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LEO สิงห์ตดิ ปี ก เจ้าแห่ง Logistic

ซือ

■

Analyst Meeting
สรุ ป Analyst Meeting LEO
1) ผูบ้ ริหารยังมีมุมมองเชิงบวกกับธุรกิจขนส่งทางเรือในปี นีว่าจะยังมีอัตราการเติบ โตทีดี
โดยดูจากค่าระวางเรือทีปรับเพิมขึนทําจุดสูงสุด ตามความต้องการทีเพิมขึนจากการฟื น
ตัวของเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะ สหรัฐฯ จีน และยุโรปทีเป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก
ของบริษัท
2) ผูบ้ ริหารคาด Deal China Post จะช่วยเพิมยอดขายให้กบั บริษัทในปี
นีได้ราว 25% โดยจะมีจาํ นวนเทียวบินในการขนส่งสินค้าสัปดาห์ละ เทียวบิน โดยคาดว่าจะเริม
เห็น Contribution จาก China Post ได้ในช่วง 2H21 และปี
คาดจะช่วยสร้างการ
เติบโตของรายได้กว่า - %
3) ตังเป้าขยายธุรกิจ Logistic ในภูมิภาค เช่น เวียดนาม, อินโดนีเซีย เป็ นต้น คาดอาจจะ
เห็น deal M&A ในปี นี - deals

■

ความเห็น
เรามี มุมมองเป็ นบวกกับการประชุม นักวิเคราะห์ เราเริมเห็ นภาพทีชัดเจนของ Deal China
Post ทีเกิดขึน โดยเราประเมินว่าจะช่วยให้กาํ ไรของบริษัทในปี นีจะเพิมขึนอีกราว - ล้าน
บาทได้ หรือ เพิมขึนอีกราว - % ของประมาณการกําไรสุทธิ ของเราในปี นี ประกอบกับ
ธุรกิจจะเริมเข้าสู่ High season ในช่วงของไตรมาส ของทุกๆ ปี ดังนันแล้ว ทิศทางของผล
ประกอบการจะมีการเติบโตทัง YoY และ QoQ ในช่วง 2Q-3Q นี โดยเราประเมินว่า 3Q21 จะ
เป็ นจุดสูงสุดของกําไรในปี นี ซึงได้รบั แรงหนุนทังจาก Season และ การขนส่งของ China Post
ทีจะมี Contribution เข้ามา
ทังนีเรายังคงประมาณการกําไรปี
ที ล้านบาท ไว้ก่อนด้วยมุมมอง conservative ที
ยังไม่รวมกําไรทีได้จาก China Post อีก - ล้านบาท

■

เรายังคงแนะนํา ซือ ราคาเป้ าหมาย 11 บาท PER ที 30 เท่า ซึงเมือคิดเป็ น PEG ปี
ยัง ตําที 0.3 เท่า และราคาดั งกล่าวยัง ไม่ได้รวม upside จากการร่วมธุรกิจกับ
China Post ซึงจะมี Upside อีก 3-4 บาท

ราคาปิ ด
ราคาเป้ าหมาย

8.05 บาท
11.00 บาท

หมวดอุตสาหกรรม

บริการ/ MAI

Anti-corruption:

CG SCORE
n/a

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด, 179 อาคารบางกอก ซิ ตี ทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสาร .0-2088-9399

รายงานฉบับนี จัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํา กัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ตา่ งๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เ ป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน
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Corporate Governance Report Rating

Disclaimer : การเปิ ด เผยผลการสํา รวจของสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) ในเรื องการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ (Corporate
Governance) นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ น
การสํารวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีมีการเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลทีผูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้
เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพือการประเมิน ผลสํารวจดังกล่าวเป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากฏในรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบี ยนไทยเท่านัน ดังนัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่า ว หรือเมื อข้อมูลที เกียวข้องมีก าร
เปลียนแปลง ทังนี บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicators
บริษัททีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
 ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
 ได้รับการรับรอง CAC
Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีจัดทําโดยสถาบันทีเกียวข้องซึงมีการเปิ ดเผยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื นสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการ
ประเมินดังกล่าว สถาบันทีเกียวข้องอาศัยข้อมูลทีได้รบั จากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื อการประเมิน
Anti-Corruption ซึงได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรื อ
รายงานอืนทีเกียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน แล้วแต่กรณี ดังนัน ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันทีเกียวข้องซึง
เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื อการ
ประเมิน
เนืองจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านัน ดังนัน ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้
ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลง ทังนี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด, 179 อาคารบางกอก ซิ ตี ทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399

รายงานฉบับนี จัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ตา่ งๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เ ป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน

