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สรุปประเด็นการลงทุน และมุมมองนกัวิเคราะห ์

  

LEO 

แมร้าคาหุน้จะปรบัตวัขึ้ นมาแลว้ 75% จากราคาจอง IPO แต่จากการเยี่ยมชมกิจการล่าสุด เรา

มองว่าปัจจุบัน ราคาหุน้ยงัอยู่ในเฟสของการสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรท่ีเหนือกว่า

กลุ่มผ่านตวัเลขอตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) ท่ีผลกัดนัจากความเก่งในธุรกิจ Sea Freight ขณะท่ีมี

การเปิดถึงแผนการเติบโตแบบ Inorganic ในหนังสือชี้ ชวนฯดว้ยเงินลงทุน 239 ลบ. ท าใหเ้รา

เร่ิมเห็นภาพลางๆของการเติบโตกลา้ยกับ WICE ในปี 2559 ซ่ึงมีการร่วมลงทุนในธุรกิจ

คลา้ยกนัในสิงคโปร ์แลว้ยกระดบัรายไดอี้กเท่าตวัภายในเวลา 3 ปีนับจากน้ัน ปี 2564 จึงเป็น

ปีท่ีน่าจบัตา LEO มาก  

เบ้ืองตน้เราคาดก าไรสุทธิปี 2564 ท่ี 81.6 ลบ. +28.1% YoY ซ่ึงการมี GPM ท่ีสูงกว่ากลุ่ม 

ท าใหเ้รามองว่า premium ระดบั 20% จึงสมเหตุสมผล ได ้P/E อา้งอิง 25.2 เท่า คิดเป็น

ราคาพ้ืนฐานปี 64 เบ้ืองตน้ 6.40 บาท คงเหลือ upside 7% ส าหรบัการเก็งก าไรในจงัหวะ

ราคาอ่อนตวัระหวา่งรอดูพฒันาการดา้นการลงทุนกบัพนัธมิตร 

ความเสีย่ง : สงครามการคา้จีน-สหรฐั รอบใหม่ จะท าใหก้ารขนส่งหยุดชะงกัได ้

การประเมินมูลค่า 

เรามองว่า ราคาหุน้ไดข้ึ้ นมาสะทอ้นความ

เก่งกว่ากลุ่มดว้ยอัตราก าไรขั้นท่ีสูงกว่า

ค่าเฉล่ีย 900bps แลว้ โดยการอิง P/E 

เฉล่ียกลุ่ม 21.0 เท่า + premium 20% 

เป็น P/E เป้าหมาย 25.2 เท่า ดงัน้ันเม่ือ

รวมการเติบโตของ EPS growth (fully 

diluted) +28.8% YoY ท่ี 0.25 บาท/ 

หุน้ จะไดร้าคาพ้ืนฐานปี 2564 ท่ี 6.40 

บาท/ หุ ้น ซ่ึงเป็นราคาท่ียังไม่ได้รวม

ประเด็นการลงทุนกบัพนัธมิตรตามแผนท่ี

แจง้ไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

Valuation Matrix 

Peer comparison 

2019 2020F 2021F 2022F

EPS * 0.15            0.20            0.25            0.29            

15.2       2.23            3.02            3.87            4.41            

20.2       2.97            4.02            5.15            5.86            

25.2       3.70            5.02            6.42            7.31            

30.2       4.44            6.01            7.70            8.76            

35.2       5.17            7.01            8.97            10.22           

40.2       5.90            8.00            10.25           11.67           

source : MKET Research, * fully diluted from IPO shares

 P
/E

 (
x
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Logistic service comparison & 2021 Growth

Company NP21F Growth EPS21 Growth P/E21F GPM% 21F

WICE 195         6.0% 0.30        7.1% 16.5        17.6%

LEO 82           28.1% 0.25        28.1% 23.5        33.0%

SONIC 68           48.3% 0.12        48.3% 10.7        21.1%

III ** 124         -10.8% 0.20        -13.0% 28.5        21.8%

JWD ** 355         19.9% 0.35        20.7% 25.6        26.6%

Average 18.3% 18.2% 21.0       24.0%

source : ** Factset & MKET Research estimated, 3 Dec 2020
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ลกัษณะธุรกิจและโครงสรา้งรายได ้

ใหบ้ริการโลจิสติกสแ์บบครบวงจรท่ีครอบคลุมทัว่โลก (End -  to - End Global Logistics 

Services) โดยมีธุรกิจเด่นคือ การใหบ้ริการขนส่งทางทะเล (Sea Freight) ทั้งแบบ LCL และ 

FCL  และพฒันาต่อมาเป็นแบบ Multimodal Transport Operator (MTO) และในปี 2563 ก็ได้

เพ่ิมหน่วยงานรบัฝากตูสิ้นคา้ ซ่อมตูสิ้นคา้ และ ก าลงัขยายงานไปสหภาพเมียนมาร ์นอกจากน้ี

ยงัมีบริษัทร่วม 2 แห่ง โดยร่วมกบัสายเดินเรือยกัษ์ใหญ่ Sinokor จากประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึง

ปัจจุบนัถือหุน้ 5% ในบริษัทอีกดว้ย 

LEO เสนอขายหุ ้นเพ่ิมทุน 120 ล้านหุ ้นท่ี

ราคาเสนอขยาย 3.42 บาท/ หุน้ คิดเป็น 

P/E เสนอขาย 27.4 เท่า ได ้ premium จาก

กลุ่มเน่ืองจากความโดดเด่นของอัตราก าไร

ขั้นตน้ท่ีสูงถึง 30% vs กลุ่ม 15-20% จาก

โครงสรา้งรายไดท่ี้เน้นไปท่ี Sea freight กว่า 

65% ซ่ึงใหม้ารจ์ิ้ นสงู และนโยบายท่ีเน้นก าไร

มากกวา่ปริมาณ ดว้ยบริการแบบครบวงจร 

Source: Company reports, MKET Research  

Net profit grows 25.5% CAGR (20-22) 

การ IPO เม่ือ พ.ย. 2563 

Revenue break down : Sea Freight 65% 

Source: Company reports, MKET Research  

เงินไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO 239 ลา้น

บาท จากทั้งหมด 389 ลา้นบาท ไดถู้กกันไว ้

ส าหรบั การเขา้ร่วมลงทุนเพ่ิมกบัพนัธมิตรทั้ง

ใน และ อาเซียน (ท่ีมา : หนังสือชี้ ชวนฯ) ซ่ึง

เราเชื่อว่าเป็นแนวทางเดียวกับ WICE ซ่ึง

ภายหลงั IPO ปี 2558 ก็ไดมี้การซ้ือหุน้บริษัท 

Freight Forwarder (Sun Express Pte.) ในปี 

2559 เพ่ือขยาย Network ขนส่ง ซ่ึงแนวทางน้ี

สามารถยกระดับรายได ้และ ก าไรข้ึน 2 เท่า

ภายใน 3 ปี และหากการลงทุนน้ีไม่เกิดขึ้ น 

การเติบโตของก าไรสุทธิแบบ Organic ก็ยงัน่า

พอใจ 25.5% ต่อปี (63-65) 

Growth Story จะคลา้ยกบั WICE 

Source : Company reports 



Leo Global Logistic 

เสน้ทางใหบ้ริการหลกัของ LEO อนัดับ 1 คือ 

เอเชีย โดยเฉพาะ จีน และ อาเซียน รองลงมา

คือ สหรัฐ และ ยุโรป ส่วนสินค้าหลักคือ 

อิเล็กทรอนิกส ์สินคา้ e-commerce สินคา้

บริโภค ปิโตรเคมี ชิ้ นส่วนยานยนต์ และ 

อาหาร ซ่ึงลว้นเป็นพ้ืนท่ี และ สินคา้ท่ีเติบโตดี

ทั้งส้ิน โดย Caixin PMI ภาคการผลิตของจีน 

เดือน พ.ย. ฟ้ืนต่อเน่ืองสู่ระดับ 54.9 จุด ซ่ึง

ดีกว่าคาดของตลาดอีกดว้ย ท าใหเ้ชื่อไดว้่าทิศ

ทางการขนส่งสินคา้ วตัถุดิบ จากไทยเขา้สู่จีน 

ใ น ร ะ ย ะ ก ล า ง / ย า ว  จ ะ ด า เ นิ น ต่ อ ไ ป 

เช่นเดียวกับภาคการผลิตของจีนท่ีอยู่ ใน

ทิศทางท่ีดี 

แมต้วัเลขส่งออกไทยเดือน ต.ค. จะหด -6.7% 

YoY เทียบกับ -3.9% ในเดือน ก.ย. แต่ส่วน

ใหญ่เป็นสินคา้เกษตรกรรม เช่น น ้ าตาล ขา้ว 

ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นสินคา้หลกัของ LEO ขณะท่ีสินคา้

หลักอย่าง เซมิคอนดักเตอร์ +26% ชิ้ นส่วน

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  + 4 . 2% อ า ห า ร  + 1 1% 

เฟอรนิ์เจอร ์+20% ถือวา่อยูใ่นเกณฑน่์าพอใจ  

ขณะท่ีในระยะสั้นตลาดสหรัฐ รักษาโมเมนตัม

ไดดี้ต่อเน่ือง +17% YoY ซ่ึงสายเดินเรือระดบั

โลกส่งสญัญาณวา่จะท าใหค้วามตอ้งการตูสิ้นคา้ 

และ พ้ืนท่ีเรือคอนเทนเนอร ์จะอยูใ่นภาวะตึงตวั

ไปอยา่งนอ้ยถึงตรุษจีนปี 2564 ผูบ้ริหารเผยว่า

ค่าขนส่งตู ้40 ฟุตเสน้ทางจีน-สหรฐั พุ่งกว่า 3 

เท่าตวัในปีเดียว สู่ 3,000 เหรียญ/ตู ้ไปแลว้ 
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ตลาด และ สินคา้หลกั เติบโตหมด 

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

แนวโนม้ไตรมาส 4/63 สดใส 

China Caixin Manufacturing PMI 

Source: Bloomberg 

แนวโน้มไตรมาส 4/63 คาด ก าไรจะเร่งตัว

ขึ้ นเป็น 20 ลบ. +40.5% QoQ และ ดนัก าไร

สุทิงวดปี 2563 แตะ 63.7 ลบ. เติบโต 

+35.5% YoY โดยอตัราก าไรขั้นตน้ คาดจะ

ยืนในระดบัสูง 34.0% จากสภาวะอุปสงค์ตู ้

สินคา้ทางเรือท่ียังแข็งแกร่งมาก โดยเฉพาะ

เสน้ทางมุ่งเขา้สู่สหรฐั 

Source : MKET Research 

Quarterly earnings trend 

Shanghai Containerized Freight Index 
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Financial data & Ratio 

Leo Global Logistics Public Co Limited ลา้นบาท

2015 2016 2017 2018 2019

Revenue - - - 1,053 1,044

Rev (Y/Y Growth) - - - - -0.8%

GPM - - - 26.9% 29.9%

Net Profit - - - 26.5 45.9

NP (Y/Y growth) - - - - 73.1%

NPM - - - 2.5% 4.4%

DPS - - - - -

Trailing P/E - - - 70.63      40.80      

Trailing P/B - - - 12.03      9.54       

Div. yield (%) - - - - -

%ROA - - - 5.5% 9.6%

%ROE - - - 17.0% 26.1%

Source: FactSet Fundamentals

Leo Global Logistics Public Co Limited ลา้นบาท

3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20

Revenue - - 227.6 309.7 252.3

Rev (Y/Y Growth) - - - 8.6% n/a

GPM - - 30.9% 27.5% 34.9%

Net Profit - - 9.3 18.8 14.8

NP (Y/Y growth) - - - -8.8% n/a

NPM - - 4.1% 6.1% 5.9%

DPS -         -         -         -         -         

Trailing P/E - - 62.61      66.66      42.97      

Trailing P/B - - 9.17       8.40       9.01       

Div. yield (%) - - - - -

%ROA - - 5.8% 4.4% 6.8%

%ROE - - 14.6% 12.6% 20.6%



APPENDIX I : TERMS FOR PROVISION OF REPORT, DISCLOSURES AND DISCLAIMERS 

รายงานนี้  ถูกจัดท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ และเพ่ือเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซ้ือหรือขายหุ้นที่กล่าวถึงในรายงานนี้  นักลงทุนควรพึงตระหนักไว้เสมอว่า มูลค่าของหุ้นอาจมีความผันผวน มีการเพ่ิมข้ึนและลดลงได้ตลอดเวลา ความเหน็ หรือค าแนะน าต่างๆ จัดท าข้ึนบนพ้ืนาานของเทคนิค และปัจจัยพ้ืนาาน 

ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกัน การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมทางเทคนิค อาจใช้วิธีการที่แตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพ้ืนาาน โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยทางด้านราคา และมูลค่าการซ้ือขาย ซ่ึงแตกต่างไปจากการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพ้ืนาาน ดังนั้นผลตอบแทนของนักลงทุนจึงอาจต ่ากว่าต้นทุนได้ และผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในอดีตไม่สามารถสะท้อนถึงผลตอบแทนในอนาคตได้ บทวิเคราะห์นี้ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพ่ือแนะน าการลงทุนเพ่ือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ และเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงต่อการลงทุน าานะทางการเงิน และความต้องการส่วนบุคคลของนักลงทุนที่ได้รับหรืออ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี้  เพราะฉะนั้น นักลงทุน

จึงควรใช้วิจารณญาณ ในการอ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี้   

การจัดท ารายงานฉบับนี้  ได้อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเช่ือถือ แต่ไมได้เป็นการรับรองจาก Maybank Investment Bank Berhad และบริษัทย่อยและในเครือ (รวมเรียก “Maybank Kim Eng”) ผลที่ตามมาทั้งในส่วนของความแม่นย า หรือเรียบร้อยสมบูรณ์จึงไม่ได้เป็นความ

รับผิดชอบจากทางMaybank Kim Eng ดังนั้น Maybank Kim Eng และ เจ้าหน้าที่, กรรมการ, บริษัทร่วม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ/หรือพนักงาน (รวมเรียกว่า “Representatives”) จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียต่างๆ ที่เกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้รายงานฉบับนี้  ข้อมูล, ความเห็น และ

ค าแนะน าที่ปรากฏอยู่ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

บทวิเคราะห์นี้อาจมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่จะเหน็ได้จากการใช้ค าต่างๆ เหล่านี้  เช่น“คาดว่า” “เช่ือว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแนวโน้มว่า” “มีแผนว่า” “ประมาณการ” หรือ การอธิบายว่า เหตุการณ์นี้  “อาจ” เกิดข้ึน หรือ เหตุการณ์นี้  “เป็นไปได้” ที่จะเกิดข้ึน เป็นต้น การคาดการณ์

ล่วงหน้า จะอยู่บนพ้ืนาานของสมมติาานที่ต้ังข้ึนและอ้างอิงบนข้อมูลในปัจจุบัน และยังข้ึนอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่จะท าให้ผลการด าเนินงานที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ได้อย่างมีนัยยะส าคัญ นักลงทุนจึงไม่ควรใช้การคาดการณ์ล่วงหน้านี้ เป็นหลักในการตั ดสินใจลงทุนหลังจากวันที่บท

วิเคราะห์ถูกเผยแพร่ออกไป Maybank Kim Eng ไม่ถือเป็นภาระผูกพันในการปรับประมาณการ หากมีข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดข้ึน  

Maybank Kim Eng รวมถึงเจ้าหน้าที่, กรรมการ และพนักงาน ซ่ึงรวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดท า หรือการเผยแพร่บทวิเคราะห์นี้  อาจมีส่วนร่วม หรือมีสิทธิลงทุนในหุ้นตัวนี้  หรือ มีส่วนได้เสียต่างๆ กับผู้ที่ออกหลักทรัพย์นี้  นอกจากนี้ราคาหุ้นอาจเคล่ือนไหวไปตามสิ่งที่เสนอในบทวิเคราะห์นี้Maybank 

Kim Eng มีสิทธิใช้ข้อมูลในรายงานนี้  ก่อนที่รายงานนี้จะถูกเผยแพร่ออกไปภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายรับรองเท่านั้น กรรมการ, เจ้าหน้า และ/หรือพนักงานของ Maybank Kim Eng ท่านหนึ่งท่านใด หรือมากกว่าหนึ่งท่าน สามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนี้ ได้ 

บทวิเคราะห์นี้ ถูกท าข้ึนมาเพ่ือลูกค้าของ Maybank Kim Eng และห้ามน าไปแก้ไข ดัดแปลง แจกจ่าย และน าไปจัดท าใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือเตม็ฉบับ หากไม่ได้รับอนุญาตจาก Maybank Kim Eng เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้  Maybank Kim Eng และตัวแทนที่เก่ียวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการ

กระท าของบุคคลที่ 3 ที่กระท าสิ่งที่ถูกห้ามดังกล่าว 

บทวิเคราะห์นี้ ไม่ได้ท าข้ึนมาโดยตรง หรือมีจุดประสงค์เพ่ือการแจกจ่าย หรือถูกใช้โดยสาธารณะชนทั่วไป หรือประชาชนทั้งหมดที่อาศัยในประเทศท้องถ่ินที่ออกหลักทรัพย์นี้  หรือในท้องถ่ิน เมือง หรือ ประเทศอ่ืนๆ ที่กฎหมายในประเทศนั้นไม่อนุญาต บทวิเคราะห์นี้ท  าข้ึนมาเพ่ื อการใช้ในประเทศที่กฎหมาย

อนุญาตเท่านั้นหลักทรัพย์นี้อาจจะไม่ได้ถูกรับรองการซ้ือขายโดยกฎหมายทุกกฎหมาย หรือท าการซ้ือขายได้ส าหรับนักลงทุนทุกประเภท นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณอย่างย่ิงในการน าค าแนะน า หรือค าเตือนต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นมาใช้ เนื่องจากความแตกต่างทางด้านภมูิศาสตร์ของแต่ละบุคคล และระยะเวลา

ในการได้รับบทวิเคราะห์นี้   

มาเลเซีย 

ความเหน็หรือค าแนะน าที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี้ เป็นการประเมินจากด้านเทคนิก และปัจจัยพ้ืนาาน โดยความเห็นทางด้านเทคนิกอาจมีความแตกต่างจากปัจจัยพ้ืนาาน เนื่องจากการประเมินด้านเทคนิกได้ใช้วิธีที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นข้อมูลด้านราคา และปริมาณการซ้ือขายของหลั กทรัพย์ที่ Bursa 

Malaysia Securities Berhad วิเคราะห์หลักทรัพย์ 

สิงคโปร์ 

รายงานฉบับนี้จะท าข้ึนบนวันและข้อมูลที่เกิดข้ึน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ บริษัท Maybank Kim Eng Research จ ากัด (“Maybank KERPL”) ในสิงคโปร์ไม่มีเง่ือนไขที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้รับข้อมูลนี้  การเผยแพร่ในสิงคโปร์ ผู้รับรายงานฉบับนี้ จะติดต่อกับ Maybank KERPL ในสิงคโปร์ ทั้ง

ในแง่ของการแนะน า หรือเก่ียวข้องกับรายงานฉบับนี้  หากผู้รับรายงานฉบับนี้ ไม่ได้เป็นนักลงทุน, ผู้เช่ียวชาญทางการลงทุน หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน (จ ากัดความใน Section 4A ตามกฎหมาย Singapore Securities and Futures) ทั้งนี้  Maybank KERPL จะรับผิดชอบบนเนื้อหาที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้  แต่

เป็นการรับผิดชอบที่จ ากัดความเขตตามกฎหมายที่ก าหนด 

ไทย 

การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี้  เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจและประเมินจากข้อมูล ของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอม็เอไอ ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติ และมิได้มีการใช้ข้ อมูลภายใน ในการ

ประเมิน 

อนึ่ง ผลการส ารวจดังกล่าว เป็นผลการส ารวจ ณ วันที่ปรากกฎในรายงานการก ากับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผลการส ารวจ จึงอาจเปล่ียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้  บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของ ผล

การส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

สหรัาอเมริกา  

บทวิเคราะห์ฉบับนี้ จัดท าข้ึนโดย MKE เพ่ือเผยแพร่ในสหรัาฯ (“US”) ส าหรับลูกค้าสถาบันในสหรัาฯ เป็นส าคัญ (ตามค านิยามใน Rule 15a-6 ภายใต้กฎหมาย Securities Exchange Act of 1934) โดย Maybank Kim Eng Securities USA Inc (“Maybank KESUSA”) เท่านั้น ซ่ึงถือเป็น Broker-Dealer 

ที่ได้จดทะเบียนในสหรัาฯ (ตามกฎหมาย Section 15 ของ Securities Exchange Act of 1934) ทั้งนี้ ความรับผิดชอบในการเผยแพร่รายงานฉบับนี้  อยู่ภายใต้ Maybank KESUSA ในสหรัาฯ เท่านั้น รายงานฉบับนี้ ไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ หาก MKE ไม่อนุญาต หรือภายใต้ข้อจ ากัดของกฎหมายหรือ

หลักเกณฑ์ที่ไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับรายงานฉบับนี้จะต้องท าความเข้าใจด้วยว่า Maybank KESUSA ได้น าเสนอบทวิเคราะห์นี้ภายใต้หลักเกณฑ์ของการลงทุนที่เก่ียวเนื่องกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์การก ากับ 

อังกฤษ 

เอกสารฉบับนี้ ได้ถูกเผยแพร่โดย บริษัท Maybank Kim Eng Securities (London) จ ากัด (“Maybank KESL”) ซ่ึงได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ The Financial Services Authority และ Informational Purposes เท่านั้น เอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีเจตนาที่จะเผยแพร่แก่บุคคลที่ถูกจ ากัดความเป็นนัก

ลงทุนรายย่อย (Retail Client) ตามความหมายของ The Financial Services and Markets Act 2000 ภายในประเทศอังกฤษ ข้อสรุปใดๆ ที่เกิดจากบุคคลที่ 3 เพ่ือเป็นความสะดวกแก่ผู้ได้รับเอกสารฉบับนี้ เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเห็น หรือความถูกต้องดังกล่าว และก ารเข้าถึงข้อมูล

ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของผู้รับเอกสารเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้รับเอกสารฉบับนี้ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีของตนเองเพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการแนวทางดังกล่าว เพราะเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้ประเมินถึงกฎหมายเฉพาะทาง, บัญชี หรือที่ปรึกษาทางด้านภาษี 

  

DISCLOSURES 

Legal Entities Disclosures 

มาเลเซีย: เอกสารฉบับนี้ ได้จัดท าและเผยแพร่ในประเทศมาเลเซีย โดย Maybank Investment Bank Berhad (15938-H) ซ่ึงเป็นในกลุ่มเดียวกับ Bursa Malaysia Berhad และเป็นผู้ถือใบอนุญาต Capital Market and Services ที่ออกโดย The Securities Commission ในประเทศมาเลเซีย  

สิงคโปร์: เอกสารฉบับนี้ จัดท าข้ึนและเผยแพร่ในประเทศสิงคโปร์ โดย Maybank KERPL (จดทะเบียนเลขที่ 197201256N) ภายใต้การก ากับดูแล Monetary Authority of Singapore 

อินโดนีเซีย: PT Kim Eng Securities (“PTKES”) (จดทะเบียนเลขที่ KEP-251/PM/1992) เป็นสมาชิกของ Indonesia Stock Exchange และอยู่ภายใต้การก ากับของ BAPEPAM LK 

ไทย: MBKET (จดทะเบียนเลขที่ 0107545000314) เป็นสมาชิกของ The Stock Exchange of Thailand และอยู่ภายใต้การก ากับของกระทรวงการคลัง และกลต. 

ฟิลิปปินส์: MATRKES (จดทะเบียนเลขที่ 01-2004-00019) เป็นสมาชิกของ The Philippines Stock Exchange และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission 

เวียดนาม: บริษัท Kim Eng Vietnam Securities จ ากัด (“KEVS”) (ใบอนุญาตเลขที่ 71/UBCK-GP) ซ่ึงใบอนุญาตอยู่ภายใต้ The State Securities Commission of Vietnam 

ฮ่องกง: KESHK (Central Entity No: AAD284) ภายใต้ก ากับโดย The Securities and Futures Commission 

อินเดีย: บริษัท Kim Eng Securities India Private จ ากัด (“KESI”) เป็นส่วนหนึ่งของ The National Stock Exchange of India Limited (จดทะเบียนเลขที่: INF/INB 231 452435) และ Bombay Stock Exchange (จดทะเบียนเลขที่ INF/INB 011452431) ซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Securities and 

Exchange Board of India ทั้งนี้  KESI ได้จดทะเบียนกับ SEBI ประเภท 1 Merchant Broker (จดทะเบียนเลขที่ INM 000011708) 

สหรัาฯ: Maybank KESUSA เป็นสมาชิกที่ได้รับอนุญาต และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ FINRA – Broker ID 27861 

อังกฤษ: Maybank KESL (จดทะเบียนเลขที่ 2377538)เป็นสมาชิกที่ได้รับอนุญาต และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ The Financial Services Authority 

  

Disclosure of Interest 

มาเลเซีย: MKE และตัวแทนที่เก่ียวข้อง อาจมีสถานะหรือมีความเก่ียวข้องกับหลักทรัพย์ในเวลาใดเวลาหนึ่ง และอาจมีกิจกรรมที่มากข้ึนในาานะ market maker หรือ อาจเป็นผู้รับประกันการจ าหน่าย หรือเก่ียวข้องกับหลักทรัพย์นี้  และอาจเป็นผู้ให้บริการด้านวาณิชธนกิจ , ให้ค าปรึกษา หรือบริการอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์นี้  

สิงคโปร์: ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 Maybank KERPL และนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์หลักทรัพย์นี้ ไม่มีส่วนได้เสียกับการให้ค าแนะน าหลักทรัพย์ที่ปรากฎในบทวิเคราะห์ฉบับนี้  

ไทย: MBKET อาจมีธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับ หรือ มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ออกตราสารอนุพันธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้  ดังนั้นนักลงทุนควรใช้วิจารณญาณพิจารณาถึงประเดน็นี้  ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้  MBKET หน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรรมการ และ/หรือ 

พนักงาน อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ การเป็นผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายในหลักทรัพย์ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้  

ฮ่องกง: KESHK อาจมีความสนใจด้านการลงทุนที่เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์นี้  หรือเป็นหลักทรัพย์ใหม่ที่อ้างอิงบน Paragraph 16.5 (a) ของ Hong Kong Code of Conduct for Persons Licenses โดยการก ากับของ The Securities and Futures Commission 

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563, KESHK และนักวิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาต ไม่มีส่วนได้เสีย ในการให้ค าแนะน าหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี้  

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา MKE อาจมี หรือให้บริการแก่ผู้จัดการ หรือ ผู้ร่วมจัดการในการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ ณ ปัจจุบัน อาจให้บริการแก่หลักทรัพย์ในตลาดแรก หรือหน่วยงานที่ได้มีการอ้างถึงในบทวิเคราะห์ฉบับนี้  หรืออาจให้บริการดังกล่าวภายใน 12 เดือนข้างหน้า ซ่ึงเป็นการให้ค าปรึกษา หรือ

บริการด้านการลงทุนที่มีนัยยะส าคัญ ที่อาจเก่ียวเนื่องกับการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมได้  

 

OTHERS 

Analyst Certification of Independence ความถูกต้องของมุมมองที่ผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี้  เป็นการสะท้อนถึงแนวความคิด และมุมมองของนักวิเคราะห์ และรวมถึงหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์เท่านั้น ผลตอบแทนของนักวิเคราะห์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมของนักวิเคราะห์ ไมได้ข้ึนอยู่กับการให้ค าแนะน า หรือ

มุมมองผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี้ 

 

ค าเตือน 

Structure Securities ซ่ึงเป็นตราสารที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของความเสี่ยงที่สูงข้ึนนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงสามารถรับความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ มูลค่าตลาดของตราสารประเภทนี้  อาจเปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษากิจ ตลาดเงินตลาด

ทุน การเมือง (รวมถึงอัตราดอกเบ้ีย Spot / ล่วงหน้า และอัตราแลกเปล่ียน), Time to Maturity, ภาวะตลาด และความผันผวน รวมถึงคุณภาพ/ ความน่าเช่ือถือของผู้ออก หรือหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ นักลงทุนที่ให้ความสนใจในการลงทุนตราสารประเภทนี้  จะต้องเข้าใจและวิเคราะห์ถึ งตราสารประเภทนี้ ด้วย

ตนเอง และปรึกษากับผู้เช่ียวชาญของตนในส่วนของความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในตราสารประเภทนี้  

  

ทั้งนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของรายงานฉบับนี้  ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก, จัดท าส าเนา, ลอกเลียน หรือในความหมายที่ใกล้เคียง หรือการเผยแพร่ด้วยตนเอง โดยไมได้รับความเหน็ชอบจาก MKE 

 

Definition of Ratings 

Maybank Kim Eng Retail Research uses the following rating system 

BUY Return is expected to be above 10% in the next 12 months (including dividends) 

TRADING BUY/TAKE PROFIT/ HOLD Return is expected to be between 0% to 10% in the next 12 months (including dividends) 

SELL Return is expected to be below 0% in the next 12 months (including dividends) 

 

Maybank Kim Eng Institutional Research uses the following rating system 

BUY Return is expected to be above 10% in the next 12 months (including dividends) 

HOLD Return is expected to be between 0% to 10% in the next 12 months (including dividends) 

SELL Return is expected to be below 0% in the next 12 months (including dividends) 

 

Applicability of Ratings 

The respective analyst maintains a coverage universe of stocks, the list of which may be adjusted according to needs. Investment ratings are only 

applicable to the stocks which form part of the coverage universe. Reports on companies which are not part of the coverage do not carry investment 

ratings as we do not actively follow developments in these companies. 

 


