WHA

เกาะกระแสการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนสงสินคา

24 มีนาคม 2557

บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น*
เกาะกระแสการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนสงสินคา

ซื้อ
ราคาปจจุบัน (บ.)
ราคาเปาหมาย (บ.)
Upside (%)

กิ่งไผ คูสกุลนิรันดร
66.2658.8888 Ext. 8847

kingpaik@kgi.co.th

2012
2013
2014F

Sales
Bt mn
2,169
7,085
5,382

Net income
Bt mn
213
1,463
1,407

Dividend yield -14F (%)
Price to book value - 14F (x)
Absolute performance (3,6,12M) (%)
Relative performance (3,6,12M) (%)

EPS
Bt/share
0.53
1.59
1.46

32.25
36.50
13.2
P/E
(x)
60.4
20.2
22.1

คงเป า ขยายพื้ น ที่ เ พิ่ ม อี ก 3 แสนตารางเมตร ครอบคลุ ม คลั ง สิ น ค า หลาย
ประเภทในจุดศูนยกลางการขนสงหลายพื้นที่
ผูบริหารยังคงเปาหมายการขยายพื้นที่ในปนี้เพิ่มขึ้นอีก 300,000 ตารางเมตร
โดยในปนี้ WHA ยังไดตั้งเปาหมายที่จะครอบคลุมลูกคาที่มีความหลากหลาย
มากขึ้นโดยสรางคลังสินคาหลายประเภทมากขึ้น อยางเชนคลังสินคาแชเข็งที่มี
การควบคุมอุณหภูมิ และประเภท built-to-suit office เพื่อความสะดวกของ
ลูกคาโดยเฉพาะอยางยิ่งลูกคาจากกลุมประเทศใน AEC นอกจากนี้ผูบริหารยัง
ไดบอกวาทางบริษัทจะมีหนทางในการใหบริการกับธุรกิจ e-commerce ซึ่งจะ
เปดเผยในเร็วๆ นี้ สวนในดานของทํ าเลนั้น WHA ก็จะขยายไปยังพื้น ที่
ตางจังหวัดอยางเชนที่ขอนแกน สุราษฎรธานี และลําพูน เพื่อตอบสนองการ
ขยายธุรกิจของลูกค า เราคาดว าพื้ น ที่ค ลัง สิน ค าที่สามารถปลอ ยเช าไดข อง
บริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 294,000 ตารางเมตรในป 2556 เปน 432,000 ตารางเมตร
(หักพื้นที่ขายเขา WHAPF แลว) ภายในสิ้นป 2557
ภาพที่ 1: คลังสินคาบริษัทครอบคลุมศูนยกลางการขนสงที่สําคัญๆของไทย

2.2
6.2
7.5; -25.4; -29.1
6.1; -18.5; -22.9

สรุปประเด็นสําคัญ และขาวลาสุด






ธุรกิจคลังสินคาสมัยใหมยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก
ยังคงเปาการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 3 แสนตารางเมตรในปนี้
คาดวาจะขายสินทรัพย 4.6 พันลานบาทเขากองทุนในไตรมาสที่ 4/57
คงคําแนะนําซื้อ โดยใหราคาเปาหมายที่ 36.50 บาท

เกาะกระแสการปรับปรุงประสิทธิภาพดานการขนสงสินคา
WHA ยังเกาะอยูบนกระแสของการปรับปรุงประสิทธิภาพของการขนสง
สินคาซึ่งกําลังเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้คลังสินคาที่มีความทันสมัยและได
มาตรฐานกําลังเปนที่ตองการอยางมากในขณะที่อุปทานในปจจุบันยังมีอยูนอย
มาก ผูบริหารยังคงเปาหมายการขยายพื้นที่คลังสินคาอีก 300,000 ตารางเมตร
ในป 2557 ซึ่ ง จะครอบคลุม คลั ง สิ นคา หลายประเภทในหลายๆ ทํ า เล และ
บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะขายสิ น ทรั พ ย มู ล ค า 4.6 พั น ล า นบาทให กั บ กองทุ น ใน
ไตรมาสที่ 4/57 เราคาดวาบริษัทจะยังคงมีผลประกอบการที่แข็งแกรงในป
2557 และยังคงแนะนําใหซื้อ WHA โดยใหราคาเปาหมายที่ 36.50 บาท
ธุรกิจคลังสินคาสมัยใหม – อุปสงคสูง แตอุปทานจํากัด
ธุรกิจคลัง สินคาสมั ยใหมยังมีโอกาสเติบโตได อีกมาก เนื่องจากอุปทานใน
ปจจุบันยังมีอยูจํากัด โดยคาดวาอุปทานรวมของพื้นที่ใหบริการจัดเก็บสินคา
ในธุรกิจขนสงสินคาทั่วประเทศอยูที่ประมาณ 10 ลานตารางเมตรเทานั้น ซึ่ง
ในจํานวนนี้ หลายแหงเปนคลังสินคาที่ไดมาตรฐานในประเทศเทานั้น และ
บางแหงก็ตั้งขึ้นโดยบริษัทผูผลิตสินคาเพื่อการใชงานของบริษัทเองเทานั้น
ในขณะที่ยังมีอุปสงคอีกมากจากผูคาที่ไมตองการจะสรางคลังสินคาของตัวเอง
แตอยากใหมีผูประกอบการคลังสินคาที่มีศักยภาพมาลงทุนสรางคลังสินคา
แลวคอยเขาทําสัญญาเชาพื้นที่จากผูประกอบการคลังสินคาอีกที ซึ่งแนวโนม
การดําเนินการในลักษณะนี้กําลังขยายตัวไปพรอมๆ กับการเติบโตของธุรกิจ
คาปลีกสมัยใหม รานคาสะดวกซื้อ และ e-commerce ซึ่งเปนธุรกิจที่ตองการ
ประสิทธิภาพสูงสุดในแงของการขนสงสินคา ดังนั้น ธุรกิจคลังสินคาที่ไ ด
มาตรฐานจึงเปนหนึ่งในธุรกิจที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว

Source: Company data; KGI Securities (Thailand)
มี แผนขายคลั งสิ นค าขนาด 167,000 ตารางเมตรมู ลค า 4.6 พั นล านบาทเข า
กองทุนในไตรมาสที่ 4/57
บริษัทมีแผนที่จะขายคลังสินคาที่มีพื้นที่คลังสินคาที่สามารถปลอยเชาไดรวม
167,000 ตารางเมตรใหกับกองทุน WHAPF ในไตรมาสที่ 4/57 ในราคา 4.6
พันลานบาท ซึ่งทาง WHAPF ไดอนุมัติการเพิ่มทุนไวแลว แตอยางไรก็ตาม
ทาง WHA ก็กําลังพิจารณาทางเลือกที่จะจัดตั้งกองทุน WHA REIT และขาย
คลังสินคาแหงนี้ใหกับ WHA REIT แทนที่จะขายใหกับ WHAPF เพื่อก็บเกี่ยว
ผลประโยชนที่สูงที่สุดจากการขายสินทรัพยชิ้นนี้ โดยคาดวา WHA จะบันทึก
กําไรของการขายสินทรัพยครั้งนี้จะอยูที่ 30% ของราคาขาย
ภาพที่ 2: สินทรัพยที่อยูระหวางการขายเขากองทุน
Asset
Distribution Center
Ladkrabang Phase I & II
WHA Mega Logistics Km 18
(Bangna-Trad km 18)

WHA Mega Logistics km 23
(Bangna-Trad km 23)
DSG Modification
(Saraburi)

Leasable area (sqm)
Tenant
35,093
LF Logistics
72,179

59,835
-

Menlo, Yusen Logistics,
Hitachi Transport System,
Central Retail, DKSH,
Kega Electronics,
Kerry Logistics,
APL Logistics
Nissan, Starbucks
Menlo
Baby Love, PetPet,
Fitti, Certainty

Source: Company data; KGI Securities (Thailand) estimates
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Disclaimer

*บริษัทอาจเปนผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธบนหลักทรัพยนี้

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ บริษัท ”) มิไดใหการรับรองใดๆ ถึงความถูกตองและแทจริงของขอมูลในเอกสารนี้ (“ ขอมูล ”) ดังนั้นไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทไมขอ
รับผิดชอบตอความเสียหายในรายได หรือผลประโยชนใดๆ ทั้งทางตรงและทางออมที่เกิดขึ้นจากการใช ขอมูล และขอมูลนี้มิไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนการชักชวนหรือชี้นําใหซื้อขายหลักทรัพยใดๆ ทั้งนี้ขอมูลถูก
จัดทําขึ้นจากแหลงของขอมูลที่เปนปจจุบันและ บริษัทสงวนสิทธิในการแกไขขอความใดๆในเอกสารนี้โดยมิตองบอกกลาวลวงหนา

