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LEO ได้รับการแต่งตัง้เป็นพันธมิตรทางธุรกจิกับ China Post 
Yunnan และ China Postal Airlines 

Bloomberg ticker LEO TB News Flash 
 วานนี ้10 พ.ค. 21 บริษัท LEO ได้มีการรายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ โดยมี 2 ประเดน็หลกัได้แก่  
1. มีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นพนัธมิตรตวัแทนในประเทศไทยของบริษัท China Post Yunnan ภายใต้ China 
Post Group Peking เพ่ือพฒันาและขยายธุรกิจเก่ียวกบัการขนส่งสินค้าไปรษณีย์และพสัดภุณัฑ์ทาง
อากาศ โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้า E-commerce ซึ่งรวมถึงการขนส่งสินค้าจาก
ประเทศจีนมาประเทศไทย หรือประเทศไทยไปประเทศจีน  
2. ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น General Sales Agent (GSA) ของสายการบิน China Postal Airlines ซึง่
เป็นสายการบินขนส่งสินค้าแห่งชาติของประเทศจีน โดยสายการบินจะให้บริการขนส่งสินค้าจาก
กรุงเทพฯ ไปยงัเมืองคณุหมิง ด้วยเคร่ืองบิน Boeing 757 Freighter และมีแผนการบินไม่น้อยกว่า 3 
เที่ยวบนิตอ่สปัดาห์ การเซน็สญัญาครัง้นีจ้ะช่วยท าให้ทางบริษัทสามารถใช้โครงข่ายและเครือข่ายของ 
China Postal Airlines เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งในการส่งสินค้าเก่ียวกบัไปรษณีย์ภณัทฑ์ของ  LEO ไป
ยงัประเทศจีนและประเทศตา่งๆทัว่โลก (ท่ีมา: SET) 
Implication 
 เรามีมุมมองเป็นบวกต่อข่าวดังกล่าว โดยบริษัท China Post Group เป็นรัฐวิสาหกิจของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  และ China Postal Airlines เป็นสายการบินขนส่งสินค้าแห่งชาติของ
ประเทศจีน ดงันัน้ เราจึงมองว่าการเซ็นสัญญาในครัง้นีถื้อเป็นการเปิดประตูทางการค้าทางอากาศท่ี
ส าคญัระหว่างบริษัท LEO กบัประเทศจีน โดยมณฑลยูนนานมีประชากรราว 50 ล้านคน อยู่ทางตอน
ใต้สุดของจีน มีพรมแดนติดกบั เวียดนาม พม่า และลาว ซึ่งเราคาดว่าเป็นศนูย์กระจายสินค้าจากจีน
มายงัเวียดนาม พม่า ลาว และไทย ซึง่หากดีลนีป้ระสบความส าเร็จ เราคาดว่าบริษัทอาจมีโอกาศใน
การขยายเครือข่ายไปยังมณฑลอ่ืนๆ ทัง้นี ้โดยปกติแล้วธุรกิจขนส่งทางอากาศจะมี Gross Profit 
Margin (GPM) ท่ีค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกบัขนส่งทางทะเล ดงันัน้ เราคาดว่าดีลนีจ้ะช่วยดนั blended 
GPM รวมของบริษัทได้ หลงัใน 4Q20 ถกูกดดนัจากอตัราคา่ระวางการขนส่งทางทะเลท่ีพุ่งขึน้สงู  
 อยู่ระหว่างการปรับประมาณการขึน้  เบือ้งต้นคาดว่าก าไรปี 2021E จากธุรกิจเดิมจะเติบโตได้
ถึง +51% YoY (จากรายได้ท่ีโต +10% YoY และ GPM ท่ีสูงขึน้ 140 bps เป็น 30.7%) โดยประมาณ
การนีไ้ด้รวมธุรกิจใหม่เพียง 2 ธุรกิจได้แก่ Self-storage และ Container Depo ดงันัน้ การจบัมือเป็น
พนัธมิตรกบั China Post Yunnan และ China Postal Airlines จงึเป็น upside ตอ่ประมาณการของเรา 
ทัง้นี ้เราอยู่ระหวา่งการปรับค าแนะน าและประมาณการก าไรขึน้ (จากเดิม “ถือ” ท่ีราคาเป้าหมาย 6.60 
บาท อิง PER 25x) อย่างไรก็ตาม เราขอรอความชดัเจนเก่ียวกบัดีลดงักล่าวมากขึน้ โดย LEO จะมีการ
แถลงการรายละเอียดเพิ่มเตมิในวนันี ้11 พ.ค. 21 ณ เวลา 10.00 น. 

Recommendation Under Review (previously HOLD) 
Current price Bt7.80 
Target price Under Review (previously Bt6.60) 
Upside/Dow
nside 

-15% 
EPS revision No change 
  
Bloomberg target price Bt7.15 
Bloomberg consensus Buy 2 / Hold 2 / Sell 0 
  
Stock data 
Stock price 1-year high/low Bt7.80 / Bt3.50 
Market cap. (Bt mn) 2,496 
Shares outstanding (mn) 320 
Avg. daily turnover (Bt mn) 106 
Free float 41% 
CG rating n.a. 
ESG rating n.a. 
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Corporate governance report of Thai listed companies 2020 

CG rating by the Thai Institute of Directors Association (Thai IOD) 
Score Symbol Description ความหมาย 

90-100 
 

Excellent ดีเลิศ 

80-89 
 

Very Good ดีมาก 

70-79 
 

Good ดี 

60-69 
 

Satisfactory ดีพอใช้ 

50-59 
 

Pass ผ่าน 
< 50 No logo given n.a. n.a. 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงไว้นี ้เป็นผลท่ีได้จากการส ารวจและประเมินข้อมลูท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยตอ่สาธารณะ และเป็นข้อมลูท่ีผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้ ผลส ารวจดงักลา่วจงึเป็นการน าเสนอข้อมลูในมมุมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับ
ดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบตังิานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้มิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดงันัน้ 
ผลส ารวจท่ีแสดงนีจ้ึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบตัิงานหรือการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้ค าแนะน าในการลงทนุในหลกัท รัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือ
ค าแนะน าใดๆ ผู้ใช้ข้อมลูจงึควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตดัสนิใจในการใช้ข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงในผลส ารวจนี ้ 
ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) มิได้ยืนยนัหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถกูต้องของผลส ารวจดงักลา่ว 

 
KTBST: ความหมายของค าแนะน า 

“ซือ้” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั ต ่ากว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทนขัน้ต ่า 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 

“ถือ” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั ต ่ากว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทนระหว่าง 0% - 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 

“ขาย” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั  สงูกว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน (ไม่รวมเงินปันผล) 

หมายเหต ุ: ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดท่ีเพิม่ขึน้ หรือลดลงในขณะนัน้ 
 
IOD disclaimer 
The Corporate Governance Report (CGR) of Thai listed Companies is based on a survey and assessment of information which companies listed on the Stock Exchange of 
Thailand and the Market for Alternative Investment (“listed companies”) disclose to the public. The CGR is a presentation of information from the perspective of outsiders on 
the standards of corporate governance of listed companies. It is not any assessment of the actual practices of the listed companies, and the CGR does not use any non-
public information. The CGR is not therefore an endorsement of the practices of the listed companies. It is not a recommendation for investment in any securities of any 
listed companies or any recommendation whatsoever. Investors should exercise their own judgment to analyze and consider any information relating to the listed companies 
presented in this CGR report. No representation or warranty is made by the Institute of Directors or any of its personnel as to the completeness or accuracy of the CGR 
report or the information used. 
 
KTBST’s stock rating definition 

BUY The stock’s total return is expected to exceed 10% over the next 6-12 months. The stock has good fundamentals 
and attractive valuations. 

HOLD The stock’s total return is expected to be between 0% - 10% over the next 6-12 months. The stock has good 
fundamentals, but may lack of near-term catalysts or its valuations are not attractive. 

SELL The stock’s total return is expected to fall below 0% or more over the next 6-12 months. Stock should be sold as 
negative total return is anticipated due to deteriorating fundamentals compared with its valuations. 

The stock’s expected total return is the percentage difference between the target price and the current price, which excludes dividend yields. 
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Disclaimer: บทวิเคราะห์ฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบเีอสที จ ากดั (มหาชน) มีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป โดยจัดท าขึน้บนพืน้ฐานของข้อมูลที่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนอนัเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชีน้ าให้ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์แต่อย่างใด ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบเีอสท ี จ ากดั (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการใช้บทวิเคราะห์ฉบบันี ้
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และขอให้นกัลงทนุใช้ดลุพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST มีการจดัท า ESG Rating (ESG: Environment, Social, Governance) เพ่ือบ่งบอกว่าบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมระดบัใด โดยทาง 
KTBST ให้ความใส่ใจกับการลงทนุในบริษัทท่ีมีการพฒันาท่ียัง่ยืน จึงได้จดัท าเกณฑ์ในการให้คะแนน ESG ส าหรับหุ้นท่ีเรา Cover อยู่ ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการประเมินคะแนน ESG ของ 
KTBST ท าการพิจารณาจาก 3 ด้าน ดงันี ้
 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การท่ีบริษัทมีนโยบายและกระบวนการท างานในองค์กรเพ่ือจดัการสิง่แวดล้อมอย่างชดัเจนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงมีการฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตท่ีิได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ ซึง่เราใช้เกณฑ์ด้านรายได้ของบริษัทว่าบริษัทนัน้ๆ มีสดัสว่นรายได้ท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเทา่ไหร่ 
 การจัดการด้านสังคม (Social) การท่ีบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มีการส่งเสริมและพฒันาพนกังานอย่างต่อเน่ืองและมีคณุภาพ รวมถึง
สนบัสนนุคูค้่าให้มีการปฏิบตัติอ่แรงงานอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ชมุชนท่ีบริษัทมีความเก่ียวข้องให้เตบิโตอย่างยัง่ยืน ซึง่เราใช้เกณฑ์คะแนนจาก Bloomberg โดยการส ารวจรายงาน
ตา่งๆ ที่ไม่ใช่งบการเงิน ข่าวสารตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบับบริษัท และกิจกรรมทาง NGO 
 บรรษัทภบิาล (Governance) การท่ีบริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีชดัเจน ตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนดแูลผู้ มีสว่น
ได้เสีย ซึง่รวมถึงการจ่ายภาษีให้แก่ภาครัฐอย่างโปร่งใส ซึง่เราใช้เกณฑ์พิจารณาจาก CG rating ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ESG Rating ท่ี KTBST ประเมินมี 5 ระดบั ได้แก่  
1. Excellent ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 5 
2. Very Good ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 4 
3. Good ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 3 
4. Satisfactory ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 2 
5. Pass ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 1 
ส าหรับบริษัทท่ีมีข้อมลูไม่เพียงพอในการประเมินจะได้ rating เป็น n.a. 

 
ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST believes environment, social and governance (ESG) practices will help determine the sustainability and future financial performance of companies. We thus 
incorporate ESG into our valuation model. 
 Environment. Environment factors relate to corporate responsibility for its actions and how it manages its impact on the environment . KTBST analyzes revenue, which 

exposes to environment risks and opportunities. 
 Social. Social factors deal with company’s relationship with its employees and vendors. That also includes company’s initiatives related to employee health and well-

being, as well as community involvement. KTBST’s evaluation on social practices is based on Bloomberg, which measure from company’s social responsibility news. 
 Governance. Corporate government factors include company’s transparency, decision-making structure, concrete risk assessment method, treatment of minority 

shareholders and anti-corruption practices. KTBST conduct this analysis based on IOD’s scores. 
KTBST’s ESG ratings score from 1-5 
1. Excellent scores at 5 
2. Very Good scores at 4 
3. Good scores at 3 
4. Satisfactory scores at 2 
5. Pass scores at 1 
KTBST provides “n.a.” in cases of insufficient data. 


