การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A) สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565
ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานต่อไปนี เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริ ษัท สําหรับ
งวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2565
1. การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2565 บริษัทเปลียนนโยบายการบัญชี เรืองการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนจากวิธีราคาทุน
(สุทธิจากค่าเสือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม) เป็ นวิธีมลู ค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 40 เรื อง
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ทังนี เพือให้ งบการเงินสะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนและทําให้ นกั ลงทุนได้ รับ
ข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการตัดสินใจมากยิงขึน บริษัทได้ มีการปรับปรุงย้ อนหลังสําหรับข้ อมูลทีนํามาเสนอเปรียบเทียบ
2. ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ : * EBITDA ในหัวข้อนี หมายถึง รายได้จากการขาย-ต้นทุนขาย+รายได้อืนๆ-ค่าใช้จ่ายขายและดําเนินงาน-ค่าใช้จ่ายอืน+กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียน+กําไร
(ขาดทุน)จากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์+ค่าเสือมราคาและค่าตัดจํ าหน่าย+ค่าเสือมพันธุ์+เงิ นปันผลรับจากบริ ษัทร่วมและการร่วมค้า

รายได้ จากการขายของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2565 มีจํานวน 294,883 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ
18 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้ จากการขายของกิจการประเทศไทยทีเพิมขึนร้ อยละ 14 และรายได้ จากการขายของ
กิจการต่างประเทศเพิมขึนร้ อยละ 21 โดยเป็ นผลมาจากปริมาณและราคาขายทีปรับตัวสูงขึน และความต้ องการบริโภคดีขนจากการ
ึ
ผ่อนคลายของมาตรการการป้องกันโควิด-19 ในประเทศต่างๆ
กําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 มีจํานวน 7,050 ล้ านบาท ลดลง 4,633 ล้ านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ 40 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน มีสาเหตุหลักดังนี
1) อัตรากําไรขันต้ นสําหรั บงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 อยู่ทีร้ อยละ13.7 ลดลงจากร้ อยละ18.1 ในงวด
เดียวกันของปี ก่ อน เป็ นผลหลักมาจากราคาสุกรในบางประเทศอยู่ในระดับทีตํากว่าช่วงเดีย วกันของปี ก่อน และราคาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ทเพิ
ี มสูงขึน โดยส่วนหนึงเป็ นผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน
2) ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า ลดลง 3,925 ล้ านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยหลักมา
จากผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมในประเทศจีน ซึงราคาสุกรปรับลดลงและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทปรั
ี บสูงขึน
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ผลการดําเนินงานแบ่งตามกิจการ สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2564 และ 2565

1. กิจการประเทศไทย
1.1 ในประเทศ
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรูป
ธุรกิจอาหาร
1.2 ส่ งออก
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรูป
ธุรกิจอาหาร
2. กิจการต่ างประเทศ
2.1 ประเทศจีน
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรูป
ธุรกิจอาหาร
2.2 ประเทศเวียดนาม
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรูป
ธุรกิจอาหาร
2.3 ประเทศอืนๆ
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรูป
ธุรกิจอาหาร
รายได้ จากการขายรวม
รายได้ อนื
รวมรายได้

ปี 2564
พันบาท
ร้ อยละ
94,093,466
38%
78,634,608
32%
21,031,906
8%
45,351,895
19%
12,250,807
5%
15,458,858
6%
50,780
0%
4,462,619
2%
10,945,459
4%
154,890,087
62%
13,466,784
5%
8,714,718
3%
4,752,066
2%
57,153,838
23%
16,176,496
7%
38,348,206
15%
2,629,136
1%
84,269,465
34%
23,851,296
10%
40,929,916
16%
19,488,253
8%
248,983,553
100%
2,798,326
251,781,879

ปี 2565
เปลียนแปลง
พันบาท
ร้ อยละ
106,936,224
36%
14%
91,978,201
31%
17%
23,277,373
8%
54,861,876
18%
13,838,952
5%
14,958,023
5%
-3%
39,237
0%
3,321,964
1%
11,596,822
4%
187,946,547
64%
21%
16,363,528
6%
22%
10,598,573
4%
5,764,955
2%
62,233,922
21%
9%
18,793,370
6%
39,847,595
14%
3,592,957
1%
109,349,097
37%
30%
29,508,471
10%
53,924,315
18%
25,916,311
9%
294,882,771
100%
18%
5,796,543
300,679,314

- กิจการประเทศไทย
สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 กิจการประเทศไทยมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายคิดเป็ นร้ อยละ 36 ของ
รายได้ จากการขายรวมของบริ ษัท โดยมีรายได้ จากการขายอยู่ที 106,936 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 14 จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลจากราคาสุกรทีปรับเพิมขึนเนืองจากภาวะขาดแคลนสุกรในประเทศ และราคาไก่เนือทีปรับตัวสูงขึน
จากความต้ องการบริโภคทีสูงขึนหลังสถานการณ์การแพร่เชือโควิด-19 ทีคลีคลายทังในประเทศและต่างประเทศ
- กิจการต่ างประเทศ
สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 กิจการต่างประเทศมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายคิดเป็ นร้ อยละ 64 ของ
รายได้ จากการขายรวมของบริ ษัท โดยมีรายได้ จากการขายอยู่ที 187,947 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 21 จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยรายได้ จากการขายของกิจการในต่างประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึน ซึงเป็ นผลมาจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับขึนตาม
ราคาต้ นทุนวัตถุดิบทีสูงขึน ประกอบกับการขยายงานอย่างต่อเนืองของกิจการในต่างประเทศ
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3. ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย์
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2565 สินทรัพย์รวมของบริ ษัทมีจํานวน 903,629 ล้ านบาท ประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน
222,807 ล้ านบาท เงินลงทุนระยะยาวจํานวน 267,613 ล้ านบาท ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 263,971 ล้ านบาท ค่าความ
นิยมจํานวน 69,098 ล้ านบาท และอืนๆจํานวน 80,140 ล้ านบาท
สิน ทรัพ ย์ รวมเพิมขึนจากสิ นปี 2564 จํา นวน 58,057 ล้ า นบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 7 สาเหตุห ลักมาจากทีดิ นอาคารและ
อุปกรณ์เพิมขึนจากการประเมินราคาทีดินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ทําให้ รับรู้มลู ค่าทีดินเพิมขึน 14,162 ล้ านบาท และขยาย
การดําเนินงานของธุรกิจอาหารสัตว์ โรงชําแหละ สุกรและอาหารแปรรูป
(2) หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 หนีสินรวมของบริ ษัทมีจํานวน 606,881 ล้ านบาท ประกอบด้ วย เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
จํานวน 46,084 ล้ านบาท หนีสินทีมีภ าระดอกเบียจํานวน 471,942 ล้ านบาท หนีสินตามสัญญาเช่าจํานวน 35,110 ล้ านบาท
และอืนๆ จํานวน 53,745 ล้ านบาท
หนีสินรวมมีจํานวนเพิมขึนจากสินปี 2564 จํานวน 50,947 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9 โดยการเปลียนแปลงทีเกิดขึนส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 41,225 ล้ านบาท เพือลงทุนเพิมในหุ้น CPP และใช้ ในการ
ดําเนินงาน
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2565 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวน 296,748 ล้ านบาท เพิมขึนจากสินปี 2564 จํานวน 7,110 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 2 ส่วนใหญ่มาจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน
(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 บริ ษัท มี ลูก หนีการค้ าและลูกหนีอื นสุท ธิ จํา นวน 42,624 ล้ า นบาท ซึงผู้ บริ หารได้ กํ าหนด
นโยบายควบคุมความเสี ยงด้ า นการให้ เ ครดิต โดยการวิ เคราะห์ ฐานะทางการเงิน ของลูก ค้ า ทุก รายที ขอวงเงิ นสิ นเชื อและ
พิจารณาปั จจัย อืนๆ ทีอาจส่งผลต่อความเสียงด้ านเครดิตของลูกค้ า ซึงรวมถึงความเสียงของการผิดนัดชําระซึงเกียวข้ องกับ
อุตสาหกรรม และประเทศทีลูกค้ าดําเนินธุรกิจอยู่
บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 81,447 ล้ านบาท ประกอบด้ วยวัตถุดิบจํานวน 46,134 ล้ าน
บาท สินค้ าสําเร็ จรูปจํานวน 20,626 ล้ านบาท และอืนๆ จํานวน 15,567 ล้ านบาท ทังนี บริ ษัทมีค่าเผือการปรับลดมูลค่าสินค้ า
ลดลงจํานวน 880 ล้ านบาท ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 1.1 ของสินค้ าคงเหลือรวม
(4) สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 บริ ษัทมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 11,792 ล้ านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ วันสินงวดจํานวน 24,670 ล้ านบาท ลดลงจากสินงวดเดียวกันปี 2564 ร้ อยละ 40 โดยมีกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรม
ดังนี
- กระแสเงินสดได้ มาจากการดําเนินงานจํานวน 17,988 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากกําไรจากการดําเนินงาน
- กระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนจํานวน 10,982 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายจ่ายลงทุนจํานวน 13,082 ล้ านบาท
- กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 18,797 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการซือหุ้น CPP เพิม จํานวน 29,789 ล้ าน
บาท ไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพนั ธุ์จํานวน 9,843 ล้ านบาท จ่ายดอกเบียจํานวน 9,424 ล้ านบาท และมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เพิมขึนจํานวน 33,331 ล้ านบาท
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ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2565 หนีสินทีมีภาระดอกเบียจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและตัวแลกเงินจํานวน 265,536 ล้ าน
บาท หุ้นกู้จํานวน 204,340 ล้ านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ทีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี เท่ากับ 51,478 ล้ านบาท
และถึงกําหนดชําระภายหลัง 1 ปี เท่ากับ 315,676 ล้ านบาท
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 อัต ราส่ว นหนีสิ นสุท ธิ ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถือ หุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ที คํ านวณตาม
หลักเกณฑ์ทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดทียังมิได้ ไถ่ถอน เป็ นดังนี
(หน่วย : เท่า)
หุ้นกู้ทีออกก่อนหุ้นกู้ CPF ครังที 2/2556/1
หุ้นกู้ CPF ครังที 2/2556 จนถึงครังที 2/2561/2 /3
หุ้นกู้ CPF ครังที 1/2563 และหุ้นกู้ทีออกหลังจากนัน /2 /4

อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
งบรวม
งบเฉพาะกิจการ
1.85
0.93
1.45
N/A
1.44
N/A

ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2565 อัต ราส่วนหนีสิ น รวมต่ อ ส่ ว นของผู้ ถือ หุ้น รวมอยู่ ที 2.05 เท่า เพิมขึนจากสิ นปี 2564 ทีมี
อัตราส่วนอยู่ที 1.92 เท่า ในขณะทีความสามารถในการชําระหนีสินลดลงโดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อ
กําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 อยู่ที 9.81 เท่า เพิมขึน
จากสินปี 2564 ทีมีอตั ราส่วนอยู่ที 8.33 โดยเป็ นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินระยะสันและระยะยาวในปี 2565 จากเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิ นเพิมขึน และ การปรับ ลดลงของ EBITDA ซึงเป็ นผลมาจากกํ าไรขันต้ น ที ลดลง และส่ ว นแบ่ งกํ าไรจาก
เงินลงทุนลดลง
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 อยู่ที 0.32 เท่า ลดลงจากสินปี 2564 ทีมีอตั ราส่วน
อยู่ที 0.42 เท่า โดยเป็ นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินระยะสันและหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี จากเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้เพิมขึน และการลดลงของ EBITDA ตามทีอธิบายข้ างต้ น
นอกจากนี บริ ษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวมเท่ากับ 0.95 เท่า ลดลงจากสินปี 2564 ซึงอยู่ที 1.06 เท่า
เนืองจากหนีสินหมุนเวียนเพิมขึน โดยมี Cash Cycle อยู่ที 50 วัน ซึงใกล้ เคียงกับปี ก่อนที 47 วัน
ทั งนี จากกระแสเงิ น สดและอั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งต่ า งๆ ทํ า ให้ บริ ษั ท มี ส ภาพคล่ อ งเพี ย งพอในการดํ า เนิ น งาน
ความสามารถในการชําระหนีและปฏิบตั ิตามเงือนไขการกู้ยืมได้
4. รายจ่ ายลงทุนในปี 2565
รายจ่ายลงทุนสํ าหรั บปี 2565 สํ าหรั บกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศมีจํานวนรวมประมาณ 25,000 ล้ า นบาท
(ไม่รวมรายจ่ายลงทุนเพือการควบรวมและการซือกิ จการ) โดยหลักเป็ นการลงทุนในธุรกิจสุกรในประเทศไทยและเวี ยดนาม ทังนี
รายจ่ายลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลียนได้ ตามสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป
5. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีรายงาน
เมือวันที 10 สิงหาคม 2565 บริ ษัทได้ ออกหุ้นกู้ครังที 1/2565 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ระบุชือผู้ถือ และมีผ้ แู ทนผู้ถือ
หุ้นกู้ เป็ นจํานวนเงินรวม 11,875 ล้ านบาท อายุห้ นุ กู้ 4-8 ปี โดยมีอตั ราดอกเบียคงที ร้ อยละ 3.15 – 4.00 ต่อปี
/1

/2
/3

/4

อัตราส่วนหนีสินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิ น 2.00:1.00 สําหรับงบการเงิ นรวม และไม่เกิ น 1.15:1.00 สําหรับงบการเงินเฉพาะ คํานวณตามข้อมูลในงบการเงิ นประจํางวดบัญชี สินสุด ณ วันที 30
มิ ถนุ ายน และวันที 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบัญชีทีผู้สอบบัญชี ได้สอบทานหรื อตรวจสอบแล้ว (แล้วแต่กรณี) โดยหนีสิ นสุทธิ หมายถึ ง หนีสินทังหมดหักด้วยเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทุนชัวคราว และบวกด้วยภาระคําประกันหนีสิ นต่อบุคคล หรื อนิ ติบุคคลอืนๆ แต่ไม่รวมถึง (1) ภาระคําประกันหนีสินทีซี พีเอฟมี ต่อบริ ษัทย่อย และภาระคําประกันหนีสินทีบริ ษัทย่อยมีต่อซี พีเอฟ
และ (2) หนีสิ นภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ไม่รวมถึงหุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ ทีมี ลกั ษณะคล้ายทุน
อัตราส่วนหนีสินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิ น 2.00:1.00 สําหรับงบการเงิ นรวม โดยคํานวณตามข้อมูลในงบการเงิ นรวมประจํ างวดบัญชี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบัญชีที ผู้สอบ
บัญชี ได้ตรวจสอบแล้ว โดยหนีสินสุทธิ หมายถึง หนีสิ นทังหมดทีมี ภาระดอกเบี ย ซึงไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด และเงิ นลงทุนชัวคราว
อัตราส่วนหนีสินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิ น 2.00:1.00 สําหรับงบการเงิ นรวม โดยคํานวณตามข้อมูลในงบการเงิ นรวมประจํ างวดบัญชี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบัญชีที ผู้สอบ
บัญชี ได้ตรวจสอบแล้ว โดยหนีสิ นสุทธิ หมายถึง หนีสิ นทังหมดทีมี ภาระดอกเบี ยจากสถาบันการเงิน ตัวแลกเงิน และหุ้นกู้เท่านัน ซึ งไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิ น หักด้วยเงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงิ นสด และเงินลงทุนชัวคราว
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หุ้นกู้ดงั กล่าวได้ รับการจัดอันดับเครดิตไว้ ทีระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติง จํากัด เมือวันที 31 มีนาคม 2565 ทังนี บริ ษัทได้ นํา
หุ้นกู้ดงั กล่าวไปขึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไทยแล้ ว
6. ปั จจัยทีมีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
วัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เป็ นต้ นทุนการผลิตหลักของบริ ษัท โดยในภาพรวม ปี ทีผ่านมาราคาวัตถุดิบปรับตัวขึนอย่างต่อเนืองจาก
ปั จจัยทางด้ านสภาพอากาศทีไม่เอืออํานวยต่อปริมาณผลผลิตและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในปี 2565 มีปัจจัย
เพิมเติมจากความขัดแย้ งของประเทศรัสเซียและยูเครนทีกดดันให้ ราคาวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ยงั คงอยู่ในระดับทีสูง ทังนี บริ ษัทได้ มี
การบริ หารจัดการวัตถุดิบอย่างใกล้ ชิด และได้ มีการปรับเปลียนมาใช้ วตั ถุดิบทดแทนทียังคงคุณภาพและโภชนาการของอาหารสัตว์ไว้
คงเดิม เพือลดผลกระทบจากราคาวัตถุดิบทีปรับเพิมขึน
การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ถึงแม้ ว่าบางประเทศสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคจะดีขึน แต่กําลังซือก็ยงั ไม่กลับมาเป็ นปกติ ซึงส่งผลต่อปริมาณการซือขายและราคาเนือสัตว์ในหลายประเทศอีกด้ วย
การแพร่ระบาดของโรคในสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิงโรค ASF (African Swine Fever) ในสุกร ทียังมีการระบาดอยู่ในหลายประเทศ
และยังคงส่งผลต่อปริ มาณอุปทานและราคาสุกรในแต่ละพืนที
ทังนี แม้ ว่าบริ ษัทจะมีมาตรการจัดการความเสียงทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างเป็ นระบบให้ มาอยู่ในระดับที
ยอมรับได้ แต่ก็ยงั มีความเป็ นไปได้ ทีการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสียงทีกําหนดไว้ อาจไม่มีประสิทธิผลเพียงพอทีจะลด
ความเสียงให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้ เนืองด้ วยปั จจัยภายนอกทีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การระบาดของโรคทีอุบตั ิใหม่ สถานการณ์
โรคระบาดในสัตว์ หรื อปั ญหาทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค
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7. สรุปข้ อมูลตามงบการเงินรวมและอัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ
(ก) งบแสดงฐานะการเงินรวมของซีพีเอฟและบริ ษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 30 มิ ถุนายน 2565

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนทีหมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนทีไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ รวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน
ตัวแลกเงิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
หนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินระยะยาว
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที
31 ธันวาคม 2564
พันบาท
ร้ อยละ
36,686,058
4
38,470,747
5
73,431,469
9
47,955,121
6
20,006,836
2
216,550,231
26
265,874,049
31
5,082,471
1
230,507,342
27
34,663,569
4
60,816,718
7
13,649,484
2
9,958,123
1
8,470,351
1
629,022,107
74
845,572,338
100
70,991,804
9
17,964,321
2
44,371,714
5
43,503,896
5
27,096,239
3
203,927,974
24
330,700,572
39
9,556,316
1
11,749,602
2
352,006,490
42
555,934,464
66
289,637,874
34
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ณ วันที
30 มิถุนายน 2565
พันบาท
ร้ อยละ
26,842,628
3
42,624,072
5
81,446,824
9
53,030,123
6
18,863,572
2
222,807,219
25
267,613,373
30
6,305,128
1
263,970,663
29
35,762,865
4
69,098,259
7
14,131,605
2
12,229,871
1
11,710,364
1
680,822,128
75
903,629,347
100
85,755,646
10
16,966,179
2
46,084,400
5
56,195,473
6
29,896,873
3
234,898,571
26
346,068,645
38
9,843,688
1
16,070,491
2
371,982,824
41
606,881,395
67
296,747,952
33

(ข) งบกํ าไรขาดทุนรวมของซี พีเอฟและบริ ษัทย่อย สํ าหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ นสุดวันที 30 มิ ถุนายน 2564 และ 2565
งวด 3 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
ปี 2564
ปี 2565
พันบาท
ร้ อยละ
พันบาท
ร้ อยละ
129,637,646
98 155,995,759
98

รายได้ จากการขาย

554,786

1

680,679

-

554,786

-

2,276,174

1

1,496,453
131,688,885
108,401,317

1
100
82

1,429,983
1,404,683
159,511,104
133,371,685

1
1
100
84

2,243,540
251,781,879
203,955,907

1
100
81

1,429,983
2,090,386
300,679,314
254,468,051

1
100
85

525,536
12,297,481
3,970,870
9,506
125,204,710

1
9
3
95

(729,144)
13,563,733
4,360,083
157,755
150,724,112

(1)
8
3
94

599,256
23,981,418
8,069,256
(780)
236,605,057

10
3
94

(1,827,205)
25,687,771
8,829,245
243,781
287,401,643

(1)
9
3
96

753,229
7,237,404
1,752,191
5,485,213
(747,917)
4,737,296

1
6
2
4
4

(792,833)
7,994,159
3,522,356
4,471,803
(263,691)
4,208,112

(1)
5
(2)
(3)
(3)

2,796,294
17,973,116
3,869,496
14,103,620
(2,420,859)
11,682,761

1
7
1
6
(1)
5

(1,129,252)
12,148,419
4,680,516
7,467,903
(417,742)
7,050,161

4
2
2
2

กําไรจากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
รายได้ อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ขาดทุน (กําไร) จากการเปลียนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ
ต้ นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้ จ่ายบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
อืนๆ
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่ วมค้ า
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรสําหรับงวดส่ วนทีเป็ นของบริษัท

งวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
ปี 2564
ปี 2565
พันบาท
ร้ อยละ พันบาท ร้ อยละ
248,983,553
99 294,882,771
98

(ค) งบกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมของซี พีเอฟและบริ ษัทย่อยสําหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2564 และ2565
งวด 3 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
ปี 2564
ปี 2565

(หน่วย : พันบาท)

งวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
ปี 2564
ปี 2565

5,485,213

4,471,803

14,103,620

7,467,903

ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

8,845,417
14,330,630
(3,818,314)

32,502,379
36,974,182
(2,136,139)

15,318,607
29,422,227
(6,519,695)

31,921,970
39,389,873
(1,862,953)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่

10,512,316

34,838,043

22,902,532

37,526,920

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอืน-สุทธิภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

(ง) งบกระแสเงินสดรวมของซี พีเอฟและบริ ษัทย่อย สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุดวันที 30 มิ ถุนายน 2564 และ 2565
(หน่วย : พันบาท)

ปี 2564

ปี 2565

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

11,768,262

17,987,553

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(2,043,633)

(10,982,445)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(24,836,400)

(18,797,188)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ

(15,111,771)

(11,792,080)

54,406,515

35,285,883

1,810,515

1,175,999

41,105,259

24,669,802

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของยอดคงเหลือทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด
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(จ) อัตราส่วนทางการเงิ นทีสํ าคัญสําหรับงบการเงิ นรวมของซี พีเอฟและบริ ษัทย่อย
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) /5
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)/6
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)/7
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า (เท่า)/8
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วัน)/9
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าสําเร็จรู ป (เท่า)/10
ระยะเวลาขายสินค้ าสําเร็จรูปเฉลีย (เท่า)/11
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)/12
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย (วัน)/13)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี (เท่า)/14
ระยะเวลาชําระหนี (วัน)/15
Cash Cycle (วัน)/16
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้ น (ร้ อยละ)/17
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้ อยละ)/18
อัตราส่วนรายได้ อนต่
ื อรายได้ รวม (ร้ อยละ)/19
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (ร้ อยละ)/20
อัตรากําไรสุทธิ (ร้ อยละ)/21
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)/22
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้ อยละ)/23
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้ อยละ)/24
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)/25

/5
/6

/7
/8
/9
/10
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24
/25

ปี 2564
1.06
0.38
0.03
14.54
26
25.49
15
7.01
53
11.65
32
47

0.95
0.31
0.06*
13.95*
27*
25.83*
15*
6.77*
54*
11.79*
31*
50*

12.85
3.05
2.55
41.00
2.66
6.36

13.71
4.91
2.52
124.25
2.47
3.62*

1.75
16.40
0.66

0.88*
12.39*
0.68*

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม/หนีสินหมุนเวียนรวม
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว = (เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด+เงินลงทุนชัวคราว+ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนสุทธิ )/หนีสิ นหมุนเวี ยนรวม
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิ นสด = เงินสดสุทธิ จากกิ จกรรมดําเนินงาน/หนีสิ นหมุนเวี ยนเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า = รายได้จากการขายสุทธิ /ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนเฉลีย
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลี ย = /อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสําเร็ จรูป = ต้นทุนขาย/สินค้าสําเร็ จรูปเฉลี ย
ระยะเวลาขายสินค้าสําเร็จรูปเฉลี ย = /อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าสําเร็จรูป
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย/สินค้าคงเหลือเฉลี ย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย = 365/อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี = ต้นทุนสิ นค้า/เจ้าหนีการค้าเฉลีย
ระยะเวลาชําระหนี = 365/อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี
Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเฉลี ย+ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีย–ระยะเวลาชําระหนี
อัตรากําไรขันต้น = กําไรขันต้น/รายได้จากการขายสุทธิ
อัตรากํ าไรจากการดําเนิ นงาน = กําไรจากการดําเนินงาน/ รายได้จากการขายสุทธิ
อัตราส่วนรายได้อืนต่อรายได้รวม = กําไรทีไม่ได้มาจากการดําเนินงาน/รายได้รวม(ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้า)
อัตราส่วนเงิ นสดต่อการทํากําไร = กระแสเงิ นสดจากการดําเนินงาน/กําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากํ าไรสุทธิ = กําไรสุทธิ /รายได้รวม(ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้า)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กําไรสุทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่/ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเฉลี ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กําไรสุทธิ /สินทรัพย์รวมเฉลีย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (กําไรสุทธิ +ค่าเสือมราคา)/สิ นทรัพย์ถาวรสุทธิ เฉลีย
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม(ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่วมค้า)/สิ นทรัพย์ รวมเฉลีย
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30 มิถุนายน 2565

ปี 2564
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)/26
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า)/27
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า)/28
อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)/29
อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)/30
อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)/31
อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)/32
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)/33
อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (เท่า)/34
อัตราส่วนตัวเงินจ่ายต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย (เท่า)/35
อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีครบกําหนดภายใน 1 ปี
ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย (ร้ อยละ)/36 (ร้ อยละ )
อัตราเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย (ร้ อยละ)/37
อัตราส่วนการออกตราสารหนีต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย (ร้ อยละ)/38
อัตราส่วนหนีสินอืนๆ ทีมีภาระดอกเบียต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย (ร้ อยละ)/39
อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา
และค่าตัดจําหน่าย (เท่า)/40
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนีสินรวม (ร้ อยละ)/41

30 มิถุนายน
2565

1.92
3.39
0.42
1.73
1.33
1.33
1.60
41.96

2.05
3.47
0.32*
1.85
1.45
1.44
1.71
47.70

8.33
0.04

9.81*
0.03

28.82
43.09
49.30
7.61

31.75
49.02
43.65
7.33

7.67
36.01

9.29*
40.96

* ปรับตัวเลขให้เต็มปี (Annualize) โดยใช้ข้อมูล 4 ไตรมาสย้อนหลังนับจากวันที 30 มิ ถนุ ายน 2565

/26
/27
/28
/29

/30

/31

/32
/33
/34
/35
/36
/37
/38
/39
/40
/41

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสิ นรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ย = กํ าไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย/ดอกเบียจ่าย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน = กําไรก่อนหักดอกเบี ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย/(หนีสิ นระยะสันทีมี ภาระดอกเบี ย+หนีสิ นระยะยาวที มี ภาระดอกเบี ย
ทีครบกําหนดภายใน ปี /)
อัตราส่วนหนีสินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสินสุทธิ /ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยหนีสิ นสุทธิ หมายถึง หนีสินทังหมดหักด้วยเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด และบวกด้วย
ภาระคําประกันหนีสินต่อบุคคล หรื อนิติบคุ คลอืนๆ แต่ไม่รวมถึง (1)ภาระคําประกันหนีสิ นทีซี พีเอฟมีต่อบริ ษัทย่อย และภาระคําประกันหนีสิ นทีบริ ษัทย่อยมีต่อซีพีเอฟ และ (2)
หนีสิ นภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี (คํ านวณตามหลักเกณฑ์ ทีระบุไว้ในข้อกํ าหนดสิ ทธิ และหน้าที ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทีออกและเสนอขายก่อนหุ้นกู้ CPF ครังที
2/2556)
อัตราส่วนหนีสินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสินสุทธิ /ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยหนีสินสุทธิ หมายถึง หนีสิ นทังหมดทีมีภาระดอกเบี ย ซึงไม่รวมหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิ น
หักด้วยเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงิ นลงทุนชัวคราว (คํานวณตามหลักเกณฑ์ทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และหน้าที ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ CPF ครัง
ที 2/2556 จนถึงครังที 2/2561)
อัตราส่วนหนีสิ นสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสิ นสุทธิ /ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยหนีสิ นสุทธิ หมายถึ ง หนีสิ นทังหมดทีมี ภาระดอกเบี ยจากสถาบันการเงิ น ตัวแลกเงิ น และ
หุ้นกู้เท่านัน ซึงไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิ น หักด้วยเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดและเงิ นลงทุนชัวคราว (คํานวณตามหลักเกณฑ์ที ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และ
หน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ CPF ครังที 1/2563 และหุ้นกู้ทีออกหลังจากนัน)
อัตราส่วนหนีสินทีมี ภาระดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น= หนีสิ นทังหมดที มีภาระดอกเบี ย/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
อัตราการจ่ายเงิ นปันผล = เงิ นปันผลจ่าย/กําไรสุทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่ตามงบการเงิ นรวม
อัตราส่วนหนีสินที มี ภาระดอกเบียต่อกํ าไรก่อนดอกเบี ยจ่ าย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสื อมราคา และค่าตัดจํ าหน่าย = หนีสิ นทังหมดที มีภาระดอกเบี ย/กํ าไรก่อนดอกเบี ยจ่าย ภาษี
เงิ นได้ ค่าเสือมราคา และค่าตัดจําหน่าย
อัตราส่วนตัวเงิ นจ่ายต่อหนีสินทีมี ภาระดอกเบี ย = ตัวเงิ นจ่าย/หนีสินทังหมดทีมี ภาระดอกเบีย
อัตราส่วนหนีสินทีมี ภาระดอกเบี ยทีครบกํ าหนดภายใน ปี ต่อหนีสิ นทีมี ภาระดอกเบีย = (หนีสิ นระยะสันทีมี ภาระดอกเบี ย+หนีสิ นระยะยาวทีมี ภาระดอกเบี ยทีครบกําหนด
ภายใน ปี )* / หนีสิ นทังหมดทีมีภาระดอกเบีย
อัตราเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นต่อหนีสิ นที มี ภาระดอกเบี ย = (เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี +เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น+หนีสิ นจากการทําทรัสต์ รีซีท) *100/ หนีสิ นทังหมดที มี ภาระ
ดอกเบีย
อัตราส่วนการออกตราสารหนีต่อหนีสิ นทีมี ภาระดอกเบี ย = (หุ้นกู+้ ตัวแลกเงิน)/หนีสิ นทังหมดทีมีภาระดอกเบี ย
อัตราส่วนหนีสิ นอืนๆ ทีมี ภาระดอกเบี ยต่อหนีสิ นทีมี ภาระดอกเบี ย = (หนีสินจากสัญญาเช่า+เงิ นกู้ยืมบริ ษัททีเกียวข้อง)/หนีสิ นทังหมดทีมีภาระดอกเบี ย
อัตราส่วนหนีสิ นสุทธิ ต่อกําไรก่อนดอกเบี ยจ่ าย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสื อมราคา และค่าตัดจํ าหน่า ย = หนีสิ นสุทธิ /กํ าไรก่อนดอกเบี ยจ่าย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสื อมราคา และค่าตัด
จําหน่าย โดยหนีสินสุทธิ หมายถึง หนีสิ นทังหมดทีมี ภาระดอกเบี ยหักด้วยเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
อัตราส่วนเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นต่อหนีสิ นรวม = เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น/หนีสินรวม
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