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JWD: คาดก าไรโตแข็งแกร่งตั้งแต่ 4Q21 ไปถึงปี 2022

คาดก าไรสทุธิ 4Q21 ที่ 159 ลา้นบาท (+110%YoY +14%QoQ) แตะจุดสูงเปน็ประวัติการณ์ การเตบิโต
YoY และ QoQ ไดแ้รงหนนุจากส่วนแบง่ก าไรที่สงูขึน้เปน็ 102 ลา้นบาท (+245%YoY) สืบเนือ่งจาก
ผลงานทีย่อดเยีย่มใน Transimex (เวยีดนาม) และ PPSP (กมัพชูา) บวกกบัการรบัรูส้่วนแบ่งก าไร 2
เดือนแรกจาก ESCO ผู้ประกอบการท่าเรอืตู้คอนเทนเนอร์

• คาดรายได้แตะจุดสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.4 พันล้านบาทใน 4Q21 หนุนจากปัจจัยตามฤดูกาลส าหรับธุรกิจ
โลจิสติกส์และการรวมงบธุรกิจต่างประเทศ

• ธุรกิจคลังสินค้าและลานพักสินคา้มีภาพรวมแข็งแกร่งในปี 2022

• Upside จากการขยายธุรกิจผ่านกลยุทธ์หลากหลายกับบริษัทร่วมทุน

คงค าแนะน า “ซือ้” เพิม่มลูค่าพืน้ฐานเปน็ 22.20 บาทจาก 18.60 บาท องิจาก 37xPE’22E คดิเปน็ +1.0 S.D. ตอ่
ค่าเฉลีย่ 3 ปี สะทอ้นอตัราคดิลด 20% ตอ่กลุม่ขนสง่ไทย มลูคา่พืน้ฐานใหมส่ะทอ้นทศิทางการเตบิโตของก าไรทีแ่ขง็แกรง่
ในชว่งปี 2020-23 บวกกบัประโยชนร์ว่มทีอ่าจไดจ้ากกลุม่ธรุกจิและพันธมติรตา่ง ๆ

บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
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พรีวิวผลประกอบการ

• คาดก าไรสุทธิ 4Q21 ที่ 159 ล้านบาท (+110%YoY
+14%QoQ) แตะจุดสูงเป็นประวัติการณ์

• การเติบโต YoY และ QoQ ได้แรงหนุนจากส่วนแบ่ง
ก าไรที่สูงขึ้นเป็น 102 ล้านบาท (+245%YoY)
สืบเน่ืองจากผลงานท่ียอดเยี่ยมใน TMS (เวียดนาม)
และ PPSP (กัมพูชา) บวกกับการรับรู้ส่วนแบ่งก าไร 2
เดือนแรกจาก ESCO

• คาดรายได้แตะจุดสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.4 พันล้าน
บาทใน 4Q21 หนุนจากปัจจัยตามฤดูกาลส าหรับธุรกิจ
โลจิสติกส์และการรวมงบธุรกิจต่างประเทศ

• คาดอัตราก าไรขั้นต้น (GPM) ลดลง QoQ จาก 23.8%
ใน 3Q21 เป็น 20.5% จากผลงานที่ไม่ดีในธุรกิจ
อาหาร (26% ของรายได้รวมใน 3Q21) และอีกหลาย
หน่วยธุรกิจด้านโลจิสติกส์
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ห้องเย็น
• ราคาทูน่าอาจกดดันอุปสงค์ใน 1Q22 แต่รายได้ยังยืนระดับสูง

จากอุปสงค์ของภาพรวมท่ีแข็งแกร่ง

• เริ่มให้บริการ 2 หน่วยใหม่
ในปี 2022 ช่วยเพิ่มก าลัง
รองรับขึ้น 23%

สินค้าทั่วไป / 
จัดการเอกสาร

• อุปสงค์แข็งแกร่งจากการเติบโตของกลุ่ม e-commerce
• จัดตั้งหน่วยจัดการ
คลังสินค้าส าหรับสินค้า
ควบคุมอุณหภูมิ

การร่วมทุนและ
บริษัทร่วม

• ผลงานที่ดีเยี่ยมจาก Transimex (เวียดนาม) 
• รายได้ฟื้นตัวหลังคลายล็อกดาวน์

(อัตราก าไรสูง)
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สินค้าอันตราย*

• สภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ท าให้ระยะเวลาเก็บสินค้ายาวนานขึ้น ท า
ให้ปริมาณตู้สินค้าอันตรายปรับสูงขึ้น แต่คาดว่าอุปสงค์การจัดเก็บสินค้า
อันตรายจะชะลอตัวลงจากฐานท่ีสูงใน 9M21

บริหารสินค้า
ประเภทรถยนต์

• คาดธุรกิจนี้จะค่อย ๆ ฟื้นตัวในช่วง 4Q21-1Q22 หนุนจากการกลับมาผลิต
รถยนต์หลังจากแตะจุดต่ าไปใน 3Q21

(อัตราก าไรสูง)
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- รับรู้ส่วนแบ่งก าไรใน 4Q21 

- จะมีส่วนแบ่งก าไร 90 ล้านบาทต่อปี (+20% ต่อก าไรปกติของ JWD ในปี 2021) 

- ประโยชน์ร่วมต่อห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท โดยมีเป้าหมายเพิ่มการถือครองเป็น 20% จาก 14%

- คลังสินค้าแห่งแรกขนาด 20,000 ตร.ม.  จะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2022  
- ต้ังเป้าขยายพื้นที่ 200,000 ตร.ม. ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า

- ธุรกิจบริการส่งสินค้าด่วนแบบควบคุมความเย็น (2022) ภายใต้การร่วมทุนกับ “Fuze Post’ 
- เป้าหมายรายได้ปี 2022 ท่ี 100 ล้านบาท
- ธุรกิจห้องเย็นมีโอกาสเติบโตอีกมาก

ธุรกิจท่าเรือตู้
คอนเทนเนอร์

ESCO

ธุรกิจ B2C

แอลฟา อินดัสเทรี
ยล โซลูชั่น (ร่วม

ทุน 50%)
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• รายได้หลักของ JWD มาจาก บริการจัดการคลังสินค้า คิดเป็น 52% ของรายได้ทั้งหมด สามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจ
ห้องเย็น 20% ลานพักสินค้าอันตราย 12% และการบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ 10% และสินค้าทั่วไป 10%

• ทั้งยังให้บริการขนส่งกับลูกค้า ครอบคลุมทั้งพื้นที่ในประเทศและข้ามพรมแดนไปยังลาว กัมพูชา และเมียนมา โดย
กลุ่มนี้จะรวมถึงหน่วยธุรกิจใหม่ เช่น การบริหารท่าเทียบเรือสินค้าชายฝัง่และสินค้าทางราง (barge & rail) ศูนย์
บริหารจัดการคลังสินค้า (fulfillment center) และบริการส่งสินค้าด่วนแบบควบคุมความเย็น (cold chain express)
โดยหน่วยธุรกิจขนส่งนี้คิดเป็น 11% ของรายได้ท้ังหมด

• ยิ่งกวา่นั้นบริษัทก็ประกอบธุรกิจบริการอาหารที่รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบและบริการโลจิสติกส์ ซึ่งคิดเป็น 26% ของ
รายได้ทั้งหมด

• บริการขนย้ายสิ่งของคิดเป็น 5% ของยอดขายทัง้หมด ซึ่งจะครอบคลุมงานขนยา้ยสิ่งของในครัวเรือน เครื่องใช้
ส านักงาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม และสินค้ามูลค่าสูง

• ส่วนธุรกิจอื่น ๆ (6% ของยอดขายทั้งหมด) จะรวมถงึบริการจัดเก็บเอกสาร ส านักงานและคลังสินค้าให้เช่า และ
บริการด้าน IT ในส่วนงานจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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บริษัทมีนโยบายลดการใช้ทรัพยากรหรือไม่?

บริษัทติดต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่คลังสินค้าของตัวเองซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ ทั้งยังมีแคมเปญลดการใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรมขนส่งด้วยรถบรรทุกลง

บริษัทเคยเผชิญข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่?

ไม่เคย

บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการด้านมลพิษและของเสียหรือไม่?

บริษัทติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากกิจการของบริษัทอย่างใกล้ชิด โดยมีการก าหนดเกณฑ์วัดเพื่อประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมเป็นรายปี ทั้งยังมีระบบบ าบัดน้ าที่
ช่วยลดการปล่อยน้ าเสียลงได้

บริษัททราบจ านวนการปล่อยของเสียหรือไม่?

บริษัทรายงานปริมาณของเสียไว้ในรายงานประจ าปี

บริษัทมีผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือไม่?

ยังไม่มี
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บริษัทมีนโยบายคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยหรือไม่?

บริษัทได้ก าหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรและเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
(QSHE) ให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรน าไปปฏิบัติ

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือไม่?

บริษัทให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพโดยอิงพื้นฐานจาก
ความรู้ความสามารถของแต่ละคน บริษัทมอบสิทธิในการสมัครกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อ านวยสถานที่ท างานที่ปลอดภัย จัดท าช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม และให้
ความเคารพปัจเจกบุคคลและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์

บริษัทด าเนินตามนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่? เช่น การต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการให้สินบน และด าเนินตามจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ด้วยการปฏิบัติตามแนวคิดเรื่องความซื่อสัตย์และความโปร่งใส โดยมีการเผยแพร่แนวทางการต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงานทุกคนเพื่อป้องกัน
การทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งยังจัดท าช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทั้งปวง

บริษัทมีระบบบริหารจัดการควบคุมคุณภาพหรือไม่?

บริษัทลงทุนในระบบ IT ไปจ านวนมากเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูลและสินค้า เพื่อให้กระบวนการท างานตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและเพื่อช่วยลดเหตุขัดข้องในการด าเนินงานลง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อธุรกิจโลจิสติกส์

บริษัทได้รับรายได้จากการค้าอาวุธ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยาสูบ หรือสื่อลามกหรือไม่?

บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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สัดส่วนของกรรมการอิสระสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทยที่ 38% หรือไม่?

กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ 33% ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของไทย

ประธานกรรมการด ารงต าแหน่ง CEO (หรือเทียบเท่า) ควบคู่กันหรือไม่?

คุณมังกร ธนสารศิลป์ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ขณะที่คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) 

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิผู้ถือหุ้นหรือไม่?

นโยบายด้านนี้ของบริษัทได้ระบุไว้ในรายงานประจ าปีภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล

บริษัทมีข้อพิพาทด้านการใช้ข้อมูลภายในหรืออื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชีหรือไม่?

ไม่มี

บริษัทมีความยั่งยืนด้าน CSR หรือรายงานเรื่อง ESG หรือไม่?

บริษัทไม่ได้รายงานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
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