
 
 

 

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560  
 

เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานท่ีมีการเปล่ียนแปลง ส าหรับงวด 3 เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 
                             หน่วย : ล้านบาท 

รายได้  

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2560  

2560 2559 

เพิม่/ (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 329.23 160.55 168.68 105.06 
รายไดอ่ื้น 1.13 0.42 0.71 169.05 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 241.86 118.75 123.11 103.67 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 9.87 9.34 0.53 5.67 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43.92 21.66 22.26 102.77 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.08 0.25 (0.17) (68.00) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 6.76 1.13 5.63 498.23 
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย / ก าไรสุทธิ 27.87 9.84 18.03 183.23 
การแบ่งปันก าไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 24.18 9.84 14.34 145.73 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 

3.69 - 3.69 100.00 

 
 
 
 
 



 
 

 

 รายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัฯ ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 329.23 ลา้นบาท 
เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 160.55 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 168.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 105.06 เกิด
จากการเติบโตตามแผนงานของบริษทัฯ และเติบโตจากการรับรู้รายได้จาก Sun Express Logistics Pte. Ltd. ประเทศ
สิงคโปร์ ตามประเภทรายได ้ดงัน้ี   
 
                        หน่วย : ล้านบาท 

รายได้บริการ  
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัที ่31 มี.ค.2560 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัที ่31 มี.ค.2559 
เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

ร้อยละ 

จดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล 152.88 78.26 74.62 95.35 
จดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 106.90 39.77 67.13 168.80 
จดัการโลจิสติกส์ 69.45 42.52 26.93 63.33 
รวม รายไดจ้ากการบริการ 329.23 160.55 168.68 105.06 

 
1. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ  
 152.88 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 78.26 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 74.62 ลา้นบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 95.35 เกิดจากรายไดใ้นส่วนของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเขา้มา และเกิดจาก
 รายไดข้องลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่กลุ่มลูกคา้ อุปกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar 
 Cell) ส่งออกไปยงัตลาดใหม่ ซ่ึงเป็นประเทศในยโุรป 
 
2. รายได้จากการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 

106.90 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 39.77 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 67.13 ลา้นบาท
คิดเป็นร้อยละ 168.80 เกิดจากรายไดใ้นส่วนของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเขา้มา และเกิดจาก
บริษทัฯ มีลูกคา้รายใหม่ ซ่ึงเป็นลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมายของบริษทัไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ ช้ินส่วนรถยนต์ และ
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเขา้มาตั้งแต่ปลายปี 2559  
 

3. รายไดจ้ากการบริการจดัการโลจิสติกส์ ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2560 เท่ากบั 69.45 ลา้น
บาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 42.52 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 26.93 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 63.33 เกิดจากรายไดใ้นส่วนของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเขา้มา และเกิดจากบริษทัฯ มี
การเปิดให้บริการใหม่ในส่วนของคลงัสินคา้ (Warehouse) ประกอบกบับริษทัฯ เพิ่มการให้บริการแบบ
ครบวงจร ท าให้งานบริการพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเป็นลูกคา้ใน
กลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ช้ินส่วนรถยนต ์และอุปกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) 
 

 



 
 

 

 รายไดอ่ื้นของบริษทัฯ ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 1.13 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 0.42 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 0.71 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 169.05 เกิดจากบริษทัฯ มีการขาย
เงินลงทุนชัว่คราวและท าใหเ้กิดรายรับก าไรจากการขายเงินลงทุนเขา้มาและจากสถานการณ์ค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่า บริษทัฯ 
มีการจ่ายช าระเจา้หน้ีจึงเกิดผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
 ตน้ทุนการให้บริการของบริษทัฯ ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  เท่ากบั 241.86 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 118.75 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 123.11ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 103.67 เกิดจาก
ตน้ทุนในส่วนของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเขา้มา และเกิดจากการท่ีบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการบริการเพิ่มข้ึน
จึงท าใหต้น้ทุนจากการบริการเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 
 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษทัฯ ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 9.87 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 9.34 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 0.53 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.67 เกิดจากบริษทัฯ มี
การรายไดจ้ากการบริการเพิ่มข้ึนจึงท าใหมี้ค่านายหนา้ท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัพนกังานขายเพิ่มข้ึน 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 43.92 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 21.66 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 22.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 102.77 เกิดจากมี
ค่าใชจ่้ายในการบริหารของ Sun Express Logistics Pte. Ltd เพิ่มข้ึน บริษทัฯ มีการเขา้ซ้ือ Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
บริษทัจึงตอ้งมีการวดัมูลค่ายุติธรรมของ Sun Express Logistics Pte. Ltd.  ท าให้มีค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้เพิ่มข้ึนมาในงบการเงิน ดงันั้นบริษทัฯ จึงตอ้งมีการตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเข้ามาในงบ
การเงิน ประกอบกบับริษทัฯ มีการขยายงาน จึงมีการเพิ่มบุคคลากรท าให้มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงานเพิ่มข้ึน และ     
บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในส่วนของการจา้งท่ีปรึกษาเพิ่มข้ึน เช่น ค่าท่ีปรึกษาในการจดัการระบบสารสนเทศ และท่ีปรึกษาใน
การปรับปรุงกระบวนการท างาน เป็นตน้ 
 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษทัส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 0.08 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 0.25 ลา้นบาท ลดลง 0.17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 68 เกิดจากมีสัญญาเช่า
ทางการเงินครบอายสุัญญาจึงท าใหด้อกเบ้ียจ่ายลดลง 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 6.76 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 1.13 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 5.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 498.23 เน่ืองจากมีภาษี
เงินไดข้อง Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเขา้มา และบริษทัฯ มีก าไรเพิ่มข้ึน ดงันั้นค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้็เพิ่มข้ึน
ดว้ยเช่นกนั 
 ก าไรสุทธิส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 24.18 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 9.84 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 14.34 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 145.73 โดยก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนนั้น เกิด
จากก าไรจากการลงทุนในบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. คิดเป็นร้อยละ 32.58 และเกิดจากก าไรจากด าเนินงาน
ภายในของบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 67.42 ซ่ึงก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนท าใหก้ าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 
  



 
 

 

 
 ส าหรับฐานะทางการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
             หน่วย:ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 มี.ค.2560 31 ธ.ค.2559 เพิม่ขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย ์ 1,091.54 1,067.16 24.38 2.28 

หน้ีสิน 207.53 204.88 2.65 1.29 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 884.01 862.28 21.73 2.52 
 
 สาเหตุที่ท าให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงเกดิจาก 

1. บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 1,091.54 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 24.38 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 2.23 เม่ือเปรียบเทียบทรัพยสิ์นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ  านวน 1,067.16 ลา้นบาท 
และสาเหตุท่ีท าให้ทรัพยสิ์นรวมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
เท่ากบั 309.27 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 31.37 ลา้นบาทหรือร้อยละ 11.28 เม่ือเปรียบเทียบลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 จ  านวน 277.90 ลา้นบาท เกิดจากรายไดเ้พิ่มข้ึนท าใหลู้กหน้ีการคา้เพิ่มข้ึนเช่นกนั 

2. บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 207.53 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 2.65 ลา้นบาทหรือร้อย
ละ 1.29 เม่ือเปรียบเทียบหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ  านวน 204.88 ล้านบาท ซ่ึงจ านวน
เพิ่มข้ึนเล็กน้อยเกิดจากเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 120.16 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1.14 
ลา้นบาทหรือร้อยละ 0.95 เม่ือเปรียบเทียบเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ  านวน 119.02 ลา้น
บาท เกิดจากตน้ทุนเพิ่มข้ึนท าใหเ้จา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึนเช่นกนั 

3. บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 884.01 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 21.73 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 2.52 เม่ือเปรียบเทียบส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ  านวน 862.28 ลา้นบาท 
สาเหตุท่ีท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้น เพิ่มข้ึนเกิดจาก บริษทัมีก าไรสุทธิเกิดข้ึน ท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้น
เพิ่มข้ึน 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                  ( นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข ) 
                                                    เลขานุการบริษทั  


