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สวนที่ 1
สรุปขอมูลสําคัญ (Executive Summary)

สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปน
เพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย(“บริษัท”)
ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยและสํานักงานใหญของบริษัทหรืออาจศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่
บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“IPO”)
บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: [ • ] – [ • ])
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย
: บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “WICE”)
เลขทะเบียนธุรกิจ
: 0107558000156
ประเภทธุรกิจ
: ใหบริการรับจัดการขนสงทางดานโลจิสติกสระหวางประเทศ (International
Logistics) ในหลายรูปแบบ
จํานวนหุน ที่เสนอขาย
: จํานวน 150,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียก
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้โดย
แบงเปน
(1) 142,500,000 หุน เสนอขายตอประชาชน คิดเปนรอยละ 23.75 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
(2) 7,500,000 หุน เสนอขายตอผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)ของบริษัท และพนักงาน
ของบริ ษั ท คิ ดเป น ร อยละ 1.25 ของจํ า นวนหุ น ที่ จํ า หน า ยได แ ล ว ทั้ ง หมด
ภายหลั งการเสนอขายในครั้ งนี้ ทั้ งนี้ หากมี หุ นเหลื อจากการเสนอขายต อ
ผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ) ของบริษัท และพนักงานของบริษัท ใหสวนที่เหลือ
ทั้งหมดไปรวมเสนอขายตอประชาชนทั่วไป (ราคาเสนอขายเปนราคาเดียวกัน
กับเสนอขายตอประชาชน)
; รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
ไมรับประกันการจําหนาย (Best effort)
ราคาเสนอขายตอประชาชน
[•] บาทตอหุน
มูลคาการเสนอขาย
[•] บาท
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพย แปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา
; ไมมี
มี จํานวนหุนหรือหลักทรัพยแปลงที่เสนอขาย ...... หุน ราคาเสนอขาย ..... บาท/หนวย
มูลคาที่ตราไว(Par) :
: 0.50 บาทตอหุน
มูลคาตามราคาบัญชี (Book Value) : 0.62 บาทตอหุน (ณ 31 ธันวาคม 2557)
เงื่อนไขในการจําหนาย
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อัตราสวนราคาตอกําไร(P/E Ratio)

: [•] เทา

ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
[•]
ตลาดรอง:
; ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
(SET)
เกณฑเขาจดทะเบียน:
;เกณฑกําไรสุทธิ (Profit test)
Market capitalization test
วัตถุประสงคการใชเงิน:
วัตถุประสงคการใชเงิน
1. เพื่อใชเปนเงินลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพวง
2. เพื่อใชเปนเงินลงทุนในคลังสินคา
3. เพื่อขยายพื้นที่ลานจอดรถบรรทุก
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
5. เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

จํานวนเงินประมาณ
(ลานบาท)
80
150
10
10
สวนที่เหลือจาก 1 - 4

ระยะเวลาที่ใชเงิน
โดยประมาณ
ภายในไตรมาส 2 ป 2559
ภายในป 2560
ภายในป 2559
ภายในไตรมาส 1 ป 2559

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล
และสํ า รองตามกฎหมายสํ า หรั บ งบการเงิ น เฉพาะของบริ ษั ท อย า งไรก็ ต าม การจ า ยเงิ น ป น ผลดั ง กล า วอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของ
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปน
ผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย
บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “WICE” ยอมาจาก Worldwide Industrial Commercial
Enterprise) (เดิมชื่อ บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด) เริ่มดําเนินธุรกิจใหบริการรับจัดการขนสงสินคา
ระหวางประเทศในป 2536 ซึ่งเนนการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาทางทะเล โดยมีเสนทางหลัก คือ ไทย-สหรัฐอเมริกา
ดวยทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท โดยเปนการรวมทุนระหวางกลุมนักลงทุนชาวไทยรวม 70% และกลุมบริษัท Wice
Group ซึ่งเปนกลุมบริษัทตางชาติที่มีชื่อเสียงดานธุรกิจเฟรท (Freight) ตั้งอยูในประเทศสิงคโปรและประเทศฮองกงรวม
30% ตอมาบริษัทไดขยายการใหบริการครอบคลุมการใหบริการดานพิธีการทางศุลกากร
โดยในป 2545 และ ป 2547 กลุมคุณอารยา คงสุนทร ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนใหญของบริษัทไดมีการซื้อหุนของบริษัท
จากกลุมหุนสวนชาวฮองกงและชาวสิงคโปร ตามลําดับ สงผลใหบริษัทถือหุนโดยคนไทย 100% และเพื่อเปนการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บริษัทไดมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัทใหม ในเดือนพฤศจิกายน ป 2556 โดยวิธีการ
ควบบริษัท (Amalgamation) ระหวาง บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด โลจิ
สติคส จํากัด, และ บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด จัดตั้งเปนบริษัทใหม แตยังคงใชชื่อเดิม คือ บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 15.00 ลานบาท และมีสํานักงานใหบริการอยูที่ทาเรือแหลม
ฉบัง นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม ป 2556 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 180.00 ลานบาท และเขาถือ
หุนรอยละ 99.99 ในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด
และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท
(ทุนชําระแลว 225 ลานบาท)
บริษัท ซันเอ็กซเพรส จํากัด (“SUN”) ซึ่งเปนบริษัทยอย กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียน
3.00 ลานบาท โดยการรวมทุนกันระหวางกลุมนักลงทุนชาวไทยรวม 60% และกลุมนักลงทุนชาวสิงคโปรและชาวฮองกงรวม
40% เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ รวมทั้งใหบริการดานพิธีการทางศุลกากร ซึ่งเนนการ
ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาทางอากาศ โดยมีสาขาตั้งอยูที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปจจุบันบริษัทเปนผูถือหุนใหญ รอย
ละ 99.99 ของทุนชําระแลว ปจจุบับน SUN มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งสิ้น 54.00 ลานบาท
ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 3 เมษายน 2558
ณ วันที่ 3 เมษายน 2558

รายชื่อผูถือหุน
1. นางอารยา คงสุนทร
2. นายชูเดช คงสุนทร
3. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร
4. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร
5. นางฟุง ไตย ไวย
6. นายลิม เมง ปุย
7. นายเลียน ฮก ลุง
8. นางสาวชู ยิ โนจ
9. นายราม ตันติกุลสุนทร
10. เสนอขายแก บุ ค คลทั่ ว ไป ผู บ ริ ห ารที่ มิ ใ ช
กรรมการและพนักงานของบริษัท:
- บุคคลทั่วไป
- ผูบริหารที่มิใชกรรมการและพนักงานของบริษัท
รวมทั้งหมด

จํานวน (หุน) รอยละ
153,939,380
34.21
108,939,320
24.21
66,857,280
14.86
46,298,200
10.29
15,577,060
3.46
15,576,960
3.46
15,576,960
3.46
15,576,960
3.46
11,657,880
2.59

450,000,000
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100.00

ภายหลังการเสนอขาย
แกบุคคลทั่วไป
จํานวน (หุน) รอยละ
153,939,380
25.65
108,939,320
18.15
66,857,280
11.14
46,298,200
7.72
15,577,060
2.60
15,576,960
2.60
15,576,960
2.60
15,576,960
2.60
11,657,880
1.94

142,500,000
7,500,000
600,000,000

23.75
1.25
100.00
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คณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1. นายเอกพล พงศสถาพร
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นางอารยา คงสุนทร
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นายชูเดช คงสุนทร
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ ฝายปฏิบัติการและสนับสนุน
5. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร
กรรมการ
6. รศ.ดร.รุธิร พนมยงค
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายวิชัย แซเซียว
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวบุศรินทร ตวนชะเอม ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นางอารยา คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร หรือ นางสาวฐิติมา
ตันติกุลสุนทร หรือ นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร กรรมการสองในสี่คน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัท
ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ - ไมมี สัดสวนรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทสําหรับป 2555 – 2557 แยกตามการประกอบธุรกิจ มีดังนี้
2555*
2556*
2557
โครงสรางรายได
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากใหบริการ
1. จัดการขนสงสินคาทางทะเล (Sea Freight)
357.95 56.22 277.99 51.69 377.69 55.81
2. จัดการขนสงสินคาทางอากาศ (Air Freight) 165.42 25.98 146.80 27.29 170.20 25.15
107.05 16.82 104.01 19.34 122.31 18.07
3. พิธีการศุลกากรและขนสงในประเทศ
(Customs and Transport)
รวมรายไดจากการใหบริการ
630.42 99.02 528.80 98.32 670.20 99.03
รายไดอื่น ๆ **
6.22
0.98
9.03
1.68
6.57
0.97
รวมรายได
636.64 100.00 537.84 100.00 676.77 100.00
หมายเหตุ: * งบการเงินรวม-ประหนึ่งทําใหมป 2555 และ ป 2556 จัดทําโดยผูบริหาร และรายงานโดยผูสอบบัญชี
** รายไดอื่น ๆ เชน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ กําไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เปนตน
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สรุปปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของคาระวาง
1.2 ความเสี่ยงจากความรับผิดชอบในตัวสินคา กรณีเกิดความเสียหาย
1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
2. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ป 2555 – ป 2557
รายละเอียด

หนวย

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม
รายไดรวม
ตนทุน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน (Fully Dilute)**
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (D/E)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
บาท/หุน
รอยละ
รอยละ
เทา
รอยละ
รอยละ

งบการเงินรวม
2555*
2556
289.35 319.56
168.93
99.97
120.42 219.59
636.64 537.84
525.23 365.29
15.37
55.63
0.03
0.09
16.69% 30.92%
2.41% 10.34%
1.40
0.46
5.31% 18.27%
12.76% 32.72%

2557
358.52
80.30
278.22
676.77
497.07
62.44
0.10
25.83%
9.23%
0.29
18.42%
25.09%

หมายเหตุ : * คํานวณจากงบการเงินประหนึ่งทําใหมป 2555 โดยไมไดเฉลี่ยกับป 2554 เนื่องจากป 2554 เปนตัวเลขจาก
งบการเงินเฉพาะบริษัท
** คํานวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท โดยปรับมูลคาที่ตราไวเปน 0.50 บาทตอหุน

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการรับจัดการขนสงทางดานโลจิสติกสระหวางประเทศ (International Logistics) ใน
หลายรูปแบบ ไดแก ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล (Sea Freight) ทางอากาศ (Air Freight) และ
ใหบริการพิธีการศุลกากรและขนสงในประเทศ (Customs and Transport) รายไดจากการบริการของกลุมบริษัทในป 2555
– ป 2557 มีมูลคาเทากับ 630.42 ลานบาท 528.80 ลานบาท และ 670.20 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 99.02 รอย
ละ 98.32 และรอยละ 99.03 ของรายไดรวม ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ (16.12) และรอยละ 26.74 สําหรับป
2556 และป 2557 ตามลําดับ
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โดยในป 2556 รายไดลดลงจากป 2555 เนื่องจากการใหบริการขนสงทางทะเล และ ทางอากาศ มีอัตราการเติบโต
คิดเปนรอยละ (22.34) และรอยละ (11.52) ตามลําดับ เนื่องจากรายไดจากการใหบริการสงออกลดลงรอยละ 32.93 และ
รอยละ 16.61 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2555 อันเปนผลมาจากรายไดในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนเสนทางหลักที่
บริษัทใหบริการรับจัดการขนสงทางทะเลลดลง ในขณะที่บริษัทไดขยายการใหบริการในเสนทางในเขตทวีปเอเซียมากขึ้น
อยางไรก็ตาม อัตราคาบริการรับจัดการขนสงในเขตทวีปเอเชียจะต่ําวาอัตราคาบริการในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกา จึงทํา
ใหรายไดจากการสงออกลดลง ประกอบกับในการขนสงออกทางอากาศ ปริมาณงานขนสงโดยรวมลดลงโดยเฉพาะรายได
จากประเทศจีนและงานโครงการที่บริษัทรับงานมาและแลวเสร็จในป 2555 ซึ่งเปนงานรับจัดการขนสงสินคาประเภทเครื่อง
เสียงรถยนตจากประเทศไทยไปประเทศอินเดียมูลคาประมาณ 25 ลานบาท ประกอบกับอัตราคาบริการลดลงตามอัตราคา
ระวางเครื่องบิน
ในป 2557 รายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงทางทะเลและทางอากาศมีอัตราการเติบโตคิดเปนรอยละ
35.97 และรอยละ 15.94 ตามลําดับจากปกอนหนา เนื่องจากรายไดจากการใหบริการสงออกเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 39.90
และรอยละ 21.89 ตามลําดับเมื่อเทียบกับป 2555 อันเปนผลมาจากปริมาณงานขนสงทางทะเลเพิ่มขึ้นอัตราคาบริการปรับ
เพิ่มขึ้นตามอัตราคาระวางเรือ และบริ ษัทกลับ มาขยายการใหบริการในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริการ เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจฟนตัว โดยปริมาณงานขนสงเพิ่มขึ้นจากงานโครงการที่บริษัทรับงานมาในป 2557 ซึ่งเปนงานรับจัดการขนสง
เหล็กและวัสดุกอสรางจากประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับปริมาณขนสงทางอากาศเพิ่มขึ้นจากการ
ใหบริการขนสงชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเริ่มฟนตัว
กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2555 – ป 2557 มูลคาเทากับ 15.37 ลานบาท 55.63 ลานบาท และ 62.44 ลาน
บาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 2.41 รอยละ 10.34 และรอยละ 9.23 ตามลําดับ ในป 2556 บริษัทมี
กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 262.04 จากป 2555 เนื่องจากกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากตนทุนคาระวางเรือ/เครื่องบินลดลง สงผลให
กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น สําหรับป 2557 ถึงแมบริษัทจะมีรายไดรวมเพิ่มขึ้น แตดวยราคาคาระวางซึ่งเปนตนทุน
หลักเพิ่มขึ้น และคาใชจายในการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทําใหบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิลดลง ทั้งนี้ กําไร
สุทธิสําหรับป 2555 – ป 2557 แบงเปนสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทจํานวน 14.57 ลานบาท 42.34 ลานบาท 62.44
ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 2.29 รอยละ 7.87 และรอยละ 9.23 ตามลําดับ
ฐานะการเงิน
บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2555 – สิ้นป 2557 เทากับ 289.35 ลานบาท 319.56 ลานบาท และ 358.52
ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัท ณ สิ้นป 2555 - 2557 เทากับ 232.45 ลานบาท 239.26 ลานบาท
และ 232.67 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 80.33 รอยละ 74.87 และรอยละ 64.90 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้นของลูกคา
ณ สิ้นป 2555 – สิ้นป 2557 หนี้สินรวมมีจํานวนเทากับ 168.93 ลานบาท 99.97 ลานบาท และ 80.30 ลานบาท
ตามลําดับ หนี้สินสวนใหญของบริษัทอยูในรูปของหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นป 2555 – สิ้นป 2557 มีมูลคาเทากับ 158.29 ลาน
บาท 83.40 ลานบาท และ 62.10 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 93.71 รอยละ 83.42 และรอยละ 77.34 ของหนี้สิน
รวม ตามลําดับ

สวนที่ 1 หนา - 6 -

บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2555 – สิ้นป 2557 มีมูลคาเทากับ 120.42 ลานบาท 219.59 ลานบาท และ 278.22
ลานบาท ตามลําดับ สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นทุกป
ประกอบกับบริษัทไดมีการเพิ่มทุนในระหวางป เพื่อนําเงินไปขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้น
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2555 – สิ้นป 2557 เทากับ 1.40 เทา 0.46 เทา และ 0.29 เทา
ตามลําดับ โดยหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงอยางมีนัยสําคัญเปนผลมาจากการเพิ่มทุนของบริษัทประกอบกับกําไรสะสม
ที่เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้น ปจจุบันอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับที่คอนขางต่ํา
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายใชเงินทุนในการดําเนินธุรกิจสวนใหญจากสวนของผูถือหุน ทําใหมีความเสี่ยงดานการเงินต่ําและ
มีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ
นักลงทุนสัมพันธ :
คุณอารยา คงสุนทร ประธาน เจาหนาที่บริหาร
คุณชูเดช คงสุนทร
กรรมการผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท : 02-681-6181
Website: www.wice.co.th
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