
 
 

หน้า 1 จาก 4 
 

 
วันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2563 
 

เรื่อง คำอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ สำหรับปี 2562  สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ  

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขออธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับปี 2562  สิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  
                                     หน่วย : ล้านบาท 

งบกำไรขาดทุน 2562 สัดส่วน 2561 สัดส่วน 
เพ่ิม/ (ลด) 

จำนวน ร้อยละ 
รายได้จากการให้บริการ 2,220.88 100.00% 1,832.11 100.00% 388.77 21.22 
ต้นทุนการให้บริการ 1,868.61 84.14% 1,454.70 79.40% 413.91 28.45 
กำไรขั้นต้น 352.27 15.86% 377.41 20.60% -25.14 -6.66 
รายได้อื่น 10.00 0.45% 18.00 0.98% -8.00 -44.44 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 34.14 1.54% 41.96 2.29% -7.82 -18.64 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 256.41 11.55% 208.62 11.39% 47.79 22.91 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6.73 0.30% 4.88 0.27% 1.85 37.91 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 0.27 0.01% 0.00 0.00% 0.27 100.00 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20.77 0.94% 26.23 1.43% -5.46 -20.82 
กำไรสุทธิ 43.95 1.98% 113.72 6.21% -69.77 -61.35 
การแบ่งปันกำไร 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 61.97 2.79% 96.19 5.25% -34.22 -35.58 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทย่อย 

-18.02 -0.81% 17.53 0.96% -35.55 -202.80 

 
 รายได้จากการให้บริการของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,220.88 ล้าน
บาท และ 1,832.11 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 388.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.22 การรับรู้รายได้จากการที่บริษัทลงทุนในบริษัท 
ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด อีกทั้ง WICE Logistics (Hong Kong) Limited ก็ได้มี
การลงทุนใน WICE  Logistics (Shenzhen) Company Limited ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทฯ จึงต้องมีการ
รับรู้รายได้ เข้ามาในงบการเงิน ทำให้รายได้จากการบริการเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งสามารถจำแนกประเภท รายได้ดังนี้ 
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                        หน่วย : ล้านบาท 

รายได้บริการ 
สำหรับปี  

สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2562 
สำหรับปี 

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

จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล 650.34 631.55 18.79 2.98 

จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 813.05 863.02 -49.97 -5.79 

จัดการโลจิสติกส์  353.77 357.41 -3.64 -1.02 

จัดการขนส่งทางบกข้ามแดน 478.74 51.66 427.08 826.71 

ตัดรายการระหว่างกัน  -75.02 -71.53 -3.49 4.88 

รวม รายได้จากการบริการ 2,220.88 1,832.11 388.77 21.22 
 

1. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 650.34 
ล้านบาท และ 631.55 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 18.79 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 2.98 ตามลำดับ เนื่องจากการรับรู้รายได้จาก 
WICE Logistics (Shenzhen) Company Limited ซึ่งรายได้หลักเป็นรายได้จากการบริการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยมีผลทำให้
รายได้ในส่วนงานนี้เพิ่มขึ้นมา 
 

2. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 813.05 
ล้านบาท และ 863.02 ล้านบาท ลดลง 49.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.79 ตามลำดับ จากสถานณการณ์ Trade war มี
ผลกระทบกับลูกค้าในกลุ่มอิเล็คโทนิค ซึ่งเป็นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท โดยลูกค้าลดกำลังการผลิตทำให้บริษัทมีรายได้
จากการบริการลดลงตามไปด้วย 
 

3. รายได้จากการบริการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 353.77 ล้าน
บาท และ 357.41 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลง 3.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.02  ซึ่งเกิดจากงาน
บริการคลังสินค้ากับลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่สัญญาสิ้นสุด จึงทำให้รายได้จากการจัดการโลจิสติกส์ ลดลง 
 

4. รายได้จากการบริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 
478.74 ล้านบาท และ 51.66 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 427.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 826.71 
เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่ง มีงานบริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน เป็น
รายได้หลัก 
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กำไรขั้นต้นสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 352.27 ล้านบาท และ 377.41 ล้านบาท 
ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลง 25.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.66 โดยต้นทุนการให้บริการของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,868.61 ล้านบาท และ 1,454.70 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 413.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.45 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้
ต้นทุนจากการบริการเพิ่มขึ้น 
 
อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 15.86% และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 
20.60% ลดลงจากงวดปีก่อน เนื่องจาก บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจด้านการขนส่งข้ามแดน 
จึงมีต้นทุนเกี่ยวกับการลงทุนในรถหัวลากค่อนข้างสูง ทำให้มีต้นทุนในการจัดการเพิ่มขึ้น มีผลทำให้สัดส่วนต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้สูงอัตราการทำกำไรจึงลดลงไปด้วย 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 34.14 ล้านบาท และ 
41.96 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลง 7.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.64 สาเหตุเกิดจาก ค่านายหน้าที่ลดลง 
โดยค่านายหน้าคิดจากกำไรขั้นต้น ซึ่งในปีน้ีบริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลงจึงทำให้ค่านายหน้าลดลงด้วยเช่นกัน 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แลวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 256.41 ล้านบาท และ 
208.62 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 47.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.91 สาเหตุเกิดจาก การรับรู้ทั้ง
รายได้และค่าใช้จ่ายจากบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด และ WICE  Logistics (Shenzhen) Company Limited ซึ่งเป็น
สัดส่วนท่ีสอดคล้องไม่แตกต่างไปจากเดิม โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารเมื่อเทียบกับรายได้อยู่ที่ประมาณ 10%-11% 
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 6.73 ล้านบาท และ 
4.88 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 1.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.91 สาเหตุเกิดจากบริษัทยูโรเอเชีย โท
เทิล โลจิสติกส์ จำกัด มีการขยายงานเพื่อบริหารช่องทางในการที่จะก่อให้เกิดรายได้ตามกลยุทธ์ จึงต้องมีกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการลงทุน 
 
กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 61.97 ล้านบาท และ 96.19 ล้าน
บาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลง 34.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.58 สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัท ยูโรเอเชีย     
โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินกิจการ จึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่อนข้างสูง จึงมีผลทำให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลง เนื่องจากต้องรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าว 
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 สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้ 
 
                   หน่วย : ล้านบาท 

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

สินทรัพย์ 1,573.57 1,419.80 153.77 10.38 

หนี้สิน 686.97 462.61 224.36 48.50 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 886.60 957.20 -70.60 -7.38 
 
 สาเหตุที่ทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทเปลี่ยนแปลงเกิดจาก 

1. บริษัทมีทรัพย์สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  เท่ากับ 1,573.57 ล้านบาท และ 1,419.80 ล้าน
บาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 153.77 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.83 เกิดจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้นประกอบกับ
การให้เครดิตกับลูกค้ามีระยะเวลาที่ยาวขึ้นด้วย 

 
2. บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 686.97 ล้านบาท และ 462.61 ล้านบาท 

ตามลำดับ  เพิ่มขึ้น 224.36 ล้านบาทหรือร้อยละ 48.50 เกิดจากต้นทุนบริการที่เพิ่มขึ้นทำให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด มีการลงทุนซื้อรถหัวลาก และหางพ่วง ทำให้บริษัทต้องใช้เงินในการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องในระยะแรกจึงต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้น 
 

3 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 886.60 ล้านบาท และ 957.20 ล้าน
บาท ลดลง 70.60 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 7.38 เกิดจากกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง ประกอบกับมีการจ่ายเงินปันผลจึงทำให้
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 

 
 
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                        ( นางสาวปรมาภรณ ์จำนงสุข ) 
                                                    เลขานุการบริษัท  


