกาสไปยังกลุ่มลูกคา้รายใหม่ๆ ในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้อุปโภคบริโภค 
และสินคา้เฉพาะทาง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตที่ดี  เพื่อสนับสนุนฐานรายไดท้ี่มั่นคง ฟุ้งมีแผน
ขยาย Fleet รถเพิ่มเติมอีกกว่า 40คนั ซึ่งจะเห็นภาพชดัเจนในปี 65นี ้  

 จากภาพรวมอุตสาหกรรมขนส่งที่ ฟ้ืนตัว และการเดินหน้างานโครงการขนาดใหญ่ในหลาย
โครงการ สนับสนุนทิศทางผลการด าเนินงานในไตรมาส 4/64 คาดว่าจะเติบโตขึน้ เมื่อเทียบกับไตรมาส 
3/64 ซึ่งถือเป็นจุดต ่าสุดของปีนี ้เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 รฐับาลประกาศล็อก
ดาวนปิ์ดไซตง์านก่อสรา้งเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ส่งผลต่อความตอ้งการใชค้อนกรีตผสมเสร็จใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างเป็นสาระส าคัญ และมีมารเ์ก็ตแชรล์ดลงเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 8.4% 
รวมทัง้ ส่งผลกระทบไปถึงการขนส่งปนูซีเมนตผ์งและขีเ้ถา้ลอย ไปยงัพืน้ที่ที่ถูกล็อกดาวน ์ท าใหร้อบเที่ยว
งานของรถเทรลเลอรป์รบัลดลงเมื่อเทียบกับในช่วงครึ่งปีแรก และกระทบภาพรวมผลการด าเนินงานไตร
มาส 3/64 ท าใหผ้ลประกอบการงวด 9 เดือนของปี 64 มีรายไดร้วม 411.84 ลา้นบาท ก าไรสทุธิ 20.03 ลา้น
บาท 

ส าหรบัโครงสรา้งรายไดใ้นงวดไตรมาส 3/64 มาจากธุรกิจใหบ้รกิารรถมิกเซอร ์71% รถเทรลเลอร ์

24% และรายไดจ้ากการขาย 5% แต่ก าไรขัน้ตน้มาจากธุรกิจใหบ้รกิารรถมิกเซอรส์งูถึง 85% รถเทรลเลอร ์

14% และรายไดจ้ากการขาย 1%  



 

 

 ณ สิน้ไตรมาส 3/64 บริษัทฯ มีกองยานรถมิกเซอรภ์ายใตก้ารบริหารรวมจ านวน 471 คนั และมีรถ
เทรลเลอร ์(หวัลาก) 75 คนั นอกจากนี ้ยงัมีรถกึ่งพ่วง หรือหางลากประเภทต่างๆ 105 คนั เป็นหนึ่งในผูน้  า
ตลาดที่มีความแข็งแกร่ง และไดร้บัความเชื่อมั่นจากลกูคา้มายาวนาน และมีแผนจะขยายกองยานเพิ่มขึน้
ต่อเนื่อง  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการใชเ้งินที่ไดจ้ากการระดมทุน IPO ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในไตรมาส 3/64 
โดยไดจ้่ายคืนหนีร้ะยะสัน้จ านวน 20 ลา้นบาท และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 40 ลา้นบาท   

 ส าหรบัการลงทุนขยายรถขนส่งในสถานการณโ์ควิด-19 ที่มีการล็อกดาวนปิ์ดเมือง คู่คา้ที่ MENA 
เขา้ไปประมลูงานรถขนส่งไดช้ะลอการเจรจาจึงยงัไม่มีการขยาย Fleet ในไตรมาส 3 แต่เมื่อสถานการณ์ดี
ขึน้ MENA ก็ไดเ้ริ่มลงทุนขยาย Fleet รถขนส่งในไตรมาส 4 ปีนี ้รวม 18 คัน แบ่งเป็นรถบรรทุก 10 ลอ้ 
จ านวน 3 คนั และรถบรรทุก 4 ลอ้ (Jumbo) จ านวน 5 คนั ซึ่งเป็นการขยาย Fleet ขนส่งในธุรกิจอ่ืนที่ไม่ใช่
ธุรกิจก่อสรา้ง โดยจะเริ่มใหบ้รกิารขนสง่ในเดือนธันวาคมนี ้ นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ลงทุนในรถ 10 ล้อ
ควบคมุอณุหภูมิจ านวน 10 คนั โดยคาดว่าจะสามารถใหบ้ริการขนส่งไดใ้นไตรมาส 1/65 มลูค่าการลงทุน
ส าหรบัทัง้สองโครงการเป็นจ านวน 52.5 ลา้นบาท โดยเป็นการใชเ้งินจาก IPO จ านวน 32.9 ลา้นบาท ทัง้นี ้
เพื่อบริหารตน้ทุนทางการเงินใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ และเพื่อใหบ้ริษัทสามารถขยาย Fleet รถ
ไดม้ากขึน้รองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต  

 ในปี 65 บริษัทฯ อยู่ระหว่างขยายรถขนส่งเพิ่มเติมอีก ปัจจุบนัมีแผนการลงทุนที่อยู่ระหว่างการ
เจรจา เช่น รถขนส่งสินคา้เฉพาะทาง 17 คัน , รถ 10 ลอ้ควบคุมอุณหภูมิ 4 คัน คิดเป็นมูลค่าการลงทุน
ประมาณ 62 ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหม้ี Fleet รถขยายเพิ่มใหม่รวมกว่า 40 คนั 

 “ภาพรวมการด าเนินงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้
มุ่งเนน้การบริหารงานภายในอย่างรดักุม รวมถึง การปรบัลดตน้ทุนต่างๆ เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานออกมา
อยู่ในระดับที่ดี อีกทัง้ MENA ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับงานโครงสรา้งพืน้ฐาน รถมิกเซอรจ์ึงเป็นพาหนะ
ส าคัญในการขนส่งเพื่อให้งานก่อสร้างด าเนินต่อไปได้ อีกทั้งลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นกลุ่มบริษัท
ปนูซีเมนตช์ัน้น าของประเทศ และเราไม่หยดุอยู่ที่อตุสาหกรรมก่อสรา้งเพียงอย่างเดียว ธุรกิจขนสง่เป็นสิ่งที่
เราเชี่ยวชาญ จึงขยายฐานลกูคา้ไปในกลุม่อตุสาหกรรมที่เป็นโอกาส ในปี 65 น่าจะไดเ้ห็นการขยาย Fleet 
รถใหม่ๆ อีกจ านวนมาก เพื่อรบัตลาดนี”้ นางสวุรรณา กลา่ว 
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