
 

 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์       วนัที่ 2 มีนาคม 2565 

MENA กางแผนปี 65 สัญญาณบวกแรง รถมิกเซอรด์ีมานดแ์น่น  
แย้ม Q1/65 ลุยให้บริการรถขนส่งสินค้าเฉพาะทางหลายรูปแบบ 

 บมจ.มีนาทรานสปอรต์ หรือ MENA เปิดกลยุทธ์ปี 65 ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต ่ากว่า 5-10%  
รับอุตสาหกรรมก่อสร้างเร่งเดินหน้าโปรเจกต์ใหม่ เศรษฐกิจเดินหน้า หนุนมิกเซอร์เตรียม
กลับมาวิ่งคึกคักท่ัวเมือง ขณะที่ ขยายฐานลูกค้าใหม่กลุ่มสินค้าเฉพาะทาง งานกระจายสินค้า
อุปโภคบริโภค แย้ม Q1/65 เร่ิมกดปุ่ มสตารท์รถขนส่งควบคุมอุณหภูมิเสริมโอกาสโตปีนี้ เผยผล
ประกอบการ Q4/64 มีรายได้รวมจากการให้บริการจ านวน 149.5 ลบ. ก าไรสุทธิ 12.5 ลบ. จาก
การปรับกลยุทธ์ภายใน และบริหารต้นทุนที่ดีขึ ้น พร้อมปัจจัยบวกจากอัตราค่าบริการที่ปรับ
เพ่ิมขึน้ตามราคาน ้ามันที่ปรับตัวสูงขึน้ แม้ไตรมาส 3 ปี 64 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
แต่ได้ผ่านจุดต ่าสุดเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 

 นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอรต์ จ ากัด (มหาชน) 
หรือ MENA ผูน้  าธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่คอนกรีตผสมเสรจ็ดว้ยรถมิกเซอร ์(Mixer) และรถเทรลเลอร ์(Trailer) 
รายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยถึง ภาพรวมปี 2565 แนวโนม้ธุรกิจขนสง่สง่สญัญาณที่ดี จากงานโครงการเม
กะโปรเจกตข์นาดใหญ่เริ่มมีการเดินหนา้ตามแผน งานก่อสรา้งที่ไดอ้ัน้จากปีที่ผ่านมา เริ่มทยอยกางโปร
เจกตล์งทนุ รบัภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศฟ้ืน สง่ผลใหร้ถคอนกรีตผสมเสรจ็มีความตอ้งการเพิ่มขึน้  และ
มีอตัราการใชร้ถอย่างมีประสิทธิภาพ (Utilization) อีกทัง้ บรษิัทฯ ไดก้ระจายความเสี่ยง โดยศกึษาและมอง
หาโอกาสจากธุรกิจขนสง่สินคา้เฉพาะทางผ่านการจบัมือกบัพนัธมิตรรายใหม่ เพิ่มความแข็งแกร่งใหธุ้รกิจ 
และคาดจะเห็นความชดัเจนมากขึน้ในปีนี ้

 โดยปัจจบุนั MENA มรีถขนสง่ที่มีจ  านวนถึง 649 คนั แบ่งเป็น รถมิกเซอร ์464 คนั รถเทรลเลอร ์72 
คัน  หางพ่วงชนิดต่างๆ กว่า 105 หาง และรถบรรทุก4-10ลอ้ 8 คัน สะทอ้นความพรอ้มในการเดินหนา้
ขยายตลาดในปี 2565 โดยปีนี ้บรษิัทฯ วางแผนเขา้ไปลงทนุขยาย Fleet รถเพิ่มเติม รวมกว่า 80 คนั ซึ่งเป็น
รถมิกเซอร ์6 คัน รถควบคุมอุณหภูมิจ านวน 14 คัน รถขนส่งสินคา้เฉพาะทางจ านวน 11 คัน รถบรรทุก
ส าหรบังานกระจายสินคา้ 43 คัน และหางพ่วง 2 คัน ซึ่งจะทยอยเริ่มใหบ้ริการขนส่งในไตรมาส 1/2565 
นอกจากโปรเจกตข์า้งตน้ที่ไดต้กลงกับลูกคา้แลว้  MENA ยังคงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อน าเสนอ
บริการขนส่งที่มีมาตรฐานใหแ้ก่ลูกคา้ ดว้ยประสบการณใ์นการบริหารกองยานกว่า 29 ปี MENA พรอ้ม
สนบัสนนุงานบรกิารขนสง่เพื่อเติบโตเคียงคู่ไปดว้ยกนักบัลกูคา้ 

 ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2564 บรษิัทฯ ไดป้รบักลยทุธก์ารบรหิารงานอย่างเขม้ขน้ เพื่อรองรบั
ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ตามมาตรการล็อกดาวนปิ์ดไซตง์านก่อสรา้ง 
ซึ่งเป็นผลกระทบระยะสั้น เนื่องจาก MENA มีรายได้หลักมาจากรถมิกเซอรท์ี่ใช้ในการขนส่งปูซีเมนต์
ส าเรจ็รูป จึงท าใหเ้ที่ยวรถขนสง่ลดลง อย่างไรก็ดี ภายหลงัรฐับาลผ่อนคลายมาตรการดงักลา่ว และเริ่มเปิด
ประเทศ ทิศทางธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2564 ก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึน้ตามล าดับ ประกอบกับ การ



 

 

บรหิารงาน และควบคมุตน้ทุน รบัทิศทางอตุสาหกรรมก่อสรา้ง และงานโครงสรา้งพืน้ฐานฟ้ืนตวั สนบัสนุน
งานขนสง่สินคา้และคอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มขึน้ และมีผลด าเนินงานในไตรมาส 4/2564 สามารถเติบโตจาก
ปีก่อนหนา้  

 โดยไตรมาส 4/2564 มีรายไดร้วม จากการใหบ้ริการขนสง่คอนกรีตผสมเสรจ็บริการขนสง่ และการ
ขายคอนกรีต ขีเ้ถา้ลอย จ านวน 149.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ จ านวน 6.3  ลา้นบาท คิดเป็นการ
เพิ่มขึน้ 4.4% เนื่องจากอัตราค่าบริการที่ปรบัเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มันที่ปรบัตัวสูงขึน้ และการเพิ่มขึน้ของ
งานขนส่งระยะไกลที่มีอัตราค่าขนส่งสูงขึน้ในส่วนของรถเทลเลอร ์ดา้นก าไรขัน้ตน้ อยู่ที่ 28.8 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน 3.4 ลา้นบาท คิดเป็น 13.4% เนื่องจากรายไดท้ี่เพิ่มสูงขึน้ครอบคลุม
ตน้ทุนคงที่ไดม้ากขึน้ สนับสุนใหม้ีก าไรสุทธิ จ านวน 12.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ 2.8 ลา้นบาท 
คิดเป็น 28.7% 

ดา้นผลประกอบการปี 2564 บรษิัท มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวมอยู่ที่ 561.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ย
ละ 7.2 และก าไรสทุธิอยู่ที่ 32.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.5  เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

 “MENA มั่นใจในการเติบโต จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ที่มีการเร่งลงทุนจากภาครฐัและเอกชน 
โดยลูกคา้หลักของบริษัท คือ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนตช์ั้นน าของประเทศ จึงมั่นใจไดว้่า เมื่ออุตสาหกรรม
ก่อสรา้งกลบัมาเร่งงานก่อสรา้ง MENA ก็จะสามารถเติบโตในทิศทางเดียวกนั อย่างไรก็ดี ผลประกอบการ
ปี 2564 ที่ประกาศออกมา บริษัทฯ มองว่าผ่านช่วงต ่าสุดของธุรกิจมาเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว แมก้ารแพร่
ระบาดของสถานการณ์โควิดสายพันธุ์ใหม่ แต่มองว่าประชาชนเริ่มปรับตัว และได้รับการฉีดวัคซีน
ครอบคลมุมากขึน้ ขณะที่ ความตอ้งการรถขนสง่สินคา้เฉพาะทางเติบโตสงูมากขึน้ เนื่องจากเทรนดธ์ุรกิจที่
มีการขยายโปรเจกตใ์หม่ๆ MENA จึงเขา้มาลงทนุรถขนสง่เพื่อขยายฐานลกูคา้กลุม่นี ้พรอ้มตัง้เปา้รายไดปี้ 
2565 จะเติบโตไม่ต ่ากว่า 5-10%”  นางสวุรรณา กลา่วปิดทา้ย 
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