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วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
 

เรื่อง คำอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที ่3 สิ้นสดุวันท่ี 30 ก.ย. 2562 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ  

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขออธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับไตรมาสที ่3 สิ้นสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  
                                     หน่วย : ล้านบาท 

งบกำไรขาดทุน 

สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2562 สัดส่วน 2561 สัดส่วน 
เพ่ิม/ (ลด) 

จำนวน ร้อยละ 
รายได้จากการให้บริการ 590.71 100% 486.67 100% 104.05 21.38 
ต้นทุนการให้บริการ 492.01 83.29% 385.15 79.14% 106.86 27.75 
กำไรขั้นต้น 98.71 16.71% 101.52 20.86% (2.81) (2.77) 
รายได้อื่น 0 0% 3.86 0.79% (3.86) (100) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 8.22 1.39% 11.07 2.28% (2.86) (25.80) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 59.30 10.04% 48.76 10.02% 10.54 21.61 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1.76 0.30% 1.60 0.33% 0.16 9.98 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 0.17 0.03% 0 0% 0.17 100 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8.12 1.37% 6.92 1.42% 1.21 17.44 
กำไรสุทธิ 21.14 3.58% 37.03 7.61% (15.89) (42.92) 
การแบ่งปันกำไร 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 27.54 4.66% 30.76 6.32% (3.22) (10.48) 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทย่อย 

-6.41 -1.08% 6.26 1.29% (12.67) (202.27) 

 
 รายได้จากการให้บริการของบริษัทสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2562  และวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 
590.71 ล้านบาท และ 486.67 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 104.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.38 การรับรู้รายได้จากการที่บริษัทได้
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ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล  โลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด อีกทั้ง WICE 
Logistics (Hong Kong) Limited  ก็ได้มีการดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ WICE  Logistics (Shenzhen) Company Limited ในสัดส่วนร้อย
ละ 70 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทจึงต้องมีการรับรู้รายได้ เข้ามาในงบการเงิน ทำให้รายได้จากการบริการเพิ่มขึ้นอย่างมสีาระสำคัญ 
ซึ่งสามารถจำแนกประเภท รายได้ดังนี้ 
 
                        หน่วย : ล้านบาท 

รายได้บริการ 
สำหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 
สำหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561 
เพ่ิมขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 

จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล 167.78 155.55 12.23 7.86 

จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 215.46 262.57 -47.11 -17.94 

จัดการโลจิสติกส์  98.81 92.73 6.08 6.56 

จัดการขนส่งทางบกข้ามแดน 125.90 0 125.90 100 

ตัดรายการระหว่างกัน  -17.23 -24.18 6.95 -28.73 

รวม รายได้จากการบริการ 590.71 486.67 104.05 21.38 
 

1. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และวันท่ี 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 
167.78 ล้านบาท และ 155.55 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 12.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.86 ตามลำดับ เนื่องจากการรับรู้รายได้
จาก WICE Logistics (Shenzhen) Company Limited ซึ่งรายได้หลักเป็นรายได้จากการบริการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยมีผลทำให้
รายได้ในส่วนงานนี้เพิ่มขึ้นมา 

 
2. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2561    

เท่ากับ 215.46 ล้านบาท และ 262.57 ล้านบาท ลดลง 47.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.94 ตามลำดับ จากสถานณการณ์ Trade 
war มีผลกระทบกับลูกค้าในกลุ่มอิเล็คโทนิค ซึ่งเป็นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท โดยลูกค้าลดกำลังการผลิตทำให้บริษัทมี
รายได้จากการบริการลดลงตามไปด้วย 

 
3. รายได้จากการบริการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 

98.81 ล้านบาท และ 92.73 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 6.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.56 ซึ่งเกิดจาก
กลุ่มลูกค้าเดียวกันกับลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยจะใช้บริการแบบครบวงจรรวมไปถึงงานบริการพิธีการกรมศุลกากร 
และงานบริการขนส่งทางบก 

 
4. รายได้จากการบริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 125.90 ล้านบาท 

และวันท่ี 30 กันยายน 2561 ไม่มียอดรายได้บริการในส่วนนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 125.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 
เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่ง มีงานบริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน เป็นรายได้
หลัก 
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กำไรขั้นต้นสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 98.71 ล้านบาท และ 
101.52 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 2.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.77 โดยต้นทุนการให้บริการของบริษัท
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2562 และวันท่ี 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 492.01 ล้านบาท และ 385.15 ล้านบาท 
ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 106.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.75 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนจากการ
บริการเพิ่มขึ้น 
 
อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 16.71% และสำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 20.86% ลดลงจากงวด
ปีก่อน เนื่องจาก บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจด้านการขนส่งข้ามแดน จึงมีต้นทุนเกี่ยวกับการ
ลงทุนในรถหัวลากค่อนข้างสูง ทำให้มีต้นทุนในการจัดการเพิ่มขึ้น มีผลทำให้สัดส่วนต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สูงอัตราการทำ
กำไรจึงลดลงไปด้วย 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 
59.30 ล้านบาท และ 48.76 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 10.54 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 21.61 สาเหตุเกิดจาก การรับรู้ทั้งรายได้
และค่าใช้จ่ายจากบริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัดและ WICE Logistics (Shenzhen) Company Limited ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
สอดคล้องไม่แตกต่างไปจากเดิม โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารเมื่อเทียบกับรายได้อยู่ที่ประมาณ 10% 
 
กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 27.54 ล้านบาท และ 
30.76 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 3.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.48 สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ 
จำกัด มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินกิจการ จึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการค่อนข้างสูง จึงมีผลทำให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลง เนื่องจากต้องรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าว 

 
 สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีดังต่อไปนี้ 
 
                   หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 30 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย์ 1,484.45 1,419.80 64.65 4.55 

หนี้สิน 605.65 462.61 143.04 30.92 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 878.80 957.20 -78.39 -8.19 
 
 สาเหตุที่ทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทเปลี่ยนแปลงเกิดจาก 

1. บริษัทมีทรัพย์สินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,484.45 ล้านบาท และ 1,419.80 ล้าน
บาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 64.65 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.55 เกิดจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้นประกอบกับการ
ให้เครดิตกับลูกค้ามีระยะเวลาที่ยาวขึ้นด้วย 
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2. บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 605.65 ล้านบาท และ 462.61 ล้านบาท 
ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 143.04 ล้านบาทหรือร้อยละ 30.92 เกิดจากต้นทุนบริการที่เพิ่มขึ้นทำให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด มีการลงทุนซื้อรถหัวลาก และหางพ่วง ทำให้บริษัทต้องใช้เงินในการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องในระยะแรกจึงต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้น 
 

3 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 878.80 ล้านบาท และ 957.20 ล้าน
บาท ลดลง 78.39 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 8.19 เกิดจากกำไรจากการดำเนินงานท่ีลดลง ประกอบกับมีการจ่ายเงินปันผลจึงทำให้
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 

 
 
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                        ( นางสาวปรมาภรณ ์จำนงสุข ) 
                                                    เลขานุการบริษัท  


