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29 July 2021 Wice Logistics 
Sector: Transportation & Logistics ก ำไรปี 2021E ท ำ new high ต่อเน่ือง จำกธุรกจิขนส่งที่เตบิโตสดใส 
   เราเร่ิมต้นจัดท าบทวิเคราะห์หุ้น WICE ด้วยค าแนะน า “ซือ้” ท่ีราคาเป้าหมาย 13.50 บาท อิง 2021E 

PER ท่ี 25 เทา่ (5-yr average PER) เรามองวา่ WICE มีความน่าสนใจจาก 1) ได้ผลบวกจากการส่งออก
ท่ีเติบโตสูง (5M21 โตถึง +11%) โดยบริการหลักของ WICE เป็นสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, ชิน้ส่วน
ยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีส่งออกเติบโตมากกว่า, 2) มีการปรับค่าบริการขนส่งเพิ่มขึน้ จากความ
ต้องการส่งออกท่ีสูง ขณะท่ี WICE ยังสามารถจัดหาระวางส าหรับการขนส่งทางเรือและอากาศได้เพิ่ม
ตอ่เน่ือง, 3) การขนส่ง cross border ปี 2021E จะเตบิโตสงู 40%-50% จากการขยายบริการเพิ่มขึน้ โดย 
WICE มีการลงทนุซือ้ตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มอีก 200 ใบ จากเดิมท่ีมี 300 ใบ และมีลูกค้าบางส่วนหนัมาใช้
บริการ cross border มากขึน้ ทดแทนการขนส่งทางเรือท่ีมีคา่ขนส่งสงูขึน้   
เราประเมินก าไร 2Q21E จะท าสถิติสูงสุดใหม่ท่ี 93 ล้านบาท (+68% YoY, +14% QoQ) จากมลูค่าการ
ส่งออก-น าเข้าท่ีเติบโตโดดเด่น และสามารถปรับค่าบริการขนส่งเพิ่มขึน้ และรวมทัง้ปี 2021E ก าไรจะท า
สถิตสิงูสดุใหม่ที่ 347 ล้านบาท +72% YoY โดย 2H21E จะยงัคงเตบิโต YoY ได้โดดเดน่ตอ่เน่ือง จากการ
เตบิโตของการขนส่งทัง้ทางเรือ, ทางอากาศ และ cross border  
ราคาหุ้น outperform SET +64% ในช่วง 3 เดือน จากก าไร 1Q21 ท่ีโดดเดน่ ด้าน valuation ยงัน่าสนใจ
ปัจจบุนัเทรดท่ี 2021E PER ท่ี 19.0 เทา่ คดิเป็น -0.65SD below 5-yr average PER และยงัถกูเม่ือเทียบ
กบัคา่เฉล่ียของ peers (4 บริษัท)ท่ี PER 30 เทา่ ขณะที่การเตบิโตก าไรปี 2021E ของ WICE ยงัสงูกวา่ 

KEY HIGHLIGHTS 
 กำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศยังเติบโตดี และค่ำบริกำรขนส่งท่ีสูงขึน้ WICE เป็นผู้

ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร มีรายได้หลกัมาจากการให้บริการส่งออกและน าเข้า 
ทางทะเล ทางอากาศ และการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (cross border) ทัง้นี ้ในงวด 5M21 มลูค่า
การส่งออกของไทยปรับตัวเพิ่มขึน้ถึง +11% YoY ส่วนบริการหลักของ WICE ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์, ชิน้ส่วนยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีมีการส่งออกเติบโตมากกว่าถึง +19% YoY, 
+40% YoY และ +24% ตามล าดบั ขณะที่ข้อมลู ธปท.คาดการณ์มลูคา่การส่งออกในปี 2021E จะเตบิโต
มากถึง +17% YoY ส่งผลให้ WICE จะยงัคงได้ผลบวกจากการส่งออกในช่วงท่ีเหลือของปีท่ีจะเติบโตได้
ต่อเน่ือง นอกจากนัน้ จากความต้องการส่งออกท่ีสูงขึน้ ท าให้ WICE สามารถคิดค่าบริการในราคาท่ี 
premium เพิ่มขึน้ได้ นอกจากนัน้ การขนส่งด้วย cross border ยังเติบโตได้ดีมาก ซึ่งจากต้นทุนขนส่ง
ทางเรือท่ีเพิ่มขึน้ ส่งผลลูกค้าหันมาใช้บริการขนส่ง cross border มากขึน้ ซึ่ง cross border มีข้อ
ได้เปรียบจากการขนส่งท่ีใช้เวลาเร็วกว่าทางเรือ ขณะที่คา่บริการปัจจุบนัเร่ิมใกล้เคียงกนั โดยเราประเมิน
รายได้จาก cross border ปี 2021E จะเตบิโตสงูถงึ 40%-50% YoY 

 ก ำไร 2Q21E ยังคงโดดเด่นท ำสถิติสูงสุดใหม่ได้ต่อเน่ือง เราประเมินก าไร 2Q21E จะท าสถิติ
สูงสุดใหม่ต่อเน่ืองท่ี 93 ล้านบาท (+68% YoY, +14% QoQ) จากปริมาณการส่งออกท่ีเติบโตสูง 
โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และชิน้ส่วนรถยนต์ ซึ่งเป็นสินค้าหลักท่ี WICE ให้บริการมีการ 
เตบิโตคอ่นข้างมาก ประกอบกบัยงัได้ผลบวกจากค่าระวางขนส่งทัง้ทางเรือและอากาศท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่ท าให้ 
WICE สามารถคดิคา่บริการท่ีสงูขึน้ได้ รวมถงึการให้บริการขนส่ง cross border ยงัคงเตบิโตสงู  

 ประเมินก ำไรปี 2021E เติบโตโดดเด่น +72% YoY เราประเมินก าไรสุทธิปี 2021E จะท าสถิติ
สูงสุดใหม่ท่ี 347 ล้านบาท +72% YoY โดยก าไร 1H21E จะคิดเป็น 50% จากทัง้ปี ส าหรับแนวโน้ม 
2H21E จะยังคงเติบโต YoY สูงต่อเน่ือง จากแนวโน้มการส่งออกของสินค้าหลักกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ,
ชิน้ส่วนรถยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ียงัเติบโตโดดเด่น ขณะท่ีรายได้จาก cross border จะยงัมีทิศทาง
เตบิโตขึน้ และจะได้ผลบวกเตม็ที่จากการท่ี WICE มีการลงทนุซือ้ตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มอีก 200 ใบ จากเดมิ
ท่ีมี 300 ใบ มาให้บริการเพิ่มเติม และจะเร่ิมรับรู้รายได้จากคลงัสินค้าใหม่ท่ีจะเร่ิมรับรู้รายได้ใน 3Q21E 
ช่วยเพิ่มรายได้อีกราว 50-100 ล้านบาท 
 

Bloomberg ticker WICE TB 
Recommendation BUY 
Current price Bt10.10 
Target price Bt13.50 
Upside/Downside +34% 
EPS revision n.a. 
  
Bloomberg target price n.a. 
Bloomberg consensus n.a. 
 Stock data 
Stock price 1-year high/low Bt11.50 / Bt3.50 
Market cap. (Bt mn) 6,584 

 Shares outstanding (mn) 440 
Avg. daily turnover (Bt mn) 652 
Free float 24% 
CG rating n.a. 
ESG rating n.a. 
 
Financial & valuation highlights 
FY: Dec (Bt mn)  2019A 2020A 2021E 2022E 
Revenue 2,221  3,996  5,310  5,582  
EBITDA 132  321  501  573  
Net profit 62  201  347  400  
EPS (Bt) 0.10  0.31  0.53  0.61  
Growth -35.6% 224.5% 72.4% 15.4% 
Core EPS (Bt) 0.10  0.31  0.53  0.61  
Growth -35.6% 226.1% 71.5% 15.4% 
DPS (Bt) 0.09  0.14  0.28  0.30  
Div. yield 0.9% 1.4% 2.8% 3.0% 
PER (x) 106.2  32.7  19.0  16.5  
Core PER (x) 106.2  32.6  19.0  16.5  
EV/EBITDA (x) 48.6  20.4  13.1  11.3  
PBV (x) 8.3  7.5  5.9  4.9  
 
Bloomberg consensus 
Net profit 62  201  n.a. n.a. 
EPS (Bt) 0.10  0.31  n.a. n.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Aspen 

Price performance 1M 3M 6M 12M 
Absolute -1.9% 60.3% 65.6% 191.9% 
Relative to SET 0.9% 61.7% 63.9% 177.2% 

 
Major shareholders Holding 
1. Mrs. Araya Kongsoonthorn 
 

22.55% 
2. Ms. Chudat Kongsoonthorn 15.51% 
3. Miss Thitimar Tantikulsuntorn 10.26% 
 

Analyst: Amnart Ngosawang (Reg. No. 029734) 
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Valuation/Catalyst/Risk 
เราประเมินราคาเป้าหมายท่ี 13.50 บาท อิง 2021E PER ท่ี 25 เท่า (5-yr average PER )โดยมี key 
catalyst จากก าไร 2Q21E ท่ีจะเติบโตโดดเด่นและทัง้ปี 2021E จะท าสถิติสูงสุดใหม่ ขณะท่ี Valuation 
ปัจจุบนัยงัน่าสนใจเทรดท่ี 2021E PER ท่ี 19.0 เท่า คิดเป็น -0.65SD below 5-yr average PER และยงั
ต ่ากวา่เม่ือเทียบกบัคา่เฉล่ียหุ้นท่ีประกอบธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนัท่ี PER 30 เทา่ ขณะที่อตัราการเตบิโตก าไร
ปี 2021E ของ WICE อยู่ ท่ี +72% YoY ยังสูงกว่ากลุ่มท่ี +65% YoY ส่วน key risk จากการระบาด 
COVID-19 หากภาคการผลิตต้องมีการชะลอตวัจะกระทบต่อยอดส่งออก 2H21E อาจไม่แข็งแกร่งมาก
เม่ือเทียบกับ 1H21 ท่ีเติบโตถึง +15.5% YoY แต่จะยังคงเติบโตในอัตราเลข 2 หลักได้ ซึ่งจะท าให้
ปริมาณการขนส่งของ WICE ในงวด 2H21E จะยงัเตบิโต YoY ได้ตอ่เน่ือง 

 
 

KEY HIGHLIGHTS 
 แนวโน้มสดใสจำกกำรส่งออกและน ำเข้ำที่เตบิโตสูง  

WICE เป็นผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร โดยมีรายได้หลกัมาจากการให้บริการส่งออกและน าเข้า 
ทางทะเล ทางอากาศ การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (cross border) และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร โดย
ภาพรวมผลการด าเนินงานในปี 2021E ยงัคงสดใสต่อเน่ือง จากมลูค่าการส่งออกและน าเข้าท่ีเติบโตสูง โดยข้อมูลจาก
กระทรวงพาณิชย์รายงานในช่วง 5M21 ประเทศไทยมีมลูค่าการส่งออกเติบโตโดดเด่น +11% YoY และมลูค่าการน าเข้า
เติบโตเติบโตมากขึน้ +22% YoY ส าหรับบริการหลักของ WICE ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, 
ชิน้ส่วนยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึง่มีทศิทางการเติบโตได้ดีกว่าโดยในงวด 5M21 ปรับตวัเพิ่มขึน้ +19% YoY, +44% 
YoY และ +25% YoY ตามล าดบั 
ส าหรับแนวโน้มการส่งออกและน าเข้าปี 2021E จะมีทิศทางกลบัมาเติบโตได้ดี ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจทัว่โลก โดย
ข้อมลูจาก ธปท. มีการคาดการณ์วา่ในปี 2021E ตวัเลขการส่งออกจะเตบิโต +17% YoY และน าเข้าจะเตบิโต +23% YoY 
ทัง้นี ้ส าหรับด้านปัจจยัเส่ียงจากการแพร่ระบาด COVID-19 ท่ีรุนแรงขึน้ หากภาคอตุสาหกรรมการผลิตมีการชะลอตวัจะมี
ผลกระทบต่อยอดการส่งออกใน 2H21E อาจไม่แข็งแกร่งมากเม่ือเทียบกับ 1H21 ท่ีเติบโตถึง +15.5% YoY แต่จะยงัคง
เตบิโตในอตัราเลข 2 หลกัได้ ซึง่ส่งผลให้โอกาสการเตบิโตของปริมาณการขนส่งของ WICE ในช่วง 2H21E จะยงัคงเตบิโต 
YoY ได้ตอ่เน่ือง  
 

Fig 1: มูลค่ำกำรส่งออกของไทยรำยเดือน Fig 2: มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ของไทยรำยเดือน 

  
Source: Bank of Thailand (BOT) Source: Bank of Thailand (BOT) 
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Fig 3: มูลค่ำกำรส่งออกชิน้ส่วนรถยนต์ของไทยรำยเดือน Fig 4: มูลค่ำกำรส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำของไทยรำยเดือน 

  
Source: Bank of Thailand (BOT) Source: Bank of Thailand (BOT) 

 

Fig 5: มูลค่ำกำรน ำเข้ำของไทยรำยเดือน Fig 6: % กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำกำรส่งออก-น ำเข้ำของไทย 

  

Source: Bank of Thailand (BOT) Source: Bank of Thailand (BOT) 

 

 WICE ยงัสำมำรถขนส่งในปริมำณที่สูงขึน้ต่อเน่ือง ในสถำนกำรณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขำดแคลน และ
เที่ยวบินที่ลดลง  

WICE มีจุดแข็งจากการท่ียงัคงสามารถบริหารจดัการขนส่งสินค้าทัง้ทางเรือและทางอากาศให้กบัลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง 
ทัง้นี ้ในส่วนของการขนส่งสินค้าทางเรือคอนเทนเนอร์ WICE มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสายการเดินเรือมาอย่างยาวนาน ท า
ให้สามารถจดัหาระวางในการขนส่งสินค้าได้เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง จงึไม่ได้รับผลกระทบมากนกัจากสถานการณ์ตู้คอนเทน
เนอร์ท่ีขาดแคลน ในทางกลับกันยังเป็นโอกาสท่ีท าให้ WICE สามารถคิดค่าบริการการขนส่งสินค้าได้สูงมากขึน้ด้วย 
เช่นเดียวกบัการขนส่งทางอากาศท่ีปัจจุบนัมีการขนส่งได้คอ่นข้างน้อย เน่ืองจากจ านวนเที่ยวบินท่ีลดลง และส่วนใหญ่จะ
เป็นการขนส่งผ่านสายการบินคาร์โก้เป็นหลัก ซึ่ง WICE ยังคงจัดหาระวางการขนส่งทางอากาศให้กลับลูกค้าได้อย่าง
ตอ่เน่ือง และสามารถคดิคา่บริการการขนส่งท่ีสงูขึน้ได้เช่นกนั 
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Fig 7: สัดส่วนรำยได้แยกตำมธุรกิจ - 2020 Fig 8: สัดส่วนรำยได้แยกตำมธุรกิจ – 2021E 

  
Source: Company Source: KTBST 

 

Fig 9: Shanghai Containerized Freight Index 

 
Source: Bloomberg 

 

 ค่ำระวำงที่สูงขึน้ ยงัท ำให้บริกำรขนส่งข้ำมพรมแดน (cross border) ได้รับควำมนิยมมำกขึน้  

จากแนวโน้มอัตราค่าระวางเรือท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้มากและการขนส่งทางอากาศท่ีมีข้อจ ากัดจากปริมาณเท่ียวบินท่ีลดลง 
ส่งผลให้การขนส่งทางบกด้วยการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (cross border) ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้อย่างมาก โดย
ปัจจุบนัจากค่าระวางเรือท่ีเพิ่มขึน้มากท าให้ค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้าทางเรือและ cross border มีความแตกต่างกันลดลง
มาก ขณะท่ีการขนส่งสินค้าด้วยวิธี cross border ยังท าได้เร็วกว่า รวมถึงปริมาณการขนส่งทางอากาศท่ีลดลง ท าให้ผู้
ส่งออก-น าเข้าต้องหนัใช้บริการการขนส่ง cross border เพิ่มมากขึน้ โดยในปี 2020 WICE มีรายได้จากการขนส่ง cross 
border เติบโตมากขึน้ 104% YoY ขณะท่ีเรายงัประเมินปี 2021E จะยงัคงเติบโตสูงต่อเน่ืองอีกราว 40%-50% โดยในปี 
2021E WICE ยงัได้มีการลงทนุซือ้ตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มอีก 200 ใบ จากเดิมท่ีมี 300 ใบ มาให้บริการเพิ่มเติม รวมถึงจะมี
การเพิ่มบริการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้  (LTL) ใน 5 เส้นทางหลกั ได้แก่ สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทย และจีน อีกด้วย ซึง่จะ
เป็นการเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ลกูค้าท่ีมีปริมาณของไม่มาก เพิ่มช่องทางสร้างรายได้และอตัราก าไรสทุธิท่ีดีขึน้ 
ส าหรับธุรกิจขนส่งข้ามพรมแดน (cross border services) อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิ
สตกิส์ จ ากดั (ETL) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ WICE ปัจจบุนัถือหุ้นอยู่ท่ี 40% และมีแผนซือ้เพิ่ม 11% โดย WICE อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานเตรียมน า ETL เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI ในปี 2022E  
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Fig 10: รำยได้จำกบริกำร cross border service Fig 11: Full truck Load Load(“ FTL”) Routing Map 

 

 
Source: Company, KTBST Source: Company 

 เตรียมเปิดคลังสินค้ำใหม่ใน 3Q21E จะช่วยเพิ่มรำยได้อีกรำว 100 ล้ำนบำท/ปี  

ในส่วนของธุรกิจบริการด้านซพัพลายเชนโซลูชัน่ มีแผนจะเปิดให้บริการคลงัสินค้าแหง่ใหม่ ท่ีถนนบางนา-ตราด กม.18  
ในช่วง 3Q21E เพ่ือรองรับการขยายงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต ทัง้รูปแบบบริษัท 
กลุ่มลกูค้าธุรกิจการค้าปลีก (retail) และกลุ่มลกูค้า e-commerce โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มราว 100 ล้าน
บาท/ปี และมีอตัราก าไรขัน้ต้นราว 20% 

Fig 12: New warehouse 

 

 
Source: Company 



 

Disclaimer: This report has been prepared by KTBST Securities PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however, KTBST makes no representation as to the accuracy and completeness 
of such information.  Information and opinions expressed herein are subject to change without notice.  KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any securities in this report.  In addition, KTBST does not guarantee returns nor price of the 
securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report.  Investors should study this report carefully in making decisions.  All rights are reserved.   This 
report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions.  

6 

COVERAGE 
INITIATING 

 ก ำไร 2Q21E ยงัคงโดดเด่น ท ำสถติิสูงสุดใหม่ 

เราประเมินก าไรสุทธิ 2Q21E จะท าสถิติสูงสุดใหม่ต่อเน่ืองท่ี 93 ล้านบาท (+68% YoY, +14% QoQ) จากปริมาณการ
ส่งออกท่ีเติบโตสูง โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, ชิน้ส่วนรถยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึง่เป็นสินค้าหลกัท่ี WICE 
ให้บริการขนส่ง เติบโตค่อนข้างมาก ประกอบกบัยงัได้ผลบวกจากค่าระวางขนส่งทัง้ทางเรือและอากาศท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่ท าให้ 
WICE สามารถคิดค่าบริการท่ีสูงขึน้ รวมถึงการขนส่งทางบกแบบ cross border จะยงัคงเพิ่มขึน้โดดเด่น จากการเพิ่มตู้
คอนเทนเนอร์ท่ีให้บริการขึน้อีก 200 ตู้  จากเดมิที่มี 300 ตู้ 

Fig 13: 2Q21E earnings preview 

FY: Dec (Bt mn) 2Q21E 2Q20 YoY 1Q21 QoQ 1H21E 1H20 YoY 
Revenues 1,375 1,037 32.6% 1,285 7.0% 2,660 1,683 58.0% 
CoGS (1,147) (883) 29.9% (1,066) 7.6% (2,213) (1,414) 56.5% 
Gross profit 228 154 48.1% 219 4.1% 448 269 66.3% 
SG&A (90) (66) 36.3% (99) -8.8% (189) (136) 39.3% 
EBITDA 139 74 88.4% 119 16.5% 258 134 93.2% 
Other inc./exps 2 1 64.6% 2 -4.0% 4 12 -63.4% 
Interest expenses (4) (2) 41.8% (3) 2.6% (7) (5) 52.6% 
Income tax (27) (10) 173% (20) 38.8% (47) (17) 182.4% 
Core profit  93 53 74.8% 81 14.2% 175 86 104.0% 
Net profit 93 55 68.3% 82 14.0% 175 86 104.2% 
EPS (Bt) 0.14  0.08  68.3% 0.13 14.0% 0.27 0.13 104.2% 
Gross margin 16.6% 14.9%  17.1%  16.8% 16.0%  
Net margin 6.8% 5.3%  6.3%  6.6% 5.1%  

 

Source: Company, KTBST 

 ประเมินก ำไรสุทธิปี 2021E เติบโต +72% YoY 

เราประเมินก าไรสทุธิปี 2021E ท่ี 347 ล้านบาท +72% YoY โดยแนวโน้มก าไรในปี 2021E จะเตบิโต YoY ทกุไตรมาส จาก 
1) รายได้เพิ่มขึน้ +33% YoY หนนุโดยปริมาณขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศท่ีจะเพิ่มขึน้ +20% YoY และค่าบริการ
ท่ีเพิ่มขึน้ตาม ตามอัตราค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ในโลกท่ีสูงขึน้มาก และค่าขนส่งทางอากาศท่ียังสูงต่อเน่ือง รวมถึง
รายได้จากการขนส่ง cross border ท่ีจะเติบโตโดดเด่นถึง 40%-50% YoY จากปริมาณการขนส่งท่ีเพิ่มขึน้ โดยมีลูกค้า
เปล่ียนการขนส่งจากทางเรือและทางอากาศมาเป็นบริการขนส่ง cross border มากขึน้ ซึ่ง WICE ยังมีการลงทุนเพิ่ม
จ านวนตู้คอนเทนเนอร์ท่ีให้บริการมากขึน้  
2) GPM จะปรับตวัดีขึน้เป็น 16.4% จากปีก่อนท่ี 15.5% จากการปรับเพิ่มค่าบริการขนส่งได้ดีขึน้ ชดเชยต้นทนุค่าระวาง
เรือท่ีเพิ่มขึน้มาก โดย WICE ยงัคงสามารถบริหารจดัหา booking ส าหรับการขนส่งทางเรือได้เพิ่มขึน้ ในสถานการณ์ท่ีมี
ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน รวมถึงในธุรกิจ cross border ท่ีจะมีสดัส่วนการให้บริการแบบไม่เต็มตู้  (LTL) ท่ีมีอตัรา
ก าไรขัน้ต้นท่ีคอ่นข้างสูง 

Fig 14: 2018-22E revenue Fig 15: 2018-22E gross profit 

  
Source: Company, KTBST Source: Company, KTBST 
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Fig 16: 2018-22E SG&A/Sale Fig 17: 2018-22E net profit 

  
Source: Company, KTBST Source: Company, KTBST 

VALUATION 
แนะน ำ “ซือ้” รำคำเป้ำหมำย 13.50 บำท 
เราเร่ิมต้นค าแนะน า “ซือ้” โดยประเมินราคาเป้าหมายท่ี 13.50 บาท อิง 2021E PER 25 เทา่ เทียบเทา่ 5-yr average PER 
โดยเราประเมินว่า Valuation ปัจจุบนัยงัน่าสนใจเทรดท่ี 2021E PER ท่ี 18.5 เท่า คิดเป็น -0.75SD below 5-yr average 
PER และยงัต ่ากว่าเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียหุ้นท่ีประกอบธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนัท่ี PER 30 เท่า ขณะท่ีอตัราการเติบโตก าไรปี 
2021E ของ WICE อยู่ท่ี 72% YoY สงูกวา่หุ้นท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกนัท่ี +65% YoY 
 

Fig 18: WICE’s forward PER Band Fig 19: WICE’s forward PBV Band 

  
Source: Bloomberg, KTBST Source: Bloomberg, KTBST 

 
Fig 20: Peer comparison 

 
Note: * Bloomberg consensus 
Source: KTBST 

 
  

Price Target Upside
27-Jul-21 price (%) 21E 22E 21E 22E 21E 22E 21E 22E 21E 22E 21E 22E

* III NR 12.10 10.60 -12.4 69.9 4.0 56.8 9.0 29.3 29.3 4.5 4.0 1.8 1.7 16.9 14.8
JWD BUY 16.30 21.00 28.8 63.5 19.2 45.5 31.7 35.1 29.4 4.7 4.4 1.7 2.0 13.4 14.8
LEO BUY 10.70 11.00 2.8 103.5 19.8 96.6 19.8 29.7 24.9 5.2 4.9 2.3 2.8 17.8 20.0
PORT HOLD 2.82 3.30 17.0 21.2 35.0 21.2 35.0 24.3 18.0 1.1 1.1 2.1 2.8 4.5 5.9
Sector 65.0 16.0 51.5 23.7 29.6 25.4 3.9 3.6 2.0 2.3 13.2 13.9

Stock Rec Net profit gwth (%) Core profit gwth (%) PER (x) PBV (x) Div. yield (%) ROE (%)
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Quarterly income statement       Forward PER band      
(Bt mn) 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21  

 

Sales 646 1,037 906 1,407 1,285  
Cost of sales  (531) (883) (741) (1,223) (1,066)  
Gross profit 115 154 165 184 219  
SG&A (70) (66) (78) (79) (99)  
EBITDA 60 74 92 95 119  
Finance costs (2) (2) (3) (3) (3)  
Core profit 32 53 60 57 81  
Net profit 30 55 56 59 82  
EPS 0.05  0.08  0.09  0.09  0.13   
Gross margin 17.8% 14.9% 18.2% 13.1% 17.1%  
EBITDA margin 9.3% 7.1% 10.1% 6.8% 9.3%  
Net profit margin 4.7% 5.3% 6.2% 4.2% 6.3%  
             
Balance sheet            Income statement           
FY: Dec (Bt mn) 2018 2019 2020 2021E 2022E  FY: Dec (Bt mn) 2018 2019 2020 2021E 2022E 
Cash & deposits 309  302  263  246  303   Sales 1,832 2,221 3,996 5,310 5,582 
Accounts receivable 442  596  953  1,271  1,475   Cost of sales  (1,455) (1,869) (3,378) (4,438) (4,614) 
Inventories 0  0  0  0  0   Gross profit 377 352 617 871 969 
Other current assets 44  36  185  221  256   SG&A (251) (291) (293) (383) (407) 
Total cur. assets 796  934  1,402  1,738  2,035   EBITDA 159 132 321 501 573 
Investments 2  3  5  27  57   Depre. & amortization (32) (42) (61) (61) (66) 
Fixed assets 224  230  208  248  272   Equity income 0 (0) (1) 2 2 
Other assets 398  407  431  419  426   Other income 18 10 10 13 13 
Total assets 1,420  1,574  2,046  2,432  2,790   EBIT 145 71 334 503 577 
Short-term loans 0  7  12  0  0   Finance costs (5) (7) (10) (10) (10) 
Accounts payable 327  464  727  835  951   Income taxes (26) (21) (48) (84) (97) 
Current maturities 4  24  42  39  41   Net profit before MI 114 44 276 410 470 
Other current liabilities 25  34  65  77  83   Minority interest  (18) 18 (74) (63) (70) 
Total cur. liabilities 356  528  845  951  1,075   Core profit 96 62 202 347 400 
Long-term debt 0  48  102  110  100   Extraordinary items 0 0 (1) 0 0 
Other LT liabilities 107  111  123  147  178   Net profit 96 62 201 347 400 
Total LT liabilities 107  159  225  257  278         
Total liabilities 463  687  1,070  1,208  1,353   Key ratios           
Registered capital  326  326  326  326  326   FY: Dec (Bt mn) 2018 2019 2020 2021E 2022E 
Paid-up capital 326  326  326  326  326   Growth YoY      
Share premium 348  348  348  348  348   Revenue 31.2% 21.2% 79.9% 32.9% 5.1% 
Retained earnings 149  128  271  527  744   EBITDA 12.7% -17.2% 143.6% 56.2% 14.5% 
Others 1  (8) (68) (76) (81)  Net profit 7.2% -35.6% 224.5% 72.4% 15.4% 
Minority interests  133  93  99  100  100   Core profit 5.7% -61.4% 528.5% 48.3% 14.7% 
Shares’ equity 957  887  976  1,225  1,437   Profitability ratio      
       Gross profit margin 20.6% 15.9% 15.5% 16.4% 17.4% 
Cash flow statement            EBITDA margin 8.7% 5.9% 8.0% 9.4% 10.3% 
FY: Dec (Bt mn) 2018 2019 2020 2021E 2022E  Core profit margin 5.3% 2.8% 5.1% 6.5% 7.2% 
Net profit  96 62 201 347 400  Net profit margin 5.3% 2.8% 5.0% 6.5% 7.2% 
Depreciation (32) (42) (61) (61) (66)  ROA 6.8% 3.9% 9.9% 14.2% 14.3% 
Chg in working capital (20) (0) 213 233 117  ROE 10.0% 7.0% 20.7% 28.3% 27.8% 
Others 123 74 (78) (367) (146)  Stability      
CF from operations  168 94 275 152 305  D/E (x) 0.48  0.77  1.10  0.99  0.94  
Capital expenditure (83) (64) (147) (75) (55)  Net D/E (x) 0.00  0.09  0.16  0.12  0.10  
Others (12) (42) 10 0 0  Interest coverage ratio 29.69  10.62  34.12  51.79  55.73  
CF from investing  (96) (106) (138) (75) (55)  Current ratio (x) 2.24  1.77  1.66  1.83  1.89  
Free cash flow 72 (13) 137 77 250  Quick ratio (x) 2.24  1.77  1.66  1.83  1.89  
Net borrowings (7) 70 53 7 1  Per share (Bt)      
Equity capital raised 0 0 0 0 0  Reported EPS  0.15  0.10  0.31  0.53  0.61  
Dividends paid (98) (99) (77) (91) (183)  Core EPS 0.15  0.10  0.31  0.53  0.61  
Others 37 (17) 1 (10) (10)  Book value 1.26  1.22  1.35  1.73  2.05  
CF from financing  (67) (46) (23) (94) (192)  Dividend 0.13  0.09  0.14  0.28  0.30  
Net change in cash  5 (59) 114 (17) 58  Valuation (x)      
       PER 68.45  106.24  32.74  19.00  16.46  
       Core PER 68.45  106.24  32.58  19.00  16.46  
       P/BV 7.99  8.30  7.51  5.85  4.92  
       EV/EBITDA 39.76  48.62  20.37  13.09  11.33  
       Dividend yield 1.3% 0.9% 1.4% 2.8% 3.0% 

Source: Company, KTBST 
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securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report.  Investors should study this report carefully in making decisions.  All rights are reserved.   This 
report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions.  
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Corporate governance report of Thai listed companies 2020 

CG rating by the Thai Institute of Directors Association (Thai IOD) 
Score Symbol Description ควำมหมำย 
90-100  Excellent ดีเลิศ 
80-89  Very Good ดีมาก 
70-79  Good ดี 
60-69  Satisfactory ดีพอใช้ 
50-59  Pass ผ่าน 
< 50 No logo given n.a. n.a. 

 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงไว้นี ้ เป็นผลท่ีได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมลูท่ีผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถ
เข้าถึงได้ ผลส ารวจดงักล่าวจึงเป็นการน าเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบตังิานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้มิได้ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทจดทะเบียนในการ
ประเมิน ดงันัน้ ผลส ารวจท่ีแสดงนีจ้ึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบตัิงานหรือการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้
ค าแนะน าในการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และ
ตดัสนิใจในการใช้ข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงในผลส ารวจนี ้ 
ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) มิได้ยืนยนัหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถกูต้องของผลส ารวจดงักลา่ว 

 
KTBST: ควำมหมำยของค ำแนะน ำ 

“ซือ้” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั ต ่ากว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทนขัน้ต ่า 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 

“ถือ” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั ต ่ากว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทนระหว่าง 0% - 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 

“ขำย” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั  สงูกว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน (ไม่รวมเงินปันผล) 

หมายเหต ุ: ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดท่ีเพิม่ขึน้ หรือลดลงในขณะนัน้ 
 
IOD disclaimer 
The Corporate Governance Report (CGR) of Thai listed Companies is based on a survey and assessment of information which 
companies listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment (“listed companies”) disclose to the 
public. The CGR is a presentation of information from the perspective of outsiders on the standards of corporate governance of 
listed companies. It is not any assessment of the actual practices of the listed companies, and the CGR does not use any non-
public information. The CGR is not therefore an endorsement of the practices of the listed companies. It is not a recommendation 
for investment in any securities of any listed companies or any recommendation whatsoever. Investors should exercise their own 
judgment to analyze and consider any information relating to the listed companies presented in this CGR report. No representation 
or warranty is made by the Institute of Directors or any of its personnel as to the completeness or accuracy of the CGR report or 
the information used. 
 
KTBST’s stock rating definition 

BUY The stock’s total return is expected to exceed 10% over the next 6-12 months. The stock has good fundamentals and 
attractive valuations. 

HOLD The stock’s total return is expected to be between 0% - 10% over the next 6-12 months. The stock has good 
fundamentals, but may lack of near-term catalysts or its valuations are not attractive. 

SELL The stock’s total return is expected to fall below 0% or more over the next 6-12 months. Stock should be sold as 
negative total return is anticipated due to deteriorating fundamentals compared with its valuations. 

The stock’s expected total return is the percentage difference between the target price and the current price, which excludes 
dividend yields. 



 

Disclaimer: This report has been prepared by KTBST Securities PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however, KTBST makes no representation as to the accuracy and completeness 
of such information.  Information and opinions expressed herein are subject to change without notice.  KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any securities in this report.  In addition, KTBST does not guarantee returns nor price of the 
securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report.  Investors should study this report carefully in making decisions.  All rights are reserved.   This 
report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions.  
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Disclaimer: บทวิเคราะห์ฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) มีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุนทัว่ไป โดยจดัท าขึน้บนพืน้ฐานของข้อมลูที่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนอนัเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชีน้ าให้ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์แต่อย่างใด ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบเีอสท ี จ ากดั (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการใช้บทวิเคราะห์ฉบบั
นีท้ัง้ทางตรงและทางอ้อม และขอให้นกัลงทนุใช้ดลุพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST มีการจัดท า ESG Rating (ESG: Environment, Social, Governance) เพ่ือบ่งบอกว่าบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการและมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมระดบัใด โดยทาง KTBST ให้ความใส่ใจกับการลงทนุในบริษัทท่ีมีการพฒันาท่ียัง่ยืน จึงได้จดัท าเกณฑ์ใน
การให้คะแนน ESG ส าหรับหุ้นท่ีเรา Cover อยู่ ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการประเมินคะแนน ESG ของ KTBST ท าการพิจารณาจาก 3 ด้าน ดงันี ้

 กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การท่ีบริษัทมีนโยบายและกระบวนการท างานในองค์กรเพ่ือจดัการสิ่งแวดล้อม
อย่างชดัเจนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ รวมถึงมีการฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ ซึง่เรา
ใช้เกณฑ์ด้านรายได้ของบริษัทว่าบริษัทนัน้ๆ มีสดัสว่นรายได้ท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเทา่ไหร่ 

 กำรจัดกำรด้ำนสังคม (Social) การท่ีบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียม มีการสง่เสริมและพฒันา
พนกังานอย่างต่อเน่ืองและมีคณุภาพ รวมถึงสนบัสนนุคู่ค้าให้มีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีบริษัทมีความ
เก่ียวข้องให้เตบิโตอย่างยัง่ยืน ซึง่เราใช้เกณฑ์คะแนนจาก Bloomberg โดยการส ารวจรายงานตา่งๆ ท่ีไม่ใช่งบการเงิน ข่าวสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบับบริษัท และกิจกรรมทาง NGO 

 บรรษัทภิบำล (Governance) การท่ีบริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีชดัเจน 
ต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนดแูลผู้ มีส่วนได้เสีย ซึง่รวมถึงการจ่ายภาษีให้แก่ภาครัฐอย่างโปร่งใส ซึง่เราใช้เกณฑ์พิจารณาจาก CG 
rating ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ESG Rating ท่ี KTBST ประเมินมี 5 ระดบั ได้แก่  
1. Excellent ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 5 
2. Very Good ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 4 
3. Good ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 3 
4. Satisfactory ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 2 
5. Pass ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 1 
ส าหรับบริษัทท่ีมีข้อมลูไม่เพียงพอในการประเมินจะได้ rating เป็น n.a. 

 
ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST believes environment, social and governance (ESG)  practices will help determine the sustainability and future financial 
performance of companies. We thus incorporate ESG into our valuation model. 

 Environment.  Environment factors relate to corporate responsibility for its actions and how it manages its impact on the 
environment. KTBST analyzes revenue, which exposes to environment risks and opportunities. 

 Social.  Social factors deal with company’s relationship with its employees and vendors.  That also includes company’s 
initiatives related to employee health and well- being, as well as community involvement.  KTBST’s evaluation on social 
practices is based on Bloomberg, which measure from company’s social responsibility news. 

 Governance.  Corporate government factors include company’s transparency, decision-making structure, concrete risk 
assessment method, treatment of minority shareholders and anti-corruption practices. KTBST conduct this analysis based on 
IOD’s scores. 

KTBST’s ESG ratings score from 1-5 
1. Excellent scores at 5 
2. Very Good scores at 4 
3. Good scores at 3 
4. Satisfactory scores at 2 
5. Pass scores at 1 
KTBST provides “n.a.” in cases of insufficient data. 


