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วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 
 

เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงาน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานท่ีมีการเปล่ียนแปลง ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  
                                     หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 

2561 สัดส่วน 2561 สัดส่วน 2560 สัดส่วน 
เพิม่/ (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการให้บริการ 385.75  100% 429.18 100% 355.70 100% 73.48 20.66 

รายไดอ่ื้น 1.43  0.37% 6.53 1.52% 0.88 0.25% 5.64 639.18 

ตน้ทุนการให้บริการ 300.99  78.03% 331.19 77.17% 271.60 76.36% 59.59 21.94 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 9.81  2.54% 12.69 2.96% 14.42 4.05% (1.73) (12.01) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 49.30  12.78% 48.24 11.24% 32.56 9.15% 15.68 48.17 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.02  0% 0 0% 0.05 0.02% (0.05) (96.30) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 5.03  1.30% 7.89 1.84% 7.79 2.19% 0.11 1.35 

ก าไรสุทธิ 22.04  5.71% 35.71 8.32% 30.17 8.48% 5.54 18.35 

การแบ่งปันก าไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 18.61 4.82% 29.62 6.90% 25.60 7.20% 4.02 15.69 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3.43 0.89% 6.09 1.42% 4.57 1.28% 1.52 33.24 
 
 รายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 เท่ากบั 429.18 ลา้นบาท และ 355.70 ลา้นบาท ตามล าดบั ปรับเพิ่มข้ึน 73.48 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 20.66 และยงั
ปรับเพิ่มจากรายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เท่ากบั 385.75 ลา้น
บาทปรับเพิ่มข้ึน 43.43 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 11.26 สาเหตุเกิดจากรายไดจ้ากการบริการของบริษทัท่ีเพิ่มข้ึนตามกลยทุธ์
ของบริษทัท่ีวางแผนไว ้และ เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 บริษทัได้ด าเนินการซ้ือหุ้นสามญัของ Universal Worldwide 
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Transportation Limited ในสัดส่วน ร้อยละ 80 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด บริษทัจึงตอ้งมีการรับรู้รายได ้เขา้มาในงบ
การเงิน ท าใหร้ายไดจ้ากการบริการเพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภท รายไดด้งัน้ี   
 
                        หน่วย : ล้านบาท 

รายได้บริการ 
ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัที ่30 มิ.ย. 2561 
ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัที ่30 มิ.ย.2560 
เพิม่ขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

จดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล 150.77 178.21 (27.44) (15.40) 

จดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 192.94 105.73 87.21 82.48 

จดัการโลจิสติกส์ 85.47 71.76 13.71 19.11 

รวม รายไดจ้ากการบริการ 429.18 355.70 73.48 20.66 
 

1. รายได้จากการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 30
มิถุนายน 2560 เท่ากบั 150.77 ลา้นบาท และ 178.21 ลา้นบาท ตามล าดบั ปรับลดลง 27.44 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 
15.40 ตามล าดบั สาเหตุเกิดจากมีลูกคา้รายใหญ่เปล่ียนการใชบ้ริการจากขนส่งสินคา้ทางทะเลเป็นขนส่งสินคา้ทาง
อากาศและทางบก เพื่อใหสิ้นคา้ถึงปลายทางไดเ้ร็วข้ึน จึงท าใหร้ายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเลลดลง 

 
2. รายได้จากการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 30

มิถุนายน 2560 เท่ากบั 192.94 ลา้นบาท และ 105.73 ลา้นบาท ปรับเพิ่มข้ึน 87.21 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 82.48 
ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการรับรู้รายไดข้องบริษทั Universal Worldwide Transportation 
Limited ส าหรับงวดไตรมาสน้ี และบริษทัไดง้านโครงการ จากลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่ลูกคา้ใน
กลุ่ม อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ประกอบกบัลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัมีการน าเขา้วตัถุดิบเพิ่มข้ึนจึงท าให้รายได้ใน
ส่วนของการขนส่งสินคา้ทางอากาศขาเขา้เพิ่มข้ึนด้วย และยงัมีลูกคา้ท่ีเปล่ียนการใช้บริการจากใช้บริการขนส่ง
สินคา้ทางทะเลเปล่ียนมาเป็นบริการขนส่งสินคา้ทางอากาศจึงท าให้รายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
เพิ่มข้ึน 

 
3. รายไดจ้ากการบริการจดัการโลจิสติกส์ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2560 เท่ากบั 85.47 ลา้นบาท และ 71.76 ลา้นบาท ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ปรับเพิ่มข้ึน 13.71 ลา้นบาท 
คิดเป็น ร้อยละ 19.11 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของบริษัท Universal Worldwide Transportation 
Limited ส าหรับงวดไตรมาสน้ี และเกิดจากรายได้ท่ีให้บริการทางด้านคลงัสินค้าท่ีเพิ่มข้ึน อาทิ ลูกค้าในกลุ่ม
ช้ินส่วนยานยนต์ ซ่ึงลูกคา้เหล่าน้ีก็จะใชบ้ริการแบบครบวงจรรวมไปถึงงานบริการพิธีการกรมศุลกากร และงาน
บริการขนส่งทางบก ประกอบกบัลูกคา้รายใหญ่เปล่ียนการใชบ้ริการจากใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลเปล่ียนมา
เป็นบริการขนส่งสินคา้ทางบกจึงมีผลท าให ้รายไดจ้ากการบริการจดัการโลจิสติกส์เพิ่มข้ึนจากเดิม 
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 เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการบริการหลังจากท่ีบริษทัเร่ิมท าการรับรู้รายได้จากบริษทั Universal 
Worldwide Transportation Limited.  สัดส่วนรายไดเ้ปล่ียนไปโดยจะมีสัดส่วนรายได้จากการจดัการขนส่งสินคา้
ทางอากาศ (Air Freight) เพิ่มเขา้มาอยา่งมีนยัส าคญั สรุปการเปล่ียนแปลงสัดส่วนดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายได้จากการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล (Sea Freight) ในไตรมาส 2/2561 สัดส่วนเท่ากับ 35% ลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัในไตรมาส 2/2560 เท่ากบั 50% ส่วนรายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ (Air Freight) ในในไตร
มาส 2/2561 สัดส่วนเท่ากับ 45% เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2560 เท่ากับ 30% และรายได้จากการบริการ
จดัการโลจิสติกส์ (Logistics) ในไตรมาส 2/2561 สัดส่วนเท่ากบั 20% มีสัดส่วนไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเปรียบเทียบกบัไตร
มาส 2/2560 เท่ากบั 20%  
 
 ตน้ทุนการให้บริการของบริษทัส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
เท่ากับ 331.19 ล้านบาท และ 271.60 ล้านบาท ตามล าดับ ปรับเพิ่มข้ึน 59.59 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 21.94 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน เกิดจากรายไดท่ี้บริษทัท าไดเ้พิ่มข้ึน จึงท าให้ตน้ทุนจากการบริการเพิ่มข้ึนตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นไป
ตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 เท่ากบั 48.24 ลา้นบาท และ 32.56 ลา้นบาท ตามล าดบั ปรับเพิ่มข้ึน 15.68 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 48.17 เป็นผลมา
จากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั Universal Worldwide Transportation Limited ส าหรับงวดไตรมาสน้ี ซ่ึง
เพิ่มข้ึนเป็นไปตามสัดส่วนของรายไดต้ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
 
 ก าไรสุทธิของบริษทัส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เท่ากบั 
29.62 ลา้นบาท และ 25.60 ลา้นบาท ตามล าดบั ปรับเพิ่มข้ึน 4.02 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 15.69 และยงัปรับเพิ่มจากก าไร
สุทธิของบริษทัส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เท่ากบั 18.61 ลา้นบาทปรับเพิ่มข้ึน 11.01 ลา้นบาทคิด
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เป็นร้อยละ 59.16 สาเหตุเกิดจากรายไดท่ี้บริษทัท าไดเ้พิ่มข้ึนตามกลยุททป์ระกอบกบับริษทัยงัสามารถรักษาอตัราก าไร
ขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิใหอ้ยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสม จึงท าใหก้ าไรสุทธิเพิ่มข้ึนตามรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน 
  
 ส าหรับฐานะทางการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 
                   หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน  30 มิ.ย.2561 31 ธ.ค.2560 เพิ่มข้ึน(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย ์ 1,205.94 1,103.82 102.12 9.25 

หน้ีสิน 345.20 204.06 141.15 69.17 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 860.74 899.77 (39.03) (4.34) 
 
 สาเหตุท่ีท าใหฐ้านะทางการเงินของบริษทัเปล่ียนแปลงเกิดจาก 

1. บริษทัมีทรัพยสิ์นรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 1,205.94 ลา้นบาท และ 
1,103.82 ล้านบาท ตามล าดบั ปรับเพิ่มข้ึน 102.12 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.25 ซ่ึงมีจ  านวนเพิ่มข้ึน โดยมีข้อ
สังเกตุ ดงัน้ี 
1.1 เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 138.54 ลา้นบาท 

และ 97.73 ลา้นบาท ตามล าดบั ปรับเพิ่มข้ึน 40.81 ลา้นบาท หรือร้อยละ 41.75 เกิดจากบริษทัน าเงินฝาก
ออมทรัพย์บางส่วนไปลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้ นในกองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงต ่ า เพื่อบริหาร
ผลตอบแทนท่ีดีกวา่การฝากเงินออมทรัพย ์

1.2 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 402.85 ลา้นบาท และ 300 
ลา้นบาท ตามล าดบั ปรับเพิ่มข้ึน 102.85 ลา้นบาทหรือร้อยละ 34.28 จากรายไดเ้พิ่มข้ึน จึงส่งผลให ้ลูกหน้ี
เพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตามลูกหน้ีดงักล่าวเป็นลูกหน้ีท่ีมีความสามารถช าระหน้ีปกติ 

 
2. บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 345.20 ล้านบาท และ 

204.06 ลา้นบาท ตามล าดบั  ปรับเพิ่มข้ึน 141.15 ลา้นบาทหรือร้อยละ 69.17 เป็นผลมาจากการรับรู้รายไดแ้ละ
ตน้ทุนจากบริษทั Universal Worldwide Transportation Limited เม่ือตน้ทุนเพิ่มข้ึนจึงท าให้เจา้หน้ีเพิ่มข้ึนใน
งบการเงิน 
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3 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 860.74 ลา้นบาท และ 
899.77 ลา้นบาท ปรับลดลง 39.03 ลา้นบาทหรือ ร้อยละ 4.34 เกิดจากก าไรจากการด าเนินงาน 58.86 ลา้นบาท
และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจ านวน 97.89 ลา้นบาท 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                        ( นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข ) 
                                                    เลขานุการบริษทั  


