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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ปสําคัญ (Executive Summary)

ข้ อมูลสรุ ปสําคัญนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ น
เพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรั พย์ (“บริ ษัท”)
ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จัดจําหน่ าย
หลักทรั พย์ และสํานักงานใหญ่ ของบริ ษัทหรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช้ วนที่
บริษัทยื่นต่ อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ท่ ี website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อมูลสรุ ปสําคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชน
เพื่อซือ้ ขายในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย (“IPO”)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: 20 – 22 กรกฎาคม 2558)
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย
: บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “WICE”)
เลขทะเบียนธุรกิจ
: 0107558000156
ประเภทธุรกิจ
: ผู้ให้ บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics
Service and Solution Provider)
จํานวนหุ้นที่เสนอขาย
: จํานวน 150,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยก
ชําระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีโ้ ดย
แบ่งเป็ น
(1) 142,500,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็ นร้ อยละ 23.75 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายในครัง้ นี ้
(2) 7,500,000 หุ้น เสนอขายต่อพนักงานและผู้บริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ) ของบริ ษัท
คิดเป็ นร้ อยละ 1.25 ของจํ านวนหุ้นที่ จํ าหน่ายได้ แล้ ว ทัง้ หมดภายหลังการ
เสนอขายในครั ง้ นี ้ ทัง้ นี ้ หากมี ห้ ุนเหลื อจากการเสนอขายต่อพนักงานและ
ผู้บริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ) ของบริ ษัท ให้ สว่ นที่เหลือทังหมดไปรวมเสนอขายต่
้
อ
ประชาชนทัว่ ไป (ราคาเสนอขายเป็ นราคาเดียวกันกับเสนอขายต่อประชาชน)
เงื่อนไขในการจําหน่ าย

 รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทังจํ
้ านวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจําหน่าย (Best effort)
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดสรร
หุ้นในครัง้ นี ้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ เช่น (1) บริษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขใดๆ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (2) เมื่อเกิด
เหตุสดุ วิสยั หรื อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางด้ านเศรษฐกิจและการเมือง
(3) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
(4) เมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานราชการ สัง่ ระงับหรื อหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย์ (5) กรณีที่ดชั นีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนวันสิ ้นสุดการ
เสนอขายหุ้นสามัญ ลดลงตํ่ากว่า 1,400 จุด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ใน “ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์”)
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ราคาเสนอขายต่ อประชาชน
2.10 บาทต่อหุ้น
มูลค่ าการเสนอขาย
315,000,000 บาท
การเสนอขายหุ้นหรื อหลักทรั พย์ แปลงสภาพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ า
 ไม่มี
 มี จํานวนหุ้นหรื อหลักทรัพย์แปลงที่เสนอขาย ...... หุ้น ราคาเสนอขาย ..... บาท/หน่วย
มูลค่ าที่ตราไว้ (Par) :
: 0.50 บาทต่อหุ้น
มูลค่ าตามราคาบัญชี (Book Value) : 0.63 บาทต่อหุ้น (ณ 31 มีนาคม 2558)
อัตราส่ วนราคาต่ อกําไร(P/E Ratio) : 21 เท่า
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
การกําหนดราคาของหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครัง้ นี ้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (Price
to Earnings Ratio : P/E)ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขาย 2.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio)
เท่ากับ 21เท่า โดยคํานวณจากผลกระกอบการของบริ ษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตังแต่
้ 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม
2558 ซึง่ มีกําไรสุทธิเท่ากับ 59.98 ล้ านบาท เมื่อหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทังหมดที
้
่เรี ยกชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายต่อ
ประชาชนในครัง้ นี ้ (Fully Diluted) จะได้ กําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.10 บาท โดยอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของหุ้นสามัญที่
เสนอขายคิ ด เป็ นอัต ราส่ว นลดประมาณร้ อยละ 43.90 จากอัต ราส่ว นราคาต่ อ กํ า ไรสุท ธิ ข องหลัก ทรั พ ย์ ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ม
้ วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม
อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 8 เดือน ตังแต่
2558 ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 37.43 เท่า โดยไม่รวม P/E ที่หาค่าไม่ได้
นอกจากนี ้อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ ของหุ้นสามัญที่เสนอขายคิดเป็ นอัตราส่วนลดประมาณร้ อยละ 78.98 จาก
อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของบริ ษัทที่จดทะเบียนที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงหรื อใกล้ เคียงกับการประกอบ
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท คื อ บมจ. เอ็น ซี แ อล อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล โลจิ ส ติ ก ส์ (NCL) ในช่ ว งระยะเวลา 8 เดื อ น ตัง้ แต่วัน ที่ 11
พฤศจิกายน 2557 (เริ่ มทําการซื ้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ) จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีค่าเท่ากับ
99.94 เท่า
ทังนี
้ ้ อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ ดังกล่าวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิได้ พิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานและโครงการในอนาคต
ตลาดรอง:
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(SET)
เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน:
เกณฑ์กําไรสุทธิ (Profit test)
 Market capitalization test
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน:
จํานวนเงินประมาณ
ระยะเวลาที่ใช้ เงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)
1. เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง
80
ภายในไตรมาส 2 ปี 2559
2. เพื่อขยายพื ้นที่ลานจอดรถบรรทุก
10
ภายในปี 2559
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
10
ภายในไตรมาส 1 ปี 2559
4. เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในคลังสินค้ า
150
หลังระดมทุนและจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

ได้ แล้ วคาดว่าจะใช้ ระยะเวลาจนเสร็จ
พร้ อมดําเนินการประมาณ 24 เดือน

5. เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ส่วนที่เหลือจาก 1 - 4
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
และสํ า รองตามกฎหมายสํ า หรั บ งบการเงิ น เฉพาะของบริ ษั ท อย่ า งไรก็ ต าม การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วอาจมี ก าร
้ ้ มติของ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทังนี
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนําเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่การจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรั พย์
บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “WICE” ย่อมาจาก Worldwide Industrial Commercial
Enterprise) (เดิมชื่อ บริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด) เริ่ มดําเนินธุรกิจให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ า
ระหว่างประเทศในปี 2536 ซึ่งเน้ นการให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าทางทะเล โดยมีเส้ นทางหลัก คือ ไทย-สหรัฐอเมริ กา
ด้ วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ านบาท โดยเป็ นการร่ วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทยรวม 70% และกลุ่มบริ ษัท Wice
้ ่ในประเทศสิงคโปร์ และประเทศฮ่องกงรวม
Group ซึ่งเป็ นกลุ่มบริ ษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงด้ านธุรกิจเฟรท (Freight) ตังอยู
30% ต่อมาบริษัทได้ ขยายการให้ บริการครอบคลุมการให้ บริการด้ านพิธีการทางศุลกากร
โดยในปี 2545 และ ปี 2547 กลุม่ คุณอารยา คงสุนทร ซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทได้ มีการซื ้อหุ้นของบริ ษัท
จากกลุ่มหุ้นส่วนชาวฮ่องกงและชาวสิงคโปร์ ตามลําดับ ส่งผลให้ บริ ษัทถื อหุ้นโดยคนไทย 100% และเพื่อเป็ นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ บริ ษัทได้ มีการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2556 โดยวิธีการ
ควบบริ ษัท (Amalgamation) ระหว่าง บริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด, บริ ษัท พร็ อมทเฟรท แอนด์ โลจิ
สติคส์ จํากัด, และ บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด จัดตังเป็
้ นบริ ษัทใหม่ แต่ยงั คงใช้ ชื่อเดิม คือ บริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ วเป็ น 15.00 ล้ านบาท และมีสํานักงานให้ บริ การอยู่ที่ท่าเรื อแหลม
ฉบัง นอกจากนี ้ ในเดือนธันวาคม ปี 2556 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วเป็ น 180.00 ล้ านบาท และเข้ าถือ
หุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ดําเนินการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด
และเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีทนุ จดทะเบียน 300 ล้ านบาท
(ทุนชําระแล้ ว 225 ล้ านบาท)
บริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส จํากัด (“SUN”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ด้ วยทุนจดทะเบียน
3.00 ล้ านบาท โดยการร่วมทุนกันระหว่างกลุม่ นักลงทุนชาวไทยรวม 60% และกลุม่ นักลงทุนชาวสิงคโปร์ และชาวฮ่องกงรวม
้ บริ การด้ านพิธีการทางศุลกากร ซึง่ เน้ นการ
40% เพื่อดําเนินธุรกิจให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ รวมทังให้
ให้ บริการรับจัดการขนส่งสินค้ าทางอากาศ โดยมีสาขาตังอยู
้ ท่ ี่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้ อย
้ ้น 54.00 ล้ านบาท
ละ 99.99 ของทุนชําระแล้ ว ปั จจุบนั SUN มีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้ วทังสิ
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2558
ณ วันที่ 3 เมษายน 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จํานวน (หุ้น)
1. กลุม่ คุณอารยา คงสุนทร*
1.1 นางอารยา คงสุนทร
1.2 นายชูเดช คงสุนทร
1.3 นางสาวฐิ ติมา ตันติกลุ สุนทร
1.4 นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร
1.5 นายราม ตันติกลุ สุนทร
รวม
2. นายฟุง ไตย ไวย
3. กลุม่ นายลิม เมง ปุย **
3.1 นายลิม เมง ปุย
3.2 นายเลียน ฮก ลุง
3.3 นางสาวชู ยิ โนจ
รวม

153,939,380
108,939,320
66,857,280
46,298,200
11,657,880
387,692,060
15,577,060

34.21
24.21
14.86
10.29
2.59
86.15
3.46

153,939,380
108,939,320
66,857,280
46,298,200
11,657,880
387,692,060
15,577,060

25.65
18.15
11.14
7.72
1.94
64.62
2.60

15,576,960
15,576,960
15,576,960
46,730,880

3.46
3.46
3.46
10.38

15,576,960
15,576,960
15,576,960
46,730,880

2.60
2.60
2.60
7.80

-

-

142,500,000
7,500,000

23.75
1.25

450,000,000

100.00

600,000,000

100.00

4. เสนอขายแก่บคุ คลทัว่ ไป พนักงานและผู้บริ หาร
(ที่มิใช่กรรมการ)ของบริษัท:
- บุคคลทัว่ ไป
- พนักงานและผู้บริหาร(ที่มิใช่กรรมการ)ของ
บริษัท
รวมทัง้ หมด
หมายเหตุ:

ร้ อยละ

ภายหลังการเสนอขาย
แก่ บุคคลทั่วไป
จํานวน (หุ้น) ร้ อยล

*กลุ่มนางอารยา คงสุนทร หมายเลข 1.3, 1.4, 1.5 มิได้ เป็ น บุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ หรื อเป็ น Concert
Party กับหมายเลข 1.1, 1.2 แต่อย่างใด
**กลุ่มนายลิม เมง ปุย ทัง้ 3 คน เป็ นผู้ถือหุ้นใน Sun Express Logistics Pte Ltd. ซึง่ ตังอยู
้ ่ในประเทศสิงคโปร์ แต่บคุ คลในกลุ่ม
ดังกล่าวมิได้ เป็ น บุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ หรื อเป็ น Concert Party กันแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทมีคณะกรรมการจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
2. นางอารยา คงสุนทร
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
3. นายชูเดช คงสุนทร
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
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4. นางสาวฐิ ติมา ตันติกลุ สุนทร
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและสนับสนุน
5. นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร
กรรมการ
6. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายวิชยั แซ่เซียว
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นางอารยา คงสุนทร หรื อ นายชูเดช คงสุนทร หรื อ นางสาวฐิ ติมา
ตันติกลุ สุนทร หรื อ นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร กรรมการสองในสี่คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของ
บริ ษัท
ข้ อจํากัดอํานาจของกรรมการ - ไม่มี สัดส่ วนรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทสําหรับปี 2555 – 2557 และ งวด 3 เดือนแรกปี 2558แยกตามการประกอบธุรกิจ มีดงั นี ้
โครงสร้ างรายได้

3 เดือนแรก
3 เดือนแรก
ปี 2557
ปี 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
2555*

2556*

2557

รายได้ จากการให้ บริการ
1. จัดการขนส่งสินค้ าทาง
357.95 56.22 277.99 51.69 377.69 55.81
86.49 55.28 106.76
ทะเล (Sea Freight)
2. จัดการขนส่งสินค้ าทาง
165.42 25.98 146.80 27.29 170.20 25.15
40.73 26.03 33.10
อากาศ (Air Freight)
3. พิธีการศุลกากรและขนส่ง 107.05 16.82 104.01 19.34 122.31 18.07
27.71 17.71 31.92
ในประเทศ (Customs
and Transport)
รวมรายได้ จากการ
630.42 99.02 528.80 98.32 670.20 99.03 154.93 99.02 171.78
ให้ บริการ
รายได้ อื่นๆ **
6.22 0.98
9.03 1.68
6.57 0.97
1.53
0.98
2.02
รวมรายได้
636.64 100.00 537.84 100.00 676.77 100.00 156.46 100.00 173.80
หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึง่ ทําใหม่ปี 2555 และ ปี 2556 จัดทําโดยผู้บริ หาร และรายงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
** รายได้ อื่นๆ เช่น กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี ้ยรับ กําไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เป็ นต้ น

สรุ ปปั จจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าระวาง
1.2 ความเสี่ยงจากความรับผิดชอบในตัวสินค้ า กรณีเกิดความเสียหาย
1.3 ความเสี่ยงในการแข่งขัน
1.4 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงการให้ บริการรับจัดการขนส่งเส้ นทางไทย-สหรัฐอเมริ กา
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1.5 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงบุคลากร
1.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
2. ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี่ยงจากการมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ปี 2555 – ปี 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558
รายละเอียด

งบการเงินรวมประหนึ่งทําใหม่

หน่ วย

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

2555*
289.35
168.93
120.42

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
เท่า
ร้ อยละ
ร้ อยละ

งบการเงินรวม

2556
319.56
99.97
219.59

1.40
5.31%
12.76%

0.46
18.27%
32.72%

2557
31 มี.ค. 58
358.52
389.24
80.30
104.89
278.22
284.35
0.29
18.42%
25.09%

0.37
12.33%
13.39%

หมายเหตุ : * คํานวณจากงบการเงินประหนึ่งทําใหม่ปี 2555 โดยไม่ได้ เฉลี่ยกับปี 2554 เนื่องจากปี 2554 เป็ นตัวเลขจาก
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท

รายละเอียด
รายได้ รวม
ต้ นทุน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่ หุ้น
(Fully Dilute)*
อัตรากําไรขันต้
้ น
อัตรากําไรสุทธิ

หน่ วย

งบการเงินรวมประหนึ่งทําใหม่

งบการเงินรวม

676.77
497.07
62.44

งวด 3 เดือน
แรก ปี 2557
156.47
114.19
13.99

งวด 3 เดือน
แรก ปี 2558
173.80
134.00
11.53

0.10
25.83%
9.23%

0.09
26.30%
8.94%

0.08
22.00%
6.63%

2555

2556

2557

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

636.64
525.23
15.37

537.84
365.29
55.63

บาท/หุ้น
ร้ อยละ
ร้ อยละ

0.03
16.69%
2.41%

0.09
30.92%
10.34%

หมายเหตุ * คํานวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 300 ล้ านบาท โดยปรับมูลค่าที่ตราไว้ เป็ น 0.50 บาทต่อหุ้น

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
บริ ษัทประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services
and Solution Providers) ได้ แก่ ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ทางอากาศ (Air
Freight) และ ให้ บริ การพิธีการศุลกากรและขนส่งในประเทศ (Customs and Transport) รายได้ จากการบริ การของกลุ่ม
บริ ษัทในปี 2555 – ปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 630.42 ล้ านบาท 528.80 ล้ านบาท และ 670.20 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น
ร้ อยละ 99.02 ร้ อยละ 98.32 และร้ อยละ 99.03 ของรายได้ รวม ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ (16.12) และร้ อย
ละ 26.74 สําหรับปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ
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โดยในปี 2556 รายได้ ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากการให้ บริการขนส่งทางทะเล และ ทางอากาศ มีอตั ราการเติบโต
คิดเป็ นร้ อยละ (22.34) และร้ อยละ (11.52) ตามลําดับ เนื่องจากรายได้ จากการให้ บริ การส่งออกลดลงร้ อยละ 32.93 และ
ร้ อยละ 16.61 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปี 2555 อันเป็ นผลมาจากรายได้ ในเส้ นทางไทย-สหรัฐอเมริ กาซึ่งเป็ นเส้ นทางหลักที่
บริ ษัทให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางทะเลลดลง ในขณะที่บริ ษัทได้ ขยายการให้ บริ การในเส้ นทางในเขตทวีปเอเชียมากขึ ้น
อย่างไรก็ตาม อัตราค่าบริ การรับจัดการขนส่งในเขตทวีปเอเชียจะตํ่าว่าอัตราค่าบริ การในเส้ นทางไทย-สหรัฐอเมริ กา จึงทํา
ให้ รายได้ จากการส่งออกลดลง ประกอบกับในการขนส่งออกทางอากาศ ปริ มาณงานขนส่งโดยรวมลดลงโดยเฉพาะรายได้
จากประเทศจีนและงานโครงการที่บริ ษัทรับงานมาและแล้ วเสร็จในปี 2555 ซึ่งเป็ นงานรับจัดการขนส่งสินค้ าประเภทเครื่ อง
เสียงรถยนต์จากประเทศไทยไปประเทศอินเดียมูลค่าประมาณ 25 ล้ านบาท ประกอบกับอัตราค่าบริ การลดลงตามอัตราค่า
ระวางเครื่ องบิน
ในปี 2557 รายได้ จากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางทะเลและทางอากาศมีอัตราการเติบโตคิดเป็ นร้ อยละ
35.97 และร้ อยละ 15.94 ตามลําดับจากปี ก่อนหน้ า เนื่องจากรายได้ จากการให้ บริ การส่งออกเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 39.90
และร้ อยละ 21.89 ตามลําดับเมื่อเทียบกับปี 2555 อันเป็ นผลมาจากปริ มาณงานขนส่งทางทะเลเพิ่มขึ ้นอัตราค่าบริ การปรับ
เพิ่มขึน้ ตามอัตราค่าระวางเรื อ และบริ ษัทกลับ มาขยายการให้ บริ การในเส้ นทางไทย-สหรั ฐอเมริ การ เนื่ องจากสภาวะ
เศรษฐกิจฟื น้ ตัว โดยปริ มาณงานขนส่งเพิ่มขึน้ จากงานโครงการที่บริ ษัทรับงานมาในปี 2557 ซึ่งเป็ นงานรับจัดการขนส่ง
เหล็กและวัสดุก่อสร้ างจากประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริ กา ประกอบกับปริ มาณขนส่งทางอากาศเพิ่มขึน้ จากการ
ให้ บริการขนส่งชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เริ่มฟื น้ ตัว
สําหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัท มูลค่าเท่ากับ 171.78 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 10.88 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 อันเป็ นผลมาจากรายได้ จากการให้ บริ การรับ
จัดการขนส่งทางทะเลเพิ่มขึ ้น จากการขยายตลาดในเส้ นทางไทย-สหรัฐอเมริ กา เนื่องจากงานโครงการซึ่งเป็ นการนําเข้ า
เครื่ อ งจัก รของลูก ค้ า กลุ่ม ยานยนต์ และมี ก ารขยายกลุ่ม ลูก ค้ า ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารรั บ จัด การขนส่ง ระหว่ า งประเทศ (Freight
Forwarder) รวมทังปริ
้ มาณนําเข้ าสินค้ าประเภทอาหารกระป๋ องเพิ่มขึ ้น
กลุ่มบริ ษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2555 – ปี 2557 มูลค่าเท่ากับ 15.37 ล้ านบาท 55.63 ล้ านบาท และ 62.44 ล้ าน
บาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 2.41 ร้ อยละ 10.34 และร้ อยละ 9.23 ตามลําดับ ในปี 2556 บริ ษัทมี
กําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 262.04 จากปี 2555 เนื่องจากกําไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากต้ นทุนค่าระวางเรื อ/เครื่ องบินลดลง ส่งผลให้
กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ ้น สําหรับปี 2557 ถึงแม้ บริ ษัทจะมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้น แต่ด้วยราคาค่าระวางซึง่ เป็ นต้ นทุน
้ ้ กําไร
หลักเพิ่มขึ ้น และค่าใช้ จ่ายในการเตรี ยมตัวเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทําให้ บริ ษัทมีอตั รากําไรสุทธิลดลง ทังนี
สุทธิ สําหรับปี 2555 – ปี 2557 แบ่งเป็ นส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจํานวน 14.57 ล้ านบาท 42.34 ล้ านบาท 62.44
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 2.29 ร้ อยละ 7.87 และร้ อยละ 9.23 ตามลําดับ
กลุม่ บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือนปี 2558 มูลค่าเท่ากับ 11.53 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้ อย
้ นลดลง อันเป็ น
ละ 6.63 ลดลงเมื่อเทียบกับงวด 3 เดือนปี 2557 ซึง่ มีอตั รากําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 8.94 เนื่องจากกําไรขันต้
ผลมาจากปริ มาณการให้ บริ การด้ าน Sea Freight ซึ่งมีอตั รากําไรขันต้
้ นน้ อยกว่าเพิ่มขึ ้น ในขณะที่การให้ บริ การด้ าน Air
้ นสูงกว่าลดลง
Freight ซึง่ มีอตั รากําไรขันต้
ฐานะการเงิน
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 289.35 ล้ านบาท 319.56
ล้ านบาท 358.52 ล้ านบาท และ 389.24 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2555 - 2557
และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 232.45 ล้ านบาท 239.26 ล้ านบาท 232.67 ล้ านบาท และ 244.80 ล้ านบาท คิดเป็ น
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สัดส่วนร้ อยละ 80.33 ร้ อยละ 74.87 ร้ อยละ 64.90 และร้ อยละ 62.59 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น
เนื่องจากการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อรองรับความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นของลูกค้ า

ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 หนี ้สินรวมมีจํานวนเท่ากับ 168.93 ล้ านบาท 99.97 ล้ าน
บาท 80.30 ล้ านบาท และ 104.89 ล้ านบาท ตามลําดับ หนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทอยู่ในรู ปของหนี ้สินหมุนเวียน ณ สิ ้นปี
2555 – สิ ้นปี 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 158.29 ล้ านบาท 83.40 ล้ านบาท 62.10 ล้ านบาท และ
79.36 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 93.71 ร้ อยละ 83.42 ร้ อยละ 77.34 และร้ อยละ 75.66 ของหนี ส้ ินรวม
ตามลําดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 120.42 ล้ านบาท 219.59
ล้ านบาท 278.22 ล้ านบาท และ 284.35 ล้ านบาท ตามลําดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริ ษัทมีกําไร
สุทธิจากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้นทุกปี ประกอบกับบริษัทได้ มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี เพื่อนําเงินไปขยายธุรกิจที่เติบโตขึ ้น
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2555 – สิ ้นปี 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 1.40 เท่า 0.46
เท่า 0.29 เท่า และ 0.37 เท่า ตามลําดับ โดยหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมีนยั สําคัญเป็ นผลมาจากการเพิ่มทุนของ
บริ ษัทประกอบกับกําไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นจากความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ ้น ปั จจุบนั อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้ างตํ่าเนื่องจากบริ ษัทมีนโยบายใช้ เงินทุนในการดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากส่วนของผู้ถือหุ้น ทําให้ มี
ความเสี่ยงด้ านการเงินตํ่าและมีความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ
นักลงทุนสัมพันธ์ :
คุณอารยา คงสุนทร ประธาน เจ้ าหน้ าที่บริหาร
คุณชูเดช คงสุนทร
กรรมการผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์ : 02-681-6181
Website: www.wice.co.th

ส่วนที่ 1 หน้ า - 8 -

