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เปิดโผหุน้ยั�งยนื สแกนรอทํากําไร

“บรษิทัยงัคงเดนิหนา้พฒันา ขยายการนําเขา้ และจดัจาํหนา่ยเครื�องมอืแพทย ์รวมไปถงึอปุกรณท์างการแพทยแ์บรนดช์ ั�น
นําจากตา่งประเทศใหม้คีวามหลากหลายมากขึ�น เพื�อตอบสนองตอ่ความตอ้งการขยายฐานลกูคา้ท ั�งโรงพยาบาลรฐับาล
 และโรงพยาบาลเอกชน”

ถงึรอบไตรมาส 3 ของงานรวมพลคนทนัหุน้กบังานสมัมนาหวัขอ้ “เปิดโผหุน้ย ั�งยนื ไตรมาส 3” โดยไดรั้บเกยีรตเิปิดงานจาก
“ทารกิา  เกยีรตบิารม”ี รองผูอํ้านวยการฝ่ายพัฒนาบรษัิทจดทะเบยีนตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ และม ีบญุม ีออ่นนอ้ม
บก.บห.หนังสอืพมิพร์ายวนัทนัหุน้รว่มเป็นพธิกีร

และรอบนี�นํา 3 ผูบ้รหิารที�มากดว้ยประสบการณจ์าก บมจ.เดนทลั คอรป์อเรชั�น บมจ.เทคโนเมดคิลั และ บมจ.   บสิซเินสอะไลเมน้ท ์ รว่มโชวศ์กัยภาพและการ
เตบิโตใหนั้กลงทนุไดรั้บรู ้

ทพ.พรศกัดิ�    ตนัตาปกลุ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) (D) เปิดเผยวา่ ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯมมีตเิห็นชอบ
แผนลงทนุกอ่สรา้งโรงพยาบาลทนัตกรรมเอกชนที�เป็นเลศิ เฉพาะทาง ยา่นเพลนิจติ ขนาดใหญส่ดุในประเทศไทย มลูคา่ลงทนุกวา่ 450 ลา้นบาท คาดแลว้เสร็จ
และพรอ้มเปิดใหบ้รกิารไดใ้นตน้ปี 2562 ซึ�งมั�นใจวา่จะชว่ยผลกัดนัผลการดําเนนิงานเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด โดยเนน้เจาะกลุม่ลกูคา้ชาวตา่งชาต ิชาวไทยที�มี
รายไดร้ะดบัปานกลางถงึบน ซึ�งเป็นกลุม่ที�มกํีาลงัซื�อเป็นอยา่งมาก

“การตดัสนิใจลงทนุกอ่สรา้งโรงพยาบาลในยา่นเพลนิจติ ในครั�งนี� ถอืเป็นการเปิดมติใิหม ่ของธรุกจิโรงพยาบาลทนัตกรรม ที�มคีวามเป็นเลศิ มทีมีงานเชี�ยวชาญ
เฉพาะดา้น และใหบ้รกิารอยา่งครบวงจร มาตรฐานระดบัโลก คาดวา่จะเป็นตวัแปรที�สําคญัในการผลกัดนัใหร้ายไดแ้ละกําไรของบรษัิทฯเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด
ในชว่ง 5 ปีขา้งหนา้”

นางสนุทร ีจรรโลงบตุร ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิทเทคโนเมดคิลั จํากดั (มหาชน) หรอื TM เปิดเผยวา่ บรษัิทปรับเพิ�มเป้ารายไดปี้นี� 620-630 ลา้นบาท
จากเดมิที�ตั�งไว ้600 ลา้นบาท โดยครึ�งปีแรกทําไดแ้ลว้ 295 ลา้นบาท ซึ�งบรษัิทประเมนิวา่แนวโนม้การสั�งซื�อเครื�องมอืแพทยใ์นชว่งไตรมาส 3-4 จะมกีารสั�งซื�อ
มากขึ�น สอดคลอ้งกบังบประมาณของภาครัฐบาล ที�จะเริ�มในเดอืนตลุาคมนี�โดยคาดวา่ทางรัฐบาลจะมงีบประมาณดา้นการแพทยก์วา่ 2 แสนลา้นบาทใน
ปีงบประมาณ 2561

ทั�งนี�บรษัิทยงัคงเดนิหนา้พัฒนา ขยายการนําเขา้ และจัดจําหน่ายเครื�องมอืแพทย ์รวมไปถงึอปุกรณท์างการแพทยแ์บรนดช์ั�นนําจากตา่งประเทศใหม้คีวามหลาก
หลายมากขึ�น เพื�อตอบสนองตอ่ความตอ้งการขยายฐานลกูคา้ทั�งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน  และคลนิกิเพิ�มมากยิ�งขึ�น พรอ้มกนันี�บรษัิทยงัไดช้นะการ
ประมลูในการจําหน่ายเครื�องมอืปอดเทยีมใหแ้กโ่รงพยาบาลกวา่ 10 เครื�อง มลูคา่กวา่ 40-50 ลา้นบาท ซึ�งจะทยอยสง่มอบ

ดา้นนายสมพงษ ์ชื�นกติญิานนท ์ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท บสิซเินสอะไลเมน้ท ์จํากดั (มหาชน) หรอื BIZ ผูนํ้าในการเป็นตวัแทนนําเขา้ จําหน่าย ตดิ
ตั�ง และการใหบ้รกิารดแูลและซอ่มบํารงุเครื�องมอืแพทย ์  โดยเนน้ในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการรักษาโรคมะเร็งดว้ยวธิรัีงสรัีกษาเป็นหลกั เปิดเผยวา่ บรษัิทไดศ้กึษาที�
จะเพิ�มชอ่งทางธรุกจิใหม่ๆ  ซึ�งปัจจบุนักเ็ปิดโอกาสใหพั้นธมติรเขา้รว่มทนุทางธรุกจิแตต่อ้งเป็นธรุกจิที�เกี�ยวเนื�องกบัเครื�องมอืทางการแพทยท์ี�บรษัิทมคีวามถนัด ซึ�ง
บรษัิทคาดวา่ภายในระยะเวลา 1-2 ปีนี�จะไดเ้ห็นการเปลี�ยนแปลงและเพิ�มธรุกจิเขา้มาเสรมิรายได ้

“โอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ  เรากม็กีารพจิารณาอยา่งตอ่เนื�อง และเรากเ็ปิดโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ  เสมอหากมพัีนธมติรที�จะเขา้มารว่มทนุเรากย็นิด ีแตต่อ้งเป็นธรุกจิที�
เกี�ยวเนื�องกบัธรุกจิเดมิที�บรษัิทมคีวามถนัดไมไ่ดแ้ตกไลนจ์นเกนิไป และเราเชื�อวา่ภายใน 1-2 ปีนี�น่าจะเห็นการเปลี�ยนแปลงและ โอกาสใหม่ๆ  ไดแ้น่นอน”

สว่นชว่งเปิดโผหุน้ยั�งยนืไตรมาส 3 ได ้6 แกนนําอยา่ง  เผดมิภพ สงเคราะห,์มงคล พว่งเภตรา, วลิาสนิ ี บญุมาสงูทรง ,รณกฤต สารนิวงศ,์อสิระ  อรดดีลเชษฐ์
และ ปรญิญ ์ พานชิภกัดิ� รว่มฉายภาพหุน้ยั�งยนื

นายมงคล  พว่งเภตรา     ผูอํ้านวยการอาวโุสฝ่ายวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์กลยทุธก์ารลงทนุ บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั กลา่ววา่ ตลาดหุน้ไทย
แมว้า่จะไมไ่ดป้รับตวัลดลง แตก่อ็าจจะไมไ่ดข้ยบัสงูขึ�นนัก ซึ�งคาดวา่จะเป็นเชน่นี�ไปอกีระยะหนึ�ง โดยมองไปในอกี 1 เดอืนขา้งหนา้ ดชันน่ีาจะแกวง่ตวัที�
กรอบ 1,550-1,590 จดุ หุน้ที�น่าสนใจจงึเป็นหุน้ที�ใหผ้ลตอบแทนสมํ�าเสมอหรอืที�เป็นขา่วบา้ง หากเป็นกลุม่จะเนน้ไปที�กลุม่เกษตร, การทอ่งเที�ยว, โรงพยาบาล
และกลุม่ปิโตรเคมี

สําหรับหุน้ยั�งยนืที�แนะนําไดแ้ก ่AAV กอ่นหนา้นี�นักลงทนุอาจจะกงัวลในเรื�องตน้ทนุและการแขง่ขนั แตก่ถ็อืวา่ราคาหุน้ไดรั้บรูข้า่วลบไปแลว้ สว่นตั�งแต่
ไตรมาส 3 เป็นตน้ไปจะเขา้สูฤ่ดกูารทอ่งเที�ยว โดยเฉพาะนักทอ่งเที�ยวจนีที�เริ�มกลบัเขา้มาเที�ยวในประเทศไทยเป็นปกตแิลว้จงึน่าจะเป็นปัจจัยหนุน

STEC เป็นอกีตวัที�น่าสนใจ โดยราคาหุน้ในกลุม่รับเหมากอ่สรา้งตั�งแตต้น้ปียงัไมไ่ดข้ยบั เนื�องจากรัฐบาลไดช้ะลอการลงทนุขนาดใหญอ่อกไป แตค่รึ�งปีหลงันี�น่า
จะกลบัมาใชจ้า่ยการลงทนุมากขึ�น ขณะเดยีวกนัมโีปรเจกตใ์นมอืเยอะพอสมควร และจะเริ�มมกีารรับรูร้ายไดจ้ากรถไฟฟ้าสายสเีหลอืงและชมพู

ดา้นนางสาววลิาสนิ ีบญุมาสงูทรง ผูอํ้านวยการฝ่ายวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั กลา่ววา่ ปัจจัยตอ่ตลาดหุน้ที�น่าจับตาคอื คณะ
รัฐมนตร ี(ครม.) เริ�มมกีารอนุมตัโิครงการขนาดใหญอ่อกมาตอ่เนื�อง แตฟั่นโฟลวน่์าจะยงัเป็นปัจจัยกดดนัตลาดตอ่ไป เนื�องจากในเดอืนนี�พบวา่นักลงทนุตา่งชาติ
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ยงัคงขายสทุธอิอกมา

สําหรับหุน้ยั�งยนืที�นํามาแนะนําในครั�งนี�คอื BANPU ซึ�งทางบลมูเบริก์ ไดค้าดการณกํ์าไรสทุธไิวท้ี� 8,944 ลา้นบาท คอ่นขา้งเตบิโตจากราคาถา่นหนิที�ปรับตวัดขี ึ�น
และเริ�มมกีารรับรูร้ายไดจ้ากโรงไฟฟ้าหงสาเขา้มา ผลประกอบการในครึ�งปีหลงับรษัิทมกํีาไรแลว้ 3,700 ลา้นบาท ซึ�งไดรั้บอานสิงคจ์ากราคาถา่นหนิที�สงูขึ�น และ
น่าจะดตีอ่เนื�องไปยงัไตรมาส 3

นายรณกฤต สารนิวงศ ์    กรรมการผูจั้ดการฝ่ายวจัิยหลกัทรัพย ์บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) กลา่ววา่ หุน้ยั�งยนืในมมุมองของตนนั�นจะเป็นหุน้ที�ยงั
มสีว่นตา่งราคาที�เหมาะสมกบัราคาในตลาด คอืยงัเป็นหุน้ที�ม ีupside ไดแ้ก ่SCB , EPG, KAMART, ILINK, FORTH, S11, LPH, PLANB,
MONO และ SCI

สว่นหุน้เดน่ยั�งยนื ที�มองไวค้อื SUPER ปัจจบุนัมฐีานกําไรตา่งจากอดตีมาก จะมกีารรับรูร้ายไดจ้ากโรงไฟฟ้าจากที�มอียู ่400 เมกะวตัต ์เป็น 770 เมกะวตัต ์ใน
ครึ�งปีหลงันี� และปีหนา้กจ็ะรับรูร้ายไดเ้ต็มปี สว่น PACE น่าสนใจจากการรับรูร้ายไดเ้พิ�มขึ�นจากการปรับมลูคา่เงนิลงทนุ  สว่น ABICO เป็นอกีตวัที�น่าสใจ โดยมี
สว่นตา่งที�ซอ่นอยูใ่นบรษัิทลกูคอื มาล ีซึ�งปัจจบุนัมกํีาไรดี

นายเผดมิภพ  สงเคราะห ์ กรรมการผูจั้ดการ สายงานจัดการเงนิทนุบคุคล บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย  จํากดั (มหาชน)  กลา่ววา่ลงมาแถว 1540 1530 น่า
สนใจ หุน้ที�ไดป้ระโยชนจ์ากผลตอบแทนพันธบตัรที�กําลงัปรับขึ�น   และสว่น กลุม่ประกนัชวีติแนะนํา BLA  สว่นที�หุน้ยั�งยนืคอื BJC และ TRUE

นายอสิระ อรดดีลเชษฐ ์ผูอํ้านวยการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธก์รลงทนุ สายงานวจัิย บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั (SCBS) กลา่ววา่ ตลาดหุน้ไทยจะปรับตวั
ขึ�นในกรอบแคบ ในชว่งไตรมาส 3/60 โดยมองเป้าหมายดชันทีี� 1,650 จดุกอ่นที�ปรับตวัขึ�นสูร่ะดบั 1,700 จดุในไตรมาสสดุทา้ยของปี โดยเสนอแนะกลยทุธ์
การลงทนุ คอื การหมนุออกจากกลุม่ที�ม ีValuation แพง ไปยงักลุม่ที�ม ีValuation ถกูกวา่ และ/หรอื ไปยงับรษัิทที�ราคาหุน้ปรับขึ�นชา้กวา่หุน้ในกลุม่เดยีวกนั
โดยม ีTop Picks สําหรับไตรมาส 3/60 ไดแ้ก ่BDMS, CHG, PTT, IRPC, KCE, และ SVI

 

 

 

นายปรญิญ ์พานชิภกัดิ� กรรมการผูจั้ดการ บรษัิทหลกัทรัพย ์ซแีอลเอสเอ (ประเทศไทย) จํากดั  ขอบหุน้ TRUE โดยมปัีจจัยพื�นฐานทางธรุกจิที�หลากหลาย
อกีทั�งยงัมธีรุกจิในเครอืที�สามารถตอบสนองภาครัฐเกี�ยวกบันโยบายเศรษฐกจิดจิติอล ยคุไทยแลนด ์4.0 อกีทั�งทรยูงัมคีลื�นความถี�ในมอืมากที�สดุเมื�อเทยีบกบัคู่
แขง่ในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม สง่ผลใหเ้ป็นหุน้ที�ยงัชื�นชอบอยู่

อยา่งไรกด็ ียงัไมส่ามารถคาดการณผ์ลประกอบการชว่งครึ�งปีหลงั ของ TRUE วา่จะสรา้งรายไดม้ากขนาดไหน เพราะการแขง่ขนัในธรุกจิโทรคมนาคมมคีอ่นขา้ง
สงู แตร่าคาหุน้กปั็รบตวัลงมามากพอสมควรในชว่งที�ผา่นมา ดงันั�น มคํีาแนะนําสําหรับนักลงทนุให ้“ลงทนุระยะส ั�น” โดยดปัูจจัยพื�นฐานเป็นสําคญั หากปัจจัยพื�น
ฐานเปลี�ยนกใ็หท้ยอยขายออก

  


