
ECF เผยผลประกอบการครึง่แรกปี 63 รายได้รวม 587.69 ล้าน
บาท ก�าไรสุทธิ 15.30 ล้านบาท แนวโน้มธุรกิจครึง่ปีหลังเติบโต
ดกีว่าครึง่ปีแรก ธุรกิจเฟอรนิ์เจอรเ์ข้าช่วงไฮซซีั่น ออเดอรท์ะลัก

GUNKULประกาศผลงานคร่ึงแรกปี 63 ไม่ธรรมดา ก�าไรโตแตะ 718.33 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 3,437.93 
ล้านบาท “โศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์” ส่งสัญญาณคร่ึงปีหลังยังสดใส อานิสงส์โซลาร์ฟาร์ม-วินด์ฟาร์ม-งาน EPC ยังโต
ต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าประมูลงานเพิ่มอีกเพียบหนุนผลงานโตไม่ยั้ง

เรง่แผนขยายก�าลังการผลิต ชูกลยุทธ์บริหารต้นทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ ลุยขยาย

ตลาดสง่ออกโตต่อเนื่อง ขณะท่ีในประเทศขยายชอ่งทางจ�าหนา่ยออนไลน์และ

โมเดิร์นเทรด ปั๊ มรายได้ พร้อมรับรู้ก�าไรจากธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้า ดันมาร์จ้ิน

เพิ่ม นายอารักษ์ สุขสวัสด์ิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด 

(มหาชน) (ECF) เปิดเผยถึงผลประกอบการ

ECF ส่งซิก
H2/63 กระฉูด ส่งออกพุ่ง
ดันทั้งปีโตเข้าเป้า 10-12%
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GUNKUL ลั่นโซลาร์ฟาร์ม-วินด์ฟาร์ม-งาน EPC
          ดันผลงาน H2/63 ผงาด!!

บวกกันต่อ!! มาดดัูชนตีลาดหุน้ไทยวันน้ีปดิท่ี 1,346.69 จุด บวก 9.85 
จุด ยงัคงรบัขา่วบวกจากวัคซีนได้ต่อเนื่องเจ้าค่ะ อีกท้ังในวันเสารน์ีจ้ะ
มีประเด็นในสว่นของการเจรจาการค้านะหว่างสหรฐัและจีนยงัคงเปน็
ความหวังผลัดตลาดกันอีกครั้ง

JWD โชว์ผลการด�าเนินงานแข็งแกรง่กว่าภาพรวมตลาดโลจิสติกส์ ท�ารายได้รวม

ครึ่งปีแรก 1,853.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% ท่ามกลาง COVID-19 จากธุรกิจคลัง

สินค้าท่ัวไปและห้องเย็นท่ีเติบโตดี แต่ธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์ สินค้า

อันตรายและขนส่งสินค้า รับผลกระทบจากภาพรวมเศรษฐกิจ ส่งผลก�าไรสุทธิ

ชะลอตัว ด้านผู้บริหารชี้ธุรกิจผา่นจุดต�าสุดแล้ว มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่ง

ปีแรก หลังอุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มฟื้ นตัวหนุนดีมานด์ด้านโลจิสติกส์ วางแผน

ขยายฐานลูกค้าด้าน Cold Chain Express Delivery 

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 7

JWD ฝ่าCOVID-19
โกยรายได้ครึ่งปีแรกเพ่ิมขึ้น 4.9% บวกกันต่อ!!

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผูจั้ดการ 

บรษัิท อสีต์โคสท์เฟอรนิ์เทค จ�ากัด (มหาชน) (ECF)

GUNKUL คาดครึง่ปีหลัง ผลประกอบการโตต่อเน่ืองจากครึง่ปีแรก เหตุทยอยรบัรูร้าย
ได้จาก โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนยีริง่ จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL)



www.hooninside.com

2

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 1159 วันที่ 14 สิงหาคม 2563



www.hooninside.com

3

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

GUNKULประกาศผลงานคร่ึงแรกปี 63 ไม่ธรรมดา 

ก�าไรโตแตะ 718.33 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม

เท่ากับ 3,437.93 ล้านบาท “โศภชา ด�ารงปิยวุฒ์ิ” 

ส่งสัญญาณคร่ึงปีหลังยังสดใส อานิสงส์โซลาร์

ฟารม์-วินด์ฟาร์ม-งาน EPC ยังโตต่อเน่ือง พร้อมเดิน

หน้าประมูลงานเพิ่มอีกเพียบหนุนผลงานโตไม่ยั้ง

 นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 
จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยถึงผล

ประกอบการงวด 6 เดือน (สิ้นสุด วันท่ี 30 มิถุนายน 

2563) ของบริษัทฯและบริษัทย่อยว่า มีก�าไรสุทธิ 

718.33 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

เท่ากับ 661.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.45 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 8.53 % ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 3,437 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.43% จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อนท่ีมีรายได้รวมเท่ากับ 3004.33 ล้านบาท แบ่ง

เปน็รายได้จากการขายภายในประเทศ 496.68 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.10 % รายได้จากการขายต่าง

ประเทศเพิ่มขึ้นอยู่ท่ี 576.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 

41.74 %

ท้ังน้ีแม้ผลการด�าเนินงานไตรมาส2/2563 จะปรับ

ตัวลดลงเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากการลดลงของกระแส

ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เน่ืองจาก

กระแสลมอ่อน โดยมีกระแสไฟฟ้าลดลงประมาณ 

16,9% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แต่

บริษัทฯ ยังมีรายได้จากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่ม

ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากรับรู้รายได้จากการ

ขายพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในต่างประเทศเต็ม

จ�านวนรวม 4 โครงการ รวม 125.30 เมกะวัตต์ 

ได้แก่ โครงการในประเทศญี่ปุ่นจ�านวน 2 โครงการ 

ขนาดรวม 65.30 เมกะวัตต์ และโครงการในประเทศ

เวียดนาม ซ่ึงเริม่รบัรู้รายได้ทันทีต้ังแต่ท�าการเข้าซื้อ

กิจการต้ังแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา 

จ�านวน 2 โครงการขนาดรวม 60 เมกะวัตต์

“ตัวเลขผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีรายได้

และก�าไรจากธุรกิจผลิตและจัดหาอุปกรณ์ส�าหรับ

ระบบไฟฟ้า การจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าโซลาร์

ฟาร์มและโรงไฟฟ้าพลังงานลมเติบโตได้อย่างต่อ

เนื่อง ถือว่าเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ ซ่ึงเกิดจาก

การผนึกก�าลังขับเคล่ือนองค์กรของทีมผู้บริหาร 

และพนักงานด้วยการเดินหน้าขยายงานในทุกภาค

ธุรกิจอย่างเต็มท่ี เพื่อผลักดันผลประกอบการให้

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้

กับผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังเดินหน้าร่วมประมูล

งานใหม่ๆ โดยเฉพาะงาน EPC ท่ียังมีโอกาสเติบโต

ค่อนข้างสูง คร่ึงปีแรกก็ทยอยได้งานอย่างต่อเน่ือง”

ฉบับที่ 1159 วันที่ 14 สิงหาคม 2563

GUNKUL ลั่นโซลาร์ฟาร์ม-วินด์ฟาร์ม-งาน EPC
ดันผลงาน H2/63 ผงาด!!
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวต่อถึง แนวโน้มผล

ประกอบการในคร่ึงปีหลังของกลุ่มบริษัทฯ คาด

ว่าน่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่ องจากครึ่งปีแรก 

เนื่องจากทยอยรับรู้รายได้จาก โครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ ท่ีด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณชิย์ (COD) ไปแล้ว ซึ่งบรษัิทยงัมโีครงการลงทุน

อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ อิ

วาคุนิ ประเทศญีปุ่น ก�าลังการผลิต 98 เมกะวัตต์ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างของสายส่ง คาด

ว่าจะ COD ได้ช่วงปี 2566 ,โครงการพลังงานแสง

อาทิตย์ Kenyir Gunkul Solar (KGS) ประเทศ

มาเลเซีย ขนาด 29.99 เมกะวัตต์ และก�าลังการ

ผลิตติดต้ัง 39.0297 เมกะวัตต์ ณ รัฐตรังกานู ได้

รับสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 21 ปี คาดว่าจะ 

COD ได้ภายในไตรมาส 4/2563 และอยู่ระหว่าง

การเจรจาเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ในประเทศเวียดนาม คาดสรุปผลได้ภายในไตรมาส 

3/2563

นอกจากนี้ยังมีโครงการรับเหมาก่อสร้างน�าสาย

ไฟฟ้าลงดินกับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ผ่านการ

รว่มมอืกับกรุงเทพธนาคม โดยอยูร่ะหว่างอนมุติัการ

ท�าแบบร่างและตรวจรับงาน PILOT ROUTE ระยะ

ทาง 1.8 กิโลเมตร คาดด�าเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 

3/2563 ส่วนโครงการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัทฯ 

ได้จดทะเบียนบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์ เพื่อ

รองรับการเติบโตในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์

ในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อรองรับโครงการโรง

ไฟฟ้าโซลาร์ 1,000 เมกะวัตต์ ท่ีอยูร่ะหว่างประกวด

ราคา และรองรับการขยายตัวของโครงสรา้งพื้นฐาน

ด้านระบบไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายก�าลังการ

ผลิตในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

เข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วน

ภมูภิาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย 

(กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) อีกท้ังยังมี

งานก่อสร้างในมือ (Backlog) ประมาณ 8,000 กว่า

ล้านบาท จึงท�าให้มั่นใจรายได้ และก�าไรสุทธิในปีนี้

จะเติบโตอย่างโดดเด่น โดยคาดว่าการเติบโตของ

รายได้ปีนี้จะไม่น้อยกว่า 15-20%
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

ECF เผยผลประกอบการครึ่งแรกปี 63 รายได้รวม 

587.69 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 15.30 ล้านบาท แนว

โน้มธุรกิจครึ่งปีหลังเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก ธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์เข้าช่วงไฮซีซั่น ออเดอร์ทะลัก เร่งแผน

ขยายก�าลังการผลิต ชูกลยุทธ์บริหารต้นทุนอย่าง

มีประสิทธิภาพ ลุยขยายตลาดส่งออกโตต่อเน่ือง 

ขณะท่ีในประเทศขยายช่องทางจ�าหน่ายออนไลน์

และโมเดิร์นเทรด ปั๊ มรายได้ พร้อมรับรู้ก�าไรจาก

ธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้า ดันมาร์จ้ินเพิ่ม

 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้
จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ�ากัด (มหาชน) (ECF) เปิดเผยถึงผลประกอบ

การครึ่งแรกปี 2563 ว่า บริษัทมีรายได้รวมอยู่ท่ี 

587.69 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนท่ีมี

รายได้รวม 664.30 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 15.30 

ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 

28.37 ล้านบาท หรือลดลง 46.08%

ขณะท่ีผลประกอบการไตรมาส 2/2563 บริษัทมรีาย

ได้รวม 293.33 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 305.19 ล้านบาท และมี

ขาดทุนสุทธิเล็กน้อย 1.82 ล้านบาท ลดลงจากช่วง

เดียวกันปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 11.43 ล้านบาท

ท้ังน้ี ผลประกอบการของบริษัทช่วงครึ่งปีแรก

ปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส�าหรับธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์ในประเทศ เน่ืองจากกลุ่มร้านค้า

ประเภท Hypermarket อาทิ เทสโก้ โลตัส บ๊ิกซี 

โฮมโปร ฯลฯ ท่ีเป็นลูกค้าของบริษัทฯ จ�าเป็นต้อง

ปิดการขายผ่านสาขาตามค�าสั่งของรัฐบาล ขณะ

ท่ีลูกค้าต่างประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลมีค�าส่ังล็อค

ดาวน์ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ 

อีกท้ังช่วงไตรมาส 2 เป็นช่วงโลว์ซีซั่นของธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ขยายฐาน

ลูกค้าต่างประเทศ ลดการพึ่งพากลุ่มลูกค้าญี่ปุ่น ส่ง

ผลให้ยอดขายการส่งออกเริ่มกลับมาเพิ่มข้ึนอีกครั้ง

ในช่วงไตรมาสท่ี 2 และขณะนี้ทางบริษัทได้รับค�า

สั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าท้ังจากญี่ปุ่น อินเดีย จีน และ

อเมริกาอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีนี้
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ส�าหรับผลขาดทุนเล็กน้อยของไตรมาส 2/2563 ท่ี

เกิดขึ้นน้ัน แม้ท่ีผ่านมาบริษัทจะสามารถวางแผน

ควบคุมค่าใช้จ่าย และบริหารจัดการต้นทุนอย่าง

ต่อเน่ืองมาโดยตลอด ซ่ึงจะเห็นได้จากต้นทุนการ

จัดจ�าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีลดลง แต่

ท้ังนี้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบ

ต่อรายได้ท่ีลดลง ซ่ึงบริษัทได้รับผลกระทบนี้เริ่มมา

ต้ังแต่ชว่งไตรมาสท่ี 1 ต่อเนื่องจนถึงไตรมาสท่ี 2 คิด

เป็นสัดส่วนท่ีมากกว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีบริษัท

สามารถควบคุมและบริหารให้ลดลงได้

ส�าหรับทิศทางธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในช่วงครึ่งปีหลัง 

มีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจาก

เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น โดยบริษัทมีแผนการขยายตลาด

ในประเทศ มุ่งเน้นกระตุ้นยอดขายผ่านช่องทาง

จ�าหน่ายใหม่ อาทิ จ�าหน่ายผ่านออนไลน์ ร้านโม

เดิร์นเทรดชั้นน�าท่ีมีสาขาท่ัวประเทศพร้อมกับ

แผนการขยายสาขาท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งถือเป็นการเพิ่ม

ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศผ่านลูกค้า

ของบริษัท รวมถึงสร้างความหลากหลายของช่อง

ทางการจ�าหน่ายสินค้า

ขณะท่ีตลาดต่างประเทศ ยังสามารถเติบโตได้ดีใน

ไตรมาส 3/63 โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าประเทศอินเดีย 

จีน อเมริกา ญี่ปุ่น มีค�าสั่งซื้อทยอยเข้ามามากกว่า

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ ส่งผลให้บริษัทวางแผนเพิ่มก�าลัง

การผลิตเพื่อรองรับค�าสั่งซื้อ ปจัจุบันบริษัทมสีดัสว่น

รายได้จากยอดขายต่างประเทศอยู่ท่ี 63% และใน

ประเทศอยู่ท่ี 37%

ด้านธุรกิจพลังงานทดแทนมแีนวโนม้ดี เนื่องจากเริม่

รับรู้รายได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว โดยในปีนี้คาดว่าจะ

เห็นการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าภายในปีนี้ จะคาดว่า

จะสามารถรักษาการเติบโตตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

10-12% และรักษาอัตราก�าไรสุทธิให้อยู่ในช่วง

ใกล้เคียงกันกับปีก่อนภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 และยังคงมุ่งมั่นท่ีจะเพิ่ม

ความสามารถในการท�าก�าไรในธุรกิจต่าง ๆ อย่าง

ต่อเนื่อง
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JWD โชว์ผลการด�าเนินงานแข็งแกร่งกว่าภาพรวม
ตลาดโลจิสติกส์ ท�ารายได้รวมครึ่งปีแรก 1,853.4 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 4.9% ท่ามกลาง COVID-19 จากธุรกิจ
คลังสนิค้าท่ัวไปและหอ้งเย็นท่ีเติบโตดี แต่ธุรกิจรับฝาก
และบรหิารยานยนต์ สนิค้าอันตรายและขนสง่สินค้า รบั
ผลกระทบจากภาพรวมเศรษฐกิจ สง่ผลก�าไรสทุธชิะลอ
ตัว ด้านผู้บริหารช้ีธุรกิจผ่านจุดต�าสุดแล้ว ม่ันใจผลงาน
ครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก หลังอุตสาหกรรมยานยนต์
เริ่มฟื้ นตัวหนุนดีมานด์ด้านโลจิสติกส์ วางแผนขยาย
ฐานลูกค้าด้าน Cold Chain Express Delivery เปิดเส้น
ทางขนส่งสินค้าข้ามแดนใหม่ พร้อมชูโมเดล Strength 
in Diversify เติบโตอย่างแข็งแกร่งจากพอร์ตธุรกิจโลจิ
สติกส์ท่ีหลากหลาย  

 

 ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้า
หนา้ทีฝ่า่ยการเงนิ บริษทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิ
โฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ JWD 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับ
อาเซียน เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานของ JWD ช่วง
ไตรมาส 2/2563 และงวด 6 เดือนแรกของปีนี้ สะท้อน
ความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการบริหารธุรกิจโลจิสติ
กส์และซัพพลายเชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอ
ตัวและผลกระทบด้านซัพพลายเชนจากโรค COVID-19 

โดยไตรมาส 2 ท่ีผ่านมาท�ารายได้รวม 887.3 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีท�าได้ 
869.4 ล้านบาท  ส่งผลรายได้รวม 6 เดือนแรกปี 2563 
อยู่ท่ี 1,853.4 ล้านบาท เติบโต 4.9% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 1,766.2 ล้านบาท ซึ่ง
นับว่าเป็นผลงานท่ีดีกว่าภาพรวมตลาดโลจิสติกส์  

 

รายได้ท่ีเพิ่มข้ึนมีปัจจัยจากธุรกิจคลังสินค้าท่ัวไปท่ีมี
รายได้รวมไตรมาส 2 ท่ีผ่านมา 107.3 ล้านบาท และ
งวด 6 เดือนแรกปีนี้ 211.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.5% 
และ 24.6% ตามล�าดับเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยมีอัตราการเช่าพื้นท่ีเฉล่ีย ณ สิ้นไตรมาส 
2/2563 เพิ่มขึ้นเป็น 95.6% ส่วนธุรกิจคลังสินค้าห้อง
เย็น มีรายได้รวมไตรมาส 2 ท่ีผ่านมา 199.4 ล้านบาท 
และงวด 6 เดือนแรกของปีนี้ 387.8 ล้านบาท เติบโต 
34.7% และ 27.5% ตามล�าดับจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน เนื่องจากปริมาณสินค้าท่ีรับฝากเพิ่มขึ้นและได้
ขยายธุรกิจ JWD Cold Chain Express Delivery สง่ผลดี
ต่อการการใชพ้ื้นท่ีคลังสนิค้าหอ้งเยน็ท่ีบางนา นอกจาก
นี้ยังรับรู้รายได้เพ่ิมข้ึนจากธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสท่ีประเทศ
ไต้หวัน หลังจากเริ่มมีรายได้จากการขยายบริการจัด
เตรียมวัตถุดิบแก่แบรนด์ฟาสด์ฟู้ดชั้นน�า  

 

ขณะท่ีก�าไรสุทธิของ JWD ในช่วงไตรมาส 2 ท่ีผ่านมา
อยู่ท่ี 48.1 ล้านบาท และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 อยู่
ท่ี 141.6 ล้านบาท ชะลอตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์ ธุรกิจขนสง่
สินค้า และธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้าอันตราย ได้
รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิต
รถและชิ้นส่วนอะไหล่ท่ีชะลอตัว รวมถึงความต้องการ
ใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมท่ีลดลง อยา่งไรก็ตามใน
เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนท่ีผ่านมา ผู้ผลิตรถยี่ห้อ
ต่าง ๆ ทยอยกลับมาเปิดสายการผลิตจนครบทุกยี่ห้อ
ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณท่ีดี 
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 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร JWD กล่าวว่า มีความมั่นใจจะท�าผล

การด�าเนินงานครึ่งปีหลังได้ดีกว่าช่วง 6 เดือนแรก

ท่ีผ่านมา หลังจากธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์

ผ่านจุดต�าสุดแล้วและมีรายได้รวมถึงผลก�าไรปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าจะกลับสู่ระดับปกติได้ใน

ปีหน้า ส่วนธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้าอันตราย

และธุรกิจขนส่งสินค้า คาดว่าจะได้รับผลดีจากภาพ

รวมเศรษฐกิจท่ีมแีนวโนม้ค่อย ๆ  ฟื้ นตัวจากการออก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จะส่งผลดี

ต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีความต้องการใช้

วัตถุดิบและบริการด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น  

 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้วางแผนเพ่ิมรายได้โดยขยายฐาน

ลูกค้าธุรกิจ Cold Chain Express Delivery เพื่อ

จัดส่งสินค้าแบบ B2C (Business to Customer) 

ท่ีก�าลังเติบโตหลัง COVID-19 และการร่วมมือกับ 

Transimex corporation พาร์ทเนอร์ด้านโลจิสติ

กส์ในประเทศเวียดนาม ให้บริการธุรกิจขนส่งสินค้า

ข้ามแดนท่ีมีเส้นทางเช่ือมต่อประเทศไทย กัมพูชา 

และเวียดนาม ในขณะเดียวกันได้เน้นการควบคุม

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) อย่างต่อ

เน่ือง โดยในชว่งครึ่งปแีรกของปนีีม้ค่ีาใชจ่้าย SG&A 

ลดลงเหลือ 313.9 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อนอยู่ท่ี 353.3 ล้านบาท  

“จุดแข็งของ JWD คือเรามี Strength in Diversify 

หรอืความแข็งแกรง่จากพอร์ตธุรกิจและฐานลกูค้า

ด้านบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่ีหลาก

หลาย รวมถึงกระจายการลงทุนในภูมิภาค

อาเซียน ท�าให้เราสามารถผ่านวิกฤตต่าง 

ๆ และผลกระทบจาก 

COVID-19 ได้อย่างแข็งแกร่ง ฐานะ

การเงินของบริษัทฯ ยังเข้มแข็งไม่มี

ปัญหาด้านสภาพคล่อง และมั่นใจ

ว่าด้วยโมเดลธุรกิจท่ีวางไว้เราจะ

สามารถสร้างการเติบโตจากการ

ขยายธุรกิจในภมูภิาคอาเซียน” นาย

ชวนินทร์ กล่าว 
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 บวกกันต่อ!! มาดูดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,346.69 จุด บวก 9.85 จุด 
ยังคงรับข่าวบวกจากวัคซีนได้ต่อเนื่องเจ้าค่ะ อีกท้ังในวันเสาร์นี้จะมีประเด็น
ในส่วนของการเจรจาการค้านะหว่างสหรัฐและจีนยังคงเป็นความหวังผลัด
ตลาดกันอีกครั้ง รอบนี้มาลุ้นให้ผ่าน 1,350 จุด แนวต้าน ของ SET INDEX 
เจ้าค่ะ

 ว่าด้วยเรื่องสภาพตลาดในวันน้ีต้องบอกได้ค�าเดียวเจ้าค่ะว่าเล่นท่ายาก
ซะเหลือเกิน เมื่องบท่ีผลประกอบการออกมาเติบโตกว่าท่ีโบรกคาดการณ์
นั้นเกิด Sell On Fact ไม่ว่าจะเป็น PRM TASCO ASIAN ส่วน JMT 1 ในหุ้น
งบท่ีคาดว่าจะโตงบยังไม่ทันออกก็โดนเทเหมือนมีอะไรให้น่าสงสัยทีเดียว
เจ้าค่ะ ส่วนหุ้นงบแย่ส�าหรับ AOT MINT IVL ท่ีออกมาไม่สวยนั้นก็ถือได้ว่า
ราคาหุ้นได้ตอบรับคาดการณ์กันไปเรียบร้อยผ่านจุดต�าสุด ซ่ึงในสัปดาห์นี้
เดย์เทรดอดทนให้ผ่านช่วงความผันผวนจากงบออกกันไปก่อนเจ้าค่ะ

 พระเอกของวันนี้ต้องยกใฟ้กับหุ้นกลุ่มแบงค์อย่าง KBANK SCB BBL เจ้าค่ะ บวกดันตลาดขึ้นมาได้สวยทีเดียวโดย KBANK ปิดท่ี 91.50 บาท บวก 7.33% 
ปิดเหือบไฮ ส่วน BBL ปิดท่ี 109.50 บวก 5.29% ไฮของวัน และ SCB ปิด 72.25 บาท บวก 6.36% สวยงามน่าจับตาลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้เจ้าค่ะ

 ว่าด้วยเร่ือง TASCO หลังผลประกอบการออกมาราคาหุ้นยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 2 วันท�าการเจ้าค่ะ ล่าสุดหลุด Spread ท่ี 25.00 บาท มาปิดท่ี 24.80 บาท 
-7.29% ซึ่งจสกจุดนี้เจ๊มองว่าน่าลุ้นทะยอยสะสมกันต่อเนื่องลุ้นรีบาวด์ จากการประชุมนักวิดคราะห์ล่าสุด ยังคงมองในครึ่งปีหลังเติบโตได้ต่อ จาก สถานการณ์
ราคายางมะตอยต่างประเทศปัจจุบันพุ่งข้ึนเป็น 340 เหรียญ/ตัน จากราคาเฉล่ียไตรมาส 2Q63 เท่ากับ 227 เหรียญ/ตัน ประกอบกับช่วงนี้บ้านเราน�าท่วม ถนน
ผุผัง เป็นตัวเร่งอนิสงส์ ให้กับหุ้นอีกด้วย จับตาลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันด้วยหุ้นเล่นรอบกันสักหน่อยเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น HMPRO ลงมาแนวรับช่วง 14.90-15.20 บาท ถือเป็นจังหวะเน้นรับเล่นรอบส�าหรับหุ้นท่ีก�าลัง
ไซด์เวย์ในกรอบ 14.90-16.60 บาท ส�าหรับใครชอบแล้วล่ะก็หาจังหวะสะสมเอาไปลุ้นขายบนๆกันอีกคร้ังเจ้าค่ะ

****By เจ๊เยเลน ณ Wall Street World****

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน
ประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

https://t.me/QueenWallstreet 

บวกกันต่อ!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World

Wall Street ตลาดหุ้น
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท
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