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16. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
16.1

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
16.1.1 ความเป็ นมาเกี่ยวกับการปรั บโครงสร้ างการดําเนินงานในปี 2556

ในปี 2556 บริ ษัทมีการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท โดยวิธีการควบบริ ษัท (Amalgamation) ระหว่างบริ ษัท ไวส์เฟรท
เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (บริ ษัทเดิมก่อนควบรวม), บริ ษัท พร็ อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ จํากัด, และ บริ ษัท ไวส์
้ ้น
โลจิสติกส์ จํากัด โดยได้ จดทะเบียนควบบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 จึงถือเป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
ใหม่ภายใต้ ชื่อเดิมในขณะนัน้ คือ บริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ วเป็ น
15.00 ล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (บริ ษัทเดิมก่อนควบรวม), บริ ษัท พร็อมทเฟรท แอนด์
โลจิสติคส์ จํากัด, และ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด จึงสิ ้นสภาพนิติบคุ คลในวันดังกล่าว และได้ โอนสินทรัพย์ หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่
้
แก่บริ ษัทใหม่โดยผลของกฎหมาย ปั จจุบนั บริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด จด
และความรับผิดชอบทังหมดให้
ทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัดและเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนและนโยบายการปรับโครงสร้ างองค์กรของกลุม่ บริ ษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
บริษัทได้ ดําเนินการซื ้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 53,998 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนรวม 54 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นราคาตามบัญชี และคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 99.99 ของทุน
ของบริษัทดังกล่าว การเข้ าลงทุนครัง้ นี ้ถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
จากผลการปรับโครงสร้ างดังกล่าวข้ างต้ น ทําให้ งบการเงินปี 2556 แสดงผลการดําเนินงานสําหรับงวด 1 เดือน คือ
ตังแต่
้ วนั ที่จดั ตังเป็
้ นบริ ษัทใหม่จนถึงวันสิ ้นงวด (ตังแต่
้ วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 – 31 ธันวาคม 2556) ดังนัน้ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุน
ได้ รับทราบภาพสะท้ อนของผลการดําเนินงานรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
และให้ สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ กบั ผลการดําเนินงานรวมสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทจึงได้ จดั ทํางบการเงิน
ประหนึง่ ทําใหม่ขึ ้น ซึง่ รายงานโดยผู้สอบบัญชี
ข้ อมูลทางการเงินประหนึง่ ทําใหม่จดั ทําขึ ้นเพื่อประกอบการยื่นคําขอเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทแก่บคุ คลภายนอก
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแสดงผลกระทบของรายการที่สําคัญที่จะมีผลต่องบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 2555 และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ภายใต้ ข้อสมมติฐานและ
รายการปรับปรุงที่สําคัญดังต่อไปนี ้
ข้ อสมมติฐาน
1. บริ ษั ท ซัน เอ็ ก ซ์ เ พรส (ประเทศไทย) จํ า กัด ได้ จ ดทะเบี ย นจัด ตัง้ ขึ น้ เป็ นบริ ษั ท จํ า กัด ด้ ว ยทุน จดทะเบี ย น
5,000,000 บาท โดย 2 กลุ่ม หลัก คื อ (1) กลุ่ม ครอบครั ว คงสุน ทรและครอบครั ว ตัน ติ กุล สุน ทรในจํ า นวน
3,000,000 บาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และ (2) กลุ่มผู้ลงทุน
ชาวต่างชาติในจํานวน 2,000,000 บาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
จากรายการที่สําคัญดังกล่าว บริ ษัทได้ จดั ทําข้ อมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหม่ โดยเสมือนหนึ่งว่าบริ ษัทได้ ถือ
เงินลงทุนในบริ ษัท ซันเอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จํ ากัด ในสัดส่วนการถื อหุ้นในอัตราร้ อยละ 60 ของทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด
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2. บริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (บริ ษัทเดิมก่อนควบรวม), บริ ษัท พร็ อมทเฟรท แอนด์ โลจิ
สติ ค ส์ จํ า กัด , และ บริ ษั ท ไวส์ โลจิ ส ติ ก ส์ จํ า กัด ได้ จ ดทะเบี ย นควบบริ ษั ท กับ กระทรวงพาณิ ช ย์ เ มื่ อ วัน ที่
29 พฤศจิกายน 2556 จากรายการที่สําคัญดังกล่าว บริ ษัทได้ จัดทําข้ อมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหม่ โดย
เสมือนหนึ่งว่าการควบบริ ษัทได้ เกิดขึ ้นในวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยบริ ษัทได้ นําสินทรัพย์ หนีส้ ิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัททังหมดเข้
้
ามารวมในข้ อมูลทางการเงินประหนึง่ ทําใหม่
รายการปรับปรุง
1. บริ ษั ท บัน ทึก การจ่ า ยชํ า ระเงิ น สดเพื่ อ ร่ ว มลงทุน จัด ตัง้ บริ ษั ท ซัน เอ็ก ซ์ เพรส (ประเทศไทย) จํ า กัด จํ า นวน
3,000,000 บาท
้
บริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิส
2. บริ ษัทบันทึกการรับโอนสินทรัพย์ หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบทังหมดของ
เซส (ประเทศไทย) จํากัด (บริ ษัทเดิมก่อนควบรวม), บริ ษัท พร็ อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ จํากัด, และ บริ ษัท
ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด โดยผลของการควบบริ ษัท ถือเสมือนหนึ่งว่าการควบรวมบริ ษัทได้ เกิดขึน้ ตัง้ แต่วันที่ 1
มกราคม 2555 และรวมผลการดําเนินงานสําหรับปี ของทังสามบริ
้
ษัทเข้ าด้ วยกัน โดยได้ มีการตัดรายการระหว่าง
กันออกจากข้ อมูลทางการเงินประหนึง่ ทําใหม่นี ้
3. บริ ษัทบันทึกเงินปั นผลรับจากบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 26,606,120 บาท ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2556 และตัดรายการดังกล่าวออกจากงบการเงินรวมประหนึง่ ทําใหม่แล้ ว
4. บริ ษัทบันทึกการจ่ายชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนใน บริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 29,400,000
บาท ด้ วยเงินสดในระหว่างเดือนธันวาคม 2556
5. บริ ษัทบันทึกรายการจ่ายชํ าระเงินสดเพื่อซือ้ เงินลงทุนในบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ทัง้ หมด
จํานวน 21,600,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติ ภายหลังจากการจ่ายชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
ข้ างต้ น ทังนี
้ ้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ของบริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงจากอัตรา
ร้ อยละ 60 เป็ นอัตราร้ อยละ 100
้ วนั ที่
6. งบการเงินของบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ ถกู นํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่
จดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยถือเสมือนว่าบริ ษัทมีอํานาจในการควบคุม
บริษัทดังกล่าว โดยได้ มีการตัดรายการระหว่างกันที่สําคัญออกจากงบการเงินรวมของข้ อมูลทางการเงินประหนึ่ง
ทําใหม่ อาทิเช่น ยอดคงค้ างระหว่างบริ ษัทและบริ ษัท ซันเอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จํ ากัด และรายการค้ า
ระหว่างกันที่มีสาระสําคัญ เช่น รายได้ จากการให้ บริการและต้ นทุนการให้ บริการ
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลทางการเงินประหนึง่ ทําใหม่ได้ สะท้ อนผลของรายการปรับปรุงและข้ อสมมติฐานแล้ ว โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม - ประหนึ่งทําใหม่
งบการเงินรวม
2555
2556
2557
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมบริ ษัทย่อย 60%
รวมบริ ษัทย่อย100% (จากเดิม 60%)
รวมบริ ษัทย่อย100%
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 40% ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 0% ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 0%
งบกําไรขาดทุน
รวมบริ ษัทย่อย 100%
รวมบริ ษัทย่อย 100%
รวมบริ ษัทย่อย 100%
กําไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัท 60%
กําไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัท 60%
กําไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัท 100%
งบกระแสเงินสด
รวมบริ ษัทย่อย100% (จากเดิม 60%)
รวมบริ ษัทย่อย100%
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16.1.2 ภาพรวมการดําเนินงานที่ผ่านมา
กลุม่ บริ ษัทประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services
and Solution Providers) โดยสามารถให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทังการนํ
้
าเข้ าและส่งออก โดยการขนส่ง
ทังทางทะเล
้
(แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ รวมถึงการให้ บริ การด้ านพิธีการศุลกากรและการให้ คําปรึ กษา
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการนําเข้ าและส่งออก ตลอดจนการให้ บริการขนส่งในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง
จากท่าเรื อไปโรงงาน/คลังสินค้ า หรื อ จากโรงงาน/คลังสินค้ าไปยังท่าเรื อ ทําให้ กลุ่มบริ ษัทมีศกั ยภาพในการให้ บริ การขนส่ง
สินค้ าแบบประตูสปู่ ระตู (Door to Door) และสามารถให้ คําปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์ตามความต้ องการของลูกค้ า
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการประหยัดต้ นทุนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ กบั ลูกค้ า
ที่ผ่านมา ปั จจัยที่กระทบต่อยอดขายของบริ ษัทจะขึน้ อยู่กับภาวะเศรษฐกิ จโลก เนื่ องจากกลุ่มลูกค้ าของบริ ษั ท
ส่ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ป ระกอบการนํ า เข้ า -ส่ง ออกสิ น ค้ า เพื่ อ ผลิต หรื อ จํ า หน่ า ย โดยตลาดหลัก ของกลุ่ม บริ ษั ท ได้ แ ก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ประเทศจีน ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง เป็ นต้ น และสินค้ าหลัก ได้ แก่ สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ ชิ ้นส่วน
ยานยนต์ อาหารกระป๋ อง/อาหารแห้ ง เหล็กและวัสดุก่อสร้ าง เป็ นต้ น ซึ่งตลาดหลักและสินค้ าที่สําคัญของกลุ่มบริ ษัทถือเป็ น
ตลาดนําเข้ า-ส่งออก และสินค้ านํ าเข้ า-ส่งออก ที่สําคัญของไทย 5 อันดับแรก (รายละเอียดได้ กล่าวอยู่ในหัวข้ อ 2.4 ภาวะ
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน) ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษัทมีทีมขายเพื่อติดต่อและให้ บริ การลูกค้ าโดยตรง ซึ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ
หลัก คือ ดูแลลูกค้ าปั จจุบนั (Active Clients) ซึ่งเป็ นฐานลูกค้ าที่สําคัญที่สร้ างรายได้ หลักให้ กบั บริ ษัท โดยพยายามเสนอ
บริ การให้ ลกู ค้ าใช้ บริ การกับกลุ่มบริ ษัทเพิ่มขึ ้น และมุ่งเน้ นขยายฐานลูกค้ าใหม่ในตลาดเป้าหมายที่กําหนดไว้ เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกัน
รายได้ จากการบริ การของกลุ่มบริ ษัทในปี 2555 – ปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 630.42 ล้ านบาท 528.80 ล้ านบาท และ
670.20 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 99.02 ร้ อยละ 98.32 และร้ อยละ 99.03 ของรายได้ รวม ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรา
การเติบโตร้ อยละ (16.12) และร้ อยละ 26.74 สําหรับปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ โดยรายได้ จากการให้ บริ การของกลุ่ม
บริ ษัทในปี 2556 ลดลงเนื่องจากรายได้ ในเส้ นทางไทย-สหรัฐอเมริ กาซึ่งเป็ นเส้ นทางหลักที่บริ ษัทให้ บริ การรับจัดการขนส่งทาง
เรื อลดลง ประกอบกับอัตราค่าระวางในเส้ นทางดังกล่าวลดลงด้ วย ในขณะที่บริ ษัทได้ ขยายการให้ บริ การในเส้ นทางในเขตทวีป
เอเซียมากขึ ้น เนื่องจากเศรษฐกิจในเขตทวีปเอเชียมีการขยายตัว อย่างไรก็ตาม อัตราค่าบริ การรับจัดการขนส่งในเขตทวีป
เอเชียจะตํ่าว่าอัตราค่าบริการในเส้ นทางไทย-สหรัฐอเมริกา จึงทําให้ รายได้ จากการส่งออกลดลง-และรายได้ จากการบริ การในปี
2557 เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทกลับมาขยายการให้ บริ การในเส้ นทางสหรัฐอเมริ กา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กา
ปรับตัวดีขึ ้น
นอกจากนี ้ ความสามารถในการทํากําไรยังขึ ้นอยู่กบั ความผันผวนของต้ นทุนค่าระวางเรื อ/เครื่ องบิน ซึง่ เปลี่ยนแปลง
ไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด การเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่าระวางในตลาด ทําให้ กลุ่มบริ ษัทมีความสามารถในการทํากําไร
ลดลง หากกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถปรับราคาค่าบริ การเพิ่มตามต้ นทุนค่าระวางที่มีการปรับตัวขึ ้นได้ โดยในปี 2556 ต้ นทุนค่า
ระวางเรื อลดลงมากเนื่องจากอัตราค่าระวางเรื อในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ ต้นทุนการบริ การของกลุ่มบริ ษัทลดลง ซึ่งปั จจัย
ดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อกําไรขันต้
้ นที่สงู ขึ ้นของบริ ษัท ในขณะที่ต้นทุนค่าระวางในปี 2557 เพิ่มขึ ้น เนื่องจากอัตราค่า
ระวางเรื อในตลาดโลกเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ต้นทุนการบริ การของกลุ่มบริ ษัทเพิ่มขึ ้น ซึ่งปั จจัยดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อกําไร
ขันต้
้ นที่ลดลงของบริ ษัท
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16.1.3 การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานสําหรั บปี 2555 –ปี 2557
รายได้
รายได้ รวมของกลุ่มบริ ษัทในปี 2555 – ปี 2557 มีจํานวนเท่ากับ 636.64 ล้ านบาท 537.84 ล้ านบาท และ676.77
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยแบ่งเป็ นรายได้ จากการให้ บริ การ และรายได้ อื่น ซึ่งสามารถสรุ ปโครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริ ษัท
สําหรับปี ปี 2555 – ปี 2557 ดังตารางต่อไปนี ้
โครงสร้ างรายได้
รายได้ จากให้ บริการ
1. จัดการขนส่งสินค้ าทางทะเล (Sea Freight)
2. จัดการขนส่งสินค้ าทางอากาศ (Air Freight)
3. พิธีการศุลกากรและขนส่งในประเทศ
(Customs and Transport)
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อื่นๆ **
รวมรายได้

2555*
ล้ านบาท ร้ อยละ
357.95
165.42
107.05

56.22
25.98
16.82

630.42
6.22
636.64

99.02
0.98
100.00

2556*
2557
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
277.99
146.80
104.01

51.69
27.29
19.34

377.69
170.20
122.31

55.81
25.15
18.07

528.80 98.32
9.03
1.68
537.84 100.00

670.20
6.57
676.77

99.03
0.97
100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึง่ ทําใหม่ปี 2555 และ ปี 2556 จัดทําโดยผู้บริ หาร และรายงานโดยผู้สอบบัญชี
** รายได้ อื่นๆ เช่น กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี ้ยรับ กําไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เป็ นต้ น

รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ จากการบริ การของกลุ่มบริ ษัทในปี 2555 – ปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 630.42 ล้ านบาท 528.80 ล้ านบาท และ
670.20 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 99.02 ร้ อยละ 98.32 และร้ อยละ 99.03 ของรายได้ รวม ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรา
การเติบโตร้ อยละ (16.12) และร้ อยละ 26.74 สําหรับปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ โดยรายได้ จากการให้ บริ การของกลุ่ม
บริษัทสามารถแบ่งได้ ดงั นี ้:
(1) รายได้ จากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) รายได้ จากธุรกิจส่วนนี ้
ในปี 2555 – ปี 2557 มูลค่าเท่ากับ 357.95 ล้ านบาท 277.99 ล้ านบาท และ 377.69 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 56.22 ร้ อยละ 51.69 และร้ อยละ 55.81 ของรายได้ รวม ตามลําดับ โดยแบ่งเป็ นรายได้ จากการนําเข้ าและส่งออกคิด
เป็ นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2557) ประมาณร้ อยละ 35 และร้ อยละ 65 ของรายได้ จากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ า
ระหว่างประเทศทางทะเล ตามลําดับ โดยมีตลาดหลักที่สําคัญ ได้ แก่ ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศแคนาดา ประเทศจีน
ประเทศญี่ ปนุ่ ซึ่งมีรายได้ รวมคิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2557) ประมาณร้ อยละ 50 ของรายได้ จากการให้ บริ การรับ
จัด การขนส่ ง สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศทางทะเล ทัง้ นี ้ สิ น ค้ า หลัก ได้ แ ก่ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าและอุ ป กรณ์ สํ า นัก งาน ชิ น้ ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สินค้ าประเภทชิน้ ส่วนยานยนต์ สินค้ าประเภทเหล็กและวัสดุก่อสร้ าง สินค้ าประเภทอาหาร
กระป๋ อง/อาหารแห้ ง เป็ นต้ น
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รายได้ จากการให้ บริการรั บจัดการขนส่ งสินค้ าทางทะเล (Sea Freight) ตามเส้ นทางหลัก
2555*
2556*
2557
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1.ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
125.58 35.08
72.04 25.91
99.91 26.45
2. ประเทศญี่ปนุ่
30.76
8.59
30.22 10.87
31.28
8.28
8.54
29.04 10.45
26.04
6.89
30.57
3. ประเทศสิงคโปร์
7.41
37.26 13.40
41.84 11.08
26.52
4. ประเทศจีน
18.97
5.30
10.71
3.85
17.32
4.59
5. ประเทศออสเตรเลีย
รวม
232.40 64.93
179.27 64.48 216.39 57.29
รายได้ รวมจาก Sea Freight
357.95 100.00
277.99 100.00 377.69 100.00
ประเทศ

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึง่ ทําใหม่ปี 2555 และ ปี 2556 จัดทําโดยผู้บริ หาร และรายงานโดยผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งทางทะเลมีอตั ราการเติบโตลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 22.34 จากปี ก่อนหน้ า
เนื่องจากรายได้ จากการให้ บริ การส่งออกลดลงร้ อยละ 32.93 เมื่อเทียบกับปี 2555 อันเป็ นผลมาจากรายได้ ในเส้ นทางไทยสหรัฐอเมริ กาซึ่งเป็ นเส้ นทางหลักที่บริ ษัทให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางเรื อลดลงร้ อยละ 42.63 เมื่อเทียบกับปี 2555 ในขณะที่
บริ ษัทได้ ขยายการให้ บริ การในเส้ นทางในเขตทวีปเอเซียมากขึ ้น เนื่องจากเศรษฐกิจในเขตทวีปเอเชียมีการขยายตัว อย่างไรก็
ตาม อัตราค่าบริการรับจัดการขนส่งในเขตทวีปเอเชียจะตํ่าว่าอัตราค่าบริ การในเส้ นทางไทย-สหรัฐอเมริ กา จึงทําให้ รายได้ จาก
้ ้ รายได้ จากการให้ บริการนําเข้ าเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.76 เมื่อเทียบกับปี 2555 อันเป็ นผลมาจากบริ ษัทมองถึง
การส่งออกลดลง ทังนี
โอกาสจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในเขตทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีน บริ ษัทจึงได้ มีการขยายตลาดใน
การนําเข้ าวัตถุดิบให้ กบั ลูกค้ าเพิ่มขึ ้น โดยมุง่ เน้ นการขายแบบครบวงจร
ในปี 2557 รายได้ จากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางทะเลมีอตั ราการเติบโตคิดเป็ นร้ อยละ 35.86 จากปี ก่อนหน้ า
เนื่องจากรายได้ จากการให้ บริ การส่งออกเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 39.90 เมื่อเทียบกับปี 2556 อันเป็ นผลมาจากอัตราค่าบริ การ
ปรับเพิ่มขึน้ ตามอัตราค่าระวางเรื อ และบริ ษัทกลับมาขยายการให้ บริ การในเส้ นทางไทย-สหรัฐอเมริ การ เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจฟื น้ ตัว โดยปริ มาณงานขนส่งเพิ่มขึ ้นจากงานโครงการที่บริ ษัทรับงานมาในปี 2557 ซึ่งเป็ นงานรับจัดการขนส่งเหล็ก
และวัสดุก่อสร้ างจากประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริ กา ประกอบกับรายได้ จากการให้ บริ การนําเข้ าเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ
28.90 เมื่อเทียบกับปี 2556 อันเป็ นผลมาจากการขยายฐานลูกค้ าในประเทศจีนและฮ่องกง
(2) รายได้ จากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) รายได้ จากธุรกิจส่วนนี ้
ในปี 2555 – ปี 2557 มูลค่าเท่ากับ 165.42 ล้ านบาท 146.80 ล้ านบาท และ 170.20 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 25.98 ร้ อยละ 27.29 และร้ อยละ 25.15 ของรายได้ รวม ตามลําดับ โดยแบ่งเป็ นรายได้ จากการนําเข้ าและส่งออกคิด
เป็ นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2557) ประมาณร้ อยละ 50 และร้ อยละ 50 ของรายได้ จากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ า
ระหว่างประเทศทางอากาศ ตามลําดับ โดยมีตลาดหลักที่สําคัญ ได้ แก่ ประเทศจีนและฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ ซึง่ มีรายได้ รวม
คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2557) ประมาณร้ อยละ 60 ของรายได้ จากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่าง
ประเทศทางอากาศ ทังนี
้ ้ สินค้ าหลัก ได้ แก่ สินค้ าประเภทชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ ้นส่วนยานยนต์ เป็ นต้ น
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รายได้ จากการให้ บริการรั บจัดการขนส่ งสินค้ าทางอากาศ (Air Freight) ตามเส้ นทางหลัก
ประเทศ
1. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ประเทศจีน
3. ประเทศสิงคโปร์
4. ประเทศญี่ปนุ่
5. ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
รวม
รายได้ รวมจาก Air Freight

2555*
2556*
2557
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
29.48 17.82
40.09 24.24
27.67 16.73
8.92
14.75
8.00
13.24
125.23 75.71
165.42 100.00

23.76 16.19
22.53 15.35
20.23 13.78
11.67
7.95
21.44 14.60
99.63 67.87
146.80 100.00

50.89 29.90
46.10 27.09
26.77 15.73
18.12 10.65
3.28
1.93
145.16 85.29
170.20 100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึง่ ทําใหม่ปี 2555 และ ปี 2556 จัดทําโดยผู้บริ หาร และรายงานโดยผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งทางอากาศมีอตั ราการเติบโตลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 11.26 จากปี 2555
เนื่ องจากรายได้ การส่งออกลดลงร้ อยละ 16.61 เมื่อ เทียบกับปี 2555 อันเป็ นผลมาจากปริ มาณงานขนส่งโดยรวมลดลง
โดยเฉพาะรายได้ จากประเทศจีนและงานโครงการที่บริ ษัทรับงานมาและแล้ วเสร็ จในปี 2555 ซึง่ เป็ นงานรับจัดการขนส่งสินค้ า
ประเภทเครื่ องเสียงรถยนต์จากประเทศไทยไปประเทศอินเดียมูลค่าประมาณ 25 ล้ านบาท ประกอบกับอัตราค่าบริ การลดลง
ตามอัตราค่าระวาง และรายได้ การนําเข้ าปี 2556 ลดลงร้ อยละ 5.46 เมื่อเทียบกับปี 2555 อันเป็ นผลส่วนใหญ่มาจากอัตรา
ค่าบริ การลดลงตามอัตราค่าระวางเครื่ องบิน
ในปี 2557 รายได้ จากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางอากาศมีอตั ราการเติบโตคิดเป็ นร้ อยละ 15.94 จากปี 2556
เนื่องจากรายได้ จากการส่งออกเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 21.89 เมื่อเทียบกับปี 2556 อันเป็ นผลมาจากอัตราค่าบริ การเพิ่มขึ ้นตาม
อัตราค่าระวางที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับปริ มาณขนส่งเพิ่มขึน้ จากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจาก
ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เริ่ มฟื น้ ตัว นอกจากนี ้ รายได้ การนําเข้ าเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.26 เมื่อเทียบกับปี 2556 อันเป็ นผล
มาจากบริษัทได้ รับงานรับจัดการขนส่งในเส้ นทางฮ่องกงและประเทศจีนเพิ่มขึ ้นจากเดิม
(3) รายได้ จากการให้ บริ การพิธีการศุลกากรและขนส่งในประเทศ (รายได้ ค่าบริ การจัดการสินค้ า) รายได้ จากธุรกิจ
ส่วนนี ใ้ นปี 2555 – ปี 2557 มูลค่าเท่ากับ 107.05 ล้ านบาท 104.01 ล้ านบาท และ 122.31 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 16.82 ร้ อยละ 19.34 และร้ อยละ 18.07 ของรายได้ รวม ตามลําดับ รายได้ ในส่วนนี ถ้ ือเป็ นรายได้ จากการ
ให้ บริ การสนับสนุนการให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศเป็ นหลัก เนื่องจากบริ ษัทเน้ นการให้ บริ การแบบครบ
วงจร จึงจะพยายามนําเสนอบริ การของบริ ษัททังการจั
้
ดหาระวางและดําเนินพิธีการศุลกากร ซึ่งโดยมากแล้ วลูกค้ าที่ใช้ บริ การ
้
จะใช้ บริ การด้ านพิธีการศุลกากรในการออกของ เพื่อให้
รับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทังทางทะเลและทางอากาศ
บริ ษัทดําเนินการเรื่ องเอกสารต่างๆ รวมถึงการให้ คําปรึ กษาเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ในการนําเข้ าและส่งออกด้ วย
ตลอดจนการให้ บริ การขนส่งในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง เนื่องจากบริ ษัทเห็นว่าการให้ บริ การดังกล่าวเป็ นการ
อํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าที่ต้องการเคลื่อนย้ ายสินค้ าจากท่าเรื อหรื อท่าอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทาง หรื อจาก
โรงงานต้ นทางไปยังท่าเรื อหรื อท่าอากาศยาน ซึง่ ลูกค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ าที่ใช้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
กับกลุ่มบริ ษัท โดยรายได้ จากการให้ บริ การพิธีการศุลกากรและขนส่งในประเทศในปี 2557 เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 17.60 เมื่อ
เทียบกับปี 2556 เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้ าเพิ่มจากการนําเข้ าชิ ้นส่วนยานยนต์
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ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทสามารถแบ่งสัดส่วนรายได้ จากการให้ บริ การนําเข้ าและส่งออก คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี
2557) อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 45 และร้ อยละ 55 ของรายได้ จากการบริ การ ตามลําดับ โดยรายละเอียดการแบ่งรายได้ สดั ส่วน
รายได้ จากการให้ บริการนําเข้ าและส่งออก ในช่วงปี 2555 – ปี 2557สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
2555*
2556*
2557
รายได้ จากการ
ให้ บริการ
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
นําเข้ า
249.90 39.64
249.89
47.26
306.00
45.66
ส่งออก
380.52 60.36
278.91
52.74
364.20
54.34
รวม
630.42 100.00
528.80 100.00
670.20 100.00
หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึง่ ทําใหม่ปี 2555 และ ปี 2556 จัดทําโดยผู้บริ หาร และรายงานโดยผู้สอบบัญชี

รายได้ อื่น
รายได้ อื่น ได้ แก่ กํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้ รับ กําไรจากการขายเงินลงทุน และอื่ นๆ โดยรายได้ อื่นใน
ปี 2555 – ปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 6.22 ล้ านบาท 9.03 ล้ านบาท และ 6.57 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.98 ร้ อยละ
1.68 และร้ อยละ 0.97 ของรายได้ รวม ตามลําดับ ซึง่ เป็ นกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 5.59 ล้ านบาท 7.41 ล้ านบาท และ
4.13 ล้ านบาท ในปี 2555 – ปี 2557 ตามลําดับ โดยกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ เป็ นกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ ้นจริง ซึง่ เกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่บนั ทึกบัญชีกบั อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รับ-จ่ายให้ แก่คคู่ ้ า
ทังนี
้ ้ บริษัทมีรายได้ และต้ นทุนเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึง่ เกิดจากพันธมิตรทางการค้ าต่างประเทศ จึงถือเป็ นการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็ นบางส่วน โดยบริ ษัทจะมีการติดตามข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ ชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณ์และหาทางป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
ต้ นทุนการให้ บริการ
ต้ นทุนการให้ บริการของบริ ษัทในปี 2555 – ปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 525.23 ล้ านบาท 365.29 ล้ านบาท และ 497.07
ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 16.69 ร้ อยละ 30.92 และร้ อยละ 25.83 ตามลําดับ โดยองค์ประกอบหลัก
ของต้ นทุนการให้ บริ การ คือ ต้ นทุนค่าระวางเรื อ/เครื่ องบิน คิดเป็ นสัดส่วนรวมเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2557) ประมาณร้ อยละ 80
ของต้ นทุนรวม โดยบริษัทมีการจัดหาระวางเรื อ/เครื่ องบินจากผู้ประกอบการขนส่งในประเทศและตัวแทนในต่างประเทศ ต้ นทุน
การให้ บริ การที่สําคัญรองลงมา ได้ แก่ ค่า Customs และ Transport ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าผ่านท่า ค่าบริ การในการผ่านพิธีการ
ค่าแรงงานในการยกของ ค่า EDI ค่ารถบรรทุก เป็ นต้ น คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2557) ประมาณร้ อยละ 11
ตารางต่อไปนี ้แสดงต้ นทุนบริการ แยกตามประเภทธุรกิจ
2555*
2556*
2557
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
ร้ อยละ
ต้ นทุนบริการ
ล้ านบาท ของรายได้ ล้ านบาท ของรายได้ ล้ านบาท ของรายได้
บริการ
บริการ
บริการ
1. จัดการขนส่งสินค้ าทางทะเล (Sea Freight)
315.76
50.09 206.48
39.05 296.55
44.25
2. จัดการขนส่งสินค้ าทางอากาศ (Air Freight)
140.40
22.27
98.79
18.68 104.32
15.57
3. พิธีการศุลกากรและขนส่งในประเทศ
69.07
10.96
60.02
11.35
96.19
14.35
(Customs and Transport)
รวมต้ นทุนจากการให้ บริการ
525.23
83.31 365.29
69.08 497.06
74.17
หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึง่ ทําใหม่ปี 2555 และ ปี 2556 จัดทําโดยผู้บริ หาร และรายงานโดยผู้สอบบัญชี
ส่วนที่ 2 หน้ า 102

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

ตารางต่อไปนี ้แสดงกําไรขันต้
้ นและอัตรากําไรขันต้
้ น แยกตามประเภทธุรกิจ
2555*
2556*
2557
กําไรขัน้ ต้ น
อัตรากําไร
อัตรากําไร
อัตรากําไร
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ขัน้ ต้ น
ขัน้ ต้ น
ขัน้ ต้ น
1. จัดการขนส่งสินค้ าทางทะเล (Sea Freight)
42.19
11.79
71.51
25.72
81.13
21.48
2. จัดการขนส่งสินค้ าทางอากาศ (Air Freight)
25.02
15.12
48.01
32.70
65.88
38.71
3. พิธีการศุลกากรและขนส่งในประเทศ
37.98
35.48
43.99
42.29
26.12
21.36
(Customs and Transport)
กําไรขัน้ ต้ น
105.19
16.69
163.51
30.92 173.13
25.83
หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึง่ ทําใหม่ปี 2555 และ ปี 2556 จัดทําโดยผู้บริ หาร และรายงานโดยผู้สอบบัญชี

(1) ต้ นทุนจากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ปี 2555 – ปี 2557
มูลค่าเท่ากับ 315.76 ล้ านบาท 206.48 ล้ านบาท และ 296.55 ล้ านบาท ตามลําดับ ปั จจัยหลักในการลดลงของต้ นทุนบริ การ
ในปี 2556 เนื่องจากอัตราค่าระวางเรื อในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ ต้นทุนค่าระวางลดลง ในขณะที่ต้นทุนบริ การในปี 2557
เพิ่มขึ ้น เนื่องจากอัตราค่าระวางเรื อในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
2555
ตู้ 40” (USD)

อัตราค่ าระวาง
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์ เนีย
- เมืองนิวยอร์ ก รัฐนิวยอร์ ก
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประเทศจีน
ประเทศญี่ปนุ่

2556
2557
ตู้ 40” (USD) ตู้ 40” (USD)

2,200
3,550
400

2,000
3,400

2,100
4,300

400

400

550
550

400
450

450
600

ที่มา: สภาผู้สง่ สินค้ าทางเรื อแห่งประเทศไทย

กําไรขันต้
้ นจากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ปี 2555 – ปี 2557
มูลค่าเท่ากับ 42.19 ล้ านบาท 71.51 ล้ านบาท และ 81.13 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 11.79
ร้ อยละ 25.72 และร้ อยละ 21.48 ตามลําดับ จะพบว่าอัตรากําไรขัน้ ต้ นในปี 2556 เพิ่มขึน้ เนื่องจากต้ นทุนค่าระวางลดลง
ประกอบกับสัดส่วนรายได้ ที่บริ ษัทขยายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีอตั รากําไรขันต้
้ นที่ดีกว่าเพิ่มขึ ้น และอัตรากําไรขันต้
้ นปี
้ น
2557 ลดลง เนื่องจากต้ นทุนค่าระวางเพิ่มขึ ้น ประกอบกับรายได้ จากการให้ บริ การเส้ นทางสหรัฐอเมริ กา ซึง่ มีอตั รากําไรขันต้
ที่น้อยกว่าเพิ่มขึ ้น
(2) ต้ นทุนจากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) ปี 2555 – ปี 2557
มูลค่าเท่ากับ 140.40 ล้ านบาท 98.79 ล้ านบาท และ 104.32 ล้ านบาท ตามลําดับ ปั จจัยหลักในการลดลงของต้ นทุนบริ การใน
ปี 2556 เนื่องจากอัตราค่าระวางเครื่ องบินในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ ต้นทุนค่าระวางลดลง ในขณะที่ต้นทุนบริ การในปี 2557
เพิ่มขึ ้น เนื่องจากอัตราค่าระวางเครื่ องบินในตลาดโลกเพิ่มขึ ้น
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กําไรขันต้
้ นจากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) ปี 2555 – ปี 2557
มูลค่าเท่ากับ 25.02 ล้ านบาท 48.01 ล้ านบาท และ 65.88 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 15.12
้ นในปี 2556 เพิ่มขึ ้นเนื่องจากต้ นทุนค่าระวางลดลงจาก
ร้ อยละ 32.70 และร้ อยละ 38.71 ตามลําดับ จะพบว่าอัตรากําไรขันต้
การปรับเปลี่ยนช่องทางการจัดหาค่าระวางเครื่ องบิน โดยการติดต่อกับสายการบินโดยตรง และอัตรากําไรขัน้ ต้ นปี 2557
้ นดีกว่าเพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น เนื่องจากปริมาณการขนส่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึง่ มีอตั รากําไรขันต้
(3) ต้ นทุนจากการให้ บริ การพิธีการศุลกากรและขนส่งในประเทศ (Customs & Transport) ปี 2555 – ปี 2557
มูลค่าเท่ากับ 69.07 ล้ านบาท 60.02 ล้ านบาท และ 96.19 ล้ านบาท ตามลําดับ ปั จจัยหลักในการลดลงของต้ นทุนบริ การในปี
2556 เนื่องจากการปรับโครงสร้ างงานโดยไม่มีนโยบายการรับลูกค้ าที่สง่ ผ่านจากตัวแทนรายอื่น ทําให้ รายได้ ลดลงและต้ นทุน
ลดลงตามรายได้ ในขณะที่ต้นทุนบริ การในปี 2557 เพิ่มขึ ้น เนื่องจากปริมาณงานและปริมาณตู้ที่ผ่านพิธีการศุลกากรเพิ่มขึ ้นจึง
ทําให้ ต้นทุนเพิ่มขึ ้น
กําไรขันต้
้ นจากการให้ บริ การพิธีการศุลกากรและขนส่งในประเทศ (Customs & Transport) ปี 2555 – ปี 2557
มูลค่าเท่ากับ 37.98 ล้ านบาท 43.99 ล้ านบาท และ 26.12 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 35.48
้ นในปี 2556 เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทมีการปรับโครงสร้ าง
ร้ อยละ 42.29 และร้ อยละ 21.36 ตามลําดับ จะพบว่าอัตรากําไรขันต้
้ นปี 2556
การรับลูกค้ าโดยไม่มีนโยบายรับลูกค้ าที่สง่ ผ่านจากตัวแทนรายอื่น ซึง่ มีอตั รากําไรขันต้
้ นน้ อย จึงทําให้ อตั รากําไรขันต้
เพิ่มขึ ้น และอัตรากําไรขันต้
้ นปี 2557 ลดลง เนื่องจากราคาค่าบริการลดลง
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายปี 2555 – ปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 39.46 ล้ านบาท 38.98 ล้ านบาท และ 34.72 ล้ านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.20 ร้ อยละ 7.25 และร้ อยละ 5.13 ของรายได้ รวม ตามลําดับ ค่าใช้ จ่ายในการขายปี 2557
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการขายที่สําคัญ
ลดลงร้ อยละ 10.94 จากปี 2556 เนื่องจากบริ ษัทมีการปรับโครงสร้ างการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ทังนี
ได้ แก่ ค่าคอมมิชชัน่ และเงินเพิ่มพิเศษ (Incentive) โดยในปี 2555 – ปี 2557 ค่าคอมมิชชัน่ และเงินเพิ่มพิเศษ (Incentive) มี
สัดส่วนรวมร้ อยละ 65.97 ร้ อยละ 63.24 และร้ อยละ 55.41 ของค่าใช้ จ่ายในการขาย หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.09 ร้ อยละ
4.58 และร้ อยละ 2.84 ของรายได้ รวม ตามลําดับ ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการขายที่สําคัญรองลงมา ได้ แก่ เงินเดือนพนักงานขาย
โดยในปี 2555 – ปี 2557 มีสดั ส่วนร้ อยละ 23.19 ร้ อยละ 25.43 และร้ อยละ 30.37 ของค่าใช้ จ่ายในการขาย หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 1.44 ร้ อยละ 1.84 และร้ อยละ 1.56 ของรายได้ รวม ตามลําดับ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2555 - 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 50.93 ล้ านบาท 62.32 ล้ านบาท และ 64.33 ล้ านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.00 ร้ อยละ 11.59 และร้ อยละ 9.51 ของรายได้ รวม ตามลําดับ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่
สําคัญ คือ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัส เงินเพิ่มพิเศษและสวัสดิการต่างๆ เป็ นต้ น โดยในปี 2555 – ปี 2557
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานคิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 55.61 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการ
บริหารที่สําคัญรองลงมา ได้ แก่ ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ อุปกรณ์สํานักงาน และอาคารในส่วนงานบริ หาร และค่าบริ การ โดย
ในปี 2555 – ปี 2557 มีค่าเสื่อมราคา และค่าบริ การ คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 12.08 และ ร้ อยละ 8.05 ของ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร ตามลําดับ
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ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2556 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 22.37 จากปี 2555 เนื่ องจากค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานเพิ่มขึน้
จํานวน 3.92 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทมีการจัดแบ่งกลุ่มพนักงานใหม่ โดยในปี 2555 มีพนักงานกลุ่มหนึ่งบันทึกบัญชีอยู่ใน
ส่วนของต้ นทุนบริการ และในปี 2556 ได้ มีการจัดกลุม่ เปลี่ยนมาบันทึกบัญชีอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ ้น
1.12 ล้ านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ ้นจํานวน 3.07 ล้ านบาท เนื่องจากมีการซื ้อรถบรรทุกหัวลากเพิ่มขึ ้น สําหรับค่าใช้ จ่ายใน
การบริหารปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.23 จากปี 2556 เนื่องจากค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน 1.01 ล้ านบาท และค่าสมาชิกราย
ปี ต่างๆรวม 1.02 ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
กลุม่ บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2555 – ปี 2557 มูลค่าเท่ากับ 15.37 ล้ านบาท 55.63 ล้ านบาท และ 62.44 ล้ านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 2.41 ร้ อยละ 10.34 และร้ อยละ 9.23 ตามลําดับ ในปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 262.04 จากปี 2555 เนื่องจากกําไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากต้ นทุนค่าระวางเรื อ/เครื่ องบินลดลง ส่งผลให้ กําไรสุทธิและ
อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ในปี 2557 ถึงแม้ บริ ษัทจะมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้น แต่ด้วยราคาค่าระวางซึง่ เป็ นต้ นทุนหลักเพิ่มขึ ้น และ
ค่าใช้ จ่ายในการเตรี ยมตัวเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทําให้ บริ ษัทมีอตั รากําไรสุทธิลดลง ทังนี
้ ้ กําไรสุทธิสําหรับปี 2555
– ปี 2557 แบ่งเป็ นส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจํานวน 14.57 ล้ านบาท 42.34 ล้ านบาท 62.44 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรา
กําไรสุทธิร้อยละ 2.29 ร้ อยละ 7.87 และร้ อยละ 9.23 ตามลําดับ สรุปรายละเอียดได้ ดงั นี ้

กําไรสุทธิ
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

2555*
2556*
2557
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
15.37
2.41
55.63 10.34
62.44
9.23
14.57
2.29
42.34
7.87
62.44
9.23
0.80
0.12
13.29
2.47
-

หมายเหตุ: * งบการเงินรวม-ประหนึง่ ทําใหม่ปี 2555 และปี 2556 จัดทําโดยผู้บริ หาร และรายงานโดยผู้สอบบัญชี

16.1.4 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินในปี 2555 - 2557
สินทรั พย์
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 เท่ากับ 289.35 ล้ านบาท 319.56 ล้ านบาท และ 358.52 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 เท่ากับ 232.45 ล้ านบาท 239.26 ล้ านบาท และ
232.67 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80.33 ร้ อยละ 74.87 และร้ อยละ 64.90 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ สินทรัพย์
หมุนเวียนประกอบด้ วยสินทรัพย์ที่สําคัญ มีดงั ต่อไปนี ้
(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 เท่ากับ 68.36 ล้ านบาท 75.13 ล้ านบาท และ
80.84 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 23.63 ร้ อยละ 23.51 และร้ อยละ 22.55 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึง่ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2556 เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการเพิ่มทุน สําหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2557
เพิ่มขึ ้นเนื่องจากผลการดําเนินงาน และการเพิ่มทุน
(2) เงินลงทุนชัว่ คราว ณ สิ ้นปี 2555 – ปี 2557 เท่ากับ 62.05 ล้ านบาท 50.13 ล้ านบาท และ 41.14 ล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 21.44 ร้ อยละ 15.69 และร้ อยละ 11.47 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยเงินลงทุนชัว่ คราวดังกล่าว
เป็ นเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด ซึง่ มีความเสี่ยงตํ่าและมีสภาพคล่องในการซื ้อขาย
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(3) ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2555 – ปี 2557 เท่ากับ 97.19 ล้ านบาท 110.49 ล้ านบาท และ 108.34
ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 33.59 ร้ อยละ 34.58 และร้ อยละ 30.22 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึง่ ลูกหนี ้ของบริ ษัท
แบ่งเป็ นลูกค้ าการค้ าที่เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ลูกหนี ้การค้ าที่ไม่เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และลูกหนี ้อื่น โดยมีรายละเอียด
แยกตามอายุหนี ้คงค้ าง ดังนี ้
รายละเอียดลูกหนี ้
ลูกหนีก้ ารค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนีก้ ารค้ า – กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน:
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้ างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้ างชําระ 3 – 6 เดือน
ค้ างชําระ 6 – 12 เดือน
ค้ างชําระมากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้ า – กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
(หัก) ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้ าสุทธิ – กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
รวมลูกหนีก้ ารค้ าสุทธิ
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน-สุทธิ

มูลค่ า (พันบาท)
31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557
2,259
4,473
1,778
38,559
27,357
5,036
6,477
4,924
82,353
(1,181)
81,172
83,431
13,756
97,187

49,926
35,451
1,532
644
3,534
91,087
(1,181)
89,906
94,379
16,112
110,491

53,870
30,272
2,946
766
1,189
89,043
(1,181)
87,862
89,640
18,700
108,340

บริษัทมีนโยบายการให้ เครดิตเทอมลูกค้ า โดยพิจารณาจากฐานะการเงินของลูกค้ า ประวัติการชําระเงิน ปริ มาณและ
มูลค่าในการใช้ บริ การ เป็ นต้ น โดยเครดิตเทอมในการชําระหนี ้ของลูกค้ าจะมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน ทังนี
้ ้ เนื่องจากลูกค้ า
ของบริษัทมีกําหนดการวางบิลและจ่ายเช็คคนละเดือนกัน ทําให้ บริ ษัทไม่สามารถวางบิลและรับชําระเงินในรอบระยะเวลาที่ให้
เครดิตได้ ส่งผลให้ บริ ษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ ฉลี่ยในปี 2555 – ปี 2557 เท่ากับ 56 วัน 71 วัน 59 วัน ตามลําดับ ซึ่ง
ลูกหนี ก้ ารค้ าที่ค้างชํ าระส่วนใหญ่ จะเป็ นลูกหนี ก้ ารค้ าที่ ค้างชํ าระไม่เกิน 3 เดือน แสดงให้ เห็นถึงคุณภาพของลูกหนี แ้ ละ
ประสิทธิ ภาพในการจัดเก็บหนีท้ ี่ดีของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทมีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้ าโดยคํานึงถึงความมัน่ คงทาง
ฐานะทางการเงินและความมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ ทําให้ ที่ผา่ นมาบริษัทไม่เคยประสบปั ญหาในการเก็บหนี ้อย่างมีนยั สําคัญจน
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเท่ากับจํานวนหนี ้ที่คาดว่าจะ
มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัท โดยบริ ษัทมีนโยบายตังค่
เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ในการเก็บเงินในอดีตและฐานะการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี ้ ซึ่งบริ ษัทจะตัด
จําหน่ายลูกหนี ้เมื่อมีหนี ้สูญเกิดขึ ้น
ลูกหนี ้การค้ า-กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นลูกหนี ้การค้ าจากการให้ บริ การแก่ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ซึง่ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 1.78 ล้ านบาท โดยเป็ นลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระจํานวน 1.73 ล้ านบาท และเป็ นลูกหนี ้
ค้ างชําระไม่เกิน 3 เดือนจํานวน 0.05 ล้ านบาท
ลูกหนี ้การค้ า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นลูกหนี ้การค้ าจากการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไปและตัวแทนต่างประเทศ ซึ่ง
ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 มี จํานวน 82.35 ล้ านบาท 91.09 ล้ านบาท และ 89.04 ล้ านบาท โดยลูกหนี ้การค้ าส่วนใหญ่เป็ น
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ลูกหนี ท้ ี่ยังไม่ครบกําหนดชําระคิดเป็ นร้ อยละ 46.82 ร้ อยละ 54.81 และร้ อยละ 60.50 ของลูกหนี ก้ ารค้ ารวม-กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้ องกัน ตามลําดับ รองลงมาเป็ นลูกหนี ้การค้ าค้ างชําระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 33.22 ร้ อยละ 38.92 และร้ อยละ
34.00 ของลูกหนี ้การค้ ารวม-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ตามลําดับ
ลูกหนี ้การค้ า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ที่ค้างชําระเกินกําหนดมากกว่า 12 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 5.98 ร้ อยละ 3.88
และร้ อยละ 1.33 ของลูกหนี ้การค้ ารวม-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ณ สิ ้นปี 2555 – ปี 2557 ตามลําดับ ซึง่ บริ ษัทพิจารณาเห็นว่า
ลูกหนีด้ งั กล่าวยังคงมีความสามารถในการชําระหนี ้ จึงไม่มีการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญสําหรับลูกหนี ก้ ลุ่มดังกล่าว
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเท่ากับ 1.18 ล้ านบาท สําหรับลูกหนี ้จํานวน 1 ราย ซึ่งขาดสภาพ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีการตังสํ
คล่องปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล
ลูกหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 มีจํานวน 13.76 ล้ านบาท 16.11 ล้ านบาท และ 18.70 ล้ านบาท โดยเกือบ
ทังหมดเป็
้
นลูกหนีเ้ งินทดรองจ่าย ซึ่งบริ ษัทจะทดรองจ่ายค่าพิธีการศุลกากรให้ กับลูกค้ าไปก่อนและจะทําการเรี ยกเก็บจาก
ลูกค้ าภายใน 7-10 วัน บริ ษัทมีนโยบายการให้ วงเงินทดรองจ่ายพิธีการศุลกากรให้ กบั ลูกค้ า โดยพิจารณาจากปริ มาณและ
มูลค่าการในการใช้ บริ การ ฐานะการเงินของลูกค้ า และประวัติการชําระเงิน เป็ นต้ น
(4) เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 2.00 ล้ านบาท ซึง่ ณ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มียอดคงเหลือ
ดังกล่าว เนื่องจากกรรมการได้ มีการจ่ายชําระคืนเรี ยบร้ อยแล้ ว
(5) เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้ ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2556 มีจํานวน 1.2 ล้ านบาท และ 0.91 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 0.41 ร้ อยละ 0.28 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึง่ เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันดั
้ งกล่าว คือ เงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงานซึง่ คิดดอกเบี ้ย
ในอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดย ณ สิ ้นปี 2557 ไม่มียอดคงเหลือดังกล่าวแล้ ว เนื่ องจาก
พนักงานได้ มีการจ่ายชําระคืนเรี ยบร้ อยแล้ ว
(6) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 มีจํานวน 1.65 ล้ านบาท 2.60 ล้ านบาท และ 2.35 ล้ านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.57 ร้ อยละ 0.81 และร้ อยละ 0.65 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่าย
จ่ายล่วงหน้ า เงินมัดจําค่าเช่าตู้ และภาษี ซื ้อที่ยงั ไม่ถงึ กําหนด
สินทรั พย์ ไม่หมุนเวียนของบริ ษัท ณ สิน้ ปี 2555 – สิน้ ปี 2557 มีจํานวน 56.90 ล้ านบาท 80.30 ล้ านบาท และ
125.85 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 19.67 ร้ อยละ 25.13 และร้ อยละ 35.10 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษัทประกอบด้ วยสินทรัพย์ที่สําคัญ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ ้าประกัน ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 มีจํานวน 0.62 ล้ านบาท 1.47 ล้ านบาท และ
1.08 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.22 ร้ อยละ 0.46 และร้ อยละ 0.30 ของสินทรัพย์รวม โดยเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ ้า
ประกันดังกล่าว เป็ นเงินฝากประจําที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ นําไปคํ ้าประกันวงเงินบัตรเครดิตสําหรับเติมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงและ
หนังสือคํ ้าประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย
(2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 มีมลู ค่าสุทธิเท่ากับ 55.07 ล้ านบาท 77.53 ล้ าน
บาท และ 123.70 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 19.03 ร้ อยละ 24.26 และร้ อยละ 34.50 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ สิ ้นปี 2556 เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2555 เนื่องจากซื ้อรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง มูลค่ารวม 19.92
ล้ านบาท เพื่อรองรับความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นของลูกค้ า และลงทุนในลานจอดรถขนส่งที่แหลมฉบังซึง่ อยู่ระหว่างก่อสร้ าง จํานวน
10.76 ล้ านบาท
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สําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ ณ สิ ้นปี 2557 เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2556 เนื่องจากบริ ษัทมีการซื ้อที่ดินที่แหลม
ฉบังจากกรรมการบริ ษัท (เดิมเป็ นการเช่า) เพื่อทําเป็ นลานจอดรถขนส่งมูลค่ารวม 23.80 ล้ านบาท และมีการซื ้อรถบรรทุก
ขนส่งเพิ่มขึ ้นมูลค่ารวม 27.60 ล้ านบาท
(3) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 0.05 ล้ านบาท 0.11 ล้ านบาท และ 0.08
ล้ านบาท ตามลําดับ ทังจํ
้ านวนเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริ ษัทมีนโยบายการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยใช้ วิธี
เส้ นตรงตามอายุการใช้ งานโดยประมาณ 3 และ 5 ปี
(4) สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสทุ ธิ ณ สิ ้นปี 2555 – 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 0.55 ล้ านบาท 0.97 ล้ านบาท
และ 0.54ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งคํานวณขึ ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราว ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างฐานภาษี ของ
สินทรัพย์หรื อหนีส้ ินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนีส้ ินนัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทรับรู้ หนีส้ ินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ต้องเสียภาษี ทกุ รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษี
ในจํ านวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่า บริ ษัทจะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์ จากผล
แตกต่า งชั่ว คราวที่ ใ ช้ หัก ภาษี และบริ ษั ท จะทบทวนมูล ค่า ตามบัญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตัด บัญ ชี ทุก สิ น้ รอบ
ระยะเวลารายงาน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่าบริ ษัทจะไม่มีกําไรทางภาษี
ั้
อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์
เพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
(5) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 0.61 ล้ านบาท 0.22 ล้ านบาท และ 0.45
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้ วย เงินประกันเงินมัดจําค่าเช่าที่ดิน อาคาร มิเตอร์ ไฟฟ้าและ
นํ ้าประปา เป็ นต้ น
แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ นิ
ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 หนี ้สินรวมมีจํานวนเท่ากับ 168.93 ล้ านบาท 99.97 ล้ านบาท และ 80.30 ล้ านบาท
ตามลําดับ หนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทอยู่ในรูปของหนี ้สินหมุนเวียน ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 158.29 ล้ าน
บาท 83.40 ล้ านบาท และ 62.10 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 93.71 ร้ อยละ 83.42 และร้ อยละ 77.34 ของหนี ้สินรวม
ตามลําดับ
หนี ้สินหมุนเวียนที่สําคัญประกอบด้ วย
(1) เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 147.76 ล้ านบาท 47.66 ล้ านบาท และ
37.60 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รายละเอียดเจ้ าหนี ้
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ นื

มูลค่ า (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557
136.71
34.73
32.75
11.05
12.93
4.86
147.76
47.66
37.60
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เจ้ าหนี ้การค้ าที่สําคัญของบริ ษัท ได้ แก่ ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกในประเทศและตัวแทนต่างประเทศ โดย
บริ ษัทจะได้ รับเครดิตเทอมจากเจ้ าหนี ้การค้ าประมาณ 30 วัน สําหรับการชําระค่าระวางเรื อ/เครื่ องบินให้ สายการเดินเรื อ/สาย
้ ้ เจ้ าหนี ้การค้ า ณ สิ ้นปี 2555 มีมลู ค่าสูงเมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2556 และ
การบิน บริษัทจะต้ องชําระทันที ไม่มีเครดิตเทอม ทังนี
ณ สิ ้นปี 2557 เนื่องจากบริษัทค้ างชําระเจ้ าหนี ้จํานวน 2 ราย ซึง่ เป็ นตัวแทนต่างประเทศ มูลค่ารวม 108.73 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัท
ได้ ชําระหนี ใ้ ห้ กับเจ้ าหนี ท้ งั ้ 2 รายดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ วในปี 2556 และในปั จจุบันบริ ษัทไม่ได้ มีการทําการค้ ากับตัวแทน
ดังกล่าวแล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีระยะเวลาในการชําระหนี ้เฉลี่ย ณ สิ ้นปี 2555 – ณ สิ ้นปี 2557 เท่ากับ 94 วัน 85 วัน และ 25 วัน
ตามลําดับ สําหรับเจ้ าหนีอ้ ื่นประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าสอบบัญชี เป็ นต้ น โดย ณ สิ ้นปี
2555 – ณ สิ ้นปี 2557 มีจํานวนเท่ากับ 11.05 ล้ านบาท 12.93 ล้ านบาท และ 4.86 ล้ านบาท ตามลําดับ
(2) ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 0.03 ล้ านบาท และ 8.53 ล้ านบาท และ 4.63
ล้ าน ตามลําดับ โดยภาษี เงินได้ ค้างจ่าย ณ สิ ้นปี 2556 เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริษัทมีผลกําไรมากขึ ้น
(3) หนี ้สินหมุนเวียนอื่น ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 7.01 ล้ านบาท 20.48 ล้ านบาท และ 8.42 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดย ณ สิ ้นปี 2556 หนี ้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้นจากยอดเจ้ าหนี ้กรมสรรพากรจํานวน 16.62 ล้ านบาท เนื่องจาก
เป็ นภาษี หกั ณ ที่จ่ายของเงินปั นผลจ่ายในเดือนธันวาคม 2556
หนี ้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 10.63 ล้ านบาท 16.57 ล้ านบาท และ 18.20 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยแบ่งเป็ น
(1) หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (รวมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ) ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 มีจํานวน
11.26 ล้ านบาท 19.17 ล้ านบาท และ 23.69 ล้ านบาท ตามลําดับ หนีส้ ินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ได้ แก่ สัญญาเช่ากับ
การเงินกับบริษัทลีสซิ่งยานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการ โดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุ
ของสัญญามีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี โดยหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นทุกปี เนื่องจากบริ ษัทมี
การขยายธุรกิจให้ บริการขนส่งในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง
(2) สํ า รองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนัก งาน เป็ นการประมาณการค่า ชดเชยผลประโยชน์ ข องพนัก งานเมื่ อ
เกษี ยณอายุงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ซึ่งเริ่ มมี
ผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้ นไป โดย ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จํานวน 2.87 ล้ านบาท 4.12 ล้ านบาท 5.74 ล้ านบาท ตามลําดับ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 120.42 ล้ านบาท 219.59 ล้ านบาท และ 278.22 ล้ าน
บาท ตามลําดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริ ษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้นทุกปี ประกอบกับ
บริษัทได้ มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี เพื่อนําเงินไปขยายธุรกิจที่เติบโตขึ ้น กล่าวคือ
(1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
15.00 ล้ านบาท เป็ น 180.00 ล้ านบาท (หุ้นสามัญ 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน 16,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วน บริ ษัทได้ รับชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
และได้ จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
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(2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180.00 ล้ านบาท
เป็ น 208.00 ล้ านบาท (หุ้นสามัญจํานวน 20,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เรี ยกชําระเงินค่าหุ้นครัง้
แรกในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 21.00 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ รับชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนและจดทะเบียน
การเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ มีมติ อ นุมัติใ ห้ บ ริ ษั ท เรี ยกชํ า ระเงิ น ค่า หุ้น ส่ว นที่ เ หลือในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็ นจํ า นวนเงิ น ทัง้ สิน้ 7.00
ล้ านบาทจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ รับชําระเงินค่าหุ้นที่เรี ยกชําระดังกล่าวแล้ วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ทังนี
้ ้ บริษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้น ดังนี ้
(1) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทในอัตราหุ้นละ 67.36 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 101.04 ล้ านบาท โดยเป็ นการจ่ายจากกําไร
สะสมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ วในวันที่ 24 ธันวาคม 2556
(2) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของบริ ษัท สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ในอัตราหุ้น
ละ 0.29 บาท สําหรับหุ้นที่ชําระเต็มมูลค่า (10 บาท) และอัตราหุ้นละ 0.22 บาท สําหรับหุ้นที่ชําระบางส่วน (7.50 บาท) รวม
เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 5.99 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ บริษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ วในวันที่ 16 กันยายน 2557
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 เท่ากับ 1.40 เท่า 0.46 เท่า และ 0.29 เท่า
ตามลําดับ โดยหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมีนยั สําคัญเป็ นผลมาจากการเพิ่มทุนของบริ ษัทประกอบกับกําไรสะสมที่
เพิ่มขึน้ จากความสามารถในการทํ ากํ าไรที่เพิ่ มขึน้ ปั จจุบันอัตราส่วนหนี ส้ ินต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่ ค่อนข้ างตํ่ า
เนื่องจากบริ ษัทมีนโยบายใช้ เงินทุนในการดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากส่วนของผู้ถือหุ้น ทําให้ มีความเสี่ยงด้ านการเงินตํ่าและมี
ความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ
สภาพคล่ อง
(1) สภาพคล่องกระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานสําหรับปี 2556 - ปี 2557 มีจํานวน (27.25) ล้ านบาท และ 52.25 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยในปี 2556 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานเป็ นลบ มีสาเหตุหลักจากบริ ษัทมีกําไรก่อน
ภาษี เงินได้ จํานวน 70.39 ล้ านบาท และมีหนีส้ ินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 13 ล้ านบาท ในขณะที่มีลูกหนีก้ ารค้ าเพิ่มขึน้ จํานวน
11.53 ล้ านบาท และมีเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่นลดลง 100.89 ล้ านบาท เจ้ าหนีด้ งั กล่าวเป็ นเจ้ าหนีต้ วั แทนต่างประเทศ
จํานวน 2 ราย ซึ่งบริ ษัทได้ มีการชําระหนี ้ให้ แก่เจ้ าหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ ว สําหรับปี 2557 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
เป็ นบวก โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรก่อนภาษี เงินได้ จํานวน 78.88 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมีเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นลดลง
10.18 ล้ านบาท และมีการจ่ายภาษี เงินได้ 20.11 ล้ านบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนสําหรับปี 2556 และ ปี 2557 มีจํานวน (25.13) ล้ านบาท และ (26.05) ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยในปี 2556 เป็ นการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน 18.26 ล้ านบาท โดยเป็ นสินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้ างและเป็ นการซื ้อรถบรรทุกขนส่ง นอกจากนี ้ ในระหว่างปี 2556 บริ ษัทได้ ซื ้อเงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มจํานวน 34.00 ล้ าน
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บาทเพื่อลงทุนชัว่ คราวในกองทุนเปิ ด และมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราวจํานวน 47.01 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการ
จ่ายชําระเงินสดเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด จากกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติ จํานวน
21.60 ล้ านบาท ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยเปลี่ยนแปลงจากร้ อยละ 60 เป็ นร้ อยละ 100 สําหรับในปี 2557 บริ ษัท
ลงทุนซือ้ ที่ดินที่แหลมฉบังจากกรรมการ (เดิมเป็ นการเช่าจากกรรมการ) เพื่อใช้ เป็ นลานจอดรถบรรทุกขนส่ง และลงทุนใน
รถบรรทุกขนส่งเพิ่มขึ ้น
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปี 2556 – ปี 2557 มีจํานวน 59.15 ล้ านบาท และ 6.11 ล้ านบาท
ตามลําดับ ในปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเป็ นบวกเนื่องจากการเพิ่มทุนในบริ ษัทจํานวน 165.00 ล้ านบาทและเงินสดรับ
จากการเพิ่มทุนของบริ ษัทย่อยโดยผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 19.60 ล้ านบาท (ในส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติร้อยละ 40 ของจํานวนเงิน
เพิ่มทุนทังหมดของบริ
้
ษัทย่อยจํานวน 49.00 ล้ านบาท) ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 101.04 ล้ านบาท และบริ ษัท
ย่อยมีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทย่อยจํานวน 17.74 ล้ านบาท (ในส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติร้อยละ 40 ของ
จํานวนเงินปั นผลจ่ายทังหมดของบริ
้
ษัทย่อยจํานวน 44.34 ล้ านบาท) สําหรับในปี 2557 บริ ษัทมีการเพิ่มทุนอีกจํานวน 28.00
ล้ านบาท และมีการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 5.99 ล้ านบาท
(2) อัตราส่วนสภาพคล่องและวงจรเงินสด
ในปี 2555 - 2557 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.47 เท่า 2.87 เท่า และ 3.75 เท่า ตามลําดับ อัตราส่วน
สภาพคล่องเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้ างสูงเนื่องจากหนี ้สินหมุนเวียนลดลงอย่างต่อเนื่องจากการลดลงของ
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
งบการเงิรวม-งบประหนึ่งทําใหม่ * งบการเงินรวม
อัตราส่ วน
2555
2556
2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.47
2.87
3.75
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
56
71
59
ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย
94
85
25
วงจรเงินสด
(38)
(14)
34
ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย (ปรับปรุง)
94
35
25
วงจรเงินสด (ปรับปรุง)
(38)
36
34
หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึง่ ทําใหม่ปี 2555 และ ปี 2556 จัดทําโดยผู้บริ หาร และรายงานโดยผู้สอบบัญชี

นอกจากนี ้ หากพิจารณาสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) สําหรับปี 2555 – ปี 2557 มีระยะเวลาเท่ากับ
(38) วัน (14) วัน และ 34 วัน ตามลําดับ ทังนี
้ ้ หากพิจารณาสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) ซึง่ ปรับปรุ งโดยไม่นํา
ยอดเจ้ าหนี ้ในปี 2555 มาเฉลี่ยกับปี 2556 จะพบว่าระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ยในปี 2556 จะลดลงเป็ น 35 วัน และวงจรเงินสด
ของบริ ษัทจะเพิ่มเป็ น 36 วันในปี 2556 ซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มบริ ษัทมีระยะเวลาชําระหนี ้ค่อนข้ างสัน้ เนื่องจากการชําระค่าระวาง
เรื อ/เครื่ องบิน จะเป็ นการชําระเงินทันที ในขณะที่มีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยนานกว่า เนื่องจากบริ ษัทมีการให้ เครดิตเทอมแก่
ลูกค้ าประมาณ 30 วัน ดังนัน้ เงินทุนหมุนเวียนจึงมีความสําคัญต่อการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพ
คล่องเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอสําหรับการบริ หารวงจรเงินสดดังกล่าว จึงทําให้
บริษัทไม่มีการพึง่ พาการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
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การเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่สาํ คัญภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2557
การจ่ายเงิน ปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้นจํ านวน 20,800,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.05371851 บาท คิดเป็ นจํ านวนเงิ น
21,917,345 บาท โดยบริ ษัทมีกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะมีผลกระทบ
ต่อกําไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี ้
31 ธันวาคม 2557
กําไรสะสม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
16.2

53.57
278.22

ภายหลังการจ่ ายเงินปั นผล
ในเดือนมีนาคม 2558
ประมาณ 31.66
ประมาณ 256.30

ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินหรื อการดําเนินงานในอนาคต
16.2.1 ความผันผวนของต้ นทุนค่ าระวาง

ต้ นทุนค่าระวางเรื อ/เครื่ องบินถือเป็ นต้ นทุนหลักในการดําเนินธุรกิจให้ บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ โดยในปี
2555 – ปี 2557 ต้ นทุนดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 63.79 ร้ อยละ 64.57 และร้ อยละ 73.00 ของต้ นทุนรวม
ตามลําดับ ดังนัน้ ความผันผวนของค่าระวางซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด มีผลกระทบต่อต้ นทุนการ
ให้ บริ การและอัตรากําไรสุทธิของกลุ่มบริ ษัท หากกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถปรับราคาค่าบริ การเพิ่มตามต้ นทุนค่าระวางที่มีการ
้
ปรับตัวขึ ้นได้ ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากความผันผวนของค่าระวาง จึงให้ ความสําคัญตังแต่
การจัดหาระวาง โดยมีการคาดการณ์ ปริ มาณความต้ องการของลูกค้ าและจองระวางในปริ มาณมาก เพื่อเพิ่มอํานาจในการ
ต่อรองค่าระวาง และมีการจัดทําเป็ นสัญญา โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามที่ระบุในสัญญา สายการเดินเรื อจะต้ อง
แจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน นอกจากนี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะตรวจสอบราคาค่าระวางอย่างใกล้ ชิด เพื่ อคาดการณ์
สถานการณ์และแนวโน้ มของค่าระวาง ทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถกําหนดราคาค่าบริ การให้ มีสว่ นต่างกําไรในระดับที่
จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าระวางได้ ในระดับหนึง่
16.2.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ บริ ษัทอาจได้ รับความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายได้ และต้ นทุนในรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2557 บริ ษัทมี
รายได้ เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27 ของรายได้ จากการให้ บริ การ ซึง่ หากเงินบาทแข็งค่าขึ ้นย่อมส่งผล
ต่อรายได้ ที่ได้ รับลดลง และมีต้นทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25 ของต้ นทุนบริ การรวม ซึ่งในกรณีที่เงิน
บาทอ่อนค่าลง จะส่งผลต่อต้ นทุนที่สงู ขึ ้น ดังนัน้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ทังนี
้ ้ ต้ นทุนในรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเกิดจากการที่บริ ษัทมีพนั ธมิตรทางการค้ าที่เป็ นผู้ประกอบการใน
ธุรกิจจัดการขนส่งในต่างประเทศเพื่อทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนให้ บริ ษัทในการประสานงานเพื่อให้ บริ การลูกค้ า ในทางกลับกัน
บริ ษัทก็มีรายได้ จากการเป็ นพันธมิตรทางการค้ าด้ วยเช่นกัน การที่บริ ษัทมีรายได้ และต้ นทุนในรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศจึง
ถือเป็ นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็ นบางส่วน โดยบริ ษัทจะติดตามข่าวสาร
และความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ ชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณ์และหาทางป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ผา่ นมาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่จดั ว่ามีนยั สําคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท
ส่วนที่ 2 หน้ า 112

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

16.2.2 การลดลงของกําไรต่ อหุ้น เนื่องจากจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึน้ จากการเพิ่มทุน
ตามงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 62.44 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นอัตรา
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานด้ วยจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักเท่ากับ 3.21 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) หรื อเทียบเป็ น 0.15
บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 1.7 ล้ านหุ้น
(มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไป ผู้บริ หาร(ที่ไม่เป็ นกรรมการ)และพนักงานของบริ ษัท
ในครัง้ นี ้จํานวน 150 ล้ านหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) บริ ษัทจะมีห้ นุ ที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วเป็ น 600 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) ซึง่ จะส่งผลให้ อตั รากําไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2557 ลดลงจาก 0.15 บาทต่อหุ้นเป็ น 0.10 บาทต่อหุ้น
ทังนี
้ ้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริ ษัทจะนําเงินจากการระดมทุนไปเป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิจ
และฐานลูกค้ า ซึง่ คาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขาย รวมถึงมีผลกําไรเพียงพอที่จะสามารถลดผลกระทบจากจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้น
จากการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
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