
 
 

หน้า 1 จาก 4 
 

 
วันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 
 

เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร ส าหรับไตรมาสที ่1 ปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562  
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ  

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  
                                     หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวดป ีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 สัดส่วน 2561 สัดส่วน 
เพ่ิม/ (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 
รายได้จากการให้บริการ 480.92 100% 385.75 100% 95.17 24.67 
รายได้อื่น 2.06 0.43% 1.43 0.37% 0.63 44.08 
ต้นทุนการให้บริการ 404.10 84.03% 300.99 78.03% 103.11 34.26 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 8.06 1.68% 9.80 2.54% (1.75) (17.82) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 55.23 11.48% 49.30 12.78% 5.93 12.03 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 2.29 0.48% 0.02 0% 2.27 13,370.59 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.21 0.88% 5.03 1.30% (0.81) (16.19) 
ก าไรสุทธิ 9.08 1.89% 22.04 5.71% (12.96) (58.79) 
การแบ่งปันก าไร 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 11.65 2.42% 18.61 4.82% (6.96) (37.41) 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย 

(2.57) (0.53%) 3.41 0.88% (5.98) (175.15) 

 
 รายได้จากการให้บริการของบริษัทส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 480.92 
ล้านบาท และ 385.75 ล้านบาท ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 95.17 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 24.67 สาเหตุเกิดจากเมื่อวันที่14 กันยายน 2561 
บริษัทได้ด าเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จ ากัด ในสัดส่วน ร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทจึง
ต้องมีการรับรู้รายได้ เข้ามาในงบการเงิน ท าให้รายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถจ าแนกประเภท รายได้ดังนี้ 
 



 
 

หน้า 2 จาก 4 
 

                        หน่วย : ล้านบาท 

รายได้บริการ 
ส าหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2562 
ส าหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2561 
เพ่ิมขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 

จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล 174.70 142.96 31.74 22.20 

จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 161.57 153.95 7.61 4.95 

จัดการขนส่งทางบกข้ามแดน  60.00 7.94 52.06 655.76 

จัดการโลจิสติกส์ 84.66 80.90 3.75 4.64 

รวม รายได้จากการบริการ 480.92 385.75 95.17 24.67 
 

1. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล ส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 
174.70 ล้านบาท และ 142.96 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 31.74 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 22.20 ตามล าดับ สาเหตุเกิดจากบริษัทมี
ลูกค้าเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าช้ินส่วนยานยนต์ ท่ีเข้ามาใช้บริการตั้งแต่ปลายปี 2561 และใช้บริการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 
2. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 

161.57 ล้านบาท และ 153.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.61 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 4.95 ตามล าดับ เกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับ
กลยุทธ์ทางการขายในส่วนของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited. ท าให้รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของ บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited. 

 
3. รายได้จากการบริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน ส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2561  

เท่ากับ 60.00 ล้านบาท และ 7.94 ล้านบาท ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 52.06 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 655.76 
เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด ซึ่งรายได้จากการบริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน เป็น
รายได้หลักของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด 

 
4. รายได้จากการบริการจัดการโลจิสตกิส์ ส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และวันท่ี 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 84.66 

ล้านบาท และ 80.90 ล้านบาท ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 3.75 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 4.64 เกิดจากรายได้ที่
ให้บริการจากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ก็จะใช้บริการแบบครบวงจรรวมไปถึงงานบริการพิธีการกรม
ศุลกากร และงานบริการขนส่งทางบก 
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 เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการบริการหลังจากที่บริษัทเริ่มท าการรับรู้รายได้จากบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด  
สัดส่วนรายได้เปลี่ยนไปโดยจะมีสัดส่วนรายได้จากการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน เพิ่มเข้ามาอย่างมีนัยส าคัญ สรุปการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในไตรมาส 1/2562 รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) มีสัดส่วนเท่ากับ 36% รายได้จากการจัดการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ (Air Freight) มีสัดส่วนเท่ากับ 34% รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางบกข้ามแดน (Cross Border Services) มีสัดส่วน
เท่ากับ 12% และรายได้จากการบริการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) มีสัดส่วนเท่ากับ 18% 

 
 ต้นทุนการให้บริการของบริษัทส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และวันท่ี 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 404.10 ล้าน
บาท และ 300.99 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 103.11 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 34.26 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
จึงท าให้ต้นทุนจากการบริการเพิ่มขึ้น และเนื่องจากบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งข้าม
แดน จึงมีต้นทุนเกี่ยวกับการลงทุนในรถหัวลากค่อนข้างสูง ท าให้มีต้นทุนในการจัดการเพิ่มขึ้น มีผลท าให้สัดส่วนต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้จึงสูงขึ้นด้วย 
 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 55.23 
ล้านบาท และ 49.30 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 5.93 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 12.03 สาเหตุเกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท ยูโร
เอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด ที่ต้องรับรู้เพิ่มเข้ามา และเมื่อเปรียบเทียบตามสัดส่วนกับรายได้ที่เพิ่มเข้ามา ยังเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสม เป็นไป
ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
 
 ก าไรสุทธิของบริษัทส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 11.65 ล้านบาท และ 
18.61 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 6.96 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 37.41 สาเหตุเนื่องจาก บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด อยู่ในช่วง
เริ่มต้นของการด าเนินกิจการ จึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่อนข้างสูง จึงมีผลท าให้ก าไรสุทธิลดลง 
 
  
  



 
 

หน้า 4 จาก 4 
 

 ส าหรับฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดังต่อไปนี้ 
 
                   หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน  31 มี.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย์ 1,432.81 1,419.80 4.01 0.28 

หนี้สิน 464.81 462.61 2.20 0.48 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 959 957.19 1.81 0.19 
 
 สาเหตุที่ท าให้ฐานะทางการเงินของบริษัทเปลี่ยนแปลงเกิดจาก 

1. บริษัทมีทรัพย์สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 1,423.81 ล้านบาท และ 1,419.80 ล้าน
บาท ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 4.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.28 ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้น โดยมีข้อสังเกตุ ดังนี ้
1.1 เงินสดลดลง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 146.63 ล้านบาท และ 208.23 ล้านบาท 

ตามล าดับ ลดลง 61.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.59 เกิดจากบริษัทน าเงินฝากออมทรัพย์บางส่วนไปลงทุนในเงินลงทุน
ระยะสั้นในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ า เพื่อบริหารผลตอบแทนท่ีดีกว่าการฝากเงินออมทรัพย์ 

1.2 เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 156.24 ล้านบาท และ 101.01 
ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 55.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.68 เกิดจากบริษัทมีการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุน
รวมที่มีความเสี่ยงต่ า เพื่อบริหารผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินออมทรัพย์ 

1.3 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และวันท่ี 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 451.32 ล้านบาท และ 442.46 ล้าน
บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 8.86 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.01 จากรายได้เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให ้ลูกหนีเ้พิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามลูกหนี้
ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ท่ีมีความสามารถช าระหนี้ปกต ิ

 
2. บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 464.81 ล้านบาท และ 462.61 ล้านบาท 

ตามล าดับ  เพิ่มขึ้น 2.20 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.48 เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้และต้นทุนจากบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล         
โลจิสติกส์ จ ากัด เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นจึงท าให้เจ้าหนี้เพิ่มขึ้นในงบการเงิน 
 

3 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 959.00 ล้านบาท และ 957.19 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 1.81 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 0.19 เกิดจากก าไรจากการด าเนินงาน 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                        ( นางสาวปรมาภรณ ์จ านงสุข ) 
                                                    เลขานุการบริษัท  


