
หน้าที 1 

การวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน สาํหรับงวด 9 เดือน สนิสุดวันท ี30 กนัยายน 2564 

ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานต่อไปนี เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท 

สําหรับงวด 9 เดือน สนิสดุวนัที 30 กนัยายน 2564 

1. ผลการดาํเนินงาน 

 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 หลายประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดทีรุนแรงขึนของโรคโควิด-19 และจากมาตรการ

ป้องกนัเพือควบคมุการระบาดของโรค ซงึกระทบตอ่ปริมาณการบริโภคและต้นทนุในการดําเนินงานของบริษัท อนัสง่ผลให้บริษัทมผีลให้

กําไรสทุธิในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ทีจํานวน 6,308 ล้านบาท ลดลง 13,306 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 68 เมือเทียบจากช่วง

เดียวกนัของปีกอ่น โดยมีรายละเอียดดงันี  

1)  อตัรากําไรขนัต้นอยู่ทีร้อยละ 15 อยู่ในระดับทีตํากว่าปีทีผ่านมาทีร้อยละ 18.5 จากระดับราคาเนือสัตว์หลักปรับตวัลดลง

และราคาวตัถดุิบปรับตวัเพิมขนึจากระยะเวลาเดียวกนัของปีทีผ่านมา  

 ราคาเนือสตัว์หลกัปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสําคญัจากปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิงราคาสกุรในประเทศเวียดนามและ

ประเทศไทย เป็นผลมาจากปริมาณสกุรในประเทศทีเพิมขนึในขณะทีความต้องการบริโภคลดลง  

 ราคาวตัถดุิบปรับตวัเพิมขนึจากสภาพภมิูอากาศของประเทศผู้ผลติวตัถดิุบหลกัทีมคีวามแปรปรวน ส่งผลให้

ปริมาณผลผลิตลดลงและราคาวตัถดิุบปรับตวัเพิมขึนตงัแต่ช่วงตนัปี 2564 ประกอบกับค่าขนส่งทีปรับสงูขนึ 

2)  มลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพขาดทนุ 3,861 ล้านบาท ขาดทนุเพิมขึน 3,382 ล้านบาท จากระยะเวลาเดียวกันของปี

ทีผ่านมา จากราคาสกุรทีปรับลดลงอย่างรุนแรงในไตรมาสที 3 ปี 2564 จากผลกระทบของโรคโควิด-19   

3)  ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน 1,530 ล้านบาท ลดลง 4,761 ล้านบาท จากระยะเวลาเดียวกันของปีทีผ่านมา โดยหลักมา

จากผลการดําเนินงานของ CPALL ทีลดลงสืบเนืองจากผลกระทบของโรคโควิด-19 และ ผลขาดทุนของบริษัทร่วมใน

ประเทศจีนจากราคาสกุรในประเทศจีนทีลดลง 

รายได้จากการขายของบริษัท 9 เดือนแรกของปี 2564  มีจํานวน 374,923 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน เป็นผลมาจากการเปลียนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของ Chia Tai Investment Co., Ltd. เมือเดือนธันวาคม 2563 ทังนี 

หากไมน่บัผลกระทบจากการเปลียนสถานะดังกล่าว รายได้จากการขาย 9 เดือนแรกของปี 2564 ปรับตวัเพมิขนึร้อยละ 9 
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ผลการดาํเนินงานแบ่งตามกิจการ สาํหรับงวด 9 เดอืน สนิสุดวันท ี30 กันยายน 2563 และ 2564 

  ปี 2563 ปี 2564 
เปลียนแปลง 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กิจการประเทศไทย 134,052 30% 140,163 37% 5% 
1.1 ในประเทศ 112,843 26% 117,781 31% 4% 

ธรุกิจอาหารสตัว์ 28,791 7% 32,689 9%  
ธรุกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 67,109 15% 66,907 18%  
ธรุกิจอาหาร 16,943 4% 18,185 5%  

1.2 ส่งออก 21,209 5% 22,382 6% 6% 
ธรุกิจอาหารสตัว์ 37 0% 97 0%  
ธรุกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 6,226 1% 5,855 2%  
ธรุกิจอาหาร 14,946 3% 16,430 4%  

2. กิจการต่างประเทศ 305,693 70% 234,760 63% -23% 
2.1 ประเทศจีน 121,546 28% 21,050 6% -83% 

ธรุกิจอาหารสตัว์ 91,822 21% -    

ธรุกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 22,528 5% 13,643 4%  

ธรุกิจอาหาร 7,196 2% 7,407 2%  

2.2 ประเทศเวียดนาม 80,620 18% 82,190 22% 2% 
ธรุกิจอาหารสตัว์ 21,307 5% 24,789 7%  
ธรุกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 56,073 13% 53,226 14%  
ธรุกิจอาหาร 3,240 1% 4,175 1%  

2.3 ประเทศอืนๆ 103,527 24% 131,520 35% 27% 
ธรุกิจอาหารสตัว์ 25,061 6% 37,316 10%  
ธรุกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 51,250 12% 62,748 17%  
ธรุกิจอาหาร 27,216 6% 31,456 8%  

รายได้จากการขายรวม 439,745 100% 374,923 100% -15% 

รายได้อนื 4,996    6,399  28% 

รวมรายได้ 444,741   381,322  -14% 

- กจิการประเทศไทย 

สําหรับ 9 เดือนแรกของปี 2564  กิจการประเทศไทยมีสดัส่วนรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้จากการขาย

รวมของบริษัท โดยมีรายได้จากการขายอยู่ที 140,163 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 5 จากงวดเดียวกันของปีก่อน  โดยส่วน

ใหญ่เป็นการเพิมขนึจากปริมาณการขายอาหารสตัว์ทีปรับตัวเพิมขนึตามปริมาณการเลียงสัตว์ทีเพิมขึน และการผลักดัน

การสง่ออกอาหารแปรรูปทีเพมิขนึ 

- กจิการต่างประเทศ 

สําหรับ 9 เดือนแรกปี 2564 กิจการต่างประเทศมีสดัส่วนรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 63 ของรายได้จากการขายรวม

ของบริษัท โดยมีรายได้จากการขายอยู่ที 234,760 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึงเป็นผลมาจาก

การเปลียนสถานะของ CTI ทงันี หากไมน่ับผลกระทบจากการเปลียนสถานะดังกล่าว รายได้จากการขาย 9 เดือนแรกของปี 

2564 ปรับตัวเพิมขึนร้อยละ 11 จากการขยายงานอย่างต่อเนืองของกิจการในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงประเทศ

มาเลเซีย อินเดีย และฟิลิปปินส์  
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2. ฐานะการเงิน 

(1) สนิทรัพย์ 

ณ วันที 30 กันยายน 2564 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีจํานวน 831,344 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 

224,979 ล้านบาท ทีดิน อาคารและอุปกรณ์จํานวน 221,844 ล้านบาท ค่าความนิยมจํานวน 61,936 ล้านบาท เงินลงทุน

ระยะยาวจํานวน 253,248 ล้านบาท และอนืๆ จํานวน 69,337 ล้านบาท 

สินทรัพย์รวมเพมิขนึจากสินปี 2563 จํานวน 69,625 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 สาเหตุหลกัมาจาก 

- สินค้าคงเหลือทีเพมิขนึจํานวน 15,781 ล้านบาท สว่นใหญ่จากการสต๊อควตัถดิุบอาหารสตัว์เพมิขึนเพือรองรับการผลิต 

รวมทงัราคาวตัถดุิบทีเพมิขนึ  

- สินทรัพย์ชีวภาพเพิมขึนจํานวน 11,605 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากปริมาณสุกรขุนคงเหลือทีเพิมขนึจากภาวะสินค้าล้น

ตลาดในประเทศเวียดนามและไทย 

- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึนจํานวน 21,706 ล้านบาท สว่นใหญ่จากการลงทุนในทรัพย์สินเพือขยายการดําเนินงาน

ของธุรกิจอาหารสตัว์ โรงชําแหละ สกุรและอาหารแปรรูป 

(2) หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที 30 กันยายน 2564 หนีสินรวมของบริษัทมีจํานวน 547,137 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

จํานวน 37,226 ล้านบาท หนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 423,552  ล้านบาท หนีสินตามสญัญาเช่าจํานวน 34,664 ล้าน

บาท และอนืๆ จํานวน 51,695 ล้านบาท 

หนีสินรวมมจํีานวนเพมิขนึจากสินปี 2563 จํานวน 47,597 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 โดยการเปลยีนแปลงทเีกิดขนึสว่น

ใหญ่เป็นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินทีมภีาระดอกเบียจํานวน 39,306 ล้านบาท เพอืใช้เป็นรายจา่ยลงทุนโดยหุ้นกู้

เพมิขนึจํานวน 22,822 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิมขนึจาํนวน 25,652 ล้านบาท   

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 สว่นของผู้ถือหุ้นมจํีานวน 284,207 ล้านบาท เพมิขนึจากสินปี 2563 จํานวน 22,028 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 8 สว่นใหญ่เพมิขนึจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงนิจํานวน 20,823 ล้านบาท 

(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 บริษัทมีลูกหนีการค้าและลกูหนีอนืสทุธิจํานวน 35,166 ล้านบาท ซงึผู้บริหารได้กําหนดนโยบาย

ควบคุมความเสียงด้านการให้เครดิต  โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสินเชือและพิจารณา

ปัจจัยอืนๆ ทีอาจส่งผลต่อความเสียงด้านเครดิตของลูกค้า ซึงรวมถึงความเสียงของการผิดนัดชําระซึงเกียวข้องกับ

อตุสาหกรรม และประเทศทีลกูค้าดําเนินธุรกิจอยู ่ 

บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน 2564 จํานวน 67,917 ล้านบาท ประกอบด้วย วัตถุดิบจํานวน 34,023 ล้าน

บาท สินค้าสําเร็จรูปจํานวน 18,590 ล้านบาท และอืนๆ จํานวน 16,327 ล้านบาท ทังนี บริษัทมีค่าเผือการปรับลดมูลค่า

สินค้าลดลงจํานวน 1,023 ล้านบาท ซงึคิดเป็นร้อยละ 2 ของสินค้าคงเหลือรวม  

(4) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

ณ วันที 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 6,841 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสด ณ วนัสินงวดจํานวน 50,802 ล้านบาท ลดลงจากสินปี 2563 ร้อยละ 7  โดยมกีระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมดงันี 

กระแสเงนิสดได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 5,711 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากกําไรจากการดําเนินงาน 

กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนจํานวน 3,975 ล้านบาท  ส่วนใหญ่มาจากรายจ่ายลงทุนจํานวน 16,340 ล้านบาทและซือ

เงินลงทุนจํานวน 2,033 ล้านบาท และได้มาจากเงินปันผลรับจํานวน 11,229 ล้านบาท และขายเงินลงทุนจํานวน 4,308 

ล้านบาท 
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กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 8,577 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการจ่ายชําระเงินกู้ยืมและหุ้ นกู้ จํานวน 

62,606 ล้านบาท จ่ายดอกเบียและเงินปันผลจํานวน 24,788 ล้านบาท และได้มาจากการกู้ ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 

37,901 ล้านบาท และออกหุ้นกู้ จํานวน 45,000 ล้านบาท 

ณ วันที 30 กันยายน 2564 หนีสินทีมีภาระดอกเบียประกอบด้วย เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินและตัวแลกเงินจํานวน 

211,054 ล้านบาท หุ้นกู้ จํานวน 211,175 ล้านบาท และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลักษณะคล้ายทุนจํานวน 15,000 ล้านบาท โดย

เงินกู้ ยืมระยะยาวและหุ้ นกู้ ทีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี เท่ากับ 34,442 ล้านบาท และถึงกําหนดชําระภายหลัง 1 ปี 

เทา่กบั 295,255 ล้านบาท 

ณ วันที  30 กันยายน 2564  อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Net Debt to Equity Ratio) ทีคํานวณตาม

หลกัเกณฑ์ทรีะบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ทกุชดุทียงัมิได้ไถถ่อน เป็นดงันี 

 อตัราสว่นหนีสินสทุธิตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น  

(หนว่ย : เทา่) งบรวม งบเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู้ ทีออกก่อนหุ้นกู้  CPF ครังที 2/2556/1 1.68 1.03 

หุ้นกู้  CPF ครังที 2/2556 และหุ้นกู้ ทีออกหลงัจากนนั/2 /3 1.28 N/A 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมอยู่ที 1.93 เทา่ เพิมขึนจากสินปี 2563 ทีมีอตัราสว่น

อยู่ที 1.91 เท่า ในขณะทีความสามารถในการชําระหนีสินลดลงโดยพิจารณาจากอตัราสว่นหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกําไร

กอ่นดอกเบียจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสือมและค่าตัดจําหน่าย ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 อยู่ท ี6.46 เท่า เพิมขนึจากสินปี 2563 

ทีมีอตัราส่วนอยู่ที 3.98 โดยเป็นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินระยะยาวในปี 2564 จากการออกหุ้นกู้และเงินกู้ ยืมระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ และการปรับตวัลดลงของ EBITDA เป็นผลมาจากการที CTI เปลียนสถานะจากบริษัทย่อย

เป็นบริษัทร่วม และผลการดําเนินงานของธุรกิจสุกรในประเทศเวียดนามลดลงจากราคาสุกรทีปรับตัวลดลง นอกจากนี

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผูกพนั ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 อยู่ที 0.43 เทา่ ลดลงจากสินปี 2563 ทีมีอตัราสว่นอยู่

ที 0.60 เท่า โดยเป็นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี และการลดลงของ 

EBITDA เป็นผลมาจากการที CTI เปลียนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม และผลการดําเนินงานของธุรกิจสุกรใน

ประเทศเวียดนามลดลงจากราคาสกุรทีปรับตวัลดลง  
 

นอกจากนี บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1.13 เท่า เพิมขึนจากสินปี 2563 ซึงอยู่ที 0.95 เท่า 

เนืองจากการเพิมขึนของสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนใหญ่มาจากสินค้าคงเหลือทีเพิมขึนจากการสต๊อควัตถุดิบอาหารสัตว์

เพมิขนึเพือรองรับการผลิต รวมทงัราคาวัตถุดิบทีเพมิขึน และสินทรัพย์ชีวภาพเพมิขึนจากปริมาณสกุรขนุคงเหลือเพมิขึนจาก

ภาวะสินค้าล้นตลาดในประเทศเวียดนามและไทย ในขณะทีหนีสินหมุนเวียนลดลงจากการออกตัวแลกเงินลดลง โดยมี 

Cash Cycle อยู่ที 53 วัน ซงึมากกวา่ปีก่อน ซงึอยู่ที 40 วัน สว่นใหญ่จากระยะเวลาขายสินค้าเฉลียทีเพิมขึนจากการสํารอง

วตัถุดิบทีใช้ในการผลิตอาหารสตัว์เพิมขนึ ทังนีจากกระแสเงินสดและอตัราส่วนสภาพคล่องต่างๆ ทําให้บริษัทมีสภาพคล่อง

เพยีงพอในการดําเนินงาน ความสามารถในการชําระหนีและปฏิบตัิตามเงือนไขการกู้ยืมได้ 

 

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

วนัที 30 มิถนุายน และวนัที 31 ธนัวาคม ของแต่ละงวดบญัชีทีผูส้อบบญัชีได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้ว (แล้วแต่กรณี) โดยหนีสินสทุธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดหกัด้วยเงินสดและรายการ

เทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุชวัคราว และบวกดว้ยภาระคําประกนัหนีสินต่อบคุคล หรือนิติบคุคลอืนๆ  แต่ไม่รวมถึง (1) ภาระคําประกนัหนีสินทีซีพีเอฟมีต่อบริษัทย่อย และภาระคําประกนัหนีสิน

ทีบริษัทย่อยมีต่อซีพีเอฟ และ (2) หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
/2 ไม่รวมถึงหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทนุ 
/3 อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่เกิน 2.00:1.00 สําหรับงบการเงินรวม โดยคํานวณตามข้อมูลในงบการเงินรวมประจํางวดบัญชีสินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของแต่ละงวดบญัชีที

ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ โดยหนีสินสทุธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย ซึงไม่รวมหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หกัดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชวัคราว  
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3. การจ่ายเงินปันผล 

เมือวนัที 10 กันยายน 2564 ซีพีเอฟได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 

มถินุายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท  

4. ปัจจัยทมีผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ถึงแม้ว่าบางประเทศสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคจะดีขึนเมือเทียบกับปีก่อนหน้า แต่หลายประเทศยังคงไมมี่นโยบายในการเปิดประเทศกลับมาสู่ปกติ ทังมาตรการ

ควบคุมการระบาดในหลายประเทศ รวมถึง ประเทศไทยและประเทศเวียดนามยงัคงมีอยู่อย่างเข้มงวด ทําให้วิกฤตนยีังคงส่งผลกระทบ

ต่อกําลังซือของแต่ละประเทศ และมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพือให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่าง

ต่อเนือง บริษัทได้มีการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ด้วยการนําแนวทางและมาตรการต่างๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ อาทิ การ

เพมิช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์และการจัดส่งอาหารถึงบ้าน (Delivery) ให้มากขึน เพอือํานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค และ

ในด้านการผลิต บริษัทได้มกีารยกระดับความเข้มข้นของการเฝ้าระวงัและการป้องกนั   

ราคาวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ทีปรับตัวเพิมขึน จากสภาวะอากาศทีแปรปรวนส่งผลให้ปริมาณการเก็บเกียวผลผลิตทาง

การเกษตรลดลง เป็นผลให้ต้นทนุในการผลิตของบริษัทเพิมสงูขนึจากปี 2563 ทงันี บริษัทได้มีบริหารจดัการวตัถุดิบโดยการปรับเปลียน

มาใช้วตัถดุิบทดแทนทียงัคงคณุภาพและโภชนาการของอาหารสตัว์ไว้คงเดิม เพอืลดผลกระทบจากราคาวตัถดิุบทีปรับเพิมขนึ  

ราคาเฉลียของเนือสัตว์ในหลายประเทศอยู่ในระดับทีตํากว่าปีทีผ่านมา จากการเพิมขึนของปริมาณการเลียงสัตว์ในประเทศ

ต่างๆ รวมถึงประเทศเวียดนามและประเทศไทย และผลกระทบจากกําลงัซือทีลดลง    

ทังนี แม้ว่าบริษัทจะมีมาตรการจัดการความเสียงทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่างเป็นระบบตามแนวทางทีระบุ

ไว้ในปัจจยัความเสียงให้มาอยู่ในระดบัทียอมรับได้ แตก่็ยงัมีความเป็นไปได้ทีการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสียงทีกําหนดไว้

อาจไม่มีประสิทธิผลเพียงพอทีจะลดความเสียงให้อยู่ในระดับทียอมรับได้ และส่งผลให้ผลการดําเนินงานไมเ่ป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ 

เนืองด้วยปัจจยัภายนอกทีไมส่ามารถควบคมุได้ เชน่ การระบาดของโรคทีอบุติัใหม ่หรือปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค 


