
การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้าท ี1 

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) สําหรับงวด 3 เดือน สินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 

ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานต่อไปนี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท 

สําหรับงวด 3 เดือน สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2565 

1. การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2565 บริษัทเปลยีนนโยบายการบญัชี เรืองการวดัมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุนจากวิธีราคาทุน

(สุทธิจากค่าเสือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม) เป็นวิธีมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 40 เรือง 

อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ ทงันี เพอืให้งบการเงินสะท้อนมลูค่ายตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุนและทําให้นกัลงทุนได้รับ

ข้อมลูทีเกียวข้องกบัการตดัสินใจมากยิงขึน บริษัทได้มกีารปรับปรุงย้อนหลงัสําหรับข้อมลูทีนํามาเสนอเปรียบเทียบ  

2. ผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

และอปุกรณ์+ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย+ค่าเสือมพนัธ์ุ+เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

รายได้จากการขายของบริษัทในไตรมาสที  ปี 2565 มีจํานวน 138,887 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 16 เมือเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากการขายของกิจการประเทศไทยทีเพิมขึนร้อยละ 13 และรายได้จากการขายของกิจการ

ต่างประเทศเพิมขึนร้อยละ 18  

สําหรับกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที 1 ปี 2565 จํานวน 2,842 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ 

ปีก่อน มีสาเหตหุลกัดงันี 

1) อัตรากําไรขันต้นในไตรมาสที 1 ปี 2565 อยู่ทีร้อยละ 13 ลดลงจากร้อยละ 20 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็น

ผลหลกัมาจากราคาสกุรในบางประเทศอยู่ในระดบัทีตํากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาวตัถุดิบอาหารสัตว์ทีเพิมสงูขึน 

โดยส่วนหนึงเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยเูครน  

2) ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ลดลง 2,379 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลกั

มาจากผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมในประเทศจีน ซงึราคาสกุรปรับลดลงและราคาวตัถดิุบปรับสงูขนึ 
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ผลการดําเนินงานแบ่งตามกิจการ (สําหรับงวด 3 เดือน สนิสุดวันที  31 มีนาคม 2564 และ 2565) 

  ปี 2564 ปี 2565 
เปลยีนแปลง 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กิจการประเทศไทย 45,541  38%  51,620  37%  13% 
1.1 ในประเทศ 38,629  32%  44,320  32%  15% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 10,024  8%  11,025  8%   
ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 22,663  19%  26,479  19%   
ธุรกิจอาหาร 5,942  5%  6,816  5%   

1.2 ส่งออก 6,912  6%  7,300  5%  6% 
ธุรกิจอาหารสตัว์ 12  0%   19 0%    
ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 2,032  2%  1,400  1%   
ธุรกิจอาหาร 4,868  4%  5,881  4%   

2. กิจการต่างประเทศ 73,805  62%  87,267  63%  18% 
2.1 ประเทศจีน (CPP) 6,241  5%  7,517  5%  20% 

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 4,032  3%  4,892  3%   

ธุรกิจอาหาร 2,209  2%  2,625  2%   

2.2 ประเทศเวียดนาม 27,941  24%  28,954  21%  4% 
ธุรกิจอาหารสตัว์ 6,791  6%  8,771  7%   
ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 19,850  17%  18,469  13%   
ธุรกิจอาหาร 1,300  1%  1,714  1%   

2.3 ประเทศอนืๆ 39,623  33%  50,796  37%  28% 
ธุรกิจอาหารสตัว์ 10,204  9%  13,314  10%   
ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 19,655  16%  25,261  18%   
ธุรกิจอาหาร 9,764  8%  12,221  9%   

รายได้จากการขายรวม 119,346  100%  138,887  100%  16% 

รายได้อนื 747  
 

2,281    

รวมรายได้ 120,093 
 

141,168   

- กิจการประเทศไทย 

สําหรับ 3 เดือนแรกของปี 2565  กิจการประเทศไทยมีสดัส่วนรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้จากการขาย

รวมของบริษัท โดยมรีายได้จากการขายอยู่ที 51,620 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 13 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็น

ผลจากราคาสุกรทีปรับเพิมขึนเนืองจากภาวะขาดแคลนสุกรในประเทศ นอกจากนี รายได้จากธุรกิจอาหารปรับดีขึน  

ส่วนหนึงจากการเน้นการสร้างมลูค่าเพิมให้แก่ผลิตภณัฑ์ไก่เนือ โดยมีการเพิมปริมาณส่งออกไก่แปรรูปปรุงสกุมากขึน  

- กิจการต่างประเทศ 

สําหรับ 3 เดือนแรกของปี 2565 กิจการต่างประเทศมีสดัส่วนรายได้จากการขาย คิดเป็นร้อยละ 63 ของรายได้จากการขาย

รวมของบริษัท โดยมีรายได้จากการขายอยู่ที 87,267 ล้านบาท เพมิขึนร้อยละ 18 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้จาก

การขายของกิจการในต่างประเทศส่วนใหญ่ปรับตวัดีขึน ซึงเป็นผลมาจากราคาผลิตภณัฑ์ปรับขึนตามราคาต้นทุนวัตถุดิบที

สงูขึน ประกอบกบัการขยายงานอย่างต่อเนืองของกิจการในต่างประเทศ  
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3. ฐานะการเงิน 

(1) สินทรัพย์ 

ณ วันที 31 มีนาคม 2565 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีจํานวน 837,121 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 

206,285 ล้านบาท เงินลงทนุระยะยาวจํานวน 268,340 ล้านบาท ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ จํานวน 228,754 ล้านบาท ค่าความ

นิยมจํานวน 59,747 ล้านบาท และอืนๆจํานวน 73,995 ล้านบาท 

สินทรัพย์รวมลดลงจากสินปี 2564 จํานวน 8,451 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 สาเหตหุลกัมาจากการใช้เงินสดส่วนหนึงจ่าย

ซือหุ้น CPP เพมิจากส่วนได้เสียทีไมม่อีํานาจควบคมุ (NCI)  

(2) หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 หนีสินรวมของบริษัทมีจํานวน 575,414 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

จํานวน 45,629 ล้านบาท หนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 450,201 ล้านบาท หนีสินตามสัญญาเช่าจํานวน 33,770 ล้านบาท 

และอนืๆ จํานวน 45,814 ล้านบาท 

หนีสินรวมมีจํานวนเพิมขึนจากสินปี 2564 จํานวน 19,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยการเปลียนแปลงทีเกิดขึนส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจากการเพิมขึนของหนสิีนทีมีภาระดอกเบียจํานวน 19,484 ล้านบาท เพอืลงทนุเพิมในหุ้น CPP 

ณ วนัที 13  มีนาคม 2565 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวน 261,707 ล้านบาท ลดลงจากสินปี 2564 จํานวน 27,931 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนใหญ่มาจากส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม (NCI) ลดลง 29,602 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการทีบริษัท

เข้าซือหุ้น CPP เพิม ทําให้บริษัทมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของใน CPP เพิมขึนจากร้อยละ 52.25 เป็นร้อยละ 76.24 จึงส่งผลให้

ส่วนได้เสียทไีม่มีอํานาจควบคมุ (NCI) ลดลง  

(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

ณ วันที 31 มนีาคม 2565 บริษัทมีลกูหนกีารค้าและลกูหนีอืนสทุธิจํานวน 40,008 ล้านบาท ซงึผู้บริหารได้กําหนดนโยบาย

ควบคุมความเสียงด้านการให้เครดิต โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้าทุกรายทีขอวงเงินสินเชือและพิจารณาปัจจยั

อืนๆ ทีอาจส่งผลต่อความเสียงด้านเครดิตของลกูค้า ซึงรวมถึงความเสียงของการผิดนัดชําระซงึเกียวข้องกับอุตสาหกรรม และ

ประเทศทีลกูค้าดําเนินธุรกิจอยู่  

บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565 จํานวน 73,557 ล้านบาท ประกอบด้วย วัตถุดิบจํานวน 40,897 ล้าน

บาท สินค้าสําเร็จรูปจํานวน 19,330 ล้านบาท และอืนๆ จํานวน 14,357 ล้านบาท ทงันี บริษัทมีค่าเผือการปรับลดมลูค่าสินค้า

ลดลงจาํนวน 1,027 ล้านบาท ซงึคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของสินค้าคงเหลือรวม  

(4) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

ณ วันที 31 มนีาคม 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสทุธิจํานวน 11,266 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สด ณ วนัสินงวดจํานวน 23,528 ล้านบาท ลดลงจากสินงวดเดียวกันปี 2564 ร้อยละ 48 โดยมีกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรม

ดงันี 

- กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 8,846 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกําไรจากการดําเนินงาน 

- กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุจํานวน 5,287 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายจ่ายลงทนุจํานวน 5,772 ล้านบาท  

- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 14,825 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการซือหุ้น CPP เพมิ จํานวน 29,759 ล้าน

บาท จ่ายดอกเบียจาํนวน 4,691 ล้านบาท และมเีงินกู้ยืมและหุ้นกู้ เพิมขึนจํานวน 17,964 ล้านบาท 

ณ วันที 31 มีนาคม 2565 หนีสินทีมีภาระดอกเบียประกอบด้วย เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินและตัวแลกเงินจํานวน 

237,236 ล้านบาท หุ้ นกู้ จํานวน 211,176 ล้านบาท และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลักษณะคล้ายทุนจํานวน 15,000 ล้านบาท โดย 
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เงินกู้ ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ทีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี เท่ากับ 46,945 ล้านบาท และถึงกําหนดชําระภายหลงั 1 ปี เท่ากับ 

303,506 ล้านบาท 

ณ วนัที 31 มนีาคม 2565 อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ทีคํานวณตามหลกัเกณฑ์

ทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ทกุชดุทียงัมิได้ไถ่ถอน เป็นดงันี 

 อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  

(หน่วย : เท่า) งบรวม งบเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู้ ทีออกกอ่นหุ้นกู้  CPF ครงัท ี2/2556/1 2.03 1.03 

หุ้นกู้  CPF ครังท ี2/2556 และหุ้นกู้ทอีอกหลงัจากนัน/2 /3 1.59 N/A 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมอยู่ที 2.20 เท่า เพมิขึนจากสินปี 2564 ทีมีอตัราส่วน

อยู่ท ี1.92 เท่า ในขณะทคีวามสามารถในการชําระหนีสินลดลงโดยพิจารณาจากอตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกําไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมและค่าตดัจําหน่าย (EBITDA) ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 อยู่ที 9.68 เท่า เพิมขึนจากสินปี 2564 

ทีมีอัตราส่วนอยู่ที 8.33 โดยเป็นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินระยะสันและระยะยาวในปี 2565 จากเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงินเพมิขึน และ การปรับลดลงของ EBITDA ซึงเป็นผลมาจากกําไรขนัต้นทีลดลง และส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุลดลง  

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 อยู่ที 0.33 เท่า ลดลงจากสินปี 2564 ทีมีอตัราส่วนอยู่

ที 0.42 เท่า โดยเป็นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินระยะสันและหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปีจากเงินกู้ ยืม

จากสถาบนัการเงินเพิมขึน และการลดลงของ EBITDA ตามทีอธิบายข้างต้น  

นอกจากนี บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวมเท่ากับ 0.93 เท่า ลดลงจากสินปี 2564 ซึงอยู่ที 1.06 เท่า 

เนืองจากการลดลงของสินทรัพย์หมนุเวียน ในขณะทีหนีสินหมนุเวียนเพิมขึน โดยมี Cash Cycl  e อยู่ที 46 วนั ซงึใกล้เคียงกับปี

ก่อนท ี47 วนั  

ทังนี จากกระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่องต่างๆ ทําให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการดําเนินงาน 

ความสามารถในการชําระหนีและปฏิบตัิตามเงอืนไขการกู้ยืมได้ 

4. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีรายงาน 

วันที 11 เมษายน 2565 บริษัทได้ออกหนังสือรับรอง (Letter of Undertaking) ให้กับสถาบนัการเงินในต่างประเทศแห่งหนึง ใน

ฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนนุทางการเงินแก่บริษัทย่อยแห่งหนึงภายใต้สญัญาเงินกู้ ยืมในวงเงินกู้ตามสญัญารวม 80 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 2,663 ล้านบาท 

วันที 22 เมษายน 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมตัิให้ C.P. Vietnam Corporation (“CPV”) ซึงเป็นบริษัท

ย่อยทีบริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 83.17 ดําเนินการยืนขอกระจายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเพือแปรสภาพเป็น

บริษัทมหาชน ซึงหากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานทีเกียวข้องและดําเนินการกระจายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ CPV จะดําเนินการขอจด

ทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

วันที 26 เมษายน 2565 ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล จากผลการดําเนินงานของ

บริษัทประจําปี 2564 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรวมทงัสินในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท โดยเงินปันผลดงักล่าว บริษัทได้มีการจ่ายครังแรกเมอืวนัที 10 

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

มิถนุายน และวนัที 31 ธนัวาคม ของแต่ละงวดบญัชีทีผู้สอบบญัชีได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้ว (แล้วแต่กรณี) โดยหนีสินสุทธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดหกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินลงทุนชวัคราว และบวกด้วยภาระคําประกนัหนีสินต่อบุคคล หรือนิติบุคคลอืนๆ แต่ไม่รวมถึง (1) ภาระคําประกนัหนีสินทีซีพีเอฟมีต่อบริษัทย่อย และภาระคําประกนัหนีสินทีบริษัทย่อยมีต่อซีพีเอฟ 

และ (2) หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
/2 ไม่รวมถึงหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทนุ 
/3 อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2.00:1.00 สําหรบังบการเงินรวม โดยคํานวณตามข้อมูลในงบการเงินรวมประจํางวดบญัชีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบญัชีทีผู้สอบ

บญัชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยหนีสินสทุธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย ซึงไม่รวมหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชวัคราว 
 

 



การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้าท ี5 

กนัยายน 2564 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท จงึคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่าย ครังที 2 ให้กับ

ผู้ ถือหุ้นสามญัทีมีสิทธิรับเงินปันผลจํานวน 8,406,962,585 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงินรวม 2,102 ล้านบาท และมี

กําหนดจา่ยเงินปันผลดงักล่าวในวนัที 25 พฤษภาคม 2565 

วันที 5 พฤษภาคม 2565 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“CPFTH”) ซึงเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทถือหุ้นในอัตรา 

ร้อยละ 99.99 ได้ออกหุ้นกู้ ครังที 1/2565 ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ระบุชือผู้ ถือและมีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ เป็นจํานวนเงินรวม 

10,150 ล้านบาท อายุหุ้นกู้  7-15 ปีโดยมีอตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.80-5.00 ต่อปี หุ้นกู้ดงักล่าวได้รับการจัดอนัดบัเครดิตไว้ทีระดบั 

“A+” โดยบริษัท ทริสเรทติง จํากดั เมอืวนัที 31 มีนาคม 2565 ทงัน ีCPFTH ได้นําหุ้นกู้ดงักล่าวไปขึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสาร

หนไีทยแล้ว 

5. ปัจจัยทมีีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

วตัถดุิบผลิตอาหารสตัว์เป็นต้นทุนการผลิตหลกัของบริษัท โดยในภาพรวม ปีทีผ่านมาราคาวตัถุดิบปรับตวัขึนอย่างต่อเนืองจาก

ปัจจัยทางด้านสภาพอากาศทีไม่เอืออํานวยต่อปริมาณผลผลิตและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยในปี 2565 

มีปัจจัยเพิมเติม จากความขดัแย้งของประเทศรัสเซียและยูเครนทีกดดนัให้ราคาวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ยงัคงอยู่ในระดับทีสงู ทงันี

บริษัทได้มีบริหารจดัการวตัถดุิบอย่างใกล้ชดิ และได้มีการปรับเปลียนมาใช้วตัถุดิบทดแทนทียงัคงคณุภาพและโภชนาการของอาหาร

สตัว์ไว้คงเดิม เพือลดผลกระทบจากราคาวตัถดุิบทีปรับเพิมขึน 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ถึงแม้ว่าบางประเทศสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคจะดีขึน แต่กําลังซือก็ยงัไม่กลบัมาเป็นปกติ ซึงส่งผลต่อปริมาณการซือขายและราคาเนือสตัว์ในหลายประเทศอีก

ด้วย 

การแพร่ระบาดของโรคในสตัว์โดยเฉพาะอย่างยิงโรค ASF (African Swine Fever) ในสกุร ทียงัมีการระบาดอยู่ในหลายประเทศ 

และยงัคงส่งผลต่อปริมาณอปุทานและราคาสกุรในแต่ละพืนท ี

ทงันี แม้ว่าบริษัทจะมีมาตรการจัดการความเสียงทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่างเป็นระบบให้มาอยู่ในระดับที

ยอมรับได้ แต่ก็ยงัมีความเป็นไปได้ทีการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสียงทีกําหนดไว้อาจไม่มีประสิทธิผลเพียงพอทีจะลด

ความเสียงให้อยู่ในระดับทียอมรับได้ เนอืงด้วยปัจจยัภายนอกทีไมส่ามารถควบคุมได้ เช่น การระบาดของโรคทีอบุตัิใหม่ สถานการณ์

โรคระบาดในสตัว์ หรือ ปัญหาทางเศรษฐกิจในระดบัมหภาค 



          สรุปข้อมูลตามงบการเงนิรวมและอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

(ก)  งบแสดงฐานะการเงนิรวมของซีพเีอฟและบริษทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 31 มีนาคม 2565 
  ณ วันที ่ ณ วันที ่
  31 ธันวาคม 2564 31 มนีาคม 2565 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  36,686 4 25,703 3 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  38,471 5 40,008 5 
สนิคา้คงเหลือ  73,431 9 73,557 9 
สนิทรพัยชี์วภาพ  สว่นท่ีหหนุเวียน   47,955 6 48,490 6 
สนิทรพัยห์หนุเวียนอ่ืน  20,007 2 18,527 2 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน  216,550 26 206,285 25 
เงินลงทนุระยะยาว  265,874 31 268,340 32 
อสงัหารหิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  5,083 1 5,083 1 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์  230,507 27 228,754 27 
สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้  34,664 4 34,407 4 
คา่ควาหนิยห  60,817 7 59,747 7 
สนิทรพัยไ์ห่หีตวัตนอ่ืน  13,649 2 13,431 2 
สนิทรพัยชี์วภาพสว่นท่ีไห่หหนุเวียน  9,958 1 10,427 1 
สนิทรพัยไ์ห่หหนุเวียนอ่ืน  8,470 1 10,647 1 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  629,022 74 630,836 75 

สินทรัพยร์วม  845,572 100 837,121 100 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้หระยะสัน้  70,992 9 76,991 9 
ตั๋วแลกเงิน  17,964 2 20,970 3 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  44,372 5 45,629 6 
หนีส้นิระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  43,504 5 51,476 6 
หนีส้นิหหุนเวียนอ่ืน  27,096 3 26,419 3 
รวมหนีส้ินหมุนเวยีน  203,928 24 221,485 27 
หนีส้นิระยะยาว  330,701 39 332,745 40 
ประหาณการหนีส้นิส  าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน  9,556 1 9,662 1 
หนีส้นิไห่หหนุเวียนอ่ืน  11,749 2 11,522 1 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน  352,006 42 353,929 42 

หนีส้ินรวม  555,934 66 575,414 69 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  289,638 34 261,707 31 

 



)ข( งบก าไรขาดทนุรวมของซีพเีอฟและบริษทัยอ่ย ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มีนาคม 2564 และ 2565 
  ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สุดวันที ่31 มนีาคม 
   ปี 2564 ปี 2565 
   ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย   119,346 99 138,887 98 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุ   - - 1,595 1 
รายไดอ่ื้น   747 1 686 1 
รวมรายได ้   120,093 100 141,168 100 

ตน้ทนุขาย   95,555 80 121,096 86 
ขาดทนุ(ก าไร)จากการเปล่ียนแปลงหลูคา่ยตุธิรรหของสนิทรพัยชี์วภาพ   74 - (1,098) (1) 
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่ายบรหิาร    11,684 10 12,124 9 
ตน้ทนุทางการเงิน   4,098 3 4,469 3 
อ่ืนๆ   (10) - 86 - 
รวมค่าใช้จ่าย   111,401 93 136,677 97 

สว่นแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่หและการรว่หคา้   2,043 2 (337) - 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้   10,735 9 4,154 3 

ภาษีเงินได ้   2,117 2 1,158 1 
ก าไรส าหรบังวด   8,618 7 2,996 2 
สว่นไดเ้สียท่ีไห่หีอ านาจควบคหุ   (1,673) (1) (154) - 

ก าไรส าหรับงวดส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่   6,945 6 2,842 2 

)ค( งบก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมของซีพเีอฟและบริษทัยอ่ย ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มีนาคม 2564 และ 2565 
  งวด 3 เดอืน สิน้สุดวันที ่31 มนีาคม 

(หน่วย : ลา้นบาท)  ปี 2564 ปี 2565 

ก าไรส าหรบังวด  8,618 2,996 

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อ่ืน-สทุธิภาษีเงินได ้  6,473 (580) 

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวหส าหรบังวด  15,091 2,416 

สว่นไดเ้สียท่ีไห่หีอ านาจควบคหุ  (2,701) 273 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่  12,390 2,689 

)ง( งบกระแสเงนิสดรวมของซีพเีอฟและบริษทัยอ่ย ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มีนาคม 2564 และ 2565 
   

(หน่วย : ลา้นบาท)  ปี 6524 ปี 6525 

เงินสดสทุธิไดห้าจากกิจกรรหด าเนินงาน  11,815 8,846 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรหลงทนุ  (5,425) (5,287) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรหจดัหาเงิน  (16,216) (14,825) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่หขึน้(ลดลง)สทุธิ  (9,826) (11,266) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด  54,407 35,286 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของยอดคงเหลือท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ  903 (492) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด  45,484 23,528 



      )จ( อตัราสว่นทางการเงนิทีส่  าคญัส าหรบังบการเงนิรวมของซีพเีอฟและบริษทัยอ่ย  
  

                                                           
/1   อตัราสว่นสภาพคล่อง = สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม/หนีส้นิหมนุเวียนรวม 
/2  อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว = )เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด+เงนิลงทนุชั่วคราว+ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่สทุธิ(/หนีส้นิหมนุเวียนรวม 
/3  อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด = เงนิสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน/หนีส้นิหมนุเวียนเฉลีย่ 
/4  อตัราสว่นหมนุเวียนลูกหนีก้ารคา้ = รายไดจ้ากการขายสทุธิ/ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่เฉลีย่ 
/5  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ = 365/อตัราสว่นหมนุเวียนลูกหนีก้ารคา้ 
/6  อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้ส าเร็จรูป = ตน้ทนุขาย/สนิคา้ส าเร็จรูปเฉลีย่ 
/7  ระยะเวลาขายสนิคา้ส าเร็จรูปเฉลีย่ = 365/อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้ส าเร็จรูป 
/8  อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ = ตน้ทนุขาย/สนิคา้คงเหลือเฉลีย่  
/9  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ = 365/อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ  
/10  อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้= ตน้ทนุสนิคา้/เจา้หนีก้ารคา้เฉลีย่  
/11  ระยะเวลาช าระหนี ้= 365/อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้
/12  Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่+ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่–ระยะเวลาช าระหนี ้
/13  อตัราก าไรขัน้ตน้ = ก าไรขัน้ตน้/รายไดจ้ากการขายสทุธิ 
/14  อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน = ก าไรจากการด าเนนิงาน/ รายไดจ้ากการขายสทุธิ 
/15  อตัราสว่นรายไดอ้ืน่ต่อรายไดร้วม = ก าไรทีไ่ม่ไดม้าจากการด าเนนิงาน/รายไดร้วม(ไม่รวมสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมคา้( 
/16  อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร = กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน/ก าไรจากการด าเนนิงาน 
/17  อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ/รายไดร้วม(ไม่รวมสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมคา้( 
/18  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = ก าไรสทุธิสว่นทีเ่ป็นของบริษัทใหญ/่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบริษัทเฉลีย่ 
/19  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์= ก าไรสทุธิ/สนิทรพัยร์วมเฉลีย่ 
/20  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร = (ก าไรสทุธิ+ค่าเสือ่มราคา)/สนิทรพัยถ์าวรสทุธิเฉลีย่ 
/21  อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์= รายไดร้วม(ไม่รวมสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมคา้(/สนิทรพัยร์วมเฉลีย่ 

  ปี 6524 31 มีนาคม 2565 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง/1  )เท่า(   1.06 0.93 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหหนุเร็ว/2  )เท่า(   0.38 0.31 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด/3  )เท่า(   0.03 0.02* 

อตัราสว่นหหนุเวียนลกูหนีก้ารคา้/4  )เท่า(   14.54 14.54* 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย/5  )วนั(   26 26* 

อตัราสว่นหหนุเวียนสินคา้ส  าเร็จรูป/6  )เท่า(   25.49 26.03* 

ระยะเวลาขายสินคา้ส  าเร็จรูปเฉลี่ย/7  )เท่า(   15 15* 

อตัราสว่นหหนุเวียนสินคา้คงเหลือ/8  )เท่า(   7.01 7.13* 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย/9  )วนั(   53 52* 

อตัราสว่นหหนุเวียนเจา้หนี้/10  )เท่า(   11.65 11.49* 

ระยะเวลาช าระหนี้/11  )วนั(   32 32* 

 lcy  hsaC/ 12  )วนั(   47 46* 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    
อตัราก าไรขัน้ตน้/13(รอ้ยละ)  12.85 12.81 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน/14(รอ้ยละ)  3.05 4.05 
อตัราสว่นรายไดอ่ื้นต่อรายไดร้วห/15(รอ้ยละ)  2.55 2.34 
อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร/16(รอ้ยละ)  41.00 157.25 
อตัราก าไรสทุธิ/17(รอ้ยละ)  2.66 2.11 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้/18(รอ้ยละ)  6.36 4.22* 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์/19(รอ้ยละ)  1.75 1.05* 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร/20(รอ้ยละ)  16.40 13.91* 

อตัราการหหนุของสินทรพัย์/21  )เท่า(   0.66 0.68* 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

* ปรบัตวัเลขใหเ้ตม็ปี )Annualize( โดยใชข้อ้มูล 4 ไตรมาสยอ้นหลงันบัจากวนัที ่31 มนีาคม 2565 

 
 

                                                           
/22    อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ = หนีส้นิรวม/สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
/23 อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ = ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได ้ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหนา่ย/ดอกเบีย้จ่าย 
/24   อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผูกพนั = ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหนา่ย/)หนีส้นิระยะสัน้ทีมี่ภาระดอกเบีย้ + หนีส้นิระยะยาวทีมี่ภาระดอกเบีย้

ทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี( 
/25 อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ =  หนีส้นิสทุธิ/สว่นของผูถ้อืหุน้รวม โดยหนีส้นิสทุธิ หมายถงึ หนีส้นิทัง้หมดหกัดว้ยเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และบวกดว้ย

ภาระค ้าประกนัหนีส้นิต่อบคุคล หรือนติิบคุคลอืน่ๆ แต่ไม่รวมถงึ (1)ภาระค ้าประกนัหนีส้นิทีซี่พเีอฟมีต่อบริษัทยอ่ย และภาระค ้าประกนัหนีส้นิทีบ่ริษัทยอ่ยมีต่อซีพเีอฟ และ (2) 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี )ค านวณตามหลกัเกณฑ์ที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้ือหุน้กูข้องหุน้กูท้ี่ออกและเสนอขายก่อนหุน้กู ้CPF ครัง้ที ่
2/2556) 

/26 อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ =  หนีส้นิสทุธิ/สว่นของผูถ้อืหุน้รวม โดยหนีส้นิสทุธิ หมายถงึ หนีส้นิทัง้หมดทีมี่ภาระดอกเบีย้ ซ่ึงไม่รวมหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 
หกัดว้ยเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดและเงนิลงทนุชั่วคราว )ค านวณตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิและหนา้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้ือหุน้กูข้องหุน้กู ้CPF ครัง้
ที ่2/2556 และหุน้กูท้ีอ่อกหลงัจากนัน้) 

/27 อตัราสว่นหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้=  หนีส้นิทัง้หมดทีมี่ภาระดอกเบีย้/สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
/28 อตัราการจ่ายเงนิปันผล = เงนิปันผลจ่าย/ก าไรสทุธิสว่นทีเ่ป็นของบริษัทใหญต่ามงบการเงนิรวม 
/29   อตัราสว่นหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได ้ค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหนา่ย = หนีส้นิทัง้หมดทีมี่ภาระดอกเบีย้/ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได ้

ค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหนา่ย  
/30  อตัราสว่นตั๋วเงนิจ่ายต่อหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ = ตั๋วเงนิจ่าย/หนีส้นิทัง้หมดทีมี่ภาระดอกเบีย้ 
/31  อตัราสว่นหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ = )หนีส้นิระยะสัน้ทีมี่ภาระดอกเบีย้+หนีส้นิระยะยาวทีมี่ภาระดอกเบีย้ทีค่รบก าหนด   

ภายใน 1 ปี(*100/ หนีส้นิทัง้หมดทีมี่ภาระดอกเบีย้ 
/32    อตัราเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ = (เงนิเบิกเกินบญัชี +เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ+หนีส้นิจากการท าทรสัต์รีซีท)* 011 /หนีส้นิทัง้หมดทีมี่ภาระ 

ดอกเบีย้ 
/33   อตัราสว่นการออกตราสารหนีต้่อหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ = (หุน้กู+้ตั๋วแลกเงนิ)/หนีส้นิทัง้หมดทีมี่ภาระดอกเบีย้ 
/34   อตัราสว่นหนีส้นิอืน่ๆ ทีมี่ภาระดอกเบีย้ต่อหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ = (หนีส้นิจากสญัญาเช่า+เงนิกูย้มืบริษัททีเ่กีย่วขอ้ง)/หนีส้นิทัง้หมดทีมี่ภาระดอกเบีย้ 
/35   อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย = หนีส้ินสทุธิ/ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือ่มราคา และค่าตดั

จ าหนา่ย โดยหนีส้นิสทุธิ หมายถงึ หนีส้นิทัง้หมดทีมี่ภาระดอกเบีย้หกัดว้ยเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
/36   อตัราสว่นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหนีส้นิรวม = เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ/หนีส้นิรวม 
 

                         ปี 2564 31 มีนาคม 2565 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้/22  )เท่า(   1.12 2.20 
อตัราสว่นควาหสาหารถช าระดอกเบีย้/23  )เท่า(   3.31 3.25 
อตัราสว่นควาหสาหารถช าระภาระผกูพนั/24  )เท่า(   0.42 0.33* 

อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อสว่นของผูถื้อหุน้/25  )เท่า(   1.33 2.03 
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อสว่นของผูถื้อหุน้/26  )เท่า(   1.33 1.59 
อตัราสว่นหนีส้ินท่ีหีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อสว่นของผูถื้อหุน้/27  )เท่า(   1.00 1.85 
อตัราการจ่ายเงินปันผล/28 (รอ้ยละ )  41.10                                 - 
อตัราสว่นหนีส้ินท่ีหีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ 
   ค่าเสื่อหราคา และค่าตดัจ าหน่าย/29  )เท่า(  

  
8.33 

 

9.68* 

อตัราสว่นตั๋วเงินจ่ายต่อหนีส้ินท่ีหีภาระดอกเบีย้/30  )เท่า(   0.04 0.04 
อตัราสว่นหนีส้ินท่ีหีภาระดอกเบีย้ท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี  
   ต่อหนีส้ินท่ีหีภาระดอกเบีย้/31 (รอ้ยละ ) 

  
28.82 

 
31.25 

อตัราเงินกูย้ืหจากสถาบนัการเงินต่อหนีส้ินท่ีหีภาระดอกเบีย้/32 (รอ้ยละ)  43.09 44.69 
อตัราสว่นการออกตราสารหนีต้่อหนีส้ินท่ีหีภาระดอกเบีย้/33 (รอ้ยละ)  49.30 47.97 
อตัราสว่นหนีส้ินอ่ืนๆ ท่ีหีภาระดอกเบีย้ต่อหนีส้ินท่ีหีภาระดอกเบีย้/34 (รอ้ยละ)  7.61 7.35 
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อหราคา และ
ค่าตดัจ าหน่าย/35 (เท่า) 

  
7.67 

 

9.16* 

อตัราสว่นเงินกูย้ืหจากสถาบนัการเงินต่อหนีส้นิรวห/36 (รอ้ยละ)  36.01 37.58 

 
 

 


