
 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร  0-2088-9399 
รายงานฉบบันี
จดัทาํขึ
นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเ�ป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั 
นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ � ทรนีตีี
 จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี
โดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า รายงานฉบบันี
มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ด้�เป็ �นการชี
นําหรอืชกัชวนใหน้กัลงทนุทาํการซื
อ
หรอืขายหลกัทรพัย์ � หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 
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Exhibit 1: Temporary Branch Closures 
 

 

Source: Trinity Research, Company 

BEAUTY 119 stores from 290 stores

COM7 166 stores from 561 stores

CRC 16 stores from 26 stores

DOHOME 11 stores from 16 stores

GLOBAL 9 stores from 66 stores

HMPRO 47 stores from 107 stores

MC 103 stores from 651 stores

As of 23/3/2020

Temporary Closure of Branches of Companies
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Exhibit 2: Consumer Staples Outperform 
 

 

 

 

*CRC: Food (TOPS, Family Mart in TH) 54bn from total sales of 195bn (approximately 30% of sales) in 2019 
Source: Trinity Research, Company 

 

Exhibit 3: Earnings Estimate, Forward P/E and P/BV of Consumer Staples and Consumer Discretionary 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Forward12M P/E P/BV

2020F 2021F (times) (times)

BJC 1.83          1.99        19.5                    1.2      

CPALL 2.68          2.99        22.0                    5.1      

MAKRO 1.36          1.51        22.8                    6.6      

BEAUTY 0.11          0.13        10.8                    2.9      

COM7 1.12          1.28        14.8                    5.3      

CRC 1.44          1.71        14.6                    1.3      

DOHOME 0.34          0.41        13.9                    1.2      

GLOBAL 0.52          0.59        19.0                    2.5      

HMPRO 0.51          0.56        19.2                    5.7      

MC 0.74          0.74        8.9                     1.4      

Source: Bloomberg

Discretionary

Staples

EPS (Baht/Share)
Type Company
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Anti-corruption Progress Indicators 
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