การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564
ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานต่อไปนี เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริ ษัท
สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2564
1.

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานสําหรับรอบ 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้ จากการขายอยู่ที 248,984 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 12 จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการทีบริ ษัท Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) เข้ าทําธุรกรรมการควบรวมกิจการกับธุรกิจ
สุกรในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมือเดือนธันวาคม
และเปลียนสถานะจากบริ ษัทย่อยเป็ นบริ ษัทร่วม หากไม่นบั รวมผลจาก
การเปลียนสถานะของ CTI รายได้จาการขายปรับเพิมขึนร้ อยละ 12 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และ EBITDA ปรับตัวเพิมขึนร้ อยละ 10
มาอยูท่ ี 43,855 ล้ านบาท จากปั จจัยหลักดังต่อไปนี
1. การเพิมขึนของปริ มาณการขาย มาจากการปรับการผลิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการบริ โภค และการปรับช่องทางการ
จําหน่ายและการปรับตัวด้ านการตลาดให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
2. การขยายงานอย่างต่อเนืองเพือให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด
3. การบริหารจัดการต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายให้ มีประสิทธิภาพมากขึน
4. ราคาผลิตภัณ ฑ์ ใ นหลายประเทศอยู่ใ นระดับ ราคาเฉลียทีสูงกว่างวดเดีย วกันของปี ก่อน โดยประเทศทีมีราคาเนื อสัตว์
ปรับตัวเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญได้ แก่ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ กัมพูชา และ รัสเซีย
ทังนี กําไรสุทธิสําหรับรอบ 6 เดือนแรกของปี 2564 จํานวน 11,683 ล้ านบาท ลดลง 456 ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ 4 จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน ซึงเป็ นผลหลัก มาจากส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนทีลดลง 1,467 ล้ านบาท หรื อ ลดลงร้ อยละ 34 จากงวดเดีย วกัน
ของปี ก่อน โดยหลักมาจากผลประกอบการของ CPALL ทีปรับตัวลดลงจากมาตรการการควบคุมการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ที
ทําให้ เวลาในการดําเนินการลงลงจากมาตรการล็อคดาวน์และเคอร์ ฟิว
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ผลการดําเนินงานแบ่ งตามกิจการ สําหรั บงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 และ 2564

1. กิจการประเทศไทย
1.1 ในประเทศ
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรู ป
ธุรกิจอาหาร
1.2 ส่งออก
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรู ป
ธุรกิจอาหาร
2. กิจการต่ างประเทศ
2.1 ประเทศจีน
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรู ป
ธุรกิจอาหาร
2.2 ประเทศเวียดนาม
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรู ป
ธุรกิจอาหาร
2.3 ประเทศอืนๆ
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรู ป
ธุรกิจอาหาร
รายได้ จากการขายรวม
รายได้ อนื
รวมรายได้

ปี 2563
ล้ านบาท ร้ อยละ
87,419
31%
73,512
26%
18,880
7%
43,497
15%
11,135
4%
13,907
5%
14
0%
4,140
1%
9,753
3%
194,521
69%
74,948
27%
56,723
20%
13,822
5%
4,403
2%
52,490
19%
13,740
5%
36,748
13%
2,002
1%
67,083
24%
16,377
6%
32,701
12%
18,005
6%
281,940
100%
3,812
285,752

ปี 2564
ล้านบาท ร้ อยละ
94,093
38%
78,635
32%
21,032
8%
45,352
18%
12,251
5%
15,458
6%
51
0%
4,462
2%
10,945
4%
154,891
62%
13,467
5%
0%
8,715
4%
4,752
2%
57,154
23%
16,177
6%
38,348
15%
2,629
1%
84,270
34%
23,850
10%
40,931
16%
19,489
8%
248,984
100%
2,798
251,782

เปลียนแปลง
8%
7%

11%

-20%
-82%

9%

26%

-12%
-27%
-12%

- กิจการประเทศไทย
สําหรับ 6 เดือนแรกปี 2564 กิจการประเทศไทยมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายคิดเป็ นร้ อยละ 38 ของรายได้ จากการขายรวม
ของบริ ษัท โดยมีรายได้ จากการขายอยู่ที 94,093 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 8 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึงเป็ นการเพิมขึน
ของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิมขึนจากปริ มาณการขายทีมีการปรับกลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดและการ
ขายของผลิตภัณฑ์อาหารให้ มีสอดคล้ องกับสภาวะของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริ โภค ในส่วนของการส่งออกนัน ปรับตัว
ดีขึนจากมีความต้ องการนํ าเข้ าจากหลายประเทศทํ า ให้ ธุรกิจ อาหารมีผลการดํ าเนิน งานที ดี ขึนด้ วยเพิมขึนจากการผ่ อน
คลายมาตรการ Lock-down ในหลายประเทศ
- กิจการต่ างประเทศ
สําหรับ 6 เดือนแรกปี 2564 กิจการต่างประเทศมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายคิดเป็ นร้ อยละ 62 ของรายได้ จากการขายรวม
ของบริ ษัท โดยมีรายได้ จากการขายอยูท่ ี 154,891 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึงเป็ นผลมาจาก
การเปลียนสถานะของ CTI จากบริ ษัทย่อยเป็ นบริ ษัทร่ วมทีทําให้ ในปี 2564 บริ ษัทไม่มกี ารรับรู้ ยอดขายของ CTI แต่เป็ นการ
รับรู้ ในส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนแทน ซึงหากวิเคราะห์รายได้ จากการขายทีไม่นับรวมผลกระทบจากการเปลียนสถานะ
ของ CTI รายได้ จากการขายของกิจการต่ างประเทศสําหรับ 6 เดือนแรกปี 2564 เพิมขึนร้ อยละ14 จากงวดเดียวกันของปี
ก่อน โดยผลประกอบการของประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึน รายละเอียดโดยสรุ ปมีดังต่อไปนี
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ประเทศเวียดนาม
รายได้ จากการขายสําหรับ 6 เดือนแรกปี 2564 เพิมขึนร้ อยละ 9 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จากปริ มาณการขายสุกรและ
สุกรชําแหละทีเพิมขึน ถึงแม้ วา่ ราคาเฉลียสุกรใน ปี 2564 จะลดลงเล็กน้ อยจากการฟื นตัวของปริ มาณสุกรในประเทศ
ประเทศจีน
สํา หรับ 6 เดือ นแรกปี 2564 ธุรกิจในประเทศจีน มีรายได้ ลดลงร้ อยละ 82 จากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน จากการเปลี ยน
สถานะของ CTI จากบริษัทย่อยเป็ นบริ ษัทร่วม ซึงทําให้ ไม่มีการบันทึกรายได้ จากการขายของธุรกิจอาหารสัตว์ในไตรมาสนี
ทังนี ธุรกิจอาหารในประเทศจีนยังคงเติบโตต่อเนืองเมือเทียบกับปี ก่อนหน้ าจากปริ มาณการขายทีเพิมขึน
ประเทศอืนๆ
สําหรับประเทศอืนๆ ส่วนใหญ่ปรับตัวดีขนจากงวดเดี
ึ
ยวกันของปี ก่อน โดยประเทศทีมีผลประกอบการโดดเด่นได้ แก่ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ กัมพูชา และ รัสเซีย จากการเพิมขึนของราคาผลิตภัณฑ์ อย่างมีนยั สําคัญของสุกรและไก่เนื อ รวมถึงการเพิมขึน
ของปริมาณการผลิตทีสามารถขยายตลาดได้ มากขึน
2.

ฐานะการเงิน
(1) สินทรั พย์
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 สินทรัพย์ รวมของบริ ษัทมีจํานวน 792,223 ล้ านบาท ประกอบด้ วยสินทรั พย์ หมุนเวียนจํานวน
204,454 ล้ านบาท ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 213,935 ล้านบาท ค่าความนิยมจํานวน 58,551 ล้ านบาท เงินลงทุน
ระยะยาวจํานวน 251,313 ล้ านบาท และอืนๆ จํานวน 63,970 ล้ านบาท
สินทรัพย์ รวมเพิมขึนจากสินปี 2563 จํานวน 30,504 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4 สาเหตุหลักมาจาก
- สิน ค้ าคงเหลือทีเพิมขึนจํานวน 11,462 ล้ านบาท จากการสต๊ อควัตถุดิบอาหารสัตว์เพิมขึนเพือรองรั บการผลิต รวมทัง
ราคาวัตถุดิบทีเพิมขึน
- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึนจํานวน 13,797 ล้ านบาท ส่วนใหญ่จากการลงทุนในทรัพย์ สิน เพือขยายการดํ าเนินงาน
ของธุรกิจอาหารสัตว์ สุกรและอาหารแปรรูป
(2) หนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 หนีสินรวมของบริ ษัท มีจํานวน 509,450 ล้ า นบาท ประกอบด้ วยเจ้ าหนี การค้ าและเจ้ าหนี อื น
จํานวน 38,252 ล้ านบาท หนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 383,791 ล้ านบาท หนีสินตามสัญญาเช่าจํานวน 31,978 ล้ าน
บาท และอืนๆ จํานวน 55,429 ล้ านบาท
หนีสินรวมมีจํานวนเพิมขึนจากสินปี 2563 จํานวน 9,910 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2 โดยการเปลียนแปลงทีเกิดขึนส่วนใหญ่
เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนจํานวน 5,940 ล้ านบาท ซึงเกิดจากการซือไก่เป็ นเข้ าโรงงานแปร
รูป และซือวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิมขึน และหนีสินหมุนเวียนอืนเพิมขึนจํานวน 4,652 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการ
เพิมขึนของเงินปั นผลค้ างจ่ายของบริษัทย่อยบางแห่ง
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวน 282,773 ล้ านบาท เพิมขึนจากสินปี 2563 ร้ อยละ 8 ส่วนใหญ่เป็ นผล
มาจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานจํานวน 11,683 ล้ านบาท และเพิมขึนจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
จํานวน 11,074 ล้ านบาท
(3) ความสามารถในการบริ หารทรั พย์ สนิ
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริ ษัทมีลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนสุทธิจํานวน 35,228 ล้ านบาท ซึงผู้บริ หารได้ กําหนดนโยบาย
ควบคุมความเสียงด้ านการให้ เครดิต โดยการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินของลูกค้ าทุกรายที ขอวงเงินสินเชือและพิจารณา
ปั จ จัย อื นๆ ที อาจส่งผลต่อ ความเสี ยงด้ า นเครดิ ต ของลูก ค้ า ซึงรวมถึ งความเสียงของการผิ ด นั ด ชํ าระซึงเกียวข้ อ งกับ
อุตสาหกรรม และประเทศทีลูกค้ าดําเนินธุรกิจอยู่
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บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2564 จํานวน 63,598 ล้านบาท ประกอบด้ วย วัตถุดิบจํานวน 30,643 ล้ านบาท
สินค้ าสําเร็ จรูปจํานวน 17,882 ล้ านบาท และอืนๆ จํานวน 15,998 ล้ านบาท ทังนี บริ ษัทมีค่าเผือการปรับลดมูลค่าสินค้ า
ลดลงจํานวน 925 ล้ านบาท ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 1.4 ของสินค้ าคงเหลือรวม
(4) สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2564 บริ ษัทมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 15,112 ล้ านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด ณ วันสินงวดจํานวน 41,105 ล้านบาท ลดลงจากสินปี 2563 ร้ อยละ 54 โดยมีกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมดังนี
กระแสเงินสดได้ มาจากการดําเนินงานจํานวน 11,768 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากกําไรจากการดําเนินงานทีดีขนึ
กระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนจํานวน 2,044 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายจ่ายลงทุนจํานวน 11,432 ล้ านบาทและซือ
บริ ษัทย่อยจํานวน 1,354 ล้ านบาท และได้ มาจากเงินปั นผลรับจํานวน 10,861 ล้ านบาท
กระแสเงิ น สดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํา นวน 24,836 ล้ านบาท ส่วนใหญ่จากการจ่ายชําระเงิ น กู้ยื มและหุ้นกู้จํ า นวน
53,414 ล้ านบาท และได้ มาจากการออกหุ้นกู้จํานวน 30,000 ล้ านบาท
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 หนีสิน ที มีภาระดอกเบียประกอบด้ วย เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และตัวแลกเงิ นจํ านวน
176,520 ล้ านบาท หุ้นกู้จํานวน 207,271 ล้ านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ทีมีลักษณะคล้ ายทุนจํานวน 15,000 ล้ านบาท โดย
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ทีจะถึงกําหนดชํ าระภายใน 1 ปี เท่ากับ 39,743 ล้ านบาท และถึงกํา หนดชํ าระภายหลัง 1 ปี
เท่ากับ 272,166 ล้ านบาท
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2564 อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ทีคํานวณตามหลักเกณฑ์
ทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ชุดทียังมิได้ ไถ่ถอน เป็ นดังนี
(หน่วย : เท่า)
หุ้นกู้ทีออกก่อนหุ้นกู้ CPF ครังที 2/2556/1
หุ้นกู้ CPF ครังที 2/2556 และหุ้นกู้ทออกหลั
ี
งจากนัน/2 /3

อัตราส่วนหนีสินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบรวม
งบเฉพาะกิจการ
1.59
1.04
1.18
N/A

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที 1.80 เท่า ลดลงจากสินปี 2563 ทีมีอตั ราส่วน
อยู่ที 1.91 เท่า ในขณะที ความสามารถในการชํา ระหนี สินพิจารณาจากอัต ราส่ วนหนี สิ น ทีมีภ าระดอกเบียต่ อกํ าไรก่ อน
ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมและค่าตัดจําหน่าย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2564 อยูท่ ี 4.72 เท่า เพิมขึนจากสินปี 2563 ทีมี
อัตราส่วนอยู่ที 3.98 โดยเป็ นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินระยะยาวในปี 2564 จากการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินเพิมขึน และการปรับตัวลดลงของ EBITDA เป็ นผลมาจากการที CTI เปลียนสถานะจากบริ ษัทย่อยเป็ น
บริ ษัทร่วม นอกจากนีอัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 อยู่ที 0.54 เท่า ลดลงจากสินปี
2563 ทีมีอตั ราส่วนอยู่ที 0.60 เท่า โดยเป็ นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
และ การลดลงของ EBITDA เป็ นผลมาจากการที CTI เปลียนสถานะจากบริ ษัทย่อยเป็ นบริษัทร่วม

/1

/2
/3

อัตราส่วนหนีสิ นสุทธิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิ น 2.00:1.00 สําหรับงบการเงิ นรวม และไม่เกิน 1.15:1.00 สําหรับงบการเงิ นเฉพาะ คํานวณตามข้อมูลในงบการเงิ นประจํางวดบัญชี สินสุด ณ
วันที 30 มิ ถนุ ายน และวันที 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบัญชี ทีผูส้ อบบัญชี ได้สอบทานหรื อตรวจสอบแล้ว (แล้วแต่กรณี ) โดยหนีสินสุทธิ หมายถึง หนีสิ นทังหมดหักด้วยเงิ นสดและรายการ
เที ยบเท่าเงิ นสด และบวกด้วยภาระคําประกันหนีสินต่อบุคคล หรื อนิ ติบคุ คลอืนๆ แต่ไม่รวมถึง (1) ภาระคํ าประกันหนี สิ นที ซี พีเอฟมี ต่อบริ ษัทย่อย และภาระคําประกันหนี สินทีบริ ษัทย่อยมี ต่อซี
พีเอฟ และ (2) หนี สิ นภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ไม่รวมถึ งหุ้นกูด้ อ้ ยสิทธิ ทีมี ลกั ษณะคล้ายทุน
อัตราส่วนหนีสิ นสุทธิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิ น 2.00:1.00 สําหรับงบการเงิ นรวม โดยคํานวณตามข้อมูลในงบการเงิ นรวมประจํางวดบัญชี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบัญชี ที
ผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบแล้ว โดยหนี สินสุทธิ หมายถึง หนีสิ นทังหมดทีมี ภาระดอกเบี ย ซึ งไม่รวมหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน หักด้วยเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด และเงิ นลงทุนชัวคราว
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นอกจากนี บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1.10 เท่า เพิมขึนจากสินปี 2563 ซึงอยู่ที 0.95 เท่า
เนืองจากการเพิมขึนของสินทรั พย์ห มุนเวียน ส่วนใหญ่มาจากสินค้ าคงเหลือทีเพิมขึนจากการสต๊ อควัตถุดิบอาหารสัต ว์
เพิมขึนเพือรองรับการผลิต รวมทังราคาวัตถุดิบทีเพิมขึน ในขณะทีหนีสินหมุนเวียนลดลงจากการออกตัวแลกเงินลดลง
โดยมี Cash Cycle อยู่ที 50 วัน ซึงมากกว่าปี ก่อน ซึงอยู่ที 40 วัน ส่วนใหญ่จากระยะเวลาขายสินค้ าเฉลียทีเพิมขึนจาก
การสํารองวัตถุดิบทีใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์เพิมขึน ทังนีจากกระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่องต่างๆ ทําให้ บริ ษัท
มีสภาพคล่องเพียงพอในการดําเนินงาน ความสามารถในการชําระหนีและปฏิบตั ิตามเงือนไขการกู้ยืมได้
3.

ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ถึงแม้ วา่ บางประเทศสถานการณ์ ก าร
แพร่ระบาดของโรคจะดีขึนเมือเทียบกับปี ก่อนหน้ า แต่หลายประเทศยังคงไม่มีนโยบายในการเปิ ดประเทศกลับมาสู่ปกติ ทังมาตรการ
ควบคุมการระบาด ในหลายประเทศ รวมถึง ประเทศไทยและประเทศเวียดนามยังคงมีอยู่อย่างเข้ มงวด ทําให้ วิกฤตนียังคงส่งผลกระทบ
ต่อกําลังซึอของแต่ละประเทศ และมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัท อย่างไรก็ต าม เพือให้ ส ามารถดํ าเนินธุรกิจได้ อย่ าง
ต่อเนือง บริ ษัทได้ มีการปรับรู ปแบบการดําเนินธุรกิจ ด้ วยการนําแนวทางและมาตรการต่างๆ มาปรั บใช้ ให้ เข้ ากับสถานการณ์ อาทิ การ
เพิมช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์และการจัดส่งอาหารถึงบ้ าน (Delivery) ให้ มากขึน เพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ บู ริโภค และ
ในด้ านการผลิต บริ ษัทได้ มกี ารยกระดับความเข้ มข้ นของการเฝ้าระวังและการป้ องกัน
ราคาวัต ถุ ดิ บ ผลิ ต อาหารสัต ว์ ที ปรั บตั ว เพิมขึน จากสภาวะอากาศที แปรปรวนส่ งผลให้ ป ริ ม าณการเก็ บ เกี ยวผลผลิ ต ทาง
การเกษตรลดลง เป็ นผลให้ ต้นทุนในการผลิตของบริ ษัทเพิมสูงขึนจากปี 2563 ทังนี บริ ษัทได้ มีบริ หารจัดการวัตถุดิบโดยการปรั บเปลียน
มาใช้ วตั ถุดิบทดแทนทียังคงคุณภาพและโภชนาการของอาหารสัตว์ไว้ คงเดิม เพือลดผลกระทบจากราคาวัตถุดิบทีปรับเพิมขึน
ราคาเฉลียของเนือสัตว์ ในหลายประเทศอยู่ในระดับที ตํากว่าปี ทีผ่านมา จากการเพิมขึนของปริ มาณการเลียงสัตว์ในประเทศ
ต่างๆ รวมถึงประเทศเวียดนามและประเทศไทย และผลกระทบจากกําลังซือทีลดลง
ทังนี แม้ วา่ บริ ษัทจะมีมาตรการจัดการความเสียงทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างเป็ นระบบตามแนวทางที ระบุ
ไว้ ในปั จจัยความเสียงให้ มาอยู่ในระดับทียอมรับได้ แต่ก็ยงั มีความเป็ นไปได้ ทีการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสียงทีกําหนดไว้
อาจไม่มีประสิทธิผลเพียงพอทีจะลดความเสียงให้ อยู่ในระดับทียอมรั บได้ และส่งผลให้ ผลการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ ไว้
เนืองด้ วยปั จจัยภายนอกทีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การระบาดของโรคทีอุบตั ิใหม่ หรือปั ญหาทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค
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