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MARKET SITUATION 
Q1,2564 



An 8% increase in exports is expected for March fueled 
by online officials connecting foreign buyers with Thai 
exporters. Commerce Minister Jurin Laksanawisit
touted the success of this plan to have officials working 
as salesmen to promote Thai products worldwide, the 
results of which produced 14.4 billion baht in exports 
last year. The Trade Policy and Strategy Office will 
release official numbers tomorrow, but the Commerce 
Ministry and key business groups painted a positive 
picture, leading to the 8% estimate.
An upward path is predicted, contrasting with sales 
figures nearly a year ago, when Thai exports were down 
22% in May and 23% in June as much of the world went 
into Covid-19 lockdown. The freefall ended, but figures 
still inched downward for the rest of 2020, until 
December when some growth was finally seen, with a 
4.7% increase in exports. January saw a very minor 
increase of about a third of a per cent, but February 
brought the effects of Covid-19’s second wave, with a 
2.59% fall due to a reduction of production and gold 
exports.

Source: https://thethaiger.com/

https://thethaiger.com/


Source: https://www.bea.gov/

https://www.bea.gov/


The Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) is the most widely used index for sea freight rates for 
import China worldwide. This index has been calculated weekly since 2009 and shows the most current 
freight prices for container transport from the Chinese main ports, including Shanghai. The index is therefore 
named after the largest container port in the world.

Source: https://en.sse.net.cn/indices/scfinew.jsp

https://en.sse.net.cn/indices/scfinew.jsp


LEO PERFORMANCE 
Q1,2564































HIGHLIGHT  Q1, 2564 



Customer Satisfaction Survey                 83%          84%         86%            86%          88%         89% 





PROJECT UPDATE



Potential Site of YJCD#2

***การเดินทาง
ขาออกที�ดินถงึจดุกลบัรถถนนบางนา-ตราด กม 21 ประมาณ 2.95กม.
ขาเขา้จากที�ดินถงึจดุกลบัรถถนนบางนา-ตราด กม21 ประมาณ 300ม.



ถนนทางเขาสูพ้ืนท่ี



     Total useable area        :  48,000 SQM
       - Storage Capacity    :  7,328 TEUs
       - Repair Yard

   2 x 422 TEUs    =  844 TEUs
   Total          =  8,172 TEUs

YJCD #1  3,500TEUs    YJCT LCB  6,000TEUs



PROJECT UPDATE

CHINA POST



















PROJECT UPDATE

LEO SELF STORAGE # 2







เจริญกรุง 31



Location advantage
• อยู่ติดถนนเจรญิกรุง เดินทางสะดวก และเป็นช่วงก่อนเขา้สูร่ถติด
• ใกลแ้หลง่ชมุชน แหลง่ทอ่งเที�ยว และย่านการคา้สาํคญั เช่น เยาวราช สาํเพ็ง คลองถม

เวิ �งนาครเกษม พาหรุดั บา้นหมอ้ ปากคลองตลาด ซึ�งลว้นแตห่าที�จอดรถยาก และพื �นที�มี
จาํกดั

• คนในพื �นที�เป็นผูม้ีกาํลงัจ่ายสงู
• เป็นย่านแออดั พลกุพลา่น พื �นที�มีนอ้ย และราคาที�ดินสงูมาก
• เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�กาํลงัเป็นนิยมในปัจจบุนั ทั�งชาวไทย และตา่งชาติ
• มีโฮสเทลเปิดในพื �นที�ใกล้ๆ  หลายแหง่ จึงมีโอกาสสาํหรบัธุรกิจ/บรกิารสาํหรบันทท. 
• ใกลแ้หลง่ธุรกิจ มีอาคารสาํนกังานมากมาย   





• มีเน้ือท่ีรวมประมาณ 1-1-30 ไร หรือ 530 ตารางวา 
• ต้ังอยูบนถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
• มีมูลคาการลงทุนรวม 147.22 ลานบาท 
• มีพ้ืนท่ีเพ่ิมอีก 2,000 – 3,000 ตารางเมตร 




