ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์– LEO
คาแนะนา

23 มิถุนายน 2565

( + ) LEO ผนึกรัฐวิสาหกิจจีนส่งออกผลไม้-อีคอมเมิรซ์

ซือ้

■

ผนึกรัฐวิสาหกิจจีนส่งออกผลไม้-อีคอมเมิรซ์
นายเกตติวิทย์ สิทธิสนุ ทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิ
สติกส์ จากัด (มหาชน) หรือ LEO เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2565 บริษัทได้ลงนาม
ในสั ญ ญาความร่ ว มมื อ เชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Cooperation Agreement) กั บ บริ ษั ท
Yunnan Tengjun Multimodal Transport Holding Ltd. ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน
เพื่อพัฒนาระบบบริการรถไฟสาหรับการขนส่งผลไม้และสินค้าอีคอมเมิรซ์ ระหว่างไทยและ
จีน
ส่วนของเป้าหมายและประโยชน์ท่ี LEO คาดว่าจะได้รบั คือ LEO จะสามารถสร้าง
ความแตกต่างในตลาดได้เหนือคู่แข่ง เนื่องจากเราได้ตน้ ทุนการให้บริการจากพันธมิตรที่
สามารถแข่งขันได้ และสามารถให้บริการทัง้ นาเข้าและส่งออกสินค้าได้อย่างครบวงจรทัง้
ในประเทศไทยและในประเทศจีน นอกจากนี ้ ยังเป็ นการช่วยสนับสนุนผู้ส่งออกไทยให้
สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนได้มากขึน้ ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตขึน้ สาหรับความ
ร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในครัง้ นี ้ ทางบริษัทวางเป้าหมายในส่วนของรายได้ให้เติบโตขึน้ อย่าง
น้อยปี ละ 100 ล้านบาท ภายในปี 2566 (ที่มา: ทันหุน้ )

■

ความเห็น
เรามีมุมมองเชิงบวกกับความร่วมมือดังกล่าว เราเชื่อว่า LEO จะสามาถต่อยอด
ธุรกิจและเพิ่มรายได้จากความร่วมมือดังกล่าว โดยที่ผ่านมา LEO เคยแสดงให้เห็นแล้วว่า
บริษัทมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบริษัทจีน เช่น deal กับ China post เมื่อปี 2564 ที่บริษัทสา
มารเพิ่มการขนส่งบริการทางอากาศได้ 20-25% เราประเมินความร่วมมือกับ Yunnan
Tengjun ในครัง้ นีน้ ่าจะช่วยเพิ่มผลกาไรได้ราว 10-15 ล้านบาท บนสมมติฐาน Margin
ราว 15-20% เป็ น upside ต่อประมาณการ 5%
นอกจากนีแ้ ล้วบริษัทจะยังได้รับอานิสงส์จากค่าเงินบาทที่ อ่อนค่าลง เพราะกว่า
70% ของรายได้ขนส่งทางทะเลของบริษัทเป็ นเงิน USD โดยทุกๆ 1 บาทที่อ่อนค่า จะเพิ่ม
ผลกาไรเดือนละ 1.0-1.5 ล้านบาท
โดย 3 เดือนที่ผ่านมาราคาหุน้ ปรับลงกว่า 18% ตามสภาวะตลาดที่ผนั ผวน รวมถึง
ความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนส่งทางเรือ
ของบริษัท แต่อย่างไรก็ดีเราประเมินว่าแนวโน้มกาไร 2Q22 น่าจะมีโอกาสทาจุดสูงสุดใหม่
ต่อเนื่อง

ราคาปิ ด

11.30 บาท
ราคาเป้ าหมาย

19.50 บาท
หมวดอุตสาหกรรม

MAI
Anti-corruption:

n/a
CG SCORE

เรายังคงคาแนะนา “ซือ้ ” และราคาเป้ าหมายที่ 19.50 บาท อิง PER Avg ที่ 25 เท่า
เท่า ด้วยแนวโน้มผลกาไรจะกลับมาเติบโตในระดับปกติ 15-20%

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, 179 อำคำรบำงกอก ซิ ตี้ ทำวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสำร 0-2088-9399
รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ โดยข้อมูลเท่าทีป่ รากฏและเชื่อว่าเป็ นที่น่าเชื่อถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนัน้ ๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จากัด ผูจ้ ดั ทาขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ น
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ต่างๆ ทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็ นการชีน้ าหรือชักชวนให้นักลงทุนทาการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีป่ รากฏในรายงาน

1

Corporate Governance Report Rating

Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance) นี ้ เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ
IOD เป็ นการสารวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI)
ที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลที่ผลู้ งทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอในมุมมองของ
บุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็ นผลการสารวจ ณ
วันที่ปรากฏในรายงานการกากับดูแลกิ จการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการสารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวัน
ดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี ้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลการสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicators
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
• ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
• ได้รับการรับรอง CAC
Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชีว้ ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption
Progress Indicators) ของบริษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทยที่จัด ท าโดยสถาบัน ที่ เกี่ ย วข้อ งซึ่งมีก ารเปิ ด เผยโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี ้ เป็ นการดาเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสาหรับ
บริษัทจดทะเบียน โดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รบั จากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุ
ในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน้ แล้วแต่กรณี ดังนัน้ ผลการประเมินดังกล่าวจึง
เป็ นการนาเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการประเมิน
เนื่ อ งจากผลการประเมิ น ดังกล่า วเป็ น เพี ย งผลการประเมิ น ณ วัน ที่ ป รากฏในผลการประเมิ น เท่ านั้น ดัง นั้น ผลการประเมิ น จึ งอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี ้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ
หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, 179 อำคำรบำงกอก ซิ ตี้ ทำวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสำร 0-2088-9399
รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ โดยข้อมูลเท่าทีป่ รากฏและเชือ่ ว่าเป็ นทีน่ ่าเชือ่ ถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนัน้ ๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนตี ้ี จากัด ผูจ้ ดั ทาขอสงวนสิทธิในการ
์
เปลีย่ นแปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ต่างๆ ทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็ นการชี้นาหรือชักชวนให้
นักลงทุนทาการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีป่ รากฏในรายงาน

