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(maintained)
น่ าสนใจมากขึ้นในปี 2018
เราคาดว่าภาพรวมของกลุ่มการแพทย์เริ่ มกลับมาดุน่าสนใจมากขึ้นในปี 2018 จากกาไรที่ คาด
ว่าจะเติ บโตเร่งตัวขึ้น 7.5% Y-Y จากปี 2017 ที่ คาดว่าจะทาได้เพียงแค่ทรงตัว โดยเราคาดว่า
กลุ่มฯจะได้อานิ สงส์จากการบริ โภคและเศรษฐกิ จในประเทศที่เร่งตัวขึน้ ขณะที่ตลาดต่างชาติ ยงั
เติ บโตได้ดีต่อเนื่ องตามทิ ศทางจานวนนักท่องเที่ ยว ขณะที่ แง่ราคาถือว่า Laggard SET อย่างมี
นัยยะในปี ที่ ผ่านมา จึงมองว่าเป็ นจังหวะที่ น่าสนใจในการลงทุนอี กครัง้ เรายังคงน้ าหนักการ
ลงทุน “Overweight” โดยเลือก BCH และ EKH เป็ น Top Pick
ได้อานิ สงส์จากเศรษฐกิ จและการบริ โภคในประเทศที่เร่งตัว
ทิศทางการบริโภคและเศรษฐกิจในประเทศทีด่ ขี น้ึ ตัง้ แต่ช่วง 2H17 ต่อเนื่องถึงปี 2018 ทีต่ ลาดคาดว่า
GDP จะสามารถเติบโตได้เหนือระดับ 4% เป็ นครัง้ แรกในรอบหลายๆปี ถือเป็ นบวกต่อกลุ่ม การแพทย์
โดยตรงโดยเฉพาะในส่วนของผูป้ ่ วยไทยทีน่ ่าจะเห็นการเติบโตในอัตราเร่ง ซึง่ จากสถิติ 10 ปี ทผ่ี ่านมา
พบว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยจะเติบโตราว 1.5 เท่าของ GDP ขณะทีร่ ายได้ของโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ จะเติบโตราว 2-3 เท่าของ GDP เพราะมีการลงทุนขยายธุรกิจ ต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังมี
มุมมองเชิงบวกต่อความต้องการทางการแพทย์ในระยะยาวทีจ่ ะเติบโตจากการมาของสังคมผูส้ งู อายุ
ตลาดต่างประเทศยังเติ บโตได้ตามทิ ศทางจานวนนักท่องเที่ยว
แนวโน้มการเติบโตของตลาดผูป้ ่ วยต่างชาติคาดว่ายังอยูใ่ นทิศทางทีด่ หี ลังจากทีผ่ า่ นการปรับฐานครัง้
ใหญ่ไปแล้วตัง้ แต่กลางปี 2016 โดยล่าสุดตัวเลขนักท่องเทีย่ วปี 2017 จบที่ 35.4 ล้านคน +8.6% Y-Y
และมีการกระจายตัวในแต่ละตลาดหลักค่อนข้างดี ได้แก่ พม่า (+7% Y-Y) กัมพูชา (+22.8% Y-Y) จีน
(+12% Y-Y) เป็ นต้น ขณะทีต่ ลาดตะวันออกกลางดูไม่น่าเป็ นห่วงจากปประเทศหลักๆทัง้ UAE (+4.8%
Y-Y) และโดยเฉพาะคูเวต (+17.4% Y-Y) ทีเ่ ติบโตและยังเบาใจได้จากราคาน้ามันดิบทีป่ รับตัวขึน้
ต่อเนื่อง ขณะทีป่ี 2018 เชือ่ ว่ายังเป็ นปี ทด่ี ขี องผูป้ ่ วยต่างชาติจากจานวนนักท่องเทีย่ วทีค่ าดว่ายัง
เดินหน้าทา New High ต่อทีร่ าว 37.2 ล้านคน +5% Y-Y
กาไรผ่านการปรับฐานไปแล้วในปี 2017 และจะเร่งตัวในปี น้ี
เราคาดว่ากาไรปกติของกลุ่มโรงพยาบาลปี 2017 จะเติบโตได้เพียงเล็กน้อย 0.4% Y-Y (หลักๆฉุดจาก
BDMS ซึง่ มีสดั ส่วนกว่า 50% ของกลุม่ ) เนื่องจากถูกกระทบจากโรคระบาดทีน่ ้อยและการบริโภคที่
ชะลอโดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน 1H17 อย่างไรก็ตามเราเชือ่ ว่ากาไรของกลุ่มโรงพยาบาลได้ผา่ นการปรับ
ฐานไปแล้วและจะกลับมาเติบโตในอัตราเร่ง +7.5% Y-Y ในปี 2018 จากรายได้ทค่ี าดว่าจะโตเร่งตัวขึน้
ทัง้ ในและต่างประเทศจากเหตุผลดังทีก่ ล่าวไปข้างต้น
ขณะทีโ่ รงพยาบาลทีร่ บั ประกันสังคมจะได้
ประโยชน์เต็มปี จากการปรับเพิม่ เงินตัง้ แต่ 1 ก.ค. ปี ก่อน
คงน้าหนัก Overweight และเลือก BCH และ EKH เป็ น Top pick
ภาพรวมของอุตสาหกรรมและแนวโน้มผลการดาเนินงานกลุ่มการแพทย์ในปี 2018 ทีค่ าดว่าจะเร่งตัว
ทาให้เรามองว่าดูน่าสนใจมากขึน้ ในแง่การลงทุนในปี น้ี ขณะทีแ่ ง่ราคาถือว่า Laggard ตลาดอย่างมีนัย
ยะในปี 2017 (SETHELTH -7.5% vs SET +13.7%) และ YTD (SETHEALTH +1.7% vs SET
+4.9%) เราจึง มองว่า เป็ น จัง หวะที่น่ าสนใจในการเข้าลงทุ นอีกครัง้ โดยยัง คงน้ า หนักการลงทุ น
Overweight และเลือก BCH และ EKH เป็ น Top Pick
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่

สานักงานไทยซัมมิท ทาวเวอร์

สาขา อัลม่าลิงค์

สาขา อัมรินทร์ ทาวเวอร์

สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 , 25
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

(สายงานสนับสนุน) 1768
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5, 31
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร

25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9,14,15
ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
ชั้น 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 2160/1
ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร

สาขา บางกระปิ

สาขา บางนา

สาขา สินธร 1

สาขา เคี่ยนหงวน (สินธร 2)

สาขา สินธร 3

3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชั้น 3
ห้องเลขที่ A3R02 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร

589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1
ออฟฟิศ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105
(เดิม 1093/105)
ถ.บางนา-ตราด(กม.3) แขวงบางนา
เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1
ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 18
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3
ชั้น 19 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

สาขา ลาดพร้าว

สาขา ประชาชื่น

สาขา รังสิต

สาขา อับดุลราฮิม

สาขา รัตนาธิเบศร์

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2
ยูนิต 1106 ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร

105/1 อาคารบี ชั้น 4
ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร

1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู๋ 17
ต.คูคต อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี

990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 12
ห้อง 1210 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร

576 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี

สาขา ศรีราชา

สาขา ขอนแก่น 1

สาขา ขอนแก่น 2

สาขา ขอนแก่น 3

สาขา อุดรธานี

135/99 (ตึกคอม ชั้น G) ถนนสุขุมวิท
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

311/16 ชั้น 2 ถ.กลางเมือง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 7 ชั้น 2
ถ.ศรีจันทร์ใหม่
ต. ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

311/1
ถ.กลางเมือง (ฝั่งริมบึง)
ต. ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

197/29, 213/3
ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

สาขา เชียงใหม่ 1

สาขาเชียงใหม่ 2

สาขาเชียงใหม่ 3

สาขา เชียงราย

สาขา แม่สาย

308
หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

310
หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคารมะลิเพลส 32/4 หมู่ที่ 2 ชั้น 1
ห้อง B1-1, B1-2
ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่

353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

119 หมู่ 10 ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สาขา นครราชสีมา

สาขา สมุทรสาคร

สาขา ภูเก็ต

สาขา หาดใหญ่ 1

สาขา หาดใหญ่ 2

1242/2 ห้อง A3 ชั้น 7
สานักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

813/30 ถ.นรสิงห์
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

22/18
ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

200/221, 200/223
อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น2
ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

106 ชั้นลอย ถ.ประชาธิปัตย์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สาขา หาดใหญ่ 3

สาขา ตรัง

สาขา สุราษฏ์ธานี

สาขา ปัตตานี

200/222, 200/224, 200/226
อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น2
ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี
จ.สุราษฎ์ธานี

300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี

คานิยามของคาแนะนาการลงทุน
BUY
HOLD
SELL
TRADING BUY
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

“ซื้อ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
“ถือ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
“ซื้อเก็งกาไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
“ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด
“ลงทุนเท่ากับตลาด”
เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด
“ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ากว่า ตลาด

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในขณะนั้น
DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทาโดยบริษท
ั หลักทรัพย์ ฟินน
ั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทาขึ้นบนพืน
้ ฐานของแหล่งข้อมูล
ที่เชือ
่ ว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่ น
รายงานฉบับนีอ
้ าจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผล
ู้ งทุน ลงทุนซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษท
ั ไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษท
ั จึงไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนาข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนาข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซ้า นา
ออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มค
ี วามเสี่ยง ผู้ลงทุนควร
ศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์
ที่ปรากฎอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนัน
้ นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช
้ วนของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
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ช่ ว งค ะแนน

สั ญ ลั กษ ณ์

ค วามหมาย

100-90

ดี เ ลิ ศ

80-89

ดี ม าก

70-79

ดี

60-69

ดี พอ ใช้

50-59

ผ่ าน

<50

no logo giv en

n/a

สัญลักษณ์ N/R หมายถึง “ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR”

IOD (IOD Disclaimer)
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษท
ั จดทะเบียนทีแ
่ สดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการสารวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็นการนาเสนอข้อมูลใน
มุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริษท
ั จดทะเบียน
โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการดาเนินกิจการของบริษท
ั จดทะเบียน
อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนัน
้ ผลสารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการดาเนินการของบริษท
ั จดทะเบียน
และไม่ถือเป็นการให้คาแนะนาในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษท
ั จดทะเบียนหรือคาแนะนาใดๆ ผูใ้ ช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจใน
การใช้ขอ
้ มูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงในผลสารวจนี้
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินน
ั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC)
1 ข้อมูล CG Score ประจาปี 2560 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2 ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2560) มี 2 กลุ่ม คือ
- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC (Declared)
- ได้รับการรับรอง CAC (Certified)

หน้า 3 จาก 3

