
ITEL คงเป้ารายได้ปี62 โต40% แตะ 2 พันลบ. หลังตนุ Backlog ในมือ 

5.31 พันลบ. เล็งประมูลงานใหม่มูลค่า 4 พันลบ. หวังได้งาน 1.4 พันลบ.   

พรอ้มแจกข่าวด ีกิจการรว่มค้าอินเตอรลิ์งค์และไอซเีอ็น  คว้างานจัดซื้อ

พรอ้มติดต้ังเคเบลิใยแก้วน�าแสงแบบ Figure-8   มูลค่า 213 ลบ.  

ก็มาดิค้าบบบ!! ตลาดบ้านเราวันน้ีปรับตัวขึ้นได้ต่อระหว่างวันพุ่ง
ขึ้นไปบวกถึง 12.25 จุด ก่อนจะย่อซับแรงขายมาปิดท่ี 1,637.26 
จุด บวกขึ้นมา 5.86 จุดเจ้าค่ะ ประเด็นหนุนยังคงมาจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศซึ่งจะมีการ

JWD คาดผลงาน H2/62 โตกว่า H1/62 รับชว่ง High Season ธุรกิจอาหาร-รับรู้รายได้จา

กบ.รว่มทุน-ธุรกิจโลจิสติกส์โตต่อเนื่อง เผยอยูร่ะหว่างเจรจารว่มทุน M&A-JV ธุรกิจ Food 

Service ท้ังในไทย-เวียดนาม-กัมพูชม เตรียมดิวดีลิเจนต์ ก.ย. นี้ คาดปิด 1-2 ดีลได้ปีหน้า 

พร้อมเล็งออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้ครบก�าหนดเดือนพ.ย.นี้ มูลค่า 300 ลบ. สรุปปลาย Q3/62 

- ต้น Q4/62 ขณะท่ีต้ังเป้าธุรกิจอาหาร 3-5 ปี โตแตะ 3 พันลบ. 

อาร์เอส-บีทีเอส เดินหน้าสร้างปรากฎการณ์คร้ังยิ่งใหญ่ทางธุรกิจ เดินเกมรุกตามวิสัยทัศน์ Horizontal Integration ขยายธุรกิจในแนวราบ 

เปิดกว้างจับมือพันธมิตรใหม่ ล่าสุด บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน) (บีทีเอส) ทุ่มเงินกว่า 1,000 ล้านบาท เข้าถือหุ้นในกลุ่มอาร์

เอส จ�านวน 68 ล้านหุ้น (7%) คาดต่อยอดธุรกิจมากมาย รองรับการขยายธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง

JWD คาดผลงาน H2/62 โตกว่า H1/62 รับช่วง High Season 
ธุรกิจอาหาร-รบัรูร้ายได้จากบ.รว่มทุน-ธุรกิจโลจิสติกส์โตต่อเน่ือง

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ�ากัด 

(มหาชน) หรอื ITEL เปิดเผยว่า บรษัิทฯยังคงเป้าหมายรายได้ปี2562 เติบโต 40% 

แตะที่ระดับ 2,000 ล้านบาท จากปีก่อนที่มรีายได้มรีายได้อยู่ที่ 1,611.36 ล้านบาท 

เน่ืองจาก ปัจจุบันบรษัิทฯมงีานในมือ จ�านวน 5,311 ล้านบาท แบ่งเป็น การให้บรกิาร

โครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเรว็สูง

ITEL มั่นใจปีนี้
เข้าถือหุ้น 7%

รายได้วิ่งสู่เป้า 2 พันลบ.

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 10อ่านต่อหน้า 7 อ่านต่อหน้า 5

ฉบับที่ 1045 วันที่ 20 สิงหาคม 2562

JWD ซุ่มท�าดีล M&A-JV
ธุรกิจ Food Service

RS อ้าแขนรับ BTS

สมัครสมาชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

ก็มาดิค้าบบบ

อ่านต่อหน้า 3

RS ดึง BTS  ถือหุ้น 7% ต่อยอดธุรกิจรองรบัการขยายธุรกิจ MPC 
พรอ้มเตรยีมผุดโปรเจ็คใหม่ ดันเป้ารายได้ 1  หมื่นลบ. ปี 65

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท อารเ์อส จ�ากัด (มหาชน) หรอื RS

นายกวิน กาญจนพาสน์
กรรมการบรหิารและกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 

บรษัิท บทีเีอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ�ากัด (มหาชน) หรอื BTS

นายณัฐนัย อนันตรัมพร
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท อินเตอรล้ิ์งค์ เทเลคอม 

จ�ากัด (มหาชน) หรอื ITEL
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 อาร์เอส-บีทีเอส เดินหน้าสร้างปรากฎการณ์

ครั้งยิ่งใหญ่ทางธุรกิจ เดินเกมรุกตามวิสัยทัศน์ 

Horizontal Integration ขยายธุรกิจในแนวราบ 

เปิดกว้างจับมือพันธมิตรใหม่ ล่าสุด บริษัท บีที

เอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน) (บีทีเอส) ทุ่ม

เงินกว่า 1,000 ล้านบาท เข้าถือหุ้นในกลุ่มอาร์

เอส จ�านวน 68 ล้านหุ้น (7%) คาดต่อยอดธุรกิจ

มากมาย รองรับการขยายธุรกิจพาณิชย์หลายช่อง

ทาง Multi-platform Commerce (MPC) พร้อม

เตรียมผุดโปรเจ็คใหม่ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

ผลักดันรายได้ของกลุ่มอาร์เอสก้าวสู่ระดับหมื่น

ล้านในปี 2565 ตามเป้าหมาย

 นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีท่ีมีความส�าคัญ

และมีความหมายส�าหรับอาร์เอสมาก เพราะถือ

เป็นจุดเปล่ียนของธุรกิจกว่า 35 ปี ด้วยการก้าวเข้า

สู่ธุรกิจการพาณิชย์อย่างสมบูรณ์ ถือเป็นการเริ่ม

ต้น ‘ยุคใหม่’ ภายใต้ Business Model ใหม่ ด้วย

ธุรกิจ Multi-platform Commerce (MPC) สร้าง

ธุรกิจในลักษณะ D to C (Direct to Customer) 

เป็นการสร้างโอกาสจากการบริหารธุรกิจด้ังเดิม

อย่างมิวสิคสู่ธุรกิจมีเดียท่ีแข็งแรงและมีความ

ช�านาญ พร้อมต่อยอดแพลตฟอร์มหน้าจอช่อง 8 

เป็นแพลตฟอร์ม จนสามารถสร้างรายได้และผล

ก�าไรของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 บริษัทยังคงมุ่งมั่นด�าเนินการตามวิสัยทัศน์ใน

การสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดและความ

แข็งแรงให้กับองค์กรในระยะยาว จึงเปิดกว้างเปิด

รับพันธมิตรใหม่ท่ีจะเข้ามาช่วยขยายธุรกิจในแนว

ราบ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ซึ่ง

การจับมือและเปิดให้บีทีเอส ผู้ให้บริการระบบ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ รวมถึงศักยภาพ

ของบริษัทในกลุ่มอย่าง VGI ผู้น�า Offline-to-

Online Solutions บนแพลตฟอร์มธุรกิจส่ือ

โฆษณา ธุรกิจบริการช�าระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ 

จะเสริมศักยภาพ (Synergy) ทางธุรกิจ จะเป็นการ

ผสาน  จุดแข็งของสองบริษัทท่ีเป็นผู้น�าในแต่ละ

อุตสาหกรรม เชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้า ตอกย�า

ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าและ

บริการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่การ

ขยายฐานรายได้ของบริษัท อาร์เอส ให้เติบโตสู่

เป้าหมาย 1 หมื่นล้าน ในปี 2565 ตามแผนท่ีวางไว้

ได้อย่างแน่นอน”

ฉบับที่ 1045 วันที่ 20 สิงหาคม 2562

เข้าถือหุ้น 7%
RS อ้าแขนรับ BTS
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 นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ
บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า “การเข้าถือหุ้นในอาร์เอสครั้ง

นี้ ถือเป็นการเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นการ

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว โดยบีทีเอ

สมีแพลตฟอร์มท่ีสามารถเชื่อมและเพิ่มศักยภาพ

ทางธุรกิจกับอาร์เอสได้เป็นอยา่งดี ประกอบด้วย

แพลตฟอร์มการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันเราให้บริการผู้

โดยสารถึงเกือบ 1 ล้านเท่ียวคนต่อวัน และคาดว่า

จะสามารถเพิ่มเส้นทางให้บริการจาก 48.9 กม. ใน

ปัจจุบัน เป็น 133.4 กม. ภายในปี 2564 และ VGI 

บริษัทในกลุ่ม ซึ่งมี 3 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ 1) 

ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านท่ีมีมูลค่าสื่อกว่า 12,000 

ล้านบาท 2) ธุรกิจบริการช�าระเงินผา่นแรบบิท กรุ๊ป 

มีผู้ใช้กว่า 18 ล้านคน และ 3) ธุรกิจโลจิสติกส์ท่ีเข้า

ถึงผู้บริโภคโดยตรง ได้กว่า 1.2 ล้านคนต่อวัน”  

 ขณะท่ีปัจจุบันอาร์เอสได้โฟกัสในธุรกิจ Multi-

platform Commerce (MPC) ท่ีสามารถเข้าถึง

ลูกค้ากว่า 1.2 ล้านคน ซึ่งตอบโจทย์ด้วยสินค้า

คุณภาพระดับโลกด้วยยอดขายกว่า 2,100 ล้าน

บาทต่อปี  โดยเราเชื่อว่าการลงทุนครั้งนี้จะชว่ยเก้ือ

หนุนและต่อยอดธุรกิจระหว่างกลุ่มบีทีเอสและอาร์

เอส ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง

โอกาสทางธุรกิจใหมท่ี่จะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม

ของท้ังสองบริษัทอีกด้วย

 “การเข้าถือหุ้นของกลุ่มบีทีเอสในครั้งนี้ นับ

เป็นมิติใหมข่องการจับมือพันธมิตรต่างขั้ว เพื่อ

แตกไลน์ต่อยอดสร้างโปรเจ็คใหมข่องท้ัง 2 ฝ่าย 

พร้อมรองรับการขยายธุรกิจพาณิชย์หลายชอ่งทาง 

Multi-platform Commerce (MPC) ให้มีศักยภาพ

เหนือคู่แขง่ขันและเพิ่มฐานรายได้เติบโตอยา่งก้าว

กระโดดสูเ่ป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น และบริษัทอาร์เอ

สยังคงรักษาพันธกิจในการท�างานตามวิสัยทัศน์ 

Horizontal Integration สร้างการเติบโตแนวราบ 

เปิดโอกาสท�าธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ  ในอนาคต

อยา่งต่อเนื่อง" นายสุรชัย กล่าวท้ิงท้าย

 ท้ังนี้ ภายหลังการเข้าถือหุ้นของ บริษัท บี

ทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับการ

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจนั้น จะไมส่ง่ผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงใดๆ ต่อการบริหารงานของบริษัท รวม

ถึงโครงสร้างการถือหุ้นของนายสุรชัย เชษฐโชติ

ศักด์ิ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญอั่นดับ 1 เชน่เดิม

ฉบับที่ 1045 วันที่ 20 สิงหาคม 2562

เข้าถือหุ้น 7%
RS อ้าแขนรับ BTS
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 ITEL คงเป้ารายได้ปี62 โต40% แตะ 2 พัน
ลบ. หลังตุน Backlog ในมือ 5.31 พันลบ. เล็ง
ประมูลงานใหม่มูลค่า 4 พันลบ. หวังได้งาน 1.4 
พันลบ. พร้อมแจกข่าวดี กิจการร่วมค้าอินเตอร์
ลิงค์และไอซีเอ็น  คว้างานจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง
เคเบิลใยแก้วน�าแสงแบบ Figure-8 มูลค่า 213 
ลบ.  

 นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า 
บริษัทฯยังคงเป้าหมายรายได้ปี2562 เติบโต40% 
แตะท่ีระดับ 2,000 ล้านบาท จากปีก่อนท่ีมีราย
ได้มีรายได้อยู่ท่ี 1,611.36 ล้านบาท เน่ืองจาก 
ปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือ จ�านวน 5,311 ล้าน
บาท แบ่งเป็น การให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสาร
ข้อมูลความเร็วสูง(DATA SERVICE) จ�านวน 
3,850 ล้านบาท การให้บริการติดต้ังโครงข่าย
โทรคมนาคม(Installation) จ�านวน 1,368.64 
ล้านบาท และการให้บริการพื้นท่ีศูนย์ข้อมูลหรือ
ดาต้าเซ็นเตอร์(Data Center) จ�านวน 93.05 ล้าน
บาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในช่วงท่ีเหลือของ
ปี จ�านวน 800 ล้านบาท

 ส�าหรับธุรกิจ DATA CENTER เฟสท่ี1 ปัจจุบัน
มีการลงทุนไปท้ังสิน 180 rack โดยให้บริการไป
แล้วท้ังสิ้น 80% ของพื้นท่ีท้ังหมด และบริษัทฯมี
แผนท่ีจะสร้างเฟสท่ี2 ด้วยการร่วมทุนกับบริษัท
อ่ืนโดยบริษัทฯต้ังเป้ามีศักยภาพในการให้บริการ
แบบเต็มก�าลัง 1,000 rack 

 "เฟส1 เกือบเต็มแล้วให้บริการ 80% ของ
พื้นท่ีท้ังหมดส่วนอีก 20% แล้วเช่นกันแต่ลูกค้ายัง
ไม่เข้าส่วนเฟส2 เราจะร่วมทุนและให้บริการ เรา
มีลูกค้าแสดงความจ�านงจะใช้บริการ(LOT) แล้ว 2 
ราย รวมกันประมาณ 60 rack ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ท�าแผนย้ายเข้า เราคาดว่าลูกค้า 1 ใน 3 จะย้าย
เข้าประมาณปลายปีนี้ และอีก 2 ใน 3 จะย้ายเข้า
ในช่วงต้นปีหน้า โดยลูกค้ารายหน่ึงเป็นแบงก์ ส่วน
อีกรายเป็นสถาบันการเงิน" นายณัฐนัย กล่าว

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมองกาสใน
การเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่องหลาย
โครงการ มูลค่าไม่ต�ากว่า 4,000 ล้านบาท และ
คาดหวังท่ีจะได้งานประมาณ 1,400 ล้านบาท เพื่อ

เข้ามาเติม Backlog ท่ีถูกรับรู้รายได้ไปในช่วงต้นปี 

 ส�าหรับ ปัจจุบันบริษัทฯมีฐานลูกค้าในส่วน
ของภาคเอกชนประมาณ 85% ท่ีเหลืออีก 15% 
เป็นรัฐบาล  

 นายณัฐนัย กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯมองว่า
ครึ่งปีหลังของปี2562จนถึงต้นปี2563 ภาพรวม
ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะมีความคึกคัก
มากขึ้น หลังรัฐบาบมีความจ�าเป็นในการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนต่างๆแล้วถึง 1.5 
แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าในช่วงไตรมาส3/2562 
ภาครัฐจะมีความชัดเจนการเปิดประมูลโครงการ
ดังกล่าว

 ท้ังนี้ บริษัทฯจะให้ความส�าคัญและจะขยาย
ไปในธุรกิจหลัก 3 ลักษณะ ได้แก่ 1.การให้บริการ
โครงข่ายโดยใช้โครงจ่าย Interlink Fiber Optic 
ซึ่งจะน�าเทคโนโลยีท่ีเพิ่มขีดความสามารถของ
รดบบโครงจ่ายและสามารถให้บริการรับ-ส่งข้อมูล
ได้ครบทุกรูปแบบ 2. face new cyber security 
3.โครงการเน็ตประชารัฐ

ฉบับที่ 1045 วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ITEL มั่นใจปีนี้
รายได้วิ่งสู่เป้า 2 พันลบ.
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 กิจการร่วมค้าอินเตอร์ลิงค์และไอซีเอ็น คว้างานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วน�าแสงแบบ Figure-8 มูลค่า 213 ลบ. 

 

 นายมนชัย มณีไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ากัด (มหาชน) 
ICN เปิดเผยว่า  บริษัทได้ ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) ITEL ในนาม “กิจการค้าร่วมอินเตอร์ล้ิงค์และไอซีเอ็น" ได้เข้าร่วม

ประมูล งานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในงานจัดซื้อพร้อมติดต้ังเคเบิลใยแก้วน�าแสง แบบ Figure-8 Corrugated Steel Type Armour ชนิด 

G.652D ขนาด 24 Cores ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี PEA-CDD-01-2018 ซึ่งกิจการค้าร่วมอิน

เตอร์ล้ิงค์และไอซีเอ็น ได้ชนะการเสนอราคาโดยเสนอราคาต�าสุดและคาดว่าจะได้มี การลงนามสัญญาจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี

 มูลค่ารวมของสัญญาจ้าง:213,000,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 การแบ่งสัดส่วนมูลค่างาน ดังน้ี 1. บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ากัด (มหาชน) มีมูลค่าของสัญญาจ้าง 

85,200,000.00บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) มีมูลค่าของสัญญาจ้าง 127,800,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่า

เพิ่ม

 ระยะเวลาด�าเนินงาน: ภายในระยะเวลา 365 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ฉบับที่ 1045 วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ITEL มั่นใจปีนี้
รายได้วิ่งสู่เป้า 2 พันลบ.
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 JWD คาดผลงาน H2/62 โตกว่า H1/62 รับช่วง 

High Season ธุรกิจอาหาร-รับรู้รายได้จากบ.ร่วม

ทุน-ธุรกิจโลจิสติกส์โตต่อเนื่อง เผยอยู่ระหว่างเจรจา

ร่วมทุน M&A-JV ธุรกิจ Food Service ท้ังในไทย-

เวียดนาม-กัมพูชม เตรียมดิวดีลิเจนต์ ก.ย. นี้ คาด

ปิด 1-2 ดีลได้ปีหน้า พร้อมเล็งออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้น

กู้ครบก�าหนดเดือนพ.ย.นี้ มูลค่า 300 ลบ. สรุปปลาย 

Q3/62 - ต้น Q4/62 ขณะท่ีต้ังเป้าธุรกิจอาหาร 3-5 ปี 

โตแตะ 3 พันลบ. พร้อมดันเข้า ตลท. ในปี 65

 นายเอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เจดับเบิ้ลยู
ดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
JWD เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าผลการด�าเนิงานใน

ช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2562 จะเติบโตมากกว่าช่วงครึ่ง

ปีแรกท่ีผ่านมา เนื่องจากการเข้าสู่ช่วง High Season 

ของธุรกิจอาหาร และรับรู้รายได้จาก TRANSIMEX 

CORPORATION ประเทศเวียดนาม ท่ีบริษัทฯ ถือ

หุ้นอยู่ 23.94% และการถือหุ้นในบริษัทพันธมิตรท่ี

ด�าเนินธุรกิจด้านนิคมอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชา 

รวมไปถึงในธุรกิจโลจิสติกส์ท่ีร่วมทุนกับบริษัท  CJ 

LOGISTICS ในประเทศเกาหลีใต้ท่ีจะเริ่มให้บริการใน

เดือนตุลาคม และรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลัง รวมไป

ถึงจากธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศท่ียังคงเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้เติบโต 

20% จากปีก่อนหน้า ท่ีมีรายได้รวม 3,319.14   ล้าน

บาท

 "แม้ในช่วงครึ่งปีแรกท่ีผ่านมา ในบางกลุ่มธุรกิจ

จะมีการเติบโตท่ีลดลงเล็กน้อย เช่น ในธุรกิจอาหาร 

เนื่องจากในไต้หวันมีข่าวเรื่องไข้หวัดนก จึงท�าให้

การขายอาหารประเภท Egg liquid ลดลง และใน

ส่วนของ TRANSIMEX CORPORATION ประเทศ

เวียดนาม ท่ีในช่วงครึ่งปีแรกมีวันหยุดจ�านวนมาก จึง

ท�าให้มีผลงานลดลงไป แต่คาดว่าในช่วงคร่ึงปีหลัง 

ธุรกิจท้ังสองและธุรกิจอ่ืนๆจะมีผลการด�าเนินงานท่ี

เติบโตขึ้น ผลช่วยหนุนรายได้ท้ังปีของบริษัทฯ ได้ " 

นายเอกพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

 โดยในส่วนของธุรกิจอาหารปัจจุบัน บริษัทฯ

ได้มีการให้บริการ Food service ร้านอาหารเบอร์

เกอร์ คิง ในประเทศอินโดนีเซีย จ�านวนท้ังสิ้น 55 

สาขา ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีสัญญาให้บริการเพิ่มอีก 85 

สาขา รวมเป็น 140 สาขาภายในสิ้นปีนี้  นอกจากนี้

บริษัทฯ คาดว่าในปี 2563 จะสามารถรับรู้รายได้จาก

การให้บริการ Food service ในประเทศไต้หวันแบบ

เต็มปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดต้ังระบบ  Food 

service แล้วกว่า 80% โดยจะเร่ิมมีการทดลองระบบ

และสามารถขายได้ในไตรมาส 4/2562 ซึ่งบริษัทฯ มี

แผนท่ีจะผลักดันธุรกิจอาหารเข้าตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยในปี 2565 และมีรายได้ 3,000 ล้าน

บาท ใน 3-5 ปี หรือมีสัดส่วน 50% เทียบเท่ากับธุรกิจ

โลจิสติกส์

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจา

ร่วมทุน  M&A  ในธุรกิจอาหาร การให้บริการ Food 

service ในประเทศไทย ขนาดประมาณ 500 ล้าน

บาท และ การร่วมทุนแบบ Joint Venture ใน

ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา ซึ่งจะเริ่มมี

การเข้าไปดิวดีลิเจนต์ในเดือนกันยายนนี้  และคาดว่า

จะสามารถปิดดีลได้ 1-2 ดีลภายในปี 2563 

 นายเอกพงษ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  บริษัทฯมีแผนท่ี

จะออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมท่ีจะหมดอายุในเดือน

พฤศจิกายน 2562 มูลค่า 300 ล้านบาท ซึ่งจะมีความ

ชัดเจนในช่วงปลายไตรมาส 3/2562 - ต้นไตรมาส 

4/2562 ว่าจะแบ่งออกเป็นบางส่วนหรือออกท้ังหมด

ในครั้งเดียว

ฉบับที่ 1045 วันที่ 20 สิงหาคม 2562

JWD ซุ่มท�าดีล M&A-JV
ธุรกิจ Food Service
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 JWD ลุยขยายธุรกิจ Self-Storage 
เตรียมเปิดบริการ 2 สาขาใหม่ปลายปีนี้

 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน
โฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ JWD 

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับ

อาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าขยาย

ธุรกิจ Self-Storage หรือบริการให้เช่าห้องเก็บของ

ส่วนตัว ภายใต้ชื่อ JWD Store It! (เจดับเบิ้ลยูดี สโตร์ 

อิท!) เพ่ือขยายพ้ืนท่ีให้บริการรองรับไลฟ์สไตล์คน

รุ่นใหม่ท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีจ�ากัดและต้องการเช่าห้อง

เก็บส่วนตัวท่ีแยกเป็นสัดส่วนจากพื้นท่ีพักอาศัย หลัง

จากการเปิดให้บริการสาขาแรกท่ีศรีกรีฑา (ถนน

กรุงเทพกรีฑา) มีผลตอบรับท่ีดี ปัจจุบันมีอัตราเช่า

พ้ืนท่ีกว่า 90% และสาขา 2 ท่ี สยาม (ในโครงการ Zy 

Walk) ซ่ึงในเฟสแรก มีอัตราเช่าพื้นท่ีกว่า 70% อยู่

ระหว่างเตรียมเปิดให้บริการเฟสใหม่

 

โดยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ บริษัทฯ จะเปิด

ให้บริการ JWD Store It! เพ่ิมขึ้นอีก 2 สาขา ได้แก่ 

สาขาเทียนร่วมมิตร มีพื้นท่ีให้เช่ารวม 2,000  ตาราง

เมตร และสาขารามอินทรา มีพื้นท่ีให้เช่ารวม 1,800  

ตารางเมตร เพื่อขยายพื้นท่ีให้บริการอย่างครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในย่านรัชดาภิเษก ห้วยขวาง 

พระราม 9 เอกมัย-รามอินทรา และเกษตร-นวมินทร์ 

เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้พักอาศัย ผู้ประกอบธุรกิจ 

SMEs หรือผู้ประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ชท่ีต้องการ

พื้นท่ีเก็บสินค้าท่ีมีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง 

รวมถึงสามารถเข้า-ออกพื้นท่ีได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดย

ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากพาร์ทเนอร์ (สโตร์

อิท แมเนจเม้นท์) จากประเทศสิงคโปร์ 

 

“เรามั่นใจว่า Self-Storage เป็นธุรกิจท่ีมีอนาคต 

เห็นได้จากเมืองใหญ่ ๆ ท่ัวโลก อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง 

ญี่ปุ่น ฯลฯ ก็มีผู้ด�าเนินธุรกิจประเภทนี้และมีเทรนด์

การเติบโตท่ีดี JWD จึงมีแผนลงทุนขยายสาขาอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี เฉล่ียปีละ 2-3 สาขา เน้นพื้นท่ีกรุงเทพฯ 

ช้ันในท่ีมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่น อาทิ เยาวราช 

สาทร เป็นต้น พร้อมต้ังเป้าหมายขยายสาขาท่ัวพื้นท่ี

กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีให้บริการในธุรกิจ Self-

Storage เป็นกว่า 2 หมื่นตารางเมตรภายในปี 2565 

ยกระดับเป็นผู้น�าธุรกิจ” นายชวนินทร์ กล่าว

 

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร JWD กล่าวว่า นอกจากการขยายสาขา 

บริษัทฯ ได้รุกขยายการให้บริการใหม่ ๆ เพื่อตอบ

สนองความต้องการผู้ใช้บริการ โดยในเดือนกันยายน

นี้ JWD Store It! สาขาสยาม จะเปิดพื้นท่ีเฟส 2 เพื่อ

ให้บริการใหม่ ‘ตู้นิรภัยให้เช่า’ เจาะกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีต้องการเช่าพื้นท่ีเก็บของมีค่า เนื่องจากปัจจุบัน

ธนาคารหลายแห่งมีตู้เซฟไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ โดยมีพื้นท่ีให้บริการกว่า 2,000 ช่อง

จุดเด่นของบริการตู้นิรภัยให้เช่าคือ การออกแบบ

ก่อสร้างภายใต้มาตรฐานระดับ International Vault 

Standard Class A ด้วยผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก

และระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมระบบรักษาความ

ปลอดภัยท่ีทันสมัยโดยใช้ระบบ Biometric Scan ใน

การสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า ติดต้ังระบบป้องกัน

การบุกรุกโดย SECOM และมีบริการเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงโดย G4S คาดว่า

บริการดังกล่าวจะได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้าท่ีพัก

อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงโครงการ 

ฉบับที่ 1045 วันที่ 20 สิงหาคม 2562

JWD ซุ่มท�าดีล M&A-JV
ธุรกิจ Food Service
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 ก็มาดิค้าบบบ!! ตลาดบ้านเราวันน้ีปรับตัวขึ้นได้ต่อระหว่างวันพุ่งขึ้นไปบวก

ถึง 12.25 จุด ก่อนจะย่อซับแรงขายมาปิดท่ี 1,637.26 จุด บวกขึ้นมา 5.86 จุด

เจ้าค่ะ ประเด็นหนุนยังคงมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศซึ่งจะ

มีการน�าเข้าครม.พิจารณาพรุ่งนี้เจ้าค่ะ รวมไปถึงประเด็นจาก ตปท. รอดูการ

ประชุมประจ�าปีของเฟดท่ีแจ็กสัน โฮล จะออกมาในทิศทางใดเจ้าค่ะ ตลาดจะผัน

ผวนหน่อยๆ ช่วงนี้เน้นหุ้นสวยๆท่ีแข็งกว่าตลาดและมีประเด็นบวกเฉพาะตัวไว้

เจ้าค่ะ 

 ตัวแรกมาดูหุ้นโรงไฟฟ้าท่ีเราเก็งกันสักพักแล้ว ส�าหรับ GPSC นะเจ้าคะ 

ล่าสุดกลับขึ้นมายืนเหนือ 70.00 บาทได้อีกครั้งพร้อมวอลุ่มเด่น เทคนิคก็สวย 

แท่งเทียนเขียวสามทหารเสือบวกขึ้นมาต่อเน่ือง 3 วันติดเจ้าค่ะ และขึ้นมาปิด

ท่ี 70.25 บาท บวกขึ้นมา 2.18% เจ้าค่ะ อย่างท่ีเจ๊บอกไปเจ้าค่ะสัปดาห์หน้ามี

ประเด็นเก็งก�าไรในส่วนของปันผลเข้ามาด้วยเจ้าค่ะ สายเก็งก�าไรมาจับตาลุ้นกัน

ต่อแนวต้าน 72.50 บาทเจ้าค่ะ

 รีบาวด์ขึ้นมาแรงสองวันติดเจ้าค่ะ ส�าหรับ PTTGC ล่าสุดพุ่งขึ้นมาปิดท่ี 

52.25 บาท บวกข้ึนมา 3.33% เจ้าค่ะ บวกต่อเน่ือง 2 วันท�าการ จุดน้ีเจ๊อยากให้

จับตากันสักหน่อยเจ้าค่ะ หลังราคาปรับตัวลงมาต�ามาก ซึ่งก็ท�าให้มี Up side ท่ีสูง

ขึ้นตามเจ้าค่ะ พร้อมเกิดสัญญาณกลับตัวทางเทคนิคขึ้นมาสวยๆเจ้าค่ะ ทรงนี้มี

โอกาสกลับข้ึนยืนบน 55.00 บาทอีกครั้ง สายเก็งก�าไรอย่ามองข้ามเชียวมาลุ้นกัน

ต่อเจ้าค่ะ

 บวกได้แรงฟินๆกันไปนะเจ้าคะ ส�าหรับยางมะตอย TASCO ท่ีเจ๊เม้าท์มอย

เรื่องงบไปเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว ใครตามเจ๊มายังคงฟินต่อเน่ืองเจ้าค่ะ ล่าสุดขยับขึ้น

มาปิดท่ี 18.40 บาท บวกขึ้นมา 2.22% เจ้าค่ะ ลุ้นกลับขึ้นไปบน 20.00 บาทกัน

อีกครั้ง อีกท้ังยังคาดงบในปีนี้จะโตได้ต่อเนื่องตลอดท้ังปีจากราคายางมะตอยท่ี

ปรับตัวสูงขึ้น รวมไปถึงอุปสงค์การใช้งานเพิ่มขึ้นและรัฐบาลก็ป้อนงานให้เร่ือยๆ

ด้วยเจ้าค่ะ สายเก็งก�าไรเล่นรอบกันไปยาวๆงานนี้ ตอนย่อห้ามพลาดเวลาฟื้ นตัว

จะแรง จับตากันให้ดีเจ้าค่ะ

 สวยงามต่อเนื่องเจ้าค่ะ ส�าหรับอินเด็กซ์ ILM เจ้าค่ะ หลังกลับข้ึนมายืนเหนือ

ราคาจอง 22.00 บาทได้ก็มีแรงซื้อเข้ามาเพียบ ดันราคาขึ้นมาท�าไฮ 22.40 บาท 

ก่อนจะย่อมาปิดท่ี 22.20 บาท บวกขึ้นมา 1.83% เจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นตัวนี้น่า

ติดตามเจ้าค่ะ สายเก็งก�าไรเต้นตามจังหวะ Sideway ในกรอบ 21.40-23.80 บาท

กันไปสนุกๆเจ้าค่ะ รอบนี้ม้วนขึ้นมาเล่นกันต่อเนื่อง จับตากันให้ดีเจ้าค่ะ ลุ้นแนว

ต้านแรกท่ี 23.00 บาทเจ้าค่ะ เล่นเป็นรอบแดงๆซื้อเขียวๆขายก�าไรพองโตเจ้าค่า 

 ปิดท้ายกันด้วยเสี่ยตา WORK กันสักหน่อยเจ้าค่ะ วันนี้แอบมาสวยๆพร้อม

มูลค่าซื้อขายหนาแน่นทีเดียวเจ้าค่ะ พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 24.50 บาทไฮของวัน บวก

ขึ้นมา 6.99% เจ้าค่ะ ความฟินยังไม่จบหลัง 10fight10 เพิ่งจบไปหมาดๆ ก็มี

รายการใหม่ Social Icon Thailand ท่ีเฟ้นหาสุดยอดนักท�าคลิปวิดีโอ มาเสียบ

ทันที โดยตัวรายการจะมีดาราและโค้ชท่ีมากประสบการณ์ในโลกออนไลน์เป็น 

commentator เรียกได้ว่าน่าติดตามทีเดียวเจ้าค่ะ ส�าหรับคอนเทนต์ของ WORK 

ท่ีเจ๊เชื่อว่าจะเรียกเรตต้ิงผู้ชมได้ต่อเนื่องเจ้าค่ะ ส่วนราคาหุ้นมาลุ้นนทดสอบแนว

ต้าน 25.00 บาทกันต่อเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่เจ้าค่า

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน

ประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

ก็มาดิค้าบบบ!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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