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หุ้นเด่นประจำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2565 

ชื่อหุ้น EPS 
(บาทต่อหุ้น) 

P/B 
(เท่า) 

ราคา 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเป้าหมาย 
(บาทต่อหุ้น) 

BDMS 0.57 4.1 23.70 27.00 
BDMS รายงานก าไรสุทธิ 4Q64 อยู่ที่ 2,636 ล้านบาท เติบโต 10%YoY 
และ 5%QoQ ดีกว่าท่ีเราและตลาดคาด 16% และ 22% ตามล าดับ รายได้
รวมอยู่ที่ 21,596 ล้านบาท เติบโต 21%YoY และ 10%QoQ เป็นผลมาจาก
รายได้จากการรักษาพยาบาลเติบโต 22%YoY จากการเติบโตของรายได้
ผู ้ป่วยชาวไทย รวมถึงรายได้ผู ้ป่วยชาวต่างชาติเพิ ่มขึ ้น 27%YoY จาก
มาตรการเปิดประเทศ หากไม่รวมรายได้เกี ่ยวกับ COVID-19 รายได้ค่า
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 4%YoY ท าให้ก าไรสุทธิปี 2564 อยู่ที่ 7 ,936 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 10%YoY ปี 2565 ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตจากการกลับมาใช้
บริการของผู้ป่วยที่ไม่ใช่ COVID-19 และผู้ป่วยชาวต่างชาติ Fly-in รวมถึง
กลุ่มผู้ป่วยประกันสุขภาพ และการให้บริการด้าน Digital Health แนะน า 

    

แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน มีนาคม 2565 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
1. 3 มี.ค. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) สหรัฐอเมริกา    
2. 10 มี.ค. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารยุโรป     
3. 17 มี.ค. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ      
4. 17 มี.ค. ประมาณการทางเศรษฐกิจโดย FOMC       
5. 18 มี.ค. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น    
6. 21 มี.ค. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางจีน  
7. 30 มี.ค. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.   

กลยุทธ์การลงทนุในเดือน มีนาคม 2565 
เราคาดว่า SET ในเดือน มี.ค. จะเคลื่อนไหวในกรอบ SET 1,635-1,715 จุด (แนวต้าน 1,700/1,715 จุด และแนวรับ 
1,645/1,635 จุด) ประเด็นที่ต้องติดตามในเดือน มี.ค. อยู่ที่สถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย ที่ต่อเนื่องจากปลายเดือน ก.พ. 
และการประชุม FOMC ระหว่างวันที่ 15-16 มี.ค. อย่างไรก็ตามเรามองการปรับฐานลดลงของ SET จากปัจจัยเสี่ยง
กรณีสถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย เป็นจังหวะที่ดีต่อการเข้าลงทุน เนื่องจากตลาดสะท้อนความกังวลต่อสถานการณ์ไม่
มากพอสมควร หากไม่มีการยกระดับความรุนแรง เราเชื่อว่า SET จะยังแกว่งตัวในกรอบ Sideway อีกทั้งสถานการณ์ 
อาจส่งผลต่อการประชุม FOMC ที่ Hawkish ลดลงจากเดิม แม้เรายังให้น ้าหนักที่มากกว่าต่อการที่เฟดจะปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% มุมมองต่อการท า QT ที่คาดว่าจะยังไม่ถูกน ามาพิจารณาในการประชุมในช่วง 6M65 
ท าให้ตลาดมีโอกาสกลับมาตอบรับเชิงบวก หลังจีนรายงาน PPI ภาคการผลิตเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง 
ท าให้เราเชื่อว่าเฟดจะรอดูแนวโน้มเงินเฟ้อในช่วง 2Q65 ท าให้เราคาดว่าเฟดจะใช้เพียงเครื่องมือทางการเงิน โดยการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น ซึ่งจะท าให้ตลาดกลับมาตอบรับเชิงบวกอีกครั้ง หุ้นเด่นในเดือน มี.ค. 2565 เราเลือก 
BDMS GPSC และ BCPG 
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หุ้นเด่นประจำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2565 

“ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 27 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.9% และ Terminal 
growth 3%) 

ชื่อหุ้น 
EPS 

(บาทต่อหุ้น) 
P/B 
(เท่า) 

ราคา 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเป้าหมาย 
(บาทต่อหุ้น) 

GPSC 3.01 1.9 74.25 94.00 
ราคาหุ้นปี 2565YTD ปรับลดลงกว่า 17% เรามองว่าสะท้อนความกังวลต่อ
สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่ม และทรงตัวในระดับสูง รวมไปถึงการ
คาดหมายก าไรสุทธิ 1Q65 ที่คาดว่าจะยังลดลง YoY โดยปัจจัยเรื่องต้นทุน
เชื้อเพลิงจะยังกดดันการฟื้นตัวของความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นของ
บริษัท อย่างไรก็ตามราคาหุ้นที่ปรับลดลง กลับท าให้ GPSC ยังน่าสนใจใน
เช ิงของ Valuation ที ่ เหมาะสมส  าหร ับการลงทุนในระยะยาวจาก  
(1) แนวโน้มผลประกอบการที่ฟื้นตัว โดยเราคาดว่าปี 2565 จะมีก าไรสุทธิ
เติบโต 32.7%YoY จากรายได้ที ่เพิ ่มขึ ้น เนื ่องจากไม่มีการหยุดซ่อมมาก
เหมือนปี 2564 ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงที่ลดลง (2) โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในอินเดีย (Avaada) ที่ยังมีแผนเพิ่มก าลังผลิต
ต่อเนื ่อง 13 โครงการ ระหว่างปี 2565-2566 ก าลังผลิตรวม 2 ,403  
เมกะวัตต์ (GPSC ถือหุ้น 41.6%) และ (3) ธุรกิจแบตเตอรี่ ที ่มีแนวโน้ม
ความต้องการสูงในอนาคต และเป็นหนึ่งในเทรนธุรกิจ new s-curve  

    

BCPG 1.25 1.7 12.50 18.00 
ราคาหุ้นกลับมาฟื้นตัวกว่า 8% ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา จากแผนการลงทุน
ของ BCPG ที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเป็นล าดับ แม้การประเมินเบื้องต้น 
เรามองว่ายังไม่อาจชดเชยรายได้ที่ลดลงจาก Adder ในโครงการโรงไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ในไทยที่จะทยอยหมด แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ ้นจาก Megawatt 
Growth ที่ชัดเจน โดยในปี 2565 บริษัทจะเริ่มโครงการใหม่ได้แก่ Solar 
Power ในญี่ปุ่นและไทย โครงการ Yabuki (20MW) โครงการ Komagane 
(25MW) และโครงการ CMU Phase 2 และ 3 (4.2MW) ทั้งนี้ยังมี Upside 
จากโครงการในไต้หวันที่จะเริ่มผลิต 25 เมกะวัตต์ ในปี 2565 และทยอย
เพิ่มเป็น 469 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 นอกจากน้ีตามแผนการลงทุนระยะ
ยาว 5 ปี (2565-2569) วงเงิน 9.5 หมื่นล้านบาท บริษัทมีเป้าหมายเพิ่ม
ก าลังผลิตเป็น 4,250 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่ 1,335 เมกะวัตต์ ท าให้ 
BCPG ยังมีความน่าสนใจในการลงทุน บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลประกอบการ 2H64 ในอัตรา 0.17 บาท โดยบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XD 
วันท่ี 3 มี.ค. และจ่ายเงินปันผล วันท่ี 22 เม.ย. เมื่อรวมกับเงินปันผลระหวา่ง
กาลที่ 0.16 บาท ซึ่งบริษัทประกาศจ่ายไปก่อนหน้านี้ ท าให้รวมเงินปันผล
ส าหรับปี 2564 อยู่ที่ 0.33 บาท 

    

ความเสี่ยง  
(1) BDMS: มาตรการปิดประเทศ ส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการของโรงพยาบาลได้ 
(2) GPSC: ต้นทุนเช้ือเพลิงท้ังราคาก๊าซฯ และถ่านหินท่ียังคงทรงตัวในระดับสูง กดดันอัตราก าไรข้ันต้นของบริษัท 
(3) BCPG:  แผนการลงทุนท่ีล่าช้า กระทบ Momentum ของก าไรในปี 2566 ซึ่งโครงการ Solar จะหมด Adder ลง 
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Corporate Governance Report Rating (CG Score) ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) ในเรื่องการก ากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance) นี้เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจ และประเมินจากข้อมูลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอใน
มุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติ และมิได้มีการใช้ข้อมูลภายในในการ
ประเมิน อนึ่ง ผลการส ารวจดังกล่าว เป็นผลการส ารวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการก ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท
หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 
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Anti-Corruption Progress Indicator (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564)  

ได้รับการรับรอง CAC 

ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC 

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator 

 การเปิดเผยการประเมินดัชนีช้ีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress 
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เกี ่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดง
ข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึง่อ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ (56-1) รายงานประจ าปี แบบ(56-2) 
หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมุมมอง
ของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และมิได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันท่ีปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดงันั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลง

ได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด ท้ังนี้บรษิัทหลักทรัพย์  เอเชีย เวลท์ จ ากัด มิได้

ยืนยันตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของผลการส ารวจ 
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ค าแนะน าการลงทุน 
 
หุ้นรายตัว 
BUY   “ซ้ือ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต ่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%  
TRADING                 “เก็งก าไร” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต ่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%  
TRADING BUY  “ซ้ือเก็งก าไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน  
SELL   “ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน  
 
อุตสาหกรรม 
OVERWEIGHT  “ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด  
NEUTRAL   “ลงทุนเท่ากับตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด  
UNDERWEIGHT  “ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต ่ากว่า ตลาด 

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

รายงานนี้จัดท าโดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จ ากัด (“บริษัท”) บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่
เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง บริษัทไม่อาจยืนยันข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่จะ
น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์และตามมาตรฐานการวิเคราะห์   ทั้งนี้บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ใดๆ ซึ่งเกิดจากการกระท า ละเว้นการกระท า หรืองดเว้นการกระท าอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์ที่มีการ
เผยแพร่นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน  บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลบท
วิเคราะห์ที่ปรากฏข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ท าซ ้า น าออกแสดงหรือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการและ/หรือช่องทางใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัท ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 
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บริษัทหลักทรัพย์ เอเชยี เวลท์ จ ากัด 


