
 
 

 

วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560  
 

เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559  
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานท่ีมีการเปล่ียนแปลง ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 
                             (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้  

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 

เพิม่/ (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,022.48  681.53  340.95  50.03  
รายไดอ่ื้น 13.15  7.94  5.21  65.62  
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 761.48  508.01  253.47  49.89  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 41.25  33.67  7.58  22.51  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 133.48  73.76  59.72  80.97  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.75  1.35  (0.60) (44.44) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 16.52  12.09  4.43  36.64  
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย / ก าไรสุทธิ 82.15  60.59  21.56  35.58  
การแบ่งปันก าไร         
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 77.18 60.59 16.59  27.38  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 

4.97                      -    4.97  100.00  

 
 รายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัฯ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1,022.48 ลา้นบาทเม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 681.53 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 340.95 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 50.03 เกิดจากการ



 
 

 

เติบโตตามแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ และเติบโตจากการรับรู้รายไดจ้าก Sun Express Logistics Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
เพื่อเป็นการเติบโตของการด าเนินธุรกิจ โดย เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 บริษทฯั ไดมี้การซ้ือหุน้สามญัของ Sun Express 
Logistics Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือหุ้น 490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้น ใน Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
ดงันั้น ผลการด าเนินการท่ีมีการเปล่ียนแปลง เกิดจากส่วนของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเขา้มาในงบ
การเงิน รวม ประกอบกบัการเพิ่มข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เอง จากการด าเนินธุรกิจแยกเป็นแต่ละประเภท 
ดงัน้ี   
                  (หน่วย : ล้านบาท) 
 

บริการ 
ส าหรับปี 

2559 
ส าหรับปี 

2558 
เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

ร้อยละ 

จดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล 503.93 396.17 107.76 27.20 

จดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 293.76 152.36 141.40 92.81 

จดัการโลจิสติกส์ 224.79 133.00 91.79 69.02 

รวม รายไดจ้ากการบริการ 1,022.48 681.53 340.95 50.03 
 

1. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  เท่ากบั 503.93 ลา้นบาท
เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 367.17 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 107.76 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 27.20 เกิดจาก
รายได้ในส่วนของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเข้ามา และเกิดจาก บริษัทได้งานโครงการ จากลูกค้าใน
กลุ่มเป้าหมายรายใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่กลุ่มลูกคา้ ช้ินส่วนรถยนต ์ช้ินส่วนอิเลคโทรนิกส์ และอุปกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย ์

 
2. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  เท่ากบั 293.76 ลา้น

บาทเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 152.36 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 141.40 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 92.81 เกิด
จากรายไดใ้นส่วนของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเขา้มา และเกิดจากบริษทัมีลูกคา้รายใหม่ ซ่ึงเป็นลูกคา้ใน
กลุ่มเป้าหมายของบริษทัไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ ช้ินส่วนรถยนต ์และช้ินส่วนอิเลคโทรนิกส์ 
 

3. รายได้จากการบริการจัดการโลจิสติกส์ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  เท่ากบั 224.79 ลา้นบาทเม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 133 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 91.79 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 69.02 เกิดจากรายได้
ในส่วนของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเข้ามา และเกิดจากบริษัทมีการเปิดให้บริการใหม่ในส่วนของ
คลงัสินคา้ ประกอบกบับริษทัเพิ่มการให้บริการแบบครบวงจร ท าให้ งานบริการพิธีการศุลกากร และการขนส่งใน
ประเทศ เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเป็นลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมายของบริษทัไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ ช้ินส่วนรถยนต ์และอุปกรณ์แปลง
พลงังานแสงอาทิตย ์

 



 
 

 

 รายไดอ่ื้นของบริษทัส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 13.15 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 7.94 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 5.21 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 65.62 เกิดจากบริษทัมีการขายเงินลงทุน
ชัว่คราวและท าใหเ้กิดรายรับก าไรจากการขายเงินลงทุนเขา้มา 
 
 ต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 761.48 ล้านบาทเม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 508.01 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 253.47 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 49.89 เกิดจาก
ตน้ทุนในส่วนของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเขา้มา และเกิดจากการท่ีบริษทัมีรายไดจ้ากการบริการเพิ่มข้ึน
จึงท าใหต้น้ทุนจากการบริการเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 
 
 ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัฯ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 41.25 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 33.67 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 7.58 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 22.51 เกิดจากบริษทัมีการขยาย
งานจึงมีการรับพนกังานขายเพิ่มข้ึนท าให้มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มข้ึน ประกอบกบับริษทัมีรายไดจ้ากการบริการ
เพิ่มข้ึนจึงท าใหมี้ค่านายหนา้ท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัพนกังานขายเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัฯ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 133.48 ล้านบาทเม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 73.76 ล้านบาทเพิ่มข้ึน 59.72 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 80.97 เกิดจาก
ค่าใชจ่้ายในการบริหารในส่วนของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเขา้มา และเกิดจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
จากการเขา้ซ้ือ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ไดแ้ก่ ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมาย ค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆ รวมจ านวน 10.38 ลา้นบาท และในปีน้ีบริษทัมีการวดัมูลค่ายุติธรรมของ Sun Express Logistics Pte. Ltd.   ท าใหมี้
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้เพิ่มข้ึนมาในงบการเงิน  ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งมีการตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
อีก จ านวน 6.87 ลา้นบาท 
 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทัฯ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 0.75 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 1.35 ลา้นบาทลดลง 0.60 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 44.44 เกิดจากมีสัญญาเช่าทางการเงิน
ครบอายสุัญญาจึงท าใหด้อกเบ้ียจ่ายลดลง 
 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 16.52 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 12.09 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 4.43 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 36.64 เน่ืองจากบริษทัมีก าไร
เพิ่มข้ึนดงันั้นค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้็เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 
 
 ก าไรสุทธิส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 77.18 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนเท่ากบั 60.59 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 16.59 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 27.38 โดยก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนนั้น เกิดจากก าไรจากการ
ลงทุนในบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. คิดเป็นร้อยละ 20.17 และเกิดจากก าไรจากด าเนินงานภายในของ     
บริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 79.83 ซ่ึงก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนท าใหก้ าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 
 



 
 

 

ส าหรับฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 
                                                                                                                                                                  หน่วย:ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค.2559 31 ธ.ค.2558 เพิม่ขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย ์ 1,067.16 695.60 371.56 53.42 

หน้ีสิน 204.88 94.82 110.06 116.07 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 862.28 600.78 261.50 43.53 
 
สาเหตุท่ีท าใหฐ้านะทางการเงินของบริษทัฯ เปล่ียนแปลงเกิดจาก 
 
1. บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 1,067.16 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 371.56 ลา้นบาทหรือร้อย
 ละ 53.42 เม่ือเปรียบเทียบ ทรัพยสิ์นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 695.60 ลา้นบาท และสาเหตุท่ีท าให้
 ทรัพย์สินรวม เพิ่มข้ึน เน่ืองจากมียอดทรัพย์สินของ Sun Express Logistics Pte. Ltd ท่ีเพิ่มเข้ามาในงบการเงิน
 และเกิดจากในปี 2559 บริษทัมีการซ้ือเงินลงทุนจาก Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท าใหบ้ริษทัมีตน้ทุนซ้ือ 
 ธุรกิจท่ีสูงกว่าท าให้เกิดรายการ ค่าความนิยม จ านวน 99.40 ล้านบาทประกอบกับทางบริษทัมีการวดัมูลค่า
 ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. เกิดมีรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ความสัมพนัธ์
 ของกลุ่มลูกคา้เพิ่มข้ึน จ านวน 253.95 ล้านบาท  ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 277.90 ล้าน
 เพิ่มข้ึน 144.03 ล้านบาทหรือร้อยละ 107.58 เม่ือเปรียบเทียบ ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 
 133.87 ล้านบาท เกิดจากรายได้เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท าให้ลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึนเช่นกนั และบริษทัมีการลงทุนใน
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
2. บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 204.88 ล้านบาทเพิ่มข้ึน 110.06 ล้านบาทหรือร้อยละ 

116.07 เม่ือเปรียบเทียบ หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 94.82 ลา้นบาท สาเหตุท่ีท าให้หน้ีสินรวม
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากมียอดหน้ีสินของ Sun Express Logistics Pte. Ltd ท่ีเพิ่มเขา้มาในงบการเงินและ เกิดจาก เจา้หน้ี
การค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 119.02 ล้านบาทเพิ่มข้ึน 69.09 ล้านบาทหรือร้อยละ 138.37 เม่ือ
เปรียบเทียบ เจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 49.93 ลา้นบาท เน่ืองจาก บริษทัมีรายไดเ้พิ่มข้ึนตน้ทุน
ก็เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนัท าให้ยอดเจา้หน้ีการคา้ซ่ึงเป็นหน้ีส้ินท่ีมีมูลค่าสูงในงบการเงินเพิ่มข้ึน ประกอบกบับริษทัมี
นโยบายในการบริหารจดัการเจา้หน้ีใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 
3. บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 862.28 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 261.50 ลา้นบาทหรือ ร้อยละ 

43.53 เม่ือเปรียบเทียบ ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 600.78 ลา้นบาท สาเหตุท่ีท าใหส่้วนของ
ผูถื้อหุ้น เพิ่มข้ึนเกิดจาก ในปี 2559 บริษทัมีการเพิ่มทุนหุ้นสามญั 51.89 ลา้นหุ้น ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม2559 
ทุนหุ้นสามญัเท่ากบั 325.95 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 25.95 ลา้นบาทหรือร้อยละ 8.65 เม่ือเปรียบเทียบ ทุนหุ้นสามญั ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 300 ลา้นบาท ซ่ึงมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นท าให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มข้ึน 119.36 ลา้น



 
 

 

บาทหรือร้อยละ 52.26 ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2559 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเท่ากบั 347.78 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 228.41 ลา้นบาท 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                  ( นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข ) 
                                                    เลขานุการบริษทั  


