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N.R. 

IAA Consensus: N.R. 
Closing price: Bt1.23 
Upside/downside: - 

  
  

Sector Services 

Paid-up shares (shares mn) 550.0 

Market capitalization (Bt mn) 676.50 

Free float (%) 28.32 

12-mth daily avg. turnover (%) 22.41 

12-mth trading range (Bt) 1.24 / 0.75 

  

 

Major shareholders (%)  

SANTISUK KOSIARPANANT 54.19 

EITTHRIT KOSIARPANANT 4.75 

RANUT LIEAWLERDSAKULCHAI                            4.36 

 

2H63 เวลำแห่งกำรฟ้ืนตัว  
 

► แนวโน้มผลประกอบกำร 2H63 ฟ้ืนตัวโดดเด่น หลังสถำนกำรณ์ COVID-19 
คลี่คลำย ท ำให้วอลุ่มทั้ง Sea Freight และ Air Freight มีกำรฟ้ืนตัว 

► คำดผลประกอบกำร 3Q63 เพ่ิมขึ้น YoY และ QoQ หลังธุรกิจกลับสู่ปกติ รวมท้ัง
กำรรุกให้บริกำรในเขต EEC เป็นอีกปัจจัยหนุนกำรเติบโต 

► บริษัทต้ังเป้ำกำรเติบโต 20% ต่อปี จำก Organic Growth  
► บริษัทอยู่ระหว่ำงเจรจำร่วมทุนกับพันธมิตร คำดหำกส ำเร็จจะชว่ยยกฐำนรำยได้

ให้โตขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด 

 
 

 

ลักษณะธุรกิจ  
SONIC ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ( International Logistics Service 
Provider) โดยมีการให้ดังน้ี (1) บริการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) แบบครบวงจรท้ัง
เต็มตู้และไม่เต็มตู้ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ราว 65% ของรายได้ท้ังหมด (2) การขนส่งสินค้าทางบก 
(Transportation) คิดเป็นสัดส่วนรายได้ราว 24% ของรายได้ท้ังหมด (3) การให้บริการขนส่ง
ทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นสัดส่วนรายได้ราว 5% ของรายได้ท้ังหมด และ (4) รายได้จาก
การบริการอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ราว 1% ของรายได้ท้ังหมด  

ตั้งเป้ำกำรเติบโตแบบ Organic ที่ 20% ต่อป ี
จากการพูดคุยกับคณะผู้บริหารในการประชุม Analyst พบว่าบริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้
ในช่วง 3 ปี จาก Organic ท่ี 20% ต่อปี โดยมีปัจจัยหนุนจาก (1) ธุรกิจ Sea Freight ท่ีคาดว่ายัง
มีโอกาสในการเติบโตอีกมาก โดยบริษัทจะเน้นจุดเด่นจาก ความน่าเชื่อถือ ราคา และพันธมิตร
ธุรกิจท่ัวโลก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ท่ีนับเป็นจุดแข็งของบริษัท ในการขยายฐานลูกค้า (2) ธุรกิจ 
Transportation จะเน้นแผนการเติบโตโดยอาศัยรถจาก Subcontract ซ่ึงเชื่อว่าจะช่วยให้
เติบโตได้ ประกอบกับการรุกให้บริการในเขต EEC ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความต้องการใช้บริการสูง และ 
(3) ธุรกิจ Air Freight ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีอัตราก าไรที่สูง แต่ ณ ปัจจุบันยังนับว่าเป็นสัดส่วนรายได้ท่ี
น้อยเมื่อเทียบกับการบริการในรูปแบบอื่น ซ่ึงบริษัทมีแผนรุกท้ังตลาดส่งออกและน าเข้า โดยเชื่อ
ว่ายังมีโอกาสส าหรับการเติบโต ขณะท่ีการเติบโตจาก Inorganic Growth บริษัทได้เปิดเผยว่าอยู่
ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงคาดว่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้น หลังมีการเปิด
ประเทศ โดยคาดว่าหากการพูดคุยเป็นไปตามแผน จะเป็นปัจจัยหนุนฐานรายได้ให้เติบโตอย่า ง
ก้าวกระโดดในอนาคต 
คำดผลประกอบกำร 3Q63 ปรับตัวดีขึ้น YoY และ QoQ 
บริษัทเปิดเผยว่าแนวโน้มของธุรกิจของบริษัททั้ง Sea Freight, Air Freight รวมถึงการขนส่งทาง
บก ได้กลับสู่สภาวะการณ์ปกติหลังสถานการณ์ COVID-19 คลีค่ลาย ท าให้ผู้ประกอบการกลับมา
ด าเนินการผลิตตามปกติ ซ่ึงคาดว่าจะช่วยให้รายได้กลับมาสู่สถานการณ์ปกติ นอกจากน้ียังได้
ปัจจัยหนุนจากการรุกให้บริการในพื้นท่ี EEC มากขึ้น ซ่ึง ณ ปัจจุบัน บริษัทมีหัวรถให้บริการราว 
100 หัว โดยมีแผนท่ีจะเพิ่มหัวรถเพื่อรองรับการให้บริการท่ีมากขึ้น แต่จะอยู่ในรูปแบบผ่าน 
Subcontract ซ่ึงเป็นโมเดลในการขยายตัวในรูปแบบใหม่ ด้วยปัจจัยข้างต้น ท าให้บริษัทเชื่อว่า
ผลประกอบการผ่านจุดต่ าสุดไปแล้วใน 2Q63 และจะเห็นการฟื้นตัวเดน่ชัดใน 2H63 

ก ำไรสุทธิ 2Q63 ที่ 6.7 ล้ำนบำท ลดลง YoY และ QoQ จำกผลกระทบ COVID-19 
บริษัทรายงานก าไรสุทธิ 2Q63 ท่ี 6.7 ล้านบาท ลดลง 58%YoY และ 50%QoQ โดยหลักเกิด
จากรายได้รวมท่ีปรับตัวลดลง 8%QoQ เหลือ 285 ล้านบาท  โดยเฉพาะรายได้จากบริการขนส่ง
ทางบกท่ีลดลง 9%QoQ เหลือ 84 ล้านบาท หลังได้รับผลกระทบในช่วง COVID-19 ซ่ึงโรงงาน
ส่วนใหญ่มีการหยุดการผลิต ท าให้ไม่มีขนส่งสินค้า ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ี
ลดลงในอัตราลดท่ีน้อยกว่าการลดลงของรายได้ ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากต้นทุนคงท่ีในการบริการ ท้ังน้ี
ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทใน 1H63 มีก าไรสุทธิท่ี 21 ล้านบาท ลดลง 19%YoY 
สาเหตุหลักเกิดจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจในบางช่วงของ 2Q63   
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รายงานนี้จัดท าโดยฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมูลท่ีอ้างอิงในรายงานนี้ได้มาจากส่วนวิจัยพื้นฐานท่ีผู้จัดท าได้พิจารณาแล้วว่าเชื่อถือได้ ซึ่งทัศนะ
ต่างๆ ในรายงานนี้อิงอยู่บนพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้จัดท าไม่อาจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึง
อาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและค าแนะน าท่ีปรากฏในรายงานนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทไม่จ าเป็นต้องเห็น
ด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง นักลงทุนควรท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษา
ข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรือ่งการก ากับดแูลกจิการ 
(Corporate Governance) นี้เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดลักทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจ และประเมนิจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ทีม่ีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทนุ
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการ
ประเมนิการปฏิบัติ และมิได้มกีารใชข้้อมูลภายในในการประเมิน อนึง่ ผลการส ารวจดงักล่าว เป็นผลการส ารวจ ณ 
วันที่ปรากฏในรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนั้น ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี ้ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกตอ้งของผล
ส ารวจดังกล่าวแตอ่ย่างใด 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

    

 

 

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR)  
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ดีเลิศ 

ดีมาก 

ดี 

ดีพอใช ้

ผ่าน 

N/A 

 

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียน  

 
การเปิดเผยการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส าหรับบริษัท
จดทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมา
จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ (56-1) รายงานประจ าปี แบบ(56-2) หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการ
น าเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด 
 

ค ำแนะน ำกำรลงทุน 
 
หุ้นรายตัว 
BUY   “ซ้ือ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%  
TRADING                 “เก็งก าไร” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%  
TRADING BUY  “ซ้ือเก็งก าไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน  
SELL   “ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน  
 
อุตสาหกรรม 
OVERWEIGHT  “ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด  
NEUTRAL   “ลงทุนเท่ากับตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด  
UNDERWEIGHT  “ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ากว่า ตลาด 


