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UPDATE 
COMPANY 

4 January 2022 Leo Global Logistics  
Sector: Services Outlook 2022E ยังสดใสจากค่าระวางที่ท า new high และดีล M&A  
   เราคงค าแนะน า “ซือ้” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึน้เป็น 20.00 บาท (จาก 17.00 บาท) อิง 2022E PER 

30x (average peer 28x) เรามีมมุมองเป็นบวกตอ่ outlook ของบริษัททัง้ระยะสัน้และยาวจาก 1) คา่
ระวางท าสถิติสูงสุดใหม่ท่ี 5,046 จุด จากปริมาณการขนส่งยังเติบโตตามการฟื้นตัวของ  global 
demand 2) port congestion มีแนวโน้มท่ีแย่ลง ท่าเรือแต่ละท่าของสหรัฐฯ ในเดือน ธค. มีเรือกว่า 
100 ล ารอเทียบท่า และการระบาดของ Omicron อาจกระทบต่อ supply chain ทัว่โลก 3) ดีล M&A 
ท่ีจะประกาศในช่วงกลางเดือน มค. นี ้และยงัมองหา opportunity อ่ืนๆ ในอินโดนิเซีย และเวียดนาม 
เราปรับก าไรปี 2022E ขึน้มา +15% ท่ี 213 ล้านบาท (+25% YoY) และประเมินก าไรปี 2023E ท่ี 
231 ล้านบาท (+8% YoY) เราให้ assumption ค่าระวางในปี 2022E ยังคงอยู่ในระดบัสูง แต่เฉล่ีย
อาจลดลงจากปี 2021E ราว -10% YoY ทัง้นี ้คาดปริมาณการขนส่งท่ีสูงขึน้จะมาชดเชยค่าระวางได้
บางส่วน นอกจากนี ้จะรับรู้รายได้จากการจับมือกับ China post เต็มปี โดยจะท าให้ปริมาณการ
ขนส่งทางอากาศเพิ่มขึน้ +10% YoY และเบือ้งต้นประเมินรายได้ขนส่งทางรางร่วมกับ China post 
ราว 100 ล้านบาท ทัง้นี ้ยงัมี upside จากการร่วมมือกบั Thailand post distribution และดีล M&A ท่ี
คาดจะประกาศเร็วๆนี ้(กลางเดือน มค. 22) คาดวา่อาจเพิ่มรายได้อีกอย่างน้อยราว +5-10% 
ราคาหุ้น outperform +20%/+36% ใน 1 และ 6 เดือนท่ีผ่านมา จากก าไรท่ีเติบโตดีตัง้แต่ 2Q21  
อย่างไรก็ตาม เราคงค าแนะน า “ซือ้” โดยมี Key catalysts คือคา่ระวางที่ยงัคงท า new high และการ
ประกาศดีลใหม่ต้นเดือน มค. 22 ด้าน valuation ราคาปัจจบุนัยงัน่าสนใจ โดยเทรดท่ี 2022E PER ท่ี 
22.1x ถือวา่ยงัต ่ากวา่คา่เฉล่ียกลุ่ม และเทียบกบัก าไรปี 2021E-23E เตบิโตด้วย CAGR ท่ี +17%  

Event: Company update 
 Outlook ปี 2022E ยังสดใส จากค่าระวางท่ียังสูง ค่าระวางท าสถิติสูงสดุใหม่ที่ 5,046 จุด ณ 

สิน้ปี 2021 โดยเรามีมมุมองวา่คา่ระวางมีโอกาสที่จะอยู่ในระดบัสงูไปจนถงึ 2H22E โดยปัจจยัหลกัท่ี
จะยงัหนนุคา่ระวางได้แก่ 1) ปริมาณการขนส่งตามทา่เรือตา่งๆท า record high ในปี 2021 เช่นทา่เรือ
ใน Los Angeles มีปริมาณการขนส่งถึง 5.5 ล้าน TEUs และคาดว่าปริมาณการขนส่งในปี 2022E 
จะยังเติบโตได้ต่อเน่ือง 2) port congestion ท่ียังมีความหนาแน่นสูง โดยในวนัท่ี 16 ธค. 21 มีเรือ
คอนเทนเนอร์มากกว่า 100 ล า/ทา่ ท่ีรอเทียบท่าเรือใน Los Angeles, Long Beach และ San Pedro 
Bay (เทียบเดือน พย. 21 ราว 80 กว่าล า/ท่า) 3) การระบาดของโควิดสายพนัธุ์ Omicron อาจส่งผล
กระทบต่อ supply chain 4) ค่าระวางเรือจาก Asia ไปประเทศอินเดีย ได้มีการปรับตวัขึน้อย่างมาก 
โดยปัจจุบนัอยู่ท่ี USD8,000-9,000/ตู้  size 40” (จาก USD4,500-5,500/ตู้  size 40” ในช่วง 1H21) 
หลงัสถานการณ์โควดิเร่ิมดีขึน้ในอินเดีย ซึง่ท าให้การบริโภค และการผลิตเร่ิมมีการฟืน้ตวั  

 ปรับก าไรปี 2022E/23E ขึน้ +15% เราปรับก าไรปี 2022E ขึน้มา +15% ท่ี 213 ล้านบาท (+
25% YoY) และประเมินก าไรปี 2023E ท่ี 231 ล้านบาท (+8% YoY) เราประเมินคา่ระวางในปี 2022E 
จะยงัคงอยู่ในระดบัสูง แต่เฉล่ียทัง้ปีอาจลดลงจากปี 2021E โดยเราให้ assumption ค่าระวางลดลง
ราว -10% YoY ทัง้นี ้คาดว่าปริมาณการขนส่งท่ีสูงขึน้จะมาชดเชยค่าระวางได้บางส่วน นอกจากนี ้
รายได้ปี 2022E จะได้แรงหนนุจากการจบัมือกบั China post เต็มปี โดยคาดว่าจะท าให้ปริมาณการ
ขนส่งทางอากาศเพิ่มขึน้ +10% YoY และประเมินว่าขนส่งทางรางท่ีท าร่วมกับ China post จะมี
รายได้ราว 100 ล้านบาทในปีแรก ด้วย GPM ใกล้เคียงกบัการขนส่งทางบก อย่างไรก็ตาม ประมาน
การยังมี upside จากการร่วมมือกับ Thailand post distribution และดีล M&A ท่ีคาดจะประกาศ
เร็วๆนี ้(ช่วงกลางเดือน มค. 22) เบือ้งต้นคาดวา่อาจเพิ่มยอดขายได้อีกอย่างน้อยราว +5-10% 

Valuation/Catalyst/Risk 
เราประเมินราคาเหมาะสมท่ี 20.00 บาท อิง PER 30x (peer avg. อยู่ท่ี 28x) เรามองว่า Global 
demand ของการขนส่งจะเตบิโตตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกหลงัได้รับผลกระทบจากโควดิ และ
จากตลาด e-commerce ท่ีเติบโตได้อย่างด้าวกระโดด นอกจากนี ้เราคาดว่าบริษัทจะได้ประโยชร์
จากการร่วมมือกบับริษัท China post และThailand post distribution อีกทัง้ คาดวา่ในปี 2022E จะ
ยงัมีการประกาศดีล M&A ใหม่ๆ อีกหลายดีล  

Bloomberg ticker LEO TB 
Recommendation BUY (maintained) 
Current price Bt14.70 
Target price Bt20.00 (previously Bt17.00) 
Upside/Downside +36% 
EPS revision 2022E +15%  
  
Bloomberg target price Bt15.68 
Bloomberg consensus Buy 6 / Hold 0 / Sell 0 
 Stock data 
Stock price 1-year high/low Bt14.70 / Bt3.46 
Market cap. (Bt mn) 4,704 
Shares outstanding (mn) 320 
Avg. daily turnover (Bt mn) 75 
Free float 41% 
CG rating n.a. 
ESG rating n.a. 
 Financial & valuation highlights 
FY: Dec (Bt mn)  2020A 2021E 2022E 2023E 
Revenue 1,126  2,867  2,888  2,962  
EBITDA 78  206  266  289  
Net profit 57  170  213  231  
EPS (Bt) 0.18  0.53  0.67  0.72  
Growth -31.1% 198.5% 25.5% 8.5% 
Core EPS (Bt) 0.18  0.53  0.67  0.72  
Growth -31.1% 198.5% 25.5% 8.5% 
DPS (Bt) 0.13  0.37  0.47  0.51  
Div. yield 0.9% 2.5% 3.2% 3.4% 
PER (x) 82.7  27.7  22.1  20.4  
Core PER (x) 82.7  27.7  22.1  20.4  
EV/EBITDA (x) 60.1  21.2  16.7  15.3  
PBV (x) 7.5  7.0  6.4  5.9  
 
Bloomberg consensus 
Net profit 57  169  199  n.a. 
EPS (Bt) 0.26  0.54  0.63  n.a.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Aspen 

Price performance 1M 3M 6M 12M 
Absolute 25.6% 27.8% 40.0% 151.3% 
Relative to SET 20.0% 24.6% 35.6% 136.9% 

 
Major shareholders Holding 
1. Mr. Kettiwit Sittisontornwong 22.77% 
2. Mr. Somsak Srisutatkul 9.17% 
3. TSC Holding Company Limited 8.64% 
 
Analyst: Amnart Ngosawang (Reg. No. 029734) 
Assistant Analyst: Warasiree Kengradomying 
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 Outlook ปี 2022E ยงัสดใส จากค่าระวางที่ยงัสูง  
คา่ระวางท าสถิตสิงูสุดใหม่ท่ี 5,046 จดุ ณ สิน้ปี 2021 โดยเรามีมมุมองว่า คา่ระวางมีโอกาสท่ีจะอยู่ในระดบัสงูไปจนถึงไตร
มาส 3 หรือสิน้ปี 2022E โดยปัจจยัหลกัท่ีจะยงัหนนุค่าระวางได้แก่  
1) ปริมาณการขนส่งตามท่าเรือต่างๆท า record high ในปี 2021E เช่น ท่าเรือใน Los Angeles มีปริมาณการขนส่งถึง 
5.5 ล้าน TEUs ทัง้นี ้คาดวา่ปริมาณการขนส่งในปี 2022E จะยงัเตบิโตได้ตอ่เน่ือง  
2) port congestion ท่ียังมีความหนาแน่นสูงขึน้เร่ือยๆ โดยในวนัท่ี 16 ธค. 21 มีเรือคอนเทนเนอร์มากกว่า 100 ล าท่ีรอ
เทียบท่าเรือในแต่ล่าท่าท่ี Los Angeles, Long Beach และ San Pedro Bay (จากราว 80 กว่าล าในเดือน พย. 21) ส่วน 
ระยะเวลาเฉล่ียในการรอเทียบท่ายงัสงูถึง 20.7 วนั และระยะเวลาท่ีใช้ในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือไปทางบก ยงั
ใช้เวลามากขึน้ถงึ 10 วนั นอกจากนี ้มีตู้คอนเทนเนอร์เปล่ากวา่ 71,000 ตู้ ท่ียงัค้างอยู่ตามทา่เรือตา่งๆ  
3) การระบาดของโควิด Omicron อาจส่งผลกระทบต่อ supply chain แม้ส่ือรายงานว่าผู้ตดิเชือ้ Omircron จะไม่คอ่ยมี
อาการหนกั แตเ่ชือ้มีการแพร่ระบาดได้รวดเร็ว ซึง่ผู้ ป่วยอาจต้องมีการกกัตวั ดงันัน้ อาจกระทบแรงงานทัง้ด้านอตุส่าห์กรรม 
ไปจนถงึภาคการขนส่ง ทัง้ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล  
4) ค่าระวางเรือจาก Asia ไปประเทศอินเดีย ได้มีการปรับตัวขึน้อย่างมาก โดยปัจจบุนัอยู่ท่ี USD8,000-9,000/ตู้  size 
40” (จาก  USD4,500-5,500/ตู้  size 40” ในช่วง 1H21) หลงัสถานการณ์โควิดเร่ิมดีขึน้ในอินเดีย ซึง่ท าให้การบริโภค และ
การผลิตเร่ิมมีการฟืน้ตวั ด้วยประชากรกว่าพนัล้านคน ท าให้อินเดียเป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีจะกลบัมาน าเข้า ส่งออก ซึง่จะมี
ความต้องการตู้คอนเทนเนอร์จ านวนมาก และด้วย infrastructure ของระบบ logistics ท่ียังไม่มีประสิทธิภาพและความ
รวดเร็วเทา่กบัประเศษใหญ่อ่ืนๆ จะท าให้ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีถกูส่งเข้าไปในอินเดียใช้เวลานานกวา่จะสามารถกลบัออกมาได้ 

Fig 1: Shanghai containerized freight index 

 

Sources: Shanghai shipping exchange 

 โครงการในอนาคตหนุนรายได้เติบโต double digit  
LEO ยงัมีโอกาสเตบิโตได้อีกมากทัง้จากการขยายธุรกิจเดมิ การหา partner และดีล M&A ใหม่ๆ โดยในปี 2021 ได้มีการจบั
มือกบั Cardinal UK เน้นการขนส่งทางเรือ การจบัมือกบั Thailand post distribution ซึง่คาดว่าจะวางแผนร่วมกนัท าขนส่ง 
e-commerce ในอนาคต และการจบัมือกบั China post ท่ีเน้นการขนส่งระหวา่ง ไทย-จีน ด้วยการขนส่งทางอากาศ และการ
ขนส่งทางรางท่ีจะเร่ิมท าในปี 2022E นี ้อีกทัง้ยังวางแผนท าคลังสินค้าร่วมกันเพ่ือหนุนให้ไทยเป็น distribution hub ของ
ภมูิภาค ASEAN นอกจากนี ้บริษัทยงัคงเดนิหน้าหาดีล M&A เพิ่มส าหรับปี 2022E ทัง้ในไทย อินโดนิเซีย และเวียดนาม 

Fig 2: Valuation  

         

Source: KTBST  
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 ประเมินการก าไรปี 2022E/23E เติบโต +25%/+8% 
เราปรับก าไรปี 2022E ขึน้มา +15% ท่ี 213 ล้านบาท (+25% YoY) และประเมินก าไรปี 2023E ท่ี 231 ล้านบาท (+8% YoY) 
เราคาดว่าค่าระวางในปี 2022E จะยงัคงอยู่ในระดบัสูง แต่โดยเฉล่ียแล้วทัง้ปีอาจลดลงจากปี 2021E เล็กน้อย โดยเราให้ 
assumption ค่าระวางลดลงราว -10% YoY ทัง้นี ้คาดว่าปริมาณการขนส่งท่ีสูงขึน้จะมาชดเชยค่าระวางได้บางส่วน 
นอกจากนี ้รายได้ปี 2022E จะได้แรงหนนุจากการจบัมือกับ China post เต็มปี โดยคาดว่าจะท าให้ปริมาณการขนส่งทาง
อากาศเพิ่มขึน้อีก +10% YoY และเราประเมินว่าขนส่งทางรางท่ีท าร่วมกบั China post จะมีรายได้ราว 100 ล้านบาทในปี
แรก ด้วย GPM ใกล้เคียงกับการขนส่งทางบก อย่างไรก็ตาม ประมานการยังมี upside จากการเข้าเซ็นสญัญา MOU กับ
Thailand post distribution และดีล M&A ท่ีคาดจะประกาศเร็วๆนี ้(ช่วงกลางเดือน มค. 22) เบือ้งต้นคาดว่าอาจเพิ่ม
ยอดขายได้อีกอย่างน้อยราว +5-10%  

Fig 3: 2018-23E total revenues (Bt mn) Fig 4: 2018-23E net profit and net profit margin 

  
Source: Company, KTBST  Source: Company, KTBST 

VALUATION 
ประเมินราคาเหมาะสมท่ี 20.00 บาท 
เราประเมินราคาเหมาะสมปี 2022E ท่ี 20.00 บาท อิง PER 30x (peer avg. อยู่ท่ี 28.2x) เรามองว่า Global demand ของ
การขนส่งจะเตบิโตตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกหลงัได้รับผลกระทบจากโควดิ และจากตลาด e-commerce ท่ีเตบิโตได้
อย่างด้าวกระโดด นอกจากนี ้ เราคาดว่าบริษัทจะได้ประโยชร์จากการร่วมมือกับบริษัท China post และThailand post 
distribution อีกทัง้ คาดวา่ในปี 2022E จะยงัมีการประกาศดีล M&A ใหม่ๆ อีกหลายดีล ทัง้นี ้ราคาปัจจบุนัยงัถือวา่น่าสนใจ 
โดยเทรดท่ี 2022E PER ท่ี 22.1x ต ่ากว่าค่าเฉล่ียกลุ่ม และเทียบกบัก าไรปี 2021E-23E เติบโตด้วย CAGR ท่ี +17% Key 
catalysts คือคา่ระวางที่ยงัคงท า new high และการประกาศดีลใหม่ต้นเดือน มค. 22 

Fig 5: Valuation  

 
Source: KTBST  
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Quarterly income statement       Forward PER band      
(Bt mn) 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21  

 

Sales 252 337 473 558 1,083  
Cost of sales  (164) (250) (363) (408) (917)  
Gross profit 88 87 110 150 166  
SG&A (71) (70) (82) (109) (110)  
EBITDA 20 24 32 48 62  
Finance costs (1) (1) (1) (1) (1)  
Core profit 15 16 27 43 52  
Net profit 15 14 27 43 52  
EPS 0.07  0.05  0.08  0.13  0.16   
Gross margin 34.9% 25.8% 23.3% 26.9% 15.3%  
EBITDA margin 7.9% 7.0% 6.7% 8.6% 5.7%  
Net profit margin 5.9% 4.2% 5.7% 7.6% 4.8%  
Balance sheet            Income statement           
FY: Dec (Bt mn) 2019 2020 2021E 2022E 2023E  FY: Dec (Bt mn) 2019 2020 2021E 2022E 2023E 
Cash & deposits 90 38 365 275 289  Sales 1,044 1,126 2,867 2,888 2,962 
Accounts receivable 180 288 202 351 418  Cost of sales  (732) (796) (2,259) (2,223) (2,263) 
Inventories 0 0 0 0 0  Gross profit 312 330 608 665 698 
Other current assets 2 383 383 383 383  SG&A (273) (269) (419) (422) (432) 
Total cur. assets 272 709 951 1,009 1,091  EBITDA 50 78 206 266 289 
Investments 79 56 56 56 56  Depre. & amortization 7 14 14 20 20 
Fixed assets 61 61 187 181 181  Equity income 0 0 0 0 0 
Other assets 132 592 707 772 854  Other income 3 3 3 3 3 
Total assets 477 984 1,351 1,403 1,485  EBIT 43 64 192 246 269 
Short-term loans 3 1 0 0 0  Finance costs (1) (4) (4) (4) (4) 
Accounts payable 177 197 528 519 529  Income taxes (7) (11) (38) (48) (53) 
Current maturities 0 0 0 0 0  Net profit before MI 50 60 171 214 232 
Other current liabilities 31 31 31 25 25  Minority interest  (1) (1) (1) (1) (1) 
Total cur. liabilities 211 228 558 544 554  Core profit 46 59 170 213 231 
Long-term debt 0 20 20 20 20  Extraordinary items 0 (2) 0 0 0 
Other LT liabilities 56 109 105 107 110  Net profit 46 57 170 213 231 
Total LT liabilities 56 129 125 127 130        
Total liabilities 267 357 683 672 683  Key ratios      
Registered capital  160 160 160 160 160  FY: Dec (Bt mn) 2019 2020 2021E 2022E 2023E 
Paid-up capital 100 160 160 160 160  Growth YoY      
Share premium 29 361 361 361 361  Revenue -0.8% 7.9% 154.5% 0.7% 2.6% 
Retained earnings 68 84 125 189 258  EBITDA 49.5% 57.1% 164.0% 29.4% 8.4% 
Others (1) 9 9 9 9  Net profit 73.1% 24.0% 198.5% 25.5% 8.5% 
Minority interests  14 12 12 12 12  Core profit 73.1% 28.8% 187.3% 25.5% 8.5% 
Shares’ equity 210 627 668 732 801  Profitability ratio      
       Gross profit margin 29.9% 29.3% 21.2% 23.0% 23.6% 
Cash flow statement            EBITDA margin 4.8% 6.9% 7.2% 9.2% 9.8% 
FY: Dec (Bt mn) 2019 2020 2021E 2022E 2023E  Core profit margin 4.4% 5.2% 5.9% 7.4% 7.8% 
Net profit  54 69 170 213 231  Net profit margin 4.4% 5.0% 5.9% 7.4% 7.8% 
Depreciation 7 14 14 20 20  ROA 9.6% 5.8% 12.6% 15.2% 15.6% 
Chg in working capital (16) (97) 423 (157) (57)  ROE 21.8% 9.1% 25.4% 29.1% 28.8% 
Others 4 (13) 0 0 0  Stability      
CF from operations  49 (27) 606 76 194  D/E (x) 1.27  0.57  1.02  0.92  0.85  
Capital expenditure (1) (390) (140) (14) (20)  Net D/E (x) (0.16) 0.14  (0.36) (0.20) (0.20) 
Others 2 1 0 0 0  Interest coverage ratio 75.95  16.29  48.08  61.59  67.22  
CF from investing  1 (388) (140) (14) (20)  Current ratio (x) 1.29  3.11  1.70  1.86  1.97  
Free cash flow 50 (415) 467 62 174  Quick ratio (x) 1.28  1.43  1.02  1.15  1.28  
Net borrowings (6) 76 (7) (6) 0  Per share (Bt)      
Equity capital raised 25 393 0 0 0  Reported EPS  0.26  0.18  0.53  0.67  0.72  
Dividends paid (32) (43) (119) (149) (162)  Core EPS 0.26  0.18  0.53  0.67  0.72  
Others (10) (62) (13) 2 3  Book value 1.18  1.96  2.09  2.29  2.50  
CF from financing  (23) 363 (139) (153) (159)  Dividend 0.18  0.13  0.37  0.47  0.51  
Net change in cash  27 (52) 327 (90) 14  Valuation (x)      
       PER 56.96  82.71  27.71  22.09  20.36  
       Core PER 56.96  82.71  27.71  22.09  20.36  
       P/BV 12.43  7.50  7.04  6.43  5.87  
       EV/EBITDA 92.97  60.09  21.17  16.70  15.35  
       Dividend yield 1.2% 0.9% 2.5% 3.2% 3.4% 
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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 ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงไว้นี ้ เป็นผลท่ีได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยตอ่สาธารณะ และเป็นข้อมลูท่ีผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถ
เข้าถึงได้ ผลส ารวจดงักล่าวจึงเป็นการน าเสนอข้อมูลในมุมมองของบคุคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบตังิานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้มิได้ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทจดทะเบียนในการ
ประเมิน ดงันัน้ ผลส ารวจท่ีแสดงนีจ้ึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบตัิงานหรือการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้
ค าแนะน าในการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ ใช้ข้อมลูจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และ
ตดัสนิใจในการใช้ข้อมลูใด 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: บทวิเคราะห์ฉบบันีจ้ัดท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบเีอสที จ ากดั (มหาชน) มีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมลูประกอบการตัดสนิใจของนกัลงทุนทัว่ไป โดยจดัท าขึน้บนพืน้ฐานของข้อมูลที่ ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนอนัเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชีน้ าให้ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์แต่อย่างใด ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการใช้บทวิเคราะห์
ฉบบันีท้ัง้ทางตรงและทางอ้อม และขอให้นกัลงทนุใช้ดลุพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST มีการจัดท า ESG Rating (ESG: Environment, Social, Governance) เพ่ือบ่งบอกว่าบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการและมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมระดบัใด โดยทาง KTBST ให้ความใส่ใจกบัการลงทนุในบริษัทท่ีมีการพฒันาท่ียัง่ยืน จึงได้จดัท าเกณฑ์ใน
การให้คะแนน ESG ส าหรับหุ้นท่ีเรา Cover อยู่ ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการประเมินคะแนน ESG ของ KTBST ท าการพิจารณาจาก 3 ด้าน ดงันี ้

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การท่ีบริษัทมีนโยบายและกระบวนการท างานในองค์กรเพ่ือจดัการสิ่งแวดล้อม
อย่างชดัเจนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตท่ีิได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ ซึง่เรา
ใช้เกณฑ์ด้านรายได้ของบริษัทว่าบริษัทนัน้ๆ มีสดัสว่นรายได้ท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเทา่ไหร่ 

 การจัดการด้านสังคม (Social) การท่ีบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคลอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียม มีการสง่เสริมและพฒันา
พนกังานอย่างต่อเน่ืองและมีคณุภาพ รวมถึงสนบัสนนุคู่ค้าให้มีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีบริษัทมีความ
เก่ียวข้องให้เตบิโตอย่างยัง่ยืน ซึง่เราใช้เกณฑ์คะแนนจาก Bloomberg โดยการส ารวจรายงานตา่งๆ ท่ีไม่ใช่งบการเงิน ข่าวสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบับบริษัท และกิจกรรมทาง NGO 

 บรรษัทภิบาล (Governance) การท่ีบริษัทมีการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีชดัเจน 
ต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนดแูลผู้ มีส่วนได้เสีย 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. 


