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กําไร 3Q57 โตโดดเด่น ที 1,928 ล้ านบาท โตขึน 24.44% y-y และ 28.45% q-q มี
รายการพิ เ ศษรวมด้ วย 89 ล้ า นบาท หากหัก รายการพิ เ ศษจะมี กํ า ไรจากการ
ดําเนินงาน 1,839 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับทีคาดไว้ ที 1,865 ล้ านบาท
9 เดือนแรกมีกําไร5,504 ล้ านบาท โตขึน 13.61% y-y ทังปี คาดกําไรสุทธิ 7,332 ล้ าน
บาท ส่วนปี 2558 ปรับเพิมขึนเป็ น 8,550 ล้ านบาท โตขึน 16.61% y-y
แนะนํา “ทยอยซือ” ราคาพืนฐานปี 2558 ที 20.70 บาทต่อหุ้น

รายได้ เติบโต 6.71% y-y และ 9.44% q-q ด้ วยรายได้ 13,831.56 ล้ านบาท โดยเติบโต
จากโรงพยาบาลของกลุ่มในกรุ งเทพและปริ มณฑลประมาณ 6% เติบโตจากโรงพยาบาล
ของกลุ่มในต่างจังหวัดประมาณ 9% ซึงในช่วงทีผ่านมามีการเปิ ดตัว รพ.ใหม่ที คือ รพ.
กรุงเทพพิษณุโลก รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ รพ.สนามจันทร์ และ รพ.เทพากร
หากแบ่งตามสัญชาติ รายได้ จากผู้ป่วยคนไทยเพิมขึน 6% y-y ส่วนผุ้ป่วยต่างชาติเพิมขึน
10% y-y ทําให้ สดั ส่วนรายได้ จากผู้ป่วยต่างชาติเพิมขึนเป็ น 26% (จาก 3Q56 ที 25%)
ด้ านต้ นทุนค่าเสือมราคาเพิมขึนเป็ น 910.21 ล้ านบาท เพิมขึนจาก 2Q57 ที 870.04 ล้ าน
บาท และจาก 3Q56 ที 827.66 ล้ านบาท เพราะมีการปรับปรุงอาคาร และค่าเสือมของ รพ.
แห่งใหม่ (รพ.กรุ งเทพพิษณุโลก รพ.กรุ งเทพเชียงใหม่ รพ.สนามจันทร์ และ รพ.เทพากร)
แต่เนืองจากมีการควบคุมต้ นทุนในการดําเนินงานได้ มีประสิทธิภาพ อัตรากําไรขันต้ นจึง
เพิมขึนเป็ น 33.52% จาก 2Q57 ที 31.81% และจาก 3Q56 ที 34.94% SG&A สูงขึนกว่า
ปกติดเพราะมีค่าเผือการด้ อยค่าของการลงทุนใน RRH(ในกัมพูชา) เพิมเข้ ามา 91 ล้ าน
บาท โดยรวมแล้ วมีกําไรจากการดําเนินงาน 1,839 ล้ านบาท
แต่หากรวมรายการพิเศษ 3 รายการ ก็ จะทําให้ กําไรเพิมขึนเป็ น 1,928 ล้ านบาท โดย
รายการพิเศษมีดงั นี
1. กําไรจากการจําหน่ายทีดินทีไม่ได้ ใช้ 95 ล้ านบาท (บันทึกในรายได้ อืน 95 ล้ านบาท)
2. ค่าเผือด้ อยค่าการลงทุนใน RRH (บันทึกในค่าใช้ จ่ายในการขาย&บริ หาร 91 ล้ าน
บาท)
3. ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน RAM ทีได้ รับเงินปั นผลจาก รพ.สนามจันทร์ (บันทึกใน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงุทนในบริ ษัทร่วม 85 ล้ านบาท)

ความเห็น

ส่งผลให้ 9 เดือนมีกําไรสุทธิ 5,504. ล้ านาท เพิมขึน 13.61% y-y กําไร 4Q57 คาดจะอ่อน
ตัวกว่าใน 3Q57 เพราะไม่ใช่ช่วง High Season และมีวนั หยุดเทศกาล จึงคาดทังปี มีกําไร
สุทธิ 7,332 ล้ านบาท ส่วนปี 2558 ปรับเพิมขึนเป็ น 8,550 ล้ านบาท โตขึน 16.61% y-y
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คําแนะนําการลงทุน

แนะนํา “ทยอยซือ” ราคาพืนฐานปี 2558 ที 20.70 บาทต่อหุ้น

รัศดา ทวีแสงสกุลไทย
นักวิเคราะห์การลงทุนด ้านหลักทรัพย์ # 17972
โทร: 66 2 635 1700 # 482
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โครงสร้ างกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ ของตลาดหลักทรั พย์
ชื.อกลุ่มอุตสาหกรรม
Agro & Food Industry [AGRO]

หมวดธุรกิจ
ธุรกิ จการเกษตร

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเครื องดืม

Consumer Products [CONSUMP]

แฟชัน
ของใช้ ในครั วเรื อนและสํานักงาน
ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

Financials [FINCIAL]

ธนาคาร
เงินทุนและหลักทรั พย์

Industrials [INDUS]

Property & Construction [PROPCON]

ชื.อย่ อดัชนี
AGRI
FOOD
FASHION
HOME
PERSON
BANK
FIN

ประกั นภัยและประกั นชีวิต

INSUR

ยานยนต์

AUTO

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื องจักร

IMM

บรรจุภัณฑ์

PKG

กระดาษและวัสดุการพิมพ์

PAPER

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

PETRO

เหล็ก

STEEL

วัสดุก่อสร้ าง

CONMAT

บริ การรั บเหมาก่ อสร้ าง

CONS

พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์

PROP

กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และกองทรั สต์

FP&REIT

เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์
Resources [RESOURC] ทรั พยากร
Services [SERVICE] บริ การ

พลังงานและสาธารณู ปโภค
เหมืองแร่

MINE

พาณิ ชย์

COMM

สือและสิงพิมพ์

MEDIA

การแพทย์

HELTH

การท่องเทียวและสันทนาการ

Technology [TECH] เทคโนโลยี
ตลาดหลักทรั พย์เอ็ม เอ ไอ

คํานิยามชนิดของหุ้น
Blue Chip Stock :
Growth Stock :
Dividend Stock :
Turnaround Stock :
Defensive Stock :
Hidden Asset Stock :
Cyclical Stock :

ENERG

TOURISM

บริ การเฉพาะกิ จ

PROF

ขนส่งและโลจิสติกส์

TRANS

ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ETRON

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

ICT

อุตสาหกรรมขนาดย่อม

MAI

หุ้นทีมีพืนฐานทีดีทีสุดในกลุม่
หุ้นทีมีอตั ราการเติบโต 2 ปี ต่อเนืองเฉลียไม่ตากว่
ํ า 15%
หุ้นทีได้ รับอัตราผลตอบแทนเงินปั นผลอย่างน้ อย 5%
หุ้นทีมีผลประกอบการฟื นตัวดีขนึ
หุ้นทีมีเสถียรภาพ
หุ้นทีมีสนิ ทรัพย์แอบแฝง
หุ้นตามวัฎจักรธุรกิจ
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ปั จจัยพืน1 ฐาน:
ชื.อ
ศศิกร เจริ ญสุวรรณ, CFA, CAIA
รัศดา ทวีแสงสกุลไทย
ดนัย ตุลยาพิศษิ ฐ์ ชยั , CFA
นารี อภิเศวตกานต์

เลขทะเบียน
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านตลาดทุน #9744
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านหลักทรัพย์ #17972
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านตลาดทุน #2375
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านหลักทรัพย์ #17971

สยาม ติยานนท์

นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านหลักทรัพย์ #17970 66 2 635 1700#483

อรมงคล ตันติธนาธร
อดิสรณ์ มุ่งพาลชล

นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านตลาดทุน #34100
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านหลักทรัพย์#18577

วิชดุ า ศิริพลอยประกาย

นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านหลักทรัพย์ #55956 66 2 635 1700#525

ศุทธนุช ชัยสําเร็ จ
จิตพันธ์ ขวัญจิตร์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กลยุทธ์ การลงทุน:
ธีรดา ชาญยิงยงค์
ชุตกิ าญจน์ สันติเมธวิรุฬ
วีรจักร์ จึงเกียรติขจร
ฤทธิพร ส่งเสริ มสวัสดิ€
ภูเบศ วิริยะยุทมา

นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านหลักทรัพย์ #9501
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านสัญญาซือขายล่วงหน้ า #37928
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านตลาดทุน #28087
นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพืนฐานด้ านหลักทรัพย์ #39756
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

66 2 635 1700#487
66 2 635 1700#494
66 2 635 1700#495
66 2 635 1700#527

วิเคราะห์ ทางเทคนิค:
ศศิมา หัตถกิจนิกร
กนกศักดิ€ วุทธิพนั ธุ์

นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยทางเทคนิค#18328
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านตลาดทุน #32423

66 2 635 1700#490
66 2 635 1700#485

โทรศัพท์
66 2 635 1700#480
66 2 635 1700#482
66 2 635 1700#481
66 2 635 1700#484

66 2 635 1700#491
66 2 635 1700#497

กลุ่มอุตสาหกรรม
เงินทุนหลักทรัพย์ พาณิชย์
ICT พลังงาน การแพทย์
วัสดุก่อสร้ าง อสังหาริ มทรัพย์
เกษตรและอาหาร
ชินส่วนอิเล็คทรอนิคส์
ขนส่งและโลจิสติกส์
สือและสิงพิมพ์ การท่องเทียว
ยานยนต์ พลังงาน ปิ โตรเคมี
ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์
ประกันภัย
เงินทุนหลักทรัพย์ พาณิชย์
อาหารและเครื องดืม

ฐานข้ อมูลและการผลิต:
มนันพัทธ์ ยืนยงวัฒนากร
สุธิพร อุปแก้ ว
ศรสวรรค์ ฉิมกลิน
เรียบเรียงและแปลภาษา:
ไชยยศ อิงคสรรัตน์
เนาวรัตน์ อังกุรสุชน
เกณฑ์ การจัดอันดับบรรษัทภิบาล
ระดับคะแนน
ตํากว่า 50%
50-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%

สัญลักษณ์
ไม่มีสัญ ลัก ษณ์ ใด ๆ

การเปิ ดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย )IOD) ในเรื องการกํากับ
ดูแ ลกิจ การ )Corporate Governance) นี เป็ นการดํ าเนิน การตาม นโยบายของสํ า นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ นการสํารวจและ
ประเมิ น จากข้ อมูล ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทีมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน และเป็ นข้ อมูลทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้ าถึง
ได้ ดังนัน ผล สํารวจดังกล่าวจึง เป็ นการนํ าเสนอในมุม ของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการ
ประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูล ภายในในการประเมิน
อนึง ผลการสํารวจดังกล่าว เป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากฎในรายงานการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดังนัน ผลการสํ ารวจจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว
ทังนี บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป )ประเทศไทย (จํากัด )มหาชน (มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความถูกต้ อง
ของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใดผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
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กรุ งเทพดุสิตเวชการ – BGH
17 พฤศจิกายน 2557
สาขาในประเทศ
กรุ งเทพ

สํานักงานใหญ่
ศรี นคริ นทร์
วิภาวดี
เยาวราช
บางกะปิ 1
บางกะปิ 2
หัวลําโพง
รังสิต
สินธร
สยามดิสคัฟเวอรี
ต่ างจังหวัด

ขอนแก่น
ขอนแก่น - ริ มบึง
เชียงใหม่
พิษณุโลก
หาดใหญ่
หาดใหญ่-เพชรเกษม
สุราษฎร์ ธานี
แหลมฉบัง
ชุมพร อินเวสเตอร์ เซ็นเตอร์

สาขาต่ างประเทศ
SINGAPORE
HONG KONG
MALAYSIA
JAPAN
INDONESIA
CHINA
FRANCE

UNITED KINGDOM
UNITED STATES
AUSTRALIA
SRI LANKA
TURKEY
INDIA
DUBAI
CAMBODIA

ชัน 15 อาคารวรวัฒน์ ถ.สีลม โทร. 0 2635 1700 , 0 2268 0999
ชัน 17 อาคารโมเดอร์ นฟอร์ มทาวเวอร์ ถ.ศรี นคริ นทร์ โทร. 0 2722 8344-53
ชัน 15 อาคารเล้ าเป้งง้ วน 1 ถ.วิภาวดี-รังสิต โทร. 0 2618 8400
ชัน 19 อาคารกาญจนทัต ถ.เยาวราช โทร. 0 2622 7833 , 0 2226 2777
ชัน 8 อาคารสํานักงานเดอะมอลล์ บางกะปิ ถ.ลาดพร้ าว โทร. 0 2363 3263
ชัน 8 อาคารสํานักงานเดอะมอลล์ บางกะปิ ถ.ลาดพร้ าว โทร. 0 2363 3469
ชัน 4 อาคารตังฮัวปั„ ก ถ.พระราม 4 โทร. 0 2639 1200
ชัน G ศูนย์การค้ าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต ปทุมธานี 12130 โทร. 0 2958 5040
ชัน 19 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถ.วิทยุ โทร. 0 2650 9717
ชัน 11 อาคารสยามทาวเวอร์ ถ.พระราม โทร. 0 2658 0776
ชัน 4 อาคารโค้ วยู่ฮะ ถ.มิตรภาพ โทร 0 4332 5044-8
ชัน 3 อาคารอโรคยา 52 ถ.รอบบึง โทร. 0 4322 6026
313/15 ม.6 ถนนเชียงใหม่ลําพูน โทร. 0 5314 1969
ชัน 2 อาคารไทยศิวารัตน์ ถ.บรมไตรโลกนารถ โทร. 0 5524 3646
ชัน 4 อาคารเซาท์แลนด์รับเบอร์ ถ.ราษฎร์ ยินดี โทร. 0 7423 4095-99
ชัน 3 อาคารเรดาร์ กรุ๊ ป 607ถ.เพชรเกษม โทร. 0 7422 3044
62/9 ถ.ดอนนก โทร 077 206 131
53/112, 114 หมู่ที 9 ต. ทุง่ สุขลา โทร. 0 3849 0669
25/45 ถ.กรมหลวงชุมพร โทร. 0 7757 0652-3
Phillip Securities Pte Ltd Raffles City Tower Tel : (65) 6533 6001 www.poems.com.sg
Phillip Securities (HK) Ltd 11/F United Centre 95 Queensway, Tel (852) 22776600 www.phillip.com.hk
Phillip Capital Management Sdn Bhd, Block B Level 3 Megan Avenue Tel (603) 21628841 www.poems.com.my
Phillip Securities Japan, Ltd 4-2 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo Tel (81-3) 36662101
PT Phillip Securities Indonesia ANZ Tower Level 23B, Tel (62-21) 57900800 www.phillip.co.id
Phillip Financial Advisory (Shanghai) Co. Ltd Ocean Tower Unit 2318 Tel (86-21) 51699200 www.phillip.com.cn
King & Shaxson Capital Limited 3rd Flr, 35 Rue de la Bienfaisance Tel (33-1) 45633100
www.kingandshaxson.com
King & Shaxson Capital Limited 6th Flr, Candlewick House, Tel (44-20) 7426 5950 www.kingandshaxson.com
Phillip Futures Inc The Chicago Board of Trade Building Tel +1.312.356.9000
PhillipCapital Australia Level 37, Collins Street, Melbourne, Tel (613) 96298380 Fwww.phillipcapital.com.au
Asha Phillip Securities Ltd Level 4, Millennium House, Tel: (+94) 11 2429 100 apsl@ashaphillip.net
Hak Menkul Kiymetler A.Ş Dr.Cemil Bengü Cad. Tel: (+90) (212) 296 84 84 (pbx) akmenkul@hakmenkul.com.tr
PhillipCapital (India) Private Limited No. 1, C‐ Block, 2nd Floor,Modern Center , Jacob Circle, K. K. Marg,
Mahalaxmi Mumbai 400011 Tel: (9122) 2300 2999 Website: www.phillipcapital.in
PhillipCapital (India) Pvt Ltd.601, White Crown Building Dubai UAE. Mahalaxmi Mumbai 400011
Tel: (9122) 2300 2999 Website: www.phillipcapital.in
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บทวิเคราะห์ฉบับนีจัดทําขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นการเผยแพร่ ข้อมูลให้ กบั นักลงทุน โดยมิได้ มีเจตนาเป็ นการนําเสนอหรื อเชิญชวนให้ ซือหรื อขายหลักทรัพย์
ซึงผู้จดั ทําได้ แสดงความคิดเห็นตามข้ อมูลทีเชือถือได้ อย่างไรก็ตาม ผู้จดั ทําไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์และถูกต้ องของข้ อมูลซึง อาจมีการเปลียน แปลง
ได้ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ บทวิเคราะห์นี ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ดังนันการตัดสินใจในการลงทุนจึงขึนอยู่กบั
วิจารณญาณของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
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