
 
 

 

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560  
 

เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

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

รายได้ 
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

2560 2559 
เพิม่/ (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 369.51 308.62 60.89 19.73 

รายไดอ่ื้น 2.00 3.46 -1.46 -42.28 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 280.33 229.39 50.94 22.21 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 11.32 11.16 0.16 1.44 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 42.11 37.63 4.49 11.93 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.04 0.17 -0.13 -78.36 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 5.09 7.51 -2.41 -32.17 

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย / ก าไรสุทธิ 32.61 26.23 6.38 24.33 
การแบ่งปันก าไร     
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 27.95 23.74 4.21 17.75 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4.66 2.50 2.17 86.89 
 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทัส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 
2559 เท่ากบั 369.51 ลา้นบาท และ 308.62 ลา้นบาท ตามล าดบั ปรับเพิ่มข้ึน 60.89 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 19.73 เป็นไป
ตามเป้าหมาย จากแผนด าเนินการท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทรายไดด้งัน้ี   
 
 
 
 



 
 

 

 
 
                        หน่วย : ล้านบาท 

รายได้บริการ 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัที ่30 ก.ย.2560 
ส าหรับงวดสามเดือน

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

จดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล 160.60 146.02 14.59 9.99 

จดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 124.16 102.77 21.40 20.82 

จดัการโลจิสติกส์ 84.75 59.84 24.91 41.63 

รวม รายไดจ้ากการบริการ 369.51 308.62 60.89 19.73 
 

1. รายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 30 กนัยายน 
2559 เท่ากบั 160.60 ลา้นบาท และ146.02 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 14.59 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 9.99 เม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากรายไดท่ี้เกิดจากลูกคา้ กลุ่มเป้าหมายรายใหม่    ไดแ้ก่กลุ่ม
สินคา้ ผลิตภณัฑ์อุปกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell) ซ่ึงถือเป็นตลาดท่ีเติบโตใหม่ มีการส่งออกไปยงั
ประเทศในแถบยุโรป และลูกคา้กลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้าง (Construction Material) ซ่ึงส่งออกไปยงักลุ่ม
ประเทศในแถบอาเซียน 

 
2. รายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 30 

กนัยายน 2559 เท่ากบั 124.16 ลา้นบาท และ 102.77 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 21.40 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 20.82 เม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการรับรู้รายไดข้องบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
ส าหรับรอบไตรมาสน้ี บริษทัรับรู้รายได้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เป็นจ านวน 
77.74 ลา้นบาท 3 เดือน(  เปรียบเทียบกบัรอบไตรมาสเดียวกนัในปี 2559 ซ่ึงเร่ิมรับรู้รายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 
2559 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เป็นจ านวน 46.21 ลา้นบาท (2 เดือน) จึงมีผลท าให้สัดส่วนรายไดจ้ากการจดัการ
ขนส่งสินคา้ทางอากาศในไตรมาสท่ีสาม เปรียบเทียบกบัปี 2559 เพิ่มข้ึนมากกวา่ปกติเล็กนอ้ย และบางส่วนจาก
รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนของบริษทัฯ เอง 

 
3. รายไดจ้ากการบริการจดัการโลจิสติกส์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 30 กนัยายน 

2559 เท่ากบั 84.75 ลา้นบาท และ 59.84 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 24.91 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 41.63 เม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากรายได้ท่ีให้บริการทางด้านคลงัสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน อาทิ ลูกคา้ในกลุ่ม
ช้ินส่วนยานยนต ์  

 
 ตน้ทุนการให้บริการของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
เท่ากบั 280.33 ลา้นบาท และ 229.39 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 50.94 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 22.21 เม่ือเปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากรายไดท่ี้บริษทัท าไดเ้พิ่มข้ึน จึงท าใหต้น้ทุนจากการบริการเพิ่มข้ึนตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นไป
ตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ 



 
 

 

 
 ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
เท่ากบั 11.32 ลา้นบาท และ 11.16 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 0.16 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 1.44 เม่ือเปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั จากรายได้ท่ีบริษทัฯท าได้เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ค่านายหน้าท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามอตัราและ
สัดส่วนปกติ 
 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 เท่ากบั 42.11 ลา้นบาท และ 37.63 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 4.49 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 11.93 เม่ือเปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อน มาจากค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้ ประกอบกบับริษทัมี
การขยายงาน จึงมีการเพิ่มบุคลากรมารองรับตามแผนงานท่ีวางไว ้ท าให้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มข้ึน และรายจ่าย
ประเภท ค่าท่ีปรึกษาในการจดัการระบบสารสนเทศ ตลอดจนท่ีปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อการ
พฒันาท่ียงัยนืเป็นตน้ 
 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
เท่ากบั 0.04 ลา้นบาท และ 0.17 ลา้นบาทลดลง 0.13 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 78.36 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน จากมีสัญญาเช่าทางการเงินครบอายสุัญญา จึงท าใหด้อกเบ้ียจ่ายลดลง 
 
 จากการมุ่งมัน่และการทุ่มเทของฝ่ายบริหารและ พนกังานทุกระดบัชั้น ท าใหบ้ริษทัมี ก าไรสุทธิส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 27.95 ลา้นบาท และ 23.74 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพิ่มข้ึน 4.21 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.75 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  
 
ส าหรับฐานะทางการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 
                   หน่วย : ล้านบาท 

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

สินทรัพย ์ 1,110.57 1,067.16 43.41 4.07 

หน้ีสิน 226.36 204.88 21.48 10.49 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 884.21 862.28 21.93 2.54 
 
สาเหตุท่ีท าใหฐ้านะทางการเงินของบริษทัเปล่ียนแปลงเกิดจาก 

1. บริษทัมีทรัพยสิ์นรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 1,110.57 ล้านบาท และ 
1,067.16 ลา้นบาท ตามล าดบั ปรับเพิ่มข้ึน 43.41 ลา้นบาทหรือร้อยละ 4.07 ซ่ึงมีจ านวนเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย โดยมีขอ้
สังเกตุ ดงัน้ี 



 
 

 

1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 
189.80 ลา้นบาท และ 173.52 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 16.28 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.38 จากกระแสเงิน
สดรับจากการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน 

1.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 320.75 ลา้น
บาท และ 277.90 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 42.85 ลา้นบาทหรือร้อยละ 15.41 จากรายไดเ้พิ่มข้ึน จึงส่งผล
ให ้ลูกหน้ีเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตามลูกหน้ีดงักล่าวเป็นลูกหน้ีท่ีมีความสามารถช าระหน้ีปกติ 

  
2. บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 226.36 ลา้นบาท และ 204.88 

ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 21.48 ลา้นบาทหรือร้อยละ 10.49 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนท่ี
เพิ่มข้ึนโดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 143.30 ลา้นบาท และ 119.02 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึน 24.28 ลา้นบาทหรือร้อยละ 20.39 จากผลของมูลค่ารายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน 

 
3 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 884.21 ลา้นบาท และ 

862.28 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 21.93 ลา้นบาทหรือ ร้อยละ 2.54 จาก ผลการด าเนินงาน 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                  ( นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข ) 
                                                    เลขานุการบริษทั  


