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LEO สิงหต์ดิปีก เจา้แหง่ Logistic   
■ Analyst Meeting 

สรุป Analyst Meeting LEO 
1) ผูบ้ริหารยงัมีมุมมองเชิงบวกกบัธุรกิจขนส่งทางเรือในปีนีว่าจะยงัมีอัตราการเติบโตทีดี 

โดยดจูากค่าระวางเรือทีปรบัเพิมขึนทาํจุดสูงสดุ ตามความตอ้งการทีเพิมขนึจากการฟืน
ตวัของเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะ สหรฐัฯ จีน และยโุรปทีเป็นกลุ่มลกูคา้หลกั
ของบริษัท 

2) ผูบ้ริหารคาด Deal China Post จะช่วยเพมิยอดขายใหก้บับริษัทในปี  นีไดร้าว -
25% โดยจะมีจาํนวนเทียวบินในการขนส่งสินคา้สปัดาหล์ะ  เทียวบิน โดยคาดว่าจะเริม
เห็น Contribution จาก China Post ไดใ้นช่วง 2H21 และปี  คาดจะช่วยสรา้งการ
เตบิโตของรายไดก้ว่า - %  

3) ตงัเป้าขยายธุรกิจ Logistic ในภูมิภาค เช่น เวียดนาม, อินโดนีเซีย เป็นตน้ คาดอาจจะ
เหน็ deal M&A ในปีนี -  deals 

 
■ ความเหน็ 

เรามีมุมมองเป็นบวกกับการประชุมนักวิเคราะห ์เราเริมเห็นภาพทีชัดเจนของ Deal China 
Post ทีเกิดขึน โดยเราประเมินว่าจะช่วยใหก้าํไรของบริษัทในปีนีจะเพิมขนึอีกราว -  ลา้น
บาทได ้หรือ เพิมขนึอีกราว - % ของประมาณการกาํไรสุทธิของเราในปีนี ประกอบกับ
ธุรกิจจะเริมเขา้สู่ High season ในช่วงของไตรมาส  ของทุกๆ ปี ดงันนัแลว้ทิศทางของผล
ประกอบการจะมีการเติบโตทงั YoY และ QoQ ในช่วง 2Q-3Q นี โดยเราประเมนิว่า 3Q21 จะ
เป็นจดุสงูสดุของกาํไรในปีนี ซงึไดร้บัแรงหนนุทงัจาก Season และ การขนสง่ของ China Post 
ทีจะมี Contribution เขา้มา  
ทงันีเรายงัคงประมาณการกาํไรปี  ที  ลา้นบาท ไวก้่อนดว้ยมุมมอง conservative ที
ยงัไม่รวมกาํไรทีไดจ้าก China Post อกี -  ลา้นบาท 
 

■ เรายังคงแนะนํา ซือ ราคาเป้าหมาย 11 บาท PER ที 30 เท่า ซึงเมือคิดเป็น PEG ปี 
 ยังตาํที 0.3 เท่า และราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวม upside จากการร่วมธุรกิจกับ 

China Post ซึงจะม ีUpside อีก 3-4 บาท  
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


