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วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
 

เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงาน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานท่ีมีการเปล่ียนแปลง ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  
                                    หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 

2561 2560 
เพิม่/ (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 385.75  329.23  56.52  17.17  

รายไดอ่ื้น 1.43  1.13  0.30  26.77  

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 300.99  241.86  59.13  24.45  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 9.81  9.87  (0.06) (0.58) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 49.30  43.92  5.38  12.24  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.02  0.08  (0.06) (78.75) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 5.03  6.76  (1.73) (25.61) 

ก าไรสุทธิ 22.04  27.87  (5.83) (20.92) 

การแบ่งปันก าไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 18.61 24.18  (5.56) (23.02) 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3.43 3.70  (0.26) (7.14) 
 
 รายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 เท่ากบั 385.75 ลา้นบาท และ 329.23 ลา้นบาท ตามล าดบั ปรับเพิ่มข้ึน 56.52 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 17.17 สาเหตุ
เกิดจากเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 บริษทัไดด้ าเนินการซ้ือหุ้นสามญัของ Universal Worldwide Transportation Limited 
ในสัดส่วน ร้อยละ 80 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด บริษทัจึงตอ้งมีการรับรู้รายได ้เขา้มาในงบการเงิน ท าให้รายไดจ้าก
การบริการเพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภท รายไดด้งัน้ี   
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                        หน่วย : ล้านบาท 

รายได้บริการ 
ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัที ่31 มี.ค. 2561 
ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัที ่31 มี.ค.2560 
เพิม่ขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

จดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล 142.93 152.88 -9.95 -6.51 

จดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 160.31 106.90 53.41 49.96 

จดัการโลจิสติกส์ 82.51 69.45 13.06 18.80 

รวม รายไดจ้ากการบริการ 385.75 329.23 56.52 17.17 
 

1. รายได้จากการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 
มีนาคม 2560 เท่ากบั 142.93 ลา้นบาท และ 152.88 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 9.95 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 6.51 
ตามล าดบั สาเหตุเกิดจาก มีงาน Project ซ่ึงเป็นงานท่ีมีมูลค่าค่อนขา้งสูงเขา้มาในช่วงตน้ปีของปีก่อน จึงท าให้
รายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเลของปีก่อนมากกวา่ปีน้ี 

 
2. รายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 

มีนาคม 2560 เท่ากับ 160.31 ล้านบาท และ 106.90 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 53.41 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 49.96 
ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการรับรู้รายไดข้องบริษทั Universal Worldwide Transportation 
Limited ส าหรับงวดไตรมาสน้ี และบางส่วนจากรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากการเติบโตของบริษทัฯ เอง ในงานกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายไดแ้ก่ ลูกคา้ในกลุ่มช้ินส่วนยานยนต ์

 
3. รายไดจ้ากการบริการจดัการโลจิสติกส์ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 เท่ากบั 82.51 ลา้นบาท และ 69.45 ลา้นบาท ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เพิ่มข้ึน 13.06 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 18.80 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้รายไดข้องบริษทั Universal Worldwide Transportation Limited 
ส าหรับงวดไตรมาสน้ี และเกิดจากรายไดท่ี้ให้บริการทางดา้นคลงัสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน อาทิ ลูกคา้ในกลุ่มช้ินส่วนยาน
ยนต ์ซ่ึงลูกคา้เหล่าน้ีก็จะใชบ้ริการแบบครบวงจรรวมไปถึงงานบริการพิธีการกรมศุลกากร และงานบริการขนส่ง
ทางบก 
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 เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการบริการหลังจากท่ีบริษทัเร่ิมท าการรับรู้รายได้จากบริษทั Universal 
Worldwide Transportation Limited.  สัดส่วนรายไดเ้ปล่ียนไปโดยจะมีสัดส่วนรายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้
ทางอากาศ (Air Freight) เพิ่มเขา้มาอยา่งมีนยัส าคญั สรุปการเปล่ียนแปลงสัดส่วนดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายได้จากการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล (Sea Freight) ในไตรมาส 1/2561 สัดส่วนเท่ากบั 37% ลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัในไตรมาส 1/2560 เท่ากบั 46% ส่วนรายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ (Air Freight) ในใน
ไตรมาส 1/2561 สัดส่วนเท่ากบั 42% เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1/2560 เท่ากบั 33% และรายไดจ้ากการบริการ
จดัการโลจิสติกส์ (Logistics) ในไตรมาส 1/2561 สัดส่วนเท่ากบั 21% มีสัดส่วนไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเปรียบเทียบกับ        
ไตรมาส 1/2560 เท่ากบั 21%  
 
 ตน้ทุนการให้บริการของบริษทัส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2560
เท่ากบั 300.99 ลา้นบาท และ 241.86 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 59.13 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 24.45 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปีก่อน เกิดจากรายไดท่ี้บริษทัท าไดเ้พิ่มข้ึน จึงท าใหต้น้ทุนจากการบริการเพิ่มข้ึนตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นไปตามแผนงาน
ท่ีก าหนดไว ้
 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2560
เท่ากบั 49.30 ลา้นบาท และ 43.92 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 5.38 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 12.24 สาเหตุเกิดจากบริษทั
มีค่าท่ีปรึกษาทางกฎหมายซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนสุดท้ายท่ีใช้ เพื่อศึกษาในกรณีเข้าซ้ือหุ้นของบริษัท Universal 
Worldwide Transportation เป็นจ านวนเงิน 1.28 ลา้นบาท อีกทั้งบริษทัยงัมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน จ านวน 3.31 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนทางบญัชี ท่ีตอ้งปรับปรุงลูกหน้ีเจา้หน้ีต่างประเทศและเงินฝากออมทรัพย์
สกุลเงินดอร์ลาร์ ณ วนัส้ินงวด เกิดจากภาวะเงินบาทแข็งตวัอย่างต่อเน่ืองจึงท าให้เกิดขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนทาง
บญัชีเป็นขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนทางบญัชี ท่ีตอ้งปรับปรุงลูกหน้ีเจา้หน้ีต่างประเทศ ณ วนัส้ินปี เกิดจากภาวะเงิน
บาทแขง็ตวัอยา่งต่อเน่ืองจึงท าใหเ้กิดขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนทางบญัชี 
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 ก าไรสุทธิของบริษทัส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 18.61 
ลา้นบาท และ 24.18 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 5.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 23.02 สาเหตุเกิดจากภาวะเงินบาทแข็งตวัมี
ผลต่อรายไดบ้ริการภายใตส้ัญญาบริการท่ีท าไวเ้ป็นเงินสกุลดอร์ลาร์ ท าให้ก าไรลดลง ซ่ึงบริษทัไดมี้การบริหารจดัการ
แลว้โดยการทบทวนสัญญาใหม่กบัลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลในเดือนพฤษภาคมน้ี  ประกอบกบับริษทัมีค่าใชจ่้ายจ านวนสุดทา้ยท่ี
ใช้ เพื่อศึกษาในกรณีเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั Universal Worldwide Transportation และบริษทัยงัมีผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียน 
  
ส าหรับฐานะทางการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 
                   หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน  31 มี.ค.2561 31 ธ.ค.2560 เพิ่มข้ึน(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย ์ 1,183.56 1,103.82 79.74 7.22 

หน้ีสิน 281.62 204.06 77.57 38.01 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 901.94 899.77 2.17 0.24 
 
สาเหตุท่ีท าใหฐ้านะทางการเงินของบริษทัเปล่ียนแปลงเกิดจาก 

1. บริษัทมีทรัพย์สินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 1,183.56 ล้านบาท และ 
1,103.82 ลา้นบาท ตามล าดบั ปรับเพิ่มข้ึน 79.74 ลา้นบาทหรือร้อยละ 7.22 ซ่ึงมีจ านวนเพิ่มข้ึน โดยมีขอ้สังเกตุ 
ดงัน้ี 
1.1 เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 109.62 ลา้นบาท และ 

97.73 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 11.89 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.16 เกิดจากบริษทัน าเงินฝากออมทรัพย์
บางส่วนไปลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงต ่า เพื่อบริหารผลตอบแทนท่ีดีกวา่การ
ฝากเงินออมทรัพย ์

1.2 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 358.14 ลา้นบาท และ 299.99 ลา้น
บาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 58.15 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.23 จากรายได้เพิ่มข้ึน จึงส่งผลให้ ลูกหน้ีเพิ่มข้ึน 
อยา่งไรก็ตามลูกหน้ีดงักล่าวเป็นลูกหน้ีท่ีมีความสามารถช าระหน้ีปกติ 

 
2. บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 281.62 ลา้นบาท และ 204.06 ลา้น

บาท ตามล าดบั  เพิ่มข้ึน 77.57 ล้านบาทหรือร้อยละ 38.01 เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้และตน้ทุนจากบริษทั 
Universal Worldwide Transportation Limited เม่ือตน้ทุนเพิ่มข้ึนจึงท าใหเ้จา้หน้ีเพิ่มข้ึนในงบการเงิน 
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3 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 901.94 ลา้นบาท และ 899.77 

ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2.17 ลา้นบาทหรือ ร้อยละ 0.24 เกิดจากก าไรจากการด าเนินงาน 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                                        ( นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข ) 
                                                    เลขานุการบริษทั  


