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BUY 

TP: Bt30.00 
Closing price: Bt26.25 
Upside/downside 14.3% 
  
  

Sector Food & Beverage 

Paid-up shares (shares mn) 8,611.24 

Market capitalization (Bt mn) 226,045.11 

Free float (%) 45.31 

12  -mth daily avg. turnover (Bt mn) 588.43 

12-m th trading range (Bt) 29.00/23.70 

  

Major shareholders (%)  

บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 24.54 

UBS AG LONDON BRANCH 10.24 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์โฮลดิ �ง จํากดั  8.79 
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คงมุมมองเป็นบวกต่อเนื�อง 
 
► คาดกําไรปกติในไตรมาส �/�� จะเติบโตต่อเนื�อง YoY หนุนโดย (") 

ราคาไก่เนื �อและราคาสกุรที*ปรับตวัดีขึ �น (0) เข้าสูช่่วง High Season ของการ
สง่ออก และ (=) ต้นทนุอาหารเลี �ยงสตัว์ที*มีแนวโน้มปรับลดลง  

► คาดมีค่าใช้จ่ายพิเศษประมาณ ".C พนัล้านบาท ในไตรมาส 2/F0 จากการ
ตั �งสาํรองตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม ่

► ราคาสกุรในเวียดนามเริ*มออ่นตวัลงจากปัญหาโรค Africa Swine Fever แต่
เราคาดวา่ราคาสกุรในไทยที*ปรับตวัดีขึ �นมากจะช่วยชดเชยได้ 

► คาดราคาสุกรกลับมาอยู่ในวงจรขาขึ &นไปจนถงึปี �)�* 
► รายได้และกําไรจากของธุรกิจสัตว์นํ &าในต่างประเทศมีแนวโน้ม

ปรับตัวดีขึ &น โดยเฉพาะในเวียดนาม 
► คงคาํแนะนํา “ซื &อ” ให้ราคาเป้าหมาย *7..77 บาท อิง PER 18 เทา่ 
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CPF รายงานกําไรสุทธิไตรมาส </�� เท่ากับ =,�?@ ล้านบาท (+=7%YoY, 
+<))%QoQ) หากตดัรายการพิเศษออกจะมีกําไรปกติ =,VCW ล้านบาท โดยอตัรา
กําไรขั �นต้นในไตรมาส 1/F0 นี �ปรับตวัดีขึ �นมากเป็น 14.1% เทียบกบัช่วงเดียวกนัปี
ก่อนที* 9.4% โดยมีปัจจัยบวกจาก (") ราคาไก่เนื �อและสุกรในประเทศเฉลี*ยใน      
ไตรมาส 1/62 ที*ปรับตัวดีขึ �น +6%YoY และ +57%YoY ตามลําดับ (2) ต้นทุน
วตัถดุิบอาหารเลี �ยงสตัว์ปรับตวัลง รวมถึง (=) สว่นแบง่กําไรจาก CPALL ที*ปรับตวัดี
ขึ �นมากในไตรมาส 1/62 นี � นอกจากนี �บริษัทมีกําไรจากการเปลี*ยนแปลงมูลค่า
ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ชีวภาพประมาณ 1,431 ล้านบาทจากราคาหมทีู*ดีขึ �นด้วย 

คาดกําไรปกติในไตรมาส �/�� จะเติบโตดีต่อเนื�อง หนนุโดย (") ราคาไก่เนื �อ
และราคาสกุรที*ยงัทรงตวัในระดบัสงู ล่าสดุราคาไก่เนื �อในประเทศทรงตวัอยู่ที* 35 
บาทต่อ กก. ช่วยให้ราคาไก่เนื �อเฉลี*ย e เดือนแรกอยู่ที* =e.0V บาทต่อ กก. เพิ*มขึ �น 
W%YoY ด้านราคาสกุรในประเทศทรงตวัอยู่ที* We บาทต่อ กก.ช่วยให้ราคาสกุรใน
ประเทศเฉลี*ย e เดือนแรกอยู่ที* W=.Vf บาทต่อ กก. เพิ*มขึ �น eF%YoY (0) เข้าสูช่่วง 
High Season ของการสง่ออกในไตรมาส 0 และ   ไตรมาส = ของทกุปี คาดปริมาณ
สง่ออกจะเติบโตดี และ (=) ต้นทนุอาหารเลี �ยงสตัว์ที*มีแนวโน้มปรับลดลง โดยเฉพาะ
ถั*วเหลอืง ซึ*งเรามองวา่สงครามการค้าระหวา่งสหรัฐฯ และจีนจะสง่ผลให้จีนปรับขึ �น
ภาษีนําเข้าถั*วเหลอืงจากสหรัฐฯ สง่ผลลบตอ่ราคาถั*วเหลอืงในตลาดโลก 

ราคาสุกรในเวียดนามเริ� มอ่อนตัวลงจากปัญหาโรคอหิวาต์สุกร (Africa 
Swine Fever) ระบาด แต่เราคาดว่าราคาสุกรในไทยที�ปรับตัวดีขึ &นมากจะ
ช่วยชดเชยได้ โดยเรามองว่าโรคระบาดอหิวาต์ในสุกร (Africa Swine Fever) 
กระทบกับ Demand ในระยะสั �น แต่จะเป็นบวกต่อ CPF ในระยะถัดไป เนื*องจาก
ฟาร์มหมขูอง CPF เป็นระบบปิดที*มีมาตรฐาน ทําให้มีความเสี*ยงจากการติดตอ่โรค 
Africa Swine Fever ตํ*า ในขณะที*อปุทานใหมจ่ากผู้ เลี �ยงรายย่อยเพิ*มขึ �นได้ยากขึ �น 
โดยเฉพาะในเวียดนามที*ผู้ เลี �ยงสกุรรายย่อยประสบปัญหาราคาสกุรที*ผนัผวนจน
ต้องเลกิกิจการจํานวนมาก ทําให้เราคาดวา่ราคาสกุรจะยงัอยูใ่นวงจรขาขึ �นไปจนถงึ
ปี 2563 จากจํานวนสกุรเลี �ยงที*เพิ*มขึ �นได้จํากดั 

เน้นการเติบโตจากธุรกิจในต่างประเทศมากขึ &น เพื*อ (") ลดอุปสรรคในการ
ส่งออกโดยเฉพาะมาตรการด้านสุขอนามยัที*มีความสําคัญมากขึ �น และ  (0) ลด
ความเสี*ยงจากการผนัผวนของคา่เงิน  ทั �งนี �รายได้และกําไรจากของธุรกิจสตัว์นํ �าใน
ตา่งประเทศมีแนวโน้มปรับตวัดีขึ �น โดยเฉพาะในเวียดนาม 

คงคาํแนะนํา “ซื &อ” ให้ราคาเป้าหมาย *7.77 บาทต่อหุ้น อิง PER 18 เท่า มอง
แนวโน้มกําไรจากการดําเนินงานรายไตรมาสจะฟื�นตัวต่อเนื*อง คงประมาณการ
กําไรสทุธิในปี 0VF0 ที* 14,565 ล้านบาท  

 

Financial highlights
Year to 31 Dec 2018 2019E 2020E 2021E
Revenue (Bt mn) 541,937 547,897 568,727 598,430
Normalized prof it (Bt mn) 2,337 11,565 14,104 15,325
Net prof it (Bt mn) 15,531 14,565 16,104 16,325
Normalized EPS (Bt) 0.27 1.34 1.64 1.78
EPS (Bt) 1.80 1.69 1.87 1.90
Norm. EPS grow th (%) -52.4 394.9 21.9 8.7
EPS grow th (%) 1.8 -6.2 10.6 1.4
P/E (x) 13.3 15.5 14.0 13.8
P/BV (x) 1.2 1.3 1.2 1.2
EV/EBITDA (x) 10.6 11.0 10.4 10.2
DPS (Bt) 0.7 0.7 0.7 0.8
Dividend yield (%) 2.7 2.6 2.8 2.9
ROE (%) 9.3 8.6 9.0 8.6
Source: Company data, AWS Research


