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Quick Comment

SPA: ต่ อ ยอดธุร กิจ สปาเล็บ สร้ างสมดุล ในระยะยาว
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Investor Services

Action: : คงคําแนะนํา ซือ) ลงทุน จากภาพธุร กิจ มีเ สถียรภาพระยะยาว

เปิ ดตัวธุรกิจใหม่ CHABA สปาเล็บ ตอกยํากลยุทธ์กระจายความเสี$ยง เพิ$มโอกาสเติบโตจากการ
ขยายฐานลูกค้ าในประเทศ ลดการพึ$งพิงลูกค้ าต่างประเทศ สร้ างสมดุลและเสถียรภาพในระยะ
ยาว คงคําแนะนํา ซือลงทุน ด้ วยมูลค่าเหมาะสมปี 2019F ที$ 18.30 บาท/หุ้น

Catalyst : เข้ าลงทุน ในธุร กิจ สปาเล็บ + ขนตา CHABA สัด ส่ วน 76%

ล่าสุด (18 ธ.ค. 2018) ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิเข้ าลงทุนในบริษัท ชบา เอลลิแกนซ์ จํากัด (CHABA)
สัดส่วน 76% ในราคารวม 125 ล้ านบาท คาดเริ$ มทํารายการ 1 ม.ค. 2019 โดย CHABA เป็ นผู้
ประกอบธุรกิจให้ บริ การทําเล็ก สปามือ -เท้ า และขนตา ที$มีชื$อเสียง โดยเปิ ดให้ บริ การแล้ ว G
สาขา ได้ แก่ สยามสแควร์ ซอย I , สยามสแควร์ วัน ชัน K , Central Westgate ชัน 2 , Central
East Ville ชัน 3 , Central Plaza ปิ$ นเกล้ า ชัน 4 , Gaysorn Village ชัน L และ Iconsiam ชัน 5
ที มา : www.set.or.th

Comment : เรามองว่าการเข้ าลงทุนดังกล่าวเป็ นการต่อยอดธุรกิจได้ อย่างฉลาด ตอกยํากลยุทธ์
กระจายความเสี$ยง หลังธุรกิจยืดบําบัด Stretch me ได้ รับการตอบรับที$ดีจากลูกค้ าในประเทศ
ในระยะกลาง – ยาว เราคาดว่ากลยุทธ์ ดงั กล่าว จะช่วยสร้ างสมดุลจากการลดการพึ$งพิงลูกค้ า
ต่างชาติ เร่ งเพิ$มฐานลูกค้ าในประเทศจากปั จจุบนั ที$ 25% โดยเบืองต้ นเราคาดว่าธุรกิจสปาเล็บ
CHABA จะสร้ างกําไรให้ กับ SPA ราว 6-14 ลบ./ปี ในปี 2019F-2020F (SPA ถือหุ้น 76%) คิด
เป็ น 2-4% จากประมาณการกําไรปี 2019F – 2020F (ภายใต้ สมมติฐานขยาย g สาขาสา และ
โอนสาขาร้ านเล็บในปั จจุบนั ของสปา I สาขา รวมเป็ น 12 สาขา สินปี 2019F และเปิ ดเพิ$มอีก 1
สาขาในปี 2020F เป็ น 13 สาขาสินปี 2020F , คาดอัตราค่าบริการเฉลี$ยที$ hii บาท/คน/ครัง)
Outlook 4Q18F: เราคาดว่ากํ าไรสุท ธิ 4Q18F จะเติ บ โต y-y แต่มี แ นวโน้ ม ทรงตัวถึงอ่ อ นตัว
เล็กน้ อย q-q จากการชะลอตัวของนักท่องเที$ยวจีนในเดือน ต.ค.-พ.ย. คิดเป็ น Downside ต่อ
ประมาณการปี 2018F ราว 4-5% อย่างไรก็ดีเราเริ$มเห็นสัญญาณการฟื นตัวของทิศทางรายได้ ใน
เดือน ธ.ค. เบืองต้ นจึงยังคงประมาณการกําไรสุทธิปี 2018F-2019F ไว้ ที$ 215.8 – 302.6 ลบ.
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TP19F
Maintained

18.30

Closing price

11.60
+57.8%

Upside/Downside

Anchor Themes

ธุ ร กิ จ ส ป าไท ย อ ยู่ ใน Mega Trend จ าก
นโยบายรั ฐ ฯที$ ผ ลั ก ดั น การท่ อ งเที$ ย วเชิ 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
6,612
22.40/11.10
16.82
49/4.78
55.17
1.07
>40
0.25

Technical Chart

Valuation : คงมูล ค่ าเหมาะสมปี 19F ทีJ 18.30 บาท/หุ้น

ราคาหุ้นปั จจุบัน ซือขายที$ระดับ PER19F 22x ตํ$ากว่าในอดีตที$ ซือขายเฉลี$ย 42x เที ยบเป็ น
PEG19F ตํ$าเพียง 0.54x จึงเป็ นโอกาสในการเข้ าลงทุนที$ดี ด้ วยมูลค่าเหมาะสมปี 19F 18.30
บาท/หุ้น ประเมินด้ วยวิธี DCF (WACC 10.1%,L-T Growth 4%)
CNS vs Consensus: คาดกําไรสุทธิ 18F ใกล้ เคียงกับ Consensus (Diff -2.2%)

Sources: Bloomberg

Revenue Structure

Forecasts & Valuation
Year-end 31 Dec (THB mn)
Total Revenue

2016
739.1

2017
962.4

6%

2018F
1,233.9

2019F
1,530.6

2020F
1,843.7

EBITDA

206.8

275.2

340.3

461.5

513.0

Norm. Profi t

141.0

175.2

215.8

302.6

325.6

Net Profit

141.0

175.2

215.8

302.6

325.6

EPS (THB)

0.25

0.31

0.38

0.53

0.57

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

32.4%

24.3%

23.2%

40.2%

7.6%

46.91

37.75

30.64

21.85

20.31

1.12

1.32

1.58

1.96

2.32

P/BV (x)

10.35

8.76

7.34

5.92

5.00

EV/EBITDA (x)
DPS (THB)

32.30

24.71

19.99

14.50

12.79

0.10

0.12

0.15

0.21

0.23

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

2%

6%

0.9%

1.1%

1.3%

1.8%

2.0%

23.6%

25.1%

26.1%

30.0%

26.7%

0.16

0.34

0.49

0.51

0.47

86%

SPA

Products

Hotel&Food

Other

Sources: Company data, CNS IRIS
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คําแนะนําการลงทุน และความหมายของคําแนะนําการลงทุน

Stock Rating หมายถึง การให้ นําหนักการลงทุนของบริษัท แบ่งเป็ น 3 ระดับ
Buy หมายถึง ราคาพืนฐานสูงกว่าราคาตลาด {|%
Neutral หมายถึง ราคาพืนฐานสูงกว่าราคาตลาดไม่เกิน {|% หรื อตํ$ากว่าราคาตลาดไม่เกิน |%
Reduce หมายถึง ราคาพืนฐานตํ$ากว่าราคาตลาด |%

คําจํากัด ความ

Sector หมายถึง กลุม่ อุตสาหกรรมที$บริษัทจัดอยู่
Sector Rating หมายถึง การให้ นําหนักการลงทุนของกลุม่ อุตสาหกรรม แบ่งเป็ น 3 ระดับ
Bullish หมายถึง หุ้นส่วนใหญ่ในกลุม่ อุตสาหกรรมได้ รับคําแนะนํา “Buy” หรื อคําแนะนําเฉลี$ยถ่วงนําหนักของกลุม่ อุตสาหกรรมคือ “Buy”
Neutral หมายถึง หุ้นส่วนใหญ่ในกลุม่ อุตสาหกรรมได้ รับคําแนะนํา “Neutral” หรื อคําแนะนําเฉลี$ยถ่วงนําหนักของกลุม่ อุตสาหกรรมคือ “Neutral”
Bearish หมายถึง หุ้นส่วนใหญ่ในกลุม่ อุตสาหกรรมได้ รับคําแนะนํา “Reduce” หรื อ “Sell” หรื อคําแนะนําเฉลี$ยถ่วงนําหนักของกลุม่ อุตสาหกรรมคือ “Reduce” หรื อ “Sell”
Current หมายถึง การให้ นําหนักการลงทุนของบริ ษัท ณ ปั จจุบนั
Previous หมายถึง การให้ นําหนักการลงทุนของบริ ษัท ก่อนหน้ านี
Market Prices หมายถึง ราคาหุ้น ณ ปั จจุบนั
Fair Price หมายถึง ราคาที$เหมาะสมตามปั จจัยพืนฐาน
Net Profit หมายถึง กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
EPS หมายถึง กําไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
EPS Growth หมายถึง อัตราการขยายตัวของกําไรต่อหุ้น (%)
PER หมายถึง ราคาหุ้นปั จจุบนั / กําไรสุทธิตอ่ หุ้น (เท่า)
P/BV หมายถึง ราคาหุ้นปั จจุบนั / มูลค่าทางบัญชีตอ่ หุ้น (เท่า)
EBITDA หมายถึง กําไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสื$อมราคา และ ค่าตัดจําหน่าย (บาท)
EBITDA Growth หมายถึง อัตราการขยายตัวของ กําไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสือ$ มราคา และ ค่าตัดจําหน่าย (%)
EV / EBITDA หมายถึง มูลค่ากิจการ / กําไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสื$อมราคา และ ค่าตัดจําหน่าย (เท่า)
DPS หมายถึง เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)
Dividend Yield หมายถึง อัตราผลตอบแทนของเงินปั นผล (%)
เอกสารฉบับนีจัดทําขึนโดยบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด มหาชน)) ("บริษัท") ข้ อมูลที$ปรากฏในเอกสารฉบับนีจัดทําโดยอาศัยข้ อมูลที$จดั หามาจากแหล่งที$เชื$อหรื อ
ควรเชื$อว่ามีความน่าเชื$อถือ และ/หรื อถูกต้ อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ยืนยัน และไม่รับรองถึงความครบถ้ วนสมบูรณ์หรื อถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าว และไม่ได้ ประกันราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที$ปรากฏข้ างต้ น แม้ ว่าข้ อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้ อความที$อาจเป็ นหรื ออาจตีความว่าเป็ นเช่นนันได้ บริษัท จึงไม่รับผิดชอบต่อการนําเอาข้ อมูล
ข้ อความ ความเห็น และหรื อบทสรุ ปที$ปรากฏในเอกสารฉบับนีไปใช้ ไม่วา่ กรณีใดๆ บริ ษัท รวมทังบริษัทที$เกี$ยวข้ อง ลูกค้ า ผู้บริหารและพนักงานของบริ ษัทต่างๆ อาจจะทํา
การลงทุนใน หรื อซือ หรื อขายหลักทรัพย์ทปี$ รากฏในเอกสารฉบับนีได้ ทกุ เวลา ข้ อมูลและความเห็นที$ปรากฏอยูใ่ นเอกสารฉบับนี มิได้ ประสงค์จะชีชวน เสนอแนะ หรื อจูงใจให้
ลงทุนใน หรื อซือ หรื อขายหลักทรัพย์ที$ปรากฏในเอกสารฉบับนี และข้ อมูลอาจมีการแก้ ไขเพิ$มเติมเปลี$ยนแปลงโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ผู้ลงทุนควรใช้ ดลุ ยพินิจอย่าง
รอบคอบในการลงทุนในหรื อซือหรื อขายหลักทรัพย์ บริษัทสงวนลิขสิทธิ†ในข้ อมูลที$ปรากฏในเอกสารนี ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดใช้ ประโยชน์ ทําซํา ดัดแปลง นําออกแสดง ทําให้ ปรากฏ
หรื อเผยแพร่ ตอ่ สาธารณชน ไม่วา่ ด้ วยประการใด ๆ ซึง$ ข้ อมูลในเอกสารนี ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า การกล่าว คัด
หรื ออ้ างอิง ข้ อมูลบางส่วนตามสมควรในเอกสารนี ไม่ว่าในบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจยั หรื อในเอกสาร หรื อการสื$อสารอื$นใดจะต้ องกระทําโดยถูกต้ อง และไม่เป็ นการ
ก่อให้ เกิดการเข้ าใจผิดหรื อความเสียหายแก่บริษัท ต้ องรับรู้ ถึงความเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ†ในข้ อมูลของบริ ษัท และต้ องอ้ างอิงถึงฉบับที$และวันที$ในเอกสารฉบับนีของบริษัทโดย
ชัดแจ้ ง การลงทุนในหรื อซือหรื อขายหลักทรัพย์ย่อมมีความเสีย$ ง ท่านควรทําความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ตอ่ ลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้ อมูลของบริ ษัท
ที$ออกหลักทรัพย์และข้ อมูลอื$นใดที$เกี$ยวข้ องก่อนการตัดสินใจลงทุนในหรื อซือหรื อขายหลักทรัพย์
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