
 
 

 

วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานท่ีมีการเปล่ียนแปลง ส าหรับงวดปี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  
                                    หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดปี  ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

2560 2559 
เพิม่/ (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,396.37 1,022.48 373.88 36.57 

รายไดอ่ื้น 5.96 13.15 (7.19) (54.67) 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,054.29 761.49 292.80 38.45 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 46.13 41.25 4.89 11.85 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 170.92 133.48 37.44 28.05 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.18 0.75 (0.57) (75.47) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 23.25 16.52 6.73 40.75 

ก าไรสุทธิ 107.55 82.16 25.40 30.91 

การแบ่งปันก าไร     

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 89.70 77.18 12.52 16.22 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17.85 4.97 12.88 259.03 
 
 รายได้จากการให้บริการของบริษทัส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559
เท่ากบั 1,396.37 ลา้นบาท และ 1,022.48 ลา้นบาท ตามล าดบั ปรับเพิ่มข้ึน 373.88 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 36.57 เป็นไป
ตามเป้าหมาย จากแผนด าเนินการท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทรายไดด้งัน้ี   
 
 
 
 



 
 

 

 
 
                        หน่วย : ล้านบาท 

รายได้บริการ 
ส าหรับงวดปี 

ส้ินสุดวนัที ่31 ธ.ค.2560 
ส าหรับงวดปี 

ส้ินสุดวนัที ่31 ธ.ค.2559 
เพิม่ขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

จดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล 635.03 503.93 131.11 26.02 

จดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 465.59 293.76 171.83 58.49 

จดัการโลจิสติกส์ 295.75 224.80 70.95 31.56 

รวม รายไดจ้ากการบริการ 1,396.37 1,022.48 373.88 36.57 
 

1. รายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 เท่ากับ 635.03 ล้านบาท และ503.93 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มข้ึน 131.11 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 26.02 
ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากรายไดท่ี้เกิดจากลูกคา้ กลุ่มเป้าหมายรายใหม่ ไดแ้ก่กลุ่มสินคา้ 
ผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell) ซ่ึงถือเป็นตลาดท่ีเติบโตใหม่ มีการส่งออกไปยงัประเทศ
ในแถบยุโรป และลูกคา้กลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้าง (Construction Material) ซ่ึงส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ
ในแถบอาเซียน 

 
2. รายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 เท่ากบั 465.59 ลา้นบาท และ 293.76 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 171.83 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 58.49 ตามล าดบั เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการรับรู้รายไดข้องบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. ส าหรับงวดปีน้ี 
บริษทัรับรู้รายได ้เร่ิมตัง่แต่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เปรียบเทียบกบัรอบปีเดียวกนัในปี 2559 
ซ่ึงเร่ิมรับรู้รายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซ่ึงในปีน้ีรับรู้รายไดท้ั้งปีเม่ือเทียบกบัปี
ก่อนรับรู้รายไดแ้ค่ 5 เดือน จึงมีผลท าให้สัดส่วนรายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศในปีน้ี เปรียบเทียบ
กบัปี 2559 เพิ่มข้ึนมากกวา่ปกติ และบางส่วนจากรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากการเติบโตของบริษทัฯ เอง 

 
3. รายไดจ้ากการบริการจดัการโลจิสติกส์ ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

เท่ากบั 295.75 ลา้นบาท และ 224.80 ลา้นบาท ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เพิ่มข้ึน 70.95 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 31.56 เกิดจากรายไดท่ี้ให้บริการทางดา้นคลงัสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน อาทิ ลูกคา้ในกลุ่มช้ินส่วนยานยนต ์ซ่ึง
ลูกคา้เหล่าน้ีก็จะใชบ้ริการแบบครบวงจรรวมไปถึงงานบริการพิธีการกรมศุลกากร และงานบริการขนส่งทางบก 

  



 
 

 

 
 เปรียบเทียบสัดส่วนรายไดจ้ากการบริการหลงัจากท่ีบริษทัเร่ิมท าการรับรู้รายได้จากบริษทั Sun Express 
Logistics Pte. Ltd.  สัดส่วนรายไดเ้ปล่ียนไปโดยจะมีสัดส่วนรายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ (Air 
Freight) เพิ่มเขา้มาอยา่งมีนยัส าคญั สรุปการเปล่ียนแปลงสัดส่วนดงัน้ี   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล (Sea Freight) ในปี 2560 สัดส่วนเท่ากบั 46% ลดลงเม่ือเปรียบเทียบ
กบัปี 2559 เท่ากบั 49% ส่วนรายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ (Air Freight) ในปี 2560 สัดส่วนเท่ากบั 33% 
เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 29% และรายได้จากการบริการจดัการโลจิสติกส์ (Logistics) ในปี 2560 
สัดส่วนเท่ากบั 21% ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 เท่ากบั 22%  
 
 ตน้ทุนการให้บริการของบริษทัส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 
1,054.29 ลา้นบาท และ 761.49 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 292.80 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 38.45 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี
ก่อน เกิดจากรายไดท่ี้บริษทัท าไดเ้พิ่มข้ึน จึงท าให้ตน้ทุนจากการบริการเพิ่มข้ึนตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นไปตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว ้
 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  
เท่ากบั 170.92 ลา้นบาท และ 133.48 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 37.44 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 28.05 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปีก่อน มาจากค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้จ านวน 8.19 ลา้นบาท  ประกอบกบั
บริษทัมีการขยายงาน  จึงมีการเพิ่มบุคลากรมารองรับตามแผนงานท่ีวางไว ้ ท าใหค้่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มข้ึน  และ
รายจ่ายประเภท ค่าท่ีปรึกษาในการจดัการระบบสารสนเทศ ตลอดจนท่ีปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อ
การพฒันา รวมถึง ค่าท่ีปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย เพื่อศึกษาในกรณีเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั Universal Worldwide 
Transportation เป็นจ านวนเงิน 9.17 ลา้นบาท อีกทั้งบริษทัยงัมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน จ านวน 5.13 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนทางบญัชี ท่ีตอ้งปรับปรุงลูกหน้ีเจา้หน้ีต่างประเทศ ณ วนัส้ินปี เกิดจากภาวะเงินบาทแข็ง
ตวัอยา่งต่อเน่ืองจึงท าใหเ้กิดขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนทางบญัชี 

Sea 
Freight, 
635.03, 

46%
Air 

Freight, 
465.59, 

33%

Logistics
, 295.75, 

21%

Revenue 2017 (MB)

Sea Freight, 
503.93, 49%

Air Freight, 
293.76, 29%

Logistics, 
224.80, 

22%

Revenue 2016 (MB)



 
 

 

ส าหรับฐานะทางการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 
                   หน่วย : ล้านบาท 

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

สินทรัพย ์ 1,103.82 1,067.16 36.66 3.44 

หน้ีสิน 204.06 204.88 -0.82 -0.40 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 899.77 862.28 37.49 4.35 
 
สาเหตุท่ีท าใหฐ้านะทางการเงินของบริษทัเปล่ียนแปลงเกิดจาก 

1. บริษทัมีทรัพยสิ์นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 1,103.82 ล้านบาท และ 
1,067.16 ลา้นบาท ตามล าดบั ปรับเพิ่มข้ึน 36.66 ลา้นบาทหรือร้อยละ3.44 ซ่ึงมีจ  านวนเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย โดยมีขอ้
สังเกตุ ดงัน้ี 
1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 

203.67 ล้านบาท และ 173.52 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 30.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.37 เกิดจากจาก
กระแสเงินสดรับจากการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน 

1.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 299.99 
ลา้นบาท และ 277.90 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 22.09 ลา้นบาทหรือร้อยละ 7.94 จากรายไดเ้พิ่มข้ึน จึง
ส่งผลให ้ลูกหน้ีเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตามลูกหน้ีดงักล่าวเป็นลูกหน้ีท่ีมีความสามารถช าระหน้ีปกติ 

 
2. บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  เท่ากบั 204.06 ลา้นบาท และ 204.88

ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 0.82 ลา้นบาทหรือร้อยละ 0.40 โดยหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินในปีน้ีครบอายุ
สัญญาท าให้หน้ีสินดงักล่าวมียอดลดลงดงัน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 0.77 
ลา้นบาท และ 7.15 ลา้นบาท ตามล าดบั  ลดลง 6.38 ลา้นบาทหรือร้อยละ 89 

 
3 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 899.77 ลา้นบาท และ 

862.28 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 37.49 ลา้นบาทหรือร้อยละ 4.35 จาก ผลการด าเนินงาน 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                                        ( นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข ) 
                                                    เลขานุการบริษทั  


