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ชื่อหุ้น EPS 
(บาทต่อหุ้น) 

P/B 
(เท่า) 

ราคา 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเป้าหมาย 
(บาทต่อหุ้น) 

TU 1.52 1.5 21.10 24.00 
เราคาดก าไรสุทธิ 4Q64 อยู่ที่ 1,740 ล้านบาท เติบโต 19%YoY แต่ลดลง 
10%QoQ และคาดรายได้รวมอยู่ที่ 37,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12%YoY 
และ 5%QoQ โดยหลักเติบโตจากยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งเป็น
หลัก ซึ่งเติบโต 17%YoY จากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของ Food Service ใน
สหรัฐฯ ขณะที่ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปเพิ่มขึ ้น 6%YoY และ
ยอดขายธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเติบโต 15%YoY 
คาดอัตราก าไรขั้นต้น 4Q64 อยู่ที่ 18.5% ดีขึ้น YoY และ QoQ เป็นผลมา
จากการเน้นสินค้าที่มีอัตราก าไรสูง การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ท าให้ต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยลดลง รวมถึงไม่มีผลกระทบจาก COVID-19 หลังโรงงาน

    

แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
1. 1 ก.พ. ผลการส ารวจการให้กู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ในยุโรป    
2. 3 ก.พ. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารยุโรป  
3. 9 ก.พ. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.   
4. 17 ก.พ. รายงานการประชุม FOMC    
5. 21 ก.พ. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางจีน        

กลยุทธ์การลงทนุในเดือน กุมภาพันธ ์2565 

เราคาดว่า SET ในเดือน ก.พ. จะเคลื่อนไหวในกรอบ SET 1,665-1,570 จุด  (แนวต้าน 1,650/1,665 จุด และแนวรับ 
1,590/1,570 จุด) SET ยังคงมีปัจจัยกดดันต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งสัญญาณของเฟด ที่ได้ก าหนดช่วงเวลาในการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่การปรับลดขนาดงบดุล (QT) เฟดให้มุมมองว่าสามารถท าได้ทันที หลังการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยครั้งแรก ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณในการด าเนินนโยบายการเงินที่  Hawkish มากกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย 
เนื่องจากก่อนหน้านี้ Market Consensus คาดว่าเฟดจะท า QT ในช่วง 2H65 ทั้งนี้ในมุมมองของประธานเฟด ยังคง
ต้องรอการตัดสินใจอีกครั้ง หลังใช้ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจประกอบ ซึ่งได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ การจ้างงาน และอัตราการ
ว่างงาน อย่างไรก็ตาม Market Consensus ให้น ้าหนักการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน มี.ค. 65 (รอบการ
ประชุม 15-16 มี.ค.) โดยจะมีการปรับขึ้น 0.25% (FedWatch Tool ของ CME Group สะท้อนว่านักลงทุนให้
น ้าหนักมากถึง 100% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%) ซึ่งหากอัตราเงินเฟ้อเร่งตัว ซึ่งเรามองว่ามีความเป็นไป
ได้สูง จากฐาน YoY ที่ต ่า และราคาน ้ามันดิบยังคงทรงตัวในระดับสูง จะเป็นปัจจัยที่ท าให้เฟดตัดสินใจด าเนินนโยบาย
การเงินที่ Hawkish มากขึ้น ขณะที่การด าเนินนโยบาย QT เราคาดว่าเฟดจะเริ่มส่งสัญญาณหลังการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุม March Meeting ในการประชุมรอบถัดไปในเดือน พ.ค. ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค. 65 ซึ่ง
จะท าให้การเคลื่อนไหวของ SET ผันผวนในทิศทางขาลงในช่วงของ 6M65 ติดตามรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ม.ค. 
ที่จะรายงานในช่วงต้นเดือน ก.พ. จะเป็นปัจจัยก าหนดทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินของเฟดในช่วงที่เหลือของปี 
2565 หุ้นเด่นในเดือน ก.พ. 2565 เราเลือก TU CPF KCE และ PACO 
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หุ้นเด่นประจำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2565 

กลับมาด าเนินการตามปกติ อย่างไรก็ตาม อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ต่อยอดขายอยู ่ที ่ 12.7% สูงขึ ้น YoY และทรงตัว QoQ เป็นผลมาจาก
ค่าใช้จ่ายขนส่งท่ียังอยู่ในระดับสูง ด้านต้นทุนปลาทูน่าที่ปรับสูงขึ้น ยังอยู่ใน
ระดับที่บริษัทบริหารจัดการได้ เป็นผลมาจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน 
คาดว่าจะปรับตัวลงในช่วง ก.พ. 65 นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้ง
ต้นทุนวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ บริษัทเริ่มมีการเจรจากับลูกค้าในการปรับ
ราคาขาย แนะน า “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 24.00 บาท อิง PER 16 เท่า 

CPF 1.85 1.0 25.50 30.00 
เราคาดก าไรสุทธิ 4Q64 อยู่ท่ี 6,174 ล้านบาท ลดลง 4%YoY และพลิกจาก
ขาดทุนสุทธิ 3Q64 ที่ 5,374 ล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษ (One 
time gain จากการท า EBT และขาดทุนจาก PO) จ านวน 7,185 ล้านบาท 
รวมถึงก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมสินทรัพย์ชีวภาพ 1,000 ล้าน
บาท คาดขาดทุนปกติอยู่ที่ 2,011 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจาก 3Q64 คาด
รายได้รวมอยู่ที่ 130,977 ล้านบาท ลดลง 13%YoY แต่เติบโต 4%QoQ 
รายได้เติบโต QoQ เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผล
ให้ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์สูงขึ้น รวมถึงราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับตัวดีขึ้น
ในช่วงปลาย 4Q64 ทั้งราคาหมูไทย ไก่ไทยและหมูเวียดนาม ส่งผลให้อัตรา
ก าไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น ทั้งนีซ้ัพพลายหมูที่หายไป ท าให้คาดว่าราคาหมูไทย
จะยังทรงตัวในระดับสูง ด้านราคาหมูเวียดนามเริ ่มฟื้นตั วจากดีมานด์ที่
เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาหมูจีนยังคงทรงตัว จากซัพพลายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสู่
ระดับปกติ แนะน า “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 30.00 บาท อิง PER 16 เท่า 

    

KCE 2.64 6.4 70.50 101.00 
เราคาดว่า KCE จะมีก าไรสุทธิ 4Q64 เป็นจุดสูงสุดในรอบปีท่ี 634 ล้านบาท 
เต ิบโต 67%YoY และ 5%QoQ หนุนจากการฟื ้นต ัวจากสถานการณ์ 
COVID-19 ราคาขายของสินค้าที่เพิ่มขึ้น และได้เปรียบการส่งออกจากเงิน
บาทที่อ่อนค่า และเราคาดก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของ 4Q64 ที่ 
25.2% เพิ ่มข ึ ้นจาก 24.2% ในช่วง 4Q63 จาก Utilization ที ่โรงงาน
สามารถกลับมาด าเนินการผลิตได้ปกติและค่าใช้จ่ายด้าน COVID-19 ที่
ลดลง เรามีม ุมมองเป็นบวกและเล ือก KCE เป ็น Top Pick ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก (1) ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีภาพรวม
เติบโตจากทั้ง Semiconductor สมาร์ทโฟน รวมไปถึงเทรนด์ของรถยนต์
ไฟฟ้าส่งผลให้ Backlog ยังเข้าบริษัทอย่างต่อเนื่อง และ (2) แผนการเพิ่ม
ก าลังการผลิตเพื่อรองรับดีมานด์ที่เติบโตของตลาด เรามองเป็นจังหวะการ
เข้าลงทุนที่ดี โดยเราแนะน า “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายที่ 101 อิง PER 38 
เท่า   
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หุ้นเด่นประจำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2565 

ชื่อหุ้น 
EPS 

(บาทต่อหุ้น) 
P/B 
(เท่า) 

ราคา 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเป้าหมาย 
(บาทต่อหุ้น) 

PACO 0.13 2.6 2.90 3.70 
เรามองว่าทิศทางของ PACO มีความน่าสนใจและมีแนวโน้มผลประกอบการ
เติบโตในปี 65 จาก (1) ธุรกิจใหม่ด้าน OEM ที่บริษัทได้มีการลงนามสัญญา
เรื่องการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ให้กับค่ายรถยนต์แห่งหนึ่ง ซึ่ง
ถือเป็นสัญญา OEM ที่มากที่สุดของบริษัท มีมูลค่ากว่า 800-1,200 ล้าน
บาท ที่จะสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับบริษัทและพร้อมรับรู้รายได้บางส่วนใน 
ปี 65 (2) ตลาดรถยนต์ในประเทศท่ีเริ่มฟื้นตวัจากการเปิดเมือง โดยผู้บริโภค
เริ่มมีการใช้จ่ายด้านรถยนต์มากขึ้นจากการซ่อมแซมและซื้ออะไหล่รถยนต์ 
และ (3) ปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ท าให้ได้เปรียบในการส่งออก
ตลาดต่างประเทศ เนื่องจาก PACO มีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศกว่า 53% 
ท าให้เกิดก าไรพิเศษจากอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้เราคงค าแนะน า “ซื้อ” และ
ให้ราคาเป้าหมายปี 65 ท่ี 3.70 บาท  

    

ความเสี่ยง  
(1) TU: ความผันผวนของราคาปลาทูน่า ต้นทุนบรรจุภัณฑ์สูงข้ึน และเงินบาทแข็งค่า 
(2) CPF: ความผันผวนของราคาเนื้อสัตว์ โรคระบาดในสัตว์ ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงข้ึน และเงินบาทแข็งค่า 
(3) KCE:  ปัจจัยเสี่ยงจาก Shipment ท่ีลดลงจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ 
(4) PACO:  การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ท่ีส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว 
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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 ่ยวข้องซึ่ง มีการเปิดเผยโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดง
ข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ 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 


