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LEO สดุเจ๋ง! เปิดก�ำไรไตรมำส 1/64 

ก�ำไรสทุธิพุ่งแตะ 27.1 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึน้ 191% จำกงวดเดยีวกันของ

ปีก่อน ขณะทีร่ำยได้รวมอยูท่ี ่473.9 

ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 108% จำกไตรมำส 

1/63 เน่ืองจำกปรมิำณควำมต้องกำร

ขนสง่สนิค้ำเพิ่มขึน้

อ่านต่อหน้า 2

ผลงานพุ่งนิวไฮ

7UP

AGE

โชว์ฝีมือก�าไร Q1/64

ลั่นปีนี้ รายได้ทะลุหมื่นลบ.

โตแรง 205%

ไม่ไกลเกินเอื้อม!!

7UP เปิดงบไตรมำสแรกของปี 2564 
มกี�ำไรสทุธิ 103.60 ล้ำนบำท โตแรง 
205.96% ยอมรบัโควิด-19 กระทบรำย
ได้หด แต่ควำมสำมำรถท�ำก�ำไรยงัคง
แกรง่ ยนืยนัเป้ำหมำยรำยได้ปีนี ้
2,000 ล้ำนบำท อ่านต่อหน้า 4

เละ ละ ละ 
เละ ตุ้มเป๊ะ

BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 7

Wall Street ตลำดหุ้น
เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

AGE เผยผลกำรด�ำเนินงำนไตรมำส 
1/2564 เข้ำเป้ำกวำดยอดขำยแตะ 
1.43 ล้ำนตัน สง่ผลรำยได้รวมอยูท่ี ่
2,846.7 ล้ำนบำท

อ่านต่อหน้า 5
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LEO สุดเจ๋ง! เปิดก�ำไรไตรมำส1/64 ก�ำไร
สุทธิพุ่งแตะ 27.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 191% 
จำกงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะท่ีรำยได้
รวมอยูท่ี่ 473.9 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น 108% จำก
ไตรมำส1/63 เนื่องจำกปริมำณควำมต้องกำร
ขนสง่สินค้ำเพ่ิมข้ึน ดันค่ำระวำงปรบัตัวขึ้นแรง 
ฟำก "เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์" ซีอีโอ ระบุ
เดินหน้ำขยำยพ้ืนท่ี LEO Self Storage และ 
Container Depot เพิ่ม พร้อมขยำยบริกำรกับ
พนัธมติรรำยใหมกั่บ China Post ต่อยอดธุรกิจ
ขนส่งสินค้ำ E-commerce ระหว่ำงประเทศ 
หนุนผลงำนปีนี้ท�ำสถิติสูงสุดครั้งใหม่

 นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บรษิทั ลโีอ 
โกลบอล โลจสิตกิส ์จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื LEO เปิดเผยว่ำภำพรวมผลกำรด�ำเนนิ
งำนในงวดไตรมำส1/2564 บรษัิทฯมีก�ำไรสทุธิ
อยู่ท่ี 27.1 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 191% จำกงวด
เดียวกันของปีก่อนมีก�ำไรสุทธิเท่ำกับ 9.3 ล้ำน
บำท ขณะท่ีมีรำยได้รวมอยูท่ี่ 473.9 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 108% จำกงวดเดียวกันของปีก่อน ท่ีมี
รำยได้รวมเท่ำกับ 228.1 ล้ำนบำท

ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลกำรด�ำเนินงำนปรับตัว
เพิ่มขึ้น เนื่องจำกปริมำณและควำมต้องกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศมีจ�ำนวนเพิ่มข้ึน
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งท�ำให้ค่ำระวำงในกำรขนส่ง
สินค้ำยังคงปรับตัวสูงขึ้น รวมท้ังบริษัทมี
ประสิทธิภำพในกำรควบคุมต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
ได้ดี ท�ำให้สำมำรถบริหำรอัตรำก�ำไรขั้นต้นได้
อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี

"ในไตรมำส1/2564 บริษัทฯ ยังคงสำมำรถ
รักษำควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรในระดับท่ี
ดี เน่ืองจำกธุรกิจโล จิสติกส์ยังมีแนวโน้มเป็น
ขำขึ้น เพรำะควำมต้องกำรขนสง่สินค้ำท้ังทำง
เรือและทำงอำกำศของผู้น�ำเข้ำหรือส่งออกยัง
มปีรมิำณสงูขึ้นอยำ่งต่อเนื่องมำต้ังแต่ ไตรมำส
ท่ี 3 และ 4 ของปท่ีีแล้ว เนื่องจำกปริมำณควำม
ต้องกำรขนส่งสินค้ำท่ัวโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นผล
มำจำกกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ อีกท้ัง อัตรำ
ค่ำระวำงท้ังทำงเรือ ทำงอำกำศ ก็ยังคงอยู่ใน
ระดับท่ีสงู และคำดว่ำจะยนืสูงไปได้ถึงคร่ึงแรก
ของปีนี้"
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ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกล่ำวอีกว่ำ บริษัทฯ 
ต้ังเป้ำหมำยรำยได้ปีนี้เติบโต 20 - 25% จำก
กำรด�ำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งยังไม่นับรวมกำรรับรู้
รำยได้จำกกำรร่วมทุนกับพันธมิตรรำยใหม่ ท่ี
จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีรำยได้เติบโตท�ำสถิติ
สูงสุดได้ต่อเนื่อง

และเมื่อเร็วๆ นี้ ทำงบริษัทฯ เซ็นสัญญำร่วม
มือทำงธุรกิจและเป็นตัวแทนในประเทศไทย
ของ China Post Yunnan ภำยใต้ China Post 
Group ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสำหกิจของประเทศ
จีนภำยใต้กำรดูแลของรัฐบำลจีนในกรุงปักก่ิง 
ในกำรพัฒนำธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำพัสดุและ
ไปรษณยีภั์ณฑ์ โดยเฉพำะกำรพฒันำธุรกิจกำร
ขนส่งสินค้ำ E-commerce ระหว่ำงประเทศ 
นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็น 
General Sales Agent (GSA) ของสำยกำรบิน 
China Postal Airline ซึ่งให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ทำงอำกำศจำกกรุงเทพไปยังเมืองคุนหมิง 
ประเทศจีน ด้วยเครื่องบินท่ี Boeing 757 กำร
เซ็นสัญญำในกำรเป็นตัวแทนและพันธมิตร

ทำงธุรกิจกับทำง China Post Group ในครั้ง
นี้ จะช่วยต่อยอดทำงธุรกิจให้กับ LEO ในกำร
พัฒนำธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำ International/
Cross Border E-commerce และธุรกิจกำร
ขนส่งสินค้ำทำงอำกำศให้เติบโตข้ึนและท�ำให้
ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำรเติบโตทำงรำยได้ไม่
น้อยกว่ำ 40-45%

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจำกกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นเม่ือวันท่ี 29 เมษำยน ท่ีผ่ำน
มำ ให้สำมำรถเร่ิมโครงกำรบริกำรห้องเก็บ
ของส่วนบุคคล (Self Storage) แห่งท่ี 2 ท่ีมี
พื้นท่ีเพิ่มอีก 2-3 พันตำรำงเมตร โดยจะต้ังอยู่
ในบริเวณใกล้ยำ่นเยำวรำช หรือ China Town 
ของกรุงเทพ ซึ่งเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญ
ของกรุงเทพฯ โดยใช้ชื่อว่ำ LEO Self Storage 
China Town

นอกจำกนี้ ทำงบริษัทฯ ได้เร่ิมโครงกำรขยำย
ธุรกิจลำนเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container 
Depot) แห่งท่ี 2 บริเวณ ถนน บำงนำ-ตรำด 

ขำเข้ำ กม.21 เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้
บริกำร เน่ืองจำกปัจจุบันอุตสำหกรรมเผชิญ
กับภำวะขำดแคลนพื้นท่ีให้บริกำร พักตู้สินค้ำ 
คำดว่ำสำมำรถเริ่มด�ำเนินกำรได้อย่ำงช้ำไม่
เกินไตรมำส 4 ปี 2564 โดยโครงกำรลำนเก็บ
ตู้คอนเทนเนอร์ แห่งท่ี 2 น้ี มีเนื้อท่ี 31 ไร่ มี
ขนำดใหญก่ว่ำโครงกำรท่ี 1 ท่ีมีเนื้อท่ี 12.5 ไร ่
ประมำณ 2.5 เท่ำ ซึ่งมีพื้นท่ีใหญเ่พียงพอท่ีจะ
สำมำรถท�ำลำนให้บริกำรตู้ Reefer Container 
ท่ีสำมำรถสรำ้งรำยได้จำกบริกำร Value Added 
Services มำกกว่ำตู้ Dry Container อีกด้วย

ขณะท่ีในปีนี้บริษัทฯ วำงงบลงทุนไว้รำว 200 
ล้ำนบำท เพื่ อใช้ส�ำหรับกำรเข้ำซ้ือกิจกำร 
(M&A) และขยำยธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรให้
บริกำรโลจิสติกส์ โดย เร็วๆ นี้คำดว่ำจะมีกำร
เจรจำร่วมทุนกับพันธมิตรรำยใหม่เพิ่มเติมอีก 
ดังน้ันน่ำจะสนับสนุนกำรเติบโตในระยะยำว
ได้เป็นอยำ่งดี โดยบริษัทฯ ได้ต้ังเป้ำหมำยยอด
ขำยในปี 2566 จะมีกำรเติบโตเป็น 2 เท่ำ หรือ 
2,000 ล้ำนบำท จำกปี 2564
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7UP เปิดงบไตรมำสแรกของปี 2564 มีก�ำไรสุทธิ 103.60 ล้ำนบำท โตแรง 
205.96% ยอมรับโควิด-19 กระทบรำยได้หด แต่ควำมสำมำรถท�ำก�ำไรยัง
คงแกร่ง ยืนยันเป้ำหมำยรำยได้ปีน้ี 2,000 ล้ำนบำท เดินหน้ำลงทุนธุรกิจ
สำธำรณูปโภคเพิ่ม ด้วยฐำนะกำรเงินแกรง่ อวดD/E ต�ำ เพียง 0.43 เท่ำ

 นายมนต์เทพ มะเป่ียม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บรษิทั เซเว่น ยทูลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื 7UP 
เปดิเผยว่ำ ผลประกอบกำรของบริษัทฯส�ำหรับงวดไตรมำส 1 ของป ี2564 มี
ก�ำไรสุทธิ มีจ�ำนวน 103.60 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 69.73 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
อัตรำกำรเติบโต 205.96% โดยพบว่ำกลุ่มธุรกิจจัดจ�ำหนำ่ยก๊ำซแอลพีจีและ
น�ำมัน กลุ่มธุรกิจสำธำรณูปโภค กลุ่มธุรกิจพลังงำนทำงเลือก ยังคงสร้ำงผล
ก�ำไรให้กับบริษัทฯ

นอกจำกน้ี บรษัิทฯใหค้วำมส�ำคัญกับกำรควบคุมต้นทนุและค่ำใชจ่้ำย โดยพบ
ว่ำต้นทุนขำยและบริกำรส�ำหรับไตรมำส 1 ของปี 2564 นี้ มีจ�ำนวน 153.97 
ล้ำนบำท ลดลง 32.62% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

อยำ่งไรก็ตำม ในแง่ของรำยได้รวมมจี�ำนวน 187.86 ล้ำนบำท ลดลง 48.59% 
เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจ ภำค
กำรท่องเท่ียว กำรขนสง่และกำรเดินทำง ท�ำให้ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซแอลพี
จีและน�ำมันลดลง ส่งผลกระทบต่อรำยได้ของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยก๊ำซแอลพี

จีและน�ำมัน มีจ�ำนวน 150 ล้ำนบำท ลดลงประมำณ 30% เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อนหน้ำ ขณะท่ีรำยได้จำกกำรให้บริกำรปรับปรุงคุณภำพ
น�ำ มีจ�ำนวน 12.68 ล้ำนบำท “บริษัทฯยังคงมั่นใจว่ำรำยได้ของบริษัทฯใน
ปีนี้จะยังคงท�ำได้ตำมเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้คำดว่ำจะมีรำยได้จ�ำนวน 2,000 ล้ำน
บำท เติบโตไมน่อ้ยกว่ำ 40% เนื่องจำกบรษัิทฯยังคงมุง่มั่นในกำรลงทนุธุรกิจ
สำธำรณูปโภคเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นปัจจัยเพื่อสนับสนุนกำรเติบโตอยำ่งยั่งยืน
ภำยใต้เศรษฐกิจของประเทศต้องเผชิญกับกำรระบำดระลอกใหม่ของกำร
แพรเ่ชื้อไวรัสโควิด-19” นำยมนต์เทพ กล่ำว

ณ สิน้สดุวันท่ี 31 มนีำคม 2564 บรษัิทฯมสีว่นของผู้ถือหุน้จ�ำนวน 2,441.27 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 305.74 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 14.32% เนื่องจำกขำดทุน
สะสมลดลง 103.30 ล้ำนบำท สง่ผลใหม้ขีำดทุนสะสมเหลือ จ�ำนวน 103.55 
ล้ำนบำท ซึ่งหนึ่งในนโยบำยของบริษัทฯต้องกำรเรง่ล้ำงผลขำดทุนสะสมให้
หมดโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือให้มีศักยภำพในกำรจ่ำยเงินปันผลสร้ำงผลตอบแทน
คืนให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีฐำนะกำรเงินแข็งแกร่ง มีศักยภำพในจัดหำเงินลงทุนเพ่ือรองรับ
กำรลงทนุ อีกท้ังใชน้โยบำยในกำรจัดหำแหล่งลงทนุจำกสถำบนักำรเงินและ
จัดหำผู้ร่วมลงทุนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกลุ่มธุรกิจนั้น ๆ ประกอบกับ
กลุ่มบริษัทฯมีอัตรำหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E) อยู่ท่ีระดับ 0.43 เท่ำ 
และอัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบีย้ท่ีระดับ 14.13 เท่ำ สะท้อน
ให้เห็นถึงควำมแข็งแกรง่ทำงด้ำนกำรเงิน

14.05.2021 / Friday / #1194

7UP โชว์ฝีมือก�าไร Q1/64
โตแรง 205%
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AGE เผยผลกำรด�ำเนินงำนไตรมำส 1/2564 เข้ำ

เป้ำกวำดยอดขำยแตะ 1.43 ล้ำนตัน ส่งผลรำยได้

รวมอยู่ท่ี 2,846.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 39.1% ก�ำไร

สุทธิ 121 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 193.8% ระบุสำเหตุท่ี

ผลกำรด�ำเนินโดดเด่น เป็นผลจำกเชื่อมั่นด้ำนกำร

ลงทุนฟื้ นตัว ส่งผลควำมต้องกำรใช้ถ่ำนหินในภำค

อุตสำหกรรมท้ังในประเทศและต่ำงประเทศกลับมำ

คึกคัก ด้ำน “พนม ควรสถำพร” ประธำนกรรมกำร

บริหำร มั่นใจกลุ่มบริษัทฯยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อ

เนื่อง ท้ังถ่ำนหิน และ กำรให้บริกำรโลจิสติกส์แบบ

ครบวงจร หนุนท้ังปีรำยได้ทะลุ 10,000 ล้ำนบำท

 นายพนม ควรสถาพร ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน 
เอนเนอจี จ�ากัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้

จัดจ�ำหน่ำยถ่ำนหินบิทูมินัส (ถ่ำนหินสะอำด) เปิด

เผยถึงผลประกอบกำรงวดไตรมำส 1/2564 สิ้นสุด

วันท่ี 31 มีนำคม 2564 ว่ำ บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำร

ขำยและกำรใหบ้รกิำรโลจิสติกสฯ์ 2,846.7 ล้ำนบำท 

เพิม่ขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับปท่ีีผำ่นมำ โดยแบง่เปน็

รำยได้จำกกำรขำยถ่ำนหินท่ี 2,743.8 ล้ำนบำท เพิ่ม

ขึ้น 40.7% เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ และรำยได้จำก

ธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์ฯ ท่ี 102.9 ล้ำนบำท เพิ่ม

ขึ้น 8.1% เมื่อเทียบกับปท่ีีผำ่นมำ สง่ผลใหก้�ำไรสุทธิ 

แตะระดับท่ี 121 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 193.8% ท่ีมีก�ำไรสุทธิ 41.2 ล้ำนบำท

ท้ังนี้  สำเหตุ ท่ีผลกำรด�ำเนินงำนในไตรมำสนี้

ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงโดดเด่น เนื่องจำกภำพรวม

อุตสำหกรรมถ่ำนหินต้ังแต่ปลำยปี 2563 ท่ีผ่ำน

มำ มีกำรฟื้ นตัวอย่ำงชัดเจนมำกข้ึน โดยเริ่มมีกำร

ส่งสัญญำณบวกต้ังแต่ช่วงไตรมำส 4/2563 ท่ีผ่ำน

มำ และบริษัทฯ ได้มีกำรด�ำเนินกำรตำมแผนขยำย

ยอดขำยท้ังใน และต่ำงประเทศ โดยจะเห็นได้จำก

ปริมำณกำรขำยในประเทศ อยู่ท่ี 1.28 ล้ำนตัน เพิ่ม

ขึ้น 27.4% เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ ขณะท่ีปริมำณ

กำรขำยในต่ำงประเทศ อยู่ท่ี 0.15 ล้ำนตัน ส่งผล

ให้ ณ สิ้นไตรมำส 1/2564 บริษัทฯ มีปริมำณกำร

จ�ำหน่ำยถ่ำนหินรวม อยู่ท่ี 1.43 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น 

36.2% เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ

ส�ำหรับรำยได้จำกกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ฯ ซึ่งให้

บริกำรบริษัทในเครือ และกลุ่มลูกค้ำภำยนอก ใน

ไตรมำสนี้ อยู่ท่ี 463 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 

เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ โดย แบ่งเป็นรำยได้จำก

กลุ่มลูกค้ำภำยนอกท่ี 102.9 ล้ำนบำท

ส�ำหรับภำพรวมธุรกิจในไตรมำส 2/2564 นั้น 

ประธำนกรรมกำรบริหำร AGE กล่ำวเพิ่มว่ำ บริษัทฯ 

มุ่งเน้นเจำะตลำดถ่ำนหินในภูมิภำคเอเชียเพิ่มขึ้น 

ซึ่งจำกกลยุทธ์กำรขยำยตลำดถ่ำนหินรวมถึงควำม

ต้องกำรท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ต้ังเป้ำอัตรำกำร

เติบโตยอดขำยถ่ำนหินในปีนี้ไว้ท่ี 5.5 ล้ำนตัน แบ่ง

เป็นยอดจ�ำหน่ำยในประเทศ 3.5 ล้ำนตัน และต่ำง

ประเทศ 2 ล้ำนตัน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มียอดค�ำ

สั่งซื้อถ่ำนหินในมือ (Back log) ประมำณ 1 ล้ำนตัน

AGE ลั่นปีนี้ รายได้ทะลุหมื่นลบ.

ไม่ไกลเกินเอื้อม!!

http://www.tmill.co.th
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นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนกำรลงทุนเชิงรุกในส่วนของธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์ฯ โดยล่ำสุดได้มีกำรเข้ำท�ำสัญญำเช่ำกิจกำรท่ำเรือ 3 ท่ำ และ
โกดังสินค้ำ 5 หลัง ภำยใต้บริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส จ�ำกัด บนพื้นท่ีท้ังหมด 31 ไร่ ท่ีอ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ มีท่ำเรือเพิ่ม จำก 3 ท่ำ เป็น 6 ท่ำ และมีแผนลงทุนรถบรรทุกเพิ่มอีก 50 คัน ส่งผลให้มั่นใจว่ำปีนี้รำยได้ขอ
งบริษัทฯ จะเติบโตแตะระดับ 11,000 ล้ำนบำท ตำมแผนธุรกิจท่ีวำงไว้

“ ท้ังน้ีแม้ว่ำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ยังไม่คล่ีคลำยมำกนัก แต่บริษัทฯ ก็ยังประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด ขณะ
เดียวกันในส่วนของลูกค้ำของบริษัทฯ ยังคงเดินเคร่ืองด�ำเนินกำรผลิตโดยปกติ และบริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์แผนขยำยกำรลงทุนท่ีระมัดระวัง
อย่ำงต่อเนื่อง ท้ังด้ำนธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์ฯ และธุรกิจถ่ำนหิน โดยค�ำนึกถึงผลประโยชน์และควำมมั่นคงด้ำนอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจเป็น
ส�ำคัญ” นำยพนม กล่ำว

AGE ลั่นปีนี้ รายได้ทะลุหมื่นลบ.

ไม่ไกลเกินเอื้อม!!

http://www.tmill.co.th


เละ ละ ละ เละ ตุ้มเป๊ะ !! ท้ังใน-นอกประสำน เป็นกลยุทธ์แบบซูนวูกัน
ไปเลย ไหนจะศึกนอกท่ีเมื่อวำนเงินเฟ้อของสหรัฐ ว่ำดอกเบ้ียท่ีบอก
ว่ำจะคงๆไว้อยู่จนถึงสิ้นปีหน้ำ อำจจะไม่เป็นดังนั้นแล้วสิ บวกกับศึก
ในท่ีตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงสูงเพิ่มข้ึน อีกท้ังยังมีข่ำวลือออกมำ ซึ่งเจ๊ไม่
ขอลงรำยละเอียดอะไรมำก เพรำะเป็นเพียงแค่ข่ำวลือ หลังเปิดตลำด
รอบบ่ำย ติดลบไปกว่ำ 70 จุด ท้ังอิเล็คฯ พลังงำน ค้ำปลีก ฉุดตลำด จู่ๆ
ตลำดหุ้นไทยก็ปรับตัวลดลงแรงทันที ต้องบอกว่ำไหลเป็นเทน�ำเทท่ำ
กันเลยทีเดียว แต่หลังจำกนั้นเพียงไม่ก่ีนำทีตลำดก็ดีดกลับขึ้นมำปิด
ไปท่ี 1,548.13 จุด หรือ -23.72 จุด ส่วน Streaming ไม่ต้องสืบ ค้ำง!!!
เหมือนเดิม ค้ำงจังหวะนี้ตลอด อันนี้ขอบ่นหน่อยเถอะ ช่วยพัฒนำสัก
ทีเถอะเจ้ำค่ะ เสียหำยกันไปเท่ำไรแล้วกับค�ำว่ำ Streaming ค้ำง!!! เห้
อออนี้แหละเจ้ำค่ะตลำดหุ้นไทย คิดจะเป็นนักลงทุนในตลำดหุ้น ต้อง
พร้อมรับควำมเส่ียงได้ทุกสภำวะจริงๆเจ้ำค่ะ ซ่ึงกำรลงคร้ังนี้บำงตัว
ไม่ได้เก่ียวข้องกับพื้นฐำน หุ้นหลำยตัวงบดี แต่ก็ลงไปกับเขำด้วย ซึ่ง
เจ๊มองว่ำเกิดจำกกำรแพนิคล้วนๆเจ้ำค่ะ หำกมองเป็นโอกำสคุณก็จะ
เห็นโอกำสเจ้ำค่ะ เอ้ำ !! ลุยกันต่อ

ใครมีสติคงจะได้ช้อนของกันมำบ้ำง ซ่ึงเจ๊ก็เห็นหุ้นกลุ่มโรงพยำบำล 
เด้งดีดกลับขึ้นมำ บำงตัวกลับมำยืนบวกเขียวสวนตลำดไปอีกเจ้ำค่ะ 
ไม่ว่ำจะเป็น IMH , BCH , BDMS ทรงก็ยังดูสู้อยู่เจ้ำค่ะ ด้ำนหุ้นกลุ่ม
โรงพยำบำล ยังคงมีมุมมองว่ำยังมีปัจจัยบวกหลังกำรระบำดในบ้ำน
เรำยังคงสูงต่อเน่ือง ซึ่งก็เป็นผลบวกหนุนให้รำคำหุ้นปรับตัวสูงขึ้นจำก
ชุดตรวจโควิดเคล่ือนท่ี ใครชอบตัวไหนก็จัดไปตำมใจชอบเจ้ำค่ะ

ยังคงติดตำมกันต่อ เพรำะวันนี้ย่อไปด้วยควำมแพนิค
ล้วนๆไม่เก่ียวกับพ้ืนฐำน ช่วงท้ำยตลำดงัดกลับมำปิด
ท่ีบริเวณ 19.00 บำท แล้วช่วงเย็น SAT ได้ประกำศงบ
ออกมำโตกว่ำคำด โดยผลกำรด�ำเนินงำน Q1/64 ก�ำไร 
320 ลบ. เติบโต 66% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำก
รำยได้ ค�ำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้น จำกท่ีโบรกคำดกำรณ์ว่ำ
งบก�ำไรน่ำจะเติบโตท่ี 33% แต่กลับออกมำโตเกินคำด
ถึง 1 เท่ำตัวท่ี 66% จึงถือว่ำเป็นข่ำวดีของ SAT ในยำม
ท่ีตลำดแดงๆๆแบบนี้เจ้ำค่ะ อ้ำวเหล่ำผู้กล้ำท้ังหลำย

ใครท่ียังถืออยู่ก็ลุ้นกันต่อนะเจ้ำคะ

แม้ตลำดจะลงไปถึง 70 จุด กลุ่มนี้ก็ถือว่ำยังโดดเด่นอยู่เจ้ำค่ะ กลับ
หุ้นโลจิสติกส์ ท่ียังคงแข็งแกร่งบำงตัวกลับมำปิดเขียวสวนตลำดได้
สวยงำม III , LEO , JWD ด้ำน LEO ก็เตรียม” จับมือ “ไชน่ำ โพสต์กรุ๊ป” 
ขำใหญ่ในจีน หนุนขนส่งสินค้ำอีคอมเมิร์ซระหว่ำงประเทศ พร้อมปรับ
เพิ่มเป้ำรำยได้ปีนี้โต45% จำกปีก่อนท่ี 1.12 พันล้ำน เล็งปิดดีลซื้อ
กิจกำรเพิ่มไตรมำส 4/64 เอำเป็นว่ำใครชอบตัวไหนก็หำจังหวะเข้ำตัว
นั้น ช่วงนี้เจ๊อยำกให้เน้นรูปแบบกำรเก็งก�ำไรไปก่อนนะเจ้ำคะ แล้วพบ
กันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้ำ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจด้วยตัวท่ำนเอง

***ดูกรำฟดูเทคนิคประกอบกำรตัดสินใจนะคะ บำงตัวอำจซิ่งบำงตัว
ไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่ำ จะให้ซ่ิงปรู๊ดปร๊ำดทุกตัวคงไม่ได้***ขอ
ให้นักลงทุนทุกท่ำนประสบควำมส�ำเร็จค่ำ
ปล.ส�ำคัญสุดอย่ำลืมวำงแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลำดหุ้น
https://t.me/QueenWallstreet
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