การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรั บงวด 9 เดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2564
ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานต่อไปนี เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริ ษัท
สําหรับงวด 9 เดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2564
1.

ผลการดําเนินงาน

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 หลายประเทศได้ รับผลกระทบจากการระบาดที รุ นแรงขึนของโรคโควิด-19 และจากมาตรการ
ป้ องกันเพือควบคุมการระบาดของโรค ซึงกระทบต่อปริ มาณการบริ โภคและต้ นทุนในการดําเนินงานของบริ ษัท อันส่งผลให้ บริ ษัทมีผลให้
กําไรสุทธิในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ทีจํานวน 6,308 ล้ านบาท ลดลง 13,306 ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ 68 เมือเที ยบจากช่วง
เดียวกันของปี กอ่ น โดยมีรายละเอียดดังนี
1) อัตรากําไรขันต้ นอยู่ทีร้ อยละ 15 อยู่ในระดับทีตํ ากว่าปี ทีผ่านมาที ร้ อยละ 18.5 จากระดับราคาเนือสัตว์ หลักปรั บตัวลดลง
และราคาวัตถุดิบปรับตัวเพิมขึนจากระยะเวลาเดียวกันของปี ทีผ่านมา
 ราคาเนือสัตว์หลักปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสําคัญจากปี ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ งราคาสุกรในประเทศเวียดนามและ
ประเทศไทย เป็ นผลมาจากปริ มาณสุกรในประเทศทีเพิมขึนในขณะทีความต้ องการบริ โภคลดลง
 ราคาวัตถุดิบปรับตัวเพิมขึนจากสภาพภูมิอากาศของประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบหลักทีมีความแปรปรวน ส่งผลให้
ปริ มาณผลผลิตลดลงและราคาวัตถุดิบปรับตัวเพิมขึนตังแต่ช่วงตันปี 2564 ประกอบกับค่าขนส่งทีปรับสูงขึน
2) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพขาดทุน 3,861 ล้ านบาท ขาดทุนเพิมขึน 3,382 ล้ านบาท จากระยะเวลาเดียวกันของปี
ทีผ่านมา จากราคาสุกรทีปรับลดลงอย่างรุนแรงในไตรมาสที 3 ปี 2564 จากผลกระทบของโรคโควิด-19
3) ส่ว นแบ่งกําไรจากเงินลงทุน 1,530 ล้ านบาท ลดลง 4,761 ล้ านบาท จากระยะเวลาเดี ยวกันของปี ทีผ่านมา โดยหลักมา
จากผลการดํ าเนิ นงานของ CPALL ที ลดลงสืบ เนื องจากผลกระทบของโรคโควิ ด-19 และ ผลขาดทุน ของบริ ษัทร่ วมใน
ประเทศจีนจากราคาสุกรในประเทศจีนทีลดลง
รายได้ จากการขายของบริ ษัท 9 เดือนแรกของปี 2564 มีจํานวน 374,923 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 15 จากช่วงเดี ยวกัน ของปี
ก่อน เป็ นผลมาจากการเปลียนสถานะจากบริ ษัทย่อยเป็ นบริ ษัทร่วมของ Chia Tai Investment Co., Ltd. เมือเดือนธันวาคม 2563 ทังนี
หากไม่นบั ผลกระทบจากการเปลียนสถานะดังกล่าว รายได้ จากการขาย 9 เดือนแรกของปี 2564 ปรับตัวเพิมขึนร้ อยละ 9
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ผลการดําเนินงานแบ่ งตามกิจการ สําหรั บงวด 9 เดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2563 และ 2564

1. กิจการประเทศไทย
1.1 ในประเทศ
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรู ป
ธุรกิจอาหาร
1.2 ส่ งออก
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
134,052
30%
112,843
26%
28,791
7%
67,109
15%
16,943
4%
21,209
5%
37
0%
6,226
1%
14,946
3%
305,693
70%
121,546
28%
91,822
21%
22,528
5%
7,196
2%
80,620
18%
21,307
5%
56,073
13%
3,240
1%
103,527
24%
25,061
6%
51,250
12%
27,216
6%
439,745
100%
4,996
444,741

ปี 2564
ล้ านบาท ร้ อยละ
140,163
37%
117,781
31%
32,689
9%
66,907
18%
18,185
5%
22,382
6%
97
0%
5,855
2%
16,430
4%
234,760
63%
21,050
6%
13,643
4%
7,407
2%
82,190
22%
24,789
7%
53,226
14%
4,175
1%
131,520
35%
37,316
10%
62,748
17%
31,456
8%
374,923
100%
6,399
381,322

เปลียนแปลง

5%
4%

6%

-23%
-83%

2%

27%

-15%
28%
-14%

- กิจการประเทศไทย
สําหรับ 9 เดือนแรกของปี 2564 กิจ การประเทศไทยมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายคิดเป็ นร้ อยละ 37 ของรายได้ จากการขาย
รวมของบริ ษัท โดยมีรายได้ จากการขายอยู่ที 140,163 ล้ า นบาท เพิมขึนร้ อยละ 5 จากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อน โดยส่วน
ใหญ่ เป็ นการเพิมขึนจากปริ มาณการขายอาหารสัตว์ทีปรั บตัวเพิมขึนตามปริ มาณการเลียงสัตว์ทีเพิมขึน และการผลักดัน
การส่งออกอาหารแปรรู ปทีเพิมขึน
- กิจการต่ างประเทศ
สําหรับ 9 เดือนแรกปี 2564 กิจ การต่างประเทศมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายคิดเป็ นร้ อยละ 63 ของรายได้ จากการขายรวม
ของบริ ษัท โดยมีรายได้ จากการขายอยู่ที 234,760 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 23 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึงเป็ นผลมาจาก
การเปลียนสถานะของ CTI ทังนี หากไม่นับผลกระทบจากการเปลียนสถานะดังกล่าว รายได้ จากการขาย 9 เดือนแรกของปี
2564 ปรับตัว เพิมขึนร้ อยละ 11 จากการขยายงานอย่างต่อ เนื องของกิจการในต่ า งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ งประเทศ
มาเลเซีย อินเดีย และฟิ ลิปปิ นส์
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2.

ฐานะการเงิน
(1) สินทรั พย์
ณ วันที 30 กัน ยายน 2564 สินทรัพย์ รวมของบริ ษัทมีจํานวน 831,344 ล้ า นบาท ประกอบด้ วยสินทรัพย์ หมุนเวียนจํ านวน
224,979 ล้ านบาท ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 221,844 ล้ านบาท ค่าความนิ ยมจํานวน 61,936 ล้ านบาท เงินลงทุน
ระยะยาวจํานวน 253,248 ล้ านบาท และอืนๆ จํานวน 69,337 ล้ านบาท
สินทรัพย์ รวมเพิมขึนจากสินปี 2563 จํานวน 69,625 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9 สาเหตุหลักมาจาก
- สิน ค้ าคงเหลือทีเพิมขึนจํานวน 15,781 ล้ า นบาท ส่วนใหญ่จากการสต๊ อควัตถุดิบอาหารสัตว์เพิมขึนเพือรองรับการผลิต
รวมทังราคาวัตถุดิบทีเพิมขึน
- สิน ทรั พย์ ชีวภาพเพิมขึนจํานวน 11,605 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ จากปริ มาณสุก รขุนคงเหลื อที เพิมขึนจากภาวะสิ นค้ า ล้ น
ตลาดในประเทศเวียดนามและไทย
- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึนจํานวน 21,706 ล้ านบาท ส่วนใหญ่จากการลงทุนในทรัพย์ สินเพือขยายการดําเนินงาน
ของธุรกิจอาหารสัตว์ โรงชําแหละ สุกรและอาหารแปรรู ป
(2) หนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วัน ที 30 กัน ยายน 2564 หนีสิน รวมของบริ ษัทมีจํา นวน 547,137 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเจ้ า หนีการค้ า และเจ้ าหนี อื น
จํานวน 37,226 ล้ านบาท หนีสินที มีภาระดอกเบียจํานวน 423,552 ล้ า นบาท หนี สินตามสัญญาเช่าจํานวน 34,664 ล้ าน
บาท และอืนๆ จํานวน 51,695 ล้ านบาท
หนีสินรวมมีจํานวนเพิมขึนจากสินปี 2563 จํานวน 47,597 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 โดยการเปลียนแปลงทีเกิดขึนส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 39,306 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นรายจ่ายลงทุนโดยหุ้นกู้
เพิมขึนจํานวน 22,822 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึนจํานวน 25,652 ล้ านบาท
ณ วันที 30 กันยายน 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวน 284,207 ล้ านบาท เพิมขึนจากสินปี 2563 จํานวน 22,028 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 8 ส่วนใหญ่เพิมขึนจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจํานวน 20,823 ล้ านบาท
(3) ความสามารถในการบริ หารทรั พย์ สนิ
ณ วันที 30 กันยายน 2564 บริ ษัทมีลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนสุทธิจํานวน 35,166 ล้ านบาท ซึงผู้บริ หารได้ กําหนดนโยบาย
ควบคุมความเสียงด้ านการให้ เครดิต โดยการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน ของลูกค้ าทุกรายทีขอวงเงินสินเชือและพิจารณา
ปั จ จัย อื นๆ ที อาจส่งผลต่ อความเสี ยงด้ า นเครดิ ต ของลูก ค้ า ซึ งรวมถึ งความเสี ยงของการผิ ด นั ด ชํ า ระซึ งเกียวข้ องกั บ
อุตสาหกรรม และประเทศทีลูกค้ าดําเนินธุรกิจอยู่
บริ ษัท มีสินค้ าคงเหลือ ณ วัน ที 30 กัน ยายน 2564 จํานวน 67,917 ล้ า นบาท ประกอบด้ วย วัตถุดิ บจํ านวน 34,023 ล้ า น
บาท สิน ค้ าสําเร็ จรู ปจํานวน 18,590 ล้ านบาท และอืนๆ จํานวน 16,327 ล้ า นบาท ทังนี บริ ษัทมีค่าเผื อการปรั บลดมูลค่า
สินค้ าลดลงจํานวน 1,023 ล้ านบาท ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 2 ของสินค้ าคงเหลือรวม
(4) สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
ณ วันที 30 กัน ยายน 2564 บริ ษัทมีกระแสเงิน สดลดลงสุท ธิจํานวน 6,841 ล้ า นบาท โดยมี เงิน สดและรายการเที ย บเท่า
เงินสด ณ วันสินงวดจํานวน 50,802 ล้ านบาท ลดลงจากสินปี 2563 ร้ อยละ 7 โดยมีกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมดังนี
กระแสเงินสดได้ มาจากการดําเนินงานจํานวน 5,711 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากกําไรจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนจํานวน 3,975 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายจ่ายลงทุนจํานวน 16,340 ล้ านบาทและซือ
เงินลงทุนจํานวน 2,033 ล้ านบาท และได้ มาจากเงิน ปั นผลรับจํานวน 11,229 ล้ า นบาท และขายเงินลงทุน จํ านวน 4,308
ล้ านบาท
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กระแสเงิน สดใช้ ไปในกิ จกรรมจัด หาเงิน จํ า นวน 8,577 ล้ านบาท ส่ วนใหญ่ จากการจ่ายชํา ระเงิน กู้ยื ม และหุ้น กู้จํา นวน
62,606 ล้ านบาท จ่ายดอกเบียและเงินปั นผลจํ านวน 24,788 ล้ า นบาท และได้ มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํ านวน
37,901 ล้ านบาท และออกหุ้นกู้จํานวน 45,000 ล้ านบาท
ณ วัน ที 30 กัน ยายน 2564 หนี สิน ที มีภ าระดอกเบียประกอบด้ วย เงิ นกู้ยื มจากสถาบัน การเงิน และตัวแลกเงิน จํ านวน
211,054 ล้ านบาท หุ้นกู้จํานวน 211,175 ล้ านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลักษณะคล้ ายทุนจํานวน 15,000 ล้ านบาท โดย
เงิน กู้ยืมระยะยาวและหุ้น กู้ทีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี เท่ากับ 34,442 ล้ านบาท และถึงกํ า หนดชําระภายหลัง 1 ปี
เท่ากับ 295,255 ล้ านบาท
ณ วัน ที 30 กั น ยายน 2564 อัต ราส่ว นหนี สิ น สุท ธิ ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (Net Debt to Equity Ratio) ที คํ า นวณตาม
หลักเกณฑ์ทระบุ
ี ไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิและหน้ าที ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ชุดทียังมิได้ ไถ่ถอน เป็ นดังนี
(หน่วย : เท่า)
หุ้นกู้ทีออกก่อนหุ้นกู้ CPF ครังที 2/2556/1
หุ้นกู้ CPF ครั งที 2/2556 และหุ้นกู้ทีออกหลังจากนัน/2 /3

อัตราส่วนหนีสินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบรวม
งบเฉพาะกิจการ
1.68
1.03
1.28
N/A

ณ วันที 30 กันยายน 2564 อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที 1.93 เท่า เพิมขึนจากสินปี 2563 ทีมีอตั ราส่วน
อยู่ที 1.91 เท่า ในขณะทีความสามารถในการชําระหนีสินลดลงโดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกําไร
ก่อนดอกเบียจ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสือมและค่าตัดจําหน่าย ณ วันที 30 กันยายน 2564 อยู่ที 6.46 เท่า เพิมขึนจากสินปี 2563
ทีมีอตั ราส่วนอยู่ที 3.98 โดยเป็ นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสิน ระยะยาวในปี 2564 จากการออกหุ้น กู้และเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึน และการปรับตัวลดลงของ EBITDA เป็ นผลมาจากการที CTI เปลียนสถานะจากบริ ษัทย่อย
เป็ นบริ ษัท ร่วม และผลการดําเนิ น งานของธุรกิจ สุก รในประเทศเวียดนามลดลงจากราคาสุก รที ปรั บตัว ลดลง นอกจากนี
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน ณ วันที 30 กันยายน 2564 อยู่ที 0.43 เท่า ลดลงจากสินปี 2563 ทีมีอตั ราส่วนอยู่
ที 0.60 เท่า โดยเป็ นผลมาจากการเพิมขึนของหนี สิ น ทีมี ภ าระดอกเบียที ถึงกํ าหนดชําระภายใน 1 ปี และการลดลงของ
EBITDA เป็ นผลมาจากการที CTI เปลียนสถานะจากบริ ษัทย่อยเป็ นบริ ษัทร่ วม และผลการดํ าเนิ นงานของธุ รกิ จสุก รใน
ประเทศเวียดนามลดลงจากราคาสุกรทีปรับตัวลดลง
นอกจากนี บริ ษัทมี อัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงิน รวมเท่า กับ 1.13 เท่า เพิมขึนจากสินปี 2563 ซึงอยู่ที 0.95 เท่า
เนืองจากการเพิมขึนของสิน ทรั พย์ หมุน เวียน ส่ว นใหญ่ม าจากสิน ค้ าคงเหลื อที เพิมขึนจากการสต๊ อควัตถุดิบอาหารสัต ว์
เพิมขึนเพือรองรับการผลิต รวมทังราคาวัตถุดิบทีเพิมขึน และสินทรัพย์ชีวภาพเพิมขึนจากปริ มาณสุกรขุนคงเหลือเพิมขึนจาก
ภาวะสินค้ าล้ น ตลาดในประเทศเวีย ดนามและไทย ในขณะที หนีสิน หมุนเวี ย นลดลงจากการออกตัวแลกเงิ น ลดลง โดยมี
Cash Cycle อยู่ที 53 วัน ซึงมากกว่าปี ก่อน ซึงอยู่ที 40 วัน ส่วนใหญ่จากระยะเวลาขายสินค้ าเฉลียทีเพิมขึนจากการสํารอง
วัตถุดิบทีใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์เพิมขึน ทังนีจากกระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่องต่างๆ ทําให้ บริ ษัทมีสภาพคล่อง
เพียงพอในการดําเนินงาน ความสามารถในการชําระหนีและปฏิบตั ิตามเงือนไขการกู้ยืมได้

/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 ) โดยหนี สินสุทธิ หมายถึง หนีสินทังหมดหักด้วยเงิ นสดและรายการ
เที ยบเท่าเงิ นสด เงิ นลงทุนชัวคราว และบวกด้วยภาระคําประกันหนี สินต่ อบุคคล หรื อนิติบคุ คลอืนๆ แต่ไม่รวมถึง (1) ภาระคําประกันหนีสินที ซี พีเอฟมีต่อบริ ษัทย่อย และภาระคํ าประกันหนีสิ น
ทีบริ ษัทย่อยมีต่อซี พีเอฟ และ (2) หนี สิ นภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ไม่รวมถึงหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ทีมี ลกั ษณะคล้ายทุน
อัตราส่วนหนีสินสุทธิ ต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ้น ไม่เกิ น 2.00:1.00 สําหรับงบการเงิ นรวม โดยคํานวณตามข้อมู ลในงบการเงิ นรวมประจํ างวดบัญชี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบัญชี ที
ผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบแล้ว โดยหนีสินสุทธิ หมายถึง หนีสินทังหมดทีมี ภาระดอกเบี ย ซึงไม่รวมหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน หักด้วยเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด และเงิ นลงทุนชัวคราว
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3.

การจ่ายเงินปั นผล
เมือวันที 10 กัน ยายน 2564 ซีพีเอฟได้ จ่ายเงินปั น ผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิ นงานสําหรั บงวด 6 เดื อน สินสุดวัน ที 30
มิถนุ ายน 2564 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
4.

ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต
การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ถึงแม้ ว่าบางประเทศสถานการณ์ การ
แพร่ ระบาดของโรคจะดีขึนเมือเทียบกับปี ก่อนหน้ า แต่หลายประเทศยังคงไม่มีนโยบายในการเปิ ดประเทศกลับมาสู่ปกติ ทังมาตรการ
ควบคุมการระบาดในหลายประเทศ รวมถึง ประเทศไทยและประเทศเวียดนามยังคงมีอยู่อย่างเข้ มงวด ทําให้ วิกฤตนียังคงส่งผลกระทบ
ต่อกําลังซือของแต่ล ะประเทศ และมีผลกระทบต่อ ผลการดํ าเนิ นงานของบริ ษัท อย่างไรก็ ต าม เพือให้ ส ามารถดํ าเนิ นธุรกิ จได้ อย่าง
ต่อเนือง บริ ษัท ได้ มีการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ด้ วยการนําแนวทางและมาตรการต่างๆ มาปรั บใช้ ให้ เข้ ากับสถานการณ์ อาทิ การ
เพิมช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ และการจัดส่งอาหารถึงบ้ าน (Delivery) ให้ มากขึน เพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ บู ริ โภค และ
ในด้ านการผลิต บริ ษัทได้ มกี ารยกระดับความเข้ มข้ นของการเฝ้าระวังและการป้ องกัน
ราคาวัต ถุ ดิ บ ผลิ ต อาหารสัต ว์ ที ปรั บ ตั วเพิ มขึน จากสภาวะอากาศที แปรปรวนส่ งผลให้ ปริ ม าณการเก็ บ เกี ยวผลผลิ ต ทาง
การเกษตรลดลง เป็ นผลให้ ต้นทุนในการผลิตของบริ ษัทเพิมสูงขึนจากปี 2563 ทังนี บริ ษัทได้ มีบริ หารจัดการวัตถุดิบโดยการปรับเปลียน
มาใช้ วตั ถุดิบทดแทนทียังคงคุณภาพและโภชนาการของอาหารสัตว์ไว้ คงเดิม เพือลดผลกระทบจากราคาวัตถุดิบทีปรับเพิมขึน
ราคาเฉลียของเนื อสัตว์ในหลายประเทศอยู่ในระดับทีตํากว่าปี ที ผ่านมา จากการเพิมขึนของปริ มาณการเลียงสัตว์ในประเทศ
ต่างๆ รวมถึงประเทศเวียดนามและประเทศไทย และผลกระทบจากกําลังซือทีลดลง
ทังนี แม้ ว่าบริ ษัทจะมีมาตรการจัดการความเสียงที มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างเป็ นระบบตามแนวทางที ระบุ
ไว้ ในปั จจัยความเสียงให้ มาอยู่ในระดับทียอมรับได้ แต่ก็ยงั มีความเป็ นไปได้ ทีการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสียงทีกําหนดไว้
อาจไม่มีประสิทธิผลเพียงพอทีจะลดความเสียงให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้ และส่งผลให้ ผลการดําเนิ นงานไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ไว้
เนืองด้ วยปั จจัยภายนอกทีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การระบาดของโรคทีอุบตั ิใหม่ หรือปั ญหาทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค
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