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6 August 2021 LEO Global Logistics 
  เซ็น MOU “ไปรษณียไ์ทย ดิสทริบิวชั่น” พัฒนาบริการขนส่งครบวงจร 

Bloomberg ticker LEO TB News Flash 
❑ นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ ์ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกสจ์ ากัด 
(มหาชน) LEO ไดม้ีการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในโครงการพฒันาพฒันาบริการขนส่งครบ
วงจร (Total Solution Logistics Services) กับนายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผูจ้ัดการบริษัท บริษัท 
ไปรษณียไ์ทยดิสทริบิวชั่น จ ากดั (ปณท.ดบ.) โดยในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือดงักล่าว ทัง้สองฝ่ายมี
ความประสงคท่ี์จะรว่มมือพฒันาบริการขนส่งครบวงจร (Total Solution Logistics Services) ตลอดจน
พฒันาการขนส่งและกระจายวคัซีน เพื่อใหค้รอบคลมุถึงการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ  การจัดเก็บ
และกระจายสินค้าภายในประเทศ  และร่วมกันพัฒนาบริการส าหรับตลาดและลูกค้าในกลุ่ม E-
Commerce/Social Commerce พร้อมทั้งการให้บริการ E-fulfilment Centre ในการขนส่งสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ การใหบ้ริการขนส่งสินคา้ควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) 
รวมถึงรว่มกนัพฒันาบริการใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศท่ีสามารถต่อยอดทาง
ธุรกิจใหก้บัทัง้สองฝ่าย  
การร่วมมือในครัง้นี ้ถือเป็นมิติของภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะทางบริษัท ลีโอโกลบอล โลจิสติกส์
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทชัน้น าดา้น ธุรกิจโลจิสติกส ์และการขนส่งระหว่างประเทศมานานกว่า 30 ปี  ซึ่งจะ
ท าใหท้ างานดา้นโลจิสติกส ์ แวรเ์ฮา้ส ์สมบูรณ์และครบวงจรมากขึน้เป็นการน าความโดดเด่นของ 2 
บริษัทของคนไทยร่วมกันต่อสู ้แข่งขนันอกประเทศในระดบัสากล ท าใหป้ระเทศไทยเจริญยั่งยืนต่อไป 
(ท่ีมา: ข่าวหุน้) 
Implication 
❑ เรามีมมุมองเป็นบวกต่อข่าวดงักล่าว โดยการเซ็นสญัญาครัง้นีเ้ป็นการร่วมมือระหว่างภาครฐัและ
เอกชน ซึ่งจะน าจุดแข็งข่องทั้ง 2 องคก์รมาพัฒนาระบบโลติสติกสใ์ห้ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง และจะสามารถครอบคลุมได้ทุกทวีปทั่วโลก นอกจากนี ้ยังมีแผนขนส่งยาเวชภัณฑ์และ
วคัซีน ท่ีก าลงัมีความส าคญัอย่างมากในสถานการณก์ารระบาดของโควิดสายพนัธุใ์หม่ อย่างไรก็ตาม 
คาดว่ารายไดจ้ากการร่วมมือนีจ้ะเห็นผลอย่างมีนัยยะมากขึน้ตั้งแต่ปี 2022E เป็นตน้ไป ทั้งนี ้เราคง
ค าแนะน า “ซือ้” แต่ปรบัราคาเป้าหมายขึน้เป็น 13.00 บาท (เดิม 11.00 บาท) อิง 2022E PER 30x โดย
เราไดม้ีการ roll-over ราคาเป้าหมายไปเป็นปี 2022E อย่างไรก็ตาม ราคาจะยงัมี upside จากการจับ
มือร่วมกับไปรษณียไ์ทย ดิสทริบิวชั่น ทัง้นี ้เราขอรอความชัดเจนเก่ียวกับดีลดงักล่าวมากขึน้ โดย LEO 
จะมีการจดั analyst meeting และใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมในวนัท่ี 18 ส.ค. 21 นี ้

Recommendation BUY (maintained) 
Current price Bt12.40 
Target price Bt13.00 (previously Bt11.00) 
Upside/Downside +5% 
EPS revision No change 
  
Bloomberg target price Bt10.50 
Bloomberg consensus Buy 4 / Hold 1 / Sell 0 
  
Stock data 
Stock price 1-year high/low Bt12.60 / Bt3.46 
Market cap. (Bt mn) 3,968 
Shares outstanding (mn) 320 
Avg. daily turnover (Bt mn) 100 
Free float 41% 
CG rating n.a. 
ESG rating n.a. 
  
 
 

Analyst: Amnart Ngosawang (Reg. No. 029734) 
Assistant Analyst: Warasiree Kengradomying 
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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 ดีพอใช ้
50-59  Pass ผ่าน 
< 50 No logo given n.a. n.a. 

 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงไวนี้ ้ เป็นผลท่ีไดจ้ากการส ารวจและประเมินขอ้มลูท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ 
ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มลูท่ีผูล้งทนุทั่วไปสามารถเขา้ถึงได ้ผลส ารวจดงักล่าวจึงเป็นการน าเสนอขอ้มูลในมมุมองของบคุคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับ
ดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ไดเ้ป็นการประเมินผลการปฏิบติังานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้มิไดใ้ชข้อ้มูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดงันัน้ 
ผลส ารวจท่ีแสดงนีจ้ึงไม่ไดเ้ป็นการรบัรองถึงผลการปฏิบติังานหรือการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการใหค้ าแนะน าในการลงทุนในหลกัท รพัยข์องบริษัทจดทะเบียนหรือ
ค าแนะน าใดๆ ผูใ้ชข้อ้มลูจึงควรใชว้ิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจในการใชข้อ้มลูใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงในผลส ารวจนี ้ 
ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) มิไดย้ืนยนัหรือรบัรองถึงความครบถว้นและถกูตอ้งของผลส ารวจดงักล่าว 

 
KTBST: ความหมายของค าแนะน า 

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

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

“ขาย” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั  สงูกว่า มลูค่าตามปัจจยัพืน้ฐาน (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: บทวิเคราะหฉ์บับนีจ้ัดท าขึน้โดยบริษัทหลักทรพัย ์ เคทีบีเอสที จ  ากดั (มหาชน) มีวตัถปุระสงคเ์พื่อน าเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะหใ์หเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตัดสินใจของนกัลงทุนทั่วไป โดยจดัท าขึน้บนพืน้ฐานของขอ้มูลที่ ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนอนัเชื่อถือได ้และมิไดม้ีเจตนาเชิญชวนหรือชีน้  าใหซ้ือ้หรือขายหลกัทรพัยแ์ต่อย่างใด ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสท ี จ ากดั (มหาชน) จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการใชบ้ทวิเคราะห์ฉบับนี ้
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม และขอใหน้กัลงทนุใชด้ลุพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST มีการจัดท า ESG Rating (ESG: Environment, Social, Governance) เพื่อบ่งบอกว่าบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการและมีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคมระดบัใด โดยทาง 
KTBST ใหค้วามใส่ใจกับการลงทุนในบริษัทท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืน จึงไดจ้ัดท าเกณฑใ์นการให้คะแนน ESG ส าหรบัหุน้ท่ีเรา Cover อยู่ ส าหรบัหลกัเกณฑใ์นการประเมินคะแนน ESG ของ 
KTBST ท าการพิจารณาจาก 3 ดา้น ดงันี ้
❑ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การท่ีบริษัทมีนโยบายและกระบวนการท างานในองคก์รเพื่อจดัการสิ่งแวดลอ้มอย่างชดัเจนและใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงมีการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเราใชเ้กณฑด์า้นรายไดข้องบริษัทว่าบริษัทนัน้ๆ มีสดัส่วนรายไดท่ี้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเท่าไหร่ 
❑ การจัดการด้านสังคม (Social) การท่ีบริษัทมีนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเน่ืองและมีคุณภาพ รวมถึง
สนับสนุนคู่คา้ใหม้ีการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหช้มุชนท่ีบริษัทมีความเกี่ยวขอ้งใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเราใชเ้กณฑค์ะแนนจาก Bloomberg โดยการส ารวจรายงาน
ต่างๆ ที่ไม่ใช่งบการเงิน ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับบริษัท และกิจกรรมทาง NGO 
❑ บรรษัทภิบาล (Governance) การท่ีบริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ด าเนินงานอย่างโปรง่ใส มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีชดัเจน ต่อตา้นทจุริตและคอรร์ปัชั่น ตลอดจนดแูลผูม้ีส่วน
ไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงการจ่ายภาษีใหแ้ก่ภาครฐัอย่างโปรง่ใส ซึ่งเราใชเ้กณฑพ์ิจารณาจาก CG rating ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ESG Rating ท่ี KTBST ประเมินมี 5 ระดบั ไดแ้ก่  
1. Excellent ไดค้ะแนนรวม อยู่ในระดบั 5 
2. Very Good ไดค้ะแนนรวม อยู่ในระดบั 4 
3. Good ไดค้ะแนนรวม อยู่ในระดบั 3 
4. Satisfactory ไดค้ะแนนรวม อยู่ในระดบั 2 
5. Pass ไดค้ะแนนรวม อยู่ในระดบั 1 
ส าหรบับริษัทท่ีมีขอ้มลูไม่เพียงพอในการประเมินจะได ้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. 


