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JWD ปี63
มาตามนัด

โกยรายได้ทะลุเป้า!

JWD โชว์รายได้รวมปี 63 กว่า 
3,900 ล้านบาท เติบโต 7.2% สูง
กว่าเป้าหมายที่วางไว้ แม้ภาพรวม
เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโรค 
COVID-19 หลังธุรกิจคลังสินค้า
ท่ัวไป คลังสินค้าห้องเย็น บริการ
โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์  เติบโต
ได้ดี ส่วนธุรกิจรับฝากยานยนต์และ
รับฝากสินค้าอันตรายฟ้ืนตัวเร็ว

AS ลั่นปีนี้
รายได้-ก�าไรนิวไฮ

โรงไฟฟา้มินบู เฟส 2 พร้อมจ่ายไฟภายในปี 64

ลุยพลังงานเต็มสูบ
ประกาศปีนี้
SCN
SCN  ประกาศปี 63 มรีายได้จากการลงทนุและด�าเนินงาน
รวม 1,495.7 ล้านบาท และรบัรูก้�าไรอยู ่43.4 ล้านบาท 
ลดลงจาก ปี 62  หลังสถานการณ์แพรร่ะบาดของโควิด-19 
กระทบเป็นวงกว้างต่อทกุภาคอุตสาหกรรม

AS เช่ือปีนี ้รายได้-ก�าไรนิวไฮ/เปิดใหบ้รกิารเกมใหม่ 12 เกม เป็น 4 เกมพซี ี

และ 8 เกมโมบายล์   ด้านผลงานปี 63  กวาดรายได้รวม 1,336 ล้านบาท 

เติบโต 75%   ขณะทีก่�าไรสทุธิ 307 ล้านบาท  โตกระฉูด11,524 %

อ่านต่อหน้า 2

อ่านต่อหน้า 5

อ่านต่อหน้า 4

เป็นจังซี่
นี้เอง

BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 6

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

เคาะปันผล 0.22 บาท/หุ้น
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JWD โชว์รายได้รวมปี 63 กว่า 3,900 ล้านบาท 
เติบโต 7.2% สูงกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ แม้ภาพ
รวมเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 
หลังธุรกิจคลังสินค้าท่ัวไป คลังสินค้าห้องเย็น 
บริการโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์  เติบโต
ได้ดี ส่วนธุรกิจรับฝากยานยนต์และรับฝาก
สินค้าอันตรายฟ้ืนตัวเร็ว ด้านบอร์ดอนุมัติจ่าย
เงินปันผลในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น
เครื่องหมาย XD วันท่ี 10 พฤษภาคมนี ้ชูศกัยภาพ
ธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่ีหลาก
หลายอย่างครบวงจรและกระจายฐานธุรกิจใน
ไทยและต่างประเทศ มั่นใจปี 64 พร้อมเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง  

 ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้า
หนา้ทีฝ่า่ยการเงนิ บริษทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิ
โฟโลจิสตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) หรือ JWD ผู้
เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับ
อาเซียน เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
ปี 2563 สามารถท�ารายได้รวมสูงกว่าปีก่อน แม้
ต้องเผชิญความท้าทายในการด�าเนินธุรกิจภาย
ใต้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมท้ัง

สิ้น 3,922.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2% จากปีก่อน
ท่ีมีรายได้รวม 3,660.2 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้า
หมายเดิมท่ีต้องการรักษารายได้รวมเท่ากับปี 
2562 เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
อย่างไรก็ตามมีบางธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบใน
ช่วงท่ีบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์และมาตรการ
เคอร์ฟิวในปีท่ีผ่านมา เช่น ธุรกิจรับฝากและ
บริหารยานยนต์, ธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า
อันตราย ส่งผลให้มีก�าไรสุทธิปี 2563 รวม 290.0 
ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ท่ีมีก�าไรสุทธิ 362.8 
ล้านบาท   

ส�าหรับรายได้รวมปี 2563 ท่ีเติบโตดีกว่าเป้า
หมายนั้น มาจากธุรกิจคลังสินค้าท่ัวไปและธุรกิจ
คลังสินค้าห้องเย็นท่ีมีรายได้เติบโตกว่า 10% 
โดยในส่วนคลังสินค้าห้องเย็นปัจจุบันมีปริมาณ
การจัดเก็บสินค้าสูงสุดในรอบ 3-4 ปี เนื่องจาก
มีดีมานด์เพิ่มขึ้นและเกิดการเช่าพ้ืนท่ีเก็บสินค้า
เป็นระยะเวลานานข้ึนในช่วงท่ีมีมาตรการล็อก
ดาวน์ ส่วนธุรกิจบริหารจัดการโครงสร้างพื้น
ฐานด้านโลจิสติกส์(Logistics Infrastructure) 
มีรายได้เติบโตอย่างโดดเด่น จากการรับบริหาร
ท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่ ง (Barge Terminal) 

ท่ีเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคมปีท่ีผ่านมา 
ภายในพื้นท่ีท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ
มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สินค้าน�าเข้าเพ่ิมขึ้น
ระดับสูงกว่า 10,000 ตู้ต่อเดือนในช่วงปลายปีท่ี
ผ่านมา รวมถึงธุรกิจให้บริการห้องเก็บของส่วน
ตัวให้เช่า (Self-Storage) ท่ีมีรายได้เติบโตดี  

นอกจากนี้ยังได้รับผลดีจากธุรกิจให้บริการ
อาหาร (Food Services) ในไต้หวัน ท่ีมีราย
ได้เติบโตก้าวกระโดดจากการขยายบริการจัด
เตรียมวัตถุดิบแก่ผู้ประกอบการฟาสต์ฟู้ดชั้น
น�า และรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนใน 
Transimex Corporation ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ชั้นน�าในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีผลการด�าเนิน
งานท่ีดีในปีท่ีผ่านมา 

ล่าสุด ท่ีประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ 
จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการ
ด�าเนนิงานป ี2563 ในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น รวม
เป็นเงิน 224.4 ล้านบาท ก�าหนดข้ึนเคร่ืองหมาย 
XD วันท่ี 10 พฤษภาคมนี้ และจะจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

JWD ปี63 มาตามนัด 
โกยรายได้ทะลุเป้า!
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 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 
ประธานกรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร JWD กล่าวว่า จากราย
ได้รวมในปี 2563 ท่ีเติบโตดีกว่าปีก่อนมาจาก
การวางยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่ีหลากหลาย
อย่างครบวงจร ตลอดจนรุกขยายการลงทุนใน
ไทยและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเครอืขา่ยโล
จิสติกส์ในระดับภูมิภาคอาเซียนให้เกิดการบู
รณาการอยา่งมปีระสทิธภิาพ  สง่ผลให้บริษัทฯ 
สามารถก้าวผ่านความท้าทายทางเศรษฐกิจ
และผลกระทบจากโรคระบาดในปีท่ีผ่านมา 

ขณะท่ีปี 2564 มั่นใจว่าด้วยศักยภาพของ

บริษัทฯ จะเป็นปีท่ีสามารถผลักดันรายได้
และผลก�าไรเติบโตได้ดี เนื่ องจากการแพร่
ระบาดรอบใหม่ของโรค COVID-19 ไม่ได้ส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงเท่ากับปีท่ีผ่าน
มา ประกอบกับธุรกิจรับฝากและบริหารยาน
ยนต์ รวมถึงธุรกิจรบัฝากและบรหิารคลังสินค้า
อันตรายของ JWD มีการฟื้ นตัวอย่างชัดเจน 

โดยสามารถท�ารายได้ช่วงไตรมาส 4/63สูง
กว่าไตรมาสก่อนหน้า และคาดว่าจะเติบโต
อย่างต่อเนื่องในปีนี้ 

ส่วนสถานการณ์ธุรกิจในเดือนมกราคมท่ี
ผ่านมาถึงปัจจุบันถือว่าอยู่ในระดับท่ีดี โดย
ธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นในมหาชัย จังหวัด
สมทุรสาคร ไมไ่ด้รบัผลกระทบจาก COVID-19 
ปัจจุบันมีความต้องการจัดเก็บสินค้ามากกว่า
ปริมาณพื้นท่ีรองรับได้ ส่วนการด�าเนินธุรกิจ
ขนส่งสินค้าข้ามแดนจากไทย-เมียนมา ขณะนี้
ยังด�าเนินการได้ตามปกติ แต่อาจใช้ระยะเวลา
การขนส่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการตรวจตราท่ี
เข้มงวด นอกจากน้ีจะรับรู้รายได้เพิ่มข้ึนจาก
ธุรกิจท่ีขยายการลงทุนแล้วเสร็จ เช่น การเปิด
ให้บริการคลังสินค้าจัดเก็บเอกสารแห่งใหม่ท่ี
ใช้ระบบอัตโนมัติ, การเปิดบริการคลังห้องเย็น
โรบอติกส์ (อาคาร 9), ขยายการให้บริการท่า
เทียบเรือสินค้าชายฝั่ งรองรับตู้คอนเทนเนอร์
ส�าหรับสินค้าส่งออก เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ผลการด�าเนินงานท่ีแข็งแกร่งในปีนี้  

JWD ปี63 มาตามนัด 
โกยรายได้ทะลุเป้า!
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SCN  ประกาศปี 63 มีรายได้จากการลงทุนและ
ด�าเนินงานรวม 1,495.7 ล้านบาท และรับรู้
ก�าไรอยู่ 43.4 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 62  หลัง
สถานการณแ์พรร่ะบาดของโควิด-19 กระทบเป็น
วงกว้างต่อทุกภาคอุตสาหกรรม

 ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SCN ผู้น�าด้านธุรกิจพลังงาน 
พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ท่ีใช้พลังงาน
ทางเลือก รายงานผลการด�าเนินงานของบ
ริษัทฯ ประจ�าปี 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่า บริษัทมีรายได้จากการลงทุน
และด�าเนินงานรวม 1,495.7 ล้านบาท และรับรู้
ก�าไรอยู่ 43.4 ล้านบาท โดยปี 2563 บริษัทมีผล
การด�าเนินงานลดลงจาก ปี 2562 เป็นผลมาจาก
สถานการณแ์พรร่ะบาดของโควิด-19 ท่ีสง่ผลกระ
ทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาคอุตสาหกรรม

บริษัทอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างและกลยุทธ์การ
ด�าเนินงาน โดยหันมามุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน เพ่ือเข้ามาทดแทนและช่วย
เพิ่มช่องทางรายได้ให้มีสัดส่วนมากขึ้น โดยในปี 

2563 โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย ์ณ เมอืงมนิบู 
สร้างผลประกอบการได้ดีกว่าคาดหมาย และการ
ลงทุนในบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จ�ากัด 
ท่ีลงทุนในธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปประสบความ
ส�าเร็จอย่างมาก ท�าให้ปี 2563 ได้รับรู้ส่วนแบ่ง
ก�าไรจากการลงทุนจากท้ัง 2 แห่งเพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนถึง 371% ท้ังยังส่งผลให้อัตราก�าไร EBITDA 
ส�าหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 20.3%

โดยในปี 2564 บริษัทมุ่งเสริมความแข็งแกร่ง
ด้านพลังงานหมนุเวียนอยา่งต่อเนื่อง เรง่เดินหนา้
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมิ
นบู ก�าลังการผลิตรวม 220 เมกะวัตต์ ด�าเนินการ
ก่อสร้างเฟส 2 - 4 แล้วต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2563 
ซึ่งคาดว่าเฟส 2 พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ภายใน
ปี 2564 ส�าหรับเฟส 3 และ 4 ในปี 2565 ประเมิน
ว่าหากเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ครบท้ัง 4 เฟส 
โครงการจะมีรายได้กว่า 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
จะสง่ผลใหผ้ลประกอบการของ SCN มากขึ้นตาม
ไปด้วย ด้วยสัดส่วนการลงทุนท่ี 40%

ด้านโครงการ Solar Rooftop ท่ีเริ่มลงทุนในนาม
ของ บริษัท สแกน แอดวานซ ์เพาเวอร ์จ�ากัด (SAP) 

ต้ังแต่ช่วงปลายปี 2562 ในลักษณะ Private PPA 
มีโครงการทยอย COD เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ท�าให้รับรู้
ส่วนแบ่งก�าไรเข้ามายัง SCN อย่างต่อเนื่องต้ังแต่
เดือนเมษายนเป็นต้นมา ปัจจุบันมีก�าลังการผลิต
ในมือ 19 เมกะวัตต์แล้ว และต้ังเป้าเพิ่มก�าลังการ
ผลิตเป็น 47 เมกะวัตต์ในปี 2564 และต้ังเป้าการ
ติดต้ังรวมท่ี 110 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ซ่ึงมี
มูลค่าการลงทุนรวม 3,000 ล้านบาท

ท้ังนี้แม้ปัจจุบันจะขาดการสนับสนุนการใช้เชื้อ
เพลิงก๊าซธรรมชาติจากภาครัฐ ส่งผลให้อุปสงค์
การใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยลดลงอย่าง
มีนัยส�าคัญ แต่ SCN ยังคงเป็น ‘ผู้น�าธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาตินอกแนวท่อ’ ท่ีมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และพร้อมด้านการด�าเนินงานก๊าซ
ธรรมชาติทุกๆด้าน โดยมีผลงานเด่นเข้ามาต่อ
เนื่องเช่น เมื่อปลายปี 2563 บริษัทได้สัญญาซ่อม
บ�ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.มูลค่า
กว่า 195 ลบ. ระยะเวลาสัญญา 2 ปี ทยอยรับรู้
รายได้ทันที แสดงถึงศักยภาพความเป็นผู้น�าของ
การผลิตและให้บริการ NGV ท่ียังคงได้รับความ
ไว้วางใจอย่างต่อเนื่ องเพ่ือรับหน้าท่ีผู้บริหาร 
จัดการ ด�าเนินการ ควบคุม ดูแล งานปฏิบัติการ
และงานซ่อมบ�ารุงให้องค์กรระดับประเทศ

SCN ประกาศปีนี ้ลุยพลังงานเต็มสูบ
โรงไฟฟา้มินบู เฟส 2 พร้อมจ่ายไฟภายในปี 64
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AS เช่ือปีนี้ รายได้-ก�าไรนิวไฮ/เปิดให้บริการเกม
ใหม่ 12 เกม เป็น 4 เกมพีซี และ 8 เกมโมบายล์   
ด้านผลงานปี 63  กวาดรายได้รวม 1,336 ล้านบาท 
เติบโต 75%   ขณะท่ีก�าไรสุทธิ 307 ล้านบาท  โตก
ระฉูด11,524 %

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) 
ASแถลงผลการด�าเนินงานปี 2563 โดยมีรายได้รวม 
1,336 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 75 และก�าไรสุทธิ 
307 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 11,524 เมื่อเทียบกับปี 
2562 โดยบริษัทฯ สามารถสร้างสถิติด้านการเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหลักเกิดจากอุตสาหกรรม
เกมขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลจากโควิด-19 
ส่งผลบวกต่อธุรกิจออนไลน์ท่ัวโลก นอกจากน้ียัง
เป็นเพราะ บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้อย่างทัน
ท่วงที ท�าให้ด�าเนินกิจการได้เสมือนในภาวะปกติ 
ส�าหรับไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการ
ด�าเนินงาน 329.8 ล้านบาท โดยเป็นก�าไรสุทธิ 65.3 
ล้านบาท เติบโตจากไตรมาส 4 ในปี 2562 ร้อยละ 
59 และร้อยละ 626 ตามล�าดับ.

ท้ังนี้ จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2563 ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
2564 จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจ�าปี 2564 (ก�าหนดจัดวันท่ี 23 เมษายน 
2564) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ
ด�าเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือ
คิดเปน็อัตราการจ่ายเงินปนัผลต่อก�าไรสทุธปิ ี2563 
ร้อยละ 59 โดยจะก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับ
เงินปันผล ในวันท่ี 12 มีนาคม 2564 และก�าหนดจ่าย
ปันผลในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564

 Mr. Gerry Ung ผู้บริหารสูงสุดทาง
ด้านการเงิน (CFO) บริษัท เอเชียซอฟท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) AS กล่าวว่า 
การเติบโตอยา่งต่อเนื่องท่ีผา่นมาของเอเชยีซอฟท์ฯ 
รวมท้ังการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2563 ท่ี
สร้างนิวไฮท้ังด้านรายได้และผลก�าไร ปัจจัยส�าคัญ
มาจากการเปิดตัวเกมใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2563 บริษัทฯ เปิดให้บริการเกมใหม่ จ�านวน 7 เกม 
เป็น 3 เกมพีซี และ 4 เกมโมบายล์ ซึ่งสัดส่วนการ
เปิดให้บริการเกมโมบายล์สูงขึ้นจากปี 2562 (5 เกม
พีซี, 2 เกมโมบายล์) รวมท้ังการบริหารจัดการเกม
ปัจจุบันให้สามารถเพิ่มจ�านวนผู้เล่นและรายได้สูง
ขึ้น, การวางแผนงานการจัดการท่ีดี และการบริหาร
จัดการต้นทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีใ้นชว่ง
การระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ มีการปรับตัวรับ
สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถพลิกวิกฤต
การล็อกดาวน์ให้เป็นโอกาสได้ และเพื่อขอบคุณทุก

ความเชื่อมั่นท่ีผู้ถือหุ้นมีต่อบริษัทฯ มาโดยตลอด ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบรษัิทได้มมีติเสนอจ่ายปันผล 
ในอัตรา 0.30 บาท ซึ่งจะน�าเข้าท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�าปี 2564 ถือเป็นการปันผลในรอบ 7 ปี

ส�าหรับปี 2564 ทิศทางของตลาดเกมท่ัวโลกมีแนว
โน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยจ�านวนผู้เล่นท่ีเพิ่ม
ข้ึน และการเริ่มใช้งานเครือข่าย 5G รวมถึงการ
พัฒนาของเทคโนโลยีในสมาร์ทโฟน ส่งผลให้ตลาด
เกมโมบายล์จะทวีความคึกคักมากยิ่งข้ึน

ดังน้ันแผนงานในปี 2564 ของเอเชียซอฟท์ฯ จะ
เปิดให้บริการเกมใหม่ 12 เกม เป็น 4 เกมพีซี และ 
8 เกมโมบายล์ ซึ่งจะเป็นปีท่ีเน้นรุกตลาดเกมโมบา
ยล์อย่างจริงจังโดยเฉพาะการคัดเลือกเกมท่ีมี IP 
ช้ันน�า โดยต้ังเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้จากเกม
โมบายล์เป็นร้อยละ 35 จากรายได้ท้ังหมด รวมถึง
เร่งเดินหน้าท�าตลาดในต่างประเทศเพิ่มข้ึน โดย
มุ่งให้ความส�าคัญกับตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพ อย่าง
ประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม ซ่ึงมีสัดส่วนผู้
เล่นเกมจ�านวนมากและมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุด
ในภูมิภาค ด้วยแผนงานดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า 
ในปี 2564 จะสามารถสร้างปรากฎการณ์นิวไฮทาง
ด้านรายได้และผลก�าไรได้อีกครั้ง”
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รายได้-ก�าไรนิวไฮ



เป็นจังซี่นี้เอง!!ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงในวันนี้ต�ากว่าระดับ 
30,000 จุด เน่ืองจากนักลงทุนเทขายท�าก�าไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้น
อ่ืนๆ ท่ีพุง่ขึ้นอยา่งมากในชว่งท่ีผา่นมา หลังจากหุ้นกลุ่มเดียวกันปรบัตัวลง
ตามตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวานนี้ อ่อเลยเป็นเหตุผลของท้ังหมดท้ังยวงใน
โซนนี้ บ้านเราวันน้ีพลังงานและส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ลงหนัก ท�าให้ตลาด
ลงมานัวๆแถวๆ 1,490 จุดอีกคร้ัง หลังจากปล่อยให้งงๆมาสองวันท่ีลงให้
ท้อ และข้ึนให้เสียดาย มาถึงจุดนี้คงต้องเดินสายกลางๆท้ังสายย่อ และ
สายดูเชิงก่อนเจ้าค่ะ ยังเหลือเปิดตลาดพรุ่งนี้อีกวัน ก่อนจะหยุดวันศุกร์
เนื่องจากวันมาฆบูชา ดังนั้นวางแผนกันให้ดีจะเอายังไงกับกรอบแนว รับ
ท่ี 1,485-1,490 จุด กับหยุดสามวัน หรือไปรอวันจันทร์ให้งบออกให้หมด
ก่อนก็ค่อยว่ากันนะเจ้าคะ

มาดตัูวแรกขยบัรอ้นแรงต้ังแต่งบออกเจ้าค่ะส�าหรบัหุน้ SAT ล่าสดุท�านวิไฮ
ใหม่ท่ี 18.30 บาทก่อนจะปิดท่ี 18.00 บาทขยับข้ึนมา 3.45% รับผลก�าไร
งบ Q4/63 โตกว่าตลาดคาดถึง 52% เจ้าค่ะ ซ่ึงก็ท�าให้คาดว่าโบรกเกอร์
ก�าลังปรับราคาเป้าหมายขึ้นหลังประชุมนักวิเคราะห์ในวันนี้เสร็จสิ้นไป
แล้วเป็นผลในทางบวก อีกท้ังลุ้นปันผลในปีนี้ 5% น่าจับตาลุ้นต่อเน่ืองกัน
ทีเดียวเจ้าค่ะ

มากันท่ี SICT หลังจากโดนพายุติดแคชรว่งลงไปแล้ว แรงขายเริม่ลดแรงซ้ือ
เริ่มกลับมาลุ้นเบรก 4.50 บาทขึ้นไปท่ี 4.70 บาทกันอีกคร้ังเจ้าค่ะ ส�าหรับ
สายซิ่งจับตาลุ้นกันเจ้าค่ะ

มากันท่ีหุ้น AP เจ้าค่ะวอลุ่มเช้าซ้ืออย่างมหาศาลในวันนี้ 
ปิดท่ี 7.35 บาท บวก 0.68% รับข่าว AP ต้ังเป้ารายได้ปี 
64 แตะ 4.31 หมื่นลบ.-เปิด 34 โครงการ 4.3 หม่ืนลบ. น่า
สนใจทีเดียวเจ้าค่ะหลังวันนี้วอลุ่มเข้าซื้ออย่างหนาแน่น
กันแล้ว โดยแนวต้าน 7.50 บาทถ้าเบรกข้ึนไปยืนได้ก็จะ
แรงเช่นเดียวกันเจ้าค่ะ อีกท้ังสถิติปันผลท่ีผ่านมาสูงถึง 
5.48% ท�าเอาถูกใจนักลงทุนหุ้นปันผลเจ้าค่ะ จับตาลุ้น
กันในวันพรุ่งนี้เจ้าค่ะ

มากันท่ี TASCO เจ้าค่ะเริ่มขยับเข้าใกล้วัน XD เข้ามาแล้ว โดย XD 1 บาท 
ขึ้นเครื่องหมาย 2 เดือนหน้า วันนี้ราคาปิดท่ีแนวรับ 20.70 บาทซึ่งก็เชื่อ
ได้ว่าราคาหุ้นอาจมีการกระชากขึ้นมาแรงๆให้ได้เห็นกันอีกคร้ัง แนว
ต้าน 21.40 บาทและ 22.00 บาท มาลุ้นกันเจ้าค่ะ ด้าน บล.หยวนต้า
(ประเทศไทย) : TASCO แนะน�า TRADING ราคาเป้าหมาย 24 บาท เจ้าค่ะ 
ช่วงนี้มีหุ้นย่อหลายตัวให้เราได้จับจังหวะกัน ใครสายย่อก็อย่าลืมติดตาม
ผลประกอบการว่าออกมาในทิศทางไหน งบดีราคาย่อมาก็เป็นโอกาสใน
การเก็บเก่ียว และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า วันหยุดยาว 3 วันพักผ่อนให้
มีความสุข สมองปลอดโปร่งและกลับมาลุยงานกันต่อเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่
หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุน
ทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
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เป็นจังซี่นี้เอง
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World
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