
 
 

 

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2560  
 

เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจง้ผลการด าเนินงานท่ีมีการเปล่ียนแปลง ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  
                                    หน่วย : ล้านบาท 

รายได้ 
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 

2560 2559 
เพิม่/ (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 355.70 218.10 137.60 63.09 
รายไดอ่ื้น 0.88 2.41 -1.53 -63.41 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 271.60 165.89 105.71 63.73 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 14.42 9.58 4.84 50.52 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32.56 23.98 8.58 35.76 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.05 0.21 -0.15 -74.04 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 7.79 5.02 2.77 55.13 
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย / ก าไรสุทธิ 30.17 15.84 14.33 90.49 
การแบ่งปันก าไร     
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 25.60 15.84 9.76 61.64 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4.57 - 4.57 100.00 

 
 รายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 30 มิถุนายน 2559  
เท่ากับ 355.70 ล้านบาทและ 218.10 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มข้ึน 137.60 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 63.09 จากการ
ด าเนินการตามแผนงานบริหารของบริษทัฯ และจากการรับรู้รายได้บริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. ประเทศ
สิงคโปร์ ซ่ึงจ าแนกประเภท ดงัน้ี   
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                        หน่วย : ล้านบาท 

รายได้บริการ 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัที ่30 มิ.ย.2560 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัที ่30 มิ.ย.2559 
เพิม่ขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

จดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล 177.43 112.16 65.27 58.19 
จดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 104.81 44.41 60.40 136.01 
จดัการโลจิสติกส์ 73.46 61.53 11.93 19.39 
รวม รายไดจ้ากการบริการ 355.70 218.10 137.60 63.09 

 
1. รายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 30 มิถุนายน 

2559 เท่ากบั 177.43 ลา้นบาท และ 112.16 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 65.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 58.19 จาก
การรับรู้รายไดข้องบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. และรายไดจ้ากลูกคา้ กลุ่มเป้าหมายรายใหม่ ไดแ้ก่กลุ่ม
สินคา้ ผลิตภณัฑ์อุปกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซ่ึงเป็นตลาดใหม่ ส่งออกไปยงัประเทศในแถบ
ยุโรป และกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์วสัดุก่อสร้าง (Construction Material) ซ่ึงส่งออกไปยงักลุ่มประเทศในแถบ
อาเซียน 

 
2. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 30 

มิถุนายน 2559 เท่ากบั 104.81 ลา้นบาท และ 44.41 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 60.40 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 
136.01 จากการรับรู้รายได้ของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. ซ่ึงถือเป็นรายได้หลักของบริษัท Sun 
Express Logistics Pte. Ltd 

 
3. รายไดจ้ากการบริการจดัการโลจิสติกส์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 30 มิถุนายน 

2559 เท่ากบั 73.46 ลา้นบาทและ 61.53 ลา้นบาท ตามล าดบั  เพิ่มข้ึน 11.93 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.39 จากการ
รับรู้รายไดข้องบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. และรายไดจ้ากบริการทางดา้นคลงัสินคา้ใน ลูกคา้ในกลุ่ม
ช้ินส่วนยานยนต ์ 

 
 รายไดอ่ื้นของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากบั 0.88 
ลา้นบาทและ 2.41 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 1.53 ลา้นบาท  คิดเป็น ร้อยละ 63.41 จากการขายเงินลงทุนชัว่คราว  
 
 ตน้ทุนการให้บริการของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 30 มิถุนายน 2559 
เท่ากบั 271.60 ลา้นบาทและ 165.89 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 105.71 ลา้นบาท   คิดเป็น ร้อยละ 63.73 จากการรับรู้
ตน้ทุนของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. และสะทอ้นตน้ทุนตามสัดส่วนท่ีเกิดจากรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนของบริษทัฯ 
ตามแผนงาน  
 
 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 30 มิถุนายน 2559 
เท่ากบั 14.42 ลา้นบาทและ 9.58 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 4.84 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 50.52 จากการรับรู้ค่าใชจ่้าย



 
 

 

ในการขายของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd และ ค่านายหน้าท่ีจ่ายให้กบัพนักงานขายอนัเกิดจากยอดขายท่ี
เพิ่มข้ึนตามสัดส่วนปกติ 
 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 30 มิถุนายน 2559 
เท่ากบั 32.56 ลา้นบาทและ 23.98 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 8.58 ลา้นบาท  คิดเป็น ร้อยละ 35.76 จากการรับรู้ค่าใชจ่้าย
ในการบริหารของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd , ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ความสัมพนัธ์ของกลุ่ม
ลูกคา้  ประกอบกบับริษทัมีการขยายงาน  จึงมีการเพิ่มบุคลากรมารองรับตามแผนงานท่ีวางไว ้ ท าให้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
พนกังานเพิ่มข้ึน และรายจ่ายประเภท ค่าท่ีปรึกษาในการจดัการระบบสารสนเทศ ตลอดจนท่ีปรึกษาในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน เพื่อการพฒันาท่ียงัยนื เป็นตน้ 
 
 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 30 มิถุนายน 2559 
เท่ากบั 0.05 ลา้นบาท และ  0.21 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 0.15 ลา้นบาท  คิดเป็น ร้อยละ 74.04 จากสัญญาเช่าทาง
การเงินท่ีครบอายสุัญญา  จึงท าใหด้อกเบ้ียจ่ายลดลง 
 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 30 มิถุนายน 2559 
เท่ากบั 7.79 ลา้นบาท และ 5.02 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 2.77 ลา้นบาท  คิดเป็น ร้อยละ 55.13 จากการรับรู้ภาษีเงินได้
ของบริษทั  Sun Express Logistics Pte. Ltd. และ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาก ก าไรท่ีเพิ่มข้ึน ของบริษทัฯ 
 
 ก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากบั 25.60 ลา้นบาท
และ 15.84 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 9.76 ลา้นบาท  คิดเป็น ร้อยละ 61.64  โดยก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนนั้นเป็นก าไรจาก
เงินลงทุนในบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. คิดเป็นร้อยละ 40.91 และ ก าไรจากด าเนินงานภายใน ของบริษทั คิด
เป็นร้อยละ 59.09  
 
ส าหรับฐานะทางการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 
                   หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน  30 มิ.ย.2560 31 ธ.ค.2559 เพิ่มข้ึน(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย ์ 1,066.65 1,067.16 -0.51 -0.05 

หน้ีสิน 215.00 204.88 10.12 4.94 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 851.65 862.28 -10.63 -1.23 
 
สาเหตุท่ีท าใหฐ้านะทางการเงินของบริษทัเปล่ียนแปลงเกิดจาก 

1. บริษทัมีทรัพยสิ์นรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1,066.65 ลา้นบาท และ 
1,067.16 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 0.51 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.05 ซ่ึงจ านวนดงักล่าว เป็น จ านวนลดลงเล็กนอ้ย
สรุปสาเหตุ ดงัน้ี 



 
 

 

1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 
126.71 ลา้นบาท และ 173.52 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 46.81 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 26.97 จากการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี ในเดือน พฤษภาคม ท่ีผา่นมา 

1.2 เงินลงทุนชัว่คราวลดลง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 81.02 ลา้นบาท 
และ 89.92 ลา้น ตามล าดบั ลดลง 8.90 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.89  จากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 

1.3 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั ลดลง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 
2.17 ลา้นบาท และ 10.81 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 8.64 ลา้นบาท หรือร้อยละ 79.92 จากการยา้ยกลบัเขา้
บญัชีเงินฝากธนาคารเม่ือส้ินสุดภาระค ้าประกนั  

1.4 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ลดลง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 252.95 ลา้น
บาท และ 258.84 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 5.89 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.27 จากการตดัจ าหน่าย “สินทรัพย์
ไม่มีตวัตน-ความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้”  

1.5 ลูกหน้ีการคา้ เพิ่มข้ึน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 346.82 ลา้นบาท และ 
277.90 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 68.92 ลา้นบาท หรือร้อยละ 24.80 ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของ รายได ้ส่งผลให้
ลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 

  
2. บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 215.00 ล้านบาท และ 

204.88 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 10.12 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.94  ซ่ึงเกิดจากหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนท่ีเพิ่มข้ึนโดย 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 24.27 ลา้นบาท และ 12.47 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพิ่มข้ึน 11.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.62 จากเงินปันผลคา้งจ่ายของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ี
ทยอยจ่าย ตามประกาศการจ่ายปันผล 

 
3 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 862.28 ลา้นบาท และ 

851.65 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 10.63 ลา้นบาทหรือ ร้อยละ 1.23 สาเหตุจาก การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ใน
เดือนพฤษภาคม 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                  ( นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข ) 
                                                    เลขานุการบริษทั  


