
 
 

 

วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559  
 

เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานท่ีมีการเปล่ียนแปลง ส าหรับงวดสามเดือน 
2559 และงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 

รายได ้(ลา้นบาท) 
สามเดือน
ส้ินสุด 30 
ก.ย. 2559 

สามเดือน
ส้ินสุด 30 
ก.ย. 2558 

เพิ่มข้ึน 
(ลดลง) ร้อยละ 

เกา้เดือน
ส้ินสุด 30 
ก.ย. 2559 

เกา้เดือน
ส้ินสุด 30 
ก.ย. 2559 

เพิ่มข้ึน 
(ลดลง) ร้อยละ 

จัดการขนส่งสินค้า
ทางทะเล 

146.02 92.14 53.88 58.48 336.44 303.19 33.25 10.97 

จัดการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ 

102.77 41.05 61.72 150.35 186.95 110.36 76.59 69.40 

พิธีการศุลกากรและ
การขนส่งในประเทศ 

59.83 34.00 25.83 75.97 163.87 99.97 63.90 63.92 

รายไดอ่ื้น 3.46 1.35 2.11 156.30 6.29 5.67 0.62 10.93 

รวม รายได้ 312.08 168.54 143.54 85.17 693.55 519.19 174.36 33.58 
รายได้รวมของบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 จ  านวน 312.08 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 168.54 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 143.54 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 85.17 เกิดจากการ
เติบโตตามแผนกลยุทธ์ของบริษทัฯ และเติบโตจากการรับรู้รายไดจ้าก Sun Express Logistics Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 
เพื่อเป็นการเติบโตของการด าเนินธุรกิจโดย เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 บริษทัฯ ไดมี้การซ้ือหุ้นสามญัของ Sun Express 
Logistics Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือหุน้ 490,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุน้ใน Sun Express Logistics Pte. Ltd. ดงันั้น
ผลการด าเนินการท่ีมีการเปล่ียนแปลง เกิดจากส่วนของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเขา้มาในงบการเงิน
รวม ประกอบกบัการเพิ่มข้ึนจากด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เอง จากการด าเนินธุรกิจแยกเป็นแต่ละประเภท ดงัน้ี 

 
1. รายได้จากการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จ  านวน

146.02 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 92.14 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 53.88 ลา้นบาท 
คิดเป็น ร้อยละ 58.48 เกิดจากรายไดใ้นส่วนของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเขา้มา และเกิดจาก
บริษทัฯ มีลูกคา้รายใหม่ ซ่ึงเป็นลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯ ไดแ้ก่กลุ่มลูกคา้ ช้ินส่วนรถยนต ์ช้ินส่วน
อิเลคโทรนิกส์ และอุปกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย ์



 
 

 

2. รายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จ านวน 
102.77 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 41.05 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 61.72 ลา้นบาท คิด
เป็น ร้อยละ 150.35 เกิดจากรายได้ในส่วนของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเขา้มา และเกิดจาก
บริษทัฯ มีลูกคา้รายใหม่ ซ่ึงเป็นลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ ช้ินส่วนรถยนต์ และ
ช้ินส่วนอิเลคโทรนิกส์ 
 

3. รายได้จากการจัดการพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2559 จ านวน 59.83 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 34.00 ล้านบาท
เพิ่มข้ึน 25.83 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 75.97 เกิดจากบริษทัฯ มีการเปิดใหบ้ริการใหม่ในส่วนของการจดัการ
คลงัสินคา้ ประกอบกบับริษทัฯ มีบริการแบบครบวงจรเพิ่มข้ึน ท าให้งานบริการพิธีการศุลกากร และการ
ขนส่งในประเทศ เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเป็นลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ ช้ินส่วน
รถยนต ์และอุปกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย ์

 
รายได้รวมของบริษัทส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  2559 จ านวน 693.55 ล้านบาทเม่ือ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 519.19 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 174.36 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 33.58 เกิดจากการ
เติบโตตามกลยุทธ์ของบริษทั และเติบโตจากการรับรู้รายไดจ้าก Sun Express Logistics Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ใน
ธุรกิจภายในของบริษทัฯ จากการด าเนินธุรกิจแยกเป็นแต่ละประเภท ดงัน้ี 
 

1. รายได้จากการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล ส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จ  านวน 
336.44 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 303.19 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 33.25 ลา้นบาท 
คิดเป็น ร้อยละ 10.97 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดง้านโครงการ จากลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่กลุ่ม
ลูกคา้ ช้ินส่วนรถยนต ์ช้ินส่วนอิเลคโทรนิกส์ และอุปกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย ์

 
2. รายได้จากการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จ  านวน 

186.95 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 110.36 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 76.59 ลา้นบาท 
คิดเป็น ร้อยละ 69.40 เกิดจากบริษทัฯ มีลูกคา้รายใหม่ ซ่ึงเป็นลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมายของบริษทัไดแ้ก่ กลุ่ม
ลูกคา้ ช้ินส่วนรถยนต ์และช้ินส่วนอิเลคโทรนิกส์ 

 
3. รายไดจ้ากการจดัการพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2559 จ  านวน 163.87 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 99.97 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
63.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.92 เกิดจากบริษัทฯ มีการเปิดให้บริการใหม่ในส่วนของคลังสินค้า 
ประกอบกบับริษทัฯ เพิ่มการให้บริการแบบครบวงจร ท าให้ งานบริการพิธีการศุลกากร และการขนส่งใน
ประเทศ เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเป็นลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ ช้ินส่วนรถยนต ์และ
อุปกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย ์

 



 
 

 

ก าไรสุทธิ 

(ล้านบาท) 

สามเดือนส้ินสุด  

30 ก.ย. 2559  

สามเดือนส้ินสุด  

30 ก.ย. 2558 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

เก้าเดือนส้ินสุด 

30 ก.ย. 2559  

เก้าเดือนส้ินสุด 

30 ก.ย. 2558 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

ก าไรสุทธิ  23.74 12.37 11.37 91.92 49.42 39.74 9.68 24.36 
 

ก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จ านวน 23.74 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 12.37 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 11.37 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 91.92 เกิดจากก าไรสุทธิในส่วนของ 
Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเขา้มาและเกิดจากบริษทัฯ มียอดขายเพิ่มข้ึนจึงท าใหก้ าไรเพิ่มข้ึน  

 
ก าไรสุทธิส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จ านวน 49.42 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 39.74 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 9.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 24.36 โดยก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนนั้น เกิด
จากการเขา้ซ้ือกิจการคิดเป็นร้อยละ 16.84 และเกิดจากก าไรจากด าเนินงานของบริษทัฯ ภายใน คิดเป็นร้อยละ 83.16 ซ่ึง
เพิ่มข้ึนจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนท าใหก้ าไรสุทธิเพิ่มข้ึน  

 
ส าหรับฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) 30 ก.ย. 2559  31 ธ.ค. 2558  เพิ่มข้ึน (ลดลง)  ร้อยละ 

สินทรัพย ์ 936.01 695.60 240.41 34.56 

หน้ีสิน 165.14 94.82 70.32 74.16 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 770.87 600.78 170.09 28.31 

 
สาเหตุท่ีท าใหฐ้านะทางการเงินของบริษทัฯ เปล่ียนแปลงเกิดจาก 
 
1. บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 936.01 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 240.41 ลา้นบาทหรือ

ร้อยละ 34.56 เม่ือเปรียบเทียบ สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 695.60 ลา้นบาท สาเหตุท่ีท า
ให้สินทรัพยร์วม เพิ่มข้ึนเกิดในไตรมาส 3/2559 บริษทัฯ มีการซ้ือเงินลงทุนจาก Sun Express Logistics Pte. 
Ltd. ท าใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวา่ประมาณการส่วนไดเ้สียในมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย 
จ านวน 251.31 ลา้นบาท และบริษทัฯ มีการลงทุนในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
2. บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559เท่ากบั 165.14 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 70.32 ลา้นบาทหรือร้อยละ 

74.16 เม่ือเปรียบเทียบ หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ  านวน 94.82 ลา้นบาท สาเหตุท่ีท าให้หน้ีสิน
รวมเพิ่มข้ึนเกิดจาก บริษทัฯ มีรายไดเ้พิ่มข้ึนตน้ทุนก็เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนัท าให้ยอดเจา้หน้ีการคา้ซ่ึงเป็นหน้ี
ส้ินท่ีมีมูลค่าสูงในงบการเงินเพิ่มข้ึน ประกอบกับบริษทัฯ มีนโยบายในการบริหารจดัการเจ้าหน้ีให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 



 
 

 

3. บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 770.87 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 170.09 ลา้นบาทหรือ 
ร้อยละ 28.31 เม่ือเปรียบเทียบ ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ  านวน 600.78 ลา้นบาท สาเหตุ
ท่ีท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ เพิ่มข้ึนเกิดจาก ในไตรมาส 3/2559 บริษทัมีการเพิ่มทุนหุน้สามญั 51.89 ลา้นหุน้ท า
ให้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ทุนหุ้นสามญัเท่ากบั 325.95 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 25.95 ลา้นบาทหรือร้อยละ 8.65 
เม่ือเปรียบเทียบ ทุนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ  านวน 300 ลา้นบาท ซ่ึงมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นท าให้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้เพิ่มข้ึน 119.36 ลา้นบาทหรือร้อยละ 52.26 ท าให ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นเท่ากบั 347.78 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ  านวน 228.41 
ลา้นบาท 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                  ( นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข ) 
                                                    เลขานุการบริษทั  


