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เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)

0

นักวิเคราะหฝายวิจัย ASP ไดรับเกียรติเดินทางเขารวม ดูธุรกิจโมเดิรน เทรดในประเทศ
เวียดนาม ทั้ง BIGC, Co-op (เจาตลาด) และ METRO ซึ่งโดยภาพรวมถือวาเปนตลาดที่มี
ศักยภาพเติบโตในอนาคตที่ดี

ขาย
ราคาปิด : 47.25 บาท
Fair value : 44.00 บาท
มูลค่าตลาด : 75,230 ล้านบาท

 เนื่องจากธุรกิจคาปลีก รูปแบบ โมเดิรน เทรด ในเวียดนามยังมีคอนขางเล็ก โดยมีมลู คาตลาด
รวมกันราว 1 แสนลานบาท (เล็กกวาไทยราว 10 เทา) จึงมีผูประกอบการในแตละกลุมไมมากนัก
โดยรูปแบบ ซุปเปอรมารเก็ต รวมถึง ไฮเปอรมารเก็ต มีผูประกอบรายใหญเพียง 2 ราย คือ Coop และ BIGC ซึ่งมีสวนแบงการตลาดราว 34% และ 21% ตามลําดับ ขณะที่ METRO ถือเปน
ผูประกอบการรายเดียวในกลุม Cash & Carry (ขายสง คลาย MAKRO) มีสวนแบงการตลาด
22% ซึ่งโดยทัว่ ไป ลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคยังเคยชินกับการจับจายในตลาดสดมากกวา
โดยเฉพาะผูสูงวัย ตางจากกลุมอายุที่รองลงมา ตั้งแตอายุ 20-60 ป ที่เริ่มนิยมซื้อของ
โมเดิรน เทรด มากกวา และเปนลูกคาหลักของโมเดิรน เทรด และถือเปนกลุมประชากรหลักของ
เวียดนาม นอกจากนี้ จากการสอบถามคนเวียดนามในกลุมเหลานี้ พบวา คอนขางเปนบวกและ
ยอมรับตอการซื้อของในโมเดิรน เทรด เพราะตัวเลือกเยอะ และหางาย ขณะที่ ในดานราคา
ไมไดแตกตางจากการซื้อของตามรานคาประเภทอื่นๆ ซึ่งถือเปน จุดสําคัญที่จะทําใหแนวโนม
การเติบโตของ โมเดิรน เทรด ในอนาคต คอนขางดี นอกจากนี้ อีกประเด็นบวกที่เห็น คือ การขาย
สินคากลุม อาหาร (มี Margin สูง) ทั้งอาหารสด และอาหารแหง ถือวามีโอกาสทางการตลาดสูง
เพราะพฤติกรรมของลูกคา ที่ยังนิยมประกอบอาหารรับประทานเองเปนหลัก ซึง่ จากการสํารวจ
โมเดิรน หลายแหง ทั้ง BIGC และ METRO จัดพื้นที่สําหรับโซน อาหารไวคอนขางมาก
 อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่อาจเปนอุปสรรคตอการเติบโตของโมเดิรน เทรด เชน 1) กําลังซือ้
ของประชากรในเวียดนาม ที่ยังต่ํา (คาแรงขั้นต่ําอยูท ี่ราว 150 บาท/วัน ขณะที่ เงินเดือนพนักงาน
ระดับปริญญาตรี โดยเฉลีย่ ไมเกิน 1 หมื่นบาท/เดือน) 2) คาเชาที่ มีอัตราสูงกวาไทย ไมต่ํากวา
20% ทําใหคุมทุนนานขึ้น 3) คนสวนใหญยังนิยมขี่รถจักรยานยนตเปนหลัก ทําใหการซื้อแตละ
ครั้งทําไดไมมาก แมจะมีบริการจัดสงสินคาก็ตาม และสุดทาย คือ อุปสรรคสําหรับ
ผูประกอบการจากตางประเทศ ซึ่งยังมีกฎระเบียบขอบังคับบางอยางจํากัดการเติบโต และทําให
เสียเปรียบ ผูประกอบการทองถิ่นโดยเฉพาะ Co-op ซึ่งมีภาครัฐถือหุนอยูดวย
 ในสวนของหาง METRO ซึ่ง BJC จะซื้อกิจการทั้งหมด 100% (คาดกระบวนการเสร็จสิ้น 1H58)
ฝายวิจัยไดเยี่ยมชม 1 สาขา (ในเมือง) พบวา มีรปู แบบการจัดการคลาย MAKRO แตมีพื้นที่
ขนาดใหญกวามาก โดยมีพื้นที่รวมราว 3.7 หมื่นตร.ม. และพื้นที่ขายกวา 1.7 หมื่นตร.ม. (พื้นที่
ขายของ MAKRO ขนาดที่เหมาะสมอยูที่ราว 5 - 7 พันตร.ม.) ทําใหสามารถจับกลุม ลูกคาได
ครอบคลุมทั้งหมดทั้งกลุมขายสงทัว่ ไป (โชหวย), HoReCa (27% ของยอดขาย) และกลุมลูกคา
end customers โดยมียอดขายราว 2.5 พันลานบาท/ป (หากเทียบกับ MAKRO สาขาในเขต
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ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นา เชื่อถือ อยางไรก็ดี บมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส ไมสามารถทีจ่ ะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บท
วิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึน้ โดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการเกีย่ วกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชีน้ ํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ
ของผูอา น ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนีห้ รือไมกต็ าม ลวนเปนผลจากการใชวจิ ารณญาณของผูอ าน โดยไมมีสวนเกีย่ วของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ บมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส ไมวา
กรณีใด

เมือง ของไทยจะมียอดขายราว 3 พันลานบาท/สาขา/ป) ทั้งนี้ มองวาขนาดของพื้นทีน่ าจะยังมี
ชองทางในการปรับปรุงอีกมาก โดยเฉพาะพื้นที่จอดรถยนต มีจํานวนมากและอาจเกินความ
ตองการ ทั้งนี้ เนือ่ งจากกลยุทธของ METRO ภายใตทีมงานปจจุบัน เนนรูปแบบที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันจาก บริษัทแมในเยอรมัน โดยปจจุบัน METRO มีจํานวน 19 สาขา พบวา ในแตละสาขา
มีพื้นที่ขาย/พื้นทีท่ ั้งหมด ราว 20% เทานั้น นอยกวา MAKRO ซึ่งอยูที่ราว 30% ทั้งนี้ มองวา กล
ยุทธการปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ (Localization) นาจะเหมาะสมกวา และชวยลด
เงินลงทุน และระยะเวลาในการคุมทุน
 ผลกระทบของ METRO ตอ BJC เชื่อวา กระบวนการซื้อกิจการจะเสร็จสิ้นเร็วสุด 1H58 ทั้งนี้
ฝายวิจัยยังคงมุมมองเดิม โดยเชื่อวา METRO ยังนาจะมีผลขาดทุนในชวง 2 ปแรก (ป 2556
ขาดทุนราว 400 ลานบาท)(ยังไมไดรวมในประมาณการ) โดยสมมติฐานปจจุบัน เชือ่ วากําไรป
2557 – 2559 จะเติบโตนอยสุดในกลุมฯ เพียง 10% p.a.
 แมราคาปจจุบันจะยังใกลเคียงกับราคาเพิ่มทุนที่ 45 บาท กลุยทธการลงทุนจึงเหมาะสําหรับ
“การเก็งกําไรในชวงสั้น” เทานั้น แตในเชิงพื้นฐานฝายวิจัยยังแนะ “ขาย” (FV@B45) โดยจุดที่นา
เขาลงทุนอีกครั้ง แนะนําใหรอใหผา นชวงลงทุนหนักใน 1 – 2 ปนี้ไปกอน เพื่อรอดูผลประโยชนใน
อนาคต
Key Data (ลานบาท)
FY : ปด 31 ม.ค.
Sales
Net profit
Norm Profit
Norm EPS (บาท)
PER (x)
Dividend Yield (%)
PBV (x)
ROE (%)
EV/EBITDA
ที่มา ฝายวิจยั ASP

FY55
37,429
2,415
2,328
1.47
31.55
1.82
4.51
15.67
16.06

FY56
42,226
2,426
2,324
1.46
31.65
1.82
4.16
14.28
15.56

FY5F7
46,732
2,494
2,494
1.57
29.49
1.87
3.90
13.65
14.29

FY58F
52,875
2,940
2,940
1.51
30.69
1.79
2.47
10.61
12.56

FY59F
59,393
3,406
3,406
1.75
26.50
2.08
2.36
9.10
12.88
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