
(4) การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้าท ี1 

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 

ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานต่อไปนี เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับ

งวด 6 เดือน สินสดุวนัที 30 มิถนุายน 2565 

1. การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2565 บริษัทเปลยีนนโยบายการบญัชี เรืองการวดัมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุจากวิธีราคาทนุ

(สทุธิจากค่าเสอืมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม) เป็นวิธีมลูค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 40 เรือง 

อสงัหาริมทรัพย์เพอืการลงทนุ ทงันี เพอืให้งบการเงินสะท้อนมลูค่ายตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุและทําให้นกัลงทุนได้รับ

ข้อมลูทีเกียวข้องกบัการตดัสินใจมากยงิขนึ บริษัทได้มีการปรับปรุงย้อนหลงัสําหรับข้อมลูทีนํามาเสนอเปรียบเทียบ  

2. ผลการดาํเนินงาน 

 

หมายเหต ุ: * EBITDA ในหวัข้อนี หมายถึง รายได้จากการขาย-ต้นทนุขาย+รายได้อืนๆ-ค่าใช้จ่ายขายและดําเนินงาน-ค่าใชจ่้ายอืน+กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลียน+กําไร

(ขาดทนุ)จากการขายทีดิน อาคาร และอปุกรณ์+ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย+ค่าเสือมพนัธุ์+เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

รายได้จากการขายของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือน สนิสดุวนัที 30 มิถนุายน 2565 มีจํานวน 294,883 ล้านบาท เพมิขนึร้อยละ 

18 เมอืเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้จากการขายของกิจการประเทศไทยทเีพิมขึนร้อยละ 14 และรายได้จากการขายของ

กิจการต่างประเทศเพิมขึนร้อยละ 21 โดยเป็นผลมาจากปริมาณและราคาขายทีปรับตวัสงูขึน และความต้องการบริโภคดีขนึจากการ

ผ่อนคลายของมาตรการการป้องกนัโควิด-19 ในประเทศต่างๆ 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 มีจํานวน 7,050 ล้านบาท ลดลง 4,633 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 40 เมอืเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน มีสาเหตหุลกัดงัน ี

1) อัตรากําไรขันต้นสําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 อยู่ ทีร้อยละ13.7 ลดลงจากร้อยละ18.1 ในงวด

เดียวกันของปีก่อน เป็นผลหลกัมาจากราคาสุกรในบางประเทศอยู่ในระดับทีตํากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาวตัถุดิบ

อาหารสตัว์ทีเพิมสงูขนึ โดยส่วนหนึงเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยเูครน  

2) ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ลดลง 3,925 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมา

จากผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมในประเทศจีน ซงึราคาสกุรปรับลดลงและราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ทปีรับสงูขนึ 
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ผลการดําเนินงานแบ่งตามกิจการ สําหรับงวด 6 เดือน สินสดุวนัที 30 มิถนุายน 2564 และ 2565 

  ปี 2564 ปี 2565 
เปลียนแปลง 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

1. กิจการประเทศไทย 94,093,466 38% 106,936,224 36% 14% 

1.1 ในประเทศ 78,634,608 32% 91,978,201 31% 17% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 21,031,906 8% 23,277,373 8%  

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 45,351,895 19% 54,861,876 18%  

ธุรกิจอาหาร 12,250,807 5% 13,838,952 5%  

1.2 ส่งออก 15,458,858 6% 14,958,023 5% -3% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 50,780 0% 39,237 0%  

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 4,462,619 2% 3,321,964 1%  

ธุรกิจอาหาร 10,945,459 4% 11,596,822 4%  

2. กิจการต่างประเทศ 154,890,087 62% 187,946,547 64% 21% 

2.1 ประเทศจีน 13,466,784 5% 16,363,528 6% 22% 

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 8,714,718 3% 10,598,573 4%  

ธุรกิจอาหาร 4,752,066 2% 5,764,955 2%  

2.2 ประเทศเวียดนาม 57,153,838 23% 62,233,922 21% 9% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 16,176,496 7% 18,793,370 6%  

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 38,348,206 15% 39,847,595 14%  

ธุรกิจอาหาร 2,629,136 1% 3,592,957 1%  

2.3 ประเทศอืนๆ 84,269,465 34% 109,349,097 37% 30% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 23,851,296 10% 29,508,471 10%  

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 40,929,916 16% 53,924,315 18%  

ธุรกิจอาหาร 19,488,253 8% 25,916,311 9%  

รายได้จากการขายรวม 248,983,553 100% 294,882,771 100% 18% 

รายได้อนื 2,798,326  5,796,543   

รวมรายได้ 251,781,879  300,679,314   

- กิจการประเทศไทย 

สําหรับงวด 6 เดือน สินสดุวนัที 30 มิถุนายน 2565 กิจการประเทศไทยมีสดัส่วนรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 36 ของ

รายได้จากการขายรวมของบริษัท โดยมีรายได้จากการขายอยู่ที 106,936 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 14 จากงวดเดียวกันของ

ปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากราคาสกุรทีปรับเพมิขึนเนืองจากภาวะขาดแคลนสกุรในประเทศ และราคาไก่เนือทีปรับตวัสูงขึน

จากความต้องการบริโภคทีสงูขึนหลงัสถานการณ์การแพร่เชือโควิด-19 ทีคลีคลายทงัในประเทศและต่างประเทศ 

- กิจการต่างประเทศ 

สําหรับงวด 6 เดือน สินสดุวนัที 30 มิถุนายน 2565 กิจการต่างประเทศมีสดัส่วนรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 64 ของ

รายได้จากการขายรวมของบริษัท โดยมรีายได้จากการขายอยู่ที 187,947 ล้านบาท เพมิขึนร้อยละ 21 จากงวดเดียวกันของ

ปีก่อน โดยรายได้จากการขายของกิจการในต่างประเทศส่วนใหญ่ปรับตวัดีขึน ซงึเป็นผลมาจากราคาผลิตภณัฑ์ปรับขึนตาม

ราคาต้นทนุวตัถดิุบทีสงูขึน ประกอบกบัการขยายงานอย่างต่อเนืองของกิจการในต่างประเทศ 
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3. ฐานะการเงิน 

(1) สินทรัพย์ 

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2565 สินทรัพย์รวมของบริษัทมจีํานวน 903,629 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 

222,807 ล้านบาท เงินลงทนุระยะยาวจํานวน 267,613 ล้านบาท ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ จํานวน 263,971 ล้านบาท ค่าความ

นิยมจํานวน 69,098 ล้านบาท และอืนๆจํานวน 80,140 ล้านบาท 

สินทรัพย์รวมเพิมขึนจากสินปี 2564 จํานวน 58,057 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 สาเหตุหลักมาจากทีดินอาคารและ

อปุกรณ์เพิมขึนจากการประเมินราคาทีดินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ทําให้รับรู้มลูค่าทีดินเพมิขึน 14,162 ล้านบาท และขยาย

การดําเนินงานของธุรกิจอาหารสตัว์ โรงชําแหละ สกุรและอาหารแปรรูป 

(2) หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 หนีสินรวมของบริษัทมีจํานวน 606,881 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

จํานวน 46,084 ล้านบาท หนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 471,942 ล้านบาท หนีสินตามสญัญาเช่าจํานวน 35,110 ล้านบาท 

และอืนๆ จํานวน 53,745 ล้านบาท 

หนีสินรวมมีจํานวนเพิมขึนจากสินปี 2564 จํานวน 50,947 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 โดยการเปลียนแปลงทีเกิดขึนส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 41,225 ล้านบาท เพือลงทุนเพิมในหุ้น CPP และใช้ในการ

ดําเนินงาน 

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2565 ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน 296,748 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2564 จํานวน 7,110 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่มาจากส่วนเกินทนุจากการตีราคาทีดิน และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินเพมิขึน  

(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนสุทธิจํานวน 42,624 ล้านบาท ซึงผู้บริหารได้กําหนด

นโยบายควบคุมความเสียงด้านการให้เครดิต โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสินเชือและ

พิจารณาปัจจัยอืนๆ ทีอาจส่งผลต่อความเสียงด้านเครดิตของลูกค้า ซึงรวมถึงความเสียงของการผิดนัดชําระซึงเกียวข้องกับ

อตุสาหกรรม และประเทศทีลกูค้าดําเนินธุรกิจอยู่  

บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 81,447 ล้านบาท ประกอบด้วยวัตถุดิบจํานวน 46,134 ล้าน

บาท สินค้าสําเร็จรูปจํานวน 20,626 ล้านบาท และอืนๆ จํานวน 15,567 ล้านบาท ทงันี บริษัทมีค่าเผือการปรับลดมลูค่าสินค้า

ลดลงจํานวน 880 ล้านบาท ซงึคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของสินค้าคงเหลือรวม  

(4) สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสทุธิจํานวน 11,792 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด ณ วนัสินงวดจํานวน 24,670 ล้านบาท ลดลงจากสินงวดเดียวกนัปี 2564 ร้อยละ 40 โดยมกีระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรม

ดงันี 

- กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 17,988 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกําไรจากการดําเนินงาน 

- กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุจํานวน 10,982 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายจา่ยลงทุนจํานวน 13,082 ล้านบาท  

- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 18,797 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการซือหุ้น CPP เพมิ จํานวน 29,789 ล้าน

บาท ไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพนัธ์ุจํานวน 9,843 ล้านบาท จ่ายดอกเบียจํานวน 9,424 ล้านบาท และมีเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน

เพมิขึนจํานวน 33,331 ล้านบาท 
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ณ วนัที 30 มิถนุายน 2565 หนสิีนทีมีภาระดอกเบียจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและตวัแลกเงินจาํนวน 265,536 ล้าน

บาท หุ้นกู้จํานวน 204,340 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ ทีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี เท่ากับ 51,478 ล้านบาท 

และถึงกําหนดชําระภายหลงั 1 ปี เท่ากบั 315,676 ล้านบาท 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Net Debt to Equity Ratio) ทีคํานวณตาม

หลกัเกณฑ์ทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ทุกชดุทียงัมิได้ไถ่ถอน เป็นดงันี 

 อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  

(หน่วย : เท่า) งบรวม งบเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู้ ทีออกกอ่นหุ้นกู้  CPF ครังที 2/2556/1 1.85 0.93 

หุ้นกู้  CPF ครังที 2/2556 จนถึงครังที 2/2561/2 /3 

หุ้นกู้  CPF ครังที 1/2563 และหุ้นกู้ ทีออกหลงัจากนัน /2 /4 

1.45 

1.44 

N/A 

N/A 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมอยู่ที 2.05 เท่า เพิมขึนจากสินปี 2564 ทีมี

อตัราส่วนอยู่ที 1.92 เท่า ในขณะทีความสามารถในการชําระหนีสินลดลงโดยพิจารณาจากอตัราส่วนหนสีินทมีีภาระดอกเบียต่อ

กําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 อยู่ที 9.81 เท่า เพิมขึน

จากสินปี 2564 ทีมีอตัราส่วนอยู่ที 8.33 โดยเป็นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินระยะสนัและระยะยาวในปี 2565 จากเงินกู้ ยืม

จากสถาบันการเงินเพิมขึน และ การปรับลดลงของ EBITDA ซึงเป็นผลมาจากกําไรขันต้นทีลดลง และส่วนแบ่งกําไรจาก 

เงินลงทนุลดลง  

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 อยู่ที 0.32 เท่า ลดลงจากสินปี 2564 ทีมีอตัราส่วน

อยู่ที 0.42 เท่า โดยเป็นผลมาจากการเพมิขึนของหนีสินระยะสนัและหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปีจากเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้ เพมิขึน และการลดลงของ EBITDA ตามทีอธิบายข้างต้น  

นอกจากนี บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวมเท่ากับ 0.95 เท่า ลดลงจากสินปี 2564 ซึงอยู่ที 1.06 เท่า 

เนืองจากหนีสินหมนุเวียนเพมิขึน โดยมี Cash Cycl  e อยู่ท ี50 วนั ซงึใกล้เคียงกบัปีก่อนที 47 วนั  

ทังนี จากกระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่องต่างๆ ทําให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการดําเนินงาน 

ความสามารถในการชําระหนีและปฏิบตัิตามเงือนไขการกู้ยืมได้ 

4. รายจ่ายลงทุนในปี 2565 

รายจ่ายลงทุนสําหรับปี 2565 สําหรับกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศมีจํานวนรวมประมาณ 25,000 ล้านบาท  

(ไม่รวมรายจ่ายลงทุนเพือการควบรวมและการซือกิจการ) โดยหลักเป็นการลงทุนในธุรกิจสุกรในประเทศไทยและเวียดนาม ทังนี

รายจ่ายลงทุนดงักล่าวอาจมกีารปรับเปลียนได้ตามสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป 

5. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีรายงาน 

เมอืวนัท ี10 สิงหาคม 2565 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครังท ี1/2565 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ระบชุือผู้ ถือ และมีผู้แทนผู้ ถือ

หุ้นกู้  เป็นจํานวนเงินรวม 11,875 ล้านบาท อายหุุ้นกู้  4-8 ปี โดยมีอตัราดอกเบียคงที ร้อยละ 3.15 – 4.00 ต่อปี  

 
/1 อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2.00:1.00 สําหรับงบการเงินรวม และไม่เกิน 1.15:1.00 สําหรับงบการเงินเฉพาะ คํานวณตามข้อมูลในงบการเงินประจํางวดบญัชีสินสดุ ณ วนัที 30 

มิถนุายน และวนัที 31 ธนัวาคม ของแต่ละงวดบญัชีทีผู้สอบบญัชีได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้ว (แล้วแต่กรณี) โดยหนีสินสทุธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดหกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน

ลงทนุชวัคราว และบวกด้วยภาระคําประกนัหนีสินต่อบุคคล หรือนิติบุคคลอืนๆ แต่ไม่รวมถึง (1) ภาระคําประกนัหนีสินทีซีพีเอฟมีต่อบริษัทย่อย และภาระคําประกนัหนีสินทีบริษัทย่อยมีต่อซีพีเอฟ 

และ (2) หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
/2 ไม่รวมถึงหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทนุ 
/3 อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2.00:1.00 สําหรับงบการเงินรวม โดยคํานวณตามข้อมูลในงบการเงินรวมประจํางวดบญัชีสินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของแต่ละงวดบญัชีทีผู้สอบ

บญัชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยหนีสินสทุธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย ซึงไม่รวมหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชวัคราว 
/4 อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2.00:1.00 สําหรับงบการเงินรวม โดยคํานวณตามข้อมูลในงบการเงินรวมประจํางวดบญัชีสินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของแต่ละงวดบญัชีทีผู้สอบ

บญัชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยหนีสินสทุธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบียจากสถาบนัการเงิน ตวัแลกเงิน และหุ้นกู้เท่านนั ซึงไม่รวมหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หกัด้วยเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชวัคราว 
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หุ้นกู้ดงักล่าวได้รับการจดัอนัดบัเครดิตไว้ทีระดบั “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติง จํากดั เมอืวนัท ี31 มีนาคม 2565 ทงันี บริษัทได้นํา

หุ้นกู้ดงักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไทยแล้ว  

6. ปัจจัยทมีีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

วตัถดุิบผลิตอาหารสตัว์เป็นต้นทุนการผลิตหลกัของบริษัท โดยในภาพรวม ปีทีผ่านมาราคาวตัถุดิบปรับตวัขึนอย่างต่อเนืองจาก

ปัจจยัทางด้านสภาพอากาศทีไมเ่อืออํานวยต่อปริมาณผลผลิตและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในปี 2565 มีปัจจัย

เพิมเติมจากความขดัแย้งของประเทศรัสเซียและยูเครนทีกดดนัให้ราคาวตัถุดิบผลิตอาหารสตัว์ยงัคงอยู่ในระดบัทีสงู ทงันี บริษัทได้มี

การบริหารจัดการวตัถุดิบอย่างใกล้ชิด และได้มีการปรับเปลียนมาใช้วตัถุดิบทดแทนทียงัคงคุณภาพและโภชนาการของอาหารสตัว์ไว้

คงเดิม เพอืลดผลกระทบจากราคาวตัถุดิบทีปรับเพิมขึน 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ถึงแม้ว่าบางประเทศสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคจะดีขึน แต่กําลงัซอืก็ยงัไม่กลบัมาเป็นปกติ ซงึส่งผลต่อปริมาณการซือขายและราคาเนือสตัว์ในหลายประเทศอกีด้วย 

การแพร่ระบาดของโรคในสตัว์โดยเฉพาะอย่างยิงโรค ASF (African Swine Fever) ในสกุร ทียงัมีการระบาดอยู่ในหลายประเทศ 

และยงัคงส่งผลต่อปริมาณอปุทานและราคาสกุรในแต่ละพืนท ี

ทงันี แม้ว่าบริษัทจะมีมาตรการจัดการความเสียงทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่างเป็นระบบให้มาอยู่ในระดับที

ยอมรับได้ แต่ก็ยงัมีความเป็นไปได้ทีการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสียงทีกําหนดไว้อาจไม่มีประสิทธิผลเพียงพอทีจะลด

ความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได้ เนืองด้วยปัจจัยภายนอกทีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การระบาดของโรคทีอุบตัิใหม่ สถานการณ์

โรคระบาดในสตัว์ หรือปัญหาทางเศรษฐกิจในระดบัมหภาค 
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7. สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวมและอัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ 

)ก(  งบแสดงฐานะการเงินรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 

 ณ วันที ณ วันที 

 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 

 พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36,686,058 4 26,842,628 3 

ลูกหนีการค้าและลกูหนีอนื 38,470,747 5 42,624,072 5 

สินค้าคงเหลือ 73,431,469 9 81,446,824 9 

สินทรัพย์ชีวภาพ  ส่วนทีหมนุเวียน  47,955,121 6 53,030,123 6 

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน 20,006,836 2 18,863,572 2 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 216,550,231 26 222,807,219 25 

เงินลงทนุระยะยาว 265,874,049 31 267,613,373 30 

อสงัหาริมทรัพย์เพอืการลงทนุ 5,082,471 1 6,305,128 1 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 230,507,342 27 263,970,663 29 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 34,663,569 4 35,762,865 4 

ค่าความนิยม 60,816,718 7 69,098,259 7 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืน 13,649,484 2 14,131,605 2 

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนทีไม่หมนุเวียน 9,958,123 1 12,229,871 1 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 8,470,351 1 11,710,364 1 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 629,022,107 74 680,822,128 75 

สนิทรัพย์รวม 845,572,338 100 903,629,347 100 

เงินเบิกเกินบญัชแีละเงนิกู้ยืมระยะสนั 70,991,804 9 85,755,646 10 

ตวัแลกเงิน 17,964,321 2 16,966,179 2 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื 44,371,714 5 46,084,400 5 

หนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 43,503,896 5 56,195,473 6 

หนีสินหมุนเวียนอนื 27,096,239 3 29,896,873 3 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 203,927,974 24 234,898,571 26 

หนีสินระยะยาว 330,700,572 39 346,068,645 38 

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 9,556,316 1 9,843,688 1 

หนีสินไม่หมนุเวียนอืน 11,749,602 2 16,070,491 2 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 352,006,490 42 371,982,824 41 

หนสีินรวม 555,934,464 66 606,881,395 67 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 289,637,874 34 296,747,952 33 
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(ข) งบกําไรขาดทนุรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย สําหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สินสดุวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 

 งวด 3 เดือน สนิสดุวันที 30 มถิุนายน งวด 6 เดือน สนิสดุวันที 30 มิถุนายน 

 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 

 พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 129,637,646 98 155,995,759 98 248,983,553 99 294,882,771 98 

กําไรจากการขายเงินลงทนุ 554,786 1 680,679 - 554,786 - 2,276,174 1 

กําไรจากการเปลียนแปลงมลูค่ายตุิธรรม         

ของอสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทนุ 

รายได้อืน 

- 

1,496,453 

- 

1 

1,429,983 

1,404,683 

1 

1 

- 

2,243,540 

- 

1 

1,429,983 

2,090,386 

- 

1 

รวมรายได้ 131,688,885 100 159,511,104 100 251,781,879 100 300,679,314 100 

ต้นทนุขาย 108,401,317 82 133,371,685 84 203,955,907 81 254,468,051 85 

ขาดทนุ (กําไร) จากการเปลียนแปลงมลูค่า

ยติุธรรมของสินทรัพย์ชวีภาพ 

 

525,536 

 

1 

 

(729,144) 

 

(1) 

 

599,256 

 

- 

 

(1,827,205) 

 

(1) 

ต้นทนุในการจดัจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายบริหาร  12,297,481 9 13,563,733 8 23,981,418 10 25,687,771 9 

ต้นทนุทางการเงิน 3,970,870 3 4,360,083 3 8,069,256 3 8,829,245 3 

อนืๆ 9,506 - 157,755 - (780) - 243,781 - 

รวมค่าใช้จ่าย 125,204,710 95 150,724,112 94 236,605,057 94 287,401,643 96 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทุนใน         

    บริษัทร่วมและการร่วมค้า 753,229 1 (792,833) (1) 2,796,294 1 (1,129,252) - 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 7,237,404 6 7,994,159 5 17,973,116 7 12,148,419 4 

ภาษีเงินได้  1,752,191 2 3,522,356 (2) 3,869,496 1 4,680,516 2 

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับงวด 5,485,213 4 4,471,803 (3) 14,103,620 6 7,467,903 2 

ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ (747,917) - (263,691) - (2,420,859) (1) (417,742) - 

กําไรสําหรับงวดส่วนทีเป็นของบริษัท 4,737,296 4 4,208,112 (3) 11,682,761 5 7,050,161 2 

(ค) งบกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อยสําหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สินสดุวนัที 30 มิถนุายน 2564 และ2565 

 งวด 3 เดือน สนิสุดวันท ี30 มิถุนายน งวด 6 เดือน สินสุดวนัที 30 มถิุนายน 

(หน่วย : พนับาท) ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับงวด 5,485,213 4,471,803 14,103,620 7,467,903 

กําไรเบ็ดเสร็จอืน-สทุธิภาษีเงินได้ 8,845,417 32,502,379 15,318,607 31,921,970 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,330,630 36,974,182 29,422,227 39,389,873 

ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ (3,818,314) (2,136,139) (6,519,695) (1,862,953) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมทีเป็นของบริษัทใหญ่ 10,512,316 34,838,043 22,902,532 37,526,920 

(ง) งบกระแสเงินสดรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย สําหรับงวด 6 เดือน สินสดุวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 

(หน่วย : พนับาท) ปี 2564 ปี 2565 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11,768,262 17,987,553 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,043,633) (10,982,445) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (24,836,400) (18,797,188) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (15,111,771) (11,792,080) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 54,406,515 35,285,883 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนของยอดคงเหลือทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,810,515 1,175,999 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสนิงวด 41,105,259 24,669,802 



(4) การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้าที 8 

      (จ) อตัราส่วนทางการเงินทีสําคญัสําหรับงบการเงินรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย  

  

 
/5 

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียนรวม/หนีสินหมุนเวียนรวม 
/6 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทนุชวัคราว+ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนสุทธิ)/หนีสินหมุนเวียนรวม 
/7
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน/หนีสินหมุนเวียนเฉลีย 

/8
 อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า = รายได้จากการขายสทุธิ/ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนเฉลีย 

/9
 ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย = /อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า 

/10
 อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าสําเร็จรูป = ต้นทนุขาย/สินค้าสําเร็จรูปเฉลีย 

/11
 ระยะเวลาขายสินค้าสําเร็จรูปเฉลีย = /อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าสําเร็จรูป 

/12
 อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทนุขาย/สินค้าคงเหลือเฉลีย  

/13
 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย = 365/อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  

/14
 อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี = ต้นทนุสินค้า/เจ้าหนีการค้าเฉลีย  

/15
 ระยะเวลาชําระหนี = 365/อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี 

/16
 Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย+ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย–ระยะเวลาชําระหนี 

/17
 อตัรากําไรขนัต้น = กําไรขนัต้น/รายได้จากการขายสทุธิ 

/18
 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนินงาน/ รายได้จากการขายสทุธิ 

/19
 อตัราส่วนรายได้อืนต่อรายได้รวม = กําไรทีไม่ได้มาจากการดําเนินงาน/รายได้รวม(ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) 

/20
 อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน/กําไรจากการดําเนินงาน 

/21
 อตัรากําไรสทุธิ = กําไรสทุธิ/รายได้รวม(ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) 

/22
 อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กําไรสทุธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่/ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉลีย 

/23
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กําไรสทุธิ/สินทรัพย์รวมเฉลีย 

/24
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (กําไรสทุธิ+ค่าเสือมราคา)/สินทรัพย์ถาวรสทุธิเฉลีย 

/25
 อตัราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม(ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า)/สินทรัพย์รวมเฉลีย 

  ปี 2564 30 มิถุนายน 2565 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) /5   1.06 0.95 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า)/6   0.38 0.31 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)/7   0.03 0.06* 

อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหนีการค้า (เท่า)/8   14.54 13.95* 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วัน)/9   26 27* 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าสําเร็จรูป (เท่า)/10   25.49 25.83* 

ระยะเวลาขายสินค้าสําเร็จรูปเฉลีย (เท่า)/11   15 15* 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)/12   7.01 6.77* 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย (วนั)/13)   53 54* 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี (เทา่)/14   11.65 11.79* 

ระยะเวลาชําระหนี (วนั)/15   32 31* 

Cash Cycle (วนั)/16    47 50* 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร    

อตัรากําไรขนัต้น (ร้อยละ)/17  12.85 13.71 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ)/18  3.05 4.91 

อตัราส่วนรายได้อนืต่อรายได้รวม (ร้อยละ)/19  2.55 2.52 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (ร้อยละ)/20  41.00 124.25 

อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ)/21  2.66 2.47 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)/22  6.36 3.62* 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)/23  1.75 0.88* 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)/24  16.40 12.39* 

อตัราการหมนุของสินทรัพย ์(เท่า)/25   0.66 0.68* 



(4) การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้าที 9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ปรับตวัเลขใหเ้ต็มปี (Annualize) โดยใชข้้อมลู 4 ไตรมาสย้อนหลงันบัจากวนัที 30 มิถนุายน 2565 

 
/26 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
/27

 อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย = กําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย/ดอกเบียจ่าย 
/28

 อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั = กําไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย/(หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย+หนีสินระยะยาวทีมีภาระดอกเบีย
ทีครบกําหนดภายใน  ปี/) 

/29
 อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสินสทุธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยหนีสินสทุธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดหกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และบวกด้วย

ภาระคําประกนัหนีสินต่อบุคคล หรือนิติบคุคลอืนๆ แต่ไม่รวมถึง (1)ภาระคําประกนัหนีสินทีซีพีเอฟมีต่อบริษัทย่อย และภาระคําประกนัหนีสินทีบริษัทย่อยมีต่อซีพีเอฟ และ (2) 
หนีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (คํานวณตามหลกัเกณฑ์ทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทีออกและเสนอขายก่อนหุ้นกู้ CPF ครังที 
2/2556) 

/30
 อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสินสทุธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยหนีสินสทุธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย ซึงไม่รวมหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชวัคราว (คํานวณตามหลกัเกณฑ์ทีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิและหนา้ทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ CPF ครงั
ที 2/2556 จนถึงครงัที 2/2561) 

/31
 อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยหนีสินสุทธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบียจากสถาบนัการเงิน ตวัแลกเงิน และ 

หุ้นกู้เท่านนั ซึงไม่รวมหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชัวคราว (คํานวณตามหลกัเกณฑ์ทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิและ
หนา้ทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ CPF ครงัที 1/2563 และหุ้นกู้ทีออกหลงัจากนนั) 

/32
 อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น= หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

/33
 อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย/กําไรสทุธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 

/34
 อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าตดัจําหน่าย = หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย/กําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษี 

เงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าตดัจําหน่าย  
/35

 อตัราส่วนตวัเงินจ่ายต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย = ตวัเงินจ่าย/หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย 
/36

 อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีครบกําหนดภายใน  ปี ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย = (หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย+หนีสินระยะยาวทีมีภาระดอกเบียทีครบกําหนด
ภายใน  ปี)* / หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย 

/37
 อตัราเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย = (เงินเบิกเกินบญัชี+เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน+หนีสินจากการทําทรัสต์รีซีท) *100/ หนีสินทงัหมดทีมีภาระ

ดอกเบีย 
/38

 
 
อตัราส่วนการออกตราสารหนีต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย = (หุ้นกู+้ตวัแลกเงิน)/หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย 

/39
 

 
อตัราส่วนหนีสินอืนๆ ทีมีภาระดอกเบียต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย = (หนีสินจากสญัญาเช่า+เงินกู้ยืมบริษัททีเกียวข้อง)/หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย 

/40
 

 
อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าตัดจําหน่าย = หนีสินสุทธิ/กําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าตดั 
จําหน่าย โดยหนีสินสุทธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบียหกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

/41
 อตัราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีสินรวม = เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน/หนีสินรวม 

                         ปี 2564 30 มิถุนายน 
2565 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    

อตัราส่วนหนสีินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)/26   21.9  2.05 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า)/27  39.3  3.47 

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั (เท่า)/28   420.  0.32* 

อตัราส่วนหนสีินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)/29   731.  1.85 

อตัราส่วนหนสีินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)/30  

อตัราส่วนหนสีินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)/31  

 1.33 

1.33 

1.45 

1.44 

อตัราส่วนหนสีินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)/32   601.  1.71 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (ร้อยละ)/33  96.41  47.70 

อตัราส่วนหนสีินทมีีภาระดอกเบียต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้  

ค่าเสือมราคา และค่าตดัจําหน่าย (เท่า)/34 

  

8.33 

 

9.81* 

อตัราส่วนตวัเงินจ่ายต่อหนสีินทีมีภาระดอกเบยี (เท่า)/35   0.04 0.03 

อตัราส่วนหนสีินทมีีภาระดอกเบียทีครบกําหนดภายใน 1 ปี  

ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย (ร้อยละ)/36 (ร้อยละ ) 

  

28.82 

 

31.75 

อตัราเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย (ร้อยละ)/37  43.09 49.02 

อตัราส่วนการออกตราสารหนีต่อหนสีินทมีีภาระดอกเบีย (ร้อยละ)/38   49.30 43.65 

อตัราส่วนหนสีินอนืๆ ทีมีภาระดอกเบียต่อหนสีินทมีีภาระดอกเบีย (ร้อยละ)/39   7.61 7.33 

อตัราส่วนหนสีินสทุธิต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจําหน่าย (เท่า)/40  

  

7.67 

 

9.29* 

อตัราส่วนเงนิกู้ ยืมจากสถาบนัการเงนิต่อหนสีนิรวม (ร้อยละ)/41  36.01 40.96 
 

 

 



การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้าท ี10 

 


