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เรายังคงชืนชอบ SPA จากพัฒนาการบวกของธุรกิจทีมีเข้ ามาอย่างต่อเนืองทังการต่
!
อยอดธุรกิจ
Spa Operating เข้ าสู่ Chain hotels ตลอดจนการขยายธุรกิจในต่างประเทศทังจี
! นและกัมพูชาที
มีความชัดเจนมากขึ !น อย่างไรก็ดี Valuation ปั จจุบนั ค่อนข้ างตึงตัวทีระดับ PER18F สูงถึง 46x
และไม่เหลือ Upside จากมูลค่าพื !นฐานปี 2018F ที 16.30 บาท/หุ้น จึงคงแนะนํา Reduce
** ประกาศจ่ายปั นผล 0.07 บาท/หุ้น ขึ !น XD วันที 3 เม.ย. 2018
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Action: แนวโน้ ม ธุร กิจ ดูด ีม าก แต่ ไ ม่ ม ี Upside คงคําแนะนํา Reduce

Catalyst : กลยุท ธ์ ปี 18F เติบ โตจากแรงส่ งทัง? ภายในและภายนอกประเทศ

Analyst meeting: เรายัง คงมุม มองบวกต่ อ แนวโน้ มผลประกอบการในปี 2018F จากแรง
ขับเคลือนของ 1) การขยายสาขาในประเทศเพิมอีก 10 สาขา แบ่งเป็ น Let’s relax 6 สาขา และ
บ้ านสวน 4 สาขา รวมเป็ นสาขาในประเทศสิ !นปี 2018F จํานวน 50 สาขา ทังนี
! !หลังจากปรับปรุ ง
สปา \ ดาว Rarinjinda บริ ษัทปรับราคานวดของ Rarinjinda ขึ !น 15% และ สปาบ้ านสวน 10%
ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2018 เป็ นบวกต่อแนวโน้ มผลประกอบการ 1Q18F 2) เราคาดว่าน่าจะ
เห็นการต่อยอดธุรกิจ Spa operating for hotel เข้ าสู่โรงแรมในระบบเครื อข่าย (Chain hotels)
จากเดิมทีเน้ นโรงแรมอิสระ (Independent hotels) เพิมโอกาสเติบโตทังการขยายสาขา
!
และการ
ขายของใช้ ในโรงแรม (Spa products & Amenities) เข้ ามามากขึน! 3) เร่ งยอดขายผลิตภัณ ฑ์
สปา (สัดส่วน 6% ของรายได้ รวม) จากการออกสินค้ าใหม่ คาดว่างขายในช่วง 3Q18F และ 4)
การขยายธุรกิจในต่างประเทศมีพฒ
ั นาการบวกมากขึ !น ล่าสุดนอกจาก 5 สาขา (จีน k สาขา และ
กัม พูชา l สาขา) ที จะเปิ ดเพิมในปี 2018Fแล้ ว ยังมีโอกาสทีจะเห็นการขยายสาขาเพิมอีก 1
สาขาทีเมืองจีน (Upside Risk) ในช่วง 2H18Fโดยเราคาดว่าจะเป็ นลักษณะของการขยายสาขา
ด้ วยตัวเองร่ วมกับพาร์ ทเนอร์ ท้องถินซึงจะทําให้ บริ ษัทได้ กําไรทีมากกว่าการรับรู้ ส่วนแบ่งรายได้
จากการขายแฟรนไชส์
Outlook 2018F: เราคาดว่าแนวโน้ มกําไรจะเป็ นภาพของการเติบโตโดดเด่นใน 1H18F จากผล
ของการปรับราคา Rarinjinda และ บ้ านสวน ขึ !นในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ทีผ่านมา ตลอดจนการ
ทยอยเปิ ดให้ บริ การสปาในต่างประเทศ ซึงจะทําให้ บริ ษัทรับรู้ รายได้ ค่าธรรมเนียมในการขายแฟ
รนไชส์ราว 11.3 ลบ. ในช่วงครึงปี แรก โดย 1Q18F คาดว่าจะมีการเปิ ดให้ บริ การสปาทีกัมพูชา 1
สาขา และ 2Q18F คาดเปิ ดให้ บริการสาขาทีชิงเต่า และเทียนจิน โดยรวมเรายังคงประมาณการ
กําไรสุทธิ ปี 2018F เติบโต +40.6%y-y สู่ระดับ 246.2 ลบ.
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ธุ ร กิ จ ส ป าไท ย อ ยู่ ใน Mega Trend จ าก
นโยบายรั ฐ ฯที ผลั ก ดั น การท่ อ งเที ยวเชิ ง
สุขภาพ ดันไทยสู่ Capital Spa of Asia
Key Data
Shares in Issue (mn)
Market Cap (THBmn)
12-mth High/Low (THB)
3-mth avg daily turnover (THBmn)
Foreign Limit/Actual (%)
Expected Free Float (%)
NVDR (%)
Dividend Policy (%)
Par Value (THB)

570
11,457
22.40/12.20
37.66
49/5.58
31.26
1.53
>40
0.25

Technical Chart

Valuation : มูล ค่ าเหมาะสมปี 2018F อยู่ท ี 16.30 บาท/หุ้น

มูลค่าเหมาะสมปี 2018F อยู่ที 16.30 บาท/หุ้น โดยปั จจุบันราคาหุ้นซื !อ-ขายทีระดับ PER18F
46.3x คิดเป็ น PEG 1.14x
CNS vs Consensus: คาดกําไรสุท ธิ 18F/19F ที 246.2/298.8 ลบ. ตํ ากว่า Consesus -6% /
-15% โดยประมาณการของเรามี Upside Risk จากโอกาสเติบโตในต่างประเทศมากกว่าคาด
Forecasts & Valuation
Year-end 31 Dec (THB mn)
Total Revenue

2016
739.1

2017
962.4

2018F
1,306.0

2019F
1,528.0

2020F

Sources: Bloomberg

Revenue Structure

1,826.3

6%

2%

6%

EBITDA

206.8

275.2

364.9

431.9

536.1

Norm. Profit

141.0

175.2

246.2

298.8

380.6

Net Profit

141.0

175.2

246.2

298.8

380.6

EPS (THB)

0.25

0.31

0.43

0.52

0.67

32.4%

24.3%

40.6%

21.4%

27.4%

80.87

65.08

46.30

38.15

29.95
2.44

EPS Growth (%)
PER (x)
BV/share (THB)

SPA

1.12

1.32

1.63

1.98

P/BV (x)

17.84

15.11

12.25

10.08

8.19

EV/EBITDA (x)
DPS (THB)

55.46

42.11

31.09

25.80

20.29

0.10

0.12

0.17

0.21

0.27

0.5%

0.6%

0.9%

1.0%

1.3%

23.6%

25.1%

29.2%

29.0%

30.2%

0.16

0.34

0.25

0.26

0.25

Dividend yield (%)
ROE (%)
Int. bearing D/E (x)

86%

Products

Hotel&Food

Other

Sources: Company data, CNS IRIS
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คําแนะนําการลงทุน และความหมายของคําแนะนําการลงทุน

Stock Rating หมายถึง การให้ นํ !าหนักการลงทุนของบริษัท แบ่งเป็ น 3 ระดับ
Buy หมายถึง ราคาพื !นฐานสูงกว่าราคาตลาด y\%
Neutral หมายถึง ราคาพื !นฐานสูงกว่าราคาตลาดไม่เกิน y\% หรื อตํากว่าราคาตลาดไม่เกิน \%
Reduce หมายถึง ราคาพื !นฐานตํากว่าราคาตลาด \%

คําจํากัด ความ

Sector หมายถึง กลุม่ อุตสาหกรรมทีบริษัทจัดอยู่
Sector Rating หมายถึง การให้ นํ !าหนักการลงทุนของกลุม่ อุตสาหกรรม แบ่งเป็ น 3 ระดับ
Bullish หมายถึง หุ้นส่วนใหญ่ในกลุม่ อุตสาหกรรมได้ รับคําแนะนํา “Buy” หรื อคําแนะนําเฉลียถ่วงนํ !าหนักของกลุม่ อุตสาหกรรมคือ “Buy”
Neutral หมายถึง หุ้นส่วนใหญ่ในกลุม่ อุตสาหกรรมได้ รับคําแนะนํา “Neutral” หรื อคําแนะนําเฉลียถ่วงนํ !าหนักของกลุม่ อุตสาหกรรมคือ “Neutral”
Bearish หมายถึง หุ้นส่วนใหญ่ในกลุม่ อุตสาหกรรมได้ รับคําแนะนํา “Reduce” หรื อ “Sell” หรื อคําแนะนําเฉลียถ่วงนํ !าหนักของกลุม่ อุตสาหกรรมคือ “Reduce” หรื อ “Sell”
Current หมายถึง การให้ นํ !าหนักการลงทุนของบริ ษัท ณ ปั จจุบนั
Previous หมายถึง การให้ นํ !าหนักการลงทุนของบริ ษัท ก่อนหน้ านี !
Market Prices หมายถึง ราคาหุ้น ณ ปั จจุบนั
Fair Price หมายถึง ราคาทีเหมาะสมตามปั จจัยพื !นฐาน
Net Profit หมายถึง กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
EPS หมายถึง กําไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
EPS Growth หมายถึง อัตราการขยายตัวของกําไรต่อหุ้น (%)
PER หมายถึง ราคาหุ้นปั จจุบนั / กําไรสุทธิตอ่ หุ้น (เท่า)
P/BV หมายถึง ราคาหุ้นปั จจุบนั / มูลค่าทางบัญชีตอ่ หุ้น (เท่า)
EBITDA หมายถึง กําไรก่อนหักดอกเบี !ย ภาษี ค่าเสือมราคา และ ค่าตัดจําหน่าย (บาท)
EBITDA Growth หมายถึง อัตราการขยายตัวของ กําไรก่อนหักดอกเบี !ย ภาษี ค่าเสือมราคา และ ค่าตัดจําหน่าย (%)
EV / EBITDA หมายถึง มูลค่ากิจการ / กําไรก่อนหักดอกเบี !ย ภาษี ค่าเสือมราคา และ ค่าตัดจําหน่าย (เท่า)
DPS หมายถึง เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)
Dividend Yield หมายถึง อัตราผลตอบแทนของเงินปั นผล (%)
เอกสารฉบับนี !จัดทําขึ !นโดยบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด มหาชน)) ("บริษัท") ข้ อมูลทีปรากฏในเอกสารฉบับนี !จัดทําโดยอาศัยข้ อมูลทีจัดหามาจากแหล่งทีเชือหรื อ
ควรเชือว่ามีความน่าเชือถือ และ/หรื อถูกต้ อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ยืนยัน และไม่รับรองถึงความครบถ้ วนสมบูรณ์หรื อถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าว และไม่ได้ ประกันราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีปรากฏข้ างต้ น แม้ ว่าข้ อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้ อความทีอาจเป็ นหรื ออาจตีความว่าเป็ นเช่นนันได้
! บริษัท จึงไม่รับผิดชอบต่อการนําเอาข้ อมูล
ข้ อความ ความเห็น และหรื อบทสรุ ปทีปรากฏในเอกสารฉบับนี !ไปใช้ ไม่วา่ กรณีใดๆ บริ ษัท รวมทังบริ
! ษัททีเกียวข้ อง ลูกค้ า ผู้บริหารและพนักงานของบริ ษัทต่างๆ อาจจะทํา
การลงทุนใน หรื อซื !อ หรื อขายหลักทรัพย์ทปรากฏในเอกสารฉบั
ี
บนี !ได้ ทกุ เวลา ข้ อมูลและความเห็นทีปรากฏอยูใ่ นเอกสารฉบับนี ! มิได้ ประสงค์จะชี !ชวน เสนอแนะ หรื อจูงใจให้
ลงทุนใน หรื อซื !อ หรื อขายหลักทรัพย์ทีปรากฏในเอกสารฉบับนี ! และข้ อมูลอาจมีการแก้ ไขเพิมเติมเปลียนแปลงโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ผู้ลงทุนควรใช้ ดลุ ยพินิจอย่าง
รอบคอบในการลงทุนในหรื อซื !อหรื อขายหลักทรัพย์ บริษัทสงวนลิขสิทธิ…ในข้ อมูลทีปรากฏในเอกสารนี ! ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดใช้ ประโยชน์ ทําซํ !า ดัดแปลง นําออกแสดง ทําให้ ปรากฏ
หรื อเผยแพร่ ตอ่ สาธารณชน ไม่วา่ ด้ วยประการใด ๆ ซึงข้ อมูลในเอกสารนี ! ไม่ว่าทังหมดหรื
!
อบางส่วน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า การกล่าว คัด
หรื ออ้ างอิง ข้ อมูลบางส่วนตามสมควรในเอกสารนี ! ไม่ว่าในบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจยั หรื อในเอกสาร หรื อการสือสารอืนใดจะต้ องกระทําโดยถูกต้ อง และไม่เป็ นการ
ก่อให้ เกิดการเข้ าใจผิดหรื อความเสียหายแก่บริษัท ต้ องรับรู้ ถึงความเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ…ในข้ อมูลของบริ ษัท และต้ องอ้ างอิงถึงฉบับทีและวันทีในเอกสารฉบับนี !ของบริษัทโดย
ชัดแจ้ ง การลงทุนในหรื อซื !อหรื อขายหลักทรัพย์ย่อมมีความเสียง ท่านควรทําความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ตอ่ ลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้ อมูลของบริ ษัท
ทีออกหลักทรัพย์และข้ อมูลอืนใดทีเกียวข้ องก่อนการตัดสินใจลงทุนในหรื อซื !อหรื อขายหลักทรัพย์
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