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Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

อ่านต่อหน้า 2

ขายรถจักรยานยนต์ - สินค้าอุตสาหกรรม

COM7 ลุยธุรกิจ

COM7 อนุมัติให ้บ.ยอ่ย โนวัส อินทิเกรชั่น 

ต้ังบ.ยอ่ย ล้อทอง รุกผลิต นําเข้า สง่ออก 

ซื้อ ขาย และจําหน่ายรถจักรยานยนต์ และ

สนิค้า อุตสาหกรรมและอุปโภคบรโิภคอ่ืนๆ

ILINK เผย “กลุ่ม INTERLINK and 
AIT CONSORTIUM” ชนะประมูลงาน
ก่อสรา้งสถานไีฟฟ้า 3 สถาน ีระยะที ่1 
มูลค่ารวม 531.70 ลบ.

อ่านต่อหน้า 3

ILINK ควง AIT
ชนะประมูลงาน

สร้างสถานีไฟฟา้ 3 สถานี
มูลค่า 531.70 ลบ.

“เคอรี่ โลจิสติคส์”
รุกหนักธุรกิจบริหารคลังสินค้า

“เคอรี ่โลจิสติคส”์ วางยุทธศาสต์ในไทย รุกหนักธุรกิจการบรหิารคลังสนิค้า เจาะกลุ่มลกูค้า
ทกุอุตสาหกรรม ชูจุดแข็งใหบ้รกิารครบวงจร ท้ังคลังสนิค้า ขนสง่

อ่านต่อหน้า 4
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COM7 อนุมัติให้ บ.ย่อย โนวัส อินทิเกรชั่น 

ต้ังบ.ย่อย ล้อทอง รุกผลิต นําเข้า ส่งออก ซื้อ 

ขาย และจําหน่ายรถจักรยานยนต์ และสินค้า 

อุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ

 นายสุระ คณิตทวีกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น 
จํากัด (มหาชน) COM7 เปิดเผยว่า 

บริษัทได้อนุมัติให้บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จํา

กัด (บจก. ในวัส) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

บริษัทถือหุ้นในสัดสว่นร้อยละ 100 ของทุนจด

ทะเบยีนของบจก. ในวัส) จัดต้ังบรษัิทยอ่ยแหง่ 

ใหม ่ชื่อ บริษัท ล้อทอง จํากัด ประกอบกิจการ

ผลิต นําเข้า สง่ออก ซื้อ ขาย และจําหนา่ยรถ

จักรยานยนต์ และสินค้า อุตสาหกรรมและ

อุปโภคบริโภคอ่ืนๆ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 

50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํา

นวน 500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 

บาท

โครงสร้างผูถื้อหุน้บรษัิท ล้อทอง จํากัด ประกอบ

ด้วย บจก. ในวัส อินทิเกรชั่น ถือ 375,000 หุ้น 

คิดเปน็ 74.99% บุคคล ถือ 75,000 หุน้ คิดเปน็ 

45% บุคคล ถือ 50,000 หุ้น คิดเป็น 10%

โครงสรา้งกรรมการ จํานวนกรรมการท้ังหมด 5 

คน โดยประกอบด้วย

- กรรมการจากตัวแทนบุคคลธรรมดา (ผูถื้อหุ้น

อีกฝ่ายหนึ่ง) 2 คน

- กรรมการจาก บจก. โนวัส อินทิเกรชั่น 3 คน

ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นราย

ย่อยท้ังสองรายเป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ในด้าน จําหนา่ยรถจักรยานยนต์ 

และเป็นผู้ท่ีมีสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้แทนจํา

หน่ายรถจักรยานยนต์ หลายย่ีห้อ บริษัทคาด

ว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวจะนําไปสู่การสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

แหล่งท่ีมาของเงินทุน กระแสเงินสดจากการดํา

เนินกิจการ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง

หรือการ ดําเนินงานของบริษัท
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ขายรถจักรยานยนต์ - สินค้าอุตสาหกรรม

COM7 ลุยธุรกิจ
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ILINK เผย “กลุ่ม INTERLINK and AIT CONSORTIUM” ชนะประมูลงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 สถานี ระยะท่ี 1 มูลค่ารวม 531.70 ลบ.

 นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) (ILINK) เปิดเผย
ว่า“บริษัทฯ”รว่มกบั บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (AIT) ในนาม “กลุ่ม INTERLINK and AIT CONSORTIUM” 
ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ในนาม “กลุ่ม INTERLINK and AIT CONSORTIUM” ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า3 สถานี 
ตามโครงการพัฒนาระบบสง่และจําหนา่ย ระยะท่ี 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ีC.CST. 040/2564 ลงวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2564 กับการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตงาน : งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 สถานี ตามโครงการพัฒนาระบบสง่และจําหนา่ย ระยะท่ี 1 จํานวน 1 งาน

มูลค่างาน : 531,700,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

การแบง่สัดสว่นรายได้

: บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) มูลค่าท้ังสิ้น 366,032,060.66 บาท

: บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มูลค่าท้ังสิ้น 165,667,939.34 บาท

ระยะเวลาการสง่มอบ : 390 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคให้เริ่มทํางาน
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ILINK ควง AIT
ชนะประมูลงาน

สร้างสถานีไฟฟา้ 3 สถานี
มูลค่า 531.70 ลบ.

https://www.nerubber.com/
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“เคอร่ี โลจิสติคส์” วางยุทธศาสต์ในไทย รุก

หนักธุรกิจการบริหารคลังสินค้า เจาะกลุ่ม

ลูกค้าทุกอุตสาหกรรม ชูจุดแข็งให้บริการครบ

วงจร ท้ังคลังสินค้า ขนส่ง บริการเพิ่มมูลค่า

สินค้า และวางแผนการตลาดon-line เพิ่ม

ประสิทธิภาพ-ลดต้นทุน ด้านโลจิสติกส์ให้

ลูกค้า “พงศ์ศิริ ศิริธร” แม่ทัพคนใหม่ ต้ังเป้า 3 

ป ีขึ้นแท่นผูน้าํใหบ้ริการกลุ่มอุตสาหกรรมแหง่

อนาคต S-Curve มั่นใจเครือข่ายครอบคลุมท่ัว

โลก 

 นายพงศ์ศิริ ศิริธร ผู้จัดการ
ประจําประเทศไทย บริษัทเคอรี่ 
โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด เปิด

เผยว่า  บรษัิทเป็นหนึ่งในกลุ่ม Kerry Logistics 

Network Limited หรือ KLN ซ่ึงเป็นบริษัท

ยกัษ์ใหญธุ่รกิจขนสง่และโลจิสติกส ์ปัจจุบนัจด

ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ท่ีฮ่องกง  โดย 

KLN เปน็บรษัิทแมแ่ละเป็นผู้ก่อต้ังบริษัทเคอร่ี 

โลจิสติคส์ ฯ ท่ีเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทย

เป็นกลุ่มแรกและเป็นหัวหอกสําคัญ ท่ีให้

บริการด้านบริหารคลังสินค้าแบบครบวงจร 

ก่อนจะขยายไปสู่กลุ่มธุรกิจด้านโลจิสติกส์

อ่ืนๆ ท่ัวประเทศ 

ปัจจุบันบริษัทมีพื้นท่ีให้บริการคลังสินค้ารวม

กันมากกว่า 1 แสนตารางเมตร ครอบคลุม 3 

พื้นท่ีสําคัญใน กรุงเทพฯ ชลบุรี และระยอง 

โดยมีสัดส่วนรายได้จากการบริการ 3 ส่วน

สําคัญอันได้แก่ การบริหารคลังสินค้า, การ

ขนส่งทุกรูปแบบ, และบริการอ่ืนๆเช่น การ

บริหารการบรรจุหีบห่อ, การจัดการด้านการ

ตลาดออนไลน์ เป็นต้น จากประสบการณ์ 

ความชํานาญ ของทีมงานคนไทย 100% ท่ี

เข้าใจถึงความต้องการลูกค้า สามารถยืดหยุ่น

ปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการได้ตามความ

ต้องการของตลาดในเมืองไทย ภายใต้ระบบ

การทํางานท่ีเป็นมาตรฐานสากลท้ัง ISO9001, 

ISO45001, ISO14001, GMP, Halal etc. ส่ง

ผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 

offline และ online ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ  

 โดยกลุ่มลูกค้าของบรษัิทประกอบด้วย 1.สนิค้า

ภาคอุตสาหกรรม 2.สนิค้าสขุภาพและอุปกรณ์

ทางการแพทย์ ท่ีกําลังมาแรงในยุคนี้ 3.สินค้า

อาหารและเครื่องด่ืม 4.สินค้าแฟชั่นและไลฟ์

สไตล์ เชน่ เครื่องสําอางค์ และสนิค้าแบนด์เนม 

เป็นต้น 5.สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 6.สนิค้าอุปโภค

บริโภค และ 7. สินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ 

“บริษัทต้ังเป้า 3 ปี ขึ้นแท่นผู้นําให้บริการโลจิ

สติกส์แบบครบวงจรในการบริหารคลังสินค้า

กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต S-Curve ขยาย

สัดส่วนรายได้จากการบริหารคลังสินค้าให้มี

อัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดและด้านการ

ขนส่งทุกรูปแบบเท่าตัวภายในปี 2022”  

นายพงศ์ศิริ  กล่าว 
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“เคอรี่ โลจิสติคส์”
รุกหนักธุรกิจบริหารคลังสินค้า
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นายพงศ์ศิริ กล่าวต่อว่า  บริษัทได้วางจุดยืน

อย่างชัดเจนในเร่ือง “Global Network and 

Local Specialist” คือ เรามีความชํานาญ

ในการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรใน

ประเทศไทย และด้วยเครือข่ายท่ีมีครอบคลุม

ท่ัวโลก จะช่วยสนับสนุนและสร้างความ

แข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการของไทยในการ

เชื่อมโยงธุรกิจสู่เวทีระดับภูมิภาคเอเชีย หรือ

แม้แต่ระดับโลกได้ 

ผู้จัดการประจําประเทศไทย บริษัทเคอร่ี โลจิ

สติคส ์(ประเทศไทย) กล่าวต่อว่า การเปล่ียนไป

ของตลาดกับการเปล่ียนแปลงคร้ังย่ิงใหญ่จาก 

Disruption ในทุกทิศทุกทาง โดยเฉพาะจาก

สถานการณ์โควิด-19 ทําให้เกิด New Normal 

ของการดําเนนิธุรกิจของลกูค้าท่ีไมเ่หมอืนเดิม

อีกต่อไป บริษัทจึงได้พัฒนานวัตกรรมและ

สรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาบริหารจัดการ

ด้านคลังสินค้า, สต๊อกสินค้า และการขนส่ง 

ท่ีจะทําให้การบริการด้านโลจิสติกส์เป็นเรื่อง

ง่าย รวดเร็ว พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีจะ

เปล่ียนไปในอนาคต  

“การท่ีลูกค้ามีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจท่ีช่วย

บรหิารจัดการด้านโลจิสติกสใ์นยุค Disruption 

เคอร่ี โลจิสติคส ์นา่จะเปน็คําตอบท่ีดีท่ีสุดท่ีอยู่

เคียงข้างลูกค้า ในการทําธุรกิจแบบยั่งยืน” 

ท้ังนี้นายพงศ์ศิริ  ยังกล่าวด้วยว่า  การได้รับ

มอบหมายให้เป็นแม่ทัพเพื่อบริหาร  เคอร่ี 

โลจิสติคส์ ประจําประเทศไทย ถือเป็นความ

ท้าทาย และจากประสบการณ์ท่ีทํางานด้าน

โลจิสติกส์กับบริษัทต่างชาติมาอย่างยาวนาน 

ผนวกกับความเชี่ยวชาญในการทําธุรกิจโลจิ

สติกส์ และความแข็งแกร่งของเครือข่ายกลุ่ม 

Kerry network รวมท้ังทีมงานมืออาชีพท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ ทําให้มั่นใจว่า เคอรี่ โล

จิสติคส์ฯมีความพรอ้มท่ีจะใหบ้รกิารและสรา้ง

ความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม 
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“เคอรี่ โลจิสติคส์”
รุกหนักธุรกิจบริหารคลังสินค้า

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.tmill.co.th


เด้งบ้าง !! ตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังพอมีแรงให้สู้อยู่เจ้าค่ะ แต่โดยรวมแล้วก็ยัง

แกว่งตัวเช่นเดียวกับท่ัวท้ังภูมิภาค หลังจากสะท้อนปัจจัยลบสถานการณ์

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไปบางส่วนแล้ว แต่ท่ียังต้องจับตาต่อก็คือ

โอกาสของการขยายล็อกดาวน์ โดยเฉพาะในพื้นท่ีต่างจังหวัด เพราะหลัง

จากการมมีาตรการคมุเขม้ล็อกดาวน์ผา่นมาหลายวันแล้ว ก็ไมไ่ด้ทําใหย้อด

ผู้ติดเชื้อลดลงแม้แต่น้อย ยังคงต้องเฝ้าตามกันต่อ ช่วงเย็นมีการรายงาน

งบกําไรของ PTTEP ออกมา งบกําไรออกมาโต หวังว่าพี่ใหญ่ PTTEP จะ

มาช่วยดันตลาดให้ได้ให้ใจหายคอกันบ้างนะเจ้าคะ

วันน้ีหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลดีดตัวกันกลับมาอีกครั้งเจ้าค่ะ ส่วนตัวเจ๊อยากให้

เฝ้าจับตา THG หลังจากรอบก่อน หมอบุญ ได้ถูกตักเตือนถึงการพูดเก่ียว

กับการนําเข้าวัคซีน ราคาหุ้นพักฐานมาสักพัก ตัวนี้ถือเป็นหุ้นในกลุ่มโรง

พยาบาลท่ีมีสตอรี่ท่ีน่าสนใจเจ้าค่ะ มองแนวรับท่ี 30.25-31.00 บาท ต้าน 

33.00-34.50 บาท คัท 29.25 บาท ใครชอบหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลก็ลองหา

จังหวะเข้าดูนะเจ้าคะ

อีกหน่ึงกลุ่มท่ีพาเหรดกันข้ึนมายกกลุ่ม คือหุ้นกลุ่มโบรกเกอร์ โดยหุ้น

กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ผลประกอบการปรับตัวดีข้ึนอย่างก้าวกระโดดเทียบกับ

ช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน หลังมูลค่าการซ้ือขายของตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นช่วงท่ีหุ้นโออาร์ เข้าตลาดใหม่ๆ ต่างพานัก

ลงทุนหน้าใหม่เข้าตลาด หรือช่วง wfh ท่ีหลายๆคนเหงาๆว่างๆ ต่างก็พา

กันเปิดพอร์ตแก้เหงากันไปเจ้าค่ะ น่าจะเป็นปัจจัยท่ีช่วย

สนับสนุนใหหุ้น้กลุ่มน้ี มผีลประกอบการดีข้ึนมา ใครอยาก

จะเก็งกําไรหุ้นกลุ่มน้ีก็เลือกเอาตามใจชอบ ชอบตัวไหนก็

จัดตัวนั้นเจ้าค่ะ

อัพเดทปิดท้ายกันท่ี THE เจ้าค่ะ กับหุ้นกลุ่มเหล็กท่ีราคา

ยังพักตัว วันนี้วอลุ่มขายลดลง หลังจากท่ีทาทา รายงาน

กําไรโตก้าวกระโดดไปแล้ว ตัวนี้เจ๊ตามมาอัพเดทให้

สําหรับคนท่ีมีก่อนหน้าน้ี จังหวะน้ีรอเก็บของเพื่อรอการเด้งเจ้าค่ะ สําหรับ

ใครท่ีมีแล้วรอเด้ง ใครไม่มีมองตามแนวรับแล้วเข้าได้เจ้าค่ะ แล้วพบกัน

ใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้านะคะ

เนื่องจาก Line@ มีการเก็บค่าใช้บริการเป็นรายเดือน ทางเพจจึงไม่สามา

รถโพสได้บ่อยๆแบบเรียวไทม์ สําหรับสมาชิกท่ีอยากได้คําแนะนําแบบ

เรียวไทม์ตลอดทุกการเทรด ตอนนี้เรามีห้อง VIP แล้วนะจ๊ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่

ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นัก

ลงทุนทุกท่านประสบความสําเร็จค่า

ปล.สําคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com
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เด้งบ้าง!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World
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