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เลขที่
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วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่ อง

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันต่อการเข้ าลงทุนซื ้อหุ้นสามัญของ
C.P. Cambodia Company Limited

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

อ้ างถึง

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2558 วันที่
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
2. สารสนเทศการเข้ าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันโดยบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (“CPF”) (อ้ างถึง 1.) และ
สารสนเทศการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (อ้ างถึง 2.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท CPF ได้ มีมติเห็นชอบนาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งจะจัดให้ มีในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาให้ CPF Investment
Limited (“CPFI”) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPF ที่ถือหุ้นสามัญร้ อยละ 100.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว ) ลงทุนซื ้อ
หุ้นสามัญของ C.P. Cambodia Company Limited (“CPC”) จานวน 10,050 หุ้น หรื อในสัดส่วนร้ อยละ 75.0 ของจานวน
หุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วจาก Orient Success International Limited (“OSIL”) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของบริ ษัท เครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด (“CPG”)) ในมูลค่าซื ้อขายรวมทังสิ
้ ้น 2,850.0 ล้ านบาท หรื อคิดราคาซื ้อขายหุ้นละ 283,582.1 บาท
และภายหลังการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จะทาให้ CPC และบริ ษัทย่อยมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ CPF โดยที่
CPFI จะถือหุ้นสามัญของ CPC เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 100.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว (จากเดิมที่ CPFI มีสดั ส่วน
การถือหุ้นสามัญของ CPC ที่ร้อยละ 25.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว)
การเข้ าทารายการซื ้อขายหุ้นสามัญ CPC ข้ างต้ นจัดเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันเนื่องจาก CPF และ OSIL ต่างมี
CPG เป็ นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ จึ งนับเป็ นรายการการได้ มาซึ่ง สินทรั พย์ ที่ทากับ บุค คลที่ เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ
2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ./ป 22-01
เรื่ อ งการเปิ ดเผยข้ อ มูลและการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยที่การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้มีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้นเท่ากับ 2,850.0 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
5.5 ของมูลค่าสินทรั พย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ของ CPF ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งมีมูลค่า ของรายการมากกว่า
20,000,000.0 บาทและมากกว่าร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ดังนัน้ การเข้ าทารายการต้ องได้ รับ อนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPF ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียง (โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย) ก่อนที่จะดาเนินการ
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บริ ษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จากัด (“ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ”) ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
CPF ให้ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้ าที่แสดงความเห็นต่อการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อท่านผู้ถือหุ้นของ
CPF โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่จดั เตรี ยมโดย CPF CPC และที่ปรึ กษาทางการเงินของ CPF
การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารเกี่ยวกับลักษณะการดาเนินธุรกิจ นโยบายและแผนงานในอนาคตของ CPC และนโยบายในการ
ดาเนินธุรกิจของ CPF รวมทังการรวบรวมและวิ
้
เคราะห์ของข้ อมูลภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเกษตร (ซึ่งรวมถึงภาค
ปศุสตั ว์ ) ในประเทศกัมพูชาที่เปิ ดเผยทั่วไป เพื่อวิเคราะห์ ถึงความสมเหตุสมผลของการเข้ าทารายการ พร้ อมทัง้ การ
วิเคราะห์และสอบทานการกาหนดสมมติฐานต่างๆ ในการจัดทาประมาณการผลการดาเนินงานในอนาคตเพื่อประเมินหา
มูลค่ายุติธรรมของการเข้ าซื ้อหุ้น CPC จานวน 10,050 หุ้น (ร้ อยละ 75.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว ) เทียบกับ
มูลค่าซื ้อขายหุ้นสามัญที่ตกลงไว้ การจัดทารายงานในครัง้ นี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิ สระได้ ใช้ และพิจารณาข้ อมูล โดย
รายละเอียดดังนี ้
 รายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ของบริ ษัท เจริ ญโภค
ภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ปี 2556
 งบการเงินรวมของบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน) ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ วโดย
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท ปี 2554 - 2557 และรวมถึงคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ
 ข้ อมูลการดาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารและข้ อมูลการตลาดของ CPC รวมถึงแผน
ธุรกิจในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า
 ข้ อมูลทัว่ ไปของ CPC ที่เปิ ดเผยสาธารณชนทัว่ ไปผ่านทางเว็บไซต์ของ CPC และของ CPF รวมถึง
ผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ เช่น บทความ หรื อข่าว
 งบการเงินของ CPC ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของ CPC ปี 2553 - 2557 รวมถึง
รายละเอียดของรายการในงบการเงิน (งบทดลอง)
 งบการเงินของ Cambodia Property & Trading Company Limited (“CPT”) ที่ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของ CPT ปี 2553 - 2557 รวมถึงรายละเอียดของรายการในงบการเงิน (งบทดลอง)
 งบการเงินรวมของกลุม่ CPC ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของ CPC ปี 2554 – 2557
ตามแนวทางที่ผ้ สู อบบัญชีของ CPF กาหนด
 ประมาณการทางการเงิน (ซึง่ รวมแผนธุรกิจในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า) และรายละเอียดเงินลงทุนในแต่ละ
ธุรกิจ
 สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ เช่น สัญญาว่าจ้ างบริ การด้ านเทคนิค สัญญาเช่าที่ดินและ
อาคาร สัญญาเงินกู้ เป็ นต้ น
 เอกสารทางกฎหมายในการจัดตังบริ
้ ษัทและรายชื่อผู้ถือหุ้นของ CPC และ CPT
 ข้ อมูลบริ ษัท กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการจากข้ อมูลบริ ษัท และ
ข้ อมูลที่เปิ ดเผยสาธารณชนทัว่ ไป (Business Online)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทารายงานความเห็นของเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อการเข้ าลงทุนซื ้อหุ้น
สามัญของ CPC และขอรับรองว่าได้ ทาหน้ าที่ศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพและได้ ให้ เหตุผลบน
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พื ้นฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์ อย่างเที่ยงธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ อย่างไรก็ ตาม
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานที่วา่ ข้ อมูล สมมติฐาน และเอกสารที่ได้ รับเป็ นข้ อมูลที่มีความ
เชื่อถือได้ ครบถ้ วนและถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง และไม่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขภายหลังจากที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระได้ รับ ดังนัน้ หากข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และ/หรื อไม่เป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้ นี ้ อันรวมถึงมูลค่าการซื ้อขาย CPC
ที่เหมาะสมของเปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้ อมูล การกาหนดสมมติฐานต่างๆ ข้ อดี ข้ อด้ อย และ
ความเห็นต่อการเข้ าทารายการด้ วยความรอบครอบระมัดระวังก่อนพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการ ซึ่งอยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ การให้ ความเห็นมิได้ รับรองผลสาเร็ จของการเข้ าทารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้น และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการเข้ าทารายการดังกล่าวไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของ CPF
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

3 | ห น้ า

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

คานิยาม
“CAGR”

“CPC”

Compound Annual Growth Rate หรื อ อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี
ในช่วงระยะเวลาหนึง่
ค่ า ความเสี่ ย งของการลงทุน ในต่ า งประเทศเที ย บกับ การลงทุน ใน
ประเทศ ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยเศรษฐกิจระดับมหภาพ เช่น เสถียรภาพ
ทางการเมือง ค่าเงิน และภาวะเศรษฐกิจ เป็ นต้ น
C.P. Cambodia Company Limited

“CPF” หรื อ “บริ ษัทฯ”
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“CPFI”

CPF Investment Limited

“CPG”

บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด

“CPT”

“Median Comparables’ Beta”

Cambodia Property & Trading Company Limited (ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยของ CPC)
London Interbank Offering Rate
ค่ามัธยฐานของค่าสัมประสิทธิ์ผลตอบแทนต่อความเสีย่ งของกิจการ

“NTA”

สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets)

“OSIL”

Orient Success International Limited

“WACC”
“กลุม่ CPF”

อัตราต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost
of Capital)
CPF บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมของ CPF

“กลุม่ บริ ษัท CPG”

CPG บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมของ CPG

“กัมพูชา”

ประเทศกัมพูชา หรื อราชอาณาจักรกัมพูชา

“การเข้ าทารายการ”

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”

การเข้ าลงทุนซื ้อหุ้นสามัญของ CPC จานวน 10,050 หุ้น หรื อในสัดส่วน
ร้ อยละ 75.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วจาก OSIL โดย CPFI
ไก่เนื ้อ ไก่เนื ้อพันธุ์พื ้นเมือง ลูกไก่เนื ้อ ลูกไก่เนื ้อพันธุ์พื ้นเมือง ไก่รุ่น ไก่
สาว
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรื อ "ที่ปรึกษา"

บริ ษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จากัด

“ประเทศแถบลุม่ แม่น ้าโขงตอนใต้ ”

กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม

“ส.ป.ป. ลาว”

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

“สานักงาน ก.ล.ต.”

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“Country Risk Premium”

“LIBOR”

"สัตว์ปีก"
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1. บทสรุ ปผู้บริหาร
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (“CPF”) ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิเห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งจะจัดให้ มี
ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาให้ CPF Investment Limited (“CPFI”) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPF ที่ถือหุ้น
สามัญร้ อยละ 100.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว) ลงทุนซื ้อหุ้นสามัญของ C.P. Cambodia Company Limited
(“CPC”) จานวน 10,050 หุ้น หรื อในสัดส่วนร้ อยละ 75.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว จาก Orient Success
International Limited (“OSIL”) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของบริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด (“CPG”)) ในมูลค่าซื ้อ
ขายรวมทังสิ
้ ้น 2,850.0 ล้ านบาท หรื อคิดราคาซื ้อขายหุ้นละ 283,582.1 บาท และภายหลังการซื ้อหุ้นสามัญของ CPC ใน
ครัง้ นี ้ CPC และบริ ษัทย่อยของ CPC จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ CPF โดยที่ CPFI จะถือหุ้นสามัญของ CPC
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 100.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว (จากเดิมที่ CPFI มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 25.0 ของ
จานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว) การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จัดเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันเนื่องจาก OSIL ถือเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันตามข้ อกาหนดของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง
พร้ อมกันนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ CPF ได้ ให้ ความเห็นต่อการเข้ าทารายการว่าเป็ นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผลและมีประโยชน์ต่อกลุ่ม CPF ทังนี
้ ้ เนื่องจากธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในกัมพูชายังคงมีศกั ยภาพในการ
เติบโตของการบริ โภคและยังสามารถขยายธุรกิจเข้ าสูธ่ ุรกิจอาหารได้ มากขึ ้น รวมทังในช่
้ วง 4 ปี ที่ผา่ นมาผลการดาเนินงาน
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้ วยอัตราเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ปี 2554 - 2557 ของกาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 30.31
ลักษณะของการเข้ าทารายการ (โดยสังเขป)
ผู้ซื ้อ

ผู้ขาย

จานวนหุ้นสามัญที่จะซื ้อ
มูลค่าซื ้อขายหุ้นสามัญ

1

CPF Investment Limited (“CPFI”)
(CPFI เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPF ที่ถือหุ้นร้ อยละ 100.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่าย
แล้ ว)
Orient Success International Limited (“OSIL”)
(OSIL เป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ CPG - ดูรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ์ ของ
คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องในข้ อ 2.3)
หุ้นสามัญ CPC จ านวน 10,050 หุ้น หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 75.0 ของจ านวนหุ้น ที่
ออกจาหน่ายแล้ ว
มูลค่าซื ้อขายหุ้นสามัญรวมทังสิ
้ ้น 2,850,000,000.0 บาท หรื อคิดเป็ นราคาซื ้อขายหุ้นละ
283,582.1 บาท

คำนวณจำกงบกำรเงิ นรวมของกลุ่ม CPC
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ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

CPFI และ OSIL มีความสัมพันธ์ ในลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน โดยที่ OSIL เป็ นบริ ษัทย่อย
ทางอ้ อมของ CPG ในสัดส่วนร้ อยละ 100.0 ของทุนเรี ยกชาระ และ CPG เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของ CPF นอกจากนี ้ กรรมการบางท่านของ CPF ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใน
CPG ด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ OSILจึงเข้ าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โครงสร้ างการเข้ าทารายการ
ก่ อนทารายการ

หลังทารายการ

หมำยเหตุ: 1/ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน CPG Overseas Co., Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPG ที ่ถือหุ้นสำมัญร้ อยละ 100.0 ของ
จำนวนหุ้นที ่ออกจำหน่ำยแล้ว

การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ CPC ในครัง้ นี ้เป็ นการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่ทากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่ง
นับเป็ นการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ 2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย ที่ บจ./ป 22-01 เรื่ อ งการเปิ ดเผยข้ อ มูล และการ
ปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ซึ่งขนาดของรายการ 2,850.0 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.5 ของ
มูลค่าสินทรั พย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของ CPF ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งมีมูลค่า
มากกว่า 20,000,000.0 บาทและมากกว่าร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ดังนัน้ CPF จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ าทารายการเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของ CPF
เงื่อนไขในการเข้ าทา
รายการ

CPFI และ OSIL ตกลงให้ มีการชาระค่าหุ้นสามัญของ CPC ซึ่งมีมูลค่ารวมทัง้ สิ ้น
2,850.0 ล้ านบาท ด้ วยเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐ ฯ และ OSIL จะส่งมอบหุ้นสามัญของ CPC
จานวน 10,050 หุ้นให้ แก่ CPFI ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 (โดยประมาณ)
ทัง้ นี ้ การเข้ าลงทุน ซือ้ หุ้น สามัญ ของ CPC จะดาเนิ นการได้ ต่อ เมื่อได้ รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPF ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ น
ได้ เสีย ซึง่ CPF จะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558
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ลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้ มา
ชื่อบริ ษัท
วัน เดือน ปี ที่ก่อตัง้
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
เว็ปไซด์
ทุนจดทะเบียน
โครงสร้ างการถือหุ้น

C.P. Cambodia Company Limited (“CPC”)
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539
อาเภออังสนวล จังหวัดกันดาล กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
http://www.cpcambodia.com.kh/
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระ 67,402,000.0 เหรี ยญสหรัฐ ประกอบด้ วย หุ้นสามัญ
จานวน 13,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5,030.0 เหรี ยญสหรัฐ
โครงสร้ างการถือหุ้น (ก่อนและหลังการเข้ าทารายการ)
ก่อนทารายการ
หลังทารายการ
(วันที่ 26 ก.พ. 2558)

ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
1. Orient Success
10,050.0
International Limited
2. CPF Investment Limited 3,350.0
รวม
13,400.0

ร้ อยละ
75.0

จานวนหุ้น
-

ร้ อยละ
-

25.0
100.0

13,400.0
13,400.0

100.0
100.0

หมำยเหตุ: CPC มีสถำนะเป็ นนิติบคุ คลต่ำงประเทศทัง้ ก่อนและหลังกำรทำรำยกำร

กรรมการ

ลักษณะธุรกิจ

2
3

1. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
กรรมการ
2. นายธีรยุทธ์ พิทยาอิสรกุล
กรรมการ
3. นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี
กรรมการ
4. นายสกล ชีวะโกเศรษฐ
กรรมการ
5. นายศุภกิตติ บุญเวช
กรรมการ
CPC ประกอบธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ซึง่ แบ่งกลุม่ ธุรกิจได้ ออกเป็ น
กลุม่ ธุรกิจ
ลักษณะธุรกิจ
สัดส่วน
รายได้ ตอ่
รายได้ รวม2,3
1. อาหารสัตว์
ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก
17.9
ได้ แก่ อาหารสุกร และอาหารสัตว์ปีก (ได้ แก่ ไก่เนื ้อ
ไก่พื ้นเมือง และไก่ไข่ เป็ นต้ น) ปั จจุบนั โรงงานผลิต
อาหารสัตว์ตงอยู
ั ้ ่ที่จังหวัดกันดาล กรุ งพนมเปญ มี
กาลังการผลิต ประมาณ 318,000 ตันต่อปี และมี
แผนที่จะขยายกาลังการผลิต เพิ่มขึ ้นกว่าเท่าตัวใน

ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำยได้รวม รวมถึงรำยได้อื่น ซึ่ งมี สดั ส่วนร้อยละ 2.5 ของรำยได้รวม

8 | หน้ า
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2. ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์

3. ธุรกิจอาหาร

งบการเงิน

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

ระยะเวลา 5 ปี ข้ างหน้ า
ประกอบด้ วย ฟาร์ มเพาะพันธุ์สตั ว์ และฟาร์ มเลี ้ยง
สัตว์ โดยมีผลิตภัณฑ์ หลักได้ แก่ สุกรขุน ไก่เนื ้อ ไก่
เนือ้ พันธุ์พื ้นเมือง ซึ่งมาจากฟาร์ มของ CPC เอง
และฟาร์ มที่ CPC เข้ าไปส่งเสริ มการเลี ้ยง ในปี
2557 CPC สามารถผลิต สุก รและไก่ เ นื อ้ เพื่ อ
จาหน่าย รวมทัง้ สิ ้นประมาณ 75.0 ล้ านตันต่อปี
นอกจากนีย้ ัง มีก ารน าไก่ ไปช าแหละ และตัดแต่ง
แยกชิ ้นส่วนต่างๆ เพื่อนาไปจาหน่าย
เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป ได้ แก่ ไส้ กรอก ไก่จ้อ
ไก่ ท อด เป็ นต้ น โดยผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ภ ายใต้ ตรา

สินค้ า
งบการเงินรวมของกลุม่ CPC1/
หน่วย: พันล้ าน ปี 2554
เรี ยล บาท2/
สินทรัพย์รวม 353.0 2.7
หนี ้สินรวม
117.2 0.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น 23.8 1.8
รายได้ รวม3/ 586.4 4.5
กาไรขันต้
้ น
94.3 0.7
กาไรสุทธิ
41.5 0.3
หมำยเหตุ:

ปี 2555
เรี ยล บาท2/
463.4 3.6
215.8 1.7
247.6 1.9
714.2 5.5
62.0 0.5
5.8 0.04

ปี 2556
เรี ยล บาท2/
489.0 3.8
205.3 1.6
283.7 2.2
903.9 7.0
119.8 0.9
36.0 0.3

77.0

2.6

ปี 2557
เรี ยล บาท2/
566.2 4.6
247.6 2.0
318.6 2.6
1,025.8 8.3
204.2 1.7
91.8 0.7

1/ งบกำรเงิ นรวมของ CPC ซึ่ งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของ CPC ตำมแนวทำงที ่ผสู้ อบบัญชี ของ
CPF กำหนด
2/ อัตรำแลกเปลี ่ยนกำหนดจำกค่ำกลำงที ่ประกำศโดยธปท. โดยที ่
- ปี 2554 อัตรำแลกเปลี ่ยน เท่ำกับ 131.58 เรี ยลต่อบำท
-

ปี 2555 อัตรำแลกเปลี ่ยน เท่ำกับ 129.87 เรี ยลต่อบำท

- ปี 2556 อัตรำแลกเปลี ่ยน เท่ำกับ 129.87 เรี ยลต่อบำท
- ปี 2557 อัตรำแลกเปลี ่ยน เท่ำกับ 123.46 เรี ยลต่อบำท
3/ รำยได้จำกกำรดำเนิ นธุรกิ จหลัก ได้แก่ ธุรกิ จอำหำรสัตว์ ธุรกิ จฟำร์ มเลี ้ยงสัตว์ ธุรกิ จอำหำรและรำยได้อื่น

ความสมเหตุสมผลของการเข้ าทารายการ
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้ าทารายการในครั ง้ นี ้ บริ ษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จากัด
(“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรื อ “ที่ปรึกษา”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ วิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของการเข้ าทา
รายการ นโยบายในการดาเนินงานของกลุม่ CPF และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและภาวะอุตสาหกรรมการเกษตร (ภาค
ปศุสตั ว์) ในกัมพูชา รวมทังการวิ
้
เคราะห์ความสามารถในการดาเนินงานโดยพิจารณาข้ อมูลของกลุม่ CPC ในระยะเวลา 5
ปี ที่ผ่านมา โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้ าลงทุนซื ้อหุ้นสามัญ CPC ในครัง้ นี ้มีความสมเหตุสมผลของการ
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

เข้ าทารายการ เนื่องจากเป็ นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในประเทศที่ มีอตั ราการเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตร (ภาค
ปศุสตั ว์) ในเกณฑ์ที่ดีและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของ CPF
และการสร้ างผลประโยชน์ทางด้ านการเงินต่อกลุม่ บริ ษัท CPF และต่อผู้ถือหุ้น รวมทังยั
้ งเป็ นการปรับโครงสร้ างบริ ษัทให้
อยู่ภายใต้ กลุม่ ธุรกิจเดียวกัน พร้ อมกันนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ วิเคราะห์ถึงข้ อดี - ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ
และการไม่เข้ าทารายการ ไว้ ดงั นี ้
การเข้ าทารายการ
ข้ อดี
▪
▪
▪

ข้ อด้ อย

▪
▪

เป็ นการลงทุนในบริ ษัทที่มีศกั ยภาพและมีอตั ราการเติบโตที่ดี รวมถึงมีแผนงานการลงทุนที่
ชัดเจนในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า (ดูรายละเอียดในข้ อ 4.1.1 และ ข้ อ 4.2.1.)
เพิ่มโอกาสในการสร้ างรายได้ และกาไรส่วนเพิ่มทังจ
้ านวนจากกลุม่ CPC
สามารถขยายพืน้ ที่แหล่ง ผลิต อาหารให้ ครอบคลุม ทั่ว ประเทศแถบลุ่มแม่นา้ โขงตอนใต้ ซึ่ง
สนับสนุนต่อการสร้ างความยัง่ ยืนให้ แก่ธุรกิจ (Sustainable Business)
ราคาซื ้อขายหุ้น CPC ในครัง้ นี ้เป็ นราคาที่เหมาะสม
ความเสีย่ งจากสภาพแวดล้ อมที่อาจกระทบต่อผลการดาเนินงานที่คาดการณ์ไว้ เช่น
- ภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้น
- ความผันผวนของราคาสุกรและราคาสัตว์ปีก
- ปั จจัยอื่น ๆ เช่น โรคระบาดของสัตว์ ภัยธรรมชาติ (เช่น น ้าท่วมและภัยแล้ ง เป็ นต้ น) และ
ปั ญหาทางการเมือง
การสูญเสียโอกาสการลงทุนในกิจการอื่นที่อาจให้ อตั ราผลตอบแทนที่ดีกว่า

▪
การไม่ เข้ าทารายการ
ข้ อดี
▪ CPF สามารถใช้ เงินที่จะลงทุนใน CPC ลงทุนในธุรกิจอื่นหรื อบริ ษัทเป้าหมายอื่นที่อาจให้ อตั รา
ผลตอบแทนที่ดีกว่าได้
ข้ อด้ อย
▪ ในทางตรงข้ ามกรณีที่ไม่เข้ าทารายการ CPF อาจสูญเสียโอกาสการลงทุนใน CPC ซึ่งเมื่อ
คานวณมูลค่าเงินลงทุน 2,850.0 ล้ านบาทและประมาณการผลการดาเนินงานกรณีฐาน การ
ลงทุนใน CPC คาดว่าให้ อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) ประมาณร้ อยละ
17.3
นอกจากนี ้ CPC ถือได้ ว่าเป็ นผู้นาในธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในกัมพูชา ซึ่งมีการวางพื ้นฐาน
ด้ านธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องตังแต่
้ ปี 2539 หรื อเป็ นระยะเวลาเกือบ 20 ปี และภายหลังการเข้ าถือหุ้น
สามัญ CPC ทังจ
้ านวน CPF สามารถเข้ าบริ หารจัดการได้ อย่างสมบูรณ์และใช้ ความได้ เปรี ยบด้ านการเป็ นผู้นาในการ
ขยายธุรกิจของ CPC ในกัมพูชาได้ อย่างเต็มที่
ความสมเหตุสมผลของราคา
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ มีการพิจารณาการประเมินมูลค่าตามวิธีต่างๆ กอปรกับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
ภายใต้ ขอบเขตเงื่อนไข ข้ อดี ข้ อจากัดของแต่ละวิธีแล้ วมีความเห็นว่า วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

Cash Flows Approach: DCF) และวิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparable Approach) เป็ นวิธีที่
เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นของ CPC
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ช่วงมูลค่ายุติธรรมของ CPC อยูใ่ นช่วงราคา 288,167.5 - 361,847.1
บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นมูลค่าซือ้ ขายรวมประมาณ 2,896.1 – 3,636.6 ล้ านบาท (ร้ อยละ 75.0 ของจานวนหุ้นที่
ออกจาหน่ายแล้ ว ) ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าราคาซื ้อขายหุ้นที่ 2,850.0 ล้ านบาท หรื อ 283,582.1 บาทต่อหุ้น ปรากฎว่า
มูลค่าซื ้อขายนันต
้ ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่ร้อยละ 1.6 – 27.6 หรื อคิดเป็ น Implied P/E ปี 2558 ของมูลค่ายุติธรรมอยูท่ ี่ 8.4 10.5 เท่า ในขณะที่ประมาณการ P/E (ปี 2558) ของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 11.3 เท่า ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าราคาซื ้อขายที่ 2,850.0 ล้ านบาท หรื อ 283,582.1 บาทต่อหุ้น จึงเป็ นราคาซื ้อขายหุ้นสามัญ CPC ที่เหมาะสม
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
2.1. วัตถุประสงค์ของการเข้ าทารายการและที่มาของรายการ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (“CPF”) ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิเห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งจะจัดให้ มี
ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาให้ CPF Investment Limited (“CPFI”) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPF ที่ถือหุ้น
สามัญร้ อยละ 100.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว) ลงทุนซื ้อหุ้นสามัญของ C.P. Cambodia Company Limited
(“CPC”) จานวน 10,050 หุ้น หรื อในสัดส่วนร้ อยละ 75.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วจาก Orient Success
International Limited (“OSIL”) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของบริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด (“CPG”) ในมูลค่าซื ้อ
ขายรวมทังสิ
้ ้น 2,850.0 ล้ านบาท หรื อคิดราคาซื ้อขายหุ้นละ 283,582.1 บาท และภายหลังการซื ้อหุ้นสามัญของ CPC ใน
ครัง้ นี ้ CPC และบริ ษัทย่อยของ CPC จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ CPF โดยที่ CPFI จะถือหุ้นสามัญของ CPC
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 100.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว (จากเดิมที่ CPFI มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 25.0 ของ
จานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว) การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จัดเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันเนื่องจาก OSIL ถือเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันตามข้ อกาหนดของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นและของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง
พร้ อมกันนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความเห็นต่อการเข้ าทารายการว่าเป็ นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผลและมีประโยชน์ต่อกลุ่ม CPF ทังนี
้ ้ เนื่องจากธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในกัมพูชายังคงมีศกั ยภาพในการ
เติบโตของการบริ โภคและยังสามารถขยายธุรกิ จเข้ าสู่ธุรกิ จ อาหารได้ มากขึน้ รวมทัง้ ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา ผลการ
ดาเนินงานมีเติบโตอย่างต่อเนื่องด้ วยอัตราเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ของกาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 30.34
แผนภูมิท่ ี 2-1 โครงสร้ างการเข้ าทารายการซือ้ ขายหุ้นสามัญ CPC
ก่ อนทารายการซือ้ ขาย

Orient Success
International Limited
(“OSIL”)
75.0%

4

ซื ้อขาย % หุ้น CPC
มูลค่า 2, ล้ านบาท

หลังทารายการซือ้ ขาย
บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
(“CPF”)

บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
(“CPF”)

100.0%
CPF Investment Limited
(“CPFI”)

100.0%
CPF Investment Limited
(“CPFI”)

25.0%

100.0%

C.P. Cambodia Co., Ltd.
(“CPC”)

C.P. Cambodia Co., Ltd.
(“CPC”)

49.0%
Cambodia Property &
Trading Co., Ltd.
(“CPT”)

49.0%
Cambodia Property &
Trading Co., Ltd.
(“CPT”)

คำนวณจำกงบกำรเงิ นรวมของกลุ่ม CPC
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2.2. วัน เดือน ปี ที่เข้ าทารายการ
CPFI จะดาเนินการซื ้อหุ้นสามัญของ CPC จานวน 10,050 หุ้น (ร้ อยละ 75.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่าย
แล้ ว) เป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 2,850.0 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นราคาซื ้อขายหุ้นละ 283,582.1 บาท จาก OSIL ภายในไตรมาสที่
2 ของปี 2558 (โดยประมาณ)

2.3. คูส่ ญ
ั ญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ซื ้อ

ผู้ขาย
จานวนหุ้นสามัญที่ซื ้อขาย
มูลค่าซื ้อขายหุ้นสามัญ
ลักษณะความสัมพันธ์

CPF Investment Limited (“CPFI”)
(CPFI เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPF ที่ถือหุ้นร้ อยละ 100.0 ของจานวนหุ้นที่
ออกจาหน่ายแล้ ว)
Orient Success International Limited (“OSIL”)
(OSIL เป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ CPG – รายละเอียดในหมายเหตุ 1/)
หุ้นสามัญ CPC จานวน 10,050 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 75.0 ของจานวน
หุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว
มูลค่าซื ้อขายหุ้นสามัญรวมทังสิ
้ ้น 2,850.0 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นราคาซื ้อ
ขายหุ้นละ 283,582.1 บาท
OSIL มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวโยงกันกับ CPFI จากการที่ต่างฝ่ าย
ต่างมี CPG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยที่ CPG มีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่เป็ น
ครอบครัวเจียรวนนท์ (รายละเอียดในหมายเหตุ 2/) และ CPG เป็ นกลุ่ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สดุ ของ CPF และถือหุ้นสามัญของ CPF ในสัดส่วนร้ อยละ
44.3 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
(ทังทางตรงและทางอ้
้
อม)
(ข้ อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558)
นอกจากนี ้ นายธนินท์ เจี ยรวนนท์ ซึ่งเป็ นกรรมการของ CPF และเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CPG รวมทังนายประเสริ
้
ฐ พุ่งกุมาร นายมิน เธียรวร
นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล และนายพงษ์ เทพ เจียรวนนท์ ดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการของ CPF และ CPG รวมทังนายอดิ
้
เรก ศรี ประทักษ์ ซึ่งเป็ น
กรรมการของ CPF และ CPC (รายละเอียดในหมายเหตุ 3/)
ดังนัน้ การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ CPC ในครัง้ นี ้จึงถือเป็ นการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่
ทากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึง่ นับเป็ นการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ./ป 22-01 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ.
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2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2546 ซึ่งขนาดของรายการเท่ากับ
2,850.0 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึง่ มีมลู ค่ามากกว่า 20,000,000.0
บาทและมากกว่าร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ดังนัน้ CPF
จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ าทารายการเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของ CPF
แผนภูมิท่ ี 2-2 โครงสร้ างความสัมพันธ์

ที ่มำ: ข้อมูลบริ ษัท, แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2556 (แบบ 56-1), Business Online
หมำยเหตุ:
1/ OSIL เป็ นบริ ษัทในกลุ่มบริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) ก่อตัง้ ขึ้นเมื ่อวันที ่ 9 สิ งหำคม พ.ศ. 2552 เพือ่ ประกอบธุรกิ จเพือ่
กำรลงทุน ปัจจุบนั OSIL มี จำนวนหุ้นที ่ออกจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดเท่ำกับ 812,328,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐ โดยมี CPG
Overseas Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้นที ่ออกจำหน่ำยแล้วทัง้ หมด
CPG Overseas (เดิ มชื ่อ C.P. International Investment Limited) เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPG ที ่ถือหุ้นร้ อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้น
ที ่ออกจำหน่ำยแล้วทัง้ หมด
2/ CPG ก่อตัง้ บริ ษัทขึ้นเมื ่อวันที ่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2519 เพือ่ ประกอบธุรกิ จกำรลงทุน นำเข้ำและจำหน่ำยเคมี ภณ
ั ฑ์ และให้บริ กำรด้ำน
เทคนิ ควิ ชำกำร โดยมี ครอบครัวเจี ยรวนนท์ เป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุ้น 10 อันดับแรกของ CPG ได้แก่ นำยสุเมธ เจี ยรวนนท์
ร้ อ ยละ 13.0 นำยธนิ น ท์ เจี ย รวนนท์ ร้ อ ยละ 13.0 นำยจรั ญ เจี ย รวนนท์ ร้ อ ยละ 12.8 นำยมนตรี เจี ย รวนนท์ ร้ อ ยละ 12.6
นำยเกี ย รติ์ เจี ย รวนนท์ ร้ อยละ 5.8 นำยพงษ์ เ ทพ เจี ย รวนนท์ ร้ อยละ 3.7 และนำงยุพำ เจี ย รวนนท์ นำยประที ป เจี ยรวนนท์
นำงภัทนีย์ เล็กศรี สมพงษ์ นำยวัชรชัย เจี ยรวนนท์ นำยมนู เจี ยรวนนท์ และนำยมนัส เจี ยรวนนท์ ถือหุ้นรำยละร้อยละ 3.6
3/ ตำรำงแสดงกำรถือหุ้นและกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร CPF ในบริ ษัทต่ำงๆ
CPF
การถือหุ้น
-

กรรมการ



การถือหุ้น
12.9582%

กรรมการ
-

CPC
กรรมการ
-

0.0497%
0.0016%




0.2891%
1.8182%

-





-



4. นำยมิ น เธี ยรวร
3.6164%


5. นำยชิ งชัย โลหะวัฒนะกุล
0.0869%
0.5509%


6. นำยพงษ์ เทพ เจี ยรวนนท์
0.0103%
3.6527%
(ลูกพีล่ ูกน้องนำยธนิ นท์ และน้องภรรยำ
นำยประเสริ ฐ)
ที ่มำ:
ข้อมูลบริ ษัท, แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2556, Business Online
หมำยเหตุ: 1/ นำยอดิ เรก ศรี ประทักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรของ CPC โดยเป็ นตัวแทนมำจำก CPF

-

1. นำยธนิ นท์ เจี ยรวนนท์
(ลูกพีล่ ูกน้องนำยพงษ์ เทพ)
2. นำยอดิ เรก ศรี ประทักษ์ 1/
3. นำยประเสริ ฐ พุ่งกุมำร

CPG

(พีเ่ ขยนำยพงษ์ เทพ)
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2.4. ลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้ มา
2.4.1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษัท

C.P. Cambodia Company Limited (“CPC”)

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

อาเภออังสนวล จังหวัดกันดาล กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ธุรกิจ

เว็ปไซด์

ประกอบธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ได้ แก่
 ธุรกิจอาหารสัตว์
 ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
 ธุรกิจอาหาร
http://www.cpcambodia.com.kh/

ทุนจดทะเบียน5

ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระ 67,402,000.0 เหรี ยญสหรัฐ ประกอบด้ วย
หุ้นสามัญ จานวน 13,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5,030.0 เหรี ยญสหรัฐ

โครงสร้ างการถือหุ้น

โครงสร้ างการถือหุ้น (ก่อนและหลังการเข้ าทารายการ)
ก่อนทารายการ

หลังทารายการ

(วันที่ 26 ก.พ. 2558)

ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
3. Orient Success
10,050.0
International Limited
4. CPF Investment Limited 3,350.0
รวม
13,400.0

ร้ อยละ
75.0

จานวนหุ้น
-

ร้ อยละ
-

25.0
100.0

13,400.0
13,400.0

100.0
100.0

หมำยเหตุ: CPC มีสถำนะเป็ นนิติบคุ คลต่ำงประเทศทัง้ ก่อนและหลังกำรทำรำยกำร

กรรมการ

นายอดิเรก ศรี ประทักษ์

กรรมการ

นายธีรยุทธ์ พิทยาอิสรกุล กรรมการ
นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการ
นายสกล ชีวะโกเศรษฐ

กรรมการ

นายศุภกิตติ บุญเวช

กรรมการ

2.4.2. ประวัติความเป็ นมา
CPC เป็ นบริ ษัทจากัดก่อตังภายใต้
้
กฏหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.
2539 เพื่อประกอบธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ได้ แก่ ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยง
สัตว์ และรวมถึงธุรกิจอาหาร ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 5,030,000.0 เหรี ยญสหรัฐ

5

ที ่มำ: เอกสำรทำงกฎหมำยในกำรจัดตัง้ บริ ษัทของ CPC
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การเข้ าลงทุนของกลุม่ บริ ษัท CPG ในกัมพูชา ณ ขณะนัน้ เนื่องมาจากปริ มาณความต้ องการบริ โภค
เนื ้อสัตว์ในกัมพูชาทีเ่ พิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ปริ มาณการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอ กัมพูชาจึงจาเป็ นต้ องนาเข้ า
สุกร สัตว์ปีกและสัตว์ประเภทอื่น จากประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น ไทยและเวียดนาม ประกอบกับรัฐบาลกัมพูชามีนโยบาย
สนับสนุน การพัฒนาการเกษตรภายในประเทศ (ซึ่ง กว่าร้ อยละ 70.0 ของจานวนประชากรกัมพูชาประกอบอาชี พ
การเกษตร) เช่น การให้ สทิ ธิพิเศษในการลดหย่อนด้ านภาษี สาหรับการนาเข้ าเครื่ องจักรที่ใช้ ในการแปรรู ปและอนุญาตให้
นักลงทุนต่างชาติลงทุนในธุรกิจการเกษตรและเกษตรแปรรู ปได้ ร้อยละ 100.0 จึงทาให้ นกั ลงทุนต่างชาติสนใจที่จะเข้ า
ลงทุนในช่วงที่ผา่ นมา
กลุ่มบริ ษัท CPG อาจนับได้ ว่าเป็ นหนึ่งในกลุ่มนักลงทุนกลุ่มแรกที่ เข้ าไปบุกเบิกธุรกิจ การเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรในกัมพูชาตังแต่
้ ปี 2539 และเป็ นช่วงระยะเวลาก่อนที่กมั พูชาเข้ าเป็ นหนึง่ ในสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยลงทุนตังโรงงานผลิ
้
ตอาหารสัตว์ ขึ ้นที่จงั หวัดกันดาล กรุ งพนมเปญ และส่งเสริ ม
การทาฟาร์ มเลี ้ยงสุกรและสัตว์ปีกบริ เวณใกล้ เคียงโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หลังจากนันธุ
้ รกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์และ
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปั จจัยส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการนาระบบส่งเสริ ม เพิ่มอาชีพและ
รายได้ ให้ แก่เกษตรกรในรู ปแบบของฟาร์ มส่งเสริ มการเลี ้ยงมาประยุกต์ใช้ สาหรับการทาฟาร์ มเลี ้ยงสุกรและสัตว์ปีกใน
กัมพูชา และทาให้ ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์มีการขยายตัวและยังส่งผลถึงปริ มาณความต้ องการอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ ้น
ในปี 2554 CPF ได้ ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CPC จานวน 1,475 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11,030.0
เหรี ยญสหรัฐ มูลค่ารวม 16,269,250.0 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 494,910,585.0 บาท ซึ่งทาให้ CPF ถือหุ้นร้ อยละ
25.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ณ ขณะนัน้ เงินเพิ่มทุนดังกล่าวใช้ ในขยายธุรกิจ และในปี 2556 CPF ได้
ปรับโครงสร้ างกลุม่ ธุรกิจและได้ โอนหุ้นสามัญของ CPC ทังจ
้ านวนให้ แก่ CPFI6 (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPF)
ในปี 2557 CPC มีขนาดกาลังการผลิตของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ประมาณ 318,000 ตันต่อปี โดย
ผลิตอาหารสัตว์ สาหรับใช้ เองเป็ นส่วนใหญ่ (ซึ่งรวมถึงสาหรับเกษตรกรในฟาร์ มส่งเสริ มการเลี ้ยง) และจาหน่ายให้ แก่
เกษตรกรทัว่ ไป และธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ (ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ สุกรขุน ไก่เนื ้อ ไก่เนื ้อพันธุ์พื ้นเมือง และเนื ้อสุกรและเนื ้อไก่ตดั
แต่ง) สามารถผลิตและจาหน่ายได้ 75.0 ล้ านตันต่อปี นอกจากนี ้ CPC ได้ ลงทุนตังโรงงานแปรรู
้
ปอาหารที่จงั หวัดกันดาล
กรุงพนมเปญ ซึง่ สามารถผลิตและจาหน่ายได้ 2.6 พันตันต่อปี
ในปี 2557 CPC สามารถสร้ างรายได้ จากธุรกิจหลัก (ซึ่งได้ แก่ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
และธุรกิจอาหาร) รวมเท่ากับ 1,025.8 พันล้ านเรี ยล หรื อเทียบเท่า 8.3 พันล้ านบาท โดยมีสดั ส่วนรายได้ มาจากธุรกิจ
อาหารสัตว์ : ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ : ธุรกิจอาหาร : อื่นๆ ประมาณ 18 : 77 : 3 : 2 ตามลาดับ
นอกจากการลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแล้ ว CPC จัดตัง้ Cambodia Property &
Trading Company Limited (“CPT”) ขึ ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยลงทุนร้ อยละ 49.0 ของจานวนหุ้นที่

6

CPFI เป็ นบริ ษัทเพือ่ กำรลงทุน โดยจดทะเบี ยนขึ้นใน British Virgin Island ทุนจดทะเบี ยน 1,200.0 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ และถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้นที ่ออก
ชำระแล้วโดย CPF
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ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
20.0 ล้ านเรี ยล CPT ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทที่ดินและอาคารโรงงานใน
7
กัมพูชา ทังนี
้ ้ เพื่อให้ CPC ใช้ ประโยชน์บนที่ดินดังกล่าวในการประกอบธุรกิจ
แผนภูมิ 2-3
โครงสร้ างกลุ่ม CPC
C.P. Cambodia Co., Ltd.
(“CPC”)
49.0%

ข้ อมูลบริ ษัท CPT
ชื่อบริษัท
ที่ตงั ้
ธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน8

Cambodia Property &
Trading Co., Ltd.
(“CPT”)

โครงสร้ างการถือหุ้น

Cambodia Property & Trading Co., Ltd. (“CPT”)
อาเภออังสนวล จังหวัดกันดาล กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระ 20,000,000.0 เรียล
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 20,000.0 เรียล ประกอบด้ วย
หุ้นสามัญ จานวน 1,000 หุ้น
โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ผู้ถือหุ้น
จานวน (หุ้น)
ร้ อยละ
1. CPC
490
49.0
2. Chin Chanthol
260
26.0
3. Mut Pisith
250
25.0
รวม
1,000
100.0

กรรมการ

1. นายศุภกิตติ บุญเวช
กรรมการ
2. Mut Pisith
กรรมการ
งบการเงิน
งบการเงินตรวจสอบโดย KPMG Cambodia Ltd.
หน่วย: พันล้ านเรียล
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
สินทรัพย์รวม
3.0
33.0
61.6
หนี ้สินรวม
1.6
14.9
43.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1.5
18.2
18.4
รายได้ รวม
0.2
7.9
3.4
กาไรสุทธิ
0.4
6.1
0.2

ปี 2557
32.8
30.1
2.8
5.6
0.9

ตำมกฎหมำยกำรถือกรรมสิ ทธิ์ ในที ่ดินในกัมพูชำนัน้ กำหนดให้ที่ดินสงวนสิ ทธิ ไว้เฉพำะชำวกัมพูชำและ/หรื อนิ ติบุคคลสัญชำติ กมั พูชำเท่ำนัน้ โดยต้องมี ผู้ถือหุ้นสัญชำติ
กัมพูชำถือร้อยละ 51.0 ของทุนเรี ยกชำระ
8
ที ่มำ: ข้อบังคับ CPT
7
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2.4.3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ภาพรวม
CPC ประกอบธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารตังแต่
้ (ก) ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ (ข) ธุรกิจ
ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ (ซึง่ ได้ แก่ ฟาร์ มเพาะพันธุ์สตั ว์ และฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์) และ (ค) ธุรกิจอาหาร
แผนภูมิท่ ี 2-4 โครงสร้ างการประกอบธุรกิจ

2. โครงสร้ างรายได้
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา กลุม่ CPC (ประกอบด้ วย CPC และ CPT) มีรายได้ หลักมาจากธุรกิจฟาร์ ม
เลี ้ยงสัตว์โดยเฉลี่ยกว่าร้ อยละ 70 ของรายได้ รวมในแต่ละปี โดยในปี 2557 CPC มีรายได้ รวมเท่ากับ 1,025.8 พันล้ าน
เรี ยล หรื อประมาณ 8.3 พันล้ านบาท และรายได้ หลักยังคงมาจากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ร้อยละ 77.0 ของรายได้ รวม และ
รองลงมาคือธุรกิจอาหารสัตว์ ซึง่ มีสดั ส่วนร้ อยละ 17.9 ของรายได้ จากการจาหน่าย
ตารางที่ 2-1 โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่ม CPC
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ
ธุรกิจอาหารสัตว์

187.5

32.0%

207.8

29.1%

164.2

18.2%

184.0

17.9%

ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ปีก

157.7

26.9%

166.4

23.3%

169.6

18.8%

187.6

18.3%

ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสุกร

213.9

36.5%

307.7

43.1%

525.9

58.2%

601.9

58.7%

9.3

1.6%

20.0

2.8%

24.8

2.7%

26.9

2.6%

18.0

3.1%

12.2

1.7%

19.3

2.1%

25.4

2.5%

586.4

100.0%

714.2

100.0%

903.9

100.0%

1,025.8

100.0%

ธุรกิจอาหาร
รายได้ อื่น

1/

รวม
ที ่มำ:
หมำยเหตุ:

ข้อมูลจำก CPC
1/ รำยได้อื่น เช่น กำรจำหน่ำยยำสัตว์ และเครื ่องมื ออุปกรณ์เป็ นหลัก
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3. ลักษณะผลิตภัณฑ์
ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed)
กลุม่ บริ ษัท CPG นับเป็ นหนึ่งในผู้บกุ เบิกต่างชาติกลุม่ แรกในธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารแบบครบวงจรในกัมพูชาเมื่อปี 2539 โดยลงทุนตังโรงงานผลิ
้
ตอาหารสัตว์แห่งแรกขึ ้นที่จงั หวัดกันดาล ซึง่ อยูใ่ กล้ กบั
กรุงพนมเปญ (เมืองหลวงของกัมพูชา) ห่างประมาณ 18.0 กิโลเมตร และดาเนินธุรกิจโดย CPC และปั จจุบนั โรงงานผลิต
อาหารสัตว์พนมเปญมีกาลังการผลิต ประมาณ 318,000 ตันต่อปี การผลิตอาหารสัตว์เป็ นการผลิตเพื่อใช้ ในฟาร์ มของ
CPC (ซึ่งรวมถึงฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ในฟาร์ มส่งเสริ มการเลี ้ยง) และจาหน่ายให้ แก่เกษตรกรภายนอก และในปี 2557 รายได้
จากธุรกิจอาหารสัตว์คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 17.9 ของรายได้ รวม
CPC ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สาหรับสัตว์บกและสัตว์ปีก ภายใต้ ตราสินค้ าต่างๆ เช่น HI-GRO
โดยผลิตอาหารสุกรและอาหารไก่เป็ นหลัก ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จาหน่ายผ่านสานักงานสาขาที่ตงกระจายในพื
ั้
้นที่
ต่างๆ ทัว่ กัมพูชา ผ่านตัวแทนจาหน่าย และจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์โดยตรง
CPC มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการผลิต โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของ
กระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอน โรงงานอาหารสัตว์ มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนาเข้ าสู่
กระบวนการผลิต การผลิตทุกขันตอนจะถู
้
กควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ได้ อาหารสัตว์ที่มีคณ
ุ ภาพสม่าเสมอ ผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์ของ CPC จึงมีคณ
ุ ภาพสูงและให้ อตั ราแลกเนื ้อที่ดีสาหรับการเลี ้ยงสัตว์ ซึ่งช่วยให้ เกษตรกรมีต้นทุนการเลี ้ยงที่
ต่าลงและสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้
CPC ผลิตอาหารสัตว์ตามหลักโภชนาการสาหรับสัตว์แต่ละประเภทและแต่ละช่วงอายุการเลี ้ยง
โดยให้ ความสาคัญต่อการคัดสรรวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงเข้ าสูก่ ระบวนการผลิต ซึ่ง CPC จัดซื ้อวัตถุดิบ (เช่น
ข้ าวโพดและมันสาปะหลัง) คุณภาพจากแหล่งผลิตภายในประเทศเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในท้ องถิ่นและประหยัดค่าขนส่ง
และวัตถุดิบบางประเภท (เช่น กากถัว่ เหลือง) นาเข้ าจากต่างประเทศ นอกจากนี ้ CPC ให้ ความสาคัญต่อการวิจยั พัฒนา
สูตรอาหารให้ สอดคล้ องเหมาะสมและเพิ่ม ประสิทธิ ผลต่อการเจริ ญเติบ โตของสัตว์ และการให้ ความสาคัญ ต่อการ
ตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability) ไปยังแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ ผลิตอาหารสัตว์ ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในคุณภาพ
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล
ณ สิ ้นปี 2557 โรงงานผลิตอาหารสัตว์พนมเปญมีกาลังการผลิตประมาณ 318,000 ตันต่อปี และ
ในระยะเวลา 5 ปี ข้ างหน้ า CPC วางแผนที่จะขยายกาลังการผลิต เพิ่มขึ ้นอีกกว่าเท่าตัว ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์และความต้ องการของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ในท้ องตลาด
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
CPC เป็ นผู้ประกอบธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เลี ้ยงสัตว์ ร ายใหญ่ ที่ สุด ในกัมพูช า ซึ่ง ประกอบด้ ว ยฟาร์ ม
เพาะพันธุ์สตั ว์และฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ โดยมีผลิตภัณฑ์ได้ แก่ สุกรขุน ไก่เนื ้อ ไก่เนื ้อพันธุ์พื ้นเมือง เนื ้อสุกรและเนื ้อไก่ตดั แต่ง
และในปี 2557 รายได้ จากธุรกิจเลี ้ยงสัตว์เท่ากับ 789.5 พันล้ านเรี ยล หรื อประมาณ 6.4 พันล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ
77.0 ของรายได้ รวม โดยเป็ นรายได้ ที่มาจากการจาหน่ายสุกรและสัตว์ปีกในสัดส่วนเท่ากับ 76.2 : 23.8 ตามลาดับ
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

CPC ได้ นาระบบการบริ หารจัดการฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ กบั การทาเกษตรกรรม
อาทิ โรงเลี ้ยงระบบปิ ดซึง่ ใช้ ระบบ Bio-Security อุปกรณ์ให้ อาหารอัตโนมัติ และระบบ Clean Farm เพื่อรักษาสิ่งแวดล้ อม
เป็ นต้ น
การทาฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ของ CPC มีการใช้ ระบบส่งเสริ มให้ เกษตรกรในการเลี ้ยงสัตว์แบบฟาร์ ม
ส่งเสริ มการเลี ้ยง เป็ นการว่าจ้ างให้ เลี ้ยงสัตว์หรื อการรับประกันรายได้ ให้ แก่เกษตรกรภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดย CPC
จะจัดหาพันธุ์สตั ว์ อาหารสัตว์และยาให้ แก่เกษตรกร รวมทังการให้
้
คาแนะนาด้ านวิชาการและเทคนิคการบริ หารจัดการ
ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ พร้ อมทังส่
้ งทีมงานลงพืน้ ที่เพื่อให้ ความรู้ ด้ านวิชาการทางโภชนาการสัตว์ที่สามารถประยุกต์ใช้ ได้ ใน
ท้ องถิ่น ในปี 2557 CPC สามารถผลิตสุกรขุน ไก่เนื ้อ ไก่เนื ้อพันธุ์พื ้นเมืองเพื่อจาหน่ายภายในประเทศได้ ประมาณ 75.0
ล้ านตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ จากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ดงั กล่าวจาหน่ายให้ ตลาดสดทัว่ ประเทศ ผู้ค้าส่งและโรงงานชาแหละ
เนื ้อสัตว์เพื่อนาไปตัดแต่งชิ ้นเนื ้อ นอกจากนี ้ CPC นาผลิตผลจากฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ ได้ แก่ เนื ้อสุกรและเนื ้อไก่ ส่งไปโรงงาน
แปรรูป CPC (ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นกรุงพนมเปญ) เพื่อตัดแต่งแยกชิ ้นส่วนตามที่ตลาดต้ องการ
อย่างไรก็ ตาม ผลผลิต เนือ้ สุกรและเนือ้ ไก่ที่ผลิตได้ ในกัมพูชายังไม่เ พียงพอต่อการบริ โภคใน
ประเทศ จึง ยังต้ อ งนาเข้ าทุก ปี อี ก ทัง้ อัต ราการบริ โภคเนือ้ สัตว์ ต่อ ประชากรของกัมพูช ายัง ต่ าเมื่ อ เที ย บกับ ประเทศ
เพื่อนบ้ าน เช่น ไทย สปป. ลาว และเวียดนาม ดังนัน้ CPC วางแผนขยายกาลังการผลิตเนื ้อสัตว์เพื่อรองรับตลาดการ
บริ โภคเนื ้อสัตว์ของประเทศ
ธุรกิจอาหาร
ผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจอาหาร ได้ แก่ ผลิ ตภัณฑ์อาหารแปรรู ปเป็ นการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์
แปรรูปขันพื
้ ้นฐานโดยปรุงแต่งให้ เป็ นอาหารกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และอาหารพร้ อมรับประทาน เช่น ไส้ กรอก ไก่ทอด และ
ไก่จ้อ เป็ นต้ น โดยปรับปรุงสูตรให้ มีรสชาติให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของคนท้ องถิ่น ปั จจุบนั มีกาลังการผลิตประมาณ
7,500 ตันต่อปี
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร (ทังเนื
้ ้อแปรรู ปและอาหารกึ่งสาเร็ จรู ป/สาเร็ จรู ป) ของ CPC นันให้
้
ความสาคัญตังแต่
้ การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพและกระบวนการผลิตด้ วยเทคโนโลยีอนั ทันสมัยและได้ มาตรฐาน และ
การผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ ภายใต้ ต ราสิน ค้ า
ซึ่ ง สร้ างความมั่น ใจให้ แก่ ผ้ ูบ ริ โ ภคด้ า นรสชาติ คุ ณ ภาพ และความ
ปลอดภัย ปั จจุบนั การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารดาเนินการในรู ปแบบ (ก) ค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Trade)
(ข) ค้ าปลีกแบบใหม่ (Modern Trade) เช่น ห้ างสรรพสินค้ า ซุปเปอร์ สโตร์ และ (ค)ศูนย์บริ การอาหาร (Food Service)
เช่น จุดขายสินค้ าเป็ นซุ้ม (Kiosk) และร้ านอาหาร และในปี 2557 CPC มีรายได้ จากการจาหน่ายในธุรกิจอาหารเท่ากับ
26.9 พันล้ านเรี ยล หรื อประมาณ 0.2 พันล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.6 ของรายได้ รวม
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

4. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่ CPC
ซึ่งประกอบด้ วย CPC และ CPT (บริ ษัทย่อยของ CPC) ซึ่งเป็ นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดย KPMG Cambodia
ตามแนวทางที่ผ้ สู อบบัญชีของ CPF กาหนด
สรุปรายการสาคัญในงบการเงินรวม


งบกาไรขาดทุนรวม
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ
รายได้ รวม

586.4

100.0%

714.2

100.0%

903.9

100.0%

1,025.8

100.0%

ต้ นทุนขาย

(492.2)

(83.9%)

(652.1)

(91.3%)

(784.1)

(86.7%)

(821.6)

(80.1%)

กาไรขัน้ ต้ น

94.3

16.1%

62.0

8.7%

119.8

13.3%

204.2

19.9%

รายได้ อื่น

1.3

0.2%

1.4

0.2%

0.8

0.1%

0.5

0.1%

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน

(42.5)

(7.2%)

(52.5)

(7.4%)

(68.6)

(7.6%)

(83.8)

(8.2%)

53.2

9.1%

10.9

1.5%

52.1

5.8%

120.8

11.8%

(0.8)

(0.1%)

(3.1)

(0.4%)

(6.6)

(0.7%)

(5.0)

(0.5%)

กาไรก่ อนภาษีเงินได้

52.3

8.9%

7.8

1.1%

45.5

5.0%

115.8

11.3%

ภาษีเงินได้

(10.6)

(1.8%)

(1.8)

(0.2%)

(9.4)

(1.0%)

(23.5)

(2.3%)

กาไรสุทธิสาหรับงวด

41.7

7.1%

6.1

0.8%

36.1

4.0%

92.3

9.0%

กาไรสุทธิของส่วนได้ เสียที่
ไม่มีอานาจควบคุม

0.2

0.0%

0.2

0.0%

0.1

0.0%

0.5

0.0%

กาไรสุทธิของบริษัทใหญ่

41.5

7.1%

5.8

0.8%

36.0

4.0%

91.8

9.0%

ที ่มำ:

งบกำรเงิ นรวมของ CPC ซึ่ งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของ CPC ตำมแนวทำงที ่ผสู้ อบบัญชี ของ CPF กำหนด



งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
31 ธ.ค. 2554

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

15.1

4.3%

6.7

1.4%

13.5

2.8%

12.9

2.3%

ลูกหนี ้การค้ าและลูกค้ าอื่น

21.5

6.1%

25.7

5.5%

20.0

4.1%

38.2

6.7%

สินค้ าคงเหลือ

141.5

40.0%

94.0

20.3%

77.0

15.7%

104.6

18.5%

-

-

118.9

25.7%

105.2

21.5%

128.4

22.7%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10.7

3.0%

12.4

2.7%

12.6

2.6%

17.1

3.0%

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

188.7

53.5%

257.7

55.6%

228.4

46.7%

301.3

53.2%

สินทรัพย์ชีวภาพ – หมุนเวียน1/
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31 ธ.ค. 2554

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ
สินทรัพย์ชีวภาพ - ไม่หมุนเวียน

65.2

18.5%

59.4

12.8%

59.8

12.2%

72.1

12.7%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

98.0

27.8%

144.3

31.1%

198.4

40.6%

189.9

33.5%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1.1

0.3%

2.0

0.4%

2.3

0.5%

2.9

0.5%

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

164.3

46.5%

205.7

44.4%

260.5

53.3%

264.9

46.8%

รวมสินทรัพย์

353.0

100.0%

463.3

100.0%

488.9

100.0%

566.2

100.0%

เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

-

-

4.7

1.0%

1.2

0.2%

4.1

0.7%

ตัว๋ สัญญาแลกเงิน

-

-

159.7

34.5%

143.0

29.3%

165.4

29.2%

45.2

12.8%

33.9

7.3%

40.8

8.4%

55.5

9.8%

-

-

7.2

1.6%

9.1

1.9%

-

-

เงินกู้ยืมระยะสันจากบริ
้
ษัทอื่น

60.5

17.1%

-

-

-

-

-

-

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

8.8

2.5%

6.2

1.3%

7.0

1.4%

22.7

4.0%

114.5

32.4%

211.7

45.7%

201.2

41.1%

247.6

43.7%

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

2.6

0.8%

4.1

0.9%

4.1

0.8%

-

-

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

2.6

0.8%

4.1

0.9%

4.1

0.8%

-

-

117.2

33.2%

215.8

46.6%

205.3

42.0%

247.6

43.7%

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ ว

146.9

41.6%

187.1

40.4%

187.1

38.3%

268.8

47.5%

ส่วนเกินทุน

40.7

11.5%

43.5

9.4%

43.5

8.9%

35.5

6.3%

กาไรสะสม

42.1

11.9%

7.8

1.7%

43.8

8.9%

12.9

2.3%

ส่ วนของผู้ถือหุ้นก่ อนส่ วนของ
ส่ วนผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย

229.7

65.1%

238.3

51.4%

274.3

56.1%

317.2

56.0%

6.2

1.7%

9.3

2.0%

9.4

1.9%

1.4

0.2%

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

235.8

66.8%

247.6

53.4%

283.7

58.0%

318.6

56.3%

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

353.0

100.0%

463.3

100.0%

488.9

100.0%

566.2

100.0%

หนีส้ ิน

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย

ที ่มำ:
งบกำรเงิ นรวมของ CPC ซึ่ งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของ CPC ตำมแนวทำงที ่ผสู้ อบบัญชี ของ CPF กำหนด
หมำยเหตุ: 1/ CPC มี กำรแยกสิ นทรัพย์ชีวภำพหมุนเวี ยนออกมำจำกสิ นค้ำคงเหลือในปี 2555 ทำให้ CPC ไม่มีมูลค่ำสิ นทรัพย์ชีวภำพหมุนเวี ยนในปี 2554
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

อัตราส่วนสาคัญทางการเงิน1/
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.65

1.22

1.14

1.22

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.32

0.15

0.17

0.21

ระยะเวลาการเก็บหนี ้ (วัน)

13

13

8

14

ระยะเวลาการเก็บสินค้ าคงเหลือ (วัน)2/

57

53

36

46

ระยะเวลาการชาระหนี ้ (วัน)

34

19

19

25

Cash Cycle (วัน)

37

47

25

35

อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)

16.1%

8.7%

13.3%

19.9%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้ อยละ)

8.8%

1.3%

5.7%

11.7%

อัตรากาไรสุทธิ (ร้ อยละ)

7.1%

0.8%

4.0%

9.0%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)

17.6%

2.4%

12.7%

28.8%

1.66

1.54

1.85

1.81

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.50

0.87

0.72

0.78

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย (เท่า)

61.95

3.08

7.77

23.92

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

หมำยเหตุ: 1/ คำนวณจำกงบกำรเงิ นรวมของ CPC ซึ่ งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของ CPC ตำมแนวทำงที ่ผสู้ อบบัญชี ของ CPF กำหนด
2/ มูลค่ำในปี 2554 คำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์คงเหลื อหัก Work in progress and livestock ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นของ CPC ปี 2555

คาอธิบายผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน


ผลการดาเนินงาน
รายได้

รายได้ จากการดาเนินงานของ CPC และบริ ษัทย่อย (“CPT”) (รวมเรี ยกว่า “กลุม่ CPC”) มา
จากการดาเนินงานของ CPC ทังจ
้ านวน โดยในปี 2554 - 2557 CPC มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 586.4 พันล้ านเรี ยล 714.2
พันล้ านเรี ยล 903.9 พันล้ านเรี ยล และ 1,025.8 พันล้ านเรี ยล ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ รวม
ต่อปี (CAGR) ปี 2554 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 20.5 ทังนี
้ ้ มีสาเหตุหลักมาจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสุกร
และสาเหตุรองลงมาคือธุรกิจอาหาร ในปี 2557 CPC มีสดั ส่วนรายได้ แบ่งตามสายธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
และธุรกิจอาหารคิดเป็ นร้ อยละ 17.9 ร้ อยละ 77.0 และร้ อยละ 2.6 ของรายได้ รวม ตามลาดับ
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ตารางที่ 2-2 โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่ม CPC ปี 2554 - 2557
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ
ธุรกิจอาหารสัตว์

187.5

32.0%

207.8

29.1%

164.2

18.2%

184.0

17.9%

ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ปีก

157.7

26.9%

166.4

23.3%

169.6

18.8%

187.6

18.3%

ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสุกร

213.9

36.5%

307.7

43.1%

525.9

58.2%

601.9

58.7%

9.3

1.6%

20.0

2.8%

24.8

2.7%

26.9

2.6%

18.0

3.1%

12.2

1.7%

19.3

2.1%

25.4

2.5%

586.4

100.0%

714.2

100.0%

903.9

100.0%

1,025.8

100.0%

ธุรกิจอาหาร
รายได้ อื่น

1/

รวม
ที ่มำ:
หมำยเหตุ:

ข้อมูลจำก CPC
1/ รำยได้อื่น เช่น กำรจำหน่ำยยำสัตว์ และเครื ่องมื ออุปกรณ์เป็ นหลัก

(1) รายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2554 – 2557 ที่
ลดลงเล็กน้ อยเท่ากับร้ อยละ -0.6 โดยในปี 2555 รายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.8 ต่อปี เทียบจากปี 2554
เนื่องจากการเพิ่มกาลังการผลิตและทาให้ สามารถจาหน่ายให้ แก่เกษตรกรภายนอกได้ มากขึ ้น หลังจากนัน้ ตังแต่
้ ปี 2556
จนถึงปี 2557 รายได้ จากจาหน่ายอาหารสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ มีสาเหตุมาจากอาหารสัตว์ที่ผลิตได้ ถกู นามาใช้ ใน
ฟาร์ มของ CPC และฟาร์ มส่งเสริ มการเลี ้ยงมากขึ ้น ประกอบกับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว CPC มีการขยายธุรกิจฟาร์ ม
เลี ้ยงสัตว์คอ่ นข้ างสูง จึงทาให้ ปริ มาณการจาหน่ายอาหารสัตว์ให้ กบั เกษตรกรภายนอกลดลง
(2) รายได้ จากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ รายได้ รวมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีนยั สาคัญ โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2554 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 28.6 ต่อปี ทังนี
้ ้ เป็ นผลมาจาก
การเติบโตของธุรกิจสุกร และสัดส่วนรายได้ ระหว่างธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสุกรและธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เฉลีย่ เท่ากับ 68.6 ต่อ 31.4
ของรายได้ จากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ (โดยเฉลีย่ 4 ปี ที่ผา่ นมา)
ในปี 2555 รายได้ จากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ เติบโตร้ อยละ 27.6 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2554
สาเหตุหลักมาจากการขยายกาลังการผลิตของสุกรและสามารถจาหน่ายสุกรได้ ในปริ มาณที่ เพิ่มสูงขึ ้นมากถึงร้ อยละ 77.7
ในปี 2556 รายได้ จากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสุกรยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเกิดจาก (1) การขยายฐานการตลาดของ CPC เอง
ให้ กว้ างขึ ้น เป็ นผลมาจากการตังศู
้ นย์กระจายสินค้ า (Distribution Center) ตามพื ้นที่ต่างๆ ของกัมพูชา ส่งผลให้ ปริ มาณ
สุกรที่จาหน่ายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 60.6 เมื่อเทียบกับปี 2555 และ (2) ราคาสุกรเพิ่มขึ ้นเนื่องจากจานวนอุปทานของสุกร
ภายในกัมพูชาลดลงทาให้ ราคาสุกรต่อหน่วยเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 6.4 และในปี 2557 รายได้ จากธุรกิจ
สุกรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.5 เทียบกับปี 2556 มีสาเหตุมาจากราคาเฉลี่ยสุกรที่ยงั คงสูงขึ ้นร้ อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับปี 2556
เนื่องจากปริ มาณการนาเข้ าสุกรจากไทยและเวียดนามลดลง ทาให้ จานวนอุปทานในตลาดลดลงตามไปด้ วย สาหรั บ
รายได้ จากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่นนมี
ั ้ อตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2554 –
2557 เท่ากับร้ อยละ 6.0
(3) รายได้ จากธุรกิจอาหารประกอบด้ วยรายได้ จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรู ป เช่น
ไส้ กรอก หมูยอ และไก่จ้อ เป็ นต้ น มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ปี 2554 – 2557 ร้ อยละ 42.6 เนื่องจากฐานลูกค้ า
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ของ CPC ยังมีขนาดเล็ก ประกอบกับอยูร่ ะหว่างขยายฐานการตลาดให้ กว้ างขึ ้น จึงทาให้ ธุรกิจอาหารของ CPC สามารถ
เติบโตได้ ในอัตราการเติบโตที่สงู กว่าสายธุรกิจอื่น
(4) รายได้ อื่น ประกอบด้ วยรายได้ จากการจาหน่ายยาและเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ แล้ วเป็ น
หลัก ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมารายได้ อื่นมีสดั ส่วนเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 2.3 ของรายได้ รวม และในปี 2557 รายได้ อื่นมีมลู ค่า
25.4 พันล้ านเรี ยลหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.5 ของรายได้ รวม
อัตรากาไรขันต้
้ น
แผนภูมิท่ ี 2-5 รายได้ กาไรขัน้ ต้ น และอัตรากาไรขัน้ ต้ นของกลุ่ม CPC ปี 2554 - 2557
พันล้ านเรียล
1,200
900

16.1%

600

13.3%

% ของรายได้ รวม
24%
19.9%
18%
12%

8.7%

300
0

6%
2554
รายได้ รวม

2555

2556

กาไรขันต้
้ น

2557

0%

อัตรากาไรขันต้
้ น (แกนขวา)

ในช่วง 4 ปี ที่ผา่ นมา อัตรากาไรขันต้
้ นเฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ 14.5 โดยในปี 2555 มีอตั รากาไร
ขันต้
้ นต่าที่สดุ เท่ากับร้ อยละ 8.7 เนื่องจากจานวนอุปทานในตลาดเพิ่มขึ ้นส่งผลให้ ราคาสุกรเฉลีย่ ต่าลงทาให้ ผลกาไรขันต้
้ น
เฉลีย่ ลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 – 2557 ราคาเฉลีย่ ของสุกรปรับสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง (สาเหตุระบุไว้ ในส่วนรายได้ ) ซึ่ง
เมื่อเทียบกับต้ นทุนขายที่ปรับขึ ้นเล็กน้ อย จึงส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 19.9 ในปี 2557
รายได้ อื่นๆ
นอกเหนือจากรายได้ จากการดาเนินงานของธุรกิจหลักของ CPC รายได้ อื่นๆ ประกอบด้ วย
รายได้ จากค่าเช่าที่ดินและอาคารของ CPT (ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPC) กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน
และดอกเบี ้ยรับ
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดจาหน่ายและบริ หาร
ในปี 2554 - 2557 ค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่ายและการบริ หารเท่ากับ 42.5 พันล้ านเรี ยล
52.5 พันล้ านเรี ยล 68.6 พันล้ านเรี ยล และ 83.8 พันล้ านเรี ยล ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 7.6 ของ
รายได้ รวม โดยในปี 2554 – 2557 สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่ายและบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเกิดจากค่าขนส่งสินค้ า
ที่เพิ่มขึ ้นจากฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ไปยังศูนย์กระจายสินค้ า (Distribution Center) ในแต่ละพื ้นที่
นอกจากนี ้ ในปี 2554 – 2557 CPC มีต้นทุนทางการเงินจากดอกเบี ้ยของตัว๋ สัญญาแลก
เงินระยะสัน้ (Promissory notes) จากสถาบันการเงิน โดยคิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยร้ อยละ 0.4 ของรายได้ รวม เป็ นตัว๋ สัญญา
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แลกเงินระยะสันอายุ
้
3 เดือน และมีอตั ราดอกเบี ้ยต่อปี ประมาณร้ อยละ 3.4 และมีคา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของกลุม่
CPC เฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 21.0 ของกาไรก่อนภาษี เงินได้ (EBT) ในปี 2554 - 2557
กาไรสุทธิ
แผนภูมิท่ ี 2-6 กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิของกลุ่ม CPC ปี 2554 - 2557
พันล้ านเรียล
120
90

% ของรายได้ รวม
12%
9.0%
9%

7.1%

60
30
0

6%

4.0%

3%

0.8%
2554
กาไรสุทธิ

2555

2556

2557

0%

อัตรากาไรสุทธิ (แกนขวา)

กาไรสุทธิในปี 2554 - 2557 เท่ากับ 41.5 พันล้ านเรี ยล 5.8 พันล้ านเรี ยล 36.0 พันล้ านเรี ยล
และ 91.8 พันล้ านเรี ยล ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ ร้อยละ 7.1 ร้ อยละ 0.8 ร้ อยละ 4.0 และร้ อยละ 9.0 ของ
รายได้ รวม ตามลาดับ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ 5.2 ของรายได้ รวม


ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของกลุม่ CPC มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นจาก 353.0 พันล้ านเรี ยล ณ สิ ้นปี 2554 เป็ น
566.2 พันล้ านเรี ยล ณ สิ ้นปี 2557 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2554 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 17.1 โดย
สาเหตุหลักเกิ ดจากการลงทุน เพิ่มในสินทรั พย์ เพื่อ ขยายก าลังการผลิต และมูลค่า ลูกหนีก้ ารค้ า สินค้ าคงเหลือ และ
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียนที่เพิ่มขึ ้นตามการขยายธุรกิจ
ณ สิ ้นปี 2554 สินทรัพย์รวมของกลุม่ CPC มีมลู ค่าเท่ากับ 353.0 พันล้ านเรี ยล และเพิ่มขึ ้น
เป็ น 463.3 พันล้ านเรี ยล ณ สิ ้นปี 2555 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 31.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายกาลัง
การผลิตของ CPC ทาให้ มลู ค่าสินทรัพย์ชีวภาพเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ CPC มีการซื ้อแม่พนั ธุ์สกุ รและไก่เพิ่มเพื่อเพิ่มกาลังการ
ผลิตให้ เพียงพอต่อความต้ องการของผู้บริ โภคในกัมพูชา ส่งผลให้ มลู ค่าสิน ทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ
13.1 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2554
ณ สิ ้นปี 2555 สินทรัพย์รวมของกลุม่ CPC มีมลู ค่าเท่ากับ 463.3 พันล้ านเรี ยล และเพิ่มขึ ้น
เป็ น 488.9 พันล้ านเรี ยล ณ สิ ้นปี 2556 โดยแบ่งออกเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนมูลค่า 257.7 พันล้ านเรี ยลและ 228.4
พันล้ านเรี ยล และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่า 205.7 พันล้ านเรี ยลและ 260.5 พันล้ านเรี ยล ณ สิ ้นปี 2555 และ 2556
ตามลาดับ ณ สิ ้นปี 2556 สินทรัพย์หมุนเวียนมีมลู ค่าลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 19.5 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2555 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากสินค้ าคงเหลือและสิน ทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียนที่มีมลู ค่าลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 3.7 และร้ อยละ 3.0 ของ
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สินทรัพย์รวม ตามลาดับ เนื่องจาก CPC สามารถจาหน่ายสินค้ าได้ เร็ วขึ ้นซึง่ เป็ นผลมาจากการขยายช่องทางการจาหน่าย
สินค้ าและการควบคุมปริ มาณสินค้ าคงเหลือ โดยสังเกตจากระยะเวลาการจาหน่ายสินค้ าที่ลดลงจาก 53 วันในปี 2555
เป็ น 36 วันในปี 2556 อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของ CPC มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 11.8 ของสินทรัพย์
รวม โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อขยายกาลังการผลิตของทัง้ 3 สายธุรกิจ ส่งผลให้ มลู ค่าอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์สทุ ธิของ CPC เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 11.7 ของสินทรัพย์รวม ปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้ มลู ค่าสินทรัพย์
รวมของ CPC เพิ่มขึ ้นเท่ากับอัตราการเติบโตร้ อยละ 5.5 ณ สิ ้นปี 2556
ณ สิ ้นปี 2557 สินทรัพย์รวมของกลุม่ CPC เพิ่มขึ ้นเป็ น 566.2 ล้ านเรี ยลหรื อคิดเป็ นอัตรา
การเติบโตร้ อยละ 15.8 โดยแบ่งออกเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนมูลค่า 301.3 พันล้ านเรี ยลและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่า
264.9 พันล้ านเรี ยล สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ ้นปี 2557 เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 14.9 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2556 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากมูลค่าสินค้ าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียนที่เพิ่มขึ ้นตามปริ มาณการจาหน่ายอาหารสัตว์และ
ไก่ที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี เดียวกันเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยคิดเป็ นร้ อยละ 0.9 ของสินทรัพย์รวม
ตารางที่ 2-3 Cash Cycle ของกลุ่ม CPC ปี 2554 - 2557
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

13

13

8

14

ระยะเวลาการจาหน่ายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

57

53

36

46

ระยะเวลาการชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

34

19

19

25

Cash Cycle (วัน)

37

47

25

35

หมำยเหตุ:

คำนวณจำกงบกำรเงิ นรวมของ CPC ซึ่ งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของ CPC ตำมแนวทำงที ่ผสู้ อบบัญชี ของ CPF กำหนด

Cash Cycle ลดลงจาก 37 วันในปี 2554 เป็ น 35 วันในปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการ
ขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้ า ซึ่งทาให้ สินค้ าสามารถจาหน่ายได้ เร็ วขึ ้นและการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนได้ ดีขึ ้น โดย
สังเกตจากระยะเวลาการจาหน่ายสินค้ าที่ลดลงจาก 57 วันในปี 2554 เป็ น 46 วัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการชาระหนี ้
เฉลี่ยนันลดลงเช่
้
นกันจาก 34 วันในปี 2554 เป็ น 25 วัน ในปี 2557 เนื่องจากมูลค่ายอดคงค้ างของวัตถุดิบอาหารสัตว์
อุปกรณ์และเครื่ องจักรที่ CPC สัง่ ซื ้อมีมลู ค่าลดลง
หนี ้สิน
หนี ้สินรวมของกลุ่ม CPC เพิ่มขึ ้นจาก 117.2 พันล้ านเรี ยล ณ สิ ้นปี 2554 เป็ น 247.6
พันล้ านเรี ยล ณ สิ ้นปี 2557 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2554 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 28.3 โดยการ
ลดลงและเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมในแต่ละปี เป็ นผลมาจากมูลค่าเงินกู้ยืมระยะสันซึ
้ ่งนามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
กิจการ โดยเงินกู้ยืมระยะสันอยู
้ ่ในรู ปของตัว๋ สัญญาแลกเงินระยะสัน้ (Promissory notes) จากสถาบันการเงิน มีอายุ 3
เดือน และมีอตั ราดอกเบี ้ยต่อปี ประมาณร้ อยละ 3.4 โดย ณ สิ ้นปี 2555 2556 และ 2557 เงินกู้ยืมระยะสันมี
้ มลู ค่า เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 45.2 ลดลงร้ อยละ 3.6 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.6 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ลดลงและเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนของ CPC
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ตารางที่ 2-4 อัตราส่ วนสภาพคล่ องและอัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม CPC ปี 2554 - 2557
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.65

1.22

1.14

1.22

อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.50

0.87

0.72

0.78

ณ สิ ้นปี 2554 – 2557 กลุม่ CPC มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเฉลี่ยเท่ากับ 1.30 เท่า โดย
ณ สิ ้นปี 2555 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเนื่องจากมี การกู้ยืมตั๋วสัญญาแลกเงินระยะสัน้ (Promissory notes) จาก
สถาบันการเงิน ในปี 2555 ทาให้ มลู ค่าหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 159.7 พันล้ านเรี ยล ในขณะที่การลดลงเล็กน้ อย ณ สิ ้นปี
2556 เกิดจากการขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้ าของ CPC ซึ่งทาให้ ระยะเวลาการจาหน่ายสินค้ าเฉลี่ยลดลง และการ
เพิ่มขึน้ เล็กน้ อย ณ สิ ้นปี 2557 เกิดจากมูลค่าสินค้ าคงเหลือและสินทรั พย์ชีวภาพหมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ ตามปริ มาณการ
จาหน่ายอาหารสัตว์และไก่ที่เพิ่มขึ ้น
อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ CPC เพิ่มขึ ้นจาก 0.50 เท่า ณ สิ ้นปี 2554
เป็ น 0.78 เท่า เนื่องจากการกู้ยืมตัว๋ สัญญาแลกเงินระยะสัน้ (Promissory notes) จากสถาบันการเงิน ในปี 2555 เป็ น
ปี แรก ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ ้นจาก 235.8 พันล้ าน
เรี ยล ณ สิ ้นปี 2554 เป็ น 318.6 พันล้ านเรี ยล ณ สิ ้นปี 2557 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2554 –
2557 เท่ากับร้ อยละ 10.5 ทังนี
้ ้ เป็ นผลมาจากกาไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นจากผลประกอบการของ CPC ในแต่ละปี และผลของ
กาไรที่เพิ่มขึ ้นทาให้ อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 17.6 ณ สิ ้นปี 2554 เป็ นร้ อยละ 28.8 ณ สิ ้นปี
2557
ในปี 2554 CPC ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,475 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 ของจานวน
หุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
โดยขายให้ แก่ CPF (ซึง่ ปั จจุบนั ถือหุ้นโดย CPFI) นอกจากนี ้ CPC มีการจ่ายเงินปั นผลจาก
กาไรสะสมด้ วยหุ้นสามัญของ CPC (Stock Dividend) ในปี 2555 และปี 2557 โดยมีการโอนกาไรสะสมเป็ นหุ้นปั นผล
จานวน 2,000 หุ้น คิดเป็ นมูลค่า 40.2 พันล้ านเรี ยล ในปี 2555 ทาให้ ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วเพิ่มขึ ้นจาก 146.9
พันล้ านเรี ยล ณ สิ ้นปี 2554 เป็ น 187.1 พันล้ านเรี ยล ณ สิ ้นปี 2555 และในปี 2557 โอนกาไรสะสมเป็ นหุ้นปั นผลจานวน
4,000 หุ้น คิดเป็ นมูลค่า 81.7 ล้ านเรี ยล ทาให้ ทนุ จดทะเบียนและชาระแล้ วเพิ่มขึ ้นจาก 187.1 พันล้ านเรี ยล ณ สิ ้นปี 2556
เป็ น 268.8 พันล้ านเรี ยล ณ สิ ้นปี 2557
5. ภาวะตลาดและแนวโน้ มของอุตสาหกรรมในกัมพูชา
ภาพรวมเศรษฐกิจ
กัมพูชาเป็ นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ ที่เกื ้อหนุนบทบาทการท่องเที่ยว และสร้ างรายได้ หลักให้ กบั ประเทศในช่วงที่ผา่ นมา ภาวะ
เศรษฐกิจของกัมพูชามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภายหลังเมื่อปั ญหาทางการเมืองภายในกัมพูชาเริ่ มคลี่คลาย
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ประกอบกับกัมพูชาได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกของอาเซียนเมื่อปี 2542 ซึ่งเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่นกั ลงทุนต่างชาติ
นอกจากนี ้ รัฐบาลกัมพูชายังให้ ความสาคัญต่อการส่งเสริ มการลงทุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) ให้
กระจายไปตามพื ้นที่ตา่ งๆ ของประเทศ และทาให้ นกั ลงทุนต่างชาติที่มองเห็นโอกาสของการลงทุนเพิ่มขึ ้น โดยกัมพูชามีข้อ
ได้ เปรี ยบด้ านต้ นทุนแรงงานที่ต่าและทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ รวมถึงการได้ รับสิทธิพิเศษทางภาษี ในการลดหย่อน
ภาษี ศุลกากรจากประเทศพัฒ นาแล้ วอย่า งสหภาพยุโรปและสหรั ฐอเมริ กา ซึ่งช่ วยเพิ่ ม ศัก ยภาพในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมของกัมพูชา
กัมพูชามีจานวนประชากรเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก 13.4 ล้ านคน ในปี 2548 เป็ น 15.4 ล้ านคน
ในปี 2557 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2548 - 2557 เท่ากับร้ อยละ 1.6 และในปี 2558 คาดว่า
จานวนประชากรของกัมพูชาจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 15.7 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 1.75 เมื่อเทียบกับปี 2557
ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นนประกอบอาชี
ั้
พในภาคเกษตร หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 70.0 ของจานวนประชากรทังหมด
้
และ
ด้ วยลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทาให้ กัมพูชาถื อเป็ นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่สาคัญได้ แก่ ข้ าว มันสาปะหลัง
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ และถัว่ เหลือง เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นส่วนของวัตถุดิบหลักในการทาอาหารสัตว์
แผนภูมิท่ ี 2-7 จานวนประชากรกัมพูชา ปี 2548 – 2557
ล้ านคน
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จานวนประชากร (แกนซ้ าย)
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2557 2558E

อัตราการเติบโตเทียบต่อปี

ที ่มำ: ธนำคำรโลก

ในช่วงปี 2548 - 2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Product: GDP) ของกัมพูชา
มีการขยายตัวขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก 6.3 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี 2548 เป็ น 16.3 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี 2557 หรื อ
คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2548 - 2557 เท่ากับร้ อยละ 11.2 สืบเนื่องจากการสนับสนุนการลงทุนของ
ภาครัฐและการเข้ ามาของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ ธนาคารโลกคาดว่า ในปี 2558
GDP ของกัมพูชาจะมีมลู ค่าประมาณ 17.6 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.2 จากปี ก่อน (ซึ่งเป็ นอัตราการ
เติบโตที่เท่ากับในปี 2557)
แผนภูมิท่ ี 2-8 ผลิตภัณฑ์ มวลรวมของกัมพูชา ปี 2548 - 2557
พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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ที ่มำ: ธนำคำรโลก
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ในช่วงที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของกัมพูชาเป็ นธุรกิจหลักของประเทศ เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการรายเล็กที่ทาการเกษตรแบบดังเดิ
้ ม ซึง่ เน้ นผลิตเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนเป็ นหลักและยังขาด
ความรู้และเทคโนโลยี รวมทังขาดแคลนเงิ
้
นทุนในการขยายกาลังการผลิต ซึง่ รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายสนับสนุนการลงทุน
จากต่างประเทศโดยเน้ นการลงทุนและการพัฒนาในภาคการเกษตร และจากข้ อมูล GDP ที่จัดทาโดย Ministry of
Planning ของกัมพูชา ปรากฎว่า การขยายตัวโดยรวมของ GDP (ภาคปศุสตั ว์) มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย ปี 2554 - 2557
(Average Growth) เท่ากับร้ อยละ 7.0 และในปี 2557 GDP (ภาคปศุสตั ว์) มีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 6.0 ซึ่ง
ใกล้ เคียงกับอัตราการเติบโต GDP (ภาพรวม) ที่ร้อยละ 7.2 นอกจากนี ้ยังคาดว่า ในปี 2558 - 2561 อุตสาหกรรมภาค
ปศุสตั ว์ยงั คงเติบโตต่อไปในอัตราการเติบโตเฉลีย่ (Average Growth) เท่ากับร้ อยละ 6.3
แผนภูมทิ ่ ี 2-9 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมกัมพูชา
ร้ อยละ
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศกัมพูชา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของการปศุสตั ว์

4.0%

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกรรม

ที ่มำ: Ministry of Planning กัมพูชำ

ธุรกิจอาหารสัตว์
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในกัมพูชามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ทาให้ อตุ สาหกรรมปศุสตั ว์มีการเติบโตเพิ่มขึ ้น จึงส่งผลให้ ความต้ องการอาหารสาหรับการเลี ้ยงสัตว์มีมากขึ ้น
ตามไปด้ วย ดังนัน้ ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์จึงมีนกั ลงทุนเข้ ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จากผู้ประกอบการผลิต
อาหารสัตว์รายใหญ่ในกัมพูชานัน้ ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทลงทุนข้ ามชาติจากต่างประเทศ เช่น CPC Betagro China’s East
Hope เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังมีการนาเข้ าอาหารสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้ าน อาทิ เวียดนาม และไทย เป็ นต้ น
ตารางที่ 2-5 รายชื่อผู้ผลิตอาหารสัตว์ รายใหญ่ ในกัมพูชา
รายชื่อบริ ษัทผู้ผลิต

ประเทศ

ผู้ประกอบการจากต่ างประเทศ
1.

C.P. Cambodia

ไทย

2.

Betagro

ไทย

3.

China’s East Hope

จีน

4.

Vietnam’s Green Feed

เวียดนาม

5.

China’s New Hope (Cambodia)

จีน

6

Korea’s SCF (Cambodia)

เกาหลีใต้
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ประเทศ

ผู้ประกอบการจากในประเทศ
7.

Cambodia’s Master Feed

กัมพูชา

8.

BVB

กัมพูชา

9.

M’s Pig

กัมพูชา

ที ่มำ:

Argentine Beef Packers S.A., ปี 2556

ในปี 2552 - 2557 ปริ มาณการใช้ อาหารสัตว์ภายในประเทศมี อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
(CAGR) ปี 2552 - 2557 ประมาณร้ อยละ 13.4 ซึ่งในปี 2557 มีปริ มาณการใช้ อาหารสัตว์ในกัมพูช าที่ประมาณการ
เบื ้องต้ น 5.0 แสนตันต่อปี และจากการวิเคราะห์ ด้วยวิธีการถดถอยเชิงเส้ น (Linear Regression) โดยหาความสัมพันธ์
ระหว่างการเติบโตของ GDP (ภาคปศุสตั ว์) (ตัวแปรหลัก) และอัตราการเติบโตของปริ มาณการใช้ อาหารสัตว์ระหว่างปี
2552 - 2557 จะมีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ 2.5 ทังนี
้ ้ เพื่อประมาณการอัตราการเติบโตของปริ มาณการใช้ อาหารสัตว์ในช่วงปี
2558 - 2561 ซึง่ คาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตของปริ มาณการใช้ อาหารสัตว์ประมาณร้ อยละ 15.5 - 16.5 เมื่อเทียบกับอัตรา
การเติบโตของ GDP (ภาคปศุสตั ว์) ที่คาดการณ์ข้างต้ นโดย Ministry of Planning กัมพูชา
ภาวะอุตสาหกรรมปศุสตั ว์กมั พูชา
ฟาร์ มปศุสตั ว์ในกัมพูชาสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทได้ แก่ (1) ฟาร์ มพื ้นบ้ าน (Smallholder)
ซึง่ จะเป็ นฟาร์ มระบบเปิ ดและมีสตั ว์จานวนไม่มาก (2) ฟาร์ มกึ่งพาณิชย์ (Semi - Commercial) และ (3) ฟาร์ มเชิงพาณิชย์
(Commercial) โดยฟาร์ มกึ่งพาณิชย์และฟาร์ มเชิงพาณิชย์เพื่อการค้ าจะมีการนาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ให้ วิธีการเลี ้ยงอย่าง
เป็ นระบบมากขึ ้นหรื อเป็ นการเลี ้ยงแบบระบบปิ ด นอกจากนี ้ ฟาร์ มเชิงพาณิชย์มีความได้ เปรี ยบด้ านการขยายการผลิต
มากกว่าฟาร์ มลักษณะอื่นเนื่องจากไม่มีข้อจากัดของเงินลงทุน อีกทังยั
้ งได้ รับการยอมรับในด้ านมาตรฐานการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมปศุสตั ว์ในกัมพูชา พบว่า ไก่ มีจานวนการเลี ้ยงมากที่สดุ รองลงมาคือ วัว และสุกร
ตามลาดับ แต่หากเทียบตามปริ มาณการบริ โภคเนื ้อสัตว์บกต่อประชากรกลับพบว่าชาวกัมพูชานิยมบริ โภคเนื ้อสุกรมาก
ที่สดุ รองลงมาคือ วัว และไก่ตามลาดับ ในปี 2553 ชาวกัมพูชาบริ โภคเนื ้อสัตว์ เท่ากับ 16.1 กิโลกรัมต่อประชากร 1 คน ซึง่
มีระดับต่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น ไทย เวียดนาม และมาเลเซีย ที่มีการบริ โภคเนื ้อสัตว์เท่ากับ 28.3 40.7 และ
49.0 กิโลกรัมต่อประชากร 1 คน ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม การบริ โภคเนื ้อสัตว์ของกัมพูชามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามกาลังซื ้อ
ที่เพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ
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แผนภูมิท่ ี 2-10 ปริมาณการบริ โภคเนือ้ ต่ อประชากรเทียบกับมูลค่ าของผลิตภัณฑ์ มวลรวม แต่ ละประเทศ ปี 2553

ที ่มำ: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries กัมพูชำ, ธนำคำรโลก

ธุรกิจไก่
ธุรกิจไก่ในกัมพูชา ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็ นผู้ผลิตรายย่อยทาฟาร์ มพื ้นบ้ านที่ไม่ได้ ใช้ ระบบการจัดการ
ที่ได้ มาตรฐาน ทาให้ มีต้นทุนการผลิตไก่ทสี่ งู กว่าผู้ผลิตรายใหญ่ที่ทาฟาร์ มเชิงพาณิชย์ (ผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้ แก่ CP
Cambodia, Ngee Heng Master Feed และ SCF เป็ นต้ น9) อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการผลิต ไก่ยงั ไม่เพียงต่อความ
ต้ องการบริ โภคภายในประเทศจึงต้ องนาเข้ าจากประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น เวียดนามและไทย ซึง่ ในบางครัง้ การนาเข้ าไก่จาก
ประเทศเพื่อนบ้ านมีปริ มาณมากจนเกินไปส่งผลต่อราคาไก่หรื อเนื ้อไก่ภายในประเทศมีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อ
ผู้ผลิตรายย่อยอย่างมากเนื่องจากมีความเสียเปรี ยบด้ านต้ นทุนการผลิต
การบริ โภคไก่ในกัมพูชามีระดับต่ากว่าการบริ โภคเนื ้อสัตว์ชนิดอื่น แต่เนื่องจากการบริ โภคสัตว์ปีก
(เช่น ไก่) นันถู
้ กสุขภาพพลานามัยที่ดีกว่า และราคาไก่ยงั มีราคาถูกกว่าเนื ้อชนิดอื่นๆ จึงทาให้ พฤติกรรมการบริ โภคของ
ชาวกัมพูชาหันมาบริ โภคไก่เนื ้อเพิ่มขึ ้น ซึง่ จากการคาดการณ์ปริ มาณการบริ โภคไก่ของกัมพูชามีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี
(CAGR) ปี 2552 - 2557 เท่ากับร้ อยละ 6.8 และในปี 2557 ปริ มาณการบริ โภคไก่จากประมาณการเบื ้องต้ น 22.8 ล้ านตัว
นอกจากนี ้ จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการถดถอยเชิงเส้ น (Linear Regression) โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของ
GDP (ภาคปศุสตั ว์) (ตัวแปรหลัก) และอัตราการเติบโตของปริ มาณการบริ โภคไก่ในช่วงปี 2552 - 2557 จะมีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.3 ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ ประมาณการอัตราการเติบโตของปริ มาณการบริ โภคไก่ใ นช่วงปี 2558 - 2561 ซึ่ง
ปริ มาณการบริ โภคไก่คาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตประมาณร้ อยละ 8.0 - 8.6 เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของ GDP (ภาค
ปศุสตั ว์) ที่คาดการณ์ข้างต้ นโดย Ministry of Planning กัมพูชา
ธุรกิจสุกร
ธุรกิจสุกรในกัมพูชา ผู้ผลิตสุกรประกอบด้ วยผู้ผลิตรายย่อยที่มีจานวนมากและผู้ผลิตรายใหญ่
(เช่น CP Cambodia, Mong Rethy, BVB และ Betagro เป็ นต้ น) ในปี 2554 การผลิตสุกรประสบปั ญหาจากแพร่ ระบาด
โรคไข้ หวัดสุกรหรื อโรคพีอาร์ อาร์ เอส ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสุกรเป็ นอย่า งมากโดยเฉพาะกับผู้ผลิตรายย่อยที่มีอยู่เป็ น
จานวนมาก ทาให้ ปริ มาณการผลิตสุกรของผู้ผลิตรายย่อยลดลงในช่วง 3 - 4 ปี ที่ผ่านมา ขณะที่ผ้ ผู ลิตรายใหญ่ที่มีความ

9

ที ่มำ: Meat Trade Daily News
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ได้ เปรี ยบในเรื่ องต้ นทุนการผลิตและมาตรฐาน มีการเพิ่มการผลิตอย่างต่อเนื่องตามการบริ โภคที่เพิ่มขึน้ และชดเชย
ปริ มาณการผลิตของผู้ผลิตรายย่อยที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการผลิตสุกรยังไม่เพียงพอต่อความต้ องการบริ โภค
ภายในประเทศ ซึ่งข้ อมูลจาก Cambodian Pig Raising Association พบว่า กัมพูชามีการนาเข้ าสุกรจากประเทศเพื่อน
บ้ าน (เช่น ไทย และ เวียดนาม) ประมาณ 1,000 ตัวต่อวันในปี 2557
ปั จจุบนั การบริ โภคเนื ้อสุกรยังคงเป็ นเนือ้ สัตว์ที่ชาวกัมพูชานิยมบริ โภคมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
เนื ้อสัตว์บกชนิดอื่น และจากการคาดการณ์ปริ มาณการบริ โภคสุกรของกัมพูชามีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี
2552 - 2557 เท่ากับร้ อยละ 5.0 และในปี 2557 ปริ มาณการบริ โภคสุกรประมาณการเบื ้องต้ น 2.0 ล้ านตัว นอกจากนี ้
จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการถดถอยเชิงเส้ น (Linear Regression) โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของ GDP (ภาค
ปศุสตั ว์) (ตัวแปรหลัก) และอัตราการเติบโตของปริ มาณการบริ โภคสุกรในช่วงปี 2552 - 2557 จะมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ
0.9 ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ ประมาณการอัตราการเติบโตของปริ มาณการบริ โภคสุกรในช่วงปี 2558 - 2561 ซึง่ ปริ มาณการบริ โภคสุกร
คาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตประมาณร้ อยละ 5.8 - 6.2 เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของการ
ปศุสตั ว์ (Livestock GDP) ที่คาดการณ์ข้างต้ นโดย Ministry of Planning, กัมพูชา

2.5. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนและเงื่อนไขการชาระเงิน
การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ CPC ในครัง้ นี ้เป็ นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขายเช่นเดียวกันกับการทารายการ
กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Negotiation) โดยอ้ างอิงจากการประเมินมูลค่าของที่ปรึ กษาทางการเงินของ CPF ซึ่ง
ประเมินด้ วยวิธีต่างๆ ตามหลักสากล ได้ แก่ อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ ต่อหุ้น (Price-to-Earnings Ratio) อัตราส่วน
มูลค่ากิจการต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักค่าเสือ่ มราคา ดอกเบี ้ยและภาษี (EV-to-EBITDA Ratio) อัตราส่วนมูลค่า
ทางบัญชีต่อหุ้น (Price-to-Book Ratio) และวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach
(DCF))

2.6. ขนาดของรายการ
2.6.1. รายการการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
การลงทุนซื ้อหุ้นสามัญของ CPC นันถื
้ อว่าเป็ นการได้ มาซึ่งกิจการทังหมดของ
้
CPC จากเดิมที่ CPFI ถือหุ้น
สามัญในสัดส่วนร้ อยละ 25.0 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 100.0 ของทุนเรี ยกชาระ 67,402,000.0 เหรี ยญสหรัฐ ซึ่งนับเป็ นการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการเข้ าทารายการที่มีนยั สาคัญ
ที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ 2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศตลาดหลัก ทรั พ ย์ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย เรื่ อ งการเปิ ดเผยข้ อ มูลและการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท
จดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยเมื่อคานวณตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ปรากฏว่าขนาดของรายการมีมลู ค่าสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 4.3 (คานวณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2557)
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สรุปข้ อมูลงบการเงิน ปี 2557
รายการ

CPF

(หน่วย: พันล้ านบาท)
CPC

สินทรัพย์รวม

416.8

4.6

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

65.4

-

หนี ้สินรวม

252.8

2.0

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย

46.4

0.1

สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

52.1

2.5

กาไรสุทธิ

13.0

0.7

หมำยเหตุ: 1/ ที ่ปรึ กษำใช้งบกำรเงิ นรวมของ CPF ในกำรคำนวณขนำดรำยกำร ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สะท้อนถึงผลกำรดำเนิ นงำนและสถำนะทำงกำรเงิ นของกลุ่มบริ ษัท CPF ซึ่ ง
รวมถึงตัวเลขทำงกำรเงิ นของ CPFI ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยและถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนเรี ยกชำระโดย CPF
2/ ตัวเลขที ่ใช้คำนวณข้ำงต้นมำจำกงบกำรเงิ นรวมของแต่ละบริ ษัท
3/ ที ่ปรึ กษำได้คำนวณกำรเปลี ่ยนแปลงมูลค่ำรำยกำรของ CPC ให้เป็ นเงิ นสกุลบำท เพือ่ ประโยชน์ ในกำรคำนวณเปรี ยบเที ยบขนำดรำยกำร ซึ่ ง ณ สิ้ นปี
2557 อัตรำแลกเปลี ่ยนจำกเรี ยล (KHR) เป็ นบำท เฉลี ่ยเท่ำกับ 123.46 เรี ยลต่อบำท (ที ่มำ ธปท.)
4/ CPF ไม่มีกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์ ในช่วง 6 เดื อนที ่ผ่ำนมำนับจำกวันที ่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 (ซึ่ งเป็ นวันที ่คณะกรรมกำรบริ ษัทมี มติ อนุมตั ิ เห็นชอบให้
นำเสนอกำรเข้ำทำรำยกำรในครั้งนีต้ ่อที ่ประชุมผูถ้ ือหุ้น)

การคานวณขนาดของรายการการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
เกณฑ์การคานวณขนาดรายการ

ขนาดรายการ

เกณฑ์ NTA

ร้ อยละ 3.6

เกณฑ์กาไรสุทธิ

ร้ อยละ 4.3

เกณฑ์มลู ค่ารวมสิง่ ตอบแทน

ร้ อยละ 0.7

เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

ขนาดรายการไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก
ไม่มีการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อชาระค่าหุ้นสามัญของCPC

หมำยเหตุ: 1/ เนื ่องจำกกำรเข้ำลงทุนใน CPC ครั้งนี ้เป็ นกำรเข้ำซื ้อหุ้นสำมัญร้ อยละ 75.0 ของทุนเรี ยกชำระ กำรคำนวณมูลค่ำรำยกำรของ CPC จึ งคำนวณมูลค่ำ
เท่ำกับร้อยละ 75.0 ของมูลค่ำแต่ละรำยกำร

2.6.2. รายการที่เกี่ยวโยงกัน
นอกเหนือจากการลงทุนซื ้อหุ้นสามัญของ CPC เป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามที่กล่าวข้ างต้ น แต่เนื่องจาก
เป็ นการเข้ าทารายการซือ้ ขายหุ้น CPC กับ OSIL ซึ่งมี CPG ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้ อมรายเดียวกัน ดังนัน้ จึง
เข้ าข่ายการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ 2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตาม
ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ./ป 22-01 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ซึง่ ขนาดของรายการเท่ากับ
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2,850.0 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.510 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ บริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ซึง่ มีมลู ค่ามากกว่า 20,000,000.0 บาทและมากกว่าร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ การเข้ าทารายการดังกล่าวถือเป็ นการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการสูงสุด เท่ากับ
ร้ อยละ 4.3 (ตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ) ก็ ตาม แต่เนื่องจากเป็ นการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและมีขนาดของ
รายการเท่ากับร้ อยละ 5.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึง่ เป็ นขนาดของ
รายการที่สูงกว่าเกณฑ์ ขนต
ั ้ ่าที่กาหนดไว้ ตามข้ อกาหนดของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ CPC ในครัง้ นี ้จะดาเนินการได้
ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ ถื อ หุ้ นของ CPF ด้ วยคะแนนเสี ย งไม่ ต่ า กว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนเสี ย งทั ง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
2.7. แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ ในการเข้ าทารายการ
การลงทุนซื ้อหุ้นสามัญของ CPC ในครัง้ นี ้ CPFI จะลงทุนซื ้อหุ้นสามัญจานวน 10,050 หุ้น ในราคาซื ้อขาย
เท่ากับ 2,850.0 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นราคาซื ้อขายหุ้นละ 283,582.1 บาท (โดยประมาณ) โดยการชาระค่าหุ้นด้ วยเงินจาก
กระแสเงินสดของภายในกลุม่ CPF ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 CPF มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
เท่ากับ 31,923.6 ล้ านบาท (งบการเงินรวม)
2.8. เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
CPFI และ OSIL ตกลงให้ มีการชาระค่าหุ้นสามัญของ CPC ซึ่งมีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้น 2,850.0 ล้ านบาท ด้ วยเงิน
สกุลเหรี ยญสหรัฐฯ ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น และ OSIL จะส่งมอบหุ้นสามัญของ CPC จานวน 10,050 หุ้นให้ แก่ CPFI
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 (โดยประมาณ) ทังนี
้ ้ การเข้ าลงทุนซื ้อหุ้นสามัญของ CPC จะดาเนินการได้ ต่อเมื่อได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPF ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ซึ่ง CPF จะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22
เมษายน พ.ศ. 2558

CPF ไม่มีกำรทำรำยกำรใดๆ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ (ซึ่งหมำยถึง OSIL และ/หรื อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ OSIL)
ในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่ำนมำนับจำกวันที ่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 (ซึ่งเป็ นวันทีค่ ณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติ อนุมตั ิ เห็นชอบให้นำเสนอกำรเข้ำทำ
รำยกำรในครัง้ นีต้ ่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น)

10
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3. ข้ อมูลโดยสรุ ปของบริษัทฯ
3.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุม่ CPF ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแบบครบวงจร ประกอบด้ วย (1) ธุรกิจอาหารสัตว์
(Feed) ได้ แก่ การผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์ (2) ธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ (Farm) ได้ แก่ การเพาะพันธุ์สตั ว์ การเลี ้ยงสัตว์เพื่อ
ค้ า และการแปรรูปเนื ้อสัตว์ขนพื
ั ้ ้นฐาน (3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้ แก่ การผลิตเนื ้อสัตว์แปรรู ปกึ่งปรุ งสุกและปรุ งสุก และ
การผลิตสินค้ าอาหารพร้ อมรับประทานภายใต้ ตราสินค้ า
และตราสินค้ าของลูกค้ าเพื่อจาหน่ายภายในประเทศ
ไทยและเพื่อการส่งออก โดยกลุม่ CPF มีสานักงานตัวแทนจาหน่ายสินค้ าใน 18 ประเทศทัว่ โลก และ (4) ธุรกิจค้ าปลีกและ
ร้ านอาหาร (Retail & Food Outlets) ได้ แก่ การขยายช่องทางจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ CPF ในรู ปแบบร้ านค้ าปลีก
และร้ านอาหาร
กิจการของกลุม่ CPF มีขอบเขตในการดาเนินธุรกิจตามแผนภูมิที่แสดงด้ านล่าง
แผนภูมิท่ ี 3-1 โครงสร้ างกลุ่มธุรกิจ CPF

3.1.1. กิจการประเทศไทย (Thailand Operations)
เป็ นการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรเพื่ อจาหน่ายในประเทศและเพื่อ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ เนื ้อสัตว์ เนื ้อสัตว์แปรรู ป และอาหารพร้ อมรับประทานภายใต้ ตราสินค้ า
และตราสินค้ าของ
ลูกค้ า โดยจาหน่ายครอบคลุมประมาณ 40 ประเทศ ใน 5 ทวีปทัว่ โลก
การดาเนินธุรกิจของ CPF ในประเทศไทยครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น ้า โดยมีสตั ว์ประเภท
หลัก ได้ แก่ สุกร ไก่เนื ้อ ไก่ไข่ เป็ ด กุ้ง และปลา ซึ่งมีกระบวนการผลิตครบวงจร ตังแต่
้ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์
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สัตว์ การเลี ้ยงสัตว์ เพื่อการค้ า การแปรรู ปเนื ้อสัตว์ขนพื
ั ้ ้นฐาน การผลิตเนือ้ สัตว์แปรรู ปกึ่งปรุ งสุกและปรุ งสุก การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรูปหรื อผลิตภัณฑ์อาหารพร้ อมรับประทาน รวมถึงการดาเนินธุรกิจค้ าปลีกและร้ านอาหาร

3.1.2. กิจการต่างประเทศ (International Operations)
กลุ่ม CPF ขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศโดยมีความมุ่งมั่นที่จะนาความเชี่ยวชาญในธุรกิ จ
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยของกิจการประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ ในประเทศที่มี
ศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานการเลี ้ยงสัตว์และพัฒนาประสิทธิภาพธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเชิงพาณิช ย์
3.1.3. โครงสร้ างรายได้
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ธุรกิจอาหารสัตว์1/

56,815

15.2

51,243

12.8

51,850

12.0

ธุรกิจผลิตผลจากฟาร์ มสัตว์2/

61,600

16.4

69,922

17.5

79,212

18.3

ธุรกิจอาหาร3/

41,009

10.9

43,177

10.8

44,212

10.2

159,424

42.5

164,342

41.1

175,274

40.5

ธุรกิจอาหารสัตว์4/

148,321

39.6

164.348

41.1

173,448

40.0

ธุรกิจผลิตผลจากฟาร์ มสัตว์5/

45,679

12.2

55,583

13.9

70,036

16.2

3,751

1.0

4,978

1.2

7,281

1.6

รวมรายได้ จากกิจการต่ างประเทศ

197,751

52.8

224,909

56.3

250,765

57.8

รายได้ อ่ นื

17,679

4.7

10,326

2.6

7,463

1.7

รายได้ รวม

374,853

100.0

399,577

100.0

433,502

100.0

1. กิจการประเทศไทย

รวมรายได้ จากกิจการประเทศไทย
2. กิจการต่ างประเทศ

ธุรกิจอาหาร

6/

หมำยเหตุ 1/ ดำเนิ นงำนโดย CPF, BKP, CPM, CPFT, CPF PM และ CPFTH (ก่อนวันที ่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็ นกำรดำเนิ นกำรโดย CPNE, BAP, BFP,BPF,
RBF, CPF FOOD, CPIN, IPF และ CPAI ซึ่ งได้ควบเข้ำกันเป็ น CPFTH เมื ่อวันที ่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555), CPFP และ CP LAOS
2/ ดำเนิ นงำนโดย CPF, BKP, CPM, CPFT, CHESTER และ CPFTH (ก่อนวันที ่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็ นกำรดำเนิ นกำรโดย CPNE, BAP, BFP,
BPF, RBF CPF FOOD, CPIN และ CPAI ซึ่ งได้ควบเข้ำกันเป็ น CPFTH เมื ่อวันที ่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555), CPF PRODUCTS, CPFP, CPFFT, CPF EU,
CPF UK, CPF TK, CPF DM, CPS และ CPF OVERSEAS
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3/ ดำเนิ นงำนโดย CPF, BKP, CPM, CPFT, CHESTER และ CPFTH (ก่อนวันที ่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็ นกำรดำเนิ นกำรโดย CPNE, BAP, BFP,
BPF, RBF CPF FOOD, CPIN และ CPAI ซึ่ งได้ควบเข้ำกันเป็ น CPFTH เมื ่อวันที ่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555), CPF PRODUCTS, CPFP, CPE, CPFT, CPF
EU, CPF UK, CPF TK, CPF DM, CP LAOS, CPS และ CPF OVERSEAS
4/ ดำเนิ นงำนโดย CPB, CPH, SFM, AA, CPFP, CPE, CPF OVERSEAS, CP LAOS, CP INDIA, CPFTZ, CPS และ CPP
5/ ดำเนิ นงำนโดย CPF PRODUCTS, CPB, CPH, CPD, CPFP, CPE, SFM, AA, MJSB, CPFFT, CPF EU, CPF UK, CPF TK, CPF DM, CPF
OVERSEAS, CPF LAOS, CP INDIA, CPF TZ และ CPP
6/ ดำเนิ นงำนโดย CPF PRODUCTS, CPB, CPD, CPE, AA, MJSB, CPF UK, CPF TK, CPF DM, CP LAOS, CP INDIA, CPS และ CPP

3.2. การถือหุ้น
3.2.1. ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 CPF มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชาระเท่ากับ 7,742,941,932.0 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 7,742,941,932 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ละ 1.0 บาท
3.2.2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ CPF ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเมือ่ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็ น
ดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุม่ CPG1/ ประกอบด้ วย
1.1 บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จำกัด2/
1.2 บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ ง จำกัด3/
1.3 Orient Success International Limited4/
1.4 Worth Access Trading Limited4/
1.5 บริ ษัท ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)5/
1.6 บริ ษัท กรุงเทพโปรดิ๊ วส จำกัด (มหำชน)6/
1.7 Plenty Type Ltd.7/
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด8/
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED9/
สานักงานประกันสังคม (2 กรณี)10/
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED11/
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY11/
นางสาววลัยพร จิรภูมิมินทร์
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.9/
นายปริญญา เธียรวร
GIC PRIVATE LIMITED - C12/
รวม

จานวนหุ้น
(หุ้น)
3,384,866,001
1,935,815,835
889,229,566
205,000,000
45,331,200
207,935,600
82,885,000
64,000,000
509,174,855
250,956,321
137,527,000
128,756,870
113,190,758
108,300,000
88,039,478
84,500,000
81,111,500
4,931,753,983

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
44.3
25.0
11.5
2.6
0.6
2.7
1.1
0.8
6.6
3.2
1.8
1.7
1.5
1.4
1.1
1.1
1.0
63.7

หมำยเหตุ 1/ กลุ่มรำยงำนตำมมำตรำ 246 และมำตรำ 247 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที ่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติ ม)
2/ ประกอบกิ จกำรลงทุน นำเข้ำ และจำหน่ำยเคมี ภณ
ั ฑ์ และให้บริ กำรด้ำนเทคนิ ควิ ชำกำร มี กลุ่มครอบครัวเจี ยรวนนท์ เป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ โดย
ผูถ้ ือหุ้น 10 รำยแรกของบริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) ได้แก่ นำยสุเมธ เจี ยรวนนท์ ร้ อยละ 13.0 นำยธนิ นท์ เจี ยรวนนท์ ร้ อยละ
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13.0 นำยจรัญ เจี ยรวนนท์ ร้อยละ 12.8 นำยมนตรี เจี ยรวนนท์ ร้อยละ 12.6 นำยเกี ยรติ์ เจี ยรวนนท์ ร้อยละ 5.8 นำยพงษ์ เทพ เจี ยรวนนท์ ร้ อย
ละ 3.7 และนำงยุพำ เจี ยรวนนท์ นำยประที ป เจี ยรวนนท์ นำงภัทนีย์ เล็กศรี สมพงษ์ นำยวัชรชัย เจี ยรวนนท์ นำยมนู เจี ยรวนนท์ และนำยมนัส
เจี ยรวนนท์ ถือหุ้นรำยละร้อยละ 3.6
3/ ประกอบกิ จกำรลงทุน โดยเป็ นบริ ษัทย่อยทำงตรงของ CPG
4/ ประกอบกิ จกำรลงทุน โดยเป็ นบริ ษัทย่อยทำงอ้อมของ CPG
5/ ประกอบกิ จกำรเกษตรอุตสำหกรรมและอำหำรครบวงจร โดยเป็ นบริ ษัทย่อยทำงตรงของ CPF
6/ ประกอบกิ จกำรซื ้อและขำยวัตถุดิบอำหำรสัตว์ โดยเป็ นบริ ษัทย่อยทำงตรงของ CPF
7/ ประกอบกิ จกำรลงทุน โดยเป็ นบริ ษัทย่อยทำงอ้อมของ CPF
8/ บริ ษัทจดทะเบี ยนในประเทศไทย ที ่อยู่ที่ติดต่อได้ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
9/ บริ ษัทจดทะเบี ยนในต่ำงประเทศ ที ่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที ่ 968 อำคำรเอช เอส บี ซี ชัน้ 5 ถ. พระรำม 4 เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
10/ หน่วยงำนรำชกำรไทย ที ่อยู่ที่ติดต่อได้ บมจ.ธ.ไทยพำณิ ชย์ สำยปฏิ บตั ิ กำรธุรกรรมกำรเงิ นและหลักทรัพย์ (ที มควบคุมหลักทรัพย์ ) 1060
อำคำร 2 ชัน้ 3 ถ.เพชรบุรี มักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
11/ บริ ษัทจดทะเบี ยนในต่ำงประเทศ ที ่อยู่ที่ติดต่อได้ ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน) SECURITIES SERVICES โซนบี
อำคำรสำทรนคร ชัน้ 14 ถนนสำทรเหนือ สีลม 10500 กรุงเทพฯ
12/ บริ ษัทจดทะเบี ยนในต่ำงประเทศ ที ่อยู่ที่ติดต่อได้ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ฝ่ ำยหลักทรัพย์ บริ กำร ชัน้ 1 ตึ กตรี ทิพย์ แขวงสี ลม เขต
บำงรัก 10500 กรุงเทพฯ
ทัง้ นี ้ กลุ่ม CPG มิ ได้เป็ นผูถ้ ือหุ้นของผูถ้ ือหุ้นรำยที ่ 2 – 6, 8 และ 10

3.3. การจัดการ
3.3.1. คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวน 15 คน ดังนี ้
ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ ง

1.

นายธนินท์

เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ

2.

นายประเสริฐ

พุง่ กุมาร

รองประธานกรรมการ

3.

นายมิน

เธียรวร

รองประธานกรรมการ

4.

นายชิงชัย

โลหะวัฒนะกุล

รองประธานกรรมการ

5.

นายอาสา

สารสิน

รองประธานกรรมการ

6.

นายอดิเรก

ศรีประทักษ์

รองประธานกรรมการ

7.

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์

เวชชาชีวะ

กรรมการ1/

8.

ศ.กิตติคณ
ุ สุภาพรรณ

รัตนาภรณ์

กรรมการ1/

9.

ดร.ชัยวัฒน์

กรรมการ1/

10.

ศ.ดร.พงษ์ ศกั ดิ์

วิบลู ย์สวัสดิ์
อังกสิทธิ์

11.

นายพงษ์ เทพ

เจียรวนนท์

กรรมการ

12.

ดร.วีรวัฒน์

กาญจนดุล

กรรมการ

13.

นายพงษ์

วิเศษไพฑูรย์

กรรมการ

14.

นายสุนทร

อรุณานนท์ชยั

กรรมการ

15.

นางอรุณี

วัชรานานันท์

กรรมการ

กรรมการ1/

หมำยเหตุ 1/ กรรมกำรอิ สระ
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

3.4. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ CPF ปี 2555 – 2557
ซึง่ เป็ นงบการเงินรวมที่ผา่ นการตรวจสอบโดย บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
3.4.1. สรุปรายการสาคัญในงบการเงิน
งบแสดงผลการดาเนินงาน
(1) งบกาไรขาดทุนรวมของ CPF และบริ ษัทย่อย (งบรวม)
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

357,175.2

95.3%

389,251.0

97.4%

426,039.4

98.3%

กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน
ในบริ ษัทร่ วม

8,673.4

2.3%

-

-

-

-

กาไรจากการขายเงินลงทุน

6,008.9

1.6%

8,218.5

2.1%

4,662.3

1.1%

รายได้ อื่น

2,995.4

0.8%

2,107.5

0.5%

2,800.3

0.6%

รวมรายได้

374,852.9

100.0%

399,577.1

100.0%

433,502.0

100.0%

ต้ นทุนขาย

315,837.8

84.3%

350,393.9

87.7%

368,759.7

85.1%

กาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ชีวภาพ

(229.3)

(0.1%)

(523.7)

(0.1%)

(337.9)

(0.1%)

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร

33,260.0

8.9%

36,962.9

9.3%

42,837.2

9.9%

ต้ นทุนทางการเงิน

6,377.5

1.7%

7,937.4

2.0%

8,880.1

2.0%

51.6

0.0%

218.7

0.1%

352.9

0.1%

355,297.6

94.8%

394,989.2

98.9%

420,491.9

97.0%

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

4,138.4

1.1%

4,947.5

1.2%

4,868.7

1.1%

กาไรก่ อนภาษีเงินได้

23,693.7

6.3%

9,535.4

2.4%

17,878.8

4.1%

ภาษี เงินได้

2,674.7

0.7%

133.4

0.0%

3,649.4

0.8%

กาไรสุทธิ

21,019.0

5.6%

9,401.9

2.4%

14,229.4

3.3%

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

2,229.1

0.6%

2,336.7

0.6%

3,667.7

0.8%

กาไรสาหรั บปี ส่ วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่

18,789.9

5.0%

7,065.2

1.8%

10,561.7

2.4%

รายได้ จากการขาย

อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่าย
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

(2) งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของ CPF และบริ ษัทย่อย (งบรวม)
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

21,019.0

9,401.9

14,229.4

5,339.2

5,292.6

(1,258.2)

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

26,358.2

14,694.5

12,971.2

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(2,439.2)

(3,595.9)

(4,102.0)

กาไรเบ็ดเสร็จรวมส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่

23,919.0

11,098.6

8,869.2

กาไรสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิภาษีเงินได้

งบกระแสเงินสด (งบรวม)

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

529.0

9,451.6

23,185.2

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

-59,493.9

-24,221.7

-33,163.7

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

46,449.1

17,792.0

23,533.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

-12,515.8

3,021.9

13,554.7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

23,993.0

12,250.3

17,180.3

773.1

1,908.0

1,188.6

12,250.3

17,180.3

31,923.6

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของยอดคงเหลือที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ สิน้ ปี

งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบรวม)
31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

12,258.4

3.9%

19,457.3

5.3%

33,551.6

8.1%

-

-

3,143.1

0.9%

5,768.8

1.4%

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

23,279.2

7.5%

24,240.4

6.6%

24,953.3

6.0%

สินค้ าคงเหลือ

48,333.8

15.6%

48,469.1

13.3%

49,036.0

11.8%

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน

19,299.8

6.2%

22,425.2

6.1%

24,377.6

5.8%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6,030.3

1.9%

6,508.3

1.8%

8,566.2

2.1%

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

109,201.4

35.2%

124,243.5

34.0%

146,253.4

35.1%

เงินลงทุนระยะยาว

38,031.0

12.2%

49,597.7

13.6%

62,012.5

14.9%

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

1,484.4

0.5%

1,930.0

0.5%

1,168.7

0.3%

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

90,812.3

29.2%

110,930.8

30.4%

124,460.8

29.9%

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน

5,199.7

1.7%

5,179.7

1.4%

5,595.0

1.3%

สินทรั พย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ค่าความนิยม

54,791.5

17.6%

59,293.5

16.2%

60,698.5

14.6%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

11,023.8

3.5%

13,827.9

3.8%

16,574.8

4.0%

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

201,342.8

64.8%

240,759.6

66.0%

270,510.4

64.9%

รวมสินทรั พย์

310,544.3

100.0%

365,003.1

100.0%

416,763.9

100.0%

47,660.1

15.3%

61,861.2

16.9%

63,686.6

15.3%

ตัว๋ แลกเงิน

4,951.2

1.6%

3,477.5

1.0%

1,988.8

0.5%

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

20,619.8

6.6%

21,887.7

6.0%

25,632.1

6.2%

หนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี

9,305.8

3.0%

11,517.2

3.2%

13,432.4

3.2%

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

12,681.3

4.1%

16,258.0

4.5%

18,544.8

4.4%

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

95,218.2

30.7%

115,001.5

31.5%

123,284.7

29.6%

หนี ้สินระยะยาว

84,065.8

27.1%

109,175.6

29.9%

116,425.5

27.9%

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

10,479.5

3.4%

11,253.5

3.1%

13,087.4

3.1%

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

94,545.3

30.4%

120,429.1

33.0%

129,512.9

31.1%

รวมหนีส้ ิน

189,763.5

61.1%

235,430.5

64.5%

252,797.6

60.7%

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

120,780.8

38.9%

129,572.6

35.5%

163,966.3

39.3%

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

310,544.3

100.0%

365,003.1

100.0%

416,763.9

100.0%

หนีส้ ิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน

อัตราส่วนสาคัญทางการเงิน
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.15

1.08

1.19

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

0.37

0.41

0.52

ระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

20

23

21

ระยะเวลาการจาหน่ายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

11

12

13

ระยะเวลาการชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

18

22

23

Cash Cycle (วัน)

13

13

11

อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)

11.6%

10.0%

13.4%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้ อยละ)

8.4%

4.5%

6.3%

อัตรากาไรสุทธิ (ร้ อยละ)

5.0%

1.7%

2.4%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)

20.0%

5.6%

7.2%

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้ อยละ)

35.4%

14.5%

16.6%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

1.61

1.20

1.12

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.57

1.82

1.54

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย (เท่า)

0.08

1.25

2.89

อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (เท่า)

0.01

0.14

0.32

105.8%

56.3%

65.0%

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

อัตราการจ่ายปั นผล (ร้ อยละ)

3.4.2. คาอธิบายผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ในระหว่างปี 2557 มีเหตุการณ์สาคัญที่มีผลกระทบต่อการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมสาหรับ
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังนี ้
(1) การรวมกิจการโดยการซือ้ หุ้น
ในระหว่างปี 2557 CPF ได้ เข้ าซือ้ หุ้นในบริ ษัท 3 แห่ง ได้ แก่ (1) Tops Foods NV (“Tops
Foods”) (2) Hefei Chia Tai Co., Ltd. (“HCT”) และ (3) Kaifeng Chia Tai Co., Ltd. (“Kaifeng”) CPF ได้ มาซึง่ อานาจ
ควบคุมในบริ ษัททัง้ 3 แห่ง ณ วันที่ซื ้อ เท่ากับร้ อยละ 80.0 ร้ อยละ 74.6 และร้ อยละ 74.2 ตามลาดับ ซึ่งมีผลทาให้ บริ ษัท
ทังสามแห่
้
งดังกล่าวเป็ นบริ ษัทย่อยแห่งใหม่ของ CPF และในการจัดทางบการเงินรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ได้ รวมงบการเงินของบริ ษัททัง้ 3 แห่ง ไว้ ด้วย โดย CPF ได้ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่ อง การรวมธุรกิจในการรับรู้รายการดังกล่าว และได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ข้ อ 5 การรวมธุรกิจโดยการซื ้อและการจาหน่ายส่วนได้ เสียบางส่วนในบริ ษัท
ย่อย
การเข้ าซื ้อหุ้นในบริ ษัททังสามแห่
้
งดังกล่าวส่งผลให้ ณ วันที่ซื ้อ CPF มีสนิ ทรัพย์ที่ได้ มาและหนี ้สิน
ที่รับมาตามมูลค่ายุติธรรมดังนี ้
(1.1) การซื ้อหุ้นใน Tops Foods NV

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ล้ำนบำท
8
58
57
8
618
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินกู้ยืม
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ สุทธิ
หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นที่มีอานาจควบคุม
ค่าความนิยม
สิ่งตอบแทนที่โอนให้

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

17
(233)
(53)
(20)
(121)
339
(68)
271
145
416

การซื ้อหุ้นใน Tops Foods ทาให้ CPF ได้ รับประโยชน์จากการมีเทคโนโลยีในการผลิตอาหารที่
ทันสมัยและได้ มาตรฐานซึง่ จะเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจของกลุม่ CPF และจะเป็ น
การขยายฐานการผลิตอาหารพร้ อมรับประทานไปยังทวีปยุโรป
(1.2) การซื ้อหุ้นใน Heifei Chia Tai Co., Ltd. (“HCT”) และ Kaifeng Chai Tai Co., Ltd.
(“Kaifeng”)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืม
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ สุทธิ
ค่าความนิยม
สิ่งตอบแทนที่โอนให้

ล้ำนบำท
HCT
Kaifeng
12
55
21
107
142
251
106
81
156
185
658
656
89
218
(260)
(79)
(58)
(234)
(196)
(197)
(205)
674
834
499
781
1,173
1,615
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

ทังนี
้ ้ การซื ้อหุ้นใน HCT และ Kaifeng จะช่วยเสริ มการเป็ นผู้นาด้ านธุรกิจอาหารสัตว์ของ CPF
ในประเทศจีนให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น
(2) การขายเงินลงทุนในบริ ษัท C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) โดยอานาจการควบคุมไม่
เปลี่ยนแปลง
ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2557 CPF ได้ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ CPP จานวนรวมทังสิ
้ ้น
6,017,959,308 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 ของหุ้นสามัญทังหมดที
้
่ออกจาหน่ายแล้ วของ CPP หรื อร้ อยละ 23.8 ของหุ้น
ทังหมดที
้
่ออกจาหน่ายแล้ วของ CPP) ให้ แก่ ITOCHU Corporation ซึ่งเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
ที่มูลค่าหุ้นละ 1.1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง ในราคารวมทังสิ
้ ้น 6,620.0 ล้ านดอลล่าร์ ฮ่องกง หรื อประมาณ 27,258.0 ล้ านบาท
ภายหลังการเข้ าทารายการดังกล่าวทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของ CPF ใน CPP คงเหลือร้ อยละ 50.4 ของหุ้นทังหมด
้
ที่ออกจาหน่ายแล้ วของ CPP (หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 47.8 ของหุ้นสามัญทังหมดที
้
่ออกจาหน่ายแล้ วของ CPP) และทาให้ สว่ น
ได้ เสียของบริ ษัทใน CPP ลดลงเป็ นจานวนเงิน 24,309.0 ล้ านบาทและส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ ้นในจานวน
เดียวกัน และกาไรที่เกิดจากรายการนี ้จานวนเงิน 4,130.0 ล้ านบาท ได้ บนั ทึกไว้ ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลง
ส่วนได้ ในบริ ษัทย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
CPF ได้ รับรู้ และเปิ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสาหรั บปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ข้ อ 5 การรวมธุรกิจโดยการซื ้อหุ้นและการจาหน่ายส่วนได้ เสียบางส่วนในบริ ษัทย่อย
1. ผลการดาเนินงาน
รายได้
ในปี 2555 – 2557 CPF มีรายได้ จากการขายรวมทังสิ
้ ้น 357,175.2 ล้ านบาท 389,251.0 ล้ าน
บาท และ 426,039.4 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ รวมต่อปี (CAGR) ปี 2555 – 2557
เท่ากับร้ อยละ 9.2 ทังนี
้ ้ มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ ้นของยอดขายกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง (โดยเฉพาะในส่วนของผลิตผลจากฟาร์ มสัตว์) หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ รวมต่อปี (CAGR)
ปี 2555 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 4.9 และร้ อยละ 12.6 ตามลาดับ ในปี 2557 CPF มีสดั ส่วนรายได้ แบ่งตามสายอาหารสัตว์
ผลิตผลจากฟาร์ มสัตว์ และอาหารคิดเป็ นร้ อยละ 52.9 ร้ อยละ 35.0 และร้ อยละ 12.1 ของรายได้ จากการขาย ตามลาดับ
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3-1 โครงสร้ างรายได้ จากการขายแยกตามสายธุรกิจปี 2555 – 2557
ปี 2555
ล้ านบาท

ปี 2556
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2557
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

1. กิจการประเทศไทย
อาหารสัตว์

56,815

15.9

51,243

13.2

51,850

12.2

ผลิตผลจากฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์

61,600

17.2

69,922

18.0

79,212

18.5

อาหาร

41,009

11.5

43,177

11.0

44,212

10.4

159,424

44.6

164,342

42.2

175,274

41.1

148,321

41.5

164.348

42.2

173,448

40.7

45,679

12.8

55,583

14.3

70,036

16.5

3,751

1.1

4,978

1.3

7,281

1.7

รวมรายได้ จากกิจการต่ างประเทศ

197,751

55.4

224,909

57.8

250,765

58.9

รายได้ จากการขายรวม

357,175

100.0

389,251

100.0

426,039

100.0

รวมรายได้ จากกิจการประเทศไทย
2. กิจการต่ างประเทศ
อาหารสัตว์
ผลิตผลจากฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
อาหาร

หมำยเหตุ: ผลกำรดำเนิ นงำนแยกตำมที ่ตงั้ ของกิ จกำร

(1) กิจการประเทศไทย
รายได้ จากการขายของกิจการประเทศไทยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย
(CAGR) ปี 2555 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 4.9 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของยอดขายจากผลิตผลจากฟาร์ มเลี ้ยง
สัตว์ เนื่องจากระดับราคาเฉลี่ยของเนื ้อสัตว์ที่เพิ่มขึ ้นทุกปี โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ปี 2555 – 2557 เท่ากับ
ร้ อยละ 13.4 ทังนี
้ ้ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา สัดส่วนรายได้ จากกิจการในประเทศไทยแบ่งเป็ นการขายภายในประเทศ : การ
ส่งออก เฉลีย่ 3 ปี คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 82.3 : ร้ อยละ 17.7 ตามลาดับ
(2) กิจการต่ างประเทศ
รายได้ จากการขายของกิจการต่างประเทศในปี 2555 - 2557 มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย
(CAGR) ปี 2555 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 12.6 โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้นจากธุรกิจผลิตผลฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ปี 2555 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 23.8 รองลงมา
คือการเพิ่มขึ ้นของยอดขายในธุรกิจอาหารสัตว์ ซึง่ มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ปี 2555 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 8.1
อัตรากาไรขันต้
้ น
ในปี 2555 – 2557 อัตรากาไรขันต้
้ นของ CPF เท่ากับร้ อยละ 11.6 ร้ อยละ 10.0 และร้ อยละ
13.4 ตามลาดับ ในปี 2556 อัตรากาไรขันต้
้ นลดลงร้ อยละ -1.6 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากกาไรจากการ
ดาเนิ น งานของธุ ร กิ จ สัต ว์ น า้ ในประเทศไทยที่ลดลง โดยมี สาเหตุห ลัก มาจากการระบาดของโรค Early Mortality
Syndrome (EMS) ที่เกิดขึ ้นเมื่อปลายปี 2555 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการเลี ้ยงกุ้งในประเทศไทยทาให้
ยอดขายของธุรกิจสัตว์น ้าของกิจการในประเทศไทยมีจานวนลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิของ CPF
ปรับตัวลดลงจากปี 2555 และในปี 2557 CPF สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเลี ้ยงสัตว์ที่ดีขึ ้น และราคาเฉลี่ยของเนื ้อสัตว์
ที่สงู กว่างวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า จึงส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นของ CPF ในปี 2557 เพิ่มขึ ้น
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ในปี 2555 – 2557 ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร เท่ากับ 33,260.0 ล้ านบาท 36,962.9
ล้ านบาท 42,837.2 ล้ านบาท ตามลาดับ
ค่าใช้ จ่ายในการขาย โดยเฉลีย่ 3 ปี ย้ อนหลังมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับรายได้ จาก
การขาย ซึ่งส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่าพาหนะและค่าใช้ จ่ายเดินทาง และ
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย เป็ นต้ น ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร โดยเฉลี่ย 3 ปี ย้ อนหลังมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 5.3 เมื่อ
เทียบกับรายได้ จากการขาย ซึง่ ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่าใช้ จ่ายสานักงาน เป็ น
ต้ น
ทังนี
้ ้ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา CPF มีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารใกล้ เคียงกันเท่ากับ
ร้ อยละ 9.3 – ร้ อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับรายได้ จากการขาย
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ สว่ นที่เป็ นของ CPF ในปี 2555 – 2557 เท่ากับ 18,790.0 ล้ านบาท 7,065.3 ล้ านบาท
และ 10,561.7 ล้ านบาทตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 5.3 ร้ อยละ 1.8 และ ร้ อยละ 2.5 โดยมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ 3.7
ในปี 2556 การปรับตัวลดลงของกาไรสุทธิอย่างมีนยั สาคัญนันมี
้ สาเหตุมาจาก (1) ในไตรมาสที่ 1
ของปี 2555 มีการรับรู้ ผลกาไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน C.P. Vietnam Corporation
(“CPV”) จานวน 8,673.0 ล้ านบาท ซึง่ การรับรู้ผลกาไรดังกล่าวเป็ นการปฎิบตั ิตามมาตรฐานทางการเงินซึ่งเป็ นรายการที่
เกิดขึ ้นครัง้ เดียว (Non-recurring Transaction) และ (2) การเกิดโรคระบาด EMS ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ภาคอุตสาหกรรมการเลี ้ยงกุ้งในประเทศไทย ทาให้ ยอดขายของธุรกิจสัตว์น ้าลดลง
สาหรับกาไรสุทธิ ปี 2557 พบว่ากาไรสุทธิ เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโต
(Growth Rate) เท่ากับร้ อยละ 49.5 โดยเป็ นผลมาจาก CPF มีประสิทธิภาพการเลี ้ยงสัตว์ที่ดีขึ ้น และราคาเฉลี่ยของ
เนื ้อสัตว์ที่สงู กว่างวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า จึงส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นในปี 2557 เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ไปด้ วย
การเปลีย่ นแปลงของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
การเปลี่ย นแปลงในองค์ ป ระกอบอื่น ของส่ว นของผู้ถื อหุ้นสุท ธิ จ ากภาษี เ งิ น ได้ ที่ เกี่ ยวข้ องใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี 2557 มีจานวนลดลง 1,258.2 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากขาดทุนจากการ
แปลงค่างบการเงินของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
2. ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของ CPF มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นจาก 310,544.3 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เป็ น 416,763.9 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คิดเป็ นอัตราการเติบเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2555 – 2557
เท่ากับร้ อยละ 15.8
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สินทรัพย์รวมของ CPF ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีมลู ค่าเท่ากับ 365,003.1 ล้ านบาท
ประกอบด้ วย สินทรั พย์หมุนเวียน 124,243.5 ล้ านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 110,930.8 ล้ านบาท และอื่นๆ
129,828.8 ล้ านบาท โดยมีจานวนเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 เท่ากับร้ อยละ 17.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ CPF เข้ าซื ้อ
C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ทาให้ สนิ ทรัพย์เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญยังเป็ นผล
มาจากการเพิ่มขึ ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สินทรัพย์ รวมของ CPF เท่ากับ 416,763.9 ล้ านบาท
ประกอบด้ วย สินทรั พย์หมุนเวียน 146,253.5 ล้ านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 124,460.8 ล้ านบาท และอื่นๆ
146,049.6 ล้ านบาท โดยมีจานวนเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 เท่ากับร้ อยละ 14.2 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงิ นสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ตารางที่ 3-2 Cash Cycle ของ CPF ปี 2555 – 2557
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

20

23

21

ระยะเวลาการจาหน่ายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

11

12

13

ระยะเวลาการชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

18

22

23

Cash Cycle (วัน)

13

13

11

Cash Cycle ในปี 2557 เท่ากับ 11 วัน ลดลงจาก ปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 13 วัน เป็ นผลมาจาก
ระยะเวลาในการเก็บหนี ้ลดลงจาก 23 วันเหลือ 21 วัน
หนี ้สิน
หนี ้สินรวมของ CPF ณ สิ ้นปี 2555 – 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 189,763.5 ล้ านบาท 235,430.6 ล้ าน
บาท และ 252,797.6 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2555 – 2557 เท่ากับร้ อยละ
15.4
หนี ้สินรวมของ CPF ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีมลู ค่าเท่ากับ 235,430.6 ล้ านบาท โดย
หนี ้สินดังกล่าวประกอบด้ วย หนี ้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี ้ย 49,025.5 ล้ านบาท และหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย 186,405.0 ล้ าน
บาท ตามลาดับ โดยหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย ประกอบด้ วย เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน 27,058.0 ล้ านบาท
เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นและบริ ษัทอื่น 51,397.0 ล้ านบาท หุ้นกู้ 69,260.0 ล้ านบาท และหนีส้ ิ นอื่นๆ
38,690.0 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ หนี ้สินรวมในปี 2556 เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 เป็ นจานวน 45,667.1 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อย
ละ 24.1 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมทังระยะสั
้
นและระยะยาวจากสถาบั
้
นการเงิน
สาหรับหนี ้สินรวมในปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 252,797.6 ล้ านบาท
หนี ้สินดังกล่าวประกอบด้ วย หนี ้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี ้ย 56,868.6 ล้ านบาท และหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย 195,929.0 ล้ าน
บาท ตามลาดับ และหนี ้สินอื่นๆ 39,024.0 ล้ านบาท โดยหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย ประกอบด้ วย เงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
สถาบันการเงิน 42,932.0 ล้ านบาท เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นและบริ ษัทอื่น 57,188.0 ล้ านบาท หุ้นกู้
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72,659.0 ล้ านบาท และหนี ้สินอื่นๆ 23,152.0 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ หนี ้สินรวมในปี 2557 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี 2556 เป็ น
จานวน 17,367.1 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 7.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริ ษัท C.P. Foods Holdings Limited
(“CPFH”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPF ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพนั ธ์ (Exchangeable Bonds)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 CPF มีห้ นุ กู้ซีพีเอฟชุดที่ยงั ไม่ถึงกาหนดไถ่ถอน มีมลู ค่าคงเหลือ
เท่ากับ 72,659.0 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วย หุ้นกู้ของ CPF จานวน 16 ฉบับ มูลค่า 63,060.0 ล้ านบาท โดยมีอายุตงแต่
ั้
4 – 30 ปี ดอกเบี ้ยระหว่างร้ อยละ 3.0 – 6.0 ต่อปี และหุ้นกู้อนุพนั ธ์ของบริ ษัทย่อยมูลค่ารวม 290.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ อายุ
5 ปี โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 0.5 ต่อปี มูลค่าตามบัญชีของหุ้นกู้ดงั กล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีจานวนเงิน
292.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบเท่า 9,599.0 ล้ านบาท
ตารางที่ 3-3 อัตราส่ วนสภาพคล่ องและอัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น ของ CPC ปี 2555 - 2557
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.15

1.08

1.19

อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.57

1.82

1.52

อัตราส่วนสภาพคล่องของ CPF ณ สิ ้นปี 2556 ลดลงอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับปี 2555 และ
2557 นัน้ มีสาเหตุมาจากการเพิ่มของหนี ้สินหมุนเวียนอย่างมีนยั สาคัญจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ CPF ลดลงจาก 1.82 เท่า ณ สิ ้นปี 2556 เป็ น 1.52
เท่า ณ สิ ้นปี 2557 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มขึ ้นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อย
จากการที่ CPF จาหน่ายส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่อยบางส่วน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึน้ จาก 120,780.8 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ น 163,966.3 ล้ านบาท ณ สิ ้นที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโต
เฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ปี 2555 – 2557 ร้ อยละ 16.5 นอกจากการเพิ่มขึ ้นตามผลประกอบการ CPF ตามปกติแล้ ว ยังเกิดจาก
การเพิ่มขึ ้นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อย จากการที่ CPF จาหน่ายส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่อยบางส่วน
ทังนี
้ ้ การเพิ่มขึ ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนยั สาคัญนัน้ มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ ้นของส่วนได้
เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจากการที่บริ ษัทจาหน่ายส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่อยบางส่วน และส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ส่วนได้ ในบริ ษัทย่อย
ในปี 2555 CPF ได้ ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วจาก 7,048.9 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็ น 7,742.9 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อเข้ าซื ้อหุ้น CPP นอกเหนือจากการ
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
CPF มีนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล โดยกาหนดไว้ ว่าเงินปั นผลที่จ่ายรวมทังสิ
้ ้นในแต่ละปี
จะมีจานวนประมาณร้ อยละ 50.0 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หลังหักภาษี เงินได้ และสารองตามกฎหมาย (ตามงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ) โดยในปี 2555 – 2557 CPF มีการจ่ายเงินปั นผลมาอย่างต่อเนื่อง คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลเฉลี่ย 3 ปี
ย้ อนหลังเท่ากับร้ อยละ 75.7
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริ ษัทของ CPF มีมติอนุมัติให้ จ่าย
เงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของ CPF ประจาปี 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรวมทังสิ
้ ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยเงินปั นผล
ดังกล่าว CPF ได้ มีการจ่ายครัง้ แรกเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 12
กันยายน พ.ศ. 2557 คงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จะจ่ายครัง้ ที่สองในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะ
เสนอการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ จะจัดให้ มีขึ ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
3.5. ภาวะตลาดและแนวโน้ มของอุตสาหกรรม
3.5.1. ธุรกิจอาหารสัตว์
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ถือเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ วตั ถุดิบจากภาคการเกษตร
ภายในประเทศ (เช่น ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ปลายข้ าว มันเส้ น เป็ นต้ น) และสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่สินค้ าเกษตรกรรมดังกล่าว
เพื่อใช้ สาหรับการเลี ้ยงสัตว์ ซึง่ เป็ นแหล่งโปรตีนที่สาคัญของประชากร ดังนัน้ ลักษณะการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์จึงขึ ้นกับทิศทางการขยายตัวเชิงปริ มาณของอุตสาหกรรมการเลี ้ยงสัตว์ 2 อุตสาหกรรม คือ (1) อุตสาหกรรมเนื ้อสัตว์
ได้ แก่ ไก่ เป็ ดและหมู และ (2) อุตสาหกรรมประมง
ในปี 2555 – 2557 ปริ มาณการผลิตอาหารสัตว์ของโลกเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริ มาณการผลิต
เท่ากับ 954.4 ล้ านตัน 962.8 ล้ านตัน และ 980.1 ล้ านตัน ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR)
ปี 2555 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 1.3 ซึ่งเป็ นในทิศทางเดียวกับปริ มาณการปศุสตั ว์ของโลกที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ซึ่งที่ผ่านมาจานวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ ้นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและอินเดียที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ ว ทาให้ ความต้ องการบริ โภคเนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ อาหารเติบโตอย่างรวดเร็ ว และสะท้ อนกลับมายังปริ มาณการใช้
อาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ ้น
ปริ มาณการผลิตอาหารสัตว์ ที่ผลิตมากที่สดุ คืออาหารสาหรับสัตว์ปี ก หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 44.8 ของ
ปริ มาณการผลิตรวม และรองลงมาคืออาหารสาหรับสุกร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 26.3 (ตามที่แสดงในแผนภูมิที่ 3-2)
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

แผนภูมิท่ ี 3-2 ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ ของโลกปี 2555 – 2557
และการผลิตแยกรายประเภทอาหารสัตว์ ท่ผี ลิตปี 2557
ล้ านตัน
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ที ่มำ: 2558 Global Feed Survey, Alltech

โดยในปี 2557 แหล่งประเทศผู้ผลิตอาหารสัตว์หลักของโลก ได้ แก่ จีน สหรัฐอเมริ กา บราซิล เม็กซิโก
อินเดีย และ สเปน โดยมีปริ มาณการผลิตเท่ากับ 182.7 ล้ านตัน 172.5 ล้ านตัน 66.2 ล้ านตัน 30.7 ล้ านตัน 29.4 ล้ านตัน
และ 29.2 ล้ านตัน ตามลาดับ
แผนภูมิท่ ี 3-3 ปริมาณอาหารสัตว์ ท่ผี ลิตปี 2557 แยกตามประเทศ
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ที ่มำ: 2558 Global Feed Survey, Alltech

ถึงแม้ ว่าจีนเป็ นผู้ผลิตอาหารสัตว์เป็ นอันดับใหญ่สดุ ของโลกก็ตามในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2555 2557) แต่พบว่าปริ มาณการผลิตอาหารสัตว์ในจีนนันกลั
้ บลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจาก 198.3 ล้ านตันในปี 2555
เป็ น 182.7 ล้ านตัน ในปี 2557 หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ปี 2555 - 2557 ที่ลดลงเท่ากับร้ อยละ -4.0
ต่อปี โดยมีสาเหตุมาจากการแพร่ ระบาดของไข้ หวัดนกส่งผลให้ ปริ มาณความต้ องการสัตว์ ปีกของผู้บริ โภคลดลงและ
กระทบต่อปริ มาณการใช้ อาหารสัตว์ และในทางกลับกันพบว่าอินเดียมีการเพิ่มปริ มาณการผลิตอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา โดยปริ มาณการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ ้นจาก 26.8 ล้ านตันในปี 2555 เป็ น 29.4 ล้ านตันในปี 2557
หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ปี 2555 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 4.7 โดยการเติบโตปริ มาณการผลิตอาหาร
สัตว์ที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญในปี 2557 นันมี
้ สาเหตุมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้ ผลผลิตภาคการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ และสภาพภูมิอากาศที่เอื ้ออานวยกับการเติบโตของผลผลิตในภาคการเกษตร
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

สาหรับประเทศไทย มีปริ มาณการผลิตอาหารสัตว์เป็ นลาดับที่ 14 ของโลก โดยปริ มาณผลิตอาหาร
สัตว์ที่ผลิตได้ อยูท่ ี่ 15.8 ล้ านตัน ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเป็ น 16.9 ล้ านตัน ในปี 2557 หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2555-2557 เท่ากับร้ อยละ 3.6 เนื่องจากปริ มาณความต้ องการบริ โภคเนื ้อสัตว์ในประเทศ
เพิ่มขึ ้น รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมปศุสตั ว์ อุตสาหกรรมอาหาร ที่มี
แนวโน้ มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
แผนภูมิท่ ี 3-4 ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ ของประเทศไทยปี 2555 - 2557
ล้ านตัน
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ที ่มำ: 2558 Global Feed Survey, Alltech

อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ของปริ มาณการผลิตเป็ นรายบริ ษัท พบว่า ผู้ผลิตอาหารสัตว์ รายใหญ่
ได้ แก่ CP Group จากไทย Cargill, Land O’Lakes Purina และ Tyson Foods จากสหรัฐอเมริ กา New Hope Group
จากจีน และ Brazil Foods จากบราซิล11
3.5.2. ธุรกิจเลี ้ยงสัตว์
1. ไก่เนื ้อ
ในปี 2553 – 2557 ปริ มาณการผลิตไก่ เนื ้อของโลกเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริ มาณการผลิต
เพิ่มขึ ้นจาก 78.5 ล้ านตันในปี 2553 เป็ น 86.1 ล้ านตันในปี 2557 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ปี 2553
– 2557 เท่ากับร้ อยละ 2.4 โดยการเติบโตของการผลิต ไก่เนื ้อของโลกเป็ นไปตามปริ มาณการบริ โภคภายในประเทศและ
ปริ มาณการส่งออกของไก่เนื ้อที่ขยายตัวเพิ่มขึ ้น หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2553 - 2557 เท่ากับ
ร้ อยละ 2.2 และ ร้ อยละ 4.2 ตามลาดับ
โดยในปี 2557 แหล่งประเทศผู้ผลิต ไก่เนือ้ หลักของโลก ได้ แก่ สหรั ฐอเมริ กา บราซิล จี น และ
สหภาพยุโรป โดยมีปริ มาณผลผลิตเท่ากับ 17.8 ล้ านตัน 13.1 ล้ านตัน 13.0 ล้ านตัน และ 10.3 ล้ านตัน ตามลาดับ

11

ที่มา: Global Animal Feed Industry: Trend and Opportunities (2557 - 2562), Daedal Research and Wikipedia
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

แผนภูมิท่ ี 3-5 ปริมาณการผลิตไก่ เนือ้ ของโลก ปี 2553 – 2557 และแยกตามประเทศปี 2557
ล้ านตัน
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ที ่มำ: Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA

ในช่วงปี 2553 - 2557 สหรัฐอเมริ กาถือเป็ นผู้ผลิตไก่เนื ้ออันดับหนึง่ ของโลก โดยมีปริ มาณการผลิต
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 16.6 ล้ านตัน 16.7 ล้ านตัน 16.6 ล้ านตัน 17.0 ล้ านตัน และ 17.3 ล้ านตัน ตามลาดับ หรื อ
คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ปี 2553 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 1.0 ทังนี
้ ้ มีสาเหตุมาจากปริ มาณความต้ องการ
บริ โภคในประเทศเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตเพื่อบริ โภคภายในประเทศเฉลี่ยร้ อยละ 81.1 ของปริ มาณการผลิตไก่เนื ้อ
รวม และส่วนที่เหลือจากปริ มาณการผลิตจะส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสหรัฐอเมริ กาเป็ นผู้สง่ ออกรายใหญ่อนั ดับสอง
ของโลก
สาหรับประเทศไทย ปริ มาณการผลิตไก่เนื ้อเพิ่มขึ ้นจาก 1.3 ล้ านตันในปี 2553 เป็ น 1.6 ล้ านตันใน
ปี 2557 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ปี 2553 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 5.2 ขณะทีป่ ริ มาณความต้ องการ
บริ โภคภายในประเทศเท่ากับ 0.5 – 0.6 ล้ านตันต่อปี (ในช่วงปี 2553 - 2557) หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
(CAGR) ปี 2553 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 5.0 ปริ มาณบริ โภคไก่เนื ้อภายในประเทศเฉลีย่ อยูท่ ี่ร้อยละ 65.7 ของปริ มาณการ
ผลิตไก่เนื ้อภายในประเทศและส่วนที่เหลือของการผลิตจะถูกส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยไทยถือเป็ นหนึ่งในผู้สง่ ออกราย
ใหญ่อนั ดับสี่ของโลกในปี 2557 ทังนี
้ ้ ในปี 2553 - 2557 ปริ มาณการส่งออกไก่เนื ้อไปยังต่างประเทศเท่ากับ 0.5 ล้ านตัน
0.5 ล้ านตัน 0.6 ล้ านตัน 0.5 ล้ านตันและ 0.6 ล้ านตัน ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ปี 2553
- 2557 เท่ากับร้ อยละ 5.7 โดยการส่งออกไก่เนื ้อของไทยนัน้ ส่งออกไปยังประเทศญี่ปนุ่ สหภาพยุโรป ลาว สิงคโปร์ และ
เกาหลีใต้ ตามลาดับ
แผนภูมิท่ ี 3-6 ปริมาณการผลิต บริ โภค และส่ งออกไก่ เนือ้ ของประเทศไทย ปี 2553 - 2557
ล้ านตัน
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ที ่มำ: USDA, สมำคมผูผ้ ลิ ตอำหำรสัตว์ ไทย

53 | หน้ า

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

ในปี 2558 USDA คาดว่าปริ มาณการผลิตและส่งออกไก่เนื ้อของประเทศไทยจะเพิ่มขึ ้น โดยการ
ผลิตจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.6 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากการส่งออกในปี 2557 เท่ากับ 0.07 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ
4.5 เมื่อเทียบกับปี 2556 และปริ มาณการส่งออกจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 0.6 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากการส่งออกในปี 2557 เท่ากับ
0.03 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งสอดคล้ องกับบทวิเคราะห์ของศูนย์วิจัย
ธ.ก.ส. ที่คาดว่าการส่งออกไก่เนือ้ ของไทยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น อันเป็ นผลมาจากราคาอาหารที่มี ไก่เป็ นวัตถุดิบในตลาด
ต่างประเทศมีราคาถูกกว่าอาหารที่มีวตั ถุดิบเป็ นเนื ้อหมูและเนื ้อวัว ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคในต่างประเทศหันมาบริ โภคไก่มาก
ขึ ้น และมีการสัง่ ไก่เนื ้อในรูปแบบต่างๆ จากประเทศไทยเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย นอกจากนี ้ สถานการณ์เกี่ยวกับการนาเข้ าไก่
ในต่างประเทศยังเป็ นปั จจัยเสริ มที่ทาให้ แนวโน้ มการส่งออกไก่เนื ้อจากประเทศไทยเป็ นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย อัน
ได้ แก่ การประกาศของรัฐบาลรัสเซียที่ห้ามนาเข้ าไก่เนื ้อจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริ กา, การที่ญี่ปนยกเลิ
ุ่
กการนาเข้ า
ไก่ เ นื อ้ จากไทย รวมถึ ง การอนุญ าตน าเข้ า ไก่ ป รุ ง สุก ของไทยจากรั ฐ บาลฟิ ลิป ปิ นส์ เพื่ อ ใช้ ภายในธุ ร กิ จ ฟาสต์ ฟูด ส์
ภายในประเทศ
ในด้ านของราคาไก่เนื ้อหน้ าฟาร์ มในประเทศ พบว่า ราคาของไก่เนื ้อจะแปรผกผันกับปริ มาณการ
ผลิตภายในประเทศ กล่าวคือหากผลผลิตไก่เนื ้อเพิ่มขึ ้นราคาของไก่เนื ้อจะปรับตัวลดลง ทังนี
้ ้ การวิเคราะห์ของศูนย์วิจยั
ธ.ก.ส. คาดว่าราคาไก่เนื ้อจะปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากปี 2557 อยูท่ ี่ 40.5 – 44.4 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีสาเหตุมาจากการ
เพิ่มขึ ้นของผลผลิตไก่เนื ้อที่จะเข้ าสูต่ ลาดในอัตราที่สงู กว่าปริ มาณความต้ องการของผู้บริ โภคทังในและต่
้
างประเทศ
แผนภูมิท่ ี 3-7 ปริมาณการผลิตและราคาไก่ เนือ้ ไทย ปี 2553 – 2557

เปรี ยบเทียบปริ มาณการผลิตและราคา
ล้ านตัน
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ที ่มำ: สมำคมผูผ้ ลิ ตอำหำรสัตว์ ไทย, USDA

2. สุกร
ในปี 2553 – 2557 ปริ มาณการผลิตสุกรของโลกเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริ มาณการผลิต
เท่ากับ 103.0 ล้ านตัน 103.6 ล้ านตัน 107.0 ล้ านตัน 108.9 ล้ านตัน และ 110.6 ล้ านตัน ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2553 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 1.8 โดยการเติบโตของการผลิตสุกรของโลกสอดคล้ องตาม
ปริ มาณความต้ องการบริ โภคภายในประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ ้น หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2553 –
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2557 เท่ากับร้ อยละ 1.7 และในปี 2557 ประเทศผู้ผลิตสุกรหลักของโลก ได้ แก่ จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริ กา โดยมี
ปริ มาณการผลิตเท่ากับ 56.5 ล้ านตัน 22.4 ล้ านตัน และ 10.3 ล้ านตัน ตามลาดับ
แผนภูมิท่ ี 3-8 ปริมาณการผลิตสุกรของโลก ปี 2553 – 2557 และแยกตามประเทศปี 2557
ล้ านตัน
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ที ่มำ: Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA

ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (2553 - 2557) จีน ถือเป็ นผู้ผลิตสุกรอันดับ 1 ของโลก โดยมีปริ มาณการผลิต
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 50.7 ล้ านตัน 50.6 ล้ านตัน 53.4 ล้ านตัน 54.9 ล้ านตัน และ 56.5 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2553 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 2.7 ทังนี
้ ้ มีสาเหตุมาจากปริ มาณความต้ องการบริ โภคใน
ประเทศเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2553 – 2557 ท่ากับร้ อยละ 2.9 อย่างไรก็
ตาม แม้ ว่าจี น จะเป็ นผู้ผลิต สุกรรายใหญ่ ของโลก แต่ป ริ มาณการผลิตสุกรยัง ไม่เพี ยงพอต่อปริ ม าณการบริ โภคสุก ร
ภายในประเทศ โดยพบว่าปริ มาณความต้ องการบริ โภคสุกรเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ร้อยละ 100.7 ของปริ มาณการผลิตสุกร
ภายในประเทศ ส่งผลให้ จีนกลายเป็ นประเทศที่นาเข้ าสุกรรายใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก รองลงมาจากญี่ ปนุ่ ซึ่งเป็ น
ประเทศทีน่ าเข้ าสุกรมากที่สดุ เป็ นอันดับหนึง่ ของโลก ในปี 2553 - 2557 ญี่ปนมี
ุ่ ปริ มาณการนาเข้ าสุกรเท่ากับ 1.2 ล้ านตัน
1.3 ล้ านตัน 1.3 ล้ านตัน 1.2 ล้ านตัน และ 1.3 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2553 – 2557
เท่า กับ ร้ อยละ 2.4 อัน เป็ นผลมาจากปริ ม าณการผลิต ภายในประเทศไม่เ พี ย งพอต่อ ปริ มาณความต้ อ งการบริ โภค
ภายในประเทศ โดยพบว่าปริ มาณความต้ องการบริ โภคสุกรเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ร้อยละ 196.9 ของปริ มาณการผลิตสุกร
ภายในประเทศ
สาหรับประเทศไทยนัน้ ในปี 2553 - 2557 มีปริ มาณการผลิตสุกรเท่ากับ 0.9 ล้ านตัน 0.9 ล้ านตัน
1.1 ล้ านตัน 1.1ล้ านตัน และ 1.1 ล้ านตัน ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2553 – 2557
เท่ากับร้ อยละ 5.8 ผลผลิตสุกรเกือบทังหมดผลิ
้
ตเพื่อบริ โภคภายในประเทศหรื อเฉลี่ย ร้ อยละ 98.4 ของปริ มาณการผลิต
สุกรภายในประเทศ สาหรับการส่งออกสุกรนัน้ ประเทศไทยส่งออกสุกรไม่มากนัก โดยในปี 2553-2557 มีปริ มาณการ
ส่งออกเท่ากับ 0.01 ล้ านตัน 0.02 ล้ านตัน 0.02 ล้ านตัน 0.02 ล้ านตัน และ 0.02 ล้ านตัน ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ปี 2553 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 11.4 โดยตลาดหลักการส่งออกของสุกรคือ ฮ่องกง และญี่ปนุ่
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แผนภูมทิ ่ ี 3-9 ปริมาณการผลิต บริ โภค และส่ งออกสุกรของประเทศไทย ปี 2553 – 2557
ล้ านตัน
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ที ่มำ: USDA, สมำคมผูผ้ ลิ ตและแปรรู ปสุกรเพือ่ กำรส่งออก

ในปี 2555 - 2557 ปริ มาณการผลิตสุกรในประเทศเติบโตเพียงเล็กน้ อยในขณะที่ปริ มาณความ
ต้ องการบริ โภคเพิ่มสูงขึ ้นส่งผลให้ ราคาสุกรปรับตัวเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ศูนย์วิจยั ธ.ก.ส. คาดว่า ปริ มาณการ
ผลิตสุกรภายในประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ราคาสุกรปรับตัวลดลงอยู่ในช่วง 67.0 – 72.0 บาทต่อกิโลกรัม
อย่างไรก็ตาม ตลาดสุกรยังคงมีปัจจัยเสีย่ งหลายประการที่สง่ ผลลบต่อการเติบโตของตลาดสุกร อาทิ ต้ นทุนการผลิตสุกร
ที่เพิ่มสูงขึ ้นตามวัตถุดิบอาหารสัตว์และค่าแรงงาน รวมถึงการระบาดของโรคท้ องร่ วงติดต่อ (PED) ในสุกร และโรคระบบ
ทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ (PRRS) ซึง่ ส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พนั ธุ์และลูกสุกร โดยจะทาให้ ผลผลิตสุกรเข้ าสูต่ ลาด
ลดลง
แผนภูมิท่ ี 3-10 ปริมาณการผลิตและราคาสุกรไทย ปี 2553 – 2557
เปรียบเทียบปริมาณการผลิตและราคา
ล้ านตัน
2.5
2.0

57.7

1.0

72.4

54.0

1.5
0.9

64.9

64.3

เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของผลผลิตและราคา

0.9

1.1

1.1

1.1

บาท/กก.
80.00

30.0%

60.00

20.0%

40.00
20.00

0.5
0.0

0.00
2553

2554

2555

การผลิต

2556

2557

ราคา (แกนขวา)

10.0%
0.0%
-10.0%

2553/54

2554/55

2555/56

2556/57

-20.0%
อัตราการเติบโตของการผลิต

อัตราการเติบโตของราคา

ที ่มำ: สมำคมผูผ้ ลิ ตอำหำรสัตว์ ไทย, USDA

3.5.3. ธุรกิจอาหาร
ธุรกิ จอาหารพร้ อมรั บ ประทานประเภทอาหารแช่ แข็ ง เป็ นธุ รกิ จ ที่ก าลังเติบ โตอย่างมากทัง้ ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ อันเป็ นผลมาจากรู ปแบบการดาเนินชีวิตของคนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ ว
เนื่องจากข้ อจากัดด้ านเวลา ทาให้ ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรูปพร้ อมรับประทานในรู ปแบบต่า งๆ ได้ รับความนิยมจากการที่
สามารถตอบสนองต่อรู ปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริ โภคดังกล่าวได้ อีกทังขนาดของครอบครั
้
วที่เล็กลงจึงนิยมหันมา
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บริ โภคอาหารพร้ อมรับประทาน (Ready to eat) ซึ่งสะดวกและรวดเร็ ว รวมถึงการขยายตัวของร้ านสะดวกซื ้อ ทาให้
ผู้บริ โภคได้ รับความสะดวกในการซื ้อสินค้ ามากขึ ้น
แนวโน้ มของผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปในอนาคตนัน้ ได้ มีบทบาทมากโดยเฉพาะในประเทศแถบ
ทวีปอเมริ กาเหนือและยุโรปที่ปัจจุบนั หันมานิยมบริ โภคอาหารสาเร็ จรู ปในลักษณะแปรรู ปแช่แข็งเป็ นจานวนมาก ในขณะ
ที่ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรูปในประเทศแถบทวีปเอเชียกาลังเป็ นตลาดที่กาลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว
สาหรับประเทศไทยนัน้ ในปี 2552 - 2556 ปริ มาณการบริ โภคมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR)
ปี 2552 - 2556 เท่ากับร้ อยละ 7.9 และมูลค่าตลาดอาหารแปรรู ปแช่แข็งในประเทศไทยมี อตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
(CAGR) ปี 2552 - 2556 เท่ากับร้ อยละ 8.7 โดยมีสาเหตุมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และการเพิ่ม
ช่องทางการจาหน่ายที่ผ้ บู ริ โภคเข้ าถึ งได้ อย่างสะดวกรวดเร็ วมากขึ ้น ทังนี
้ ้ในปี 2557 Euromonitor คาดการณ์ว่า การ
เติบโตของตลาดอาหารแปรรู ปแช่แข็งปี 2557 - 2560 ทังในเชิ
้
งปริ มาณการบริ โภคและมูลค่าตลาดรวม จะมี อตั ราการ
เติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ปี 2557 - 2560 เท่ากับร้ อยละ 6.0 และร้ อยละ 6.5 ตามลาดับ
แผนภูมทิ ่ ี 3-11 ปริมาณการบริโภคและมูลค่ าตลาดอาหารแปรรู ปแช่ แข็งของไทย ปี 2552 – 2556
และตัวเลขประมาณการณ์ ปี 2557 - 2560
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ที ่มำ: Euromonitor International 2556, ศูนย์อจั ฉริ ยะเพือ่ อุตสำหกรรมอำหำร

แผนภูมิท่ ี 3-12 มูลค่ าตลาดแยกตามประเภทอาหารแปรรู ปแช่ แข็งปี
2556
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อาหารพร้ อมรับประทานแช่แข็ง
อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง
เนื ้อหมูแปรรูปแช่แข็ง
ไก่แปรรูปแช่แข็ง
เบเกอรี่ แช่แข็ง
ผักแปรรูปแช่แข็ง
พิซซ่าแปรรูปแช่แข็ง
ขนมหวานแช่แข็ง
มันฝรั่งแปรรูปแช่แข็ง
อาหารแปรรูปแช่แข็งอื่นๆ

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแช่ แ ข็ ง ในประเทศไทยที่
สาคัญ ได้ แก่ อาหารพร้ อมรั บประทานแช่แข็ ง
อาหารทะเลแปรรู ปแช่ แข็ง เนื อ้ หมูแปรรู ปแช่
แข็ง ไก่แปรรู ปแช่แข็ง ผักแปรรู ปแช่แข็ง ขนม
หวานแช่ แ ข็ ง ทั ง้ นี ้ พบว่ า อาหารพร้ อม
รับประทานแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรู ปแช่แข็ง
และเนื ้อหมูแปรรู ปแช่แข็ง ได้ รับความนิยมจาก
ผู้บริ โภคมากที่สดุ

ที ่มำ: Euromonitor International 2556, ศูนย์อจั ฉริ ยะเพือ่ อุตสำหกรรมอำหำร
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นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารพร้ อมรับประทานแช่แข็งและอาหารทะเลแปรรู ปแช่แข็งจะได้ รับความ
นิยมจากผู้บริ โภคแล้ ว ผลิตภัณฑ์ทงสองยั
ั้
งมีอตั ราการบริ โภคเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556 มีอตั ราการเติบโตจาก
ปี 2555 เท่ากับร้ อยละ 13.2 และ 13.2 ตามลาดับ อันเป็ นผลมาจากการทาการตลาดของผู้ประกอบการที่พฒ
ั นารู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ ้น การพัฒนารสชาติของอาหารให้ ใกล้ เคียงกับอาหารปรุ งใหม่ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการ
จัดจาหน่ายที่เข้ าถึงผู้บริ โภคได้ สะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์อาหารเนื ้อหมูแปรรู ปแช่แข็งซึ่งได้ รับความนิยม
รองลงมานัน้ กลับพบว่ามีอตั ราการเติบโตของการบริ โภคที่ค่อนข้ างต่า โดยมีอตั ราการเติบโตในปี 2556 เท่ากับร้ อยละ
2.97 เมื่อเทียบกับปี 2555 ทังนี
้ ้ มีสาเหตุมาจากการขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทาตลาดเชิงรุ กอย่างต่อเนื่องของ
ผู้ประกอบการ
จากการวิเคราะห์ของศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร และ Euromonitor พบว่าตลาดอาหาร
แปรรู ปแช่แข็งในประเทศไทยนัน้ ดาเนินการโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้ แก่ CP Group, แอสแอนด์พี และ สุรพลฟู้ดส์
โดยกลุม่ ผู้ประกอบการดังกล่าวครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้ อยละ 50.0 ในปี 2556
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4. ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้ าลงทุนซือ้ หุ้นสามัญของ CPC
4.1. ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้ าทารายการ
จากการวิเคราะห์ นโยบายการดาเนินงานของ CPF ลักษณะการประกอบธุรกิ จของ CPC (เช่น ผลการ
ดาเนิ น งานในอดี ต จนถึ ง ปั จ จุบัน และแผนงานในอนาคต) และการวิ เ คราะห์ โอกาสของการเติ บ โตในธุ ร กิ จ เกษตร
อุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน รวมถึงการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้ าลงทุนซื ้อ
หุ้นสามัญ CPC ในครัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในประเทศที่มีอตั ราการเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตร
(ภาคปศุสตั ว์) ในเกณฑ์ที่ดีและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เป็ นการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของ CPF
และการสร้ างผลประโยชน์ทางด้ านการเงิน (ทังรายได้
้
และผลกาไร)ต่อกลุม่ บริ ษัท CPF และต่อผู้ถือหุ้น รวมทังยั
้ งถือเป็ น
การปรับโครงสร้ างบริ ษัทให้ อยูภ่ ายใต้ กลุม่ ธุรกิจเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1.1. การลงทุนในประเทศที่มีอตั ราการเติบโตของอุตสาหกรรมในเกณฑ์ที่ดี
กัมพูชาถือเป็ นหนึง่ ในตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจากการวิเคราะห์อตั ราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาปรากฎว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี สูงถึง
ร้ อยละ 11.212 (ปี 2548 - 2557) ประกอบกับปั จจัยบวกอื่น เช่น การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคาดว่าจะทาให้
ประเทศสมาชิกอาเซียน (ซึง่ หมายถึง ไทย กัมพูชา และประเทศสมาชิกอื่นอีก 8 ประเทศ) สามารถทาการค้ าระหว่างกันได้
อย่างเสรี ขึ ้น และการพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิก (เช่น เส้ นทางไทย – ลาว - กัมพูชาและเวียดนาม)
เพื่อสนับสนุนการค้ าระหว่างประเทศสมาชิก คาดว่าจะทาให้ เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในกัมพูชาและภายใน
ภูมิภาคในทิศทางที่ดีขึน้ รวมถึงความสามารถในการใช้ จ่ายของชาวกั มพูชาที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึน้ เช่นกัน และหาก
พิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์มวลรวมของการปศุสตั ว์ (Livestock GDP) (ซึง่ ประเมินโดย Ministry of Planning กัมพูชา) จะ
เห็นว่ามีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย (Average Growth Rate) สูงถึงร้ อยละ 5.0 ในช่วงปี 2554 - 2557 และคาดว่าจะยังคงมี
อัตราการเติบโตต่อไปอีกเฉลีย่ ร้ อยละ 6.1 - 6.5 ในปี 2558 - 2561)
CPC ถือเป็ นหนึง่ ในผู้นาและผู้บกุ เบิกในกลุม่ แรกในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในกัมพูชา ในช่วงปี 2554
- 2557 CPC สามารถสร้ างรายได้ จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องหรื อ มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
(CAGR) ปี 2554 – 2557 ร้ อยละ 20.5 ซึ่งถือว่ามีอตั ราการเติบโตที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและยังเป็ นอัตราที่สงู กว่าอัตราการ
เติบโตของ GDP และของ GDP (ภาคปศุสตั ว์) ที่ประกาศโดยภาครัฐของกัมพูชา นอกจากนี ้ CPC วางแผนการขยายธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรม ซึ่งได้ แก่การขยายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงในลักษณะฟาร์ มส่งเสริ มการ
เลี ้ยง ให้ กระจายครอบคลุมภูมิภาคโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศ ผลการขยายตัวดังกล่าวยังสะท้ อนถึงปริ มาณ
ความต้ องการอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ ้นด้ วยเช่นกัน ขณะที่ธุรกิจอาหารยังอยู่ในช่วงเริ่ มต้ นของธุรกิจ โดยมีสดั ส่วนรายได้ เพียง
ร้ อยละ 2.6 ของรายได้ รวมในปี 2557 ดังนัน้ จึงคาดว่าธุรกิจอาหารจะสามารถขยายตัวได้ เพิ่มขึ ้น (ซึง่ เมื่อเทียบกับ CPF จะ
มีสดั ส่วนกว่าร้ อยละ 12.0 ของรายได้ รวม) โดย CPC วางแผนเพิ่มจุดขายและการปรับปรุ ง สูตรอาหารให้ ตรงกับรสนิยม
ของผู้บริ โภคท้ องถิ่นมากยิ่งขึ ้น รวมถึงผลของปั จจัยบวกอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคภายในประเทศ
และการเปิ ด Modern Trade ดังนัน้ การลงทุนใน CPC จึงถือเป็ นการลงทุนในบริ ษัทที่มีศกั ยภาพและมีความชัดเจนด้ าน

12

ที ่มำ:

ธนำคำรโลก
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การเติบโตของธุรกิจในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า ซึง่ อาจถือได้ วา่ การลงทุนดังกล่าวยังเป็ นการสนับสนุนการเติบโตให้ แก่กลุม่ CPF
และสอดคล้ องกับหนึ่งในพันธกิจของกลุ่ม CPF ซึ่งหมายถึงการเข้ าลงทุนในธุรกิจที่ มีโอกาสในการเติบโตในตลาดใหม่
(Capitalize growth opportunity in emerging markets)
4.1.2. การสร้ างผลประโยชน์ทางด้ านการเงินต่อกลุม่ บริ ษัท CPF และต่อผู้ถือหุ้น
ภายหลังจากการเข้ าลงทุนซื ้อหุ้นสามัญ CPC ในครัง้ นี ้ CPFI จะถือหุ้นสามัญของ CPC เพิ่มขึ ้นเป็ น
ร้ อยละ 100.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
(จากเดิม CPFI ถือหุ้นร้ อยละ 25.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่าย
แล้ วทังหมด)
้
และมีอานาจในการควบคุม CPC โดยสมบูรณ์ โดย CPC และบริ ษัทย่อยของ CPC จะมีสถานะเป็ นบริ ษัท
ย่อยทางอ้ อมของ CPF จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา CPC มีผลการดาเนิน งานดีขึน้ ตามลาดับ ดังนัน้ เมื่อจัดทา
งบการเงินรวมของ CPF ที่รวมผลการดาเนินงานของ CPC ทังจ
้ านวน ย่อมส่งผลให้ ภาพรวมผลการดาเนินงาน CPF ดีขึ ้น
และเมื่อผลประกอบการดีขึ ้นย่อมสะท้ อนไปยังราคาหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นของ CPF ให้ ดีขึ ้นตามไปด้ วย
4.1.3. การปรับโครงสร้ างธุรกิจ
การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ นี ้โดย CPFI (ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPF) อาจถือเป็ นการปรับโครงสร้ าง
กลุ่มบริ ษัทให้ เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ประกอบด้ วยกลุ่มธุรกิ จเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจพืชครบวงจร ธุรกิจค้ าปลีก ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจยา และอื่นๆ ขณะที่ CPF (ซึ่งถือหุ้นทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมโดย CPG ร้ อยละ 44.3 ของจานวนหุ้นที่ ออกจ าหน่า ยแล้ ว ทัง้ หมด) ประกอบธุร กิ จ เกษตร
อุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตังแต่
้ ผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจค้ าปลีก และถูกจัดอยูภ่ ายใต้
กลุม่ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของกลุม่ บริ ษัท CPG ที่ดาเนินการโดย CPF เป็ นหลัก ซึ่ง CPF มีลกั ษณะธุรกิจ
ตรงกันกับของ CPC ดังนัน้ การปรับโครงสร้ างโดยให้ CPF ถือหุ้นทังจ
้ านวนของ CPC จะทาให้ CPF สามารถควบคุมการ
บริ หารจัดการใน CPC ได้ อย่างสมบูรณ์ และยังเป็ นการเพิ่มคล่องตัวในการบริ หารจัดการระหว่างบริ ษัทในกลุม่ เกษตร
อุตสาหกรรมและอาหาร
4.2. ข้ อดี - ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ
4.2.1. ข้ อดีของการเข้ าทารายการ
1. ธุรกิจที่มีศกั ยภาพและการเติบโตที่ดี
CPC ลงทุนในกัมพูชาตังแต่
้ ปี 2539 หรื อเป็ นระยะเวลากว่า 20 ปี และถือเป็ นหนึ่งในผู้นาด้ าน
เกษตรอุตสาหกรรมในกัม พูชา ทัง้ ในธุ รกิ จผลิตอาหารสัตว์ และธุรกิ จฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ และธุรกิ จอาหาร ดังนัน้ CPF
สามารถใช้ ความได้ เปรี ยบของการเป็ นผู้นาตลาดในการต่อยอดธุรกิ จในกัมพูชาได้ อย่างต่อเนื่อง และรวมถึงผลการ
ดาเนินงานในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา CPC มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ เท่ากับร้ อยละ 20.5 ต่อปี และอัตราการเติบโต
เฉลี่ยของกาไรเท่ากับร้ อยละ 30.3 ต่อปี และในปี 2557 CPC มีรายได้ รวมเท่ากับ 1,025.8 พันล้ านเรี ยล (เทียบเท่า 8.3
พันล้ านบาท) และกาไรสุทธิเท่ากับ 91.3 พันล้ านเรี ยล (เทียบเท่า 0.7 พันล้ านบาท) ประกอบกับในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า CPC
วางแผนขยายกาลังการผลิตของทังธุ
้ รกิจผลิตอาหารสัตว์ ขึ ้นอีกกว่าเท่าตัวและธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ รวมทังยั
้ งเล็งเห็นถึง
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โอกาสในการขยายธุรกิจอาหารที่สามารถเพิ่มขึ ้นได้ อีกมาก (ตามที่กล่าวในข้ อ 4.1.1) ดังนันจึ
้ งคาดว่าธุรกิจของ CPC
ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้ อย่างต่อเนื่อง
2. เพิ่มโอกาสในการสร้ างรายได้ และผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
ภายหลังการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดในครั
้
ง้ นี ้ งบการเงินรวมของ CPF จะต้ องรวมและสะท้ อนถึง
สถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ CPC โดยในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า CPC คาดว่าจะสร้ างผลกาไรส่วนเพิ่มเฉลี่ย
ประมาณปี ละ 67.9 พันล้ านเรี ยล หรื อประมาณ 0.5 พันล้ านบาท13 สาหรับกรณีฐาน ทังนี
้ ้ หาก CPC สามารถดาเนินงาน
ได้ ตามแผนที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงอาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ตามที่กล่าวในข้ อด้ อย
หรื อความเสีย่ งในการเข้ าทารายการ
3. ขยายพื ้นที่แหล่งผลิตอาหารที่อดุ มสมบูรณ์แห่งหนึง่ และครอบคลุมประเทศแถบลุม่ แม่น ้าโขงตอน
ใต้
ปั จจุบนั CPF เข้ าลงทุนในประเทศต่างๆ ในประเทศแถบลุม่ แม่น ้าโขงตอนใต้ ซึ่งได้ แก่ ไทย ลาว
เวียดนาม และกัมพูชา โดยกัมพูชาถือเป็ นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่สาคัญ (ได้ แก่ ข้ าว ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง และถัว่
เป็ นต้ น) แห่งหนึ่งของโลกสาหรับการผลิตอาหาร ทังนี
้ ้ เนื่องจากพื ้นดินยังคงความสมบูรณ์ และสามารถให้ ผลผลิตที่มี
คุณภาพและในอัตราผลผลิตที่ดี การเข้ าลงทุนซื ้อหุ้นสามัญ CPC ร้ อยละ 100.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
โดยบริ ษัทย่อยของ CPF ในครัง้ นี ้ จะทาให้ CPF เป็ นผู้ประกอบการที่มีฐานการผลิตอาหารสาหรับความต้ องการบริ โภค
ภายในกัมพูชาและอาจรวมถึงการผลิตเพื่อส่งออกระหว่างกิจการในประเทศแถบลุม่ แม่น ้าโขงตอนใต้ และยังถือเป็ นการ
สนับสนุนการทาธุรกิจแบบยัง่ ยืน (Sustainable Business) ของกลุม่ CPF

ประเทศแถบ
ลุม่ แม่น ้าโขงตอนใต้

ธุรกิจ
ไทย
กัมพูชา
ลาว
เวียดนาม

อาหารสัตว์

สัตว์บก

สัตว์น ้า













อาหาร







หมำยเหตุ: ข้อมูลข้ำงต้นแสดงเฉพำะประเทศที ่มีโรงงำนและฟำร์ มของกลุ่ม CPF เท่ำนัน้

4. ความเหมาะสมของราคาซื ้อขายหุ้น
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินมูลค่าของ CPC ด้ วยวิธีต่างๆ ได้ แก่ วิธีประเมินมูลค่าหุ้น
โดยอ้ างอิงจากสินทรัพย์ วิธีเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด และวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด เพื่อหาช่วงมูลค่า

13

คำนวณจำกอัตรำแลกเปลี ่ยน 0.0081 บำทต่อเรี ยล
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หุ้นที่เหมาะสม (Range of Fair Values) ซึ่งอยู่ที่ 2,896.1 – 3,636.6 ล้ านบาท (ร้ อยละ 75.0 ของจานวนหุ้นที่
ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด)
้
หรื อคิดเป็ นราคาหุ้นสามัญ 288,167.5 - 361,647.1 บาทต่อหุ้น ขณะที่มลู ค่าซื ้อขายหุ้นรวม
ทังสิ
้ ้นเท่ากับ 2,850.0 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นราคาหุ้นละ 283,582.1 บาท ซึ่งเป็ นมูลค่าซือ้ ขายที่ต่ากว่าช่วงมูลค่าหุ้น
ยุติธรรมที่ประเมินไว้ ร้อยละ 1.6 – 21.7 รวมทังกรณี
้
ที่คานวณมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 2,850.0 ล้ านบาทและประมาณการ
ผลประกอบการเป็ นไปตามกรณีฐานคาดว่ามีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Equity IRR) เท่ากับร้ อยละ 17.3
4.2.2. ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ
ความเสีย่ งจากสภาพแวดล้ อมที่อาจกระทบต่อผลการดาเนินงานที่คาดการณ์ไว้ เช่น
1. ภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นจากการเข้ ามาลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่อื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ส่วนแบ่งการตลาดของ CPC ในอนาคต
2. ความผันผวนของราคาสุกรหรื อราคาไก่เป็ นไปตามอุปสงค์และอุปทานภายในกัมพูชา ซึ่งที่ผ่านมา
ราคาสุกรมีความผันผวนค่อนข้ างมากเมื่อเทียบกับราคาไก่ ประกอบกับธุรกิจสุกรมีสดั ส่วนรายได้ ร้อยละ 58.7 ในปี 2557
จึงเป็ นธุรกิจที่สง่ ผลกระทบค่อนข้ างสูงต่อผลการดาเนินงานของ CPC อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก CPC ประกอบด้ วยธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ตังแต่
้ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี ้ยงไก่ -สุกร และธุรกิจอาหาร ดังนัน้ จึงสามารถบริ หาร
จัดการและกระจายความเสีย่ งของการทาธุรกิจได้ ในระดับหนึง่
3. ผลกระทบภายนอกอื่นๆ เช่น โรคระบาดของสัตว์ ปั ญหาภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ งหรื อน ้าท่วม) และ
เสถียรภาพการเมือง เป็ นต้ น
4.2.3. ข้ อดี - ข้ อด้ อยของการไม่เข้ าทารายการ
▪

ข้ อดี
CPF สามารถใช้ เงินที่ใช้ ในการลงทุนใน CPC จานวน
2,850.0 ล้ า นบาท เพื่ อ ลงทุน ในธุ ร กิ จ อื่ น หรื อ บริ ษั ท
เป้าหมายอื่นที่อาจได้ รับอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่า ซึง่ อาจ
ทาให้ สญ
ู เสียโอกาสในการลงทุนดังกล่าว

▪

ข้ อด้ อย
ถ้ าหากการดาเนินงานของ CPC เป็ นไปตามที่ประมาณ
การไว้ ในกรณีฐาน CPC จะสามารถสร้ างอัตราผลตอบ
แทนต่อผู้ถือหุ้นได้ ค่อนข้ างสูง โดยคาดว่า การลงทุนใน
CPC จะให้ อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity
IRR) ประมาณร้ อยละ 17.3 (คานวณอัตราผลตอบแทน
กรณีฐานและเงินลงทุนเท่ากับ 2,850.0 ล้ านบาท)

4.3. เปรี ยบเทียบข้ อดี - ข้ อด้ อยระหว่างการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับการเข้ าทารายการ
กับบุคคลอื่น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ วิเคราะห์ข้อดี - ข้ อด้ อยเปรี ยบเทียบระหว่างกรณีเข้ าลงทุนใน CPC ซึ่งมีผ้ ถู ือหุ้น
ที่เกี่ยวโยงกัน กับกรณีที่ทาการลงทุนกับกิจการที่มีลกั ษณะเกี่ยวกันกับบุคคลอื่น ดังนี ้
กรณี เ ข้ าลงทุ น
ใน CPC

▪

ข้ อดี
CPC ได้ ลงทุนสร้ างฐานการผลิตและการตลาด
ในกัมพูชาเป็ นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ซึ่งครอง
ความเป็ นผู้นาในเกษตรอุต สาหกรรม ดังนัน้
การเข้ า ถื อหุ้น สามัญ ทัง้ จานวนจะท าให้ CPF

ข้ อด้ อย
-
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กรณีเข้ าลงทุน
ซื ้อกิจการที่มี
ลักษณะ
เดียวกันจาก
บุคคลอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้ อง

▪

ข้ อดี
สามารถควบคุมการดาเนินงานของ CPC ได้
อย่างสมบูรณ์ แ ละสามารถใช้ ค วามได้ เปรี ยบ
ของ CPC ในฐานะผู้นาตลาดได้ อย่างเต็มที่
กิจการดังกล่าวอาจให้ ผลตอบแทนที่ดีกว่า และ
ทาให้ CPF สูญเสียโอกาสการลงทุน

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

ข้ อด้ อย

▪

▪

CPF อาจต้ องใช้ ระยะเวลานานกว่าในการเข้ า
ลงทุน เพื่อขยายฐานธุ รกิ จ เช่น ระยะเวลาใน
การพิจารณาเข้ าลงทุน หรือ การลงทุนก่อสร้ าง/
ปรั บ ปรุ ง หรื อ การปรั บ การบริ ห ารจั ด การ
ภายในให้ สอดคล้ องกับระบบของ CPF เป็ นต้ น
ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจร่วมกับบุคคลอื่น
อาจสูงกว่าเมื่อเทียบกับกรณีการเข้ าทารายการ
กับ CPC (เช่น ความแตกต่า งของระบบการ
บริหารจัดการ หรือ วัฒนธรรมองค์กร เป็ นต้ น)

4.4. ความเหมาะสมด้ านราคาของการเข้ าทารายการ
4.4.1. หลักเกณฑ์และแนวคิดในการประเมินราคาหุ้น
ในการพิจารณาความเหมาะสมของด้ านราคาซือ้ ขายหุ้นสามัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาหุ้นสามัญ
ที่คานวณได้ ทางทฤษฎีนนั ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทาการประเมินราคาหุ้นของ CPC ภายใต้ สมมติฐานการประกอบ
ธุรกิจปั จจุบนั (As-is) ด้ วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
เป็ นประเมินมูลค่า หุ้นโดยมีสมมติฐานว่ามูลค่า หุ้นเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (สินทรัพย์ รวมหัก
หนี ้สินรวม) ของบริ ษัทบนพื ้นฐานทางการบัญชี การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการตามวิธีนี ้ สะท้ อนมูลค่ากิจการ
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านัน้ ไม่ได้ คานึงถึงผลการดาเนินงานในอนาคต รวมทังแนวโน้
้
มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อีกทัง้
มูลค่าตามบัญชีของแต่ละบริ ษัทได้ รับผลกระทบจากนโยบายบัญชีของแต่ละบริ ษัทที่เลือกมาปฎิบตั ิเช่นกัน
ดังนัน้ วิธีประเมินมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach) จึงมีความเหมาะสมน้ อยกว่ าวิธี
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach: DCF) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่ วนมูลค่ า
ตลาด (Market Comparable Approach)
2. วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach: DCF)
การประเมินตามวิธีนี ้จะแสดงให้ เห็นถึงมูลค่าของหุ้นที่แท้ จริ ง (Intrinsic Value) ของกิจการ โดย
การคานึงถึงความสามารถในการทากาไรของกิจการในอนาคต โดยการนาประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ ที่คาดว่าจะ
ได้ มาคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ด้ วยอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งการจัดทาประมาณการทางการเงิน
ดังกล่าวที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ ข้อมูลจากการศึกษาข้ อมูลจากงบการเงินของกิจการและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
เอกสารที่ได้ รับจากกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และตังอยู
้ ่บนสมมติฐานว่าธุร กิจของกิจการและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องยังคง
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ ้น รวมทังเป็
้ นไปตาม
63 | หน้ า

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั อีกทังสมมติ
้
ฐานส่วนใหญ่กาหนดขึ ้นจากข้ อมูลหรื ออัตราส่วนทางการเงินที่เกิดขึ ้นจริ งในอดีต
รวมถึงข้ อมูลและนโยบายการดาเนินธุรกิจที่ได้ รับจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องของกิจการ
นอกจากนีท้ ี่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ จัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลักๆ
(Sensitivity Analysis) เช่น ราคาขาย กาไรขันต้
้ น เป็ นต้ น เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของมูลค่าหุ้นต่อการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานหลักนันๆ
้
ดังนัน้ วิธีมูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach: DCF) จึง
เป็ นวิธีท่ เี หมาะสมในการหามูลค่ าหุ้นของ CPC
3. วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparable Approach)
ประเมินมูลค่ากิจการโดยตังอยู
้ ่บนสมมติฐานว่า ราคาของหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
สะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของบริ ษัท โดยอาศัยกลไกของตลาด และอ้ างอิงจากมูลค่าการซือ้ ขายที่เกิ ดขึ ้นจริ ง ทัง้ นี ้ การ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ CPC จะอาศัยการเปรี ยบเทียบอัตราส่วนมูลค่ าตลาดต่างๆ ของราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ ของ
บริ ษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกัน หรื อใกล้ เคียงกัน จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)
ทัง้ นี ้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระพิ จ ารณาเลือ กบริ ษั ท เที ย บเคี ย งจากบริ ษั ท ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ใน
กลุม่ อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร (Agro & Food Industry) ซึง่ มีรายได้ หลักมาจากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์แ ละอาหาร
สัตว์ (มากกว่าร้ อยละ 50.0 ของรายได้ รวม) จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาวะ
ตลาดในกลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เหมือนกัมพูชา
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า อัตราส่ วนตลาดที่เหมาะสมได้ แก่ อัตราส่ วนมูลค่ า
กิจการต่ อกาไรก่ อนหักค่ าเสื่อมราคา ดอกเบีย้ และภาษี (EV/EBITDA) และอัตราส่ วนราคาปิ ดต่ อกาไรต่ อหุ้น
(Price to Earnings Multiple - P/E) เนื่ องมาจากเป็ นอัตราส่ วนที่สะท้ อนมุมมองของนักลงทุนต่ อบริ ษัทใน
อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารโดยรวม ส่วนอัตราส่วนราคาปิ ดต่อราคาตามบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value
Multiple - P/BV) มีข้อจากัดในการประเมินมูลค่ากิจการ เพราะมูลค่าตามบัญชีของแต่ละบริ ษัทได้ รับผลกระทบจาก
นโยบายบัญชีของแต่ละบริ ษัทที่เลือกมาปฎิบตั ิ ดังนันจึ
้ งไม่สะท้ อนมูลค่าได้ ดีเท่าวิธีอื่น
4.4.2. วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CPC ตามวิธีนี ้ เป็ นการประเมินมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิ
(สินทรั พ ย์ ร วมหักหนีส้ ิน รวม) ซึ่งเท่ากับส่วนของผู้ถื อหุ้น ตามงบการเงิ น รวม และนามาหารด้ ว ยจ านวนหุ้นสามัญ ที่
ออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้ วจานวนรวมทังสิ
้ ้น 13,400 หุ้น
เนื่องจาก CPC ได้ จดั ทางบการเงินรวมตามแนวทางที่ผ้ สู อบบัญชีของ CPF กาหนด ดังนัน้ สาหรับการ
คานวณมูลค่าตามบัญชีของ CPC ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณามูลค่าตามบัญชี ตามงบการเงินรวมของ CPC ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ CPC ตามแนวทางที่ผ้ สู อบบัญชีของ CPF กาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ตามรายละเอียด ดังนี ้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557
ทุนจดทะเบียนที่ออกชาระแล้ ว 67,402,000.0 เหรียญ
สหรัฐ
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5,030.0 เหรียญสหรัฐ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของ CPC
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จานวนหุ้น (หุ้น)
อัตราแลกเปลี่ยน (1.0 เรียลต่อบาท)
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (เรียลต่อหุ้น/บาทต่อหุ้น)

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

พันล้ านเรียล

พันล้ านบาท
268.7

2.2

35.5
12.9
317.1

0.3
0.1
2.6

13,400
0.0081

13,400
0.0081

23,668,098.2

191,711.6

จากงบการเงินรวมของ CPC ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ CPC ตามแนวทางที่ผ้ สู อบ
บัญชีของ CPF กาหนดมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ CPC เท่ากับ 23,668,098.2 เรี ยลต่อหุ้น หรื อประมาณ 191,711.6 บาทต่อ
หุ้น ซึง่ เป็ นมูลค่าที่ต่ากว่าราคาซื ้อขายที่ 283,582.1 บาทต่อหุ้น จานวน 91,870.5 บาทต่อหุ้น หรื อต่ากว่าร้ อยละ -32.4
การประเมินโดยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ของกิ จการจะแสดงมูลค่าของกิ จการตามมูลค่าทางบัญชี ที่
ปรากฎอยู่ใ นงบการเงิ น ของกิ จ การ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ ค านึง ถึ ง ความสามารถในการด าเนิ น งานและผล
ประกอบการของกิจการในอนาคต รวมถึงปั จจัยภายนอกอื่นๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม เป็ นต้ น รวมถึงมิได้
สะท้ อนให้ เห็นถึงมูลค่าตลาดที่แท้ จริ งของสินทรัพย์ อีกทังอุ
้ ตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร (Agro & Food Industry)
มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรมิได้ สะท้ อนผลการดาเนินงานของธุรกิจทังหมด
้
ดังนัน้ วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชีจึงไม่เหมาะสมที่จะ
ใช้ ประเมินราคาหุ้นของ CPC
4.4.3. วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach: DCF)
1. สมมติฐานในการจัดทาประมาณการงบการเงินเฉพาะกิจการของ CPC
การประมาณการทางการเงินของ CPC จัดทาขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในการพิจารณาหาราคาหุ้นที่
เหมาะสมของ CPC เพื่อเปรี ยบเทียบกับราคาซื ้อขายในครัง้ นี ้เท่านัน้ ทังนี
้ ้ หากภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ CPC รวมทังสถานการณ์
้
ของ CPC มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญจากสมมติฐาน
ที่กล่าวข้ างต้ น ราคาหุ้นย่อมจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้ วยเช่นกัน และราคาหุ้นดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ เป็ นราคาอ้ างอิง
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คานวณหามูลค่าหุ้นของ CPC โดยจัดทาประมาณการทางการเงิน
เฉพาะกิจการและหามูลค่าปั จจุบนั ของ CPC ในอนาคต รวมกับมูลค่าทางบัญชี (Equity Value) ของ CPT ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2557
ทังนี
้ ้ สมมติฐานสาคัญที่ใช้ ในการประมาณการทางการเงิน ในอีก 5 ปี ข้ างหน้ ากาหนดตามสภาพ
ปั จจุบนั ของ CPC สะท้ อนถึงแผนธุรกิจและนโยบายการลงทุนในอนาคตของ CPC อีก 5 ปี ข้ างหน้ า (ปี 2558 - 2562) ทังนี
้ ้
มิได้ คานึงถึงการควบรวมกิ จการใดๆที่อาจจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต อีกทัง้ สมมติฐานส่วนใหญ่ กาหนดขึน้ จากข้ อมูลหรื อ
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อัตราส่วนทางการเงินที่เกิดขึ ้นจริ งในอดีต รวมถึงข้ อมูลและนโยบายการดาเนินธุรกิจที่ได้ รับจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร
และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องของ CPC สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1) รายได้ และกาไรขันต้
้ น (Total Revenue and Gross Profit Margin) ประกอบด้ วย
(1) รายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ประมาณร้ อยละ 18.7 – 20.1 (2) รายได้ จากธุรกิจผลิตผลจากฟาร์ มสัตว์ปีก
(Poultry Farm) ประมาณร้ อยละ 14.3 – 18.2 (3) รายได้ จากธุรกิจผลิตผลจากฟาร์ มสุกร (Swine Farm) ประมาณร้ อยละ
52.8 – 57.2 (4) รายได้ จากธุรกิจอาหาร (Food) ประมาณร้ อยละ 3.6 – 11.3 และ (5) รายได้ อื่น ประมาณร้ อยละ 1.5 –
2.3 คือ รายได้ ดอกเบี ้ยรับจากบริ ษัทในเครื อในอัตราร้ อยละ 10 ต่อปี ตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน ตามรายละเอียดดังนี ้
(ก) รายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) คือ รายได้ การผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์สาหรับสัตว์บกและสัตว์ปีกภายใต้ ตราสินค้ าต่างๆ อาทิ HI-GRO โดยผลิตอาหารสุกรและอาหารไก่เป็ นหลัก
จาหน่ายให้ แก่เกษตรกร ร้ านค้ าปลีก ร้ านค้ าส่ง โดยประมาณการจากปั จจัยหลัก 2 ประการ รายละเอียดดังนี ้
ปริ มาณการขายและอัตราการเติบโตปริ มาณการขายกาหนดจากปริ มาณการขาย
อาหารสัตว์ที่เกิดขึ ้นจริ งของปี 2557 เป็ นฐานในการคานวณและเพิ่มขึ ้นตามอัตราการเติบโตเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ในอนาคตตังแต่
้ ปี 2558 - 2562 เพื่อให้ CPC สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดให้ อยูใ่ นระดับใกล้ กบั ปี 2557
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระคานวนประมาณการอัตราการเติบโตของปริ มาณการใช้
อาหารสัตว์ในกัมพูชา จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีถดถอยเชิงเส้ น (Linear Regression) เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างการ
เติบโตของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (Feed Industry) กับการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมของการปศุสตั ว์ (Livestock GDP)
ในปี 2552 - 2557 และนาค่าความสัมพันธ์ ดงั กล่าวมาคานวณกับประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมของการปศุสตั ว์
(Livestock GDP) ในปี 2558 - 2561 ของ Ministry of Planning กัมพูชา รายละเอียดดังตารางข้ างล่างนี ้
ปริมาณการขายอาหารสัตว์
ปี 2557
86.4 ล้ านกิโลกรัม

ปี 2558
15.5%

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ อปี
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
16.0%
16.3%
16.5%

ปี 2562
16.5%

จากการเติบโตของปริ มาณอาหารสัตว์ตามที่ได้ ประมาณการข้ างต้ น รวมกับการผลิต
เพื่อใช้ ในฟาร์ มเองตามประมาณการยอดขายสัตว์ปีก และสุกร ดังรายละเอียดในหัวข้ อ (ข) และ (ค) และในระยะเวลา 5 ปี
ข้ างหน้ า โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของ CPC วางแผนที่จะเพิ่มกาลังการผลิตขึ ้นอีกกว่าเท่าตัว ส่งผลให้ อตั ราการใช้ กาลังการ
ผลิต (Utilization rate) ไม่เกินร้ อยละ 85.0 ในปี 2558 - 2562
ราคาขายเฉลี่ ย ต่ อ กิ โ ลกรั ม และอั ต ราการเติ บ โต ราคาขายเฉลี่ย ต่อ กิ โลกรั ม
กาหนดจากราคาขายต่อกิโลกรัมเฉลี่ยที่เกิดขึ ้นจริ งในปี 2557 เท่ากับ 2,129.9 เรี ยลต่อกิโลกรัมเป็ นฐานในการคานวณ
และเพิ่มขึ ้นตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 5 ย้ อนหลัง (ปี 2553 - 2557) เท่ากับร้ อยละ 1.2 คงที่ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ เพื่อสะท้ อนความผันผวนของราคาขายเฉลีย่ ในช่วงที่ผา่ นมา ตามตารางข้ างล่างนี ้
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อัตราการเติบโต

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ค่ าเฉลี่ย

7.5%

3.7%

-5.5%

0.9%

-0.6%

1.2%

กาไรขัน้ ต้ น กาหนดจากกาไรขันต้
้ นของธุรกิจอาหารสัตว์ที่ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่าย (Depreciation and Amortization) ที่เกิดขึ ้นจริ งในช่วงปี 5 ย้ อนหลัง (ปี 2553 - 2557) เท่ากับร้ อยละ 15.3
คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายของ CPC ทาให้ CPC สามารถส่งผ่านต้ นทุนของวัตถุดิบที่
สูงขึ ้นให้ ลกู ค้ าได้ ส่งผลให้ CPC มีอตั รากาไรขันต้
้ นค่อนข้ างคงที่
(ข) รายได้ จากธุรกิจผลิตผลจากฟาร์ มสัตว์ปีก (Poultry Farm) คือ รายได้ จากการขาย
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้ แก่ ไก่เนื ้อ และไก่เนื ้อพันธุ์พื ้นเมือง ประมาณการจากปั จจัยหลัก 2 ประการ รายละเอียดดังนี ้
ปริมาณการขายและอัตราการเติบโต ปริ มาณการขายกาหนดจากปริ มาณการขาย
สัตว์ปีกที่เกิดขึ ้นจริ งของปี 2557 เป็ นฐานในการคานวณและเพิ่มขึ ้นตามประมาณการอัตราการเติบโตในแต่ละปี ตาม
นโยบายและแผนธุรกิจของ CPC ในอนาคตตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2558 - 2562 ดังตารางข้ างล่างนี ้
ปริมาณการขายสัตว์ ปีกและสุกรขุน

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ อปี ของปริมาณการขายสัตว์ ปีก

ปี 25571/

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

75.0 ล้ านกิโลกรัม

12.0%

9.5%

9.3%

9.3%

9.2%

หมำยเหตุ: 1/ แบ่งออกเป็ นสัดส่วนปริ มำณกำรขำยสัตว์ ปีกต่อสุกรขุน 26.4 : 73.6

ซึ่ ง อัต ราการเติ บ โตของปริ ม าณขายข้ างต้ น สอดคล้ อ งกับ อัต ราการเติ บ โตของ
อุต สาหกรรมการบริ โภคเนื อ้ ไก่ใ นกัม พูช า จากการวิ เคราะห์ ด้ว ยวิ ธี ถดถอยเชิ ง เส้ น (Linear Regression) เพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ ระหว่างการเติบโตของอุตสาหกรรมการบริ โภคเนื ้อไก่กับการเติบโตผลิตภัณฑ์ มวลรวมของการปศุสตั ว์
(Livestock GDP) ในปี 2552 - 2557 และนาค่าความสัมพันธ์ดงั กล่าวมาคานวณกับประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
การปศุสตั ว์ (Livestock GDP) ในปี 2558 - 2561 ของ Ministry of Planning กัมพูชา โดยอัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการบริ โภคเนื ้อไก่ในกัมพูชาในปี 2558 - 2562 อยู่ในช่วงร้ อยละ 8.0 - 8.6 ซึ่งส่งผลให้ CPC สามารถรักษา
ระดับส่วนแบ่งการตลาดใกล้ เคียงกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2557
ราคาขายเฉลี่ ย ต่ อ กิ โ ลกรั ม และอั ต ราการเติ บ โต ราคาขายเฉลี่ย ต่อ กิ โลกรั ม
กาหนดจากราคาขายต่อกิโลกรัมเฉลี่ยที่เกิดขึ ้นจริ งปี 2557 เท่ากับ 9,466.6 เรี ยลต่อกิโลกรัมเป็ นฐานในการคานวณและ
เพิ่มขึ ้นตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 5 ย้ อนหลัง (ปี 2553 - 2557) เท่ากับร้ อยละ -0.5 คงที่ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ เพื่อสะท้ อนความผันผวนของราคาขายเฉลีย่ ในช่วงที่ผา่ นมา ตามตารางข้ างล่างนี ้

อัตราการเติบโต

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ค่ าเฉลี่ย

12.0%

-2.1%

-13.9%

7.6%

-5.9%

-0.5%

กาไรขัน้ ต้ น กาหนดจากกาไรขัน้ ต้ นของธุรกิ จ ผลิตผลจากฟาร์ ม สัตว์ ปีกที่ไม่รวม
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (Depreciation and Amortization) ที่เกิดขึ ้นจริ งในช่วงปี 5 ย้ อนหลัง (ปี 2553 - 2557)
เท่ากับร้ อยละ 11.7 คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

(ค) รายได้ จ ากธุร กิ จ ผลิต ผลจากฟาร์ ม สุก ร (Swine Farm) คื อ รายได้ จ ากการขาย
ผลิตภัณฑ์หลักคือ สุกรขุน ผ่านโรงงานแปรรูปอาหารของ CPC และโรงงานแปรรูปอื่นๆ ในกัมพูชา จาหน่ายให้ ผ้ คู ้ าส่งและ
ผู้ค้าปลีก รวมทังจ
้ าหน่ายให้ กบั ตัวแทนทัว่ ประเทศ โดยประมาณการจากปั จจัยหลัก 2 ประการ รายละเอียดดังนี ้
ปริมาณการขายและอัตราการเติบโต ปริ มาณการขายกาหนดจากปริ มาณการขาย
สุกรที่เกิดขึ ้นจริ งของปี 2557 เป็ นฐานในการคานวณและเพิ่มขึ ้นตามประมาณการอัตราการเติบโตในแต่ละปี ตามนโยบาย
และแผนธุรกิจของ CPC ในอนาคตตังแต่
้ ปี 2558 - 2562 ดังตารางข้ างล่างนี ้
ปริมาณการขายสัตว์ ปีกและสุกรขุน

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ อปี ของปริมาณการขายสุกรขุน

ปี 25571/

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

75.0 ล้ านกิโลกรัม

28.7%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

หมำยเหตุ: 1/ แบ่งออกเป็ นสัดส่วนปริ มำณกำรขำยสัตว์ ปีกต่อสุกรขุน 26.4 : 73.6

ซึง่ อัตราการเติบโตของปริ มาณขายสุกรขุน มากกว่าอัตราการเติบโตของอุต สาหกรรม
การบริ โภคสุกรในกัมพูชา จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีถดถอยเชิงเส้ น (Linear Regression) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการบริ โภคสุกรกับการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมของการปศุสตั ว์ (Livestock GDP)ในปี 2552 2557 และนาค่าความสัมพันธ์ ดงั กล่าวมาคานวณกับประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมของการปศุสตั ว์ (Livestock GDP)
ในปี 2558 - 2561 ของ Ministry of Planning กัมพูชา โดยอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการบริ โภคสุกรในกัมพูชาในปี
2558 - 2562 อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 5.8 - 6.2 ซึง่ ส่งผลให้ CPC สามารถมีสว่ นแบ่งการตลาดเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 4.1 - 8.9
จากส่วนแบ่งตลาดในปี 2557 โดยส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ ้นมาจากการชดเชยการนาเข้ าจากต่างประเทศ
ราคาขายเฉลี่ ย ต่ อ กิ โ ลกรั ม และอั ต ราการเติ บ โต ราคาขายเฉลี่ย ต่อ กิ โลกรั ม
กาหนดจากราคาขายต่อกิโลกรัมเฉลี่ยที่เกิดขึ ้นจริ ง ปี 2557 เท่ากับ 10,913.1 เรี ยลต่อกิ โลกรัมเป็ นฐานในการคานวณ
เนื่องจากราคาขายหมูเฉลี่ยในปี 2557 เพิ่มขึ ้นค่อนข้ างมากถึงร้ อยละ 15.8 จากปี 2556 เพราะปริ มาณความต้ องการ
บริ โภคของประชากรในกัมพูชาเพิ่มขึ ้นค่อนข้ างมากในขณะที่ ปริ มาณสุกรในท้ องตลาดไม่เพียงพอความต้ องการ ดังนัน้
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงใช้ ราคาเฉลี่ยปั จจุบนั ณ เดือนมกราคม 2558 ซึ่งลดลงจากปี 2557 ประมาณร้ อยละ -15.3
จากปี ก่อนหน้ า เพื่อให้ สะท้ อนถึงสภาวะตลาดที่แท้ จริ ง ณ ปั จจุบนั และเพิ่มขึ ้นตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 6 ปี
ย้ อนหลัง (ปี 2553 - 2558) เท่ากับร้ อยละ 3.0 คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ เพื่อสะท้ อนความผันผวนของราคาขาย
เฉลีย่ ในช่วงที่ผา่ นมา ตามตารางข้ างล่างนี ้

อัตราการเติบโต

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ค่ าเฉลี่ย

9.4%

20.9%

-19.0%

6.4%

15.8%

-15.3%

3.0%

กาไรขัน้ ต้ น กาหนดจากกาไรขันต้
้ นของธุรกิจผลิตผลจากฟาร์ มสุกรที่ไม่รวมค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจาหน่าย (Depreciation and Amortization) ที่เกิดขึ ้นจริ งในช่วงปี 5 ย้ อนหลัง (ปี 2553 - 2557) เท่ากับ
ร้ อยละ 18.1 คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ
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(ง) รายได้ จากธุรกิจอาหาร (Food) คือรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์หลักธุรกิจอาหารของ
CPC ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรู ปเป็ นการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิต ภัณฑ์ แ ปรรู ปขัน้ พื น้ ฐานโดยปรุ งแต่งให้ เป็ นอาหาร
กึ่งปรุ งสุก/ปรุ งสุก และอาหารพร้ อมรับประทาน เช่น ไส้ กรอก หมูยอ และไก่จ้อ เป็ นต้ น โดยประมาณการจากปั จ จัยหลัก
2 ประการ รายละเอียดดังนี ้
ปริมาณการขายและอัตราการเติบโต ปริ มาณการขายกาหนดจากปริ มาณการขาย
อาหารที่เกิดขึ ้นจริ งของปี 2557 เป็ นฐานในการคานวณและเพิ่มขึ ้นตามประมาณการอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 5 ปี
ย้ อนหลัง (ปี 2553 - 2557) เท่ากับร้ อยละ 27.2 คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ ดังตารางข้ างล่างนี ้
ปริมาณการขายอาหาร

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ อปี

ปี 2557

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ค่ าเฉลี่ย

2.6 ล้ านกิโลกรัม

-57.2%

29.7%

153.7%

8.0%

1.9%

27.2%

CPC มีนโยบายการพัฒนาสูตรอาหารให้ เข้ าถึงรสชาติความคุ้นเคยของประชากรใน
กัมพูชาและเพิ่มช่องทางจาหน่ายให้ มากขึ ้น
ราคาขายเฉลี่ ย ต่ อ กิ โ ลกรั ม และอั ต ราการเติ บ โต ราคาขายเฉลี่ย ต่อ กิ โลกรั ม
กาหนดจากราคาขายต่อกิโลกรัมเฉลีย่ ที่เกิดขึ ้นจริ งปี 2557 เท่ากับ 10,342.9 เรี ยลต่อกิโลกรัมเป็ นฐานในการคานวณและ
เพิ่มขึ ้นตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 5 ย้ อนหลัง (ปี 2553 - 2557) เท่ากับร้ อยละ 21.0 คงที่ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ เพื่อสะท้ อนความผันผวนของราคาขายเฉลีย่ ในช่วงที่ผา่ นมา ตามตารางข้ างล่างนี ้

อัตราการเติบโต

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ค่ าเฉลี่ย

9.2%

89.5%

-15.1%

14.9%

6.5%

21.0%

กาไรขัน้ ต้ น กาหนดจากกาไรขันต้
้ นของธุรกิจอาหารที่ไม่รวมค่าเสือ่ มราคาและค่าตัด
จาหน่าย (Depreciation and Amortization) ที่เกิดขึ ้นจริ งในช่วงปี 5 ย้ อนหลัง (ปี 2553 - 2557) เท่ากับร้ อยละ 2.5 คงที่
ตลอดระยะเวลาประมาณการ
(จ) รายได้ อื่นๆ (Others) คือ รายได้ ดอกเบี ้ยรับจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ในอัตราร้ อยละ
10.0 ต่อปี จากภาระการกู้ยืมเงินของ CPT จานวน 30 พันล้ านเรี ยลตามสัญญาเงินกู้ยืม จานวน 2 ฉบับเป็ นระยะเวลา
10 ปี ตังแต่
้ ปี 2556-2566
2) ค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่าย (Distribution Expenses) ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการ
ขนส่งไปตามจุดจาหน่ายต่างๆ ของ CPC ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าภาษี และธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเช่า ค่าเดินทาง ค่าเสือ่ มราคา และอื่นๆ ซึง่ ลักษณะค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่เป็ นค่ าใช้ จ่ายผันแปรตามรายได้ จากธุรกิจ
หลัก (Total Revenue) คิดเป็ นร้ อยละ 2.1 - 3.1 ในช่วงปี 2553 - 2557 ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงกาหนด
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อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่ายเทียบกับรายได้ จากธุรกิจหลักจากอัตราส่วนในอดีตที่เกิดขึ ้นจริ งในช่วงปี 5 ย้ อนหลัง
(ปี 2553 - 2557) เท่ากับร้ อยละ 2.6 คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ
3) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (Administative expenses) ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายคงที่ ประมาณ
ร้ อยละ 45.0 – 52.0 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ได้ แก่ เงินเดือนพนักงานและค่าเช่าที่ดินจาก CPT เป็ นต้ น และค่าใช้ จ่าย
ผันแปร ประมาณร้ อยละ 48.0 – 55.0 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสิทธิ การใช้ เครื่ องหมายการค้ า
ให้ กับ CPG กาหนดเป็ นเปอร์ เซนต์จากรายได้ จากธุรกิจแต่ละประเภท ตามที่ระบุในสัญญาว่าจ้ างบริ การด้ านเทคนิค
ค่าเดินทาง ค่าซ่อมแซม ค่าธรรมเนียม ค่าเสือ่ มราคาและอื่นๆ เป็ นต้ น ซึ่ง ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงกาหนดสมมติฐาน
ดังนี ้
รายการ
เงินเดือนพนักงาน
ค่าเช่าที่ดินจาก CPT
ค่าเช่าอื่นๆ
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับ
สิทธิการใช้ เครื่องหมายการค้ า
ค่าใช้ จา่ ยผันแปรอี่นๆ
ค่าเสื่อมราคา

สมมติฐานปี 2558F – 2562F

ปี ฐาน

มูลค่าที่เกิดขึ ้นจริง
ในปี 2557 เป็ นฐาน
ในการคานวณ

อัตราการเติบโตร้ อยละ 5.0 ต่อปี
คงที่ ตามระบุในสัญญาเช่าระยะยาว ที่อตั ราค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสญ
ั ญา
อัตราการเติบโตร้ อยละ 3.5 ต่อปี ตามประมาณการอัตราเงินเฟ้อ
เปอร์ เซนต์จากรายได้ จากธุรกิจแต่ละประเภท ตามที่ระบุในสัญญาว่าจ้ าง
บริการด้ านเทคนิคอายุสญ
ั ญา 2 ปี
อัตราส่วนร้ อยละ 1.5 ของรายได้ จากธุรกิจหลัก (Total Revenue) ตาม
อัตราส่วนเฉลี่ยย้ อนหลัง 5 ปี (ปี 2553 - 2557)
ใช้ วิธีเส้ นตรง (Straight-line method) สาหรับสินทรัพย์ปัจจุบนั ใช้ ตาม
อายุการใช้ งานคงเหลือเฉลี่ย และสินทรัพย์ใหม่ใช้ ตามอายุการใช้ งานของ
สินทรัพย์แต่ละประเภทที่ระบุไว้ ในนโยบายบัญชี
1. เครื่องจักรและเครื่องมือ
4 ปี
2. อาคาร
20 ปี
ซึง่ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ทงหมดจะถู
ั้
กจัดสรรไปยังต้ นทุนขายแต่ละ
ธุรกิจ ประมาณร้ อยละ 85.3 ค่าใช้ จา่ ยในการจัดจาหน่ายประมาณร้ อยละ
4.7 และค่าใช้ จา่ ยในการบริหารประมาณร้ อยละ 10.0 อ้ างอิงตามสัดส่วน
เฉลี่ย 5 ปี ย้ อนหลัง (ปี 2553 - 2557)

4) ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย (Interest Expense) ในประมาณการทางการเงินกาหนดอัตราดอกเบี ้ย
อ้ างอิงจากอัตรา LIBOR 6 เดือน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เท่ากับร้ อยละ 0.3809 ต่อปี สาหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินหลายแห่ง มีอตั ราเฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ 3.4 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวข้ างต้ นจะคงที่ ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ
5) ภาษี เงินได้ นิติบุคคล (Tax Expense) ประมาณการอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตรา
ร้ อยละ 20 ซึง่ เป็ นอัตราภาษี ปัจจุบนั ที่กาหนดไว้ ตามกฎหมายของกัมพูชา
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6) เงิ นทุนหมุนเวียน (Working Capital) ประมาณการเงิ นทุนหมุนเวียนโดยอ้ างอิงจาก
อัตราส่วนทางการเงินที่เกิดขึ ้นจริ งในปี 2557 เพื่อให้ สะท้ อนสถานะทางการเงิน ณ ปั จจุบนั ของ CPC และกาหนดให้ คงที่
ตลอดระยะเวลาประมาณการ ดังนี ้
รายการ
ระยะเวลาเก็บหนี ้จากลูกหนี ้
ระยะเวลาเก็บสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาชาระหนี ้จากเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาเก็บสินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน

ระยะเวลาเฉลี่ย
21 วัน
47 วัน
29 วัน
79 วัน

7) ค่าใช้ จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditure) ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนเพื่อ
ขยายกาลังการผลิตสาหรับธุรกิจอาหารสัตว์ เพื่อการซื ้อพันธุ์สตั ว์ และเพื่อลงทุนในเครื่ องจักร เครื่ องมือเพิ่มเติม โดย
ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระอ้ างอิงจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หารซึ่งสอดคล้ องกับแผนธุรกิจในอนาคตอีก 5 ปี ข้ างหน้ า
รายละเอียดค่าใช้ จ่ายลงทุนรายปี ของ CPC ดังตารางข้ างล่างนี ้
ปี 2558F1/
112.3

พันล้ านเรียล
ค่าใช้ จา่ ยในการลงทุน

ปี 2559F
51.8

ปี 2560F1/
133.0

ปี 2561F
20.1

ปี 2562F
19.6

หมำยเหตุ: 1/ ในปี 2558 และ 2560 ส่วนใหญ่เพือ่ กำรลงทุนในธุรกิ จอำหำรสัตว์

8) อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสด (Terminal Growth Rate) อ้ างอิงจากอัตราการ
ขยายตัวของอัตราเงินเฟ้ อของกัมพูชา (Inflation Rate) ประมาณร้ อยละ 3.5 ต่อปี ตังแต่
้ ปี 2563 เป็ นต้ นไป จากประมาณ
การของ Ministry of Planning กัมพูชา
2. วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach: DCF)
การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CPC ตามวิธีนี ้ เป็ นการหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตของ CPC ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ตามสมมติฐานที่กล่าวข้ างต้ น และนามาปรับด้ วย
อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสมกลับมา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมดังนี ้
อัตราคิดลด (Discount Rate) อัตราคิดลดที่ใช้ ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่
คาดว่ากิจการจะสามารถทาได้ ในอนาคต คานวณจากต้ นทุนทางการเงิน ถัว่ เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost
of Capital: WACC) ตามโครงสร้ างเงินทุนของ CPC
การคานวณหาต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (WACC):
WACC

=

Ke(E/(D+E))+Kd(1-t)(D/D+E)

=

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

โดยที่
Ke
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Kd

=

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมเฉลีย่ ของ CPC
(ใช้ LIBOR ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
เท่ากับร้ อยละ 3.4

t

=

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลซึง่ เท่ากับร้ อยละ 20.0

E

=

ส่วนของผู้ถือหุ้น

D

=

หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย

D/E Ratio

=

อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนของ CPC
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เท่ากับ 0.5 เท่า

การคานวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke):
เนื่องจากข้ อจากัดของข้ อมูลในการคานวนอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในกัมพูชา ที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระจึงคานวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้ างอิงจาก (1) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke)
ของ CPF เท่ากับร้ อยละ 11.0 (ข้ อมูลจาก Bloomberg) และ(2) การคานวนอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) จากทฤษฎี
Capital Asset Pricing Model (“CAPM”) ดังนี ้
Ke

=

Rf +β* (Rm - Rf)

โดยที่
Risk Free Rate (Rf)

อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 10 ปี
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีค่าเท่ากับร้ อยละ 2.7 ซึ่ง
ตามทฤษฎี/ทางปฎิบตั ิจะใช้ พนั ธบัตรระยะยาว (T-Bond) เป็ น
เกณฑ์ ในการกาหนด Rf เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี ้ยที่เกิดจากการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

Market Return (Rm)

อ้ างอิงข้ อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) เฉลี่ยย้ อนหลัง 10 ปี (ตังแต่
้ เดือน มกราคม
ปี 2549 – เดือน มกราคม ปี 2558) มีคา่ เท่ากับร้ อยละ 12.7

Adjusted Beta (β)

อ้ างอิงจาก Leverage Beta ของ CPF ในฐานะผู้ถือหุ้นของ
CPC เฉลี่ยย้ อนหลัง 10 ปี (ตังแต่
้ เดือน มกราคม ปี 2549 –
เดือน มกราคม ปี 2558) (ข้ อมูลจาก Bloomberg) เพื่อใช้ ในการ
คานวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) มีคา่ เท่ากับ 0.71

ดังนัน้
Ke

=

2.7% + 0.71 x (12.7% - 2.7%)

= 9.8%
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จากการคานวณดังกล่าวข้ างต้ นจะได้ อตั ราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) เท่ากับร้ อยละ 9.8
(ตามทฤษฎี CAPM) และเท่ากับร้ อยละ 11.0 (อ้ างอิงจาก Ke ของ CPF) เมื่อปรับปรุ งอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นทัง้
สองวิธีด้วยค่าความแตกต่างระหว่าง Country Risk Premium ของไทยกับกัมพูชา ซึง่ ประมาณร้ อยละ 2.9 และร้ อยละ 9.9
ตามลาดับ คูณด้ วย Median Comparables’ Beta ของกลุม่ บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจที่คล้ ายคลึงกับ CPC ในกลุม่ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) เท่ากับ 0.66 เท่า จะให้ อตั ราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุ งแล้ วและหาค่าเฉลี่ยของทังสอง
้
วิธี ซึง่ จะได้ คา่ Ke เท่ากับร้ อยละ 15.0
ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระคานวณต้ นทุนทางการเงินถั่วเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (Weighted
Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้ างเงินทุนของ CPC เท่ากับร้ อยละ 11.0
ตารางที่ 4-1 สรุ ปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ CPC ปี 2558 - 2562
หน่ วย:พันล้ านเรียล
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน:
EBIT * (1-tax)
บวก: ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ถาวร
ค่าเสื่อมราคา-ทรัพย์สินชีวภาพไม่หมุนเวียน
ลบ:การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานสุทธิ
กระแสเงินสดจากการลงทุน:
ลบ: ค่าใช้ จา่ ยลงทุนสินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้ จา่ ยลงทุนทรัพย์สินชีวภาพไม่หมุนเวียน
กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ
กระแสเงินสดสุทธิ
อัตราคิดลด @11.0%
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

ปี 2558F

ปี 2559F

ปี 2560F

ปี 2561F

ปี 2562F

62.1
23.3
25.2
-39.9
70.7

63.6
36.3
26.5
-37.6
88.8

69.1
46.3
27.6
-42.5
100.5

78.0
54.3
20.3
-49.2
103.4

101.2
46.7
6.6
-55.0
99.5

-93.0
-19.3
-112.3
-41.6
0.90
-37.5

-43.2
-8.6
-51.8
37.0
0.81
30.0

-124.9
-8.1
-133.0
-32.5
0.73
-23.8

-11.7
-8.4
-20.1
83.3
0.66
54.9

-10.9
-8.7
-19.6
79.9
0.59
47.4

ตารางที่ 4-2 มูลค่ าหุ้น
หน่ วย:พันล้ านเรียล
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิตงแต่
ั ้ ปี 2558 - 2562
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิตงแต่
ั ้ ปี 2563 เป็ นต้ นไป
มูลค่ ากิจการ (Enterprise Value)
บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หัก: ภาระหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) - CPC
บวก: มูลค่าตามบัญชีของ CPT ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ร้ อยละ 49.0
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม (Equity Value) - CPC
จานวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5,030.0 เหรียญสหรัฐ

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
71.0
654.21/
725.2
11.5
30.0
169.4
597.3
1.3
598.6
13,400 หุ้น
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หน่ วย:พันล้ านเรียล
มูลค่ าหุ้น (เรียลต่ อหุ้น)
อัตราแลกเปลี่ยน (1.0 เรียลต่อบาท) ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
มูลค่ าหุ้น (บาทต่ อหุ้น)

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
44,672,475.5
0.0081
361,847.1

หมำยเหตุ: 1/ คำนวณด้วยอัตรำกำรขยำยตัวของกระแสเงิ นสด (Terminal Growth Rate) ร้อยละ 3.5 อ้ำงอิ งมำจำกอัตรำกำรขยำยตัวของเงิ นเฟ้ อ

จากสมมติฐานในการคานวณกระแสเงินสดของ CPC ที่คาดว่าจะได้ ในอนาคตและใช้ อตั รา
ต้ นทุนทางการเงินถัว่ เฉลี่ย (WACC) ที่คานวณได้ เป็ นอัตราคิดลด (Discount Rate) พร้ อมทังค
้ านึงถึงสัดส่วนการถือหุ้น
ของกิจการในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในการคานวณราคาหุ้น จะได้ ราคาหุ้นที่ประเมินตามวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงิน
สด (Discounted Cashflow Method) เท่ากับ 361,847.1 บาทต่อหุ้นซึ่งสูงกว่าราคาซื ้อขายครัง้ นี ้ 78,265.0 บาทต่อหุ้น
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 27.6
นอกจากนี ้ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของ
การประเมินราคาหุ้นโดยใช้ ต้นทุนทางการเงินถัว่ เฉลี่ย (WACC) และ อัตราการขยายตัว (Terminal Growth Rate) ของ
กระแสเงินสดตังแต่
้ ปี 2563 เป็ นต้ นไปเพิ่มขึ ้นและลดลงร้ อยละ 0.5 จะได้ ราคาหุ้น ดังนี ้
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
(บาทต่ อหุ้น)
10.0%
10.5%
อัตราคิดลด
11.0%
(Discount Rate)
11.5%
12.0%

2.5%
378,432.6
343,056.7
311,953.5
284,408.7
259,858.2

อัตราการขยายตัว (Terminal Growth Rate)
3.0%
3.5%
4.0%
409,841.8
446,083.1
488,364.7
370,045.6
400,890.1
436,480.0
361,847.1
335,341.1
392,139.6
304,827.3
327,798.2
353,831.8
277,803.4
297,859.8
320,423.2

4.5%
538,333.8
478,001.4
427,092.5
383,584.6
345,995.1

จากตารางข้ างต้ นจะเห็นว่าเมื่อทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ราคาหุ้น
ที่คานวณได้ อยูร่ ะหว่าง 259,858.2 - 538,333.8 บาทต่อหุ้นซึง่ ต่ากว่าและสูงกว่าราคาซื ้อขายครัง้ นี ้ในช่วง -23,723.9 ถึง
254,751.7 บาทต่อหุ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ -8.4 ถึงร้ อยละ 89.8
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
เนื่องจากลักษณะธุรกิจของ CPC เป็ นธุรกิจที่มีความผันผวนค่อนข้ างมาก เพราะมีปัจจัยภายนอก
หลายปั จจัยที่ CPC ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความต้ องการบริ โภคเนื ้อสัตว์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณเนื ้อสัตว์ในกัมพูชา ภาวะการแข่งขันทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาขาย
อัตรากาไรขันต้
้ นของ CPC รวมทังการปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงลงของราคาวัตถุดิบ ซึ่งปั จจัยต่างๆ
เหล่านี ้ ย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของ CPC ดังนันที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงได้ วิเคราะห์ความ
อ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของสมมติฐานหลักที่มีผลกระทบค่อนข้ างสูงต่อมูลค่าหุ้นของ CPC
โดยสมมติฐานหลักที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาเปลี่ยนแปลงสมมติฐานเฉพาะธุรกิจอาหาร
สัตว์และธุรกิจผลผลิตจากฟาร์ ม เลี ้ยงสัตว์ที่เป็ นรายได้ หลักของ CPC ประมาณร้ อยละ 87.2 – 94.1
ของรายได้ รวม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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 การประมาณการราคาขายต่อหน่วย
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายต่อหน่วยซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบของภาวะการแข่งขันทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ และปริ มาณเนื ้อสัตว์ไม่เพียงพอหรื อมากกว่าความต้ องการบริ โภค
เนื ้อสัตว์ ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระจึงมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายต่อหน่วยเพิ่มขึ น้ หรื อลดลง
ร้ อยละ 1.0 จากประมาณการกรณีฐาน ส่งผลให้ มลู ค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CPC ที่อตั ราคิดลด
ร้ อยละ 11.0 เท่ากับ 361,847.1 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ ้น 9,326.2 บาทต่อหุ้น หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ
2.6 เป็ น 371,173.3 บาทต่อหุ้น และลดลง -9,769.7 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ -2.7 เป็ น
352,077.4 บาทต่อหุ้น จะเห็นว่า ทุกร้ อยละ 1.0 ของการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของราคาขายต่อหน่วย
จะส่งผลให้ มลู ค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CPC เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ประมาณ 9,326.2 9,769.7 บาทต่อหุ้น
 อัตรากาไรขันต้
้ น
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรากาไรขันต้
้ นที่กาหนดให้ คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการซึ่ง
อาจจะเกิดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการขาย หรื อ
ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายต่อหน่วย
เพิ่มขึน้ หรื อลดลงร้ อยละ 1.0 จากประมาณการกรณีฐาน ส่งผลให้ มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ
CPC ที่อตั ราคิดลดร้ อยละ 11.0 เท่ากับ 361,847.1 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ ้น 99,495.0 บาทต่อหุ้น
หรื อ คิด เป็ นร้ อยละ 27.5 เป็ น 461,342.1 บาทต่อหุ้น และลดลง -99,495.0 บาทต่อ หุ้น หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ -27.5 เป็ น 262,352.1 บาทต่อหุ้น จะเห็นว่า ทุกร้ อยละ 1.0 ของการเพิ่มขึ ้นหรื อ
ลดลงของอัตรากาไรขันต้
้ น จะส่งผลให้ มลู ค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CPC เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อ
ลดลงประมาณ 99,465.1 บาทต่อหุ้น
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4.4.4. วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparable Approach)
การประเมิ นโดยวิ ธีก ารเปรี ย บเที ย บกับ อัต ราส่วนมูลค่า ตลาด เป็ นการประเมิ นมูลค่า ของกิ จการ
โดยเทียบเคียงอัตราส่วนราคาที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์บนสมมติฐานที่ว่าบริ ษัท จดทะเบียนที่มีลกั ษณะการประกอบ
ธุรกิจ และดาเนินธุรกิจในสภาวะตลาดที่มีความคล้ ายคลึงกัน ควรจะมีอัตราส่วนมูลค่าตลาดที่ใกล้ เคียงกัน ที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระจึงพิจารณาเลือกบริ ษัทเทียบเคียงจากบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจในกลุม่ อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร
(Agro & Food Industry) ซึ่งมีรายได้ หลักมาจากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์และอาหารสัตว์ (มากกว่าร้ อยละ 50.0 ของรายได้
รวม) จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาวะตลาดในกลุม่ ประเทศตลาดเกิด
ใหม่ (emerging market) เหมือนกัมพูชา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ ผลิ ต และจ าหน่ า ยอาหารสัต ว์ เพาะพัน ธุ์ สัต ว์ เลี ย้ งสัต ว์
เพื่อการค้ าและแปรรู ปเนื อ้ สัต ว์ รวมทัง้ ผลิต สิน ค้ าอาหาร ค้ า
ปลีก ดาเนินธุรกิจร้ านอาหารและร้ านค้ าปลีก
QL Resources Bhd ผู้ ประกอบธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เลี ย้ งสั ต ว์ ใ นมาเลเซี ย อิ น โดนี เ ซี ย
(QL)
เวียดนามและจีน ผู้ผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์ รวมถึงธุรกิจ
ปาล์มน ้ามันและธุรกิจพลังงานชีวมวล
San Miguel Pure
ผู้ประกอบธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งสัตว์ในฟิ ลิปปิ นส์และต่างประเทศ
Foods Company, Inc แบ่งออกเป็ นการทาฟาร์ มเลีย้ งสัตว์ การแปรรู ปและจาหน่า ย
(PF)
เนื ้อสัตว์และอาหาร รวมถึงการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
แป้ง
PT Japfa Comfeed
ผู้ผ ลิต และจาหน่ า ยอาหารสัต ว์ เพาะพัน ธุ์ แ ละฟาร์ มเลีย้ งไก่
Indonesia (JPFA)
ชาแหละและแปรรู ปผลิต ภัณฑ์ จากเนื อ้ ไก่ รวมถึงฟาร์ มเลีย้ ง
สัตว์น ้าในอินโดนีเซีย
GFPT PCL (GFPT) ผู้ผ ลิ ต และจ าหน่ า ยอาหารสัต ว์ ธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เลี ย้ งไก่ ธุ ร กิ จ
ช าแหละและแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเนื อ้ ไก่ ใ นไทยและ
ต่ า งประเทศ โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ได้ แก่ อาหารสั ต ว์ บ ก
ผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่และอาหารสัตว์น ้า
PW Consolidated
ผู้ประกอบธุรกิจทาฟาร์ มเลี ้ยงไก่ในมาเลเซีย แบ่งออกเป็ นการ
Bhd (PW)
เพาะพันธุ์ การผลิตและจาหน่ายอาหารไก่
Charoen Pokphand
Foods PCL (CPF)

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด1/
(ล้ านบาท)
189,702

สัดส่ วนรายได้ จาก
ธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งสัตว์
และอาหารสัตว์ 2/
85%

44,916

61%

25,680

73%

22,658

86%

19,058

95%

859

99%

ที ่มำ:
Capital IQ และงบกำรเงิ นของบริ ษัท ปี 2557
หมำยเหตุ: 1/ มูลค่ำตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) ณ วันที ่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558
2/ สัดส่วนรำยได้จำกธุรกิ จฟำร์ มเลี ้ยงสัตว์ และอำหำรสัตว์ ในปี 2557
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

อัตราส่วนมูลค่าตลาดของแต่ละบริ ษัทเทียบเคียงสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
บริษัท
CPF
QL
PF
JPFA
GFPT
PW
ค่ าเฉลี่ย (Average)
ค่ ามัธยฐาน (Median)
ที ่มำ:

EV/EBITDA
2557E
2558E
12.6x
10.6x
15.8x
15.1x
3.9x
3.4x
9.8x
7.6x
9.0x
8.0x
n.a.
n.a.
10.2x
8.9x
9.8x
8.0x

P/E
2557E
20.2x
25.8x
11.0x
21.5x
10.1x
9.2x
16.3x
15.6x

2558E
21.1x
23.2x
9.6x
13.0x
9.0x
8.5x
14.0x
11.3x

Adjusted Beta
0.71
0.61
0.71
1.31
0.59
0.46
0.73
0.66

Capital IQ และงบกำรเงิ นของบริ ษัท ปี 2557

อัตราส่วนในตลาดที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ เพื่อประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นหรื อมูลค่ากิจการ
ตามวิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด มีดงั นี ้
 อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรก่อนหักค่าเสือ่ มราคา ดอกเบี ้ย และภาษี (EV/EBITDA) และ
 อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกาไรต่อหุ้น (Price to Earnings Multiple - P/E)
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ ผลประกอบการที่เกิดขึ ้นจริ งในปี 2557 และประมาณการปี 2558 ของ
CPC มาเทียบกับอัตราส่วนในตลาดค่ามัธยฐาน (Median) โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ใช้ วิธีการประมาณการแบบ
ระมัดระวัง (Conservative) เพื่อประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CPC และได้ ปรับปรุ งส่วนลดสาหรั บสภาพคล่อง
(Lack of Marketability) ร้ อยละ 3014 เนื่องจาก CPC เป็ นบริ ษัทจากัด ซึ่งมีสภาพคล่องหุ้นสามัญน้ อยกว่าบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แผนภูมิท่ ี 4-1 อัตราส่ วนมูลค่ ากิจการต่ อกาไรก่ อนหักค่ าเสื่อมราคา ดอกเบีย้ และภาษี (EV/EBITDA)

14

จำกกำรคำนวณค่ำเฉลี ่ยของ (1) บทวิ จยั ที ่ศึกษำเกี ่ยวกับค่ำเฉลี ่ยของส่วนลดสภำพคล่องในกรณีศึกษำต่ำงๆ ตัง้ แต่ปี 2543 เป็ นต้นมำ และ (2) กรณีศึกษำกำรซื ้อขำย
บริ ษัทจำกัดที ่เกิ ดขึ้นจริ งในอุตสำหกรรมกำรเกษตรและอำหำรในปี 2557
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 4-3 มูลค่ าหุ้นประเมินด้ วยวิธี EV/EBITDA
หน่ วย:พันล้ านเรียล
EV/EBITDA Multiple
EBITDA ที่เกิดขึ ้นจริง ปี 2557 และประมาณการปี 2558
มูลค่ ากิจการ (Enterprise Value)
บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หัก: ภาระหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นก่ อนส่ วนลด (Equity Value) - CPC
ส่วนลดสาหรับสภาพคล่อง (Discount Lack of Marketability)
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นหลังส่ วนลด (Equity Value) - CPC
บวก: มูลค่าตามบัญชีของ CPT ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ร้ อยละ 49
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม (Equity Value) - CPC
จานวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5,030 เหรียญสหรัฐ
มูลค่ าหุ้นตามบัญชี (เรียลต่ อหุ้น)
อัตราแลกเปลี่ยน (1.0 เรียลต่อบาท) ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
มูลค่ าหุ้นตามบัญชี (บาทต่ อหุ้น)

2557F

2558F

9.8x
132.0
1,299.2
11.5
30.0
169.4
1,171.3
30%
819.9
1.3
821.2
13,400 หุ้น
61,284,683.1
0.0081
496,405.9

8.0x
100.9
807.0
11.5
30.0
169.4
679.2
30%
475.4
1.3
476.7
13,400 หุ้น
35,576,231.4
0.0081
288,167.5

ในกรณี การประเมินราคาทางทฤษฎีด้วยวิธีอัต ราส่วนมูลค่ากิ จ การต่อกาไรก่อนหักค่า เสื่อมราคา
ดอกเบี ้ย และภาษี (EV/EBITDA) ราคาหุ้นของ CPC อยู่ระหว่าง 288,167.5 - 496,405.9 บาทต่อหุ้นซึ่งสูงกว่าราคาซื ้อ
ขายครัง้ นี ้ 4,585.4 - 212,823.8 บาทต่อหุ้น หรื อสูงกว่าร้ อยละ 1.6 - 75.0
แผนภูมิท่ ี 4-2 อัตราส่ วนราคาปิ ดต่ อกาไรต่ อหุ้น (Price to Earnings Multiple - P/E)
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 4-4 มูลค่ าหุ้นประเมินด้ วยวิธี P/E
หน่ วย:พันล้ านเรียล
P/E Multiple
กาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจริงปี 2557 ประมาณการปี 2558
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นก่ อนส่ วนลด (Equity Value) - CPC
ส่วนลดสาหรับสภาพคล่อง (Discount Lack of Marketability)
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นหลังส่ วนลด (Equity Value) - CPC
บวก: มูลค่าตามบัญชีของ CPT ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ร้ อยละ 49
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม (Equity Value) - CPC
จานวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5,030 เหรียญสหรัฐ
มูลค่ าหุ้นตามบัญชี (เรียลต่ อหุ้น)
อัตราแลกเปลี่ยน (1.0 เรียลต่อบาท) ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
มูลค่ าหุ้นตามบัญชี (บาทต่ อหุ้น)

2557F

2558F

15.6x
90.8
1,417.5
30%
992.2
1.3
993.5
13,400 หุ้น
74,142,217.0
0.0081
600,552.0

11.3x
56.8
642.2
30%
449.5
1.3
450.8
13,400 หุ้น
33,644,560.0
0.0081
272,520.9

ในกรณี การประเมินราคาทางทฤษฎีด้วยอัตราส่วนราคาปิ ดต่อกาไรต่อหุ้น (Price to Earnings
Multiple - P/E) ราคาหุ้นของ CPC อยูร่ ะหว่าง 272,520.9 - 600,552.0 บาทต่อหุ้นซึ่งต่ากว่า/สูงกว่าราคาซื ้อขายครัง้ นี ้ 11,061.2 ถึง 316,969.9 บาทต่อหุ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ -3.9 ถึงร้ อยละ 111.8
4.4.5. สรุปความเหมาะสมของราคาการเข้ าซื ้อเงินลงทุนของ CPC
ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระได้ มีการพิจารณาการประเมินมูลค่าตามวิธีต่างๆ ข้ างต้ น กอปรกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ภายใต้ ขอบเขตเงื่อนไข ข้ อดี ข้ อจากัดของแต่ละวิธีแล้ วมีความเห็นว่า วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flows Approach: DCF) และวิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparable
Approach) เป็ นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นของ CPC รายละเอียดดังตารางข้ างล่างนี ้
วิธีการประเมิน
1.วิธีมูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสด
1.1 กรณีฐาน
1.2 กรณีวิเคราะห์ความอ่อนไหว
2.วิธีเปรียบเทียบอัตราส่ วนมูลค่ าตลาด
2.1 อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไร
ก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี ้ย และภาษี
2.2 อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกาไรต่อหุ้น

ราคาประเมิน
สูงกว่ าหรือต่ากว่ าราคาซือ้ ขาย
บาทต่ อหุ้น
ร้ อยละ

ราคาประเมิน

ราคาซือ้ ขาย

บาทต่ อหุ้น

บาทต่ อหุ้น

361,847.1
259,858.2 538,333.8

283,582.1
283,582.1

78,295.0
-23,723.9 278,475.7

27.6%
-8.4% - 89.8%

288,167.5 496,405.9
272,520.9 600,552.0

283,582.1

4,585.4 –
212,823.8
-11,061.2
316,969.9

1.6% - 75.0%

283,582.1

-3.9% - 111.8%
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

แผนภูมิท่ ี 4-3 เปรียบเทียบมูลค่ าหุ้นที่ประเมินด้ วยวิธีต่างๆ

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ช่วงมูลค่ายุติธรรมของ CPC อยู่ในช่วงราคา 288,167.5 361,847.1 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นมูลค่าซื ้อขายรวมประมาณ 2,896.1 – 3,636.6 ล้ านบาท (ร้ อยละ 75.0 ของจานวนหุ้น
ที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด)
้
ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าราคาซื ้อขายหุ้นที่ 2,850.0 ล้ านบาท หรื อ 283,582.1 บาทต่อหุ้น
ปรากฏว่าราคาซื ้อขายนันต
้ ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่ร้อยละ 1.6 – 27.6 หรื อคิดเป็ น Implied P/E ปี 2558 ของมูลค่ายุติธรรม
อยูท่ ี่ 8.4 - 10.5 เท่า15 ในขณะที่ประมาณการ P/E (ปี 2558) ของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 11.3 เท่า ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระจึงมีความเห็นว่าราคาซื ้อขายที่ 2,850.0 ล้ านบาท หรื อ 283,582.1 บาทต่อหุ้น จึงเป็ นราคาซื ้อขายหุ้นสามัญ CPC
ที่เหมาะสม

15

คำนวณจำกมูลค่ำยุติธรรม 3,861.4 – 4,848.8 ล้ำนบำท (ร้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้นที ่ออกจำหน่ำยแล้วทัง้ หมด)
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

5. สรุ ปความเหมาะสมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (“CPF”) ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิเห็นชอบนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ จะจัดให้ มีในวันที่ 22
เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาให้ CPF Investment Limited (“CPFI”) (ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPF ที่ถือหุ้นสามัญ
ร้ อยละ 100.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด)
้
ลงทุนซื ้อหุ้นสามัญของ C.P. Cambodia Company Limited
(“CPC”) จานวน 10,050 หุ้น หรื อในสัดส่วนร้ อยละ 75.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดทั
้
งหมดจาก
้
Orient
Success International Limited (“OSIL”) (ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของบริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด (“CPG”))
ในมูลค่าซื ้อขายรวมทังสิ
้ ้น 2,850.0 ล้ านบาท หรื อคิดราคาซื ้อขายหุ้นละ 283,582.1 บาท และภายหลังการเสนอซื ้อหุ้น
สามัญของ CPC ในครัง้ นี ้ CPC และบริ ษัทย่อยของ CPC จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ CPF โดย CPFI จะถือ
หุ้นสามัญของ CPC เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 100.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
(จากเดิมที่ CPC มีสดั ส่วนการ
ถือหุ้นที่ร้อยละ 25.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด)
้
การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จัดเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เนื่องจาก CPF และ OSIL ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามข้ อกาหนดของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จากัด ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นต่อการทารายการ
เข้ าซื ้อเงินลงทุนใน CPC ครัง้ นี ้ต่อผู้ถือหุ้นของ CPF โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ า
ทารายการ การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของ CPC และ CPF เกี่ยวกับนโยบายในการดาเนินงานในปั จจุบนั และในอนาคต และ
การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับ ภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมและธุรกิ จ เกษตรอุตสาหกรรมในกัมพูชา ทัง้ นี ้ เพื่ อ
วิเคราะห์ข้อดี - ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการและไม่เข้ าทารายการ รวมถึงการเข้ าทารายการกับ OSIL ซึ่งสรุ ปได้ ว่าการ
เข้ าลงทุนใน CPC จะทาให้ CPF (ซึง่ ลงทุนผ่าน CPFI และมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่าย
แล้ วทังหมด)
้
สามารถควบคุมการบริ หารจัดการภายในของ CPC อย่างสมบูรณ์ และสามารถรวมผลการดาเนินงานของ
CPC เข้ ากับผลการดาเนินงานของกลุ่ม CPF ได้ ทังในด้
้ านรายได้ หรื อกาไรจากกิจการ CPC ซึ่งถือเป็ นผู้นาด้ านธุรกิจ
อาหารสัตว์และธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ที่มีอตั ราการเติบโตที่ดีในช่วงที่ผ่านมา และรวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจาก
แผนงานของแต่ละธุรกิจในอนาคต รวมทังยั
้ งเป็ นการสร้ างฐานการผลิตอาหารให้ ครอบคลุ มประเทศแถบลุม่ แม่น ้าโขง
ตอนใต้ ซึ่งการเข้ าทารายการนันถื
้ อได้ ว่าสอดคล้ องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ ของกลุ่ม CPF จึงถือเป็ นรายการที่มี
ความเหมาะสม
สาหรับด้ านราคา ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้ าซื ้อเงินลงทุนใน CPC จานวน 10,050 หุ้น
ในมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 2,850.0 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นราคาซื ้อขายหุ้นละ 283,582.1 บาท มีความสมเหตุสมผลในด้ าน
ราคา เนื่องจากราคาซื ้อขายหุ้นจานวนดังกล่าว (หรื อเท่ากับจานวนหุ้นร้ อยละ 75.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว
ทังหมดของ
้
CPC จานวน 13,400 หุ้น) ถือเป็ นราคาที่ต่ากว่าช่วงราคายุติธรรมที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินไว้
ร้ อยละ 1.6 - 27.6 โดยช่วงราคายุติธรรม 2,896.1 – 3,636.6 ล้ านบาท หรื อเท่ากับราคาซื ้อขายหุ้นละ 288,167.5 361,847.1 บาท นอกจากนี ้ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Equity IRR) คาดว่าประมาณร้ อยละ 17.3 กรณีคานวณที่
มูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 2,850.0 ล้ านบาทและประมาณการผลการดาเนินงานเป็ นไปตามกรณีฐาน
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

แผนภูมิท่ ี 5-1 มูลค่ าหุ้นยุติธรรมเทียบกับราคาซือ้ ขาย
ราคาซื้อขาย
283,582.1
ราคายุติธรรม
288,167.5 - 361,847.1

0

200,000

400,000
บาทต่อหุ้น

600,000

800,000

ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ าการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญ CPC จานวน 10,050 หุ้น ในมูลค่ า
รวมทัง้ สิน้ 2,850.0 ล้ านบาทจาก OSIL เป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและผู้ถอื หุ้นควรอนุมัติการเข้ าซือ้ เงินลงทุน
ใน CPC ดังกล่ าวข้ างต้ น
ในการพิจารณาการเข้ าการเข้ าซื ้อเงินลงทุนใน CPC ครัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้ อมูล ความเห็น และ
รายละเอียดต่างๆ ในการจัดทาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น เช่น สมมติฐานทีใ่ ช้ ในการ
จัดทาประมาณการทางการเงินกาหนดขึ ้นจากข้ อมูลทางการเงินและอัตราส่วนที่เกิดขึ ้นจริงในอดีตย้ อนหลัง 5 ปี (ปี 2553
- 2557) และนโยบายการดาเนินธุรกิจอีก 5 ปี ข้ างหน้ า (ปี 2558 - 2562) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกรณีทมี่ ีผลกระทบ
ต่อการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานหลักๆ เช่น ราคาขาย กาไรขันต้
้ น เป็ นต้ น รวมถึงควรพิจารณาข้ อดีและข้ อด้ อยของการเข้ า
ซื ้อเงินลงทุนในครัง้ นี ้ประกอบการพิจารณาด้ วย อย่างไรก็ตาม การตัดสินในอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการเข้ าทารายการในครั ง้ นี ้
ขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริ ษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จากัด
- สัตยำ มหัตถนำพำณิ ช (นางสาว สัตยา มหัตถนาพาณิช)
กรรมการ
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6. ภาคผนวก
สรุปรายการสาคัญในงบการเงินเฉพาะกิจการของ CPC


งบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ
รายได้ รวม

586.5

100.0%

714.2

100.0%

903.9

100.0%

1,025.8

100.0%

ต้ นทุนขาย

(492.2)

(83.9%)

(652.1)

(91.3%)

(784.1)

(86.7%)

(821.6)

(80.1%)

กาไรขัน้ ต้ น

94.3

16.1%

62.0

8.7%

119.8

13.3%

204.2

19.9%

รายได้ อื่น

1.3

0.2%

1.6

0.2%

10.7

1.2%

0.3

0.0%

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน

(43.0)

(7.3%)

(53.3)

(7.5%)

(71.3)

(7.9%)

(88.2)

(8.6%)

52.7

9.0%

10.4

1.4%

59.2

6.5%

116.3

11.3%

(0.8)

(0.1%)

(3.1)

(0.4%)

(5.8)

(0.6%)

(4.6)

(0.4%)

กาไรก่ อนภาษีเงินได้

51.8

8.8%

7.3

1.0%

53.4

5.9%

111.7

10.9%

ภาษีเงินได้

(10.5)

(1.8%)

(1.7)

(0.2%)

(11.0)

(1.2%)

(22.7)

(2.2%)

กาไรสุทธิสาหรับงวด

41.3

7.0%

5.6

0.8%

42.4

4.7%

89.0

8.7%

ที ่มำ:

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรของ CPC



งบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

15.0

4.4%

5.9

1.4%

9.9

2.1%

11.6

2.0%

ลูกหนี ้การค้ าและลูกค้ าอื่น

33.4

9.9%

34.5

8.0%

34.6

7.4%

57.8

10.2%

-

-

5.5

1.3%

-

-

-

-

141.5

41.8%

94.0

21.7%

77.0

16.5%

104.6

18.4%

-

-

118.9

27.4%

113.4

24.4%

133.7

23.5%

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

189.9

56.1%

258.8

59.7%

234.9

50.5%

307.7

54.2%

สินทรัพย์ชีวภาพ - ไม่หมุนเวียน

65.2

19.3%

59.4

13.7%

59.8

12.8%

72.1

12.7%

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริษัทที่
เกี่ยวข้ อง

1.3

0.4%

3.5

0.8%

30.0

6.4%

30.0

5.3%

เงินลงทุนในปริษัทย่อย

0.0

0.0%

0.0

0.0%

0.0

0.0%

0.0

0.0%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

81.9

24.2%

112.1

25.8%

140.8

30.2%

158.2

27.9%

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

148.4

43.9%

175.0

40.3%

230.6

49.5%

260.3

45.8%

ภาษีจา่ ยล่วงหน้ า
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพ – หมุนเวียน1/
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ พันล้ านเรียล ร้ อยละ
รวมสินทรัพย์

338.3

100.0%

433.8

100.0%

465.5

100.0%

568.0

100.0%

-

-

4.7

1.1%

1.2

0.3%

4.1

0.7%

ตัว๋ สัญญาแลกเงิน

60.5

17.9%

159.7

36.8%

143.0

30.7%

165.4

29.1%

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

49.1

14.5%

39.3

9.1%

47.0

10.1%

64.3

11.3%

หนี ้สินภาษีเงินได้

4.9

1.5%

0.7

0.2%

0.8

0.2%

13.2

2.3%

114.5

33.9%

204.4

47.1%

192.0

41.3%

247.0

43.5%

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

-

-

-

-

1.6

0.4%

1.0

0.2%

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

-

-

-

-

1.6

0.4%

1.0

0.2%

114.5

33.9%

204.4

47.1%

193.7

41.6%

248.0

43.7%

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ ว

146.9

43.4%

187.1

43.1%

187.1

40.2%

268.8

47.3%

ส่วนเกินทุน

35.5

10.5%

35.5

8.2%

35.5

7.6%

35.5

6.2%

กาไรสะสม

41.4

12.2%

6.8

1.6%

49.2

10.6%

15.7

2.8%

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

223.8

66.1%

229.4

52.9%

271.8

58.4%

320.0

56.3%

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

338.3

100.0%

433.8

100.0%

465.5

100.0%

568.0

100.0%

หนีส้ ิน
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ที ่มำ:
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรของ CPC
หมำยเหตุ: 1/ CPC มี กำรแยกสิ นทรัพย์ชีวภำพหมุนเวี ยนออกมำจำกสิ นค้ำคงเหลือในปี 2555 ทำให้ CPC ไม่มีมูลค่ำสิ นทรัพย์ชีวภำพหมุนเวี ยนในปี 2554



อัตราส่วนสาคัญทางการเงิน
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.66

1.27

1.22

1.25

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.42

0.22

0.23

0.28

ระยะเวลาการเก็บหนี ้ (วัน)

21

18

14

21

ระยะเวลาการเก็บสินค้ า (วัน)

571/

53

36

46

ระยะเวลาการชาระหนี ้ (วัน)

36

22

22

29

ระยะเวลาการเก็บสินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน (วัน)

472/

67

53

59

Cash Cycle (วัน)

89

48

28

38

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)

3.7%

8.7%

13.3%

19.9%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้ อยละ)

8.8%

1.2%

5.4%

11.3%

อัตรากาไรสุทธิ (ร้ อยละ)

7.0%

0.8%

4.7%

8.7%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)

18.4%

2.4%

15.6%

27.8%

1.73

1.65

1.94

1.81

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.51

0.89

0.71

0.78

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย (เท่า)

61.36

2.83

8.31

25.34

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

หมำยเหตุซ 1/ มูลค่ำในปี 2554 คำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์คงเหลื อหัก Work in progress and livestock ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นของ CPC ปี 2555
2/ มูลค่ำในปี 2554 คำนวณจำกมูลค่ำ Work in progress and livestock ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นของ CPC ปี 2555
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