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คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563  
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท 
           หน่วย : ล้านบาท  

งบกำไรขาดทุน Q3/2563 Q3/2562 
เปลี่ยนแปลง 

(YOY) 
9M/2563 9M/2562 

เปลี่ยนแปลง 
(YOY) 

รายได้จากการให้บริการ 905.64 590.71 53.31% 2,588.84 1,609.44 60.85% 
กำไรขั้นต้น 164.54 98.70 66.71% 433.60 252.42 71.78% 
รายได้อื่น 10.75 - 100.00% 17.57 9.84 78.56% 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 8.31 8.22 1.09% 22.66 25.40 -10.79% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 69.76 59.30 17.64% 184.61 183.80 0.44% 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6.03 1.92 214.06% 12.23 4.59 166.45% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13.28 8.12 63.55% 29.99 14.16 111.79% 
กำไรสุทธิ 77.91 21.14 268.54% 201.68 34.31 487.82% 
การแบ่งปันกำไร 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 56.16 27.54 103.92% 141.69 48.62 191.42% 
ส่วนที ่เป็นของผู ้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 

21.75 - 6.40 439.84% 59.99 - 14.30 519.51% 

 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3/2563 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้มากข้ึน โดยเครื่องช้ีการบริโภคภาคเอกชนกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระยะเวลาเดียวกันปีก่อน 
หลังจากหดตัวสูงในไตรมาสก่อน ปัจจัยรายได้และความเช่ือมั่นผู้บริโภคที่ทยอยปรับดีขึ้น  
 
 สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง ตามการส่งออกในเกือบทุก
หมวดสินค้า สอดคล้องกับอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่กลับมาขยายตัวได้ ขณะที่ยานยนต์และช้ินส่วนหดตัวน้อยลง ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลงตามการผลิตที่ปรับดีขึ้นใน
เกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับทิศทางการส่งออกและการใช้จ่ายภายในประเทศ และมีผลของฐานต่ำในปีก่อนในหมวดการผลิตยานยนต์
และปิโตรเลียม (อ้างอิงข้อมูลจาก ข่าว ธปท. ฉบับท่ี 75/2563) 
 
 ในไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา การขนส่งสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มี
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็กลับมาฟื้นตัว ทำให้การขนส่งสินค้าทางทะเลเริ่มกลับมามีบทบาทใน
ผลประกอบการของบริษัทฯ ส่วนการขนส่งทางบกข้ามพรมแดน (CBS) เป็นงานบริการที่เป็นบริการทางเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
จากลูกค้าในตอนนี้ มีลูกค้าใหม่เพิ่มจากการแนะนำต่อของลูกค้าเดิม และหลังช่วง COVID-19 ประเทศจีนมีการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้งานบริการขนส่งทางบกข้ามพรมแดน (CBS) ยอดขายโตขึ้นจากปีก่อนถึง 94% 
 
 โดยผลการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เท่ากับ 2,601.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 987.13 ล้านบาท คิดเป็น 
60.96%  ของรายได้สำหรับงวดเดียวกันในปีก่อน จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีผลทำให้กำไรสุทธิสำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เท่ากับ 141.69 
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ล้านบาทเพิ่มขึ้น 93.07 ล้านบาท หรือคิดเป็น 191.42% ของกำไรสุทธิสำหรับงวดเดียวกันในปีก่อน เกิดจากผลประกอบการของบริษัทตามกล
ยุทธ์ที่กำหนดไว้และจากผลประกอบการบริษัทย่อยฯ ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 กำไรสุทธิ สำหรับ Q3/2563 เท่ากับ 56.16 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ Q3/2562 เพิ่มขึ้น 103.92% เกิดจากรายได้จากการให้บริการที่
เพิ่มขึ้นดังนี้ โดยรายได้จากการให้บริการ Q3/2563 เท่ากับ  905.64 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ Q3/2562 เพิ่มขึ้น 53.31% โดยรายได้ที่
เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากบรษิัทย่อยฯ ได้แก่ WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. / WICE Logistics (Hong Kong) Limited และ 
Euroasia Total Logistics (Malaysia) ซึ่ง รายได้เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และรายได้ยังเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวของราคาค่า
ระวางที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาส 3 ค่าระวางจะเริ่มปรับตัวลดลง แต่ก็ยังไม่กลับสู่สภาพปกติ 
 
 กำไรขั้นต้น Q3/2563 เท่ากับ 164.54 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ Q3/2562 เพิ่มขึ้น 66.71% ในไตรมาส 3 บริษัทได้มีการประมาณการ
หนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 4 ล้านบาทโดยบันทึกเข้าไปในงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 - เครื่องมือทาง
การเงิน (TFRS9) จึงทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ คงเหลือ 56.16 ล้านบาท ซึ่งจำนวนลูกหนี้ที่ตั้งหนี้สงสัยจะสูญ ดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับการชำหนี้
ทั้งหมดในภายในเดือน ธันวาคม ซึ่งในไตรมาส 4 บริษัทก็จะทำการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญเข้ามาในงบการเงิน 
 
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน 
 
            หน่วย : ล้านบาท 
รายได้จากบริการ Q3/ 

2563 
สัดส่วน 
(%) 

Q3/ 
2562 

สัดส่วน 
(%) 

เปลี่ยน 
แปลง 

9M/ 
2563 

สัดส่วน 
(%) 

9M/ 
2562 

เปลี่ยน 
แปลง 

การขนส่งสินค้าทางทะเล 162.62 18% 168.23 28% -3.33% 435.87 16% 502.43 30% 

การขนส่งสินค้าทางอากาศ 436.33 47% 214.80 35% 103.13% 1,361.24 51% 581.25 35% 
การขนส่งทางบกข้ามพรมแดน 242.42 26% 126.14 21% 92.18% 607.42 23% 313.28 19% 
การให้บริการโลจิสติกส์ 83.00 9% 99.26 16% -16.38% 253.30 10% 273.74 16% 
กำไรขั้นต้น 
การขนส่งสินค้าทางทะเล 38.45 24% 30.96 18% 24.19% 100.12 23% 98.41 20% 
การขนส่งสินค้าทางอากาศ 73.18 17% 52.48 24% 39.44% 191.25 14% 111.43 19% 
การขนส่งทางบกข้ามพรมแดน 37.33 15% -5.06 -4% 837.81% 95.13 16% -1.01 0% 
การให้บริการโลจิสติกส์ 15.58 19% 20.32 20% -23.33% 47.10 19% 43.59 16% 

 
 รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เท่ากับ 435.87 ล้านบาทลดลง 66.56 ล้านบาท คิดเป็น 
13.25%  ของรายได้สำหรับงวดเดียวกันในปีก่อน และใน Q3/2563 มีรายได้เท่ากับ 162.62 ล้านบาท ลดลง 3.33% ของรายได้สำหรับงวด
เดียวกันในปีก่อน เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และกลุ่มลูกค้า Solar Panel มีปริมาณการขนส่งท่ีลดลงและเป็นกลุ่มลกูค้าท่ีใช้บริการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลจึงทำให้รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลลดลงในปีนี้ แต่ช่วงปลายไตรมาส 3 นี้ ลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เริ่ม
กลับมาใช้บริการ จะเห็นว่ารายได้จากการขนส่งทางทะเลเริ่มมียอดเข้ามาแล้ว กำไรขั้นต้นจากการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2563 เท่ากับ 100.12 ล้านบาทเพิ่มขึ ้น 1.71 ล้านบาท คิดเป็น 1.74% ของกำไรขั้นต้นสำหรับงวดเดียวกันในปีก่อน และใน 
Q3/2563 มีกำไรขั้นต้นจากการขนส่งสินค้าทางทะเล เท่ากับ 38.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.19% ของกำไรขั้นต้นสำหรับงวดเดียวกันในปีก่อน 
เกิดจาก การปรับตัวของราคาค่าระวาง Sea Freight เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ท่ีสูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารให้เกิดรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้น
ตามกลไกของตลาด 
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 รายได้จากการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เท่ากับ 1,361.24 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 779.99 ล้านบาท คิดเป็น 
134.19%  ของรายได้สำหรับงวดเดียวกันในปีก่อน และใน Q3/2563 มีรายได้เท่ากับ 436.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.13% ของรายได้สำหรับ
งวดเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ลูกค้าของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ มีปริมาณการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้น ประกอบกับการปรับตัวของราคาค่าระวาง Air Freight เพิ่มขึ้นตามอุป
สงค์ที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในช่วงไตรมาส 3 ค่าระวางจะเริ่มปรับตัวลดลงแต่ก็ยังไม่กลับสู่สภาพปกติ ทำให้รายได้จากการขนส่งสินค้าทาง
อากาศของบริษัทเพิ่มขึ้น กำไรขั้นต้นจากการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เท่ากับ 191.25 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 
79.82 ล้านบาท คิดเป็น 71.63%  ของกำไรขั้นต้นสำหรับงวดเดียวกันในปีก่อน และใน Q3/2563 มกีำไรขั้นต้นจากการขนส่งสินค้าทางอากาศ
เท่ากับ 73.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.44% โดยกำไรขั้นที่เพ่ิมขึ้นเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
 
 รายได้จากการขนส่งทางบกข้ามแดน สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เท่ากับ 607.42 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 294.14 ล้านบาท คิดเป็น 
93.89%  ของรายได้สำหรับงวดเดียวกันในปีก่อน และใน Q3/2563 มีรายได้เท่ากับ 242.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.18% ของรายได้สำหรับงวด
เดียวกันในปีก่อน เกิดจากรายได้ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด โดยบริการขนส่งทางบกข้ามแดนเป็นการ
ขนส่งที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมากในเวลานี้ ที่สถานการณ์การขนส่งทางเรือและอากาศมีข้อจำกัดในการขนส่ง กำไรขั้นต้นจากการ
ขนส่งทางบกข้ามแดน สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เท่ากับ 95.13 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 96.14 ล้านบาท คิดเป็น 9518.81%  ของกำไร
ขั้นต้นสำหรับงวดเดียวกันในปีก่อน และใน Q3/2563 มีกำไรขั้นต้นจากการขนส่งทางบกข้ามแดน เท่ากับ 37.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 837.81% 
โดยกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงเกิดจากการบริหารต้นทุนเที่ยวขากลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมีกำไรโดยอัตรากำไรขั้ นสำหรับ
ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เท่ากับ 15% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อน  
 
 รายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เท่ากับ 253.30 ล้านบาทลดลง 20.44 ล้านบาท คิดเป็น 7.47% 
ของรายได้สำหรับงวดเดียวกันในปีก่อน และใน Q3/2563 มีรายได้เท่ากับ 83.00 ล้านบาท ลดลง 16.38% ของรายได้สำหรับงวดเดียวกันในปี
ก่อน เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ลดกำลังการผลิตลงทำให้งานลดลง กำไรขั้นต้นจากการให้บริการโลจิสติกส์ สำหรับช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2563 เท่ากับ 47.10 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.51 ล้านบาท คิดเป็น 8.06% ของกำไรขั้นต้นสำหรับงวดเดียวกันในปีก่อน และใน Q3/2563 
มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการโลจิสติกส์ เท่ากับ 15.58 ล้านบาท ลดลง 23.33% 
 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
 
              หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ 1,751.86 1,573.51 11.33% 
หนี้สิน 839.32 686.91 22.19% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 912.54 886.60 2.93% 

 
 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 839.32 ล้านบาท และ 686.91 ล้านบาท 
ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 152.41 ล้านบาท คิดเป็น 22.19% เกิดจากต้นทุนบริการที่เพิ่มขึ้นทำให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ มีรายการหนี้สิน
ตามสัญญาเช่า เข้ามาในงบการเงินในปีน้ี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 จึงทำมีผลทำให้หนี้สินในงบการเงินเพิ่มขึ้น ประกอบ
กับบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด มีการขยายงานเพิ่มขึ้นทำให้เงินทุนหมุนเวียนในบริษัทไม่พอ บริษัทฯ จึงต้องมีการกู้ยืมเงินเพิ่ม 
และบริษัทได้มีการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อเงินลงทุนในหุ้นของ WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. ในส่วนท่ีเหลือ 30% จึงมีผลทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้น 
  



 
 

หน้า 4 จาก 4 
 

เหตุการณ์สำคัญของบริษัทช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 
 
การจัดต้ังบริษัทย่อยของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกดั 

เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2563 บริษัทได้ดำเนินการจดัตั้ง บริษัท ยูโรเอเชีย ทรานสปอรต์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท มูลค่าหุ้น
ละ 10 บาท ซึ่งได้มีการชำระค่าหุน้แล้ว 1,250,000 บาท โดยมี บรษิัท ยูโรเอเชีย โทเทลิ โลจสิติกส์ จำกัด ถือหุ้น จำนวน 99% 
 
มุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ในไตรมาส 4 ปี 2563 

บริษัทคำนึงถึงการขนส่งให้ครอบคลุมทุกบริการ ทั้งทางเรือ ทางอากาศ ทางบก รวมถึงบริการโลจิสติกส์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองให้ครบ
ทุกความต้องการของลูกค้า บริษัทได้มีการลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว และทำงานร่วมกันกับเครือข่ายสาขาของ WICE ทั้งหมด เพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆในการขนส่งให้กับลูกค้า ให้ทันกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง  การขนส่งของลูกค้าต้องได้รับการจัดการ บริษัทจึงมีการขยายการลงทุนใหม่ๆ โดยบริษัทมุ่งเป้าขยายการให้บริการโลจิสติกส์ให้
ครอบคลุมทุกรูปแบบ และขยายสาขาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน 

 
 ในไตรมาส 4 ปี 2563 ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีการขนส่งต่อเนื่องทำให้บริษัทคาดว่า การขนส่งสินค้าทางอากาศน่าจะ
มีแนวโน้มที่ดีต่อไป และในส่วนกลุ่มลูกค้าช้ินส่วนยานยนต์ เริ่มกลับเข้ามาช่วงปลายไตรมาส 3 ซึ่งจะทำให้รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล
ของบริษัทฯ เริ่มกลับเข้ามา ในส่วนของการขนส่งสินค้าทางบกข้ามพรมแดน (CBS) เป็นงานบริการที่เป็นบริการทางเลือกที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากจากลูกค้าในตอนนี้ บริษัทฯ คาดว่าการขนส่งสินค้าทางบกข้ามพรมแดน (CBS) จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้มีการ
จัดตั้ง บริษัท ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต เนื่องจากบริษัทมองว่า การขนส่งสินค้าทางบกข้ามพรมแดน 
(CBS) เป็นบริการทางเลือกที่ได้รับความนิยมและเป็นตลาดที่ทางบริษัทมีเช่ียวชาญสามารถจัดการกลยุทธ์ด้านการแข่งขันได้เป็นอย่างดี จึงเป็น
จุดแข็งที่บริษัทต้องสร้างให้เกิดการเติบโต โดยจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ า 
ดังนั้นในไตรมาส 4 บริษัทจะยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในปีน้ีบริษัทจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน 
 
 
 


