
LEO : บรษัิท ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส ์จํากัด (มหาชน) 6M/2565 (ม.ค. - มิ.ย. 2565)

ภาพรวมธุรกิจ

ใหบ้รกิารโลจิสติกสอ์ยา่งครบวงจรที�ครอบคลมุทั�วโลก (End - to - End
Global Logistics Services) และใหบ้รกิารสนบัสนนุการขนสง่สนิค้าแบบ
ครบวงจร (Integrated Logistics Services)

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

ธุรกิจหลักของบรษัิทฯ คือการรับจัดการขนสง่สนิค้าระหว่างประเทศทั�งการ
สง่ออกและนาํเขา้ โดยการขนสง่ทางทะเล และทางอากาศ มพีนัธมติรอยู่
ในต่างประเทศมากกว่า 190 ประเทศ และใหบ้รกิารอื�นๆ เพื�อสนบัสนนุการ
ใหบ้รกิารโลจิสติกสแ์บบครบวงจร

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 6M/2565

6M65 6M64 2564 2563

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 2,986.61 1,033.49 3,369.66 1,129.13

ค่าใช้จ่าย 2,753.14 963.62 3,148.81 1,066.92

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 189.75 69.70 198.81 56.88

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 1,646.34 1,151.01 1,610.84 983.97

หนี�สนิ 719.95 474.68 820.81 357.01

สว่นผู้ถือหุ้น 907.55 663.81 771.77 614.57

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 249.41 -99.06 -301.94 -27.15

กิจกรรมลงทนุ -24.37 211.71 279.60 -388.23

กิจกรรมจัดหาเงิน -199.31 -27.05 84.44 363.14

อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.59 0.22 0.62 0.26

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 17.59 25.26 19.34 29.33

อัตรากําไรสทุธิ (%) 6.37 6.75 5.93 5.12

D/E Ratio (เท่า) 0.78 0.70 1.04 0.57

ROE (%) 40.58 22.21 28.68 14.03

ROA (%) 28.77 13.79 18.98 10.00

สรุปผลการดําเนินงาน

ผลประกอบการของบรษัิทฯในไตรมาส 2/2565 เติบโตอยา่งแขง็แกรง่
ต่อเนื�อง โดยมกํีาไรขั�นต้นและกําไรสทุธ ิเป�น New High เป�นเวลา 6
ไตรมาสติดต่อกัน มีรายได้ 1,335.1 ล้านบาทโดยเติบโตถึงรอ้ยละ 139
เมื�อเปรยีบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป�ก่อนที�มรีายได้ 559.6 ล้าน
บาท และเมื�อเปรียบเทียบรอบระยะเวลา 6 เดือนของป�นี�กับป�ที�แล้ว
บรษัิทฯมรีายได้ 2,986.6 ล้านบาท เติบโตถึงรอ้ยละ 189 และมกํีาไรสทุธิ
(สว่นของผู้ถือหุน้บรษัิทใหญ)่ 99.8 ล้านบาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 172  เมื�อ
เปรยีบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป�ก่อน โดยบรษัิทฯ คาดว่าจะ
สามารถรกัษาระดับการเติบโตทางรายได้และกําไรไปได้อยา่งต่อเนื�องใน
ตามเป�าหมายที�ตั�งไว้ตั�งแต่ต้นป�ได้อยา่งแนน่อน  

พัฒนาการที่สําคัญ

ป� 2545 รว่มจัดตั�งบริษัท ซโินคอร์ เมอรช์านท์มารนี (ประเทศไทย)
(“SKRT”) ดําเนนิธุรกิจเป�นตัวแทนสายเดินเรอืซโินคอรป์ระจํา
ประเทศไทย ป� 2552 รว่มจัดตั�งบรษัิท วายเจซ ีดีโปท์ เซอรวิ์สเซส จํากัด
(“YJCD”) ดําเนนิธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากตู้สนิค้าคอนเทนเนอร ์ใหบ้รกิาร
รบัทําความสะอาด และซอ่มตู้คอนเทนเนอร ์ป� 2557 บรษัิทฯ จัดตั�ง
บรษัิท อาราเมก็ซ ์(ประเทศไทย) จํากัด (“ARM”) ดําเนนิธุรกิจขนสง่พสัดุ
เอกสารเรง่ด่วนระหว่างประเทศ และจัดตั�งบรษัิท ลีโอ เมยีนมาร ์โลจิสติ
กส ์จํากัด (“LML”) ดําเนนิธุรกิจเป�นผูใ้หบ้รกิารโลจิสติกสแ์บบครบวงจร
ที�ประเทศเมยีนมาร์ ป� 2560 บรษัิทฯเป�ดใหบ้รกิาร Leo Self-Storage
("LSS") เพื�อใหเ้ชา่พื�นที�จัดเก็บสนิค้า ป� 2564 รว่มจัดตั�งบรษัิท คารดิ์นลั
มารไิทม ์(ประเทศไทย) จํากัด (“CMT”) ดําเนนิธุรกิจเป�นผูใ้หบ้รกิารโลจิ
สติกสแ์บบครบวงจร

แผนธุรกิจ

• สรา้งการเจรญิเติบโตของยอดขายอยา่งต่อเนื�องด้วยกลยุทธ ์Product
Differentiation & Innovation Market Concentration และ Service
Excellence

• มุง่เนน้ในการสรา้งความสมัพนัธที์�ดีและรกัษาฐานลกูค้าหลัก (Key
Customers)

• พฒันาและเสรมิสรา้งความรูแ้ละทักษะของบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง เพื�อ
ใหเ้ป�น Solution Provider ใหกั้บลกูค้า

• ขยายเครอืขา่ยโดยการสรรหาพนัธมติรทางธุรกิจทั�งในประเทศและต่าง
ประเทศอยา่งต่อเนื�อง

• พฒันาปรบัปรุงระบบการใหบ้รกิารและการบรหิารความสมัพันธกั์บ
ลกูค้า (CRM) และคู่ค้า (PRM)

• ดําเนนิธุรกิจอยา่งมธีรรมาภิบาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม(Good
Corporate Governance with Social responsibility)

แผนการดําเนินงานเพ�่อความย่ังยืน

อยูร่ะหว่างดําเนนิการ

แนวทางการบร�หารจัดการความเส่ียงที่สําคัญ

ความเสี�ยงจากความผนัผวนของค่าระวาง ต้นทนุค่าระวางเรอืถือเป�นต้น
ทนุหลักของธุรกิจใหบ้ริการโลจิสติกสแ์บบครบวงจร บรษัิทฯ ได้ตระหนักถึง
ผลกระทบดังกล่าวจึงได้พฒันาระบบ Rate Center ใหป้รบัปรุงขอ้มลู
ต้นทนุค่าระวางเป�นระยะๆ เพื�อใหก้ารกําหนดราคาขายแก่ลกูค้าสะท้อน
สภาวะตลาดที�เป�นป�จจุบนัมากที�สุด
ความเสี�ยงจากการแขง่ขัน เนื�องจากลักษณะธุรกิจประเภทนี�ใชเ้งินลงทนุ
ไมส่งูมากนกั ทั�งนี�บรษัิทฯ มผีลิตภัณฑ์ใหเ้ลือก หลากหลาย ที�สามารถตอบ
สนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบวงจร และมขีอ้ได้เปรยีบจากการ
มพัีนธมติรต่างประเทศจํานวนมากกว่า 1,000 แหง่ ทั�วโลกทําใหส้ามารถให้
บรกิารได้ครอบคลมุมากกว่า อีกทั�งประสบการณก์ว่า 30 ป� ชว่ยใหบ้รษัิทฯ
มคีวามรู้ความเขา้ใจถึงความต้องการของผูป้ระกอบการได้มากกว่า

รางวัลและความสําเร็จที่ผ�านมาของบร�ษัท

ป� 2559 บรษัิทฯ ได้รบัรางวัลผู้ประกอบการที�มคีวามเป�นเลิศด้านการ
บรหิารจัดการโลจิสติกส ์ประจําป� 2559 (Excellent Logistics
Management Award หรอื “ELMA”)* สาขา 3rd Party Logistics
Services Provider (3PL) จากกระทรวงพาณชิย์
ป� 2562 1.บรษัิทฯ ได้รบัรางวัลผูป้ระกอบการที�มคีวามเป�นเลิศด้านการ
บรหิารจัดการโลจิสติกส ์ประจําป� 2562 (Excellent Logistics
Management Award หรอื “ELMA”)* สาขาผูใ้หบ้รกิารตัวแทนในการ
จัดการขนสง่สนิค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding)
จากกระทรวงพาณชิย ์2.รางวัลผู้ประกอบธุรกิจสง่ออกสนิค้าและบรกิารดี
เด่นประจําป� 2562 (Prime Minister' s Export Award 2019)* สาขา Best
Service Enterprise Award 3.บรษัิทฯ ได้รบัการประกาศอนญุาตใหเ้ป�น
ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator:
AEO) * บรษัิทฯเป�นเพยีงบรษัิทเดยีวที�ได้รบัรางวัล ELMA และ Prime
Minister' s Export Award ในสาขานี� นับตั�งแต่มกีารปรบัปรุงและ
เปลี�ยนแปลงมาตรฐานการใหร้างวัล ELMA ใหม ่ตั�งแต่ป� 2557
ป� 2565 1.บรษัิทฯ ได้รบัรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards
2022 สาขา Social Empowerment จากEnterprise Asia
2.รบัมอบประกาศนยีบตัร ESG100 Company ประจําป� 2565

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

ขนสง่ระหว่างประเทศทางเรอื 92%

ขนสง่ระหว่างประเทศทางอากาศ 4%

บรกิารโลจิสติกสแ์บบครบวงจร 3%

ใหเ้ชา่พื�นที�และรับฝากตู้สนิสินค้า 1%

ข�อมูลหลักทรัพย� mai / SERVICE
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ณ วันที� 30/06/65 LEO SERVICE mai

P/E (เท่า) 13.94 36.34 50.98

P/BV (เท่า) 4.22 3.71 3.11

Dividend yield (%) 2.19 1.34 1.26

30/06/65 30/12/64 30/12/63

Market Cap (ลบ.) 3,648.00 4,704.00 1,872.00

ราคา (บาท/หุน้) 11.40 14.70 5.85

P/E (เท่า) 13.94 34.61 37.42

P/BV (เท่า) 4.22 6.78 -

CG Report:

Company Rating:

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 31/05/2565

นาย เกตติวิทย ์สทิธสินุทรวงศ ์(14.23%)

นาย สมศกัดิ� ศรสีทัุศนก์ลุ (9.06%)

บรษัิท ที เอส ซ ีโฮลดิ�ง จํากัด (6.77%)

คณุหญงิ ป�ทมา ลีสวัสดิ�ตระกลู (6.04%)

นาย วิเศษ สทิธสินุทรวงศ ์(5.11%)

อื�น ๆ (58.79%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

http://www.leogloballogistics.com

center@leogloballogistics.com

0-2079-9888

เลขที� 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กทม. 10120

ขอ้มูลการซื�อขายอื�น ๆ :
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=LEO

หมายเหต ุ: เอกสารฉบบันี�จัดทําขึ�นโดยบรษัิทจดทะเบยีน โดยมวัีตถปุระสงค์เพื�อเผยแพรข่อ้มลูของบรษัิทจดทะเบยีนแก่ผูล้งทนุเพื�อประกอบการตัดสนิใจลงทนุเท่านั�น บรษัิทจดทะเบยีนไมไ่ด้ใหคํ้าแนะนาํเกี�ยวกับการลงทนุใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีน โดยก่อนการตัดสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมและควรขอรับคํา
ปรกึษาจากผูป้ระกอบวิชาชพีที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจดทะเบยีนไมต้่องรบัผดิชอบในความเสยีหายหรอืสญูหายจากการนาํขอ้มลูที�ปรากฏนี�ไปใช้ในทกุกรณ ีและบริษัทจดทะเบยีนสงวนสทิธิ�ในการแก้ไขขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�โดยไมต้่องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ รวมทั�งหา้มไมใ่หผู้ใ้ดนาํเอกสารหรือขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�ไปทําซ�า
ดัดแปลง หรอืเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากบรษัิทจดทะเบยีนก่อน หากผูล้งทนุมีขอ้สงสยัเพิ�มเติมเกี�ยวกับขอ้มลูของบรษัิท สามารถศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที�บริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสาํนกังานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันท่ีเผยแพร�ข�อมูล 19/08/2565

https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?txtSymbol=LEO

