
WICE: คาดก าไร 4Q21 จะโต YoY แต่ลดลง QoQ

คาดก าไร 4Q21 จะโตแขง็แกรง่ตอ่เนือ่ง YoY จากอปุสงคก์ารขนสง่ทางอากาศ ทะเล และขา้มแดนทีแ่ขง็แกรง่
แต่มองวา่จะหดตวัลงQoQหลังจากคา่ระวางเรอืปรบัลดลงในพ.ย. 2021

• WICE รายงานก าไรสุทธิ 3Q21 ท่ี 162 ล้านบาท (+189%YoY, +46%QoQ) แตะจุดสูงสุดตลอดกาล ด้วยแรง
ขับเคลื่อนจากรายได้ท่ีสูงสุดตลอดกาลท่ี 2.3 พันล้านบาท

• ธุรกิจการขนส่งสินค้าข้ามแดนจะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญในปี 2022 ซ่ึงจะช่วยชดเชยผลกระทบจากคาดการณ์ว่าค่า
ระวางเรือจะลดลงใน 2H21 ได้

• อุปสงค์การขนส่งทางทะเลใน 4Q21 จะยังแข็งแกร่งไปจนถึง 1H22 ด้วยแรงหนุนจากการส่งออกไปยังตลาดหลัก
อย่างสหรัฐฯ ท่ีจะยังคงมีอุปสงค์สูงในช่วงท่ีเศรษฐกิจฟื้นตัว ขณะท่ีคาดว่าปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์จะยัง
ด ารงอยู่ต่อไปอย่างน้อยจนถึง 1H22 ซ่ึงน่าจะท าให้ค่าระวางเรือในช่วงดังกล่าวยืนบนฐานสูงต่อไป

• ปรับเพิ่มประมาณการก าไรสุทธิปี 2021-22 ข้ึน 38% และ 60% ตามล าดับ

คงค าแนะน า “ซือ้” ขณะทีป่รบัราคาเปา้หมายพรอ้มปฐีานใหมเ่ปน็ 16.70 บาทจาก 14.30 บาท องิ
21.2xPE’22E (ค่าเฉลีย่ 3 ปี) หรือคดิเปน็คา่พรเีมีย่ม20%ต่อคา่เฉลีย่ของกลุม่ขนสง่ในตลาดโลก

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์



ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุมนักวเิครำะห์
• ผู้บริหารให้แนวทางว่าอปุสงค์การขนส่งทางทะเลใน 4Q21 จะยงัแข็งแกร่งไปจนถงึ 1H22 ด้วยแรงหนนุจากการส่งออกไปยงัตลาดหลกัอย่างสหรัฐฯ ที่จะยงัคงมีอปุสงค์สงูในช่วงที่เศรษฐกิจฟืน้ตวั ขณะที่

ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์จะยงัด ารงอยู่ต่อไปอย่างน้อยจนถงึ 1H22 ซึง่น่าจะท าให้ค่าระวางเรือในช่วงดงักล่าวยืนบนฐานสงูต่อไป แต่เราคาดว่ารายได้จากการขนส่งทางทะเล (46% ของรายได้
ทัง้หมดใน 9M21) จะหดตวัลง QoQ ใน 4Q21 หลงัจากค่าระวางเรือปรับลดลงเล็กน้อยใน พ.ย. 2021 และคาดว่ารายได้จากหน่วยธุรกิจนีจ้ะลดลง 28%YoY มาอยู่ที่ 2.6 พนัล้านบาทในปี 2022 จาก 3.6
พนัล้านบาทในปี 2021 เพราะเราคาดว่าค่าระวางเรือจะกลบัสู่ระดบัที่สมเหตสุมผลหลงัอปุทานและอปุสงค์สมดลุกนัมากขึน้

• เรายงัคงมมุมองเชิงบวกต่อธุรกิจขนส่งสินค้าข้ามแดนในปี 2022-23 (26% ของรายได้ทัง้หมดใน 9M21) หลงัจากมีเที่ยวการขนส่งที่น่าประทบัใจ (+130%YoY เป็น 12,721 เที่ยวใน 9M21) ส่วนปัจจยัขับ
เคล่ือนที่ส าคัญในธุรกิจนีค้ือการเร่ิมใช้เส้นทางขนส่งจากมาเลเซียไปจีนเส้นทางใหม่ การขยายก าลงัรองรับบริการ และการเร่ิมให้บริการขนส่งแบบไม่เต็มตู้รถ (LTL) (คิดเป็น 5% ของจ านวนเที่ยวขนส่ง
ทัง้หมดใน 9M21 ของ ETL แต่มีอตัราก าไรขัน้ต้น (GPM) ที่ 30-40% เทียบกบัค่าเฉล่ียของ ETL ที่ 14%)

• บริษัทมีแผนแยกสินทรัพย์ธุรกิจขนส่งสินค้าข้ามแดนและยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ (IPO filing) ETL (ปัจจบุนัถือหุ้นอยู่ 51%) ให้กบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ภายใน 3Q21 ขณะที่คาดว่าจะจดทะเบียนบนตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใน 2H22 ซึง่เราคาดว่าแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจนีจ้ะก่อให้เกิด upside ระดบัหนึ่งต่อ
ก าไรปี 2022



สรุปผลประกอบกำร
• WICE รายงานก าไรสทุธิ 3Q21 ท่ี 162 ล้านบาท
(+189%YoY, +46%QoQ) แตะจดุสงูสดุตลอดกาล

• ก าไรสทุธิท่ีโตขึน้ YoY และ QoQ มีแรงขบัเคลื่อนจาก
รายได้ท่ีสงูสดุตลอดกาลท่ี 2.3 พนัล้านบาท หนนุจาก
ธรุกิจขนสง่ทางทะเล (+695%YoY +78%QoQ เป็น 1.3
พนัล้านบาท) และการขนสง่ข้ามแดน (+119%YoY
+14%QoQ เป็น 531 ล้านบาท) จากอปุสงคท่ี์แขง็แกร่ง
ส าหรับการสง่ออกสินค้าไปยงัสหรัฐฯ และจีน

• อตัราก าไรขัน้ต้น (GPM) ใน 3Q21 ลดมาแตะจดุต ่าสดุ
รอบ 3 ไตรมาสท่ี 15.5% เป็นผลมาจากอตัราก าไรใน
ธรุกิจขนสง่ทางทะเลและอากาศท่ีลดลง เพราะบริษัทได้
ปรับลดอตัราก าไรตอ่รายการลงเพ่ือชดเชยกบัปริมาณ
การขนสง่ท่ีมากขึน้

• อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายการขายและบริหาร (SG&A) ตอ่
ยอดขายปรับลดลงมาอยูท่ี่ 5.4% แตะจดุต ่าสดุในรอบ
กวา่ 10 ไตรมาส เพราะได้ประโยชน์จากความประหยดั
ตอ่ขนาด (economies of scale)



ประวัตบิริษัท: WICE กอ่ตัง้ขึน้เม่ือปี 1993 ด าเนินธุรกิจ
บริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ เม่ือนบัรวมบริษทัยอ่ย 2
แหง่อยา่ง บริษัท ซนัเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั และ
บริษัทในสิงคโปร์ Sun Express Logistics Proprietary
Limited (Pte. Ltd.) จะท าให้กิจการของ WICE ครอบคลุมถงึ
การส่งออกและน าเข้า ผ่านการให้บริการขนส่งทางทะเลและ
อากาศ และบริการอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง เชน่ พิธีการศลุกากร การ
ขนสง่ภายในประเทศ และบริการคลงัสินค้า ส่วนเส้นทาง
การค้าหลกัของบริษทัจะรวมถงึจีน สหรัฐฯ ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์
และฮอ่งกง โดย WICE มีการด าเนนิงานหลกัในบริเวณทา่เรือ
ขนาดใหญ่ที่สุดในไทยทีแ่หลมฉบงั จ.ชลบรีุ ซึง่เป็นที่ที่
คลงัสินค้าของWICE ตัง้อยู่

ปรับเพิ่มประมำณกำรก ำไรสุทธิปี 2021-22 ขึน้ 38% และ 60% ตำมล ำดับ

เราได้ปรับเพ่ิมประมาณการก าไรสทุธิปี 2021 และ 2022 ขึน้ 38% และ 60% ตามล าดบั โดยอิงจากปัจจยัเหลา่นี ้ 1) เราได้
ปรับเพ่ิมสมมติฐานรายได้ในช่วงปี 2021 และ 2022 ขึน้ 33% และ 60% ตามล าดบั เพราะตลาดคาดวา่คา่ระวางเรือจะยงั
แขง็แกร่งใน 4Q21 และตอ่เน่ืองไปยงั 1H22 จากปัญหาด้านอปุทานขณะท่ีมีอปุสงค์สงูกวา่คาดหลงัคลายล็อกดาวน์ และ 2)
เราได้ปรับลดสมมตฐิานอตัราสว่น SG&A ตอ่ยอดขายในกรอบเวลาดงักลา่วลงเป็น 6.6% เพราะประโยชน์จาก economies
of scale ท่ีสงูกวา่คาด



บริการขนส่งทางอากาศคิดเป็น 53% ของยอดขายทัง้หมด ภายใต้หนว่ยธุรกิจนี ้WICE จะให้บริการด้านการจอง
ระวางสายการบนิและข้อตกลงด้านการขนสง่ โดยจะมุง่เน้นการขนส่งผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยงัแหล่งการค้า
ของเอเชีย เชน่ สิงคโปร์ ฮอ่งกง และจนี ทัง้ยงัให้บริการมลูคา่เพิ่ม เชน่ บริการขนส่งสินค้าตัง้แตป่ระตลููกค้าต้นทาง
สู่ประตลููกค้าปลายทาง (door to door) ภายใน 24 ชัว่โมง และบริการรับหิว้สินค้าแบบถงึมือผู้ รับ (hand carrier)
ในการขนส่งสินค้ากรณีฉุกเฉิน

ส่วนบริการขนส่งทางทะเลคิดเป็น 15% ของยอดขายทัง้หมด โดยจะคอยให้บริการด้านการตอ่รองและจองระวาง
เรือจากสายการเดินเรือที่ดีทีสุ่ด ทัง้รูปแบบการขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และแบบไมเ่ต็มตู้ (LCL) ซึง่
สินค้าขนสง่ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการส่ง (lead time) ที่นาน เชน่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ชิน้สว่นยานยนต์ และ
วสัดกุอ่สร้าง ส่วนเส้นทางการขนสง่ทางทะเลเส้นหลกัของWICE คือจากไทยไปยงัสหรัฐฯ จีน และญ่ีปุ่ น

นอกจากนีย้งัให้บริการด้านพิธีการศลุกากร ด้วยการจดัเตรียมเอกสารและการให้ค าแนะน าเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์
ทางภาษี พร้อมกบัให้บริการขนสง่ภายในด้วยรถพว่งและรถตู้ รวมถงึบริการด้านคลงัสินค้าในไทยด้วยเชน่กนั






