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กลุ่มอาหาร (Positive) 
3 March 2020 

ภาพรวมราคาเนือ้สัตว์ในประเทศเดือน ก.พ. อ่อนตัวลง  
CPF รายงานราคาเน้ือสตัวใ์นไทยเดือน ก.พ. อ่อนตวัลง ส่วนหมูเวียดนามเดือน ม.ค. ปรบัขึน้ 

1.) ราคาหมใูนประเทศ เดอืน ก.พ. เท่ากบั 70 บาท/กก. (-6.7% M-M, -5.4% Y-Y) ปรบัลดลงตาม 
Demand ทีช่ะลอตวั เพราะไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 กอปรกบัผา่นพน้เทศกาลตรษุจนี เชื่อวา่
หลงัจากน้ี เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย คาดราคาหมจูะกลบัมาปรบัขึน้อกีครัง้ เพราะปัญหาโรค ASF 
ยงัคงมอียู ่และดา้น Supply ยงัคงไดร้บัผลกระทบ 

2.) ราคาไก่ในประเทศ เดอืน ก.พ. เท่ากบั 35 บาท/กก. (-2.8% M-M, +2.9% Y-Y) สาเหตุที่ราคาปรบัลง
เช่นเดยีวกบัหม ู เพราะไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ท าใหก้ าลงัซือ้อ่อนตวัลง แต่การปรบัลงอาจ
ไมม่าก เพราะปกต ิ1Q เป็น Low Season ของการสง่ออกอยูแ่ล้ว เชีอ่วา่ระยะถดัไป เมื่อ COVID-19 
คลีค่ลาย จนีสามารถกลบัมาน าเขา้ไดเ้ป็นปกต ิคาดราคาไก่จะปรบัตวัสงูขึน้ 

3.) ราคากุง้ขาว 60 ตวั/กก. เท่ากบั 150 บาท/กก. (-3.2% M-M, -3.2 Y-Y) อ่อนตวัลงเลก็น้อย แต่ถอืวา่
ยงัเป็นระดบัทีส่งู เพราะ Supply ยงัออกสูต่ลาดไมม่าก ในขณะทีก่ารแขง่ขนัในต่างประเทศเริม่ลดลง 
กอปรกบัไดร้บัปัจจยัหนุนจากค่าเงนิบาททีเ่ริม่อ่อนคา่  

4.) ราคาหมเูวยีดนามเดอืน ม.ค. เฉลี่ยยงัปรบัขึน้อยูท่ี่ 81,173 ดอ่งต่อกก. (+5.5% M-M, +68.8% Y-Y) 
แต่ถอืวา่อ่อนตวัลงจากช่วงปลายเดอืน ธ.ค. ทีข่ยบัท าจุดสงูสดุแตะระดบั 9 หมื่นดอ่นต่อกก. จาก
ก าลงัซือ้ทีอ่่อนตวัลง ทัง้ในเวยีดนามเอง และจากจนีทีป่ระสบปัญหา COVID-19 อยา่งหนัก กอปรกบั
รฐับาลขอความร่วมมอืในการคมุราคาไมใ่หเ้กนิ 80,000 ดอ่งต่อกก. เพื่อบรรเทาภาระของผูบ้รโิภค 
สง่ผลใหร้าคายงัอ่อนตวัลงต่อในเดอืน ก.พ. อยูท่ีร่าว 75,000 – 78,000 ดอ่งต่อกก. แต่ยงัเป็นระดบัที่
สงูกวา่ต้นทุนการเลีย้งอยูม่าก 

ราคาวตัถดิุบอาหารสตัวย์งัปรบัลงต่อ  
โดยราคาขา้วโพดเลีย้งสตัวเ์ดอืน ก.พ. เท่ากบั 8.5 บาท/กก. (-2.9% M-M, -10.5% Y-Y) เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 
2 ปี สว่นราคากากถัว่เหลอืงเท่ากบั 13.5 บาท/กก. (-3.6% M-M, -7.5% Y-Y) ถอืเป็นระดบัทีต่ ่ามาก ต ่าสดุใน
รอบ 8 ปี มาจากภาวะการเลีย้งสตัวท์ัว่โลกทีล่ดลง นบัตัง้แต่ปัญหาโรค ASF ในหมเูริม่ระบาดในยโุรปและจนี
ตัง้แต่กลางปี 2018 และมาถงึปัญหา COVID-19 ยิง่กระทบต่อการเลีย้งสตัว ์และกระทบต่อความตอ้งการบรโิภค
ในระยะสัน้ดว้ย ถอืเป็นบวกต่อผูป้ระกอบการเลีย้งสตัว์ 

ระยะสัน้ 1Q20 TU น่าจะดี, CPF ยงัพอได้ แต่ GFPT น่าจะแย่สดุ  
คาดก าไรของ TU 1Q20 จะกลบัมาฟ้ืนตวั เพราะไดร้บัผลกระทบ COVID-19 จ ากดั โดยมสีดัสว่นรายไดใ้นจนี
เพยีง 2% ของรายไดร้วม ในขณะทีไ่ดร้บัอานิสงสจ์ากคา่เงนิบาทอ่อนคา่ และราคาปลาทูน่าเดอืน ม.ค. ล่าสดุ
ขยบัขึน้มาอยูท่ี ่US$1,350 ต่อตนั (+28.6% M-M, +5.5% Y-Y) จากทีล่งไปแตะระดบัทีต่ ่ามากเพยีง US$900 
ต่อตนัในเดอืน พ.ย. แมป้กตริาคาปลาปรบัขึน้จะเป็นลบต่อ TU แต่รอบน้ีมองเป็นบวก เพราะเป็นบวกต่อตน้ทุน
ทีม่สีตอ็กปลาราคาถูก  

สว่น CPF แมแ้นวโน้มราคาเน้ือสตัวใ์นเดอืน ก.พ. จะอ่อนตวัลง แต่หากพจิารณาราคาเฉลีย่ 1QTD พบวา่ยงั
ปรบัขึน้ Q-Q และยงัเป็นระดบัที่สงูกวา่ต้นทุนการเลีย้งทัง้หมไูทย หมเูวยีดนาม ไก่ และกุง้ กอปรกบัตน้ทุน
อาหารสตัวย์งัอยูใ่นระดบัต ่า ในขณะทีค่าดเหน็การฟ้ืนตวัของราคาเน้ือสตัวภ์ายหลงั COVID-19 คลีค่ลาย 
เพราะปัญหาพืน้ฐานทีแ่ท้จรงิยงัคงอยูน่ัน่คอื โรค ASF ซึง่ CPF ไดร้บัผลบวกจากประเดน็ดงักล่าว ในขณะที่
ผูบ้รหิารแจง้วา่ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 จ ากดัมาก แมม้ณฑหเูป่ย (อู่ฮ ัน่) ไดร้บัผลกระทบบา้ง แต่คดิ
เป็นสดัส่วนเพยีง 2% - 3% ของรายไดร้วม คาดก าไรปกตขิอง CPF ในช่วง 1H20 ยงัอยูใ่นระดบัทีด่ตี่อเน่ือง 

สดุทา้ย GFPT จะไดเ้ริม่เหน็ผลกระทบของสายการผลติไก่ปรงุสุก 2 สาย ทีไ่ฟไหมต้ัง้แต่ 1Q20 เป็นตน้ไป แม้
เหตุการณ์เกดิใน 4Q19 แต่เป็นช่วงทีม่สีตอ็กพอขายอยู ่ และคาดจะตดิตัง้สายการผลติใหม ่ 2 สายแล้วเสรจ็ใน
เดอืน ธ.ค. 2020 และจะท าการปรบัปรงุอกี 3 สายทีเ่หลอืใน 1Q21 นัน่หมายถงึกวา่ก าลงัการผลติไก่ปรงุสกุจะ
กลบัมาผลติไดป้กตแิละเตม็ทีอ่กีครัง้คอื กลางปี 2021 เป็นตน้ไป  

สรปุ เรายงัชอบกลุ่มอาหาร โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัเน้ือสตัว ์ และแนะน าซ้ือ TU เป้าหมาย 18.5 
บาท, CPF เป้าหมาย 36 บาท ส่วน GFPT แนะน าเพียงถอื เป้าหมาย 12.5 บาท 
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ราคาหมหูน้าฟารม์ในประเทศ (บาท/กก)                         ราคาไก่มีชีวิตทัง้ตวัในประเทศ (บาท/กก.)        

  
 Source: CPF                                                                          Source: CPF 
 
ราคากุ้งขาวในประเทศ 60 ตวัต่อกก. (บาท/กก.)             ราคาหมหูน้าฟารม์ในเวียดนาม (ด่อง/กก.)     

  
 Source: CPF                                                                         Source: CPF 

 
 ราคาปลาทูน่า Skipjack (US$ต่อตนั)                             ราคาข้าวโพดเลีย้งสตัว ์และกากถัว่เหลือง (บาท/กก.)        

  
 Source: TU                                                                         Source: CPF 
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานใหญ่ ส านักงานเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ส านักงานอัลม่าลิงค์ ส านักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท ชั้น 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9,14,15 496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า  

เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 , 25 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ชั้น 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 2160/1 

ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์   

เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 02-680-0700, 02-680-0777 02-646-9600, 02-646-9999 02-660-5000, 02-264-6000 เขต บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 

02-658-9000, 02-658-9500    02-878-5999 
     

สาขา บางกระปิ สาขา บางนา สาขา สินธร 1 สาขา เคี่ยนหงวน (สินธร 2) สาขา แจ้งวัฒนะ 

3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชั้น 3 589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 140/1 อาคารเค่ียนหงวน 2 ชั้น 18 99, 99/9  

ห้องเลขที่ A3R02  ถ.ลาดพร้าว ออฟฟิศ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105 ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ (เดิม 1093/105)  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ยูนิตเลขที่ 1904 ชั้น 19 

จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บางนา-ตราด(กม.3)  แขวงบางนา  02-690-4100 02-254-1717 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ, บางตลาด 

02-378-4545 เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร   ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี 

 02-740-7100   02-005-4193 

     

สาขา ประชาชื่น สาขา รังสิต สาขา รัตนาธิเบศร์   

105/1 อาคารบี ชั้น 4 1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู๋ 17 576 ถ.รัตนาธิเบศร์   

ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี   

เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี   

02-580-9130 02-993-8180 02-831-8300   

     

สาขา ขอนแก่น 1 สาขา ขอนแก่น 3 สาขา อุดรธานี สาขา เชียงใหม่ 1 สาขาเชียงใหม่ 2 

311/16 ชั้น 2 ถ.กลางเมือง 311/1 197/29, 213/3 308  310  

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ถ.กลางเมือง  (ฝั่งริมบึง) ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแข้ง หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ 

จ.ขอนแก่น ต. ในเมือง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน 

043-224-504 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 042-245-589 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 043-058-925  053-204-711 053-235-889, 053-204-909 

     

สาขาเชียงใหม่ 3 สาขา เชียงราย  สาขา แม่สาย สาขา นครราชสีมา สาขา ออนไลน์ภูเก็ต 

อาคารมะลิเพลส 32/4 หมู่ที่ 2 ชั้น 1 353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก 119 หมู่ 10 ต.แม่สาย 198/1 ตรอกสมอราย 22/18 

ห้อง B1-1, B1-2  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต.ในเมือง ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง 

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ 053-750-120 053-640-599 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต  

จ.เชียงใหม่   044-288-700, 044-014-322,  จ.ภูเก็ต 

053-805-388   044-014-323 076-210-499 

     

สาขา หาดใหญ่ สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี  

106 ชั้นลอย ถ.ประชาธิปัตย์  59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง 173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ 300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล  

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  

074-243-777 075-211-219 จ.สุราษฎ์ธานี 073-350-140-4  

  077-222-595   

                                            
ค านิยามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซื้อ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากวา่ มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10% 

HOLD “ถือ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากวา่ มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10% 

SELL “ขาย”  เนื่องจากราคาปัจจุบัน  สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

TRADING BUY “ซื้อเก็งก าไรระยะสั้น”   เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

OVERWEIGHT “ลงทุนมากกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “ลงทุนเท่ากับตลาด”     เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เทา่กับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “ลงทุนน้อยกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ากว่า ตลาด 

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปล่ียนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพ่ิมข้ึน หรอืลดลงในขณะนั้น 

 

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดท าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากัด (มหาชน) “บรษิัท” ข้อมูลทีป่รากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของแหล่งข้อมูลที่

เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรอืมีความถูกต้อง อย่างไรกต็ามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถว้นของข้อมูลดังกล่าว ขอ้มูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่นรายงาน

ฉบับนี้อาจมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขาย

หลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบรษิัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจงึไมร่ับผิดชอบต่อความเสียหาย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณใีดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน 

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่นรายงานฉบับนี้ หา้มมิให้ผู้ใดน าข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ท าซ้ า น าออก

แสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนญุาตเป็นลายลักษณ์อกัษรจากบริษัทลว่งหน้า การลงทุนในหลกัทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษา

ข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบกอ่นการตัดสินใจลงทุน  

บริษัทหลักทรัพย ์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ 

AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS, CBG, CENTEL, 

CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO, INTUCH, IRPC, 

IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, QH, RATCH, 

ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA, TOP, TPIPP, TRUE, TTW, 

TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบริษทัฯ อาจจัดท าบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างองิดังกล่าว ดังนั้น นกัลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสอืชี้ชวนของใบส าคัญแสดง

สิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทนุ 
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สัญลักษณ์

 

 

สัญลักษณ ์N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนทีแ่สดงไว้นี ้ เป็นผลที่ได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลที่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษทัจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอข้อมูลในมุมมอง

ของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของบรษิัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมนิผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมิได้ใช้

ข้อมูลภายในของบริษทัจดทะเบียนในการประเมิน ดังนั้น ผลส ารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็น

การให้ค าแนะน าในการลงทุนในหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะหแ์ละตัดสนิใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ 

ที่เกี่ยวกับบรษิัทจดทะเบียนที่แสดงในผลส ารวจนี้  

ทั้งนี้ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) มิไดย้ืนยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

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

 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC) 

1 ข้อมูล CG Score ประจ าปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2 ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

   (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) มี 2 กลุ่ม คือ 

   - ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC 

   - ได้รับการรับรอง CAC 

 


