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วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2562 
 

เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร ส าหรับงวดปีสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ  

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดย
มีรายละเอียด ดังนี ้
  
                                     หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวดป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 สัดส่วน 2560 สัดส่วน 
เพ่ิม/ (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 
รายได้จากการให้บริการ 1,832.11 100.00% 1,396.37 100.00% 435.74 31.21 
รายได้อื่น 18.00 0.98% 5.96 0.43% 12.04 202.01 
ต้นทุนการให้บริการ 1,454.70 79.40% 1,054.29 75.50% 400.41 37.98 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 41.96 2.29% 46.13 3.30% (4.17) (9.04) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 208.62 11.39% 170.92 12.24% 37.70 22.06 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 4.88 0.27% 0.18 0.01% 4.70 2,611.11 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26.23 1.43% 23.26 1.67% 2.97 12.77 
ก าไรสุทธิ 113.72 6.21% 107.55 7.70% 6.17 5.74 
การแบ่งปันก าไร 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 96.19 5.25% 89.70 6.42% 6.49 7.24 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย 

17.53 0.96% 17.85 1.28% (0.32) (1.79) 

 
 รายได้จากการให้บริการของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560  เท่ากับ 1,832.11 ล้าน
บาท และ 1,396.37 ล้านบาท ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 435.74 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 31.21 สาเหตุเกิดจากรายได้จากการบริการของบริษทั
ที่เพิ่มขึ้นตามกลยุทธ์ของบริษัทที่วางแผนไว้ และ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัทได้ด าเนินการซื้อหุ้นสามัญของ WICE Logistics (Hong 
Kong) Limited ในสัดส่วน ร้อยละ 80 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมด และในวันที่14 กันยายน 2561 บริษัทได้ด าเนินการซื้อหุ้นสามัญของ



 
 

หนา้ 2 จาก 5 
 

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จ ากัด ในสัดส่วน ร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทจึงต้องมีการรับรู้รายได้ เข้ามาในงบ
การเงิน ท าให้รายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถจ าแนกประเภท รายได้ดังนี ้
 
                        หน่วย : ล้านบาท 

รายได้บริการ 
ส าหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 
ส าหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2560 
เพ่ิมขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 

จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล 610.64 635.03 -24.39 -3.84 

จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 854.74 465.59 389.15 83.58 

จัดการโลจิสติกส์ 366.73 295.75 70.98 24.00 

รวม รายได้จากการบริการ 1,832.11 1,396.37 435.74 31.21 
 

1. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561และวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 610.64 ล้าน
บาท และ 635.03 ล้านบาท ตามล าดับ ปรับลดลง 24.39 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.84 ตามล าดับ สาเหตุเกิดจากมีลูกค้ารายใหญ่
เปลี่ยนการใช้บริการจากขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นขนส่งสินคา้ทางอากาศและทางบก เพื่อให้สินค้าถึงปลายทางได้เร็วข้ึน จึงท าให้รายได้
จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลลดลง 

 
2. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 854.74 

ล้านบาท และ 465.59 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 389.15 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 83.58 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผล
มาจากการรับรู้รายได้ของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited ส าหรับงวดปีนี้ และบริษัทได้งานโครงการ จากลูกค้าใน
กลุ่มเป้าหมายรายใหม่ ซึ่งได้แกลู่กค้าในกลุ่ม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
3. รายได้จากการบริการจัดการโลจิสตกิส์ ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561และวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 366.73 ล้านบาท 

และ 295.75 ล้านบาท ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ปรับเพิ่มขึ้น 70.98 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 24 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก
การรับรู้รายได้ของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited และบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จ ากัด ส าหรับงวดปีนี้ และ
เกิดจากรายได้ที่ให้บริการทางด้านคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้น อาทิ ลูกค้าในกลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ก็จะใช้บริการแบบครบวงจร
รวมไปถึงงานบริการพิธีการกรมศุลกากร และงานบริการขนส่งทางบก ประกอบกับลูกค้ารายใหญ่เปลี่ยนการใช้บริการจากใช้บริการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลเปลี่ยนมาเป็นบริการขนส่งสินค้าทางบกจึงมีผลท าให้ รายได้จากการบริการจัดการโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นจากเดิม 
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 เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการบริการหลังจากที่บริษัทเริ่มท าการรับรู้รายได้จากบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) 
Limited สัดส่วนรายได้เปลี่ยนไปโดยจะมีสัดส่วนรายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) เพิ่มเข้ามาอย่างมี
นัยส าคัญ สรุปการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้นทุนการให้บริการของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,454.70 ล้านบาท 
และ 1,054.29 ล้านบาท ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 400.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.98 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากรายได้ที่บริษัทท า
ได้เพิ่มขึ้น จึงท าให้ต้นทุนจากการบริการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว ้
 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 208.62 ล้านบาท 
และ 170.92 ล้านบาท ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 37.70 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 22.06 เป็นผลมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited ส าหรับงวดปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ประกอบกับ
บริษัทมีการวัดมูลค่ายุติธรรม PPA ( Perchase Price Allocation ) ของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ต้องตัด
จ าหน่าย จ านวน 1.87 ล้านบาท ท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ่มขึ้นในปีน้ี 
 
 ค่าใช้จ่ายในทางการเงินของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561และวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 4.88 ล้านบาท และ 
0.18 ล้านบาท ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 4.70 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 2,611 เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายที่ตั้งส ารองจากเงินลงทุนค้างจ่ายซึ่งเกิดจาก
การวัดมูลค่ายุติธรรม PPA ( Perchase Price Allocation ) ของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) และบริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญา
เช่าทางการเงินในการซื้อหัวลากเพื่อการลงทุนในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จ ากัด 
 
 ก าไรสุทธิของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561และวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 96.19 ล้านบาท และ 89.70 ล้าน
บาท ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 6.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.24 สาเหตุเกิดจากรายได้ที่บริษัทท าได้เพิ่มขึ้นตามกลยุทท์ประกอบกับบริษัทมี
การรับรู้ก าไรจากบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) เข้ามาในปีน้ี จึงท าให้ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
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 ส าหรับฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้ 
 
                   หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค.2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย์ 1,419.80 1,103.82 315.98 28.63 

หนี้สิน 462.61 204.06 258.56 126.71 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 957.19 899.77 57.42 6.38 
 
 สาเหตุที่ท าใหฐ้านะทางการเงินของบริษัทเปลี่ยนแปลงเกิดจาก 

1. บริษัทมีทรัพย์สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561และวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,419.80 ล้านบาท และ 1,103.82 ล้าน
บาท ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 315.98 ล้านบาทหรือร้อยละ 28.63 ซึ่งมจี านวนเพิ่มขึ้น โดยมีข้อสังเกตุ ดังนี ้
1.1 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 442.46 ล้านบาท และ 299.99 ล้านบาท 

ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 142.47 ล้านบาทหรือร้อยละ 47.50 จากรายได้เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ ลูกหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
ลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ท่ีมีความสามารถช าระหนี้ปกติ 

1.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561และวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 223.53 ล้านบาท และ 143.33 
ล้านบาท ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 80.20 ล้านบาทหรือร้อยละ 55.96 เกิดจากบริษัทมีการซื้อยานพาหนะประเภทหัวลาก
หางพ่วงเพื่อใช้ในส่วนงานขนส่งทางบกที่มีการขยายงานเพิ่มขึ้นประกอบกับในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนซื้อหุ้นของ
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีบริการหลักด้านการขนส่งทางบกข้ามพรมแดนจึงต้องมีการซื้อ
ทรัพย์สินประเภทหัวลากห่างพวงเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจจึงท าให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นในปีนี้ 

1.3 ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 139.84 ล้านบาท และ 99.40 ล้านบาท 
ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 40.44 ล้านบาทหรือร้อยละ 40.69 เกิดจากบริษัทมีการวัดมูลค่ายุติธรรม PPA (Perchase Price 
Allocation ) ของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) ซึ่งมีค่าความนิยมเกิดขึ้น 

 
2. บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 462.61 ล้านบาท และ 204.06 ล้านบาท 

ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 258.56 ล้านบาทหรือร้อยละ 126.71 เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนก็เพิ่มขึ้นตาม
สัดส่วน เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นจึงท าให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในงบการเงิน 
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3 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 957.19 ล้านบาท และ 899.77 ล้าน
บาท ปรับเพิ่มขึ้น 57.42 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 6.38 เกิดจากผลก าไรจากการด าเนินงาน 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                        ( นางสาวปรมาภรณ ์จ านงสุข ) 
                                                    เลขานุการบริษัท  


