
หน้าที 1 

การวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน สาํหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 

ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานต่อไปนี เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท 

สําหรับงวด 6 เดือน สนิสดุวนัที 30 มิถนุายน 2564 

1. ผลการดาํเนินงาน 

 

ผลการดําเนินงานสําหรับรอบ 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายอยู่ท ี248,984 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จาก

งวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการทีบริษัท Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) เข้าทําธุรกรรมการควบรวมกิจการกับธุรกิจ

สกุรในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมือเดือนธันวาคม  และเปลียนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม หากไมน่บัรวมผลจาก

การเปลียนสถานะของ CTI รายได้จาการขายปรับเพิมขนึร้อยละ 12 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน และ EBITDA ปรับตวัเพิมขนึร้อยละ 10 

มาอยูที่ 43,855 ล้านบาท จากปัจจยัหลกัดงัต่อไปนี  

1. การเพิมขนึของปริมาณการขาย มาจากการปรับการผลิตให้สอดคล้องกบัความต้องการบริโภค และการปรับช่องทางการ

จําหน่ายและการปรับตัวด้านการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

2. การขยายงานอย่างต่อเนืองเพือให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด  

3. การบริหารจัดการต้นทุนการผลติและคา่ใช้จ่ายให้มีประสทิธิภาพมากขนึ 

4. ราคาผลิตภัณฑ์ในหลายประเทศอยู่ในระดับราคาเฉลียทีสูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน  โดยประเทศทีมีราคาเนือสัตว์

ปรับตวัเพิมขนึอย่างมีนัยสําคัญได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ กมัพชูา และ รัสเซีย 

ทงันี กําไรสทุธิสําหรับรอบ 6 เดือนแรกของปี 2564 จํานวน 11,683 ล้านบาท ลดลง 456 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 4 จากงวด

เดียวกันของปีก่อน ซงึเป็นผลหลกัมาจากส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนทีลดลง 1,467 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 34 จากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน โดยหลกัมาจากผลประกอบการของ CPALL ทีปรับตวัลดลงจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที

ทําให้เวลาในการดําเนินการลงลงจากมาตรการล็อคดาวน์และเคอร์ฟิว  
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ผลการดาํเนินงานแบ่งตามกิจการ สาํหรับงวด 6 เดือน สนิสุดวันท ี30 มถุินายน 2563 และ 2564 

 ปี 2563 ปี 2564 เปลียนแปลง 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กจิการประเทศไทย 87,419 31% 94,093 38% 8% 
1.1 ในประเทศ 73,512 26% 78,635 32% 7% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 18,880 7% 21,032 8%  
ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 43,497 15% 45,352 18%  
ธุรกิจอาหาร 11,135 4% 12,251 5%  

1.2 ส่งออก 13,907 5% 15,458 6% 11% 
ธุรกิจอาหารสตัว์ 14 0% 51 0%  
ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 4,140 1% 4,462 2%  
ธุรกิจอาหาร 9,753 3% 10,945 4%  

2. กจิการต่างประเทศ 194,521 69% 154,891 62% -20% 
2.1 ประเทศจีน 74,948 27% 13,467 5%        -82% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 56,723 20% - 0%  
ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 13,822 5% 8,715 4%  

ธุรกิจอาหาร 4,403 2% 4,752 2%  

2.2 ประเทศเวียดนาม 52,490 19% 57,154 23% 9% 
ธุรกิจอาหารสตัว์ 13,740 5% 16,177 6%  
ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 36,748 13% 38,348 15%  
ธุรกิจอาหาร 2,002 1% 2,629 1%  

2.3 ประเทศอนืๆ 67,083 24% 84,270 34%        26% 
ธุรกิจอาหารสตัว์ 16,377 6% 23,850 10%  
ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 32,701 12% 40,931 16%  
ธุรกิจอาหาร 18,005 6% 19,489 8%  

รายได้จากการขายรวม 281,940 100% 248,984 100% -12% 

รายได้อนื 3,812  2,798  -27% 

รวมรายได้ 285,752  251,782  -12% 

- กจิการประเทศไทย 

สําหรับ 6 เดือนแรกปี 2564 กิจการประเทศไทยมีสดัส่วนรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 38 ของรายได้จากการขายรวม

ของบริษัท โดยมีรายได้จากการขายอยู่ที 94,093 ล้านบาท เพมิขึนร้อยละ 8 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซงึเป็นการเพมิขึน

ของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์  โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิมขึนจากปริมาณการขายทีมีการปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและการ

ขายของผลติภณัฑ์อาหารให้มีสอดคล้องกบัสภาวะของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค ในสว่นของการสง่ออกนนั ปรับตัว

ดีขึนจากมีความต้องการนําเข้าจากหลายประเทศทําให้ธุรกิจอาหารมีผลการดําเนินงานทีดีขึนด้วยเพิมขึนจากการผ่อน

คลายมาตรการ Lock-down ในหลายประเทศ  

- กจิการต่างประเทศ 

สําหรับ 6 เดือนแรกปี 2564 กิจการต่างประเทศมีสดัสว่นรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 62 ของรายได้จากการขายรวม

ของบริษัท โดยมรีายได้จากการขายอยูที่ 154,891 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซงึเป็นผลมาจาก

การเปลียนสถานะของ CTI จากบริษัทยอ่ยเป็นบริษัทร่วมทีทําให้ในปี 2564 บริษัทไมม่กีารรับรู้ยอดขายของ CTI แตเ่ป็นการ

รับรู้ในส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนแทน  ซึงหากวิเคราะห์รายได้จากการขายทีไม่นับรวมผลกระทบจากการเปลียนสถานะ

ของ CTI รายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศสําหรับ 6 เดือนแรกปี 2564 เพมิขึนร้อยละ14 จากงวดเดียวกันของปี

กอ่น โดยผลประกอบการของประเทศส่วนใหญ่ปรับตวัดีขึน รายละเอียดโดยสรุปมดีังตอ่ไปนี 
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ประเทศเวียดนาม 

รายได้จากการขายสําหรับ 6 เดือนแรกปี 2564 เพมิขึนร้อยละ 9  จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จากปริมาณการขายสกุรและ

สกุรชําแหละทเีพมิขึน  ถงึแม้วา่ราคาเฉลียสกุรใน ปี 2564 จะลดลงเล็กน้อยจากการฟืนตวัของปริมาณสกุรในประเทศ  

ประเทศจนี 

สําหรับ 6 เดือนแรกปี 2564 ธุรกิจในประเทศจีนมีรายได้ลดลงร้อยละ 82 จากงวดเดียวกันของปีก่อน  จากการเปลียน

สถานะของ CTI จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม ซงึทําให้ไม่มีการบนัทึกรายได้จากการขายของธุรกิจอาหารสตัว์ในไตรมาสนี 

ทงันี ธรุกิจอาหารในประเทศจีนยังคงเติบโตต่อเนืองเมือเทียบกับปีก่อนหน้าจากปริมาณการขายทีเพิมขึน  

ประเทศอนืๆ  

สําหรับประเทศอนืๆ สว่นใหญ่ปรับตวัดีขนึจากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยประเทศทีมีผลประกอบการโดดเด่นได้แก่ประเทศ

ฟิลิปปินส์ กัมพชูา และ รัสเซีย จากการเพิมขนึของราคาผลิตภัณฑ์อย่างมีนยัสําคัญของสุกรและไก่เนือ รวมถึงการเพิมขึน

ของปริมาณการผลิตทีสามารถขยายตลาดได้มากขึน 

2. ฐานะการเงิน 

(1) สนิทรัพย์ 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีจํานวน 792,223 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 

204,454 ล้านบาท ทีดิน อาคารและอุปกรณ์จํานวน 213,935 ล้านบาท ค่าความนิยมจํานวน 58,551 ล้านบาท เงินลงทุน

ระยะยาวจํานวน 251,313 ล้านบาท และอนืๆ จํานวน 63,970 ล้านบาท 

สินทรัพย์รวมเพมิขนึจากสินปี 2563 จํานวน 30,504 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 สาเหตุหลกัมาจาก 

- สินค้าคงเหลือทีเพิมขึนจํานวน 11,462 ล้านบาท จากการสต๊อควัตถุดิบอาหารสัตว์เพิมขึนเพือรองรับการผลิต รวมทัง

ราคาวตัถดุิบทีเพมิขนึ  

- ทีดิน อาคารและอปุกรณ์เพมิขึนจํานวน 13,797 ล้านบาท สว่นใหญ่จากการลงทุนในทรัพย์สินเพือขยายการดําเนินงาน

ของธุรกิจอาหารสตัว์ สกุรและอาหารแปรรูป 

(2) หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 หนีสินรวมของบริษัทมีจํานวน 509,450 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

จํานวน 38,252 ล้านบาท หนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 383,791  ล้านบาท หนีสินตามสญัญาเช่าจํานวน 31,978 ล้าน

บาท และอนืๆ จํานวน 55,429 ล้านบาท 

หนีสินรวมมจํีานวนเพมิขนึจากสินปี 2563 จํานวน 9,910 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 โดยการเปลียนแปลงทีเกิดขนึสว่นใหญ่

เป็นผลมาจากการเพิมขึนของเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนจํานวน 5,940 ล้านบาท ซงึเกิดจากการซอืไก่เป็นเข้าโรงงานแปร

รูป และซือวัตถดุิบอาหารสตัว์เพมิขนึ และหนีสินหมนุเวียนอนืเพิมขนึจํานวน 4,652 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ

เพมิขนึของเงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อยบางแห่ง  

ณ วนัที 30 มถิุนายน 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นมจํีานวน 282,773 ล้านบาท เพมิขนึจากสินปี 2563 ร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เป็นผล

มาจากกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานจํานวน 11,683 ล้านบาท และเพมิขนึจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน

จํานวน 11,074 ล้านบาท 

(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 

ณ วนัที 30 มถิุนายน 2564 บริษัทมลีูกหนีการค้าและลกูหนีอืนสทุธิจํานวน 35,228 ล้านบาท ซงึผู้บริหารได้กําหนดนโยบาย

ควบคุมความเสียงด้านการให้เครดิต  โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้าทกุรายทีขอวงเงินสินเชือและพิจารณา

ปัจจัยอืนๆ ทีอาจส่งผลต่อความเสียงด้านเครดิตของลูกค้า ซึงรวมถึงความเสียงของการผิดนัดชําระซึงเกียวข้องกับ

อตุสาหกรรม และประเทศทีลกูค้าดําเนินธุรกิจอยู ่ 
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บริษัทมสีินค้าคงเหลือ ณ วนัที 30 มถินุายน 2564 จํานวน 63,598 ล้านบาท ประกอบด้วย วตัถดิุบจํานวน 30,643 ล้านบาท 

สินค้าสําเร็จรูปจํานวน 17,882 ล้านบาท และอนืๆ จํานวน 15,998 ล้านบาท ทงันี บริษัทมีค่าเผือการปรับลดมลูค่าสินค้า

ลดลงจํานวน 925 ล้านบาท ซงึคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของสินค้าคงเหลือรวม  

(4) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

ณ วนัที 30 มถินุายน 2564 บริษัทมกีระแสเงินสดลดลงสทุธิจํานวน 15,112 ล้านบาท โดยมีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สด ณ วนัสนิงวดจํานวน 41,105 ล้านบาท ลดลงจากสินปี 2563 ร้อยละ 54  โดยมกีระแสเงนิสดในแตล่ะกิจกรรมดงันี 

กระแสเงนิสดได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 11,768 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากกําไรจากการดําเนินงานทีดีขนึ 

กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุจํานวน 2,044 ล้านบาท  ส่วนใหญ่มาจากรายจ่ายลงทุนจํานวน 11,432 ล้านบาทและซือ

บริษัทยอ่ยจํานวน 1,354 ล้านบาท และได้มาจากเงินปันผลรับจํานวน 10,861 ล้านบาท  

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 24,836 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการจ่ายชําระเงินกู้ ยืมและหุ้ นกู้ จํานวน 

53,414 ล้านบาท และได้มาจากการออกหุ้นกู้จํานวน 30,000 ล้านบาท 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 หนีสินทีมีภาระดอกเบียประกอบด้วย เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินและตัวแลกเงินจํานวน 

176,520 ล้านบาท หุ้นกู้จํานวน 207,271 ล้านบาท และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลักษณะคล้ายทุนจํานวน 15,000 ล้านบาท โดย

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ ทีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี เท่ากับ 39,743 ล้านบาท และถึงกําหนดชําระภายหลัง 1 ปี 

เทา่กบั 272,166 ล้านบาท 

ณ วนัที 30 มถินุายน 2564  อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ทีคํานวณตามหลกัเกณฑ์

ทีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ทกุชดุทียังมไิด้ไถ่ถอน เป็นดงันี 

 อตัราสว่นหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  

(หนว่ย : เทา่) งบรวม งบเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู้ ทีออกก่อนหุ้นกู้  CPF ครังท ี2/2556/1 1.59 1.04 

หุ้นกู้  CPF ครังท ี2/2556 และหุ้นกู้ทอีอกหลงัจากนนั/2 /3 1.18 N/A 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมอยู่ที 1.80 เท่า ลดลงจากสินปี 2563 ทีมีอตัราสว่น

อยู่ที 1.91 เท่า ในขณะทีความสามารถในการชําระหนีสินพิจารณาจากอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกําไรก่อน

ดอกเบยีจา่ย ภาษีเงนิได้ คา่เสือมและค่าตดัจําหน่าย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 อยูท่ ี4.72 เทา่ เพมิขนึจากสินปี 2563 ทีมี

อตัราสว่นอยู่ที 3.98 โดยเป็นผลมาจากการเพิมขนึของหนีสินระยะยาวในปี 2564 จากการออกหุ้นกู้และเงินกู้ ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงินเพิมขึน และการปรับตวัลดลงของ EBITDA เป็นผลมาจากการที CTI เปลียนสถานะจากบริษัทย่อยเป็น

บริษัทร่วม นอกจากนีอตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 อยู่ที 0.54 เท่า ลดลงจากสินปี 

2563 ทีมีอตัราสว่นอยู่ที 0.60 เท่า โดยเป็นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 

และ การลดลงของ EBITDA เป็นผลมาจากการที CTI เปลียนสถานะจากบริษัทยอ่ยเป็นบริษัทร่วม  

 

                                         
/1 อตัราสว่นหนีสินสทุธิต่อสว่นของผูถื้อหุน้ ไม่เกิน 2.00:1.00 สําหรบังบการเงินรวม และไม่เกิน 1.15:1.00 สําหรบังบการเงินเฉพาะ คํานวณตามข้อมูลในงบการเงินประจํางวดบญัชีสินสดุ ณ 

วนัที 30 มิถนุายน และวนัที 31 ธนัวาคม ของแต่ละงวดบญัชีทีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานหรือตรวจสอบแล้ว (แล้วแต่กรณี) โดยหนีสินสทุธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดหกัดว้ยเงินสดและรายการ

เทียบเทา่เงินสด และบวกดว้ยภาระคําประกนัหนีสินต่อบคุคล หรือนิติบคุคลอืนๆ  แต่ไมร่วมถึง (1) ภาระคําประกนัหนีสินทีซีพีเอฟมีต่อบริษัทย่อย และภาระคําประกนัหนีสินทีบริษัทยอ่ยมีต่อซี

พีเอฟ และ (2) หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
/2 ไม่รวมถึงหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทนุ 
/3 อตัราสว่นหนีสินสทุธิต่อสว่นของผูถื้อหุน้ ไม่เกิน 2.00:1.00 สําหรบังบการเงินรวม โดยคํานวณตามข้อมลูในงบการเงินรวมประจํางวดบัญชีสินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของแต่ละงวดบญัชีที

ผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบแลว้ โดยหนีสินสทุธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย ซึงไม่รวมหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หกัดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชวัคราว  



หน้าที 5 

นอกจากนี บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1.10 เท่า เพมิขนึจากสินปี 2563 ซึงอยู่ที 0.95 เท่า 

เนืองจากการเพมิขนึของสินทรัพย์หมนุเวียน ส่วนใหญ่มาจากสินค้าคงเหลือทีเพิมขนึจากการสต๊อควตัถุดิบอาหารสตัว์

เพมิขึนเพือรองรับการผลิต รวมทงัราคาวตัถุดิบทีเพิมขึน ในขณะทีหนีสินหมุนเวียนลดลงจากการออกตวัแลกเงินลดลง 

โดยมี Cash Cycle อยู่ที 50 วนั ซงึมากกวา่ปีก่อน ซงึอยู่ที 40 วนั สว่นใหญ่จากระยะเวลาขายสินค้าเฉลียทีเพิมขึนจาก

การสํารองวตัถดิุบทีใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพิมขึน ทงันีจากกระแสเงินสดและอตัราสว่นสภาพคลอ่งต่างๆ ทําให้บริษัท

มสีภาพคล่องเพยีงพอในการดําเนินงาน ความสามารถในการชําระหนีและปฏิบติัตามเงือนไขการกู้ ยืมได้ 

3. ปัจจัยทมีผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ถึงแม้วา่บางประเทศสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคจะดีขึนเมือเทียบกับปีก่อนหน้า แต่หลายประเทศยังคงไม่มีนโยบายในการเปิดประเทศกลับมาสู่ปกติ ทงัมาตรการ

ควบคมุการระบาด ในหลายประเทศ รวมถึง ประเทศไทยและประเทศเวียดนามยงัคงมีอยู่อย่างเข้มงวด ทําให้วิกฤตนียังคงส่งผลกระทบ

ต่อกําลังซึอของแต่ละประเทศ และมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพอืให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่าง

ต่อเนือง บริษัทได้มีการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ด้วยการนําแนวทางและมาตรการต่างๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ อาทิ การ

เพมิช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์และการจัดส่งอาหารถึงบ้าน (Delivery) ให้มากขนึ เพอือํานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค และ

ในด้านการผลิต บริษัทได้มกีารยกระดับความเข้มข้นของการเฝ้าระวงัและการป้องกนั   

ราคาวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ทีปรับตัวเพิมขึน จากสภาวะอากาศทีแปรปรวนส่งผลให้ปริมาณการเก็บเกียวผลผลิตทาง

การเกษตรลดลง เป็นผลให้ต้นทุนในการผลิตของบริษัทเพิมสงูขึนจากปี 2563 ทงันี บริษัทได้มีบริหารจดัการวตัถดิุบโดยการปรับเปลียน

มาใช้วตัถดุิบทดแทนทียงัคงคณุภาพและโภชนาการของอาหารสตัว์ไว้คงเดิม เพอืลดผลกระทบจากราคาวตัถดิุบทีปรับเพิมขนึ  

ราคาเฉลียของเนือสัตว์ในหลายประเทศอยู่ในระดับทีตํากว่าปีทีผ่านมา จากการเพิมขึนของปริมาณการเลียงสตัว์ในประเทศ

ต่างๆ รวมถึงประเทศเวียดนามและประเทศไทย และผลกระทบจากกําลงัซือทีลดลง    

ทังนี แม้วา่บริษัทจะมีมาตรการจดัการความเสียงทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่างเป็นระบบตามแนวทางทีระบุ

ไว้ในปัจจยัความเสียงให้มาอยู่ในระดับทียอมรับได้ แตก็่ยงัมคีวามเป็นไปได้ทีการดําเนินการตามมาตรการจดัการความเสียงทีกําหนดไว้

อาจไม่มีประสิทธิผลเพียงพอทีจะลดความเสียงให้อยู่ในระดับทียอมรับได้ และสง่ผลให้ผลการดําเนินงานไมเ่ป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ 

เนืองด้วยปัจจยัภายนอกทีไมส่ามารถควบคมุได้ เชน่ การระบาดของโรคทีอบุติัใหม ่หรือปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค 


