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 การท าโครงการคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทราบถึง

กระบวนการท าบัญชีและวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัทฯและเพื่อให้ทราบถึงการลงทุนท าธุรกิจ

โดยท าการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์

อาหารจ ากัด (มหาชน) ในการท าโครงการนี้ได้ท าการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรวิเคราะห์

กระบวนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์หลักการบัญชีธุรกิจ ตลอดทั้งได้น างบการเงินมาท าการวิเคราะห์

อัตราร้อยละตามแนวตั้ง วิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้น และวิเคราะห์อัตราส่วน

ทางการเงิน 

  

 

 

 



 
 

ค าน า 

                    รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิชาการบัญชี ซึ่งคณะผู้จัดท าได้จัดท าเร่ือง การศึกษา

วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้

ทราบถึงกระบวนการท าบัญชีและวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัทฯและเพื่อให้ทราบถึงการลงทุน

ท าธุรกิจด้วย 

                    โดยในรายงานเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ความหมายของบัญชี ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการบัญชี การด าเนินโครงการ รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินสุดท้าย

ยังมีบทสรุปไว้ท้ายเล่มเพื่อให้ผู้ได้ศึกษาได้เข้าใจด้วย 

            ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ศึกษา

เป็นอย่างดีและทางคณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนช่วยให้รายงานลืมนี้ส าเร็จมา ณ โอกาสนี้

ด้วย 

 

คณะผู้จัดท า 
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และท่านคณะกรรมการทุกท่าน  ที่คอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ทั้งยังคอยกระตุ้นและ

เป็นก าลังใจผลักดันจนโครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  คณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุก
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ประโยชน์   ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผู้จัดท าตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการแห่งนี้ 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ  

 เน่ืองจากในปัจจุบันมีสถานประกอบการและธุรกิจประเภทต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายซึง่
ในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆนั้นต่างก็มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังผลก าไรดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงได้จัดท างบการเงินเพราะถ้าหากไม่มีการจัดท าบัญชีจะท าให้ไม่ทราบถึงที่มาของ
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินและทุนของกิจการอันมีผลต่อการท างบ
การเงินเมื่อมีปัญหากิจการไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้แล้วจะท าให้ระบบ
บัญชีไม่เป็นระเบียบกิจการทุกกิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชีเพื่อท าให้กิจการทราบผลการ
ด าเนินงานและหลักฐานทางการเงินของกิจการ  
 ขั้นตอนการจัดท าบัญชีทั้งหมดเร่ิมตั้งแต่บันทึกบัญชีจนถึงการปิดบัญชีไปจนถึงการจัดท า
งบการเงินต่างๆดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการเกี่ยวกับงบการเงินทางบัญชีขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
 ในการจัดท าโครงการคร้ังนี้คณะผู้จัดท าได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการท าโครงการไว้
ดังต่อไปนี้ 

 1.2.1. เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพ 

 1.2.2. เพื่อท าให้ทราบถึงการท าบัญชีของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

 1.2.3. เพื่อท าให้ทราบถึงการลงทุนท าธุรกิจประเภทหลักทรัพย์ 

 1.2.4. เพื่อท าให้ทราบถึงการบริหารงานของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

1.3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 

 1.3.1 ชื่อบริษัท บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

 1.3.2 ประเภทธุรกิจ การผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์ 

 1.3.3 ประเภทสินค้า อาหารสัตว์ 

 1.3.4 ระยะเวลาด าเนินการประกอบธุรกิจ เดือนมกราคม 2537 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 

 1.4.1 ได้รับความรู้ไปประกอบวิชาชีพในอนาคต 

 1.4.2 ได้ความรู้ในการวางแผนท าธุรกิจ 

 1.4.3 ได้ความรู้ความเข้าใจในกาท าธุรกิจ 

1.5 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 1.5.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน 

  1.5.1.1 เลือกหาบริษัทหลักทรัพย์ที่จะจัดท าโครงการ 

  1.5.1.2 เสนอความคิดเห็นเพื่อจัดท าโครงการ 

  1.5.1.3 น าเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ 

 1.5.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

  1.5.2.1 ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ 

  1.5.2.2 จัดท าใบเสนอโครงการ 

  1.5.2.3 จัดท ารูปเล่มโครงการ  

 1.5.3 ขั้นตอนสรุป 

  1.5.3.1 จัดเรียงรูปแบบเสนอโครงการ  

  1.5.3.2 ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงโครงการ  

  1.5.3.3 สรุปผลการด าเนินงานทั้งหมด 
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บทท่ี 2 

 

แนวคิด  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชี 

การจัดท าโครงการคร้ังนี้เพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์   

ของผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งได้น าความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา หรือรายวิชาที่ประยุกต์ใช้ในการจัดท า

โครงการคือวิชาวิเคราะห์งบการเงินและวิชาวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า  

2.1 ความหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี 
2.1.1 ความหมายของการบัญชี 
2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 
2.1.3 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
2.1.4 ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 
2.2.1    แนวคิดของ SWOT 
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2.1 ความหมายท่ีเกี่ยวกับการบัญชี 
       2.1.1  ความหมายของการบัญชี   
                 การบัญชี  หมายถึง    ค าจ ากัดความของค าว่าการบัญชียังมีผู้รู้อีกมากได้ให้ค าจ ากัดไว้
“AICPA” (The American Institute of Certified Public Accountants)ซึ่งเป็นสมคมนักบัญชีใน
สหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ว่า“การบัญชีเป็นศิลป์ของการเก็บรวบรวมจดบันทึกรายการหรือ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินไว้ในรูปของเงินตรา(Monetary)จัดหมวดหมู่(Classification) ของ
รายการเหล่านั้นสรุปผล(Summarization)พร้อมทั้งตีความหมาย(Interpretation) ของรายการที่ได้
จัดท าไว”้จากค าจ ากัดความข้องต้นสรุปได้ว่าการบัญชีจะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 
        1.  การบันทึกที่เกิดขึ้นประจ าวัน (Recording Daily Transactions)ในการด าเนินธุรกิจนั้นต้อง
มีรายงานต่างๆ เกินขึ้นเป็นจ านวนมากการบัญชีจะเร่ิมต้นเมื่อกิจการมีรายการทางธุรกิจเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและต้องเป็นรายงานที่เกิดขึ้นแล้วหรือมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าจะ
เกิดขึน้แน่นอนเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเป็นเพียงการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นรายการที่
สมบูรณ์พอที่จะน ามาบันทึกได้ตัวอย่างซึ่งเป็นเพียงการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นรายงาน
ที่สมบูรณ์พอที่จ าน ามาบันทึกได้ตัวอย่างรายการที่ถือเป็นรายการบัญชีเช่นรายการที่เกี่ยวกับการ
ซื้อขายการรับจ่ายเงินการให้หรือรับบริการต่างๆมีตีค่าได้เป็นจ านวนเงิน ฯลฯรายการเหล่านั้นจะ
น าไปบันทึกไว้ในสมุดบัญชีซึ่งเรียกว่าสมุดรายวันขึ้นต้น (Journal) 

        2.  การจัดหมวดหมู่ของรายการ (Classifying Recorded Data) เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้บันทึก
รายการลงในสมุดรายวันขั้นต้นแล้วจะต้องจัดรายการบันทึกไว้ให้เป็นหมวด หมู่หรือแยกประเภท
รายการชนิดเดียวกันให้รวมอยู่ในที่เดียวกันซึ่งท าได้โดยการผ่านรายการต่างๆจากสมุดรายวัน
ขั้นต้นไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง (Ledgers) ตามหมู่นัน้ๆ 

         3.  การสรุปผลของข้อมูล(summarizing Recorded and Classified Data)รายการที่จดบันทึกไว้
ในสมุดรายวันขั้นต้นและผ่านไปบัญชีแยกประเภทเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งก็จะมีการสรุปผลของ
รายการเหล่านั้นแล้วตีความหมายเพื่อให้เห็นว่ามีผลธุรกิจอย่างไรระยะเวลาหนึ่งโดยปกติปกติ
มักจะเป็น 1 ปีและการสรุปผมมักจะแสดงให้เห็นรูปงบการเงิน (Financial Statement)ซึ่งได้แก่งบ
ก าไรขาดทุน (Income Statement) และงบดุล (Balance Sheet)งบก าไรขาดทุนเป็นงบแสงผลการ
ด าเนินงานของงวดหน่ึงๆ ส่วนงบดุลงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหน่ึง 
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          4.  การวิเคราะห์ข้อมูล(Interpreting the Summarized Facts)เป็นการน าข้อมูลที่ท าเป็น
รายงานสรุปผลไว้แล้วมาวิเคราะห์ติดความโดยการเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานกิจการอ่ืนที่
ด าเนินธุรกิจคล้ายกันในรอบระยะเวลาเดียวกันเพื่อให้บริหารเข้าใจผลการด าเนินงานของกิจการ
และน าไปใช้ประโยชน์ในการง่าแผนการด าเนินงานในอนาคต 

 

ภาพท่ี  2.1.1.1 ความหมายของการบัญชี 
         ประโยชน์ของการบัญชี 
          การบัญชีมีประโยชน์ต่อการให้มีค าตอบในลักษณะต่างๆกับบุคคลหลายๆฝ่ายเชน่ฝ่าย
บริหารอาจต้องการทราบว่ากิจการมีสินทรัพย์และหนี้สินอยู่เท่าใดอยู่ในรูปของสินทรัพย์อะไรบ้าง
หนี้สินอะไรบ้างมีก าไรขาดทุนเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเจ้าหนี้ต้องการทราบถึง
สภาพคล่องและความสามารถในการท าก าไรว่าเป็นเช่นไรนักลงทุนต้องการทราบว่าควรจะลงทุน
กิจการ A หรือ B ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเช่นไรค าถามของบุคคลหลายฝ่ายนี้สามารถตอบ
ได้โดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี 
          ข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีและการท าบัญชี 
           มีคนเป็นจ านวนมากสับสนระหว่างค าว่าการบัญชี(Accounting)และการท าบัญชี
Bookkeepingหลายคนเข้าใจว่าทั้งสองค านี้มีความหมายเหมือนกันแท้ที่จริงแล้วการท าบัญชีเป็น
เพียงส่วนหน่ึงของการบัญชีการท าบัญชีหมายถึงการท าบันทึกทางการบัญชีเท่านั้นคือจดบันทึก
และรวบรวมข้อมูลประจ าวันเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินต่างๆต่อไปได้บุคคลผู้บุคล
ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวเรียกว่าผู้ท าบัญชี (Bookkeeper) และผู้ปฏิบัติติงานเกี่ยวกับการบัญชีเรียกว่านัก
บัญชี (Accounting) 

          ศาสตราจารย์ จอห์น เจ ไวล์ด (Wild, 2009) ให้ค านิยามการบัญชีไว้ดังนี้ “Accounting is an 
information and measurement system that identifies, records, and communicates relevant, 
reliable, and comparable information about an organization’s business activities.” ผู้เขียนขอ
อนุญาตแปลเป็นภาษาไทยดังนี้ “การบัญชีเป็นระบบสารสนเทศและการวัดที่ระบุบันทึก และ
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สื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เชื่อถือได้และ เปรียบเทียบกันได้ของกิจกรรมทางธุรกิจของ
องค์การ” John J. Wild ได้ขยายความเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. การระบุหรือการก าหนด (Identifying) กิจกรรม ทางธุรกิจท าให้เกิดการเลือกรายการและ
เหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องเองกับกิจการ 2. การบันทึก (Recording) กิจกรรมทางธุรกิจท าให้เกิดการจด
บันทึกข้อมูลรายการและเหตุการณ์ตามล าดับเวลา ด้วยการวัดมูลค่าเป็นจ านวนเงิน (บาท) และการ
จัดประเภท และการสรุปผลในรูปแบบที่มีประโยชน์ 3. การสื่อสาร (Communication) กิจกรรม
ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการจัดท ารายงานทางการบัญชี (เช่น งบการเงิน) รวมทั้งการวิเคราะห์และการ
ตีความรายงานดังกล่าวคณะกรรมการหลักการบัญชี (The Accounting Principles Board: APB) 
ของ AICPA ในปีค.ศ. 1970 ได้ให้ค านิยามของการบัญชีไว้ดังนี้ “Accounting is a service activity. 
Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic 
entities that is intended to be useful in making economic decisions.” (ที่มา: APB Statement No. 4 
“Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business 
Enterprises, paragraph 40.) ผู้เขียนขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยดังนี้ “การบัญชีคือ กิจกรรม
บริการ หน้าที่ของการบัญชี คือ การให้สารสนเทศเชิงปริมาณในรูปทางการเงินเป็นหลักเกี่ยวกับ
กิจการทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีจุดประสงค์ให้เป็น ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ” สารสนเทศ
เชิงปริมาณ เป็นค าที่กว้างกว่าสารสนเทศ ทางการเงินหรือทางเศรษฐกิจ เช่น นักวิจัยตลาดเก็บ
ข้อมูล ปริมาณขายในอดีต และพยากรณ์ปริมาณขายในอนาคต หรือช่วยให้กิจการตัดสินใจว่าควร
ขายสินค้าในพื้นที่ใหม่หรือไม่ เช่นเดียวกันในหลายสถานการณ์ นักวิจัยการ ด าเนินงานควรท า
หน้าที่รวมอยู่ในค านิยามข้างต้น บุคคล เหล่านี้คงยืนกรานว่า ตนไม่ใช่นักบัญชี 
          ราชบัณฑิตยสถาน คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ได้ให้ค านิยามของ

การบัญชีไว้ดังนี้ “การบัญชีคือ การเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก และ สรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน โดยเสนอเป็นรายงานทางการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่

เกี่ยวข้องหรือสนใจในกิจการ” (ที่มา: พจนานุกรมศัพท์ เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555) ค านิยามข้างต้นคล้ายกับค านิยามของสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตแห่งประเทศไทย แต่ตัดค าว่า “ศิลปะ” หรือ “กระบวนการ” หรือ “กิจกรรมบริการ” ใน

ตอนต้นออกไป ศาสตราจารย์โรเบิร์ต เอ็น แอนโทนี (Anthony, 1999) ให้ความหมายของการบัญชี

ไว้ดังนี้ “Accounting is a system that provides information about the amounts of organization’s 

resources, the means of financing them, and the results achieved through using them.” ผู้เขียนขอ

อนุญาตแปลเป็นภาษาไทยดังนี้ “การบัญชีเป็นระบบที่ให้สารสนเทศเกี่ยวกับจ านวนเงิน ของ

ทรัพยากรขององค์การ วิธีการของการจัดหาเงิน และ ผลลพัธ์ที่บรรลุผลโดยการใช้ทรัพยากรนั้น” 
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           จากความหมายของการบัญชีที่มีนักวิชาการให้นิยามไว้แล้วนั้น  สามารถน ามาสรุปได้ว่า  

การบัญชีนั้นหมายถึงค าว่านิยามหรือนักวิชาการบัญชีพยายามตอบกันมานั้น บางครั้งกว้างเกินไป

และบางคร้ังแคบเกินไป ความหมายที่ดีของสิ่งใดนอกจากจะให้ค าอธิบายหรือรายละเอียดเพื่อให้

คนทั่วไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วความหมายที่ดีควรมีเส้นแบ่งเขตที่ชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นหรือไม่

เป็นสิ่งที่ก าลังพิจารฯ ท านองเดียวกับความหมายของเซต สมาชิกของเซตต้องอยู่ในเซตไม่ใช่

สมาชิกเซตต้องอยู่นอกเขต ดังนั้นคนทั่วไปต้องระบุได้สิ่งนั้นเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกของ

เซตที่ก าลังพิจารณาอยู่แสดงว่าเซตต้องมีขอบเขตชัดเจน 

  2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 

                 งบการเงิน  (Financial Statement) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของกิจการ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ วันสิ้นงวดบัญชี อาจจะเป็น
ระยะเวลา  3  เดือน   6  เดือน  หรือ 1  ป ี  
       ส่วนประกอบของงบการเงินท่ีสมบูรณ์ ควรประกอบด้วย           
   1. งบดุล  (Balance Sheet)           
   2.งบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)           
   3.งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น 
   4.งบกระแสเงินสด ( Cash Flow statement)           
   5.หมายเหตุประกอบเงินการเงิน (Note to Financial Statement) 
                 2.1.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet)           

                              งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุล คืองบที่จะแสดงข้อมูลฐานะทางการเงิน
ของกิจการ ณ วันใดวันหน่ึงของรอบบัญชี โดยจะแสดง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของ งบแสดงฐานะทางการเงิน ได้จาก สมการ 
                   สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 

                               สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่กิจการครอบครองอยู่และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ในอนาคต ซึ่งสินทรัพย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
         1.  สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
เร็ว หรือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี 
         2.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการต้องถือไว้ยาวนานมากกว่า 1 ไม่ เป็น
สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อย เช่น ที่ดิน อาคาร เป็นต้น 
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                               หนี้สนิ หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการในปัจจุบัน เป็นภาระที่จะส่งผลให้
กิจการเสียผลประโยชน์ทางทรัพยากรที่มีประโยชน์ในอนาคต แต่หนี้สินบางประเภทก็มีผลดีกับ
กิจการเช่น หนี้สินการค้า เพราะเป็นหนี้สินระยะสั้นไม่มีดอกเบี้ย ส่งผลท าให้กิจการมีประแสเงิน
สดหมุนเวียนในกิจการมากขึ้น โดยหนี้สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
         1.หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินระยะสั้นที่ต้องช าระภายใน 1 ปี 
         2.หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินระยะยาวที่ต้องใช้เวลาในหารช าระมากกว่า 1 ปี 
                             ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนของเจ้าของกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินแล้ว 
        ตัวอย่างงบแสดงฐานะทางการเงิน 
         บริษัทดอยไทยดอทคอม มีส านักงานราคา 500,000 บาท เงินสดอีก 1,000,000 บาท 
คอมพิวเตอร์และเฟอร์นิเจอร์ 250,000 บาท มีหนี้สินกับธนาคาร 550,000 บาท บริษัทดอยไทย
ดอทคอม จัดตั้งโดยมีหุ้นส่วน 2 คน โดยนายดอย และ นายไทย ร่วมหุ้นกันคนล่ะ 600,000 บาท 
   สินทรัพย์ของบริษัทดอยไทยดอทคอม 
                           ส านักงาน                                   500,000 บาท 
                           เงินสด                                         1,000,000 บาท 
                           คอมพิวเตอร์และเฟอร์นิเจอร์        250,000 บาท 
                           รวม                                             1,750,000 บาท 
             หนี้สิน 
                           เงินกู้ธนาคาร                             550,000 บาท 
              ส่วนของเจ้าของ 
                           นายดอย                                   600,000 บาท 
                           นายไทย                                   600,000 บาท 
                           รวม                                             1,200,000 บาท 
 แทนสูตรดูความสัมพันธ์ 
 
                          สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 
 
แทนสูตร             1,750,000 = 550,000 + 1,200,000  
 
            จากการแทนสูตรจะสังเกตได้ว่า หนี้สินรวมกับส่วนของเจ้าของ จะเท่ากับสินทรัพย์เสมอ 
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           2.1.2.2  งบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) 

                         งบก าไรขาดทุน หมายถึง งบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ก าหนดแต่จะต้องไม่เกิน 1 ปี เพื่อวัดผลการด าเนินงานของธุรกิจว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลานั้นเท่าใด และเมื่อน ารายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายแล้ว จะเป็นก าไรสุทธิ(NET INCOME 
หรือ NET PROFIT) หรือขาดทุนสุทธิ (NET LOSS) 
งบก าไรขาดทุน คือ งบการเงินที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการส าหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง 
อาจเป็น 3 เดือน หรือ 6 เดือน ประกอบด้วย 
รายได้-ค่าใช้จ่าย = ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

          2.1.2.3.  งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น   

                        งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ คือ งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลง
กระทบต่อรายการในส่วนของเจ้าของระหว่างต้นงวดบัญชีและสิ้นงวดบัญชี เช่น ก าไร(ขาดทุน)
สะสม  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น แสดงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีต่างๆ หุ้นที่ออกจ าหน่าย ก าไรสุทธิประจ างวด จ่ายเงินปันผล ยอดคงเหลือใน
ส่วนของเจ้าของ 
                   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของจึงมีหน้าที่แจกแจงรายละเอียดความเป็นมา
เป็นไปในส่วนของเจ้าของนั่นเอง ซึ่งจะแสดงถึงความมั่งคั่งหรือความร่ ารวยของผู้ถือหุ้นหรือ
เจ้าของกิจการ 
เหตุการณ์ท่ีจะท าให้ส่วนของเจ้าของเกิดการเปลี่ยนแปลง 
         1.กิจการมีการเพิ่มทุน – ถอนทุน 
         2.กิจการมีผลการด าเนินงาน ก าไร – ขาดทุน 
         3.กิจการจ่ายเงินผลตอบแทน(ปันผล) ให้กับผู้ถือหุ้น 
 เหตุการณ์ท่ีจะท าให้ส่วนของเจ้าของและลดลง 
         ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น จะเกิดขึ้นจากการ ท าก าไรของกิจการ การออกหุ้นจ าหน่ายเพิ่มทุน
ของกิจการ 
         ส่วนของเจ้าของลดลง จะเกิดขึ้นจากการขาดทุนของกิจการ การจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 
และการลดทุน 
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2.1.2.4 งบกระแสเงินสด (Cash Flow statement) 
                   งบกระแสเงินสด คือ งบการเงินที่แสดงถึงได้มาและจ่ายไปของ เงินสดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสด ของกิจการในรอบบัญชี โดยงบกระแสเงินสดจะบ่งบอกถึงสภาพคล่องทาง
การเงินของกิจการ โดยงบกระแสเงินสดจะเกี่ยวข้องกับ 3 กิจกรรม ดังนี้ 
         1.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
              คือ กระแสเงินสดที่เกิดจากการด าเนินงานปกติของกิจการ เช่น การขายสินค้าและบริการ 
ซึ่งเป็นกระแสเงินสดที่จะสะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานที่แท้จริงของกิจกรรมด าเนินงาน 
 ตัวอย่างรายการกระแสเงินสดจากจากกิจกรรมด าเนินงาน 
         กระแสเงินสดเข้า 
         -  เงินสดรับจากการขายสินค้าและบริการ 
         -  เงินสดรับจากลูกหนี้ 
         กระแสเงินสดออก 
         -  เงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้า 
         -  เงินสดจ่าย ค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าและบริการ 
    2.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
         คือ กระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาและจ่ายไปจากสินทรัพย์ระยะยาว ซึ่งไม่มีสว่นเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานปกติ 
ตัวอย่างรายการกระแสเงินสดจากจากกิจกรรมลงทุน 
         กระแสเงินสดเข้า 
         -เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร 
         กระแสเงินสดออก 
         -เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ ที่ดินและอาคาร 
    3.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา 
         คือ กิจกรรมการได้มาและจ่ายไปของเงินสดที่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
เจ้าของและส่วนของการกู้ยืม 
ตัวอย่างรายการกระแสเงินสดจากจากกิจกรรมจัดหา 
         กระแสเงินสดเข้า 
         -เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาว 
         -เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหรือจ าน่ายหุ้นกู้ 
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         กระแสเงินสดออก 
         -เงินสดจ่ายปันผล 
         -เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ยืม 
         -เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ 
 ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด 
         1.  งบกระแสเงินสดท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงของกิจการได้ 
         2.  ท าให้ทราบว่ากิจการมีการ กู้ยืมเงิน ช าระหนี้ จ่ายปันผลอย่างไรบ้าง 
         3.  ท าให้ทราบว่ากิจการมีสภาพคล่องทางการเงินดีหรือไม่           
   2.1.2.5 หมายเหตุประกอบเงินการเงิน (Note to Financial Statement) 
         หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ รายการที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงิน เช่น 
นโยบายการท าบัญชีและเกณฑ์การจัดท างบการเงิน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน 
         นโยบายการท าบัญชี เป็นสิ่งที่ท าให้งบการเงินของแต่ล่ะกิจการมีความแตกต่างกันดังนั้น
ผู้ใช้งานงบการเงินจะต้องอ่านก่อนว่ากิจการนั้น ใช้เกณฑ์การจัดท างบการเงิน แบบใดก่อนที่จะ
อ่านงบการเงิน 
ตัวอย่างรายการท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
         -การรับรู้รายได้ 
         -เจ้าหนี้การเค้า 
         -ลูกหนี้การค้า 
         -การตีมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
         -การตัดค่าเสื่อมราคา 
 ประโยชน์ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
            -ใช้ดูจ านวนลูกหนี้การค้า หลายคนคงมีค าถามว่าท าไมต้องดูเพราะว่ามีลูกหนี้การค้ามากก็
แสดงว่ากิจการขายสินค้าและบริการได้ดี แต่ก็ไม่เสมอไปลูกหนี้การค้าหากมีมากจนผิดสังเกตอา
จะเกิดจากกิจการมีลูกหนี้การค้าที่ขาดสภาพคล่องท าให้ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ ท าให้
เกิดผลเสียต่อกิจการ ดังนั้นผู้ใช้งบการเงินควรสังเกตตรงจุดนี้ให้ดีว่า ลูกหนี้การค้าเป็นอย่างไร ขาย
สินค้าอะไร มีความสามารถในการจ่ายหนี้หรือไม่ 
         -ใช้ดูการตัดค่าเสื่อมราคา เพราะบางทีอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาท า
ให้กิจการมีก าไรโตขึ้นมากในรอบบัญชีนั้น ท าให้นักลงทุนเข้าใจผิดว่าก าไรที่ได้นั้นมาจากการ
ด าเนินงาน 



12 
 

         -เมื่อผู้ใช้งบการเงินเปรียบเทียบอัตราการท าก าไรกับกิจการคู่แข่งแล้วพบว่า กิจการสามารถ
ท าอัตราก าไรได้มากว่าหรือแตกต่างมากๆ อาจจะมีผลมาจากทั้งสองกิจการมีนโยบายการท าบัญชีที่
แตกต่างกัน 
         -เมื่อพบว่ากิจการมีรายได้โตขึ้นมากๆ ผู้ใช้งบการเงินต้องตรวจดูว่ากิจการมีนโยบายการรับรู้
รายได้แบบใด 

         -รายการอ่ืนๆ ที่ไม่ได้แสดงในงบการเงิน 

                                              

                                  ภาพท่ี 2.1.2.5 หมายเหตุประกอบเงิน    
 

2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

             2.1.3.1 การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของกิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการน้ัน  พร้อมทั้งน า
ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจ 

             2.1.3.2 การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตั้ง หมายถึง เป็นการเปรียบเทียบตัวเลขแต่ละ
รายการกับยอดรวมในงบการเงินเดียวกันเช่น การเปรียบเทียบรายการแต่ละรายการในงบดุลโดย
คิดเป็นร้อยละของยอดสินทรัพย์รวม การเปรียบเทียบรายการแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุนโดย
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คิดเป็นร้อยละของยอดขายช่วยให้เห็นโครงสร้างของสินทรัพย์ โครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้นและโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายชัดเจนยิ่งขึ้น 

             =  รายการ  X  100                        

             2.1.3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม หมายถึง เพื่อวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของรายการต่างๆในงบ โดยเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้เพื่อวิเคราะห์รายการต่างๆใน
งบ ว่ามีรายการใดเพิ่มขึ้นหรือลดลงในจ านวนเงินและเปอร์เซ็นต์เท่าใด เพื่อดูแนวโน้มแต่ละ
รายการในงบว่าดีขึ้นหรือแย่ลงเพื่อน ามาพยากรณ์ทางธุรกิจ 

อัตราการเพิ่ม(ลด)         =  ข้อมูลปีที่วิเคราะห์ – ข้อมูลปีฐาน  x 100 

อัตราร้อยละของปีฐาน  =   ข้อมูลปีท่ีวิเคราะห์ x 100 

              2.1.3.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน หมายถึง ตัวเลขที่วัดฐานะการเงินและเป็นตัว
บ่งบอกจุดอ่อนจุดแข็งในการสร้างผลก าไรให้กับธุรกิจตลอดทั้งเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการ
บริหารงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดโดยการน าตัวเลขที่มีอยู่ในงบการเงินมาหาอัตราส่วนเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ประเภทของอัตราส่วนทางการเงิน 

        อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) ใช้ส าหรับวัดความสามารถในกาช าระหนี้
ระยะสั้นขององค์กรธุรกิจ หรือเมื่อหนี้สินที่มีอยู่นั้นถึงก าหนดช าระ 

         อัตราส่วนหนี้สิน (Debtor Leverage Ratios) เป็นเคร่ืองมือวัดความมีส่วนร่วมในการจัดการ
บริหารเงินโดยเจ้าของกิจการเปรียบเทียบกับการการเงินโดยการกู้ยืมจากภายนอก 

          อัตราส่วนความสามารถท าก าไร (Profitability Ratios) เป็นเคร่ืองวัดความสามารถในการ
บริหารงานของบริษัท ซึ่งจะแสดงในรูปอัตราผลตอบแทนจากการขาย และอัตราผลตอบแทนจาก
เงินลงทุน 

ยอดรวมรายการ 

 

ข้อมูลปีฐาน 

 ข้อมูลปีฐาน 

 



14 
 

        อัตราส่วนแสดงความสามารถในการด าเนินงาน (Activity Ratios or Efficiency Ratios) ใน
เป็นเคร่ืองวัดความสามารถในการบริหารเงินล่วงทุนว่า ธุรกิจได้ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงใด 

2.1.4  ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ   

ซีพีเอฟจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2521 ในนาม “บริษัท เจริญโภค
ภัณฑ์อาหารสัตว์ จ ากัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ล้านบาท โดยเร่ิมด้วย ธุรกิจอาหารสัตว์บก
และการเลี้ยงสัตว์บกในประเทศไทย และในปี 2531 ได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจ การเลี้ยงกุ้งครบวงจร ในปี 
2541 ซีพีเอฟได้เข้าซื้อบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูป
เนื้อสัตว์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารงานของซีพีเอฟ โดยได้ด าเนินการ
เสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2542 ซีพีเอฟได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น“บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (มหาชน)” ที่มีการด าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ และ
สินค้าอาหารคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลกการค้าขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อแสวงหาก าไร ความต้องการของสินค้าสร้างผ่านการพัฒนาการตลาดและการ
ส่งเสริมการขาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ผ่านทางห่วงโซ่อุปทาน ในช่วง ค.ศ. 
2000 มีการค้าปลีกมากมายที่เกิดขึ้นออนไลน์ ผ่านทางการจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งผ่าน
ทาง  ผู้ส่งสารหรือไปรษณีย์  การค้าปลีกยังคลอบคลุมถึงการบริการอ่ืน ๆ เช่น การส่ง ใน
ขณะเดียวกันค าว่า การค้าปลีก สามารถน าไปใช้เมื่อผู้ให้บริการสนองความต้องการต่อคนจ านวน
มาก เช่น เพื่อสาธารณะ  ร้านค้านั้นอาจจะอยู่ข้างถนนในย่านชุมชน  ศูนย์การค้า หรือ ถนนคน
เดิน การค้าปลีก ออนไลน์เป็นรูปแบบหนึ่งของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส าหรับการติดต่อ
ทางธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้าส่งที่ไม่มีหน้าร้าน 

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)ทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมสู่
ความยั่งยืน บริษัทก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของการด าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนโยบายและทิศทาง CSR ด าเนินการภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคม
พึ่งตน และดินน้ าป่าคงอยู่” บนพื้นฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลพัฒนาบุคลากร 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค ความมั่นคงและ
ความสุขของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และชุมชน ขณะเดียวกันเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นทุนของ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้คงอยู่              

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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            ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)ความปลอดภัยอาหารและสุขอนามัยของผู้บริโภค 
การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาและดูแลบุคลากร การก ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

อาหารมั่นคง 

ภาพท่ี 2.1.4.1  ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

บริษัทตระหนักดีว่าทุกวินาทีของการด าเนินงาน คือความปลอดภัยในชีวิตและการมีสุขภาพดีของ

ทุกคน บริษัทจึงมุ่งมั่นน าเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดี ปลอดภัยต่อ

การบริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในราคาที่เหมาะสม ไปยังลูกค้า ผู้บริโภคและผู้คน

ในสังคม ผ่านการวิจัยและพัฒนา โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ จาก

วัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา ด้วยกระบวนการ

ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการสื่อสารด้วยความรับผิดชอบและการส่งเสริมการเข้าถึง

อาหาร 
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สังคมพึ่งตน 

ภาพท่ี 2.1.4.2  ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

 

ด้วยตระหนักดีว่า “คู่ค้าธุรกิจ” และ “ชุมชน” คือ ห่วงโซ่ส าคัญของความส าเร็จในการส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพทั้งในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบ

ย้อนกลับได้ บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้

ความส าคัญกับ “การพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ” ควบคู่ไปกับ “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน” ด้วยการ

ผสานขีดความสามารถของบริษัทเข้ากับการมีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจและชุมชนตลอดจนผนึก

ก าลังกับเครือข่ายต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไป

ด้วยกัน อันจะน าไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งที่สุด 

ความส าเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการน้ี 

 

 

เพิ่มรายได้ 

40,495.00 บาท/ปี 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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ภาพท่ี 2.1.4.3  ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

ภาพท่ี 2.1.4.4 ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

 

การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศนับเป็นภารกิจร่วมของทุกภาค

ส่วนในการรักษาความมั่นคงทางอาหารและการด ารงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ด้วยเหตุนี้ 

บริษัทในฐานะผู้น าธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรจึงพยายามให้กิจกรรมทางธุรกิจ

ด าเนินไปโดยค านึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย “บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ปกป้องความ

หลากหลายทางชีวภาพ”เพื่อการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความส าเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการน้ี 

 

ลดค่าใช้จา่ยพลังงานและทรัพยากร 

122,000,000.00 บาท/ปี 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

         261,411 ตัน/ปี 

                                                                                                            ภาพท่ี 2.1.4.5 ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

พร้อมแบ่งปัน (Want to share) 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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- ซื้อสินค้าและบริการ - เงินทุน - ช่องทางการจัดจ าหน่าย - สถานที่จัดกิจกรรม – ความเชี่ยวชาญ 

 - การตลาด -บัญชี - ธุรกิจ - บริหารงานบุคคล - จ้างงานคนพิการ 

ระบบมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร 
ผู้บริโภคต่างต้องการความเชื่อมั่นในอาหารที่บริโภคว่าคุณภาพดีและปลอดภัย ซีพีเอฟตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดท าระบบมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ซึ่งรวมถึงระบบมาตรฐานขั้นตอนการผลิตอาหารที่ดี(GMP), ระบบวิเคราะห์
อันตราย และควบคุมจุดวิกฤต (HACCP), ระบบบริหารคุณภาพ(ISO9001 และ ISO22000) รวมทั้ง
ระบบบริหารคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารของสหราชอาณาจักร (BRC) นอกจากนี้ระบบสุข
ศาสตร์และการจัดการด้านสุขอนามัยจัดได้ว่าเป็นหัวใจหลักในการผลิตอาหารของซีพีเอฟ เมื่อรวม
กับระบบตรวจสอบย้อนกลับ และการจัดการความปลอดภัยอาหารที่มีประสิทธิภาพแล้วท าให้
บริษัทสามารถจัดการกับปัญหาด้านคุณภาพอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีระบบเรียกคืนสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้บุคลากรด้านคุณภาพของซีพีเอฟ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร พนักงานตรวจสอบวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพล้วนแต่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างสูงในการบริหารจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ซี
พีเอฟมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารที่มีเคร่ืองมือที่ทันสมัย ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์
คุณภาพทั้งด้านจุลินทรีย์ ด้านเคมี และคุณค่าทางอาหาร ซีพีเอฟ ให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคคลากรเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลากรและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆของซีพี  
 

ธุรกจิอาหารสัตว์ 

ภาพท่ี 2.1.4.6  ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

ซีพีเอฟเป็นผู้น าในการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์บกในประเทศไทย มีการผลิตอาหารสัตว์ทั้งใน
รูปหัวอาหารและอาหารส าเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด มีโรงงานผลิตครอบคลุมทุกภาคของ
ประเทศไทย จ าหน่ายอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ผ่านตัวแทนจ าหน่ายอาหารสัตว์ที่มีอยู่
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มากกว่า 600 รายทั่วประเทศ และจ าหน่ายโดยตรงให้แก่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ โดยซีพีเอฟให้
ความส าคัญในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล เพื่อให้ได้สินค้าอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ มีอัตราแลกเนื้อที่ดีส าหรับการเลี้ยงสัตว์ซึ่ง
จะช่วยให้เกษตรกรมีต้นทุนการเลี้ยงที่ต่ าลงด้านกระบวนการผลิต ซีพีเอฟน าเอาพืชผลทางการ
เกษตร โดยหลักได้แก่ ข้าวโพด และกากถั่วเหลือง มาผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ด ด้วยสูตรอาหารตาม
โภชนาการที่สัตว์แต่ละประเภทและแต่ละอายุต้องการ โดยควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วย
คอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสม่ าเสมอและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด และจัด
จ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของซีพีเอฟเอง ได้แก่ ซีพี ไฮโปรไวท์ ไฮ-โกร สตาร์ฟีด โนโว่ เซฟฟีด 
เอราวัณ และก าหนดราคาขายโดยพิจารณาจากต้นทุนการผลิตในแต่ละช่วงเวลา และจะสอดคล้อง
กับราคาขายควบคุมที่ประกาศโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ซีพีเอฟมีบริการหลังการ
ขายโดยมีส านักงานตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส าหรับเป็นศูนย์กลางเผยแพร่เทคนิคการเลี้ยงสัตว์
ให้แก่เกษตรกรอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งช่วยในเร่ืองของการจัดการด้านการตลาด และการจัดจ าหน่าย 

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ 

ภาพท่ี 2.1.4.7 ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ประกอบด้วย พันธุ์สัตว์ สัตว์มีชีวิต ไข่สด และเนื้อสัตว์แปรรูป
พื้นฐาน ดังมีรายละเอียดดังนี้ซีพีเอฟเป็นผู้น าในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ตาม
ธรรมชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ แข็งแรง และเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงใน
ประเทศ มีการผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ ลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่ สุกรพ่อแม่พันธุ์ ลูกไก่เนื้อ ลูกไก่ไข่ 
ไก่รุ่นไข่ ลูกเป็ดเนื้อ และลูกสุกร โดยเร่ิมตั้งแต่การน าเข้าพันธุ์มาจากต่างประเทศ เพื่อน ามาเพาะ
พ่อแม่พันธุ์และเลี้ยงต่อเป็นสัตว์เพื่อการค้าในฟาร์มของซีพีเอฟ หรือขายออกให้กับเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์และตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย โดยในส่วนของปู่ย่าพันธุ์ส่ วนใหญ่เป็นการน าเข้า
จากต่างประเทศ ส่วนพ่อแม่พันธุ์และอาหารสัตว์ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตของซีพีเอฟเอง  
ฟาร์มพันธุ์สัตว์ของซีพีเอฟกระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีระบบการจัดการเลี้ยง
สัตว์ในรูปของระบบโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบการ
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เลี้ยงที่ทันสมัยมีระบบการให้อาหารและน้ าอัตโนมัติ มีระบบการระบายอากาศเพื่อท าให้อากาศใน
โรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการเลี้ยงตลอดเวลา รวมถึงมาตรการและระบบการควบคุม
และป้องกันพาหะน าโรคเข้าสู่ฟาร์ม โดยทั้งหมดนี้มีการควบคุมฟาร์มด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงราคาพันธุ์สัตว์นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการใช้และปริมาณผลผลิตที่มี
จ าหน่ายในประเทศไทย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นโยบายด้านการขายจึงให้ความส าคัญกับการ
บริการหลังการขาย โดยมีส านักงานสาขาตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส าหรับเป็นศูนย์กลางเผยแพร่
เทคนคิการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร พร้อมกับช่วยในเร่ืองของการจัดการด้านการตลาดและการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้รวมถึง ไก่มีชีวิต ไข่ไก่ เป็ดมีชีวิต ไข่เป็ด สุกรเนื้อมีชีวิต และ
เน้ือสัตว์แปรรูปพื้นฐาน ซึ่งซีพีเอฟจ าหน่ายสู่ผู้บริโภคผ่านตัวแทนจ าหน่ายทั่วประเทศ จ าหน่ายใน
ท้องถิ่น จ าหน่ายให้ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก รวมทั้งจ าหน่ายให้กับโรงงานแปรรูปอาหารของกลุ่มซีพี
เอฟเองและโรงงานแปรรูปอาหารอ่ืนๆ ในประเทศไทย โดยราคาจ าหน่ายของสินค้าในกลุ่มนี้ผัน
แปรไปตามปริมาณความต้องการและปริมาณผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  
ซีพีเอฟด าเนินการด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ด้วยการให้ความส าคัญด้านการวิจัยและพัฒนาวิธีเลี้ยงให้
ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงในประเทศ และมีระบบควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ 
ท าให้สัตว์เติบโตเร็ว อัตราแลกเนื้อดี ผลผลิตสูงและประหยัดต้นทุน โดยปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ปีก
และสุกร ซีพีเอฟได้ใช้ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลี้ยง ซึ่งเป็น
ระบบที่เลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและน้ าอัตโนมัติ และควบคุมการเลี้ยงด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากการท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์เองแล้วนั้น ซีพีเอฟได้มีโครงการส่งเส ริม
การเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงสุกรเนื้อและไก่เนื้อ โดยซีพีเอฟจะด าเนินการคัดเลือก
เกษตรกรที่มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์การเลี้ยงของตนเอง ซึ่งหากผ่านการคัดเลือก ซีพีเอฟจะให้
การสนับสนุนด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และให้ความรู้ด้านวิธีการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร 
ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทนตามปริมาณสัตว์ที่เลี้ยงได้ส าเร็จได้ตามมาตรฐานของซีพีเอฟ 
ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของซีพีเอฟส่วนใหญ่ใช้ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling 
System) ในการเลี้ยงเช่นเดียวกับซีพีเอฟซีพีเอฟเป็นบริษัทแรกนอกสหภาพยุโรปที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Standard) ส าหรับการผลิตไก่เพื่อการส่งออก 
ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนี้นับเป็นมาตรฐานการผลิตที่มีกฎระเบียบเข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรมการ
เลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันในการแปรรูปพื้นฐาน ซีพีเอฟน าผลผลิตจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ เป็ด
และสุกร ส่งไปโรงงานแปรรูปเพื่อตัดแต่งเนื้อสัตว์ โดยแยกชิ้นส่วนและตัดแต่งชิ้นส่วนตามที่
ตลาดต้องการ แล้วน าไปบรรจุและแช่เย็นหรือแข็งเพื่อจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่เย็นแช่
แข็ง ให้แก่ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกในประเทศ และส่งออกผ่านผู้น าเข้าในต่างประเทศ โดยราคานั้นผัน
แปรไปตามปริมาณความต้องการและปริมาณผลผลิตที่มีจ าหน่ายในประเทศไทยและตลาดโลก  
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ธุรกิจอาหาร 

ภาพท่ี 2.1.4.8 ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

ซีพีเอฟได้น าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอาหารปรุงสุก และผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมรับประทาน โดยน าไปผสมเคร่ืองปรุงรส และท าให้สุก โดยผ่านขบวนการต้ม นึ่ง 
ทอด อบ และย่าง ตามความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงน าไปแช่แข็ง เพื่อจัดจ าหน่ายให้แก่ผู้ค้าส่ง
และผู้ค้าปลีก ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) และช่องทางการจ าหน่ายแบบใหม่ 
(Modern Trade) เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นต้น ส่วนการ
ส่งออกเป็นการขายผ่านผู้น าเข้าในต่างประเทศ โดยประเทศที่น าเข้าหลักได้แก่ สหภาพยุโรป ญ่ีปุ่น 
และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย และซีพีเอฟได้มีการลงทุนในการขยายช่องทางจัดจ าหน่ายมากขึ้น 
รวมถึงการเพิ่มจุดจ าหน่ายของซีพีเอฟเอง อาทิ จุดจ าหน่ายไก่ย่างห้าดาว และร้านซีพี เฟรช มาร์ท 
และส าหรับตลาดต่างประเทศนั้น ซีพีเอฟได้มีสาขาและตัวแทนจ าหน่ายในประเทศต่างๆ เพื่อที่จะ
ได้ใกล้ชิดกับลูกค้าและตลาดมากขึ้น อาทิ ญ่ีปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ฮ่องกง แอฟริกาใต้ อังกฤษ เบล
เยี่ยม ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี เดนมาร์ก และสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์อาหารปรุง
สุกที่จ าหน่ายในประเทศและส่งออก เช่น บะหมี่หมูพะโล้ ไก่คาราเกะแช่แข็ง ไก่ห่อสาหร่าย ไก่เท
อริยากิ เป็ดย่าง อกไก่นึ่งแช่แข็ง ข้าวแกงเขียวหวานไก่ เต้าหู้ไข่ ลูกชิ้น และไส้กรอก เป็นต้น ซึ่งซีพี
เอฟได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ตราสินค้า ซีพี วีพอร์คคิทเช่นจอย ไทยไทย ห้าดาว บีเค 
บีเคพี และรวมถึงการผลิตเพื่อจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของผู้ซื้อด้วยเช่นกัน โดยราคานั้นเป็นราคา
ที่ตกลงกันกับลูกค้าในแต่ละคร้ังที่ท าสัญญาซื้ อขายซีพีเอฟให้ความส าคัญอย่างยิ่งในเร่ือง
ของ  “คุณภาพสินค้า” ที่จะต้องได้มาตรฐาน สะอาดถูกสุขอนามัย สามารถผลิตสินค้าได้
หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นสินค้าที่ปลอดภัยต่อการบริโภค ได้มีการใช้ระบบ
สุ่มตรวจเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าที่เป็นการตรวจสอบที่สายการผลิต
ต่างๆ อันจะช่วยท าให้ทราบถึงอัตราความสามารถในการผลิตทุกๆ ขั้นตอน รวมไปถึงการ
ตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มาตรฐานการผลิตระดับสากลที่ซี

http://3.bp.blogspot.com/-BD_H0IZnX5U/T3n0Am5TZEI/AAAAAAAAANE/sscKy4ruMjQ/s1600/rrrrr.jpg
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พีเอฟได้รับการรับรองเป็นสิ่งหนึ่งในการรับประกันคุณภาพของสินค้า และการจัดการของซีพีเอฟ
ได้เป็นอย่างด ี

     2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 
2.2.1 แนวคิดของ SWOT   

                2.2.1.1 จุดแข็ง  

                            หมายถึง จุดเด่นและจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในเป็นข้อดีที่เกิดจาก

สภาพภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสมจุดแข็งด้านการเงินจุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง

ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 

                    2.2.1.2  จุดอ่อน  
                          หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในเป็นปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการ

แก้ปัญหานั้น 

               2.2.1.3  โอกาส 
                            หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม
ภายนอกบริษัท เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรโอกาสแตกต่างจากจุดแข็ง
ตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกแต่จะแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายในนักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
               2.2.1.4  อุปสรรค 
                         หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆที่

เกิดขึ้นให้ได้จริง 

                  2.2.2  แนวคิดของหลัก  PDCA 

เร่ืองปัจจยัที่เป็นจุดอ่อนและเป็นอุปสรรคของธุรกิจ คือ การระบาดของโรคที่เกิดขึ้นกับสัตว์บริษัท 

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) หรือ CPF ผู้น าด้านการผลิตอาหารของไทย ทั้งหมู ไก่ กุ้ง 

ล้วนแต่อยู่ในมาตรฐานที่สามารถเลี้ยงคนทั้งโลกได้อย่างปลอดภัยได้วางมาตรฐานการผลิต    5 

ประการตั้งแต่ การสรรหาสายพันธุ์ที่ดี อาหารสัตว์มีคุณภาพ โรงเรือนสะอา การป้องกันโรค และ
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การจัดการฟาร์ม เพื่อสร้างความปลอดภัยด้วยความเชื่อที่ว่า อาหาร คือพลังงานของมนุษย์ CPF จึง

มีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารปลอดภัย ไม่มีสารใด ๆ เจือปนในการผลิต 

ซีพีเอฟตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าระบบมาตรฐานคุณภาพ และความ

ปลอดภัยอาหารที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งรวมถึงระบบมาตรฐานขั้นตอนการผลิต

อาหารที่ดี(GMP), ระบบวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤต (HACCP), ระบบบริหารคุณภาพ 

(ISO9001 และ ISO22000) รวมทั้งระบบบริหารคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารของ       

สหราชอาณาจักร (BRC) ระบบสุขศาสตร์และการจัดการด้านสุขอนามัยจัดได้ว่าเป็นหัวใจหลัก ใน

การผลิตอาหารของซีพีเอฟ เมื่อรวมกับระบบตรวจสอบย้อนกลับ และการจัดการความปลอดภัย

อาหารที่มีประสิทธิภาพ ท าให้บริษัทสามารถจัดการกับปัญหาด้านคุณภาพอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมี

ระบบเรียกคืนสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง 

นอกจากนี้บุคลากรด้านคุณภาพของซีพีเอฟไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร

พนักงานตรวจสอบวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพล้วนแต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์อย่างสูงในการบริหารจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารซีพีเอฟมี

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารที่มีเคร่ืองมือที่ทันสมัย ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพ

ทั้งด้านจุลินทรีย์ ด้านเคมี และคุณค่าทางอาหาร ซีพีเอฟ ให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

บุคคลากรเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลากรและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆของซีพีเอฟสามารถ

ก้าวทันความรู้และเทคโนโลยีตลอดเวลา 

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี 
            2.3.1 หลักการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
               มาตรฐานการบัญชี หรือ Accounting standard คือกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่
ได้ท าการศึกษาและพัฒนาภายใต้สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ตามหลักกฎหมายของแต่ละ
ประเทศอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แล้วน ามาเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานทางบัญชีให้เป็นไปในแนวทางทางเดียวกัน 

หลักปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
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ระบบการจัดท าบัญชีที่ถือเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไป ยืดถือตามมาตรฐานการบัญชี
เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กรธุรกิจ ร้านค้า หรือแม้แต่บัญชีครัวเรือน หลักในการ
ปฏิบัติไดแ้ก่ 

การรวบรวม ได้แก่ การรวบรวมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น เอกสารการ
รับจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ไปส่งสินค้า หรือบัญชีเกี่ยวกับการเงิน 

การจดบันทึก ได้แก่การน าหลักฐานทางการเงินมาจดบันทึกในสมุด หรือบันทึกลงใน
เอกสารอ่ืนๆ เช่น การลงทะเบียนซื้อสินค้า หรือลงทะเบียนขายสินค้า โดยตรวจสอบรายการจาก
ใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงิน 

การจ าแนก ได้แก่การจ าแนกประเภทหรือแยกบัญชีให้เป็นหมวดหมู่ เช่น บัญชีรายรับ
รายจ่าย บัญชีหรือทะเบียนสินค้า บัญชีเงินสด 

สรุปผล หมายถึงเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีจะมีการสรุปรวมข้อมูล ปรับปรุงรายการเพื่อ
จัดท างบการเงิน เช่น สรุปยอดทุกสิ้นเดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี 

การจัดท างบการเงิน ได้แก่การน ารายละเอียดจากการสรุปผลมาจัดท างบการเงิน เพื่อให้รู้
สถานะขององค์กร เช่น มีรายรับรายจ่าย มีค่าใช้จ่าย หรือมีก าไรขาดทุนอย่างไรใน 1 รอบบัญชี 

2.3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน  

ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินได้ถึง 

• ความมีนัยส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงินต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ  
• ลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการเปิดรับระหว่างรอบ
ระยะเวลารายงานและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าว โดยการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย และ
กระบวนการของผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ส่วนการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณให้
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของความเสี่ยงที่กิจการเผชิญอยู่ ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้มีการน าเสนอเป็น
การภายในต่อผู้บริหารส าคัญของกิจการ การเปิดเผยข้อมูลทั้งสองด้านนี้แสดงให้เห็นภาพรวมของ
กิจการเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือทางการเงินและฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองมือทาง
การเงินดังกล่าวTFRS 7 ให้ถือปฏิบัติกับทุกกิจการ ไม่ว่าจะเป็นกิจการที่มีเคร่ืองมือทางการเงิน
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จ านวนน้อยรายการ (เช่น กิจการประเภทผู้ผลิต ซึ่งมีเคร่ืองมือทางการเงินเพียงเงินสด ลูกหนี้การค้า 
และเจ้าหนี้การค้า) ตลอดจนกิจการที่มีเคร่ืองมือทางการเงินในจ านวนมากรายการ (เช่น สถาบัน
การเงินซึ่งสินทรัพย์และหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองมือทางการเงิน)TFRS 7 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 
1 มกราคม 2563 โดยสามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ (Early adoption) ทั้งนี้อนุญาต
ให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น และต้องปฏิบัติพร้อมกับ TFRS 9 TAS 32 TFRIC 16 
และ TFRIC 19 

2.3.2 มาตรฐานการบัญชีท่ี ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

ก าหนดให้กิจการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะทาง
การเงินของกิจการเมื่อกิจการเป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน
เหล่านั้น ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทาง
การเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหัก
ด้วยต้นทุนการท ารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงิน หรือ
หนี้สินทางการเงินนั้น 

TFRS9 แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 

1. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
2. การด้อยค่า 
3. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เมื่อกิจการรับรู้รายการสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อเร่ิมแรก กิจการจะจัดประเภทของสินทรัพย์ทาง
การเงินโดยอ้างอิงตามโมเดลธุรกิจที่ใช้ในการจัดการสินทรัพย์ และตามลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพย์ของกิจการ ดังนี ้

- ราคาทุนตัดจ าหน่าย – สินทรัพย์ทางการเงินจะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายเมื่อเป็นไปตาม
เงื่อนไขทั้ง 2 ข้อดังต่อไปนี้ 

 กิจการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครอง
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
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 ข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่าย
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนดไว้ 

หนี้สินทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ยกเว้นหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หนี้สินดังกล่าวรวมถึงหนี้สินอนุพันธ์ (ไม่รวมถึงหนี้สิน
อนุพันธ์ที่เป็นสัญญาค้ าประกันทางการเงิน หรือที่ได้รับการก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง) หนี้สินอ่ืนที่ถือไว้เพื่อค้า และหนี้สินที่กิจการ
เลือกก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (ดูหัวข้อ “ทางเลือกในการวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม” ด้านล่าง) 

        การด้อยค่า 

        การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินให้รับรู้เป็นขั้น โดย 

- ขั้นที่ 1 (Stage 1) เมื่อมีการซื้อหรือก าเนิดเคร่ืองมือทางการเงิน กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (12-month expected credit losses) ในก าไรหรือ
ขาดทุน พร้อมกับการรับรู้บัญชีค่าเผื่อผลขาดทุน การรับรู้ดังกล่าวถือเป็นการรับรู้ผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรก ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ดอกเบี้ยรับค านวณจากมูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้น (gross carrying amount) (โดยไม่มีการปรับลดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) 

- ขั้นที่ 2 (Stage 2) เมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญและไม่ได้พิจารณาว่าอยู่ใน
ระดับต่ า กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเต็มจ านวน ( full 
lifetime expected credit losses) ในก าไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยรับค านวณเช่นเดียวกับขั้นที่ 1 

- ขั้นที่ 3 (Stage 3) เมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่พิจารณา
ได้ว่าเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตขึ้น (credit-impaired) ดอกเบี้ยรับค านวณจากราคาทุนตัดจ าหน่าย
ของสินทรัพย์ทางการเงิน (Amortised cost) (โดยใช้มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นปรับลดด้วยค่าเผื่อผล
ขาดทุน) สินทรัพย์ทางการเงินในขั้นนี้โดยปกติมักจะมีการพิจารณาเป็นแต่ละรายการ ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุจะถูกรับรู้ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินนั้น 

       การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

        การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเป็นทางเลือก โดยกิจการที่เลือกปฏิบัติอาจก าหนดความสัมพันธ์
ของการป้องกันความเสี่ยงระหว่างเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง และรายการที่มีการป้องกัน
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ความเสี่ยง ส าหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เข้าเงื่อนไขของ TFRS9 กิจการต้อง
ถือปฏิบัติกับผลก าไรหรือขาดทุนจากเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงตามข้อก าหนดที่มีลักษณะพิเศษของ TFRS9 โดย TFRS9 ได้ระบุความสัมพันธ์ของการ
ป้องกันความเสี่ยงเป็น 3 ประเภทและให้ข้อก าหนดที่มีลักษณะพิเศษตามแต่ละประเภทดังนี้ 

- การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม คือ การป้องกันความเสี่ยงของฐานะเปิดต่อการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้รายการแล้ว หรือสัญญาผูกมัดที่ยัง
ไม่ได้รับรู้รายการ หรือส่วนประกอบของรายการดังกล่าวข้างต้น อันเนื่องมาจากความเสี่ยงใด
ความเสี่ยงหนึ่งและมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

- การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด คือ การป้องกันความเสี่ยงของฐานะเปิดต่อความผันผวน
ของกระแสเงินสด อันเนื่องมาจากความเสี่ยงใดความเสี่ยงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ที่รับรู้รายการแล้ว (เช่น การจ่ายช าระดอกเบี้ยในอนาคตทั้งหมดหรือบางส่วนของหนี้สินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว) หรือรายการที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก หรือ
ส่วนประกอบของรายการดังกล่าวข้างต้น และมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

- การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศตามที่นิยามไว้ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้)  

2.3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่15 เร่ือง สัญญาเช่า 

             กิจการต้องถือปฏิบัติตามหลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้นตอนดังน้ี 

- ขั้นตอนแรก : ระบุสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
- ขั้นที่สอง : ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา (Performance Obligations) ภาระที่ต้องปฏิบัติคือค า
สัญญาหรือข้อตกลงที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันให้แก่ลูกค้า 
- ขั้นที่สาม : ก าหนดราคาของรายการ โดยราคาของรายการคือจ านวนของสิ่งตอบแทนในสัญญาที่
กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเป็นการแลกเปลี่ยนกับการส่งมอบสินค้าหรือบริการตามค าสัญญาให้
ลูกค้าในกรณีที่สิ่งตอบแทนผันแปรได้ กิจการต้องประมาณจ านวนสิ่งตอบแทนที่กิจการจะมีสิทธิ
ที่จะได้รับเป็นการแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการตามค าสัญญาที่ให้กับลูกค้า 
- ขั้นที่สี่ : ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญาโดยใช้เกณฑ์ของ
ราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันตามค าสัญญาในสัญญา 
- ขั้นที่ห้า: รับรู้รายได้เมื่อเมื่อกิจการได้ปฏิบัติ (หรือขณะปฏิบัติ) ตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
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แล้วโดยการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้ลูกค้า (ซึ่งเป็นเวลาที่ลูกค้าได้การควบคุมสินค้า
หรือบริการนั้น) ภาระที่ต้องปฏิบัติอาจแล้วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point in time) (ส าหรับกรณี
ค าสัญญาการส่งมอบสินค้าทั่ว ๆ ไปให้ลูกค้า) หรือตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (Over time) (ส าหรับกรณี
ค าสัญญาการส่งมอบบริการทั่ว ๆ ไปให้ลูกค้า) ส าหรับกรณีภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จในตลอด
ช่วงเวลาหนึ่ง กิจการรับรู้รายได้ ในตลอดช่วงเวลาหนึ่งดังกล่าวโดยการเลือกวิธีที่เหมาะสมส าหรับ
การวัดความก้าวหน้าของภาระที่ต้องปฏิบัติที่แล้วเสร็จ 

2.3.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 เร่ือง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

           ระบุถึงกรณีที่ลูกหนี้ออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหนี้เพื่อช าระหนี้สินทางการเงินทั้งหมดหรือ
บางส่วน ลูกหนี้ต้องตัดรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนดังกล่าว ลูกหนี้ต้องวัด
มูลค่าตราสารทุนที่ออกให้แก่เจ้าหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม (หรือมูลค่าของตราสารหนี้ที่ช าระ ในกรณี
ที่มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ) ลูกหนี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนด้วยผลต่าง
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน(ทั้งหมดหรือบางส่วน) ที่ช าระ และมูลค่าของตรา
สารทุนที่ออกTFRIC 19 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยสามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้ได้ (Early adoption) ทั้งนี้อนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ส าหรับงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น และ
ต้องปฏิบัติพร้อมกับ TFRS 7 TFRS 9 TAS 32 และ TFRIC 16 

2.3.5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ส าหรับการแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินสามารถจัดประเภทได้เป็นสินทรัพย์ทาง
การเงิน หนี้สินทางการเงิน และตราสารทุน ความแตกต่างระหว่างหนี้สินทางการเงินและตราสาร
ทุนขึ้นอยู่กับการที่กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องน าส่งเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนหรือไม่
อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อยกเว้นที่น ามาปฏิบัติในบางกรณี เมื่อรายการนั้นจะได้รับการช าระด้วยหุ้น
ของผู้ออก การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับจ านวนหุ้นที่ออกว่าเป็นจ านวนคงที่หรือผันแปร
เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับการแบ่งเป็นองค์ประกอบที่เป็นส่วน
ของเจ้าของและหนี้สิน เมื่อมีการออกตราสาร องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของจะวัดมูลค่าตาม
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมและมูลค่ายุติธรรมของ
องค์ประกอบที่เป็นส่วนของหนี้สินสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินจะได้รับการหัก
กลบต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนที่รับรู้มาหักกลบลบหนี้กัน และมีความ
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ตั้งใจที่จะจ่ายช าระจ านวนที่รับรู้ไว้ด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์และ
ช าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

2.4 งานโครงการท่ีเกี่ยวข้อง 

           ผลการบริการท าบัญชีของธุรกิจร้านเอมมี่น้ าอ้อย กรณีศึกษา : คุณเข็มพร โพธิ์ศรี พบว่า
เจ้าของกิจการมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะได้ทราบถึงผลการด าเนินงานเจ้าของกิจการที่
แท้จริงโดยมีวิธีการท าบัญชีอย่างเป็นขั้นตอนท าให้เจ้าของกิจการมีการวางแผนการเงินและบริหาร
การเงินของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณเข็มพร โพธิ์ศรีได้มีความคิดเห็นต่อกา รบริการ
ท าบัญชีของนักศึกษา ซึ่งอยู่ในระดับดีมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้
จากรายวิชาต่างๆ และทักษะวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการและบริหารสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการพิจารรางวงบัญชี 9ขั้นมาประยุกต์ใช้ในเข้ากับกิจการที่บริการท าบัญชีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังได้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีในการ
จัดท าเอกสารให้ถูกต้องตามหลักบัญชี มีการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาใช้ใน
การน าเสนอข้อมูลให้มีความหน้าสนใจได้อย่างง่ายอีกด้วย 

 ผลการบริการทา บัญชีธุรกิจเกษตรกรรม กรณีศึกษา : คุณจุรีย์กล่าวคลองตัน พบว่า 
เจ้าของกิจการที่ร่วมโครงการบริการทา บัญชีในคร้ังนี้ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและกิจการมี
ความพอใจเป็นอย่างมาก ที่กิจการได้ทราบถึงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการเองท าให้
เจ้าของกิจการได้สามารถบริหารการเงิน ค่าใช้จ่ายและสิ่งต่างๆ ภายในกิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุณจุรีย์ได้ตอบแบบสอบถาม และมีความคิดเห็นต่อการบริการทา บัญชีซื้อยูใน
ระดับดีมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในความรู้จากรายวิชาต่างๆ และทักษะวิชาชีพ มา
ประยุกต์ใช้ในการท าโครงการเช่น การออกแบบฟอร์มต่างๆในการทา บัญชีคือ สมุดรายวันทั่วไป , 
บัญชีแยกประเภท,งบทดลอง, กระดาษท าการ, งบก าไรขาดทุน, งบแสดงฐานะการเงิน, ใบส าคัญ
รับ, ใบส าคัญ จ่าย,และใบเสร็จรับเงิน มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจการที่ให้บริการท าบัญชีได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังได้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานด้านบัญชี มาใช้ในการท าเอกสาร
ให้มีความสวยงามเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักวิธี การน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
มาใช้ในการนา เสนอข้อมูลใหม่สีสัน สวยงามและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

           ผลการบริการจัดท าบัญชีของธุรกิจห้องเช่า กรณีศึกษา : คุณศุภรักษ์ ต่อเจริญ พบว่าเจ้าของ
กิจการมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะได้ทราบถึงผลการด าเนินงานเจ้าของกิจการที่แท้จริงโดย
มีวิธีการท าบัญชีอย่างเป็นขั้นตอนท าให้เจ้าของกิจการมีการวางแผนการเงินและบริหารการเงิ น
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ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณศุภรักษ์ ต่อเจริญ ได้มีความคิดเห็นต่อการบริการท าบัญชี
ของนักศึกษาซึ่งอยู่ในระดับดีมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้จาก
รายวิชาต่างๆ และทักษะวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการและบริหารสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการพิจารณาวงจรบัญชี 9 ขั้นมาประยุกต์ใช้เข้ากับกิจการที่บริการท าบัญชีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังได้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ด้านบัญชีในการ
จัดท าเอกสารให้ถูกต้องตามหลักบัญชี มีการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาใช้ใน
การน าเสนอข้อมูลให้มีความหน้าสนใจได้อย่างง่ายอีกด้วย 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 
 

 

 

วิธีการด าเนินงาน 
 

 การจัดท าโครงการคร้ังนี้เพื่อการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร จ ากัด (มหาชน) คณะผู้จัดท าได้เลือกบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง

ประกอบธุรกิจประเภทเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารแบบครบวงจร โดยท าการวิเคราะห์

โครงสร้างองค์กร เพื่อน ามาวางแผนแก้ไขปัญหา ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทฯ  

โดยมีงบการเงินระยะเวลา คือ 3 ไตรมาส พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง 

ที่มีธุรกิจประเภทเดียวกัน 
 

 คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการจัดตั้งบริษัทจ าลองและบันทึกรายการค้าตามวงจรบัญชีโดยมี

ขั้นตอนดังน้ี 
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3.1 บริษัท และระยะเวลา 

            บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) สถานที่ตั้ง เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 

 ด าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารแบบครบวงจรสามารถจ าแนกประเภทธุรกิจ
ได้เป็น 3 ประเภทคือ 

1. ธุรกิจอาหารสัตว์  

 การผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์ 

อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น้ า 

2. ธุรกิจเลี้ยงสัตว์  

 การเพาะพันธุ์สัตว์และการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า 

สัตว์บกและสัตว์น้ า 

3. ธุรกิจอาหาร  

อาหารแปรรูป อาหารพร้อมรับประทาน                                                 

และช่องทางจ าหน่ายอาหาร 

ระยะเวลา งบการเงิน คือ 3 ไตรมาส 

3.2.วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

    

 
         
 

     

                    

     

คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ

บริหาร 

 

ประธาน 

คณะผู้บริหาร 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ                                                     

ส านักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ 

ส านักก ากับการปฏิบัติตามเกณฑ์   

ส านักวงแผนธุรกิจ 

ส านักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน 

ส านักประธานกรรมการบริหาร ส านักบริหารจัดการความเสี่ยง                                                 

         คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ                 
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

ส านักเลขานุการบริษัท 

          คณะกรรมการการก าหนดค่าตอบแทน 
                        และสรรหากรรมการ 

 

    ส านักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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นโยบาย 

ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือ

ดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์ 

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก" บริษัทให้ความส าคัญและทุ่มเทกับ

การวิจัยและพัฒนาในทุก ๆ ขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตภัณฑ์

อาหาร ที่สอดคล้องกับความพึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา 

พันธกิจ 

ซีพีเอฟด าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย สามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ และให้

ความส าคัญในการสร้างกระบวนการผลิตที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน

การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถ

ส านักประกันคุณภาพกลาง 

ส านักบริหารงานกีดกันการทุ่มตลาด 

 ส านักการตลาดกลาง 

ส านักความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยื่น 

ธุรกิจสัตว์น้ า   ธุรกิจอาหารสัตว์บก ธุรกิจสุกร ธุรกิจไก่เน้ือ ธุรกิจไก่ไข่ 

ธุรกิจการค้าใน

ประเทศ 

ธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศและพัฒนา

ธุรกิจ 

ธุรกิจร้านอาหาร 

ธุรกิจอาหาร

ส าเร็จรูป 
ธุรกิจเป็ดเน้ือ 

บัญชีการเงิน 

เขตเอเชีย 

เขตยุโรป 

สายงานทรัพยากร
บุคคล 

สายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและ
ระบบงาน 

สายงานบริหาร
ทั่วไป 

เขตอเมริกา 
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ในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกภาคส่วนอันจะน าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือ

หุ้นได้อย่างเหมาะสม 

ทิศทางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
ภาพท่ี 3.2.1วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 

 

3.3 วิเคราะห์กระบวกการปฏิบัติงาน 

ความหมายของ SWOT 

  “SWOT” มาจากตัวอักษรย่อของค า 4 ค าคือ Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), 

Opportunities (โอกาส), Threats (อุปสรรค) SWOT คือ เทคนิคการวิเคราะห์ทางการตลาดของ

บริษัทตัวเองเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด SWOT ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายคร้ังแรกที่

มหาวิทยาลัย Harvard ในสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ 1960 

เมื่อผู้บริหารบริษัทน าเทคนิค SWOT มาประยุกต์ใช้เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัท 

SWOT ได้แสดงผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของบริษัทเพิ่มขึ้นจึงมีการน า SWOT มาใช้

อย่างแพร่หลายในหลากหลายธุรกิจจนแพร่หลายไปทั่วโลก 

อีกเหตุผลหนึ่งที่ SWOT ได้รับความนิยมไปทั่วโลก และยังนิยมมาจนถึงทุกวันน้ีคือ 

SWOT นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท แม้กระทั่งทุกวันน้ีในยุคที่ทุกอย่างถูกน าเข้า

สู่ระบบออนไลน์ SWOT ก็สามารถน ามาใช้ได้กับธุรกิจออนไลน์ได้ รวมถึงมีบรรดาผู้ผลิต 

SoftwSWOT เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats โดย 
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Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่ง

องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การด าเนินงาน

ภายในที่องค์กรท าได้ดี 

Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อย

ความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ไม่ดี 

Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวยให้การ

ท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินการขององค์กร 

Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานของ

องค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กรare 

ผลิต Application ออกมาเพื่อช่วยให้การใช้งานเทคนิค SWOT ท าได้ง่ายมากขึ้น 

  

การวิเคราะห์ SWOT ของบริษัท 

จุดแข็งของบริษัท (S) 

1. เป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้น าในการผลิตรูปแบบต่างๆของอาหารสัตว์เช่นเข้มข้นผงและเม็ด 

2. วิธีการผลิตที่มีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้สอดคล้องในคุณภาพและมาตรฐาน    

ที่ก าหนดไว้ 

3. เป็นผู้น าในการวิจัยและพัฒนาด้านการคัดเลือกสายพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์

ในการผลิตสายพันธุ์ที่มีคุณภาพที่จะมีสุขภาพดี ทนทาน และเหมาะสมกับสภาพการเลีย้ง

ของประเทศไทย 

4. เป็นบริษัทฯ แรกนอกสหภาพยุโรปที่ได้รับรางวัลที่มีสวัสดิภาพสัตว์มาตรฐานมาตรฐานที่

เข้มงวดที่สุดวันที่ส าหรับการส่งออกไก่ 

5. หนึ่งในผู้เล่นที่แข็งแกร่งในประเทศไทยกับการปรากฏตัวแบรนด์ที่แข็งแกร่ง 
 

จุดอ่อนของบริษัท (W) 
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1. ราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีความผันผวนขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน 

2. การระบาดของโรคได้เกิดความหวาดกลัวและความเชื่อมั่นของผู้คนได้รับผลกระทบ 

ในการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีผลในปริมาณที่ลดลงของการบริโภคเนื้อสัตว์ 

3. ผลกระทบจากการปฏิวัติเขียว ท าให้หลายประเทศในโลกมุ่งเน้นการรักษา Food Security 

ของตน และไม่เปิดให้สินค้าบางอย่างเข้าประเทศ 

โอกาสของบริษัท (O) 

1. บริษัท มีการลงทุนในการขยายช่องทางการจ าหน่ายผ่านร้านค้าของตัวเองและ 

ร้านค้าขายสินค้าพร้อมรับประทานแช่เย็นและแช่แข็งภายใต้ยี่ห้อห้าดาวและซีพี 

2. ในการซื้อขายของอาหารบริโภคที่มีแนวโน้มที่ดีในประเทศอินเดีย ประเทศจีน และ 

ประเทศอินโดนีเซีย 

3. การด าเนินการตามนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก าจัด 

ของเสีย ประหยัดค่าใช้จ่ายการผลิตจากที่น ามาใช้ในส่วนที่น ากลับมาใช้เพิ่มขึ้นจาก 

ผลประกอบการ ที่สูงกว่าราคาขายที่ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่าย ส าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

อุปสรรคของบริษัท(T) 

1. ผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา 

และสหภาพยุโรปซึ่งอาจจะท าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในอัตราที่สูงขึ้นกว่าที่คาดไว้ 

2. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่น าไปสู่การปฏิบัติงานน้อยกว่าการให้บริการ

ส าหรับการปรับสายการผลิต 

3. สภาพอากาศไม่แน่นอนและสิ่งแวดล้อมเงื่อนไขในการเลี้ยงสัตว์ 

ความหมาย และหลักการของ PDCA 

PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 ค า ได้แก่ 

P: Plan (วางแผน) 

D: Do (ปฏิบัติ) 
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C: Check (ตรวจสอบ) 

A: Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 

ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เร่ือง นับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัว เช่น การ

ปรุงอาหาร การเดินทางไปท างานในแต่ละวัน การตั้งเป้าหมายชีวิต และการด าเนินงานในระดับ

บริษัท ซึ่งรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

ขั้นตอนการวางแผนก่อนที่เร่ิมปฏิบัติงาน(Plan) ก าหนดล าดับความส าคัญของงาน และ

ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ต้องการลงมือปฏิบัติ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยในขั้นตอนนี้พนักงานทุกคนต้องรับทราบและเป็นที่เข้าใจตรงกัน    

เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญที่จะส่งผลช่วยให้การท างานในขั้นตอนถัดไปเป็นไป

ด้วยความราบร่ืนและถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้การวางแผนสามารถช่วยให้เรา

คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดและป้องการสูญเสียทางธุรกิจทั้งด้านบุคลากร 

เงินทุน และ เวลาได้อีกด้วย 

การลงมือท าหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนงาน(Do) ที่ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ

และให้มีความต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนการปฏิบัติน้ี เราควรศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับ

การท างานนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงในระหว่างการ

ปฏิบัติงานเราควรเก็บข้อมูลที่ส าคัญ หรือ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของงานเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการ

ท างานขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนการตรวจสอบ(Check) สิ่งที่ควรค านึงถึงก็คือ เราต้องรู้ว่าจะต้องตรวจสอบ

อะไรบ้างและจ านวนบ่อยคร้ังแค่ไหน การตรวจสอบการท างานควรจะมีการจดบันทึกในรูปแบบ

ต่างๆ ไว้เช่น สมุดบันทึกการตรวจ เอกสารการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ เป็นต้นเพื่อให้ง่ายในการ

ปรับปรุง และแก้ไขในการท างานครั้งต่อไปเพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์

ส าหรับขั้นตอนถัดไป 

กระบวนการปรับปรุงแก้ไข(Act) ขั้นตอนนี้เป็นการน าเอาผลลัพธ์ที่ได้จากมาวิเคราะห์

และตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาประเมินเพื่อพัฒนาแผนและหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่เกิด เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกในระยะยาว ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อบกพร่องจาก
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กระบวนการท างานที่ผ่านมา แต่เราก็ควรจะมีวิธีในการพัฒนาปรับปรุงการท างานของตนเองอยู่

เสมอเพื่อให้การด าเนินงานคร้ังต่อไปมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม 

การวิเคราะห์ PDCA ของบริษัท 

   การวางแผน 

         ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทจึงให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถก้าว
ไปสู่เป้าหมายได้เป็นผลส าเร็จ รวมถึงปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่
ได้ในทุกสถานการณ์บริษัทก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management 
Framework) เพื่อใช้ในการด าเนินงานโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล 
     กรอบการบริหารความเสี่ยงซีพีเอฟ 
     ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีความเสี่ยงส าคัญและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงรวม 7 ด้าน 
 
 
 
      1. ความเสี่ยงใหม่ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
     การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive Innovation) 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ประกอบกับการมีความคิดสร้างสรรค์ ท าให้สิ่ง
ใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นโมเดลทางธุรกิจใหม่ หรือสินค้ารูปแบบใหม่ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสมัยใหม่ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทดลอง
ในสิ่งใหม่ง่ายขึ้น ธุรกิจหรือสินค้าใหม่จึงมีโอกาสในการขายได้มากขึ้นตามไปด้วย นวัตกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ อาจส่งผลต่อโมเดลทางธุรกิจ หรือปริมาณความต้องการสินค้าที่บริษัท
ผลิตได ้
    การบริหารความเสี่ยง 
    บริษัทตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และเล็งเห็นถึงความพร้อม
ของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนแปลงไปทดลองสิ่งใหม่ๆ บริษัทจึงคาดว่าตลาดจะมีการแข่งขันด้าน
นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงมากขึ้น จึงได้เตรียมการโดย 

 ปลูกฝังค่านิยมองค์กร “สร้างสรรค์สิ่งใหม่” เพื่อการปรับปรุง การสร้างสิ่งใหม่ และการ
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทั้งในรูปของการพัฒนากระบวนการ การพัฒนาสินค้า
และบริการ 
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 ส่งเสริมบรรยากาศในการท างานที่กระตุ้นความคิด การทดลองท า และการเรียนรู้ 
 จัดท าโครงการพิเศษต่างๆ เพื่อให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาร่วมกันพัฒนา

ธุรกิจใหม่ๆ ทดลองท าเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ ก่อนที่จะน าออกสู่ตลาด 
 จัดตั้งส านักวิจัยอาหาร เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ต่อยอดสู่การพัฒนาอาหาร 
 มีหน่วยงานด้านพัฒนาสินค้าทั้งในรูปของเน้ือสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากตัวสัตว์ และอาหาร เพื่อ

สร้างความแตกต่างในสินค้า และเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค 
 ฝึกอบรมบุคลากรให้เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงแบบ Disruptive เพื่อใช้เป็นฐานสู่การต่อ

ยอดความคิดใหม่ 
ภัยจากโลกไซเบอร์ (Cyber Crime) 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจของบริษัทพึ่งพิงเทคโนโลยีมากขึ้นมีการน าระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้

กระบวนการผลิตน าระบบงานต่างๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และมีการเชื่อมโยง
ระบบงาน และฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้น ระบบงาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และฐานข้อมูลของบริษัทอาจถูกรุกรานจากบุคคลภายนอก โดยมุ่งหวังที่จะโจรกรรมข้อมูลส าคัญ
ของบริษัท ลูกค้า และพนักงาน หรือมุ่งท าลายระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจส่งผล
ต่อการด าเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงของบริษัทได้ 
 
    การบริหารความเสี่ยง 
    บริษัทเล็งเห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากระบบงานหยุดชะงัก หรือข้อมูลที่ส าคัญโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน เช่น สูตรอาหาร รายชื่อลูกค้า แผนกลยุทธ์ หรือข้อมูลของ
พนักงาน ร่ัวไหลออกไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ 

 ประกาศใช้นโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 จัดล าดับชั้นสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน และจัดอบรมหลักการและแนวปฏิบัติในการ

จัดล าดับชั้นสารสนเทศตั้งแต่พนักงานเร่ิมเข้าท างาน 
 สื่อสารแนวปฏิบัติที่เหมาะสมแก่พนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการใช้งานระบบ การจัดการ

สารสนเทศ รวมถึงเมื่อพบการระบาดของไวรัส หรืออีเมล์ที่ไม่เหมาะสม 
 คัดเลือกและพัฒนาระบบงานโดยพิจารณาถึงความปลอดภัยของระบบตาม

มาตรฐานสากล 
 ตรวจสอบการเข้าเครือข่ายโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและทวนสอบระบบความปลอดภัย

อย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาภายนอก 
     2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
      ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 



39 
 

อุณหภูมิของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดสภาวะเรือนกระจก และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสภาวะดังกล่าวกลายเป็นวิกฤตการณ์ที่อุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหารต้องเผชิญ และเป็นความท้าทายในการด าเนินธุรกิจอย่างมากทั้งด้านการ
จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพตามที่ก าหนด มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ และใน
ราคาที่เหมาะสม หรือการเลี้ยงสัตว์ในสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งหากบริหารจัดการไม่เหมาะสม 
อาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์ได้ 
       การบริหารความเสี่ยง 
      การด าเนินธุรกิจของบริษัทจะค านึงถึงผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
ด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 พัฒนาความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรตั้งแต่การติดตามความสมดุลของอุป
สงค์และอุปทานของวัตถุดิบวิจัยและพัฒนาเพื่อค้นคว้าวัตถุดิบทดแทนและส่งเสริม
ศักยภาพของคู่ค้าวัตถุดิบทางการเกษตร 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการให้ความส าคัญในการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลาก 
Carbon Footprint ฉลากลด Carbon Footprint หรือฉลากลด Water Footprint เป็นต้น 

 ลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียมชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) แล้วใช้บรรจุ
ภัณฑ์รักษ์โลกชนิด Polylactic Acid (PLA) ซึ่งผลิตจากพืช และสามารถย่อยสลายได้เอง 

 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในด้วยการน าหลัก 4Rs (Reduce-Reuse-Recycle-
Replenish) มาใช้ภายใต้มาตรฐานและกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานซีพีเอฟ (CPF Safety Health Environment and Energy 
Standard: CPF SHE&En Standard) รวมถึงการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดต่างๆ เช่น 
การลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การลดปริมาณของเสียที่ก าจัดโดยวิธีการฝังกลบและเผาต่อหน่วยการผลิต 

 ประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการท า Scenario Analysis ตามค าแนะน า
ของ The Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) 

 สนับสนุนกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานภาครัฐ 
ปริมาณและความเพียงพอของน้ า 
โลกเผชิญวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ ามาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งที่นับวัน

จะทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง ดังนั้น การด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจ าเป็นต้องใช้น้ าที่มี
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คุณภาพ อาจได้รับผลกระทบทั้งจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการบ าบัดน้ าให้ได้ตามคุณภาพ และต้นทุน
การซื้อน้ าเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
     การบริหารความเสี่ยง 
     ด้วยความส าคัญของทรัพยากรน้ าที่มีผลต่อความต่อเน่ืองในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหาร บริษัทจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งน้ า และการบริหารจัดการแหล่งน้ าในทุก
ขั้นตอนการด าเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 

 การคัดเลือกสถานที่ตั้งของสถานประกอบการบนพื้นฐานของการพิจารณาความเสี่ยงด้าน
สาธารณูปโภคที่จ าเป็น 

 ประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้ า (Water Stress Areas) ด้วยเคร่ืองมือ 
Global Water Tool ของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council 
for Sustainable Development : WBCSD) โดยด าเนินการทั้งสถานประกอบการของบริษัท 
และขยายผลไปยังสถานที่ตั้งของคู่ค้าธุรกิจที่มีปริมาณการใช้น้ าสูง พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางในการบริหารจัดการ 

 ร่วมรับฟังข้อกังวลของชุมชนเกี่ยวกับการใช้น้ า และน ามาใช้ในการจัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ยงด้านน้ า 

 ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการใช้น้ า เช่น ปริมาณการ
ใช้น้ าต่อตัวสัตว์ต่อวัน เปอร์เซ็นต์การน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต เป็นต้น 

 มุ่งสร้าง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าต้นน้ า ผ่านการด าเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการซีพีเอฟ
รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ าป่าสัก เขาพระยาเดินธง 

สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน 
การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้แรงงานทาส แรงงานบังคับ และแรงงานที่ได้จาก

กระบวนการค้ามนุษย์ ยังคงเป็นสิ่งที่ทุกกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานต้องให้ความส าคัญ และปฏิบัติ
ให้สอดคล้องตามหลักสากล แต่ห่วงโซ่อุปทานในการผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการสู่
ผู้บริโภคนั้น มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก เช่น เกษตรกร คู่ค้าวัตถุดิบ บริษัทในฐานะผู้ผลิตอาหาร
สัตว์-ตัวสัตว์-อาหาร ผู้ขนส่ง และคู่ค้าที่เป็นผู้กระจายสินค้า เป็นต้น ซึ่งอาจมีผู้เกี่ยวข้องบางรายไม่
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ รวมถึงการจ าหน่ายสินค้า
ของบริษัทได้ 
     การบริหารความเสี่ยง 
      แรงงานบังคับในห่วงโซ่อุปทาน แรงงานต่างด้าวในห่วงโซ่อุปทาน และสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และความเป็นอยู่ของพนักงานและผู้รับเหมาในสถานประกอบการ เป็นประเด็นด้าน
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สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญของบริษัท (Salient Human Rights Issues) ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นบริหาร
จัดการประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน เร่ิมจาก 

 การประกาศใช้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
 การตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence Process) 
 การถ่ายทอดนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนส าหรับคู่ค้าธุรกิจและแนวปฏิบัติส าหรับคู่ค้า

ธุรกิจ ตลอดจนฝึกอบรม ให้ความรู้ และสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจให้ตรวจประเมินตนเองด้าน
ความยั่งยืน 

 ด าเนินการตรวจประเมินคู่ค้าหลักด้านความยั่งยืน และจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรจาก
แหล่งที่มาที่รับผิดชอบ 

 ดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
และมาตรฐานต่างๆ 

 ส่งเสริมให้พนักงานท างานแบบมีส่วนร่วม และเคารพในความแตกต่าง มุ่งปฏิบัติต่อ
พนักงานและคนงานบนพื้นฐานของความเท่าเทียม เป็นธรรม 

ทั้งนี้ การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น 
 ข้อก าหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : 

ILO) 
 ข้อก าหนดแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) 
 แนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding 

Principle on Business and Human Rights : UNGP) 
 กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปด าเนินกิจการ 
การลงทุนและผลการด าเนินงาน 

      ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทเน้นขยายการลงทุนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ทั้งในธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์ เลี้ยงสัตว์ และธุรกิจผลิตอาหารเพื่อการบริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐาน
การผลิต และลดปัญหาด้านระเบียบข้อบังคับของประเทศคู่ค้าที่มีต่อประเทศไทย ซึ่งเป็นฐานการ
ผลิตหลักในธุรกิจอาหารของบริษัท ดังนั้นจึงเกิดความท้าทายตั้งแต่การตัดสินใจลงทุน จนกระทั่ง
ธุรกิจสร้างรายได้และผลตอบแทน ซึ่งอาจมีปัจจัยต่างๆ เข้ามากระทบและส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุน หรือการไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของภาครัฐ การแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้น เป็นต้น 
      การบริหารความเสี่ยง 
       การตัดสินใจลงทุนของบริษัท จะมีคณะกรรมการที่พิจารณากลั่นกรองก่อนการตัดสินใจ
ด าเนินการ ซึ่งจะพิจารณาถึงความเกี่ยวเนื่องกันหรือความสอดคล้องกันกับธุรกิจเดิมของบริษัท 
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ความคุ้มค่าในการลงทุน ความเหมาะสมของช่วงเวลา แหล่งที่มาของเงินลงทุน รวมถึงข้อกฎหมาย
ของประเทศนั้นๆ และในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ จะมีกระบวนการจัดท า Due Diligence 
เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบเชิงลึกในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและการเงิน และด้าน
มูลค่าทางธุรกิจของบริษัท เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
นอกจากนี้ บริษัทมีการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานและเป้าหมายในแต่ละประเทศ พร้อมทั้งมี
การติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อประเมินผลการด าเนินงานและทบทวนแผนกลยุทธ์
ให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
    3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
    คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า 

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจในอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย รวมถึงสนใจตัวช่วย
ในการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเน้นบริโภคอาหารที่สดใหม่ ผ่านการปรุงแต่งให้น้อยที่สุด 
นอกเหนือไปจากรสชาติ ความหลากหลาย และความสะดวกสบาย จากแนวโน้มพฤติกรรมเหล่านี้ 
จึงเกิดเป็นความท้าทายในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าของบริษัทที่ต้องตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ และความอร่อยไปพร้อม ๆ 
กัน อีกทั้งภาครัฐยังมีการออกกฎหมายอาหารเพิ่มมากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ในอาหารที่จัดจ าหน่ายในประเทศ ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้น หากสินค้าของบริษัทมี
คุณภาพ และความปลอดภัยไม่สอดคล้องตามข้อกฎหมาย หรือความคาดหวังของลูกค้า อาจท าให้
ไม่สามารถจัดจ าหน่ายได้ เสียชื่อเสียง และกระทบต่อผลการด าเนินงาน 
      การบริหารความเสี่ยง 
       บริษัทมีเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้าตลอดกระบวนการ 
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้บริโภค ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการให้ก้าวทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจนกระทั่งถึงการส่งมอบสินค้าและบริการสู่มือ
ผู้บริโภค โดย 

 ประกาศนโยบายการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ และนโยบายคุณภาพ
ซีพีเอฟ 

 ทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหาร
ส าหรับการบริโภค รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น 

 วิจัยและพัฒนาสินค้าโดยค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย ความต้องการของผู้บริโภค 
และสอดคล้องกับข้อกฎหมาย 

 น าระบบมาตรฐานสากลด้านคุณภาพมาใช้ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF 
Food Standard) ให้เป็นระบบเดียวกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
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 ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) อย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้อง
สุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมตามหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health) 

 น าเคร่ืองตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนตรวจประเมิน
คุณภาพของสินค้า 

 พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัลที่รวดเร็ว และแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
 จัดให้มีระบบจัดการข้อร้องเรียน พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาในการจัดการตามระดับความ

รุนแรงของเหตุการณ์ 
 สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน และเพียงพอผ่านสื่อต่างๆ และบนฉลากสินค้า 
 พัฒนาแผนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Product Recall Plan) ไว้รองรับในกรณีที่พบปัญหา

ด้านสินค้าในระดับวิกฤต 
 

 

โรคระบาดในสัตว์ โรคระบาดที่เชื่อมโยงมาสู่คน 

                  โรคระบาดในสัตว์ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่สามารถสร้างความเสียหายต่อธุรกิจการเลี้ยง
สัตว์ และธุรกิจอาหารสัตว์ได้ ซึ่งโรคที่พบในปัจจุบันก็มีทั้งโรคที่สามารถบริหารจัดการได้แล้ว 
หรือบางโรคอยู่ระหว่างการบริหารจัดการ เช่น โรคกุ้งตายด่วน (Early Mortality Syndrome : 
EMS) โรคไมโครสปอร์ลิเดียในกุ้ง (Enterocytozoon Hepatopenaei : EHP) เป็นต้น ในขณะที่ยังมี
โรคที่พบการระบาดในประเทศอ่ืนที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด 
เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) เป็นต้น เพราะหากมีการแพร่ระบาดเข้ามา
ในประเทศ ย่อมสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรม และกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 
นอกจากนี้ หากโรคระบาดนั้นสามารถติดต่อมาสู่คนได้ ธุรกิจอาหารก็จะได้รับผลกระทบเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคอาจกังวลในความปลอดภัย จึงชะลอ หรืองดการบริโภคในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง 
    การบริหารความเสี่ยง 

     บริษัทมีระบบการบริหารจัดการภายใน ตั้งแต่การติดตามข้อมูลข่าวสารของโรค การค้นคว้า
และวิจัยถึงปัจจัยการเกิดโรค การพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้มีความต้านทานโรค การออกแบบระบบการ
เลี้ยงให้ตัวสัตว์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมถึงการให้สัตว์ได้รับอาหารที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงเวลา และน าระบบเตือนภัยการระบาดของโรคเข้ามาใช้
เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเพิ่มมาตรการบริหารจัดการในเชิง
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ป้องกันได้อย่างทันท่วงที และหากพบการระบาดของโรค บริษัทก็มีแผนบริหารจัดการใน
สถานการณ์วิกฤตรองรับไว้ด้วยนอกจากนี้  บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
อุตสาหกรรมในการให้ความคิดเห็น และสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ เพื่อสกัดกั้นการ
แพร่กระจายของโรคที่พบในประเทศอื่น แต่ยังไม่มีการระบาดในไทย 

      ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน 

       การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มี
คุณภาพในปริมาณ และช่วงเวลาที่ต้องการ แต่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทมีผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม 
และมีจ านวนมากทั้งภายนอก และภายในองค์กร ดังนั้นการบริหารจัดการให้ทุกฝ่ายมีเป้าหมาย
ตรงกัน และปฏิบัติตามบทบาทของตน จึงกลายเป็นความท้าทายที่บริษัทจะต้องประสานความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย เพราะหากไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมแล้ว อาจส่งผลต่อคุณภาพและ
ความปลอดภัยในสินค้า ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานได้ 
 
 
        การบริหารความเสี่ยง 
       บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนโดย
ด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านความร่วมมือกับเกษตรกร และคู่ค้าธุรกิจ: บริษัทได้แบ่งปันนโยบายด้านการจัดหา
อย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติส าหรับคู่ค้าธุรกิจ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ที่ดีของบริษัทและมาตรฐานสากลแก่คู่ค้าธุรกิจ ตลอดจนให้คู่ค้าธุรกิจหลักประเมินตนเอง 
รวมถึงการเข้าตรวจประเมินคู่ค้า โดยบริษัท มุ่งหวังให้วัตถุดิบหลักทางการเกษตรทั้งหมด
ผ่านการจัดหาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบและตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากนี้ บริษัทยัง
ร่วมด าเนินโครงการกับภาครัฐ คู่ค้าธุรกิจ และเกษตรกรเครือข่าย เพื่อสร้างความยั่งยืนใน
ห่วงโซ่อุปทาน เช่น โครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้านการเพาะปลูกอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสินค้าเกษตร การเข้าร่วมขับเคลื่อน 
Seafood Task Force เพื่อผลักดันห่วงโซ่อาหารทะเลที่ยั่งยืน เป็นต้น 

 ด้านการบริหารจัดการภายในในฐานะผู้ผลิต:บริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหาร 
พัฒนากลยุทธ์และก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง และน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการท างาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมี
ต้นทุนที่เหมาะสม 
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 ด้านโลจิสติกส์:บริษัทมีหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ท าหน้าที่ควบคุมการขนส่งสินค้าโดย
การจ้างผู้ขนส่งภายนอกให้ด าเนินการซึ่งบริษัทจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
ตลอดจนก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ผู้ขนส่งต้องปฏิบัติในระหว่างการขนสินค้า
ของบริษัท 

     ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

      1. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 
ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น เช่น การก าหนด
สัดส่วนการน าเข้า ข้าวสาลีต่อข้าวโพดเพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่ต้องซื้อภายในประเทศ การก าหนดภาษี
น าเข้าปลาป่น และกากถั่วเหลือง การประกันราคากากถั่วเหลือง เป็นต้น จึงท าให้ต้นทุนอาหาร
สัตว์สูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้าโลก 
นอกจากนี้ ประเด็นด้านข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ก็อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง
ที่ท าให้เกิดความผันผวนได้เช่นกัน 
ปี 2560 - 2561 ราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศมีดังนี้ 
หน่วย: (บาท/กิโลกรัม) 
      การบริหารความเสี่ยง 

    การใช้วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ที่ดี ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของอาหารสัตว์ คุณภาพของ
เน้ือสัตว์ และคุณภาพของอาหารเพื่อการบริโภคที่บริษัทผลิตและขายตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัท
จึงให้ความส าคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบเป็นล าดับแรก ส่วนประเด็นด้านราคาเป็นประเด็นรองที่
บริษัทต้องบริหารจัดการโดย 

 วางแผนความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดให้แม่นย า เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนการจัดซื้อ 

 พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงพัฒนาระบบการ
พยากรณ์ปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่ทั่วโลก 

 ด าเนินนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตในประเทศเป็นล าดับแรกโดยเฉพาะในบริเวณ
พื้นที่ที่โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

 พัฒนาคู่ค้าด้วยการให้องค์ความรู้ในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
 ค้นคว้าและวิจัยวัตถุดิบทดแทน 

2. ความผันผวนของราคาสัตว์มีชีวิตและสินค้าเน้ือสัตว์ 
ภาวะที่ปริมาณตัวสัตว์และเน้ือสัตว์ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคย่อมส่งผลต่อความ
ผันผวนของราคาแต่การคาดการณ์อุปทานในตลาดโลกก็เป็นไปได้ไม่ง่ายนักเนื่องจากมีหลาย
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การเกิดโรคระบาด ภัยธรรมชาติ หรือการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรม จาก
ปัจจัยดังกล่าว หากบริษัทไม่สามารถบริหารจัดการตัวสัตว์ และเน้ือสัตว์ได้อย่างเหมาะสม ย่อม
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท 
     การขยายสู่ธุรกิจอาหารแปรรูป และอาหารส าเร็จรูป เป็นกลยุทธ์ในการบริหารความผันผวน
ของราคาสัตว์มีชีวิตและเน้ือสัตว์ที่บริษัทน ามาใช้โดยที่บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 
ตลอดจนเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้โดยบริษัทจะเน้นให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ตลาด 
และความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มความต้องการของสินค้า จากนั้นจึงน า
ข้อมูลมาใช้ในการค้นคว้าและพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขันทั้งด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้สินค้าเป็นที่ต้องการนอกจากนี้ บริษัทยัง
ต้องบริหารเน้ือสัตว์ทั้งหมดด้วยการร่วมกันวางแผนการขายการผลิตและการขยายธุรกิจให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนด้านราคาขาย 

          

         ด้านบุคลากร 

บริษัทมีการด าเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และมีเป้าหมายการขยายธุรกิจในต่างประเทศมาก
ขึ้น ดังนั้นการมีบุคลากรที่มีคุณภาพจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนท าให้
บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนแต่ด้วยสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับการมีบุคลากรหลากหลายช่วงวัย เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมท างาน
ร่วมกัน บริษัทจึงจ าเป็นต้องบริหารบุคลากรให้เหมาะสมตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนา 
การบริหารผลตอบแทนและการจูงใจให้บุคลากรยังคงอยู่ร่วมงานกับบริษัท เพื่อให้องค์กรสามารถ
ก้าวสู่การเป็นผู้น า และสร้างความสุขให้กับพนักงาน แต่หากบริษัทไม่สามารถบริหารบุคลากรได้
อย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน และการขยายธุรกิจได้ 
    การบริหารความเสี่ยง 

     การบริหารจัดการบุคลากรเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนที่บริษัทให้ความส าคัญในทุกกระบวนการ
เพื่อให้ได้ “คนเก่ง คนดี” ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร CPF Way และสามารถน าพาองค์กร
ไปสู่เป้าหมายได้ โดยเร่ิมจาก 

 การวางผังโครงสร้างองค์กร และความต้องการพนักงานในแต่ละงาน 
 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และวัฒนธรรมองค์กร 
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 พัฒนาองค์ความรู้และทักษะความสามารถ เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ผ่านการ
ฝึกอบรมและสัมมนาในห้องเรียน การเรียนรู้งานโดยการปฏิบัติจริง (On the Job 
Training) และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 

 ให้สวัสดิการ ความก้าวหน้าในงาน และผลตอบแทนที่สอดคล้องตามค่างาน และหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

 ปฏิบัติต่อบุคลากร บริหารความคาดหวัง และสนองความต้องการอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม 

 บริหารความแตกต่างและหลากหลายเพื่อให้บุคลากรสามารถท างานร่วมกันได้อย่าง
ราบรื่น 

 สร้างโอกาสในการแบ่งปันแนวคิด และจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภัย เพื่อ
สร้างความสุขและความผูกพันองค์กร 

การคอร์รัปชัน 

ภาครัฐมีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ซึ่งมีการระบุฐานความผิดไว้ทั้งผู้ให้และผู้รับสินบน ดังนั้น บริษัทในฐานะนิติบุคคลแห่ง
หนึ่งจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว และหากบริษัทปฏิบัติไม่สอดคล้อง ย่อมส่งผลต่อ
การละเมิดกฎหมาย อันอาจน ามาสู่การเสียชื่อเสียง และเสียค่าปรับได้ 

      การบริหารความเสี่ยง 

     ภาครัฐและบริษัทมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการขจัดปัญหาการคอร์รัปชั่น ซึ่งท าให้เกิด
ต้นทุนที่ไม่จ าเป็น บริษัทจึงมีการด าเนินการในด้านต่างๆ โดย 

 ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 ปลูกฝัง “ความซื่อสัตย์” ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคนงาน ซึ่งถือเป็น 1 ใน

ค่านิยมองค์กร CPF Way 
 ออกแบบระบบงาน และการเบิกจ่ายอย่างรัดกุมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 รวบรวมรายการเอกสารที่ต้องขออนุญาต ขั้นตอนการขอ ระยะเวลาด าเนินการ และ

เอกสารประกอบที่ต้องใช้ รวมถึงการวางแผนงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ต้องการ 
 ประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อก าหนดของหน่วยงาน

ราชการ และก าหนดมาตรการจัดการเพิ่มเติม 
 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน ตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยหน่วยงานบัญชีและ

การเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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 เปิดช่องทางการแจ้งข้อมูล เบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท 

      ความผันผวนของตลาดการเงิน 

       ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาที่อัตราการว่างงานลดต่ าลง อย่างไรก็ตามตลาดการเงินโลกยังคงมีความผันผวนอัน
เนื่องมาจากความกังวลต่อข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ประกอบกับธนาคาร
กลางของสหรัฐอเมริกามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจ านวน 4 คร้ัง ซึ่งปัจจัยต่างๆ ส่งผลให้
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทมีความผันผวนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ และต้นทุนการระดมทุน
ในตลาดการเงินปรับตัวสูงขึ้น บริษัทจึงมีการพิจารณาความเหมาะสมของการบริหารจัดการอัตรา
แลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากรายรับของบริษัทโดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินตรา
ต่างประเทศ ทั้งรายรับจากการขายของกิจการในต่างประเทศ รายรับจากการส่งออกสินค้าของ
กิจการในประเทศไทย ตลอดจนการได้รับเงินปันผลจากการลงทุน เป็นต้น นอกจากด้านรายรับ
แล้ว บริษัทก็มีรายจ่ายสกุลเงินต่างประเทศซึ่งเกิดจากการซื้อวัตถุดิบเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการผลิต 
การน าเข้าวัสดุสิ้นเปลือง เคร่ืองจักร และอุปกรณ์บางส่วน รวมถึงการมีรายจ่ายเพื่อการลงทุนใน
ต่างประเทศนอกจากนี้เงินกู้ยืมบางส่วนก็อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศดังนั้นบริษัทจึง
จ าเป็นต้องบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายให้เหมาะสมรวมถึงบริหารต้นทุนการกู้ยืมเพื่อลด
ผลกระทบดังกล่าวข้างต้น โดยในปี 2561 ซีพีเอฟและบริษัทย่อยในประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออก
สินค้าไปจ าหน่ายในต่างประเทศเป็นจ านวน 33,520 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 ของรายได้จากการ
ขายรวม และมีมูลค่าการน าเข้าวัตถุดิบจ านวน 25,566 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ของต้นทุนขายรวม 
ส าหรับการบริหารจัดการภาระดอกเบี้ยนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน
สุทธิรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 1.68 เท่า ซึ่งในจ านวนหน้ีสินทั้งหมดนั้น มีบางส่วนเกิดจาก
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกตราสารทางการเงิน ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในรูปของ
ดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มอาจจะขยับตัวสูงขึ้นในอนาคต บริษัท
จึงต้องพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน รูปแบบการจ่ายผลตอบแทน หรือช่วงเวลาที่ต้องการ
ระดมทุน เพื่อให้เกิดภาระด้านดอกเบี้ยจ่ายในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัท 

       การบริหารความเสี่ยง 

        บริษัทมีการก าหนดให้สายงานบัญชีและการเงินเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแล วางแผน
บริหารการเงิน ตลอดจนให้ค าแนะน าปรึกษากับสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับและการใช้จ่าย
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เงินตราสกุลต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทได้ก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเน้นไม่แสวงหาก าไร รวมถึงกระจายความเสี่ยงจากการ
รับหรือจ่ายเงินตราต่างประเทศเป็นแบบหลากหลายสกุลเงินที่ส าคัญทั่วโลก ตลอดจนมีมาตรการ
ในการบริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินต่างๆให้สอดคล้องกัน 
(Natural Hedge) ส าหรับการบริหารอัตราดอกเบี้ยนั้น บริษัทจะกู้ยืมเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งท าให้บริษัททราบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่บริษัทก็มีการกู้ยืมโดยมีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวส่วนหนึ่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินกู้ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจ านวน 
60,099 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของยอดเงินกู้รวมทั้งหมด โดยหากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นทุกๆ ร้อยละ 1 จะส่งผลให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 601 ล้านบาท 
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก าหนดนโยบายด้านอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ตามงบการเงินรวมและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดอีกทั้งยั งระมัดระวังในการ
ตัดสินใจต่างๆ จึงก าหนดให้สายงานบัญชีและการเงินติดตามภาวะอัตราดอกเบี้ย รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การตัดสินใจในทางเลือกใดนั้นจะเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือผู้มีอ านาจอนุมัติ ซึ่งได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ทางการเงิน ถึงแม้ว่าบริษัทจะก าหนดกรอบการบริหารความผันผวนทางการเงินแล้วก็ตาม แต่ใน
ความเป็นจริง มาตรการจัดการต่างๆก็อาจไม่สามารถท าให้ความผันผวนทางการเงินลดลงจนอยู่ใน
ระดับที่บริษัทยอมรับได้ บริษัทจึงอาจน าอนุพันธ์ทางการเงินเข้ามาใช้เพิ่มเติมในการจัดการกับ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งการใช้เคร่ืองมือทางการเงินเหล่านี้ ต้อง
ด าเนินการโดยผู้ได้รับมอบหมาย และผ่านความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจอนุมัติเท่านั้น 
       ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และระเบียบทางการค้า 

        บริษัทด าเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมถึงมีการส่งออกสินค้าไปจ าหน่าย
ทั่วโลก การปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศถือเป็นพื้นฐานการด าเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติ ซึ่ง
ในปัจจุบันแต่ละประเทศมีการออกกฎหมายใหม่รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยมากขึ้น 
บางคร้ังกฎหมายที่ออกอาจไม่ชัดเจน ท าให้ต้องอาศัยการตีความ การใช้ภาษาต่างประเทศใน
กฎหมายของต่างชาติ ท าให้อาจเข้าใจได้ไม่ดีพอ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายในการ
ด าเนินงานของบริษัทที่ต้องศึกษา ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และปฏิบัติให้สอดคล้อง 
เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการท าผิดกฎหมาย ซึ่งอาจ
ท าให้ต้องจ่ายค่าปรับ ถูกสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
นอกจากนี้ ประเทศคู่ค้าในปัจจุบันที่บริษัทส่งสินค้าไปจ าหน่ายก็มีการออกระเบียบทางการค้า เพื่อ
ปกป้องคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ หรือคุ้มครองสุขภาวะของประชาชน ทั้งในรูปแบบ
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ของการก าหนดภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) และมาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-tariff 
barriers) เช่น การก าหนดโควตา การก าหนดมาตรฐานของสินค้าที่เข้มงวดมาก ท าให้บริษัทอาจมี
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและการจัดการสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลกระทบต่อยอดขาย และ
ความสามารถในการแข่งขัน 
         การบริหารความเสี่ยง 

          บริษัทมีหน่วยงานกลาง เช่น ส านักก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ส านักความปลอดภัย อาชี
วอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ส านักกฎระเบียบอาหาร ส านักประกันคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งท า
หน้าที่ติดตามกฎหมายเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 ติดตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ 
 ศึกษา สื่อสาร ให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหาร และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติไม่สอดคล้อง

ตามกฎหมาย เช่น ประเมินความเสี่ยงจากพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
 ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้ความคิดเห็นใน

เชิงลึก 
 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของสายธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ 

อย่างไรก็ดี การมีหน่วยงานก ากับดูแลอาจช่วยบริษัทในการตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้ระดับหนึ่งแต่อาจไม่สามารถครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ทั้งหมดบริษัทจึง
ออกแบบระบบการท างานและตรวจติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฎิบัติ
สอดคล้องตามกฎหมายของทุกประเทศที่บริษัทมีการด าเนินธุรกิจหรือส่งสินค้าไปจ าหน่าย รวมถึง
การมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคน มีจริยธรรม จรรยาบรรณในการท างานผ่านการปลูกจิตส านึกใน
ค่านิยม CPF Way การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมในการท างาน และการสื่อสารอย่างต่อเน่ือง 
        ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร 
            สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และมี
ผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก ดังนั้น หากมีข่าว หรือเหตุการณ์ด้านลบปรากฎในสื่อ ซึ่งอาจเกิดจากข่าว
ในอุตสาหกรรม ข่าวลือที่ไม่เป็นความจริง การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทที่คลาดเคลื่อน หรือเกิด
จากการด าเนินธุรกิจที่ผิดพลาด หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ของบริษัท 
     การบริหารความเสี่ยง 

          บริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ท าประโยชน์
ต่อชุมชน ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมายของ
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แต่ละประเทศที่เข้าไปลงทุนและส่งสินค้าเข้าไปจ าหน่าย บริษัทจึงเน้นพัฒนาบุคลากร และ
กระบวนการท างานภายใน ตลอดจนด าเนินโครงการต่างๆ ผ่านการ 

 ปลูกจิตส านึกด้านการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในและการสื่อสารทั้งในสภาวะปรกติ 
และกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปรกติ 

 จัดท าโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการซีพีเอฟ ปลูก -
ปัน-ป้อง ป่าชายเลน เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อ
อาหารกลางวัน โครงการซีพีเอฟ อ่ิม สุข ปลูกอนาคต เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในเด็ก
และเยาวชน เป็นต้น 

 ส ารวจความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ความเสี่ยงจากการท่ีซีพีเอฟมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีถือหุ้นซีพีเอฟมากกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายแล้วท้ังหมด 
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด และบริษัทย่อย ถือหุ้นซีพีเอฟรวมกันคิด
เป็นร้อยละ 48.93 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ จึงอาจท าให้วาระที่
กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่ผ่านการลงมติ หากบริษัทเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด และบริษัทย่อยงดออกเสียงหรือลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยในวาระดังกล่าว 

        การบริหารความเสี่ยง 

          บริษัทและคณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า เทียมเป็น
ธรรม และค านึงถึงประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญดังนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ที่บริษัทประกาศใช้และมีการก าหนดขั้นตอนปฏิบัติ และระดับอ านาจอนุมัติในการด าเนินการด้าน
ต่างๆ ของบริษัทไว้โดยหากต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท ารายการใด ๆก็ตาม วาระ
ดังกล่าวต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก่อนที่เลขานุการบริษัทโดยได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา และให้ความเห็นในรายการนั้นๆ ส าหรับประกอบการพิจารณาลงมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบความเห็นของกรรมการต่อรายการดังกล่าว และสามารถใช้
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เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่อไป และจากแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทจึงเชื่อมั่นว่า
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะออกเสียงลงคะแนนในทิศทางเดียวกันกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในแต่ละวาระ นอกจากนี้ กรณีบริษัทมีการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของ
หน่วยงานก ากับดูแล จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว 

การปฏิบัติ  

การน าหลักการและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติ 
ถือเป็นพันธกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานขององค์กร ด้วยคณะกรรมการ
บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความ
ยั่งยืนให้กับองค์กรพร้อม ๆไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจขององค์กรและการดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการและส่ง เสริมให้มีการ
น าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรโดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ
เหล่านี้และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  ให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุนและการพัฒนาองค์กรให้มีการก ากับดูแล
ในระดับสากล อย่างสม่ าเสมอ โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

           การบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ 
             คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและอนุมัติเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยทิศทางกลยุทธ์องค์กรในปี 2562 แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก 
คือ “เติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และสร้างพื้นฐานที่มั่นคง” ควบคู่ไปกับการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรบนค่านิยม CPF Way ภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่ดี อันรวมถึงการก ากับ
ดูแลกิจการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทยังมีหน้าที่ในการดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซึ่งเป็นต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของ



53 
 

บริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลกิจการให้มีการ
ด าเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม 
รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทตามแนวทางที่พึงปฏิบัติ
ที่ดี  และมีอ านาจอนุมัติด าเนินการใด ๆ อันเป็นการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท
ผลตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ประกอบด้วย เงินเดือน 
โบนัสประจ าปี และค่าตอบแทนแบบผันแปรตามผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง โดยการพิจารณา
ค่าตอบแทนที่ได้รับในแต่ละปีนั้น นอกเหนือจากการพิจารณาปัจจัยด้านการเงิน เช่น รายได้ มูลค่า
ตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท(Market Capitalization)ความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability) รวมถึง EBITDA และ ROE เป็นต้น ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
เช่น ลูกค้า คู่ค้า ปัจจัยด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ปัจจัยด้านบุคลากร และด้าน
ความยั่งยืนรวมถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้รวมเป็นองค์ประกอบโดยรวมของการพิจารณาด้วย 
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ (ร่วม) ได้มีการก าหนดในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทว่าให้คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้พิจารณาด าเนินการนอกจากนั้นการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละปีจะต้องก าหนด
เป้าหมายแผนงาน 5 ปี ประกอบการพิจารณาผลการด าเนินงานด้วย 

 

การตรวจสอบ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด

ขอบเขตหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับ 

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ดังนี้:สอบทานให้บริษัทมีการ

รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ( Internal 

Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทพิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส านักตรวจสอบภายในพิจารณา คัดเลือก เสนอ

แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนการเลิกจ้าง
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ผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่

มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ1 คร้ังพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทจัดท ารายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีความเห็นเกี่ยวกับ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบรายการ

อ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ

ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการ

ด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

               การด าเนินการให้เหมาะสม 

              บริษัทเชื่อมั่นว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม

ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk Management, and Compliance – “GRC”) 

เป็นรากฐานส าคัญที่จะน าพาให้องค์กรประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังน ามาซึ่งความ

เชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและความไว้วางใจจากสังคม ด้วยเหตุน้ี บริษัทจึงก าหนดให้ GRC 

เป็นพื้นฐานหลักส าคัญในการด าเนินธุรกิจภายใต้ทิศทางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยหลัก

ความเป็นธรรม คุณธรรม ความถูกต้อง ความโปร่งใส ซึ่งได้ก าหนดหลักการเหล่านี้ไว้ในค่านิยม

พื้นฐาน 6 ประการ (CPF Way) และจริยธรรมส าหรับพนักงาน (Code of Conduct) โดย
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรมีการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานพร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.4 วิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

         บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)ได้ด าเนินการดังนี้                                          

- ความมีนัยส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงินต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ             

- ลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการเปิดรับระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงานและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ดังกล่าว โดยการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย และ

กระบวนการของผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ส่วนการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ      

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของความเสี่ยงที่กิจการเผชิญอยู่ ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้มีการน าเสนอ เป็น

การภายในต่อผู้บริหารส าคัญของกิจการ การเปิดเผยข้อมูลทั้งสองด้านนี้แสดงให้เห็นภาพรวมของ

กิจการเกี่ยวกับการ ใช้เคร่ืองมือทางการเงินและฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองมือทาง

การเงินดังกล่าว 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  9 เครื่องมือทางการเงิน 

          บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจ ากัด(มหาชน)ได้ใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันตลอดรอบ

ระยะเวลารายงานทั้งหมดที่น าเสนอในงบการเงินของกิจการที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเป็นคร้ังแรก นโยบายการบัญชีดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินแต่ละฉบับที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกิจการที่จัดท าขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก 

-  ให้ข้อยกเว้นส าหรับข้อก าหนดในการปฏิบัติตามวิธีปรับย้อนหลังงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลารายงานก่อนในบางเร่ืองเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่ต้นทุนของการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินสูงกว่าประโยชน์ที่ผู้ใช้งบการเงินได้รับ 
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-  ยังได้ก าหนดข้อห้ามในการปฏิบัติตามวิธีปรับย้อนหลังงบการเงินในบางเร่ือง โดยเฉพาะในกรณี

ที่การใช้วิธีปรับย้อนหลังก าหนดให้ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับสถานการณ์ในอดีต หลังจาก

ที่ทราบผลลัพธ์ของรายการดังกล่าวแล้ว 

-  ระบุถึงข้อก าหนดที่ให้เปิดเผยข้อมูลที่อธิบายถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงจากหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้ามาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินผลการ

ด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการที่ได้รายงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  15 สัญญาเช่า 

ก าหนดหลักการส าหรับการรายงานข้อมูลที่มีประโยชน์ของบริษัทในการใช้งบการเงิน 

เกี่ยวกับ ลักษณะ จ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแสเงินสด    

จากสัญญาของกิจการที่ท ากับลูกค้า การถือปฏิบัติตาม ฉบับที่ 15 กิจการรับรู้รายได้เพื่อแสดงการ

ส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้ลูกค้า ในจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่า

จะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนั้น 

        

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  16 ต่างประเทศการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน

สุทธิในหน่วยงาน  

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจ ากัด(มหาชน)ได้อธิบาย 3 ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

-  สกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินไม่ก่อให้เกิดฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่กิจการน าการบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยงมาปฏิบัติ ดังนั้น กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่อาจเลือกก าหนดให้ความเสี่ยงที่มีการป้องกัน

เป็นเฉพาะผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน

ของกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่กับของหน่วยงานต่างประเทศ 

-  เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศอาจถือโดยกิจการใดๆ ในกลุ่ม มิใช่เฉพาะเพียงบริษัทใหญ่ 
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-  กิจการต้องปฏิบัติตาม ฉบับที่9 ในการระบุมูลค่าที่ต้องมีการจัดประเภทรายการใหม่ไปยังก าไร   

หรือ ขาดทุนจากรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความ

เสี่ยง 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี  19การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

            บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจ ากัด(มหาชน)ระบุถึงกรณีที่ลูกหนี้ออกตราสารทุนให้แก่

เจ้าหนี้เพื่อช าระหนี้สินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกหนี้ต้องตัดรายการหนี้สินทางการเงิน

ทั้งหมดหรือบางส่วนดังกล่าว ลูกหนี้ต้องวัดมูลค่าตราสารทุนที่ออกให้แก่เจ้าหนี้ด้วยมูลค่า

ยุติธรรม (หรือมูลค่าของตราสารหนี้ที่ช าระ ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถวัดได้อย่าง

น่าเชื่อถือ) ลูกหนี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทาง

การเงิน(ทั้งหมดหรือบางส่วน) ที่ช าระ และมูลค่าของตราสารทุนที่ออก 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  32การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงินการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ ากัด(มหาชน) แสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน การ

รับรู้รายการและการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงินให้เป็นไปตามฉบับที่ 9 

และ ฉบับที่ 7 ตามล าดับส าหรับการแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินสามารถจัดประเภทได้เป็น

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และตราสารทุน ความแตกต่างระหว่างหนี้สินทางการเงิน 

บทท่ี 4 

 

การวิเคราะห์งบการเงิน 

 

4.1 งบการเงิน 

 การจัดท าโครงการคร้ังนี้เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงทางด้านบัญชีของผู้ประกอบการ

ธุรกิจ ประเภทเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารแบบครบวงจร คณะผู้จัดท าได้ศึกษาในการ

วิเคราะห์งบการเงินในอัตราส่วนต่างๆ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  4.1 งบการเงินของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

  4.1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
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  4.1.2 งบก าไรขาดทุน 

  4.2 การวิเคราะห์งบการเงินอัตราร้อยละตามแนวต้ัง 

  4.3 การวิเคราะห์งบการเงินอัตราร้อยละตามแนวนอน 

  4.4 การวิเคราะห์งบการเงินอัตราส่วนทางการเงิน 

 การวิเคราะห์งบการเงิน คือ การวิเคราะห์งบการเงินเป็นการน าข้อมูลจากงบการเงินมา

เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินขึ้นอยู่กับ ความต้องการข้อมูลของผู้ใช้งบการเงิน เคร่ืองมือ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินประกอบด้วยการ วิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แบบแนวนอน 

การวิเคราะห์แบบแนวตั้ง โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน คือ การก าหนดจุดหมาย 

รวบรวมข้อมูล ปรับสภาพข้อมูล เลือก เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ และแปลความหมาย การ

จัดท างบการเงินเป็นการอาศัยข้อมูลตัวเลขในอดีต เพื่อคาดคะเนอนาคต ตัวเลขบางรายการได้จาก

การประมาณการ นโยบายทางบัญชีที่แตกต่างกัน อาจท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ หรือ

ข้อมูลที่ได้อาจไม่ได้เป็นข้อมูลจริง กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์งบการเงินต่อไปจะเป็น

การแสดงขั้นตอนในการค านวณในวิธีต่างๆ และผลค าอธิบายจากการค านวณดังนี้ 

 

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับไตรมาสที่ 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

                ไตรมาส ที่ 1       ไตรมาส ที่ 2       ไตรมาส ที่ 3 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       3,159,425.00            3,786,152.00      1,129,970.00  
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  5        2,574,545.00           2,859,108.00      2,199,033.00  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 4      50,726,000.00         44,776,000.00    49,181,000.00  

สินค้าคงเหลือ            3,144,740.00          3,100,031.00       2,896,490.00  

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน         1,086,761.00          1,015,835.00       1,096,724.00  

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า               4                          1,071.00         -           -  

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า               218,020.00  191,650.00   252,221.00  

เงินปันผลค้างรับ                                      4         5,569,991.00           7,083,237.00     4,817,109.00  

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน                            298,774.00      597,927.00   873,000.00  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็น       

   สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย             7          1,273,411.00        1,248,411.00       1,229,411.00  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                       68,052,738.00      64,658,351.00     63,674,958.00 

 

4.1 งบการเงินของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 

ส าหรับไตรมาสที่ 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

                ไตรมาส ที่ 1       ไตรมาส ที่ 2       ไตรมาส ที่ 3 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทุนในบริษัทย่อย                           7       159,997,088.00   159,997,088.00  160,225,150.00  
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม                           8  334,809.00    334,809.00  334,809.00  

เงินลงทุนในการร่วมค้า                           9            4,360,381.00  4,360,381.00    4,360,381.00  

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน            10   150,291.00     150,291.00   150,291.00  

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย               4           19,537,811.00     19,723,891.00  19,669,946.00  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                  354,663.00     354,663.00       354,663.00  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                            15,808,813.00     15,445,979.00  15,255,863.00  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน                                   31,438.00        29,748.00    27,474.00  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                1,636,126.00   1,755,001.00   1,251,738.00  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน                  197,241.00      196,999.00  161,112 .00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน              202,408,661         202,348,850      201,791,427 

รวมสินทรัพย์                                         270,461,399  267,007,201      265,466,385 

 

    บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 

ส าหรับไตรมาสที่ 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

                ไตรมาส ที่ 1       ไตรมาส ที่ 2       ไตรมาส ที่ 3 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น       
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   จากสถาบันการเงิน                     2,341      2,770    1,503,339  

ตั๋วแลกเงิน                        20,198,848         15,900,325              18,085,290  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 12       1,261,857            1,244,594         1,345,944  

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ        

   ภายในหนึ่งปี                          8,936,074         18,496,074    9,778,037  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                             284,120              519,865       518,892  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น             1,486,088            1,527,717     1,526,800  

รวมหนี้สินหมุนเวียน          32,169,328         37,691,345   37,758,302  

หนี้สินไม่หมุนเวียน        

หนี้สินระยะยาว                        94,944,449        85,386,614    85,388,710  

 

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 

ส าหรับไตรมาสที่ 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

                ไตรมาส ที่ 1       ไตรมาส ที่ 2       ไตรมาส ที่ 3 

ผลประโยชน์พนักงาน                         1,727,166           2,342,402                  2,378,078  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน         96,671,615              87,729,016  87,766,788  

รวมหนี้สิน                     128,840,943            125,420,361         125,525,090 
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  ทุนจดทะเบียน                        9,291,530   9,291,530   9,291,530  

   ทุนที่ออกและช าระแล้ว          8,611,242   8,611,242    8,611,242  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น       

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ       56,408,882              56,408,882            56,408,882  

   ส่วนเกินทุนอ่ืน          3,470,021    3,470,021     3,470,021  

ส่วนเกินทุนจากรายการกับกิจการ       

   ภายใต้การควบคุมเดียวกัน           490,423       490,423             490,423  

ก าไรสะสมจัดสรรแล้ว   

    ทุนส ารองตามกฎหมาย              929,166       929,166        929,166  

   ยังไม่ได้จัดสรร        53,888,794               53,855,178   52,209,633  

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  2,821,928    2,821,928           2,821,928  

รวม                                 126,620,456             126,586,840         124,941,295  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 

ส าหรับไตรมาสที่ 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

                ไตรมาส ที่ 1       ไตรมาส ที่ 2       ไตรมาส ที่ 3 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคลา้ยทุน       15,000,000              15,000,000    15,000,000  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท      141,620,456            141,586,840          139,941,295  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น       141,620,456           141,586,840           139,941,295  
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รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      270,461,399           267,007,201           265,466,385 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 
 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

   

ไตรมาส ที่ 
1 

 

ไตรมาส ที่ 
2 

 

ไตรมาส ที่ 
3 

รายได้  4 

      
รายได้จากการขายสินค้า 

14, 
15 

 
5,485,711  

 
6,429,763  

 
6,553,027  

ดอกเบี้ยรับ 
  

    
1,181,181  

 
1,167,794  

 
1,105,131  

เงินปันผลรับ 

6, 
7, 
8 

 

    
2,430,000  

 
4,190,128  

 
2,178,995  
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รายได้อื่น 
  

         
11,180  

 
31,370  

 
72,302  

รวมรายได้ 
  

9,108,072  
 

11,819,055  
 

9,909,455  

ค่าใช้จ่าย  4 

      ต้นทุนขายสินค้า 
  

5,252,530  
 

6,108,155  
 

5,968,253  
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 

  
178,255  

 
257,199  

 
225,774  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
  

733,840  
 

1,049,559  
 

645,786  
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 7 

 
470,000  

 
25,000  

 
19,000  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 
  

       
383,747  

 

       
785,046  

 

       
117,449  

ต้นทุนทางการเงิน 
  

    
1,149,309  

 

    
1,163,214  

 

    
1,113,844  

รวมค่าใช้จ่าย 
  

8,167,681  
 

9,388,173  
 

8,090,106  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
  

940,391  
 

2,430,882  
 

1,819,349  

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  
  

          
(5,969) 

 

     
(118,875) 

 

       
503,264  

ก าไรส าหรับงวด 
  

946,360  
 

2,549,757  
 

1,316,085  

        

        บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 
   ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 
การแบ่งปันก าไร 

       
   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

  

       
946,360  

 
2,549,757  

 
1,316,085  

ก าไรส าหรับงวด 
  

       
946,360  

 
2,549,757  

 
1,316,085  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 
16, 
15  

0.09  

 
0.28  

 
0.14  

ก าไรส าหรับงวด 
  

946,360  
 

2,549,757  
 

1,316,085  
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ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 
  

       
946,360  

 

    
2,549,757           

    
1,316,085  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
       

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
  

       
946,360  

 

    
2,549,757  

 

    
1,316,085  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 
  

       
946,360  

 

    
2,549,757  

 

    
1,316,085  
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4.1.3 งบกระแสเงินสด 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 
   ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
       ก าไรส าหรับงวด 
  

946,360  
 

3,496,117  
 

4,812,202  

ปรับรายการที่กระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
       ค่าเสื่อมราคา 
  

388,012  
 

750,844  
 

1,117,087  

ค่าตัดจ าหน่าย 
  

1,871  
 

3,667  
 

5,397  

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ 
  

36,392  
 

67,806  
 

98,260  

(กลับรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 5 
 

(42) 
 

(62) 
 

(619) 

(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลด 
          มูลค่าสินค้าคงเหลือ 
  

(415) 
 

(7,347) 
 

8,789  

ดอกเบี้ยรับ 
  

(1,181,181) 
 

(2,348,975) 
 

(3,454,106) 

เงินปันผลรับ 
6, 7, 

8 
 

(2,430,000) 
 

(6,620,128) 
 

(8,799,123) 

ต้นทุนทางการเงิน 
  

1,149,309  
 

2,312,523  
 

3,426,367  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน 

  
         38,510  

 

        
637,296  

 
        675,806  

ขาดทุนจากการขายและตัดจ าหน่าย 
          ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อ 
          การลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
  

       146,781  
 

307,401  
 

308,998  

(ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง 
 

384,245  
 

1,167,819  
 

                     -  

   ของสินทรัพย์ชีวภาพ 
  

 -  
 

                 -  
 

        514,000  
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย 7 

 
       470,000  

 

        
495,000  

 
1,285,447  

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
  

(5,969) 
 

(124,844) 
 

378,420  

     
(56,127) 

 
137,117  

 
        376,925  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด(ต่อ) 
ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

   ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสิน
ด าเนินงาน        

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  
  

326,350  
 

41,807  
 

702,439  
สินค้าคงเหลือ 

  
516,580  

 
568,221  

 
755,626  

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่
หมุนเวียน 

  
(195,812) 

 
(156,300) 

 
(267,641) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
  

(56,103) 
 

(66,085) 
 

(87,507) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

  
23,438  

 
22,845  

 
34,998  

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น  
  

47,055  
 

29,792  
 

131,141  

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
  

         19,986  
 

230,107  
 

356,432  
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

  
 -  

 
16,451  

 
13,616  

จ่ายภาษีเงินได้ 
  

(9,529) 
 

(18,551) 
 

(26,836) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ด าเนินงาน 

 
615,838  

 
668,287  

 
1,989,193  

          กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
       ดอกเบี้ยรับ 
  

942,080  
 

1,857,166  
 

2,679,967  

เงินปันผลรับ 
  

 -  
 

2,570,128  
 

6,999,123  

เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 
 

   9,896,000  
 

 5,846,000  
 

  11,441,000  

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน 
  

(9,764,019) 
 

(9,764,019) 
 

(9,992,080) 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

  
(147,948) 

 
(325,253) 

 

                       
(507,720)   

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
    

       
     และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

  
25,352  

 
44,082  

 
50,525  

       
(488) 

 
(998) 
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          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด(ต่อ) 
ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

   ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  
  

(359) 
 

                    
5  

 
            1,148  

        

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

  
(3,233,869) 

 
5,180,905  

 
5,576,249  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
       เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน 
  

 -  
 

                     
-  

 
    1,500,000  

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 
  

 -  
 

                     
-  

 
    5,000,000  

เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อช าระคนื) ตั๋วแลกเงิน  
  

   2,900,292  
 

   
(1,506,079) 

 
        577,505  

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 

  
 -  

 

                     
-  

 
      (218,037) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 
  

       
(14,177) 

 
(17,671) 

 
   (8,500,000) 

เงินสดจ่ายช าระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน 
  

(1,514,085) 
 

(2,498,730) 
 

(23,588) 

ดอกเบี้ยจ่าย 
  

 -  
 

                     
-  

 
(4,011,505) 

จ่ายเงินปันผลของบริษัทสุทธิจากส่วนที่เป็นของ 
  

               
(61) 

 

   
(2,583,268) 

  
   หุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย 

  
 -  

 

                     
-  

 
   (5,166,579) 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

  
1,371,969  

 
(6,605,748) 

 
(10,842,204) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 
      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  

 
(1,246,062) 

 
(619,439) 

 
(3,276,762) 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด(ต่อ) 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

   ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 

   ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียน   
       ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการ 

 
(247) 

 
(572) 

 
                     -  

   เทียบเท่าเงินสด 
  

(1,246,309) 
 

(620,011) 
 

(3,276,762) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 
 

4,403,393  
 

4,403,393  
 

4,403,393  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 
  

3,157,084  
 

3,783,382  
 

1,126,631  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 
       ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 
       1. ประกอบด้วย  
       เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด  
  

3,159,425  
 

3,786,152  
 

1,129,970  

เงินเบิกเกินบัญชี  
  

(2,341) 
 

(2,770) 
 

(3,339) 

สุทธิ  

  
3,157,084  

 
3,783,382  

 
1,126,631  
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4.1.4 งบฉบับสมบูรณ์ของไตรมาสท่ี 1 
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84 
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86 
 



87 
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94 
 



95 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

  

ไตรมาส ที่ 1 
 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 

สินทรัพย์ 
           สินทรัพย์หมุนเวียน  
           เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

     3,159,425  
 

     3,786,152  
 

       1,129,970  4.64% 
 

5.86% 
 

1.77% 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  5      2,574,545  
 

     2,859,108  
 

       2,199,033  3.78% 
 

4.42% 
 

3.45% 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 4    50,726,000  
 

   44,776,000  
 

    49,181,000  74.54% 
 

69.25% 
 

77.24% 

สินค้าคงเหลือ 
 

     3,144,740  
 

     3,100,031  
 

       2,896,490  4.62% 
 

4.79% 
 

4.55% 

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน 
 

     1,086,761  
 

     1,015,835  
 

       1,096,724  1.60% 
 

1.57% 
 

1.72% 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
 

        218,020  
 

        191,650  
 

          252,221  0.32% 
 

0.30% 
 

0.40% 

เงินปันผลค้างรับ 4      5,569,991  
 

     7,083,237  
 

       4,817,109  8.18% 
 

10.95% 
 

7.57% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 

        298,774  
 

        597,927  
 

          873,000  0.44% 
 

0.92% 
 

1.37% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็น 
              สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 7      1,273,411  

 
     1,248,411  

 
       1,229,411  1.87% 

 
1.93% 

 
1.93% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
 

68,051,667  
 

64,658,351  
 

63,674,958  25.31% 
 

24.38% 
 

24.10% 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 
ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

  
ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
           เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 159,997,088  

 
159,997,088  

 
  160,225,150  79.69% 

 
79.76% 

 
79.90% 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 334,809  
 

334,809  
 

334,809  0.17% 
 

0.17% 
 

0.17% 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 9      4,360,381  
 

     4,360,381  
 

       4,360,381  2.17% 
 

2.17% 
 

2.17% 

เงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 10 150,291  
 

150,291  
 

150,291  0.07% 
 

0.07% 
 

0.07% 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 4 19,537,811  
 

19,723,891  
 

19,669,946  9.73% 
 

9.83% 
 

9.81% 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

354,663  
 

354,663  
 

354,663  0.18% 
 

0.18% 
 

0.18% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

15,808,813  
 

15,445,979  
 

15,255,863  7.87% 
 

7.70% 
 

7.61% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  
 

31,438  
 

29,748  
 

27,474  0.02% 
 

0.01% 
 

0.01% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 

197,241  
 

196,999  
 

161,112  0.10% 
 

0.10% 
 

0.08% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 
200,772,535  

 
200,593,849  

 
200,539,689  74.69% 

 
75.62% 

 
75.90% 

รวมสินทรัพย์ 
 

268,824,202  
 

265,252,200  
 

264,214,647  100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

  
ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
           หนี้สินหมุนเวียน 
           เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ

สั้นจากสถาบันการเงิน 
 

2,341 
 

2,770 
 

1,503,339 0.01% 
 

0.01% 
 

4.59% 

ตั๋วแลกเงิน 
 

20,198,848 
 

15,900,325 
 

18,085,290 62.79% 
 

42.19% 
 

55.21% 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 

1,261,857 
 

1,244,594 
 

1,345,944 3.92% 
 

3.30% 
 

4.11% 

   ภายในหน่ึงปี 12 8,936,074 
 

18,496,074 
 

9,778,037 27.78% 
 

49.07% 
 

29.85% 

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 
 

284,120 
 

519,865 
 

518,892 0.88% 
 

1.38% 
 

1.58% 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 

1,486,088 
 

1,527,717 
 

1,526,800 4.62% 
 

4.05% 
 

4.66% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   32,169,328 
 

37,691,345 
 

32,758,302 24.97% 
 

30.05% 
 

27.18% 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

  
ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  
           หน้ีสินระยะยาว 
 

   94,944,449  
 

   85,386,614  
 

    85,388,710  98.21% 
 

97.33% 
 

97.29% 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 

 
     1,727,166  

 
     2,342,402  

 
       2,378,078  1.79% 

 
2.67% 

 
2.71% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 
 

96,671,615  
 

87,729,016  
 

87,766,788  75.03% 
 

69.95% 
 

72.82% 

รวมหนี้สิน 
 

128,840,943  
 

125,420,361  
 

120,525,090  100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

  
ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
           ทุนเรือนหุ้น 
              ทุนจดทะเบียน 
 

     9,291,530  
 

     9,291,530  
 

       9,291,530  7.51% 
 

7.51% 
 

7.61% 

   ทุนที่ออกและช าระแล้ว 
 

     8,611,242  
 

     8,611,242  
 

       8,611,242  6.96% 
 

6.96% 
 

7.05% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
              ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
 

   56,408,882  
 

   56,408,882  
 

    56,408,882  45.57% 
 

45.58% 
 

46.19% 

   ส่วนเกินทุนอื่น 
 

     3,470,021  
 

     3,470,021  
 

       3,470,021  2.80% 
 

2.80% 
 

2.84% 

ส่วนเกินทุนจากรายการกับกิจการ 
              ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

        490,423  
 

        490,423  
 

          490,423  0.40% 
 

0.40% 
 

0.40% 

ก าไรสะสมจัดสรรแล้ว 
                 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

        929,166  
 

        929,166  
 

          929,166  0.75% 
 

0.75% 
 

0.76% 

   ยังไม่ได้จัดสรร 
 

   53,888,794  
 

   53,855,178  
 

    52,209,633  43.53% 
 

43.51% 
 

42.75% 

รวม 
 

123,798,528    123,764,912    122,119,367  100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

  
ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 
 

15,000,000  
 

15,000,000  
 

15,000,000  10.81% 
 

10.81% 
 

10.94% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

138,798,528  
 

138,764,912  
 

137,119,367  100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

138,798,528  
 

138,764,912  
 

137,119,367  100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวตั้ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

จ ากัด (มหาชน) 

 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ณ 

วันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กันยายนปี 2562 ด้วยการวิเคราะห์แนวตั้งหรือวิธีร้อยละของ

ยอดรวมซึ่งเป็นการเปรียบเทียบข้อมูล  3 ไตรมาสพบว่า  

 ด้านสินทรัพย์กิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนลงลง ไตรมาส 1 คิดเป็น 4.64% ไตรมาส 2 คิด

เป็น 5.86% ไตรมาส 3 คิดเป็น 1.77% แต่เมื่อกิจการพิจารณารายละเอียดของสินทรัพย์พบว่าที่

เพิ่มขึ้นคือ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย, สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน, สินทรัพย์

หมุนเวียนอ่ืน,  เงินลงทุนชั่วคราว  ด้านลดคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน,  สินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นไตรมาส 1 คิดเป็น 74.69% ไตรมาส 2 คิดเป็น 75.62% ไตรมาส 3 คิดเป็น

75.90% เมื่อพิจารณาส่วนประกอบของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนพบว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

ลดลงไตรมาส 1 คิดเป็น 0.10% ไตรมาส 2 คิดเป็น 0.10% ไตรมาส 3 คิดเป็น 0.08% 

 ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นกิจการใช้แหล่งหนี้สินหมุนเวียนลดลง ไตรมาส 1 คิด

เป็น 24.97% ไตรมาส 2 คิดเป็น 30.05% ไตรมาส 3 คิดเป็น 27.18% แต่เมื่อพิจารณารายละเอียด

ของหน้ีสินหมุนเวียนพบว่าที่เพิ่มขึ้นคือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน, เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, ตั๋วแลกเงิน  หนี้สินไม่หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้น ไตร

มาส 1 คิดเป็น 75.03%ไตรมาส 2 คิดเป็น 69.95% ไตรมาส 3 คิดเป็น 72.82% เมื่อพิจารณา

รายละเอียดของหนี้สินไม่หมุนเวียนพบว่าที่ เพิ่มขึ้นคือ ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์

พนักงาน  

สรุป เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ไตรมาสพบว่ากิจการมีความเสี่ยงมากเน่ืองจากกิจการมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น
กิจการยังไม่มีสภาพคล่องสามารถน าเงินสดมาช าระหนี้ได้เพราะเงินสดเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 และ 
ไ ต ร ม า ส  2 แ ต่ ล ด ล ง เ ล็ ก น้ อ ย ใ น ไ ต ร ม า ส  3
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

   
ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 

 
ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 

รายได้  
             รายได้จากการขายสินค้า  15 

 
5,485,711  

 
6,429,763  

 
6,553,027  

 
60.23% 

 
54.40% 

 
66.13% 

ดอกเบี้ยรับ 
  

    1,181,181  
 

1,167,794  
 

1,105,131  
 

12.97% 
 

9.88% 
 

11.15% 

เงินปันผลรับ 
6, 

7, 8 

 
    2,430,000  

 
4,190,128  

 
2,178,995  

 
26.68% 

 
35.45% 

 
21.99% 

รายได้อื่น 
  

         11,180  
 

31,370  
 

72,302  
 

0.12% 
 

0.27% 
 

0.73% 

รวมรายได้ 
  

9,108,072  
 

11,819,055  
 

9,909,455  
 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 

ค่าใช้จ่าย  4 

            ต้นทุนขายสินค้า 
  

5,252,530  
 

6,108,155  
 

5,968,253  
 

64.31% 
 

65.06% 
 

73.77% 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 

  
178,255  

 
257,199  

 
225,774  

 
2.18% 

 
2.74% 

 
2.79% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
  

733,840  
 

1,049,559  
 

645,786  
 

8.98% 
 

11.18% 
 

7.98% 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 7 

 
470,000  

 
25,000  

 
19,000  

 
5.75% 

 
0.27% 

 
0.23% 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 
  

       383,747  
 

       785,046  
 

       117,449  
 

4.70% 
 

8.36% 
 

1.45% 
ต้นทุนทางการเงิน 

  
    1,149,309  

 
    1,163,214  

 
    1,113,844  

 
14.07% 

 
12.39% 

 
13.77% 

รวมค่าใช้จ่าย 
  

8,167,681  
 

9,388,173  
 

8,090,106  
 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

   
ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 

 
ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
  

940,391  
 

2,430,882  
 

1,819,349  
 

99.37% 
 

95.34% 
 

138.24% 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  

  
          (5,969) 

 
     (118,875) 

 
       503,264  

 
-0.63% 

 
-4.66% 

 
38.24% 

ก าไรส าหรับงวด 
  

946,360  
 

2,549,757  
 

1,316,085  
 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 

การแบ่งปันก าไร 
                ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
  

       946,360  
 

2,549,757  
 

1,316,085  
 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 

ก าไรส าหรับงวด 
  

       946,360  
 

2,549,757  
 

1,316,085  
 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 
16, 
15  

0.09  

 
0.28  

 
0.14  

 
100.00% 

 
100.00% 

 
100.00% 

ก าไรส าหรับงวด 
  

946,360  
 

2,549,757  
 

1,316,085  
 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 
  

       946,360  
 

    2,549,757  
 

    1,316,085  
 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
                ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
  

       946,360  
 

    2,549,757  
 

    1,316,085  
 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 
  

       946,360  
 

    2,549,757  
 

    1,316,085  
 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 



125 
 

การอธิบายผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวิธีแนวตั้ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด

(มหาชน) 

        จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)ส าหรับ

งวดสามไตรมาสปี 2562 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวต้ังซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ 3  ไตรมาส  

         จากการเปรียบเทียบร้อยละกิจการมีรายได้เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 เมื่อคิดเป็นร้อยละยอดรวม 

คือ ไตรมาสที่ 1 คิดเป็น 60.23% ไตรมาสที่ 2 คิดเป็น 54.40% ไตรมาสที่ 3 คิดเป็น 66.13% 

เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง เมื่อคิดเป็นร้อยละยอดรวม ไตรมาสที่ 1 คิดเป็น 8.98% ไตร

มาสที่ 2 คิดเป็น 11.18% ไตรมาสที่ 3 คิดเป็น 7.98% ขาดทุดจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิลดลงเมื่อคิด

เป็นร้อยละยอดรวม ไตรมาสที่ 1 คิดเป็น 4.70% ไตรมาสที่ 2 คิดเป็น 8.36% ไตรมาสที่ 3 คิดเป็น 

1.45%   ด้านเพิ่มประกอบไปด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร,ค่าใช้จ่ายในการขาย,ต้นทุนทางการเงิน จึงท า

ให้กิจการมีก าไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคือ ไตรมาสที่ 1 คิดเป็น 99.37% ไตรมาสที่ 2 

คิดเป็น 95.34% ไตรมาสที่ 3 คิดเป็น138.24%  

 สรุปการเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุนระหว่างงวดสามไตรมาส  มีก าไรเพิ่มขึ้นไตรมาส ที่1

และไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 คิดเป็น 99.37% ไตรมาสที่ 2 คิดเป็น 95.34% ไตรมาสที่ 3 คิดเป็น

138.24% แต่ไตรมาสที่ 2 ควรมีการปรับปรุงโดยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆลงเพื่อให้กิจการมี

ก าไรเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

  
ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 3-2 

 
ไตรมาส ที่ 2-1 

สินทรัพย์ 
        สินทรัพย์หมุนเวียน  
        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

     3,159,425  
 

     3,786,152         1,129,970  -70.16% 
 

19.84% 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  5      2,574,545  
 

     2,859,108         2,199,033  -23.09% 
 

11.05% 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 4    50,726,000  
 

  44,776,000      49,181,000  9.84% 
 

-11.73% 

สินค้าคงเหลือ 
 

     3,144,740  
 

     3,100,031         2,896,490  -6.57% 
 

-1.42% 

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน 
 

     1,086,761  
 

     1,015,835         1,096,724  7.96% 
 

-6.53% 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
 

        218,020  
 

        191,650            252,221  31.61% 
 

-12.10% 

เงินปันผลค้างรับ 4      5,569,991  
 

     7,083,237         4,817,109  -31.99% 
 

27.17% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 

        298,774  
 

        597,927            873,000  46.00% 
 

100.13% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็น 
           สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 7      1,273,411  

 
     1,248,411         1,229,411  -1.52% 

 
-1.96% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
 

68,051,667  
 

64,658,351  63,674,958  -1.52% 
 

-4.99% 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

  
ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 3-2 

 
ไตรมาส ที่ 2-1 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
        เงินลงทุนเผื่อขาย 6  -  

 
                      -                        -  

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 159,997,088  
 

159,997,088    160,225,150  0.14% 
 

0.00% 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 334,809  
 

334,809  334,809  0.00% 
 

0.00% 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 9      4,360,381  
 

     4,360,381         4,360,381  0.00% 
 

0.00% 

เงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวข้องกัน # 150,291  
 

150,291  150,291  0.00% 
 

0.00% 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 4 19,537,811  
 

19,723,891  19,669,946  -0.27% 
 

0.95% 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

354,663  
 

354,663  354,663  0.00% 
 

0.00% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

15,808,813  
 

15,445,979  15,255,863  -1.23% 
 

-2.30% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  
 

31,438  
 

29,748  27,474  -7.64% 
 

-5.38% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
 

1,636,126  
 

1,755,001  1,251,738  -28.68% 
 

7.27% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 

197,241  
 

196,999  161,112  -18.22% 
 

-0.12% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

202,408,661  
 

202,348,850  201,791,427  -0.28% 
 

-0.03% 

รวมสินทรัพย์ 
 

270,460,328  
 

267,007,201  265,466,385  -0.58% 
 

-1.28% 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

  
ไตรมาส ที่ 1 

  
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 3-2 

 
ไตรมาส ที่ 2-1 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
          หนี้สินหมุนเวียน 
          เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  
 

2,341  
  

2,770  
 

1,503,339  54172.17% 
 

18.33% 

ตั๋วแลกเงิน 
 

  20,198,848  
  

 15,900,325  
 

 18,085,290  13.74% 
 

-21.28% 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 12 1,261,857  
  

1,244,594  
 

1,345,944  8.14% 
 

-1.37% 

   ภายในหน่ึงปี 
 

   8,936,074  
  

  18,496,074  
 

    9,778,037  -47.13% 
 

106.98% 

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 
 

284,120  
  

519,865  
 

518,892  -0.19% 
 

82.97% 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น   1,486,088  
  

1,527,717  
 

1,526,800  -0.06% 
 

2.80% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 
 

32,169,328  
  

37,691,345  
 

32,758,302  -13.09% 
 

17.17% 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  
          หน้ีสินระยะยาว 
 

 94,944,449  
  

  85,386,614  
 

  85,388,710  0.00% 
 

-10.07% 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

   1,727,166  
  

   2,342,402  
 

    2,378,078  1.52% 
 

35.62% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 
 

96,671,615  
  

87,729,016  
 

87,766,788  0.04% 
 

-9.25% 

รวมหนี้สิน 
 

128,840,943  
  

125,420,361  
 

120,525,090  -3.90% 
 

-2.65% 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

  
ไตรมาส ที่ 1 

  
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 3-2 

 
ไตรมาส ที่ 2-1 

ส่วนของผู้ถือหุ้น           
   ทุนจดทะเบียน 

 
     9,291,530  

  
     9,291,530  

 
       9,291,530  0.00% 

 
0.00% 

   ทุนที่ออกและช าระแล้ว 
 

     8,611,242  
  

     8,611,242  
 

       8,611,242  0.00% 
 

0.00% 
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

 
   56,408,882  

  
  56,408,882  

 
    56,408,882  0.00% 

 
0.00% 

   ส่วนเกินทุนอื่น 
 

     3,470,021  
  

     3,470,021  
 

       3,470,021  0.00% 
 

0.00% 
   ส่วนเกินทุนจากรายการกับกิจการ 

 
        490,423  

  
        490,423  

 
          490,423  0.00% 

 
0.00% 

ก าไรสะสม 
                  จัดสรรแล้วทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

        929,166  
  

        929,166  
 

          929,166  0.00% 
 

0.00% 
   ยังไม่ได้จัดสรร 

 
   53,888,794  

  
  53,855,178  

 
    52,209,633  -3.06% 

 
-0.06% 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

2,821,928  
  

2,821,928  
 

2,821,928  0.00% 
 

0.00% 
รวม 

 
126,620,456  

  
126,586,840  

 
124,941,295  -1.30% 

 
-0.03% 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 
 

15,000,000  
  

15,000,000  
 

15,000,000  0.00% 
 

0.00% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 
141,620,456  

  
141,586,840  

 
139,941,295  -1.16% 

 
-0.02% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

141,620,456  
  

141,586,840  
 

139,941,295  -1.16% 
 

-0.02% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
270,461,399  

  
267,007,201  

 
260,466,385  -2.45% 

 
-1.28% 
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หลักการอธิบายผลกาวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินวิธีแนวนอน 

 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 

(มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีแนวนอนหรือแนวโน้ม แสดง

เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นและลดลงของจ านวนเงินเป็นร้อยละ เปรียบเทียบข้อมูล 3 ไตรมาส ประจ าปี 

2562  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มพบว่า 

 การเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินระหว่างไตรมาส 1 กับไตรมาส 2 แปลความคือ 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวมลดลง คิดเป็น -4.99% ซึ่งประกอบไปด้วย สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่

หมุนเวียนลดลง คิดเป็น -6.53% เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลงคิดเป็น -11.73% สินทรัพย์ที่ถือไว้

เพื่อขายลดลง คิดเป็น 1.96% ลูกหนี้การค้าเพิ่มคิดเป็น 11.05% สินค้าคงเหลือลดลง คิดเป็น -

1.42% สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนๆเพิ่มขึ้น คิดเป็น 100.13% รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง   คิด

เป็น -0.03% ประกอบไปด้วย เงินลงทุนในบริษัทย่อย, เงินลงทุนในบริษัทร่วม, เงินลงทุนในบริษัท

ร่วมค้า, เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  เงินให้กู้ยืมแกบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น    

คิดเป็น 0.95%  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง  คิดเป็น -5.38% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง  คิด

เป็น -0.12% หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น คิดเป็น 17.17% ซึ่งประกอบไปด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้

อ่ืนลดลง คิดเป็น -1.37% หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น คิดเป็น  2.80% รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน คิด

เป็น -9.25% ประกอบไปด้วย หนี้สินระยะยาวลดลง คิดเป็น -10.07% ประมาณการหนี้สินส าหรับ

ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น คิดเป็น 35.62% ส่วนด้านของผู้ถือหุ้นลดลง คิดเป็น -0.02% ซึ่ง

ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ, ส่วนเกินมูลค่าหุ้น, ก าไรสะสม 

                การเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินระหว่างไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 แปลความคือ 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวมลดลง คิดเป็น -1.52% ซึ่งประกอบไปด้วย สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น คิดเป็น 7.96 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น คิดเป็น 9.84% สินทรัพย์ที่ถือไว้

เพื่อขายลดลง คิดเป็น 1.52% ลูกหนี้การค้าลดลง คิดเป็น -23.09% สินค้าคงเหลือลดลงคิดเป็น -

6.57% สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนๆเพิ่มขึ้น คิดเป็น 46% รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง  คิดเป็น -

0.28% ประกอบไปด้วย เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น คิดเป็น 0.14% เงินลงทุนในบริษัทร่วม, 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า, เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  เงินให้กู้ยืมแก

บริษัทย่อยลดลง คิดเป็น -0.27%  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คิดเป็น –7.64% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

ลดลง คิดเป็น -18.22% รวมหนี้สินหมุนเวียนลดลง คิดเป็น -13.09% ซึ่งประกอบไปด้วย เจ้าหนี้
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การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้น คิดเป็น 8.14% หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง คิดเป็น  -0.06% รวมหนี้สิน

ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น คิดเป็น -0.04% ประกอบไปด้วย หนี้สินระยะยาวไม่เปลี่ยนแปลง ประมาณ

การหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 1.52% ส่วนด้านของผู้ถือหุ้นลดลง คิดเป็น -

1.16% ซึ่งประกอบด้วย ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ , ส่วนเกินมูลค่าหุ้น , ก าไรสะสม
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

   
ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 

 
ไตรมาส ที่ 3-2 

 
ไตรมาส ที่ 2-1 

รายได้  
           รายได้จากการขายสินค้า  15 

 
5,485,711  

 
6,429,763  

 
6,553,027  

 
1.92% 

 
17.21% 

ดอกเบี้ยรับ 
  

    1,181,181  
 

1,167,794  
 

1,105,131  
 

-5.37% 
 

-1.13% 
เงินปันผลรับ 7, 8 

 
    2,430,000  

 
4,190,128  

 
2,178,995  

 
-48.00% 

 
72.43% 

รายได้อื่น 
  

         11,180  
 

31,370  
 

72,302  
 

130.48% 
 

180.59% 

รวมรายได้ 
  

9,108,072  
 

11,819,055  
 

9,909,455  
 

-16.16% 
 

29.76% 

ค่าใช้จ่าย  4 

          ต้นทุนขายสินค้า 
  

5,252,530  
 

6,108,155  
 

5,968,253  
 

-2.29% 
 

16.29% 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
  

178,255  
 

257,199  
 

225,774  
 

-12.22% 
 

44.29% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  
733,840  

 
1,049,559  

 
645,786  

 
-38.47% 

 
43.02% 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 7 

 
470,000  

 
25,000  

 
19,000  

 
-24.00% 

 
-94.68% 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 
  

       383,747  
 

       785,046  
 

       117,449  
 

-85.04% 
 

104.57% 

ต้นทุนทางการเงิน 
  

    1,149,309  
 

    1,163,214  
 

    1,113,844  
 

-4.24% 
 

1.21% 

รวมค่าใช้จ่าย 
  

8,167,681  
 

9,388,173  
 

8,090,106  
 

-13.83% 
 

14.94% 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน(ต่อ) 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562 

   
ไตรมาส ที่ 1 

 
ไตรมาส ที่ 2 

 
ไตรมาส ที่ 3 

 
ไตรมาส ที่ 3-2 

 
ไตรมาส ที่ 2-1 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
  

940,391  
 

2,430,882  
 

1,819,349  
 

-25.16% 
 

158.50% 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  

  
         (5,969) 

 
     (118,875) 

 
       503,264  

 
-523.36% 

 
1891.54% 

ก าไรส าหรับงวด 
  

946,360  
 

2,549,757  
 

1,316,085  
 

-48.38% 
 

169.43% 

การแบ่งปันก าไร 
              ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
  

       946,360  
 

2,549,757  
 

1,316,085  
 

-48.38% 
 

169.43% 

ก าไรส าหรับงวด 
  

       946,360  
 

2,549,757  
 

1,316,085  
 

-48.38% 
 

169.43% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 
16, 
15  

0.09  

 
0.28  

 
0.14  

 
-50.00% 

 
211.11% 

ก าไรส าหรับงวด 
  

946,360  
 

2,549,757  
 

1,316,085  
 

-48.38% 
 

169.43% 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 
  

       946,360  
 

    2,549,757  
 

    1,316,085  
 

-48.38% 
 

169.43% 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
              ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
  

       946,360  
 

    2,549,757  
 

    1,316,085  
 

-48.38% 
 

169.43% 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 
  

       946,360  
 

    2,549,757  
 

    1,316,085  
 

-48.38% 
 

169.43% 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวิธีแนวนอนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 

(มหาชน) 

         จากการวิเคราะห์ก าไรขาดทุนของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 
31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน 2562 ไตรมาส 1-3 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวนอนซึ่งแสดง
เกี่ยวกับจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบข้อมูล 3 ไตรมาส พบว่า 
 การเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 กับไตรมาส 2 แปลได้ว่ากิจการมีรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

คิดเป็น 29.76% ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น คิดเป็น 17.21% รายได้อ่ืนๆ 

เพิ่มขึ้นคิดเป็น 180.59% กิจการมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้น คิดเป็น 14.94% ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น คิด

เป็น 16.29% กิจการมีก าไรขาดทุนก่อนภาษีเงินเพิ่มขึ้น คิดเป็น 158.50% เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้ ท าให้กิจการมีก าไรขาดทุนส าหรับงวดเพิ่มขึ้น 169.43% 

 การเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 แปลได้ว่ากิจการมีรายได้ทั้งหมดลดลง 

คิดเป็น -16.16% ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น คิดเป็น 1.92% รายได้อ่ืนๆ 

เพิ่มขึ้นคิดเป็น 130.48% กิจการมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดลดลง คิดเป็น -13.83% ต้นทุนขายลดลง คิดเป็น 

-2.29% กิจการมีก าไรขาดทุนก่อนภาษีเงินลดลง คิดเป็น -25.16% เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ท า

ให้กิจการมีก าไรขาดทุนส าหรับงวดเพิ่มขึ้น -48.38% 

 สรุปจากการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 กับไตรมาส 2 และการเปรียบเทียบระหว่าง

ไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 พบว่าการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 ดีกว่าการ

เปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 กับไตรมาส 2 เพราะ ไตรมาส 2 กับไตรมาส 3ได้ก าไรมากว่าไตร

มาส 1 กับไตรมาส 2    คิดเป็น 10.57% ซึ่ง ดังนั้นไตรมาส 1 กับไตรมาส 2 ควรบริหารกิจการให้

เพิ่มยอดขายหรือลดต้นทุนลงลงเพื่อให้กิจการมีก าไรที่เพิ่มขึ้นตามที่ผู้บริหารต้องการ 
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

สนิทรัพย์หมนุเวียน 63,674,958          64,658,351          68,052,738          

หนี้สนิหมนุเวียน 37,758,302          37,691,345          32,169,328          

ขายสทุธิ 6,553,027.00      6,429,763            5,485,711 

ลูกหนี้ถ่ัวเฉล่ีย 2,544,228.67      2,544,228.67      2,544,228.67      

ต้นทุนขาย 5,968,253             6,108,155             5,252,530             

สนิคา้คงเหลือถัวเฉล่ีย 3,047,087            3,047,087            3,047,087            

ขายสทุธิ 6,553,027.00      6,429,763            5,485,711 

สนิทรัพย์ถาวรถัวเฉล่ีย 202,182,979.33  202,182,979.33  202,182,979.33  

ขายสทุธิ 6,553,027.00      6,429,763            5,485,711 

สนิทรัพย์รวมถัวเฉล่ีย 267,644,995       267,644,995       267,644,995       

จ านวนวันในรอบปีบัญชี(365) 365 365 365

อัตราการหมนุของลูกหนี้ 2.58 2.53 2.53

จ านวนวันในรอบปีบัญชี(365) 365 365 365

อัตราการหมนุของสนิคา้ 1.96 2.00 2.00

ซือ้สทุธิ 1,819,349.00       2,430,882.00       940,391.00          

เจ้าหนี้ถัวเฉล่ีย 1,284,131.67      1,284,131.67      1,284,131.67      

จ านวนวันในรอบปีบัญชี(365) 365 365 365

อัตราการหมนุของเจ้าหนี้ 1.42 1.89 1.89

ระยะเวลาในการรับช าระหนี้ + 141 144 144

ระยะเวลาในการขายสนิคา้ 186 183 183

วงจรการด าเนินงาน - 0.76 0.79 0.79

ระยะเวลาในการจ่ายช าระหนี้ 141 144 144

อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง 

อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรพัย์

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)
ส าหรบัไตรมาสที่ 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562

2.00        2.00        

0.03

0.02

1.89

193

0.79

0.01

144

183

0.03

0.02

144

183

1.89

193

0.79

0.01

257

0.76

0.01

1.96        

0.03

0.02

141

186

1.42

2.12

วิธีการค านวณ ผลลัพธ์

2.58 2.53 2.53

อัตราส่วนทางการเงิน สูตร

1. อัตราสว่นหมนุเวียน 1.69 1.72

2. อัตราสว่นหมนุเวียนของ

ลูกหนี้

3. อัตราการหมนุเวียนของ

สนิคา้

4. อัตราหมนุเวียนของ

สนิทรัพย์

5. อัตราการหมนุเวียนของ

สนิทรัพย์

6. ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการ

เกบ็หนี้

7. ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการ

ขายสนิคา้

8.อัตราการหมนุเวียนของ

เจ้าหนี้

9.ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการ

จ่ายช าระหนี้

10.วงจรการด าเนินงาน

11.วงจรเงินสด
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

หนี้สนิรวม 125,525,090        125,420,361        128,840,943        

สนิทรัพย์รวม 265,466,385        267,007,201        270,461,399        

หนี้สนิรวม 125,525,090        125,420,361        128,840,943        

สว่นผู้ถือหุ้น 139,941,295        141,586,840        141,620,456        

ก าไรขัน้ต้น x100 1,819,349            2,430,882            940,391               

ขายสทุธิ 6,553,027.00      6,429,763            5,485,711 

ก าไรจากการด าเนินงาน x100 1,819,349            2,430,882            940,391               

ขายสทุธิ 6,553,027.00      6,429,763            5,485,711 

ก าไรสทุธิของผู้ถือหุ้นสามญัX100 7,897,243            15,794,487          5,076,799            

ขายสทุธิ 6,553,027.00      6,429,763            5,485,711 

ก าไรสทุธิx100 1,316,085            2,549,757            946,360               

สนิทรัพย์รวมเฉล่ีย 267,644,995       267,644,995       267,644,995       

ก าไรสทุธิของผู้ถือหุ้นสามญัX100 7,897,243.48      15,794,486.96    5,076,799.38      

สว่นของผู้ถือหุ้นสามญัเฉล่ีย 56,408,882          56,408,882          56,408,882          

อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพความเสี่ยง

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)

ส าหรบัไตรมาสที่ 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน พ.ศ. 2562

อัตราส่วนทางการเงิน สูตร
วิธีการค านวณ ผลลัพธ์

0.38

37.81

245.65

0.95

0.28

0.47

0.89

0.38

37.81

245.65

0.95

0.28

0.47

0.28

27.76

120.51

0.49

0.14

0.47

0.890.90

14. อัตราก าไรขัน้ต้น

15. อัตราก าไรจากการ

ด าเนินงาน

16. อัตราก าไรสทุธิ

17. อัตราผลตอบแทนจาก

สนิทรัพย์

18. อัตราผลตอบแทนต่อ

สว่นของผู้ถือหุ้น

12. อัตราสว่นหนี้รวมต่อ

สนิทรัพย์

13. อัตราสว่นหนี้สนิรวมต่อ

สว่นของผู้ถือหุ้น
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อธิบายผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
 
อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง 

1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ไตรมาส 2 กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 1.72 เท่า 
แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 1 เท่า ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 0.47 เท่า แสดง
ว่ากิจการมีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นเป็นอย่างดี มีสภาพคล่องสูง เพราะมีสินทรัพย์
หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน   

ไตรมาส 3 กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 1.69 เท่า แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวียนเท่ากับ 1 เท่า ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 0.47 เท่า แสดงว่ากิจการมีความสามารถใน
การช าระหนี้ระยะสั้นเป็นอย่างดี มีสภาพคล่องสูง เพราะมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สิน
หมุนเวียน 
สรุป ไตรมาส 2 ดีกว่าไตรมาส 3 เพราะมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่า 

2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนของลูกหนี้   
ไตรมาส 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ เท่ากับ 2.53  รอบ ไตรมาส 3 เท่ากับ

2.58 รอบ แสดงว่าไตรมาส 3 มีการขายเชื่อได้ดีกว่าไตรมาส 2 เพราะมีจ านวนรอบมากกว่า   
ระยะเวลาถั่วเฉลี่ยในการเก็บหนี้ไตรมาส 3 ใช้เวลาเก็บหนี้ 141 วัน และไตรมาส 2 ใช้เวลาเก็บหนี้ 
144 วัน จึงเก็บหนี้ได้ ดังนั้นไตรมาส 3 ดีกว่า ไตรมาส 2 เพราะเก็บหนี้ได้ดีกว่า 

3. อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ไตรมาส 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของ
สินค้าคงเหลือเท่ากับ 2 รอบ ไตรมาส 3 เท่ากับ 1.96 รอบ แสดงว่าไตรมาส 2 ขายสินค้าได้ดีกว่า
เพราะรอบมากกว่า ระยะเวลาในการเก็บสินค้าไว้รอขายไตรมาส 2 เก็บไว้ 183 วันไตรมาส 3 เก็บ
ไว้ 186 วัน จึงจะขายได้แสดงว่าไตรมาส 2 ดีกว่า ไตรมาส 3 เพราะขายได้เร็วกว่า 
อัตราส่วนด้านความเสี่ยง 

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 กิจการมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อสินทรัพย์เท่ากับ 0.47 เท่าแสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากหนี้สิน 47% ที่เหลือ 53% เอามา
จากสินทรัพย์แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการช าระหนี้สูง  
สรุป ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ดีทั้งคู่เพราะใช้เงินทุนจากสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน 

2. อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์ ไตรมาส 2 กิจการมีอัตราส่วนหนี้สิน
หมุนเวียนต่อสินทรัพย์เท่ากับ 47% แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากหนี้สินหมุนเวียน 47% ที่เหลือ 
53% ใช้เงินทุนจากหนี้สินระยะยาวและส่วนของเจ้าของมาลงทุนในสินทรัพย์มีความเสี่ยงต่ า 
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ไตรมาส 3 กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์เท่ากับ 47% แสดงว่ากิจการใช้เงินทุน
จากหนี้สินหมุนเวียน 47% ที่เหลือ 53% ใช้เงินทุนจากหนี้สินระยะยาวและส่วนของเจ้าของมา
ลงทุนในสินทรัพย์มีความเสี่ยงต่ า 
สรุป ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ดีทั้งคู่เพราะใช้เงินทุนจากหนี้สินหมุนเวียนต่ ากว่า มีความเสี่ยงต่ า 

3. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ ไตรมาส 2 กิจการมีหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ
เท่ากับ 0.89 เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากส่วนของเจ้าของเท่ากับ 0 เท่า แต่ใช้เงินทุนจาก
หนี้สินเท่ากับ 0.47 เท่า แสดงว่าไม่มีความเสี่ยงเพราะทุนมากกว่าหนี้สินความเสี่ยงต่ า 
ไตรมาส 3 กิจการมีหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 0.90 เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากส่วน
ของเจ้าของเท่ากับ 0 เท่า แต่ใช้เงินทุนจากหนี้สินเท่ากับ 0.47 เท่า แสดงว่าไม่มีความเสี่ยงเพราะทุน
มากกว่าหนี้สินความเสี่ยงต่ า 
สรุป ดังนั้นไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ดีทั้งคู่เพราะใช้เงินทุนจากหนี้สินน้อยกว่าส่วนของเจ้าของ  
อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพในการหาก าไร 

1. อัตราก าไรสุทธิ ไตรมาส 2 กิจการมีอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ 0.38% แสดงว่ากิจการขาย
ได้ 100% หักค่าใช้จ่ายแล้วท าให้ได้ก าไร 38 บาท 
ไตรมาส 3 กิจการมีอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ 0.28% แสดงว่ากิจการขายได้ 100% หักค่าใช้จ่ายแล้วท า
ให้ได้ก าไร 28 บาท 
สรุป ไตรมาส 2 ดีกว่า ไตรมาส 3 เพราะมีอัตราก าไรสุทธิมากกว่า 

2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ไตรมาส 2 กิจการมีอัตราผลก าไรตอบแทนจาก
สินทรัพย์เท่ากับ 95% แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์เท่ากับ 100% สามารถท าให้เกิดผลประโยชน์ของ
สินทรัพย์เป็นก าไร 95 บาท ไตรมาส 3 กิจการมีอัตราผลก าไรตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับ 49% 
แสดงว่ากิจการทีสินทรัพย์เท่ากับ 100% สามารถท าให้เกิดผลประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นก าไร 49 
บาท 
สรุป ไตรมาส 2 ดีกว่า ไตรมาส 3 เพราะสินทรัพย์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลก าไรมากกว่า 

3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ ไตรมาส 2 กิจการมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของเจ้าของเท่ากับ 28% แสดงว่ากิจการมีส่วนของเจ้าของเท่ากับ 100% สามารถบริหารงานแล้ว
เกิดผลก าไร 
ไตรมาส 3 กิจการมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 14% แสดงว่ากิจการมีส่วนของ
เจ้าของเท่ากับ 100% สามารถบริหารงานแล้วเกิดผลก าไร 
สรุป ไตรมาส 2 ดีกว่า ไตรมาส 3 เพราะส่วนของเจ้าของให้ผลตอบแทนมากกว่า 
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
1. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร ไตรมาส 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 0.03 เท่า แสดงว่ายอดขาย 100 ก่อให้เกิดผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 3 
บาท ไตรมาส 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 0.03 เท่า แสดงว่ายอดขาย 
100 บาท ก่อให้เกิดผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 3 บาท 
 สรุป ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ดีทั้งคู่เพราะสินทรัพย์ถาวรให้ผลตอบแทนมากกว่า  

2. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ไตรมาส 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.02 เท่า แสดงว่ายอดขาย 100 บาท สินทรัพย์รวมเฉลี่ยดังกว่าก่อให้เกิด
ประโยชน์ 2 บาท ไตรมาส 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.02 เท่า แสดง
ว่ายอดขาย 100 บาทก่อให้เกิดผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 3 บาท 
สรุป ดังนั้นไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ดีทั้งคู่เพราะสินทรัพย์รวมให้ผลตอบแทน 
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เปรียบเทียบคู่แข่งตามวิธีแนวตั้ง 

 
 

CPF เบทาโกร CPF เบทาโกร ผลต่าง

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมนุเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,405,856,000    60,982,668               5.79% 0.23% 5.57%
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน 5 3,050,636,000    3,975,010,914         4.01% 14.86% -10.85%
เงินให้กูยื้มระยะสัน้แกบ่ริษัทย่อย 4 60,622,000,000  15,442,003,968       79.73% 57.73% 22.00%
สนิคา้คงเหลือ 4,508,158,000    7,268,859,346         5.93% 27.17% -21.24%
คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 181,016,000       191,650                     0.24% 0.00% 0.24%
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 3,265,960,247    2,489,779                 4.30% 0.01% 4.29%
รวมสินทรพัย์หมนุเวียน 76,033,626,247  26,749,538,325 28.49% 64.52% -36.04%
สินทรพัย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 151,976,480,000 8,503,235,808 79.62% 57.82% 21.81%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 334,809,000 467,942,640 0.18% 3.18% -3.01%
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 4,360,381,000    975,989,517             2.28% 6.64% -4.35%
เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกีย่วขอ้งกนั 10 150,291,000 320,000,000 0.08% 2.18% -2.10%
เงินให้กูยื้มระยะยาวแกบ่ริษัทย่อย 4 15,673,186,000 1,546,000 8.21% 0.01% 8.20%
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 354,663,000 32,989,727 0.19% 0.22% -0.04%
ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 16,218,982,000 3,856,257,386 8.50% 26.22% -17.72%
สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตนอ่ืน 32,632,000 404,029,476 0.02% 2.75% -2.73%
สนิทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี  1,572,692,000 131,205,636 0.82% 0.89% -0.07%
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 196,110,000 13,975,672 0.10% 0.10% 0.01%
รวมสินทรพัย์ไมห่มนุเวียน 190,870,226,000 14,707,171,862 71.51% 35.48% 36.04%
รวมสินทรพัย์ 266,903,852,247 41,456,710,187 100% 100%

เปรยีบเทยีบคู่แข่ง

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรบั 1 ปี พ.ศ. 2562
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CPF เบทาโกร CPF เบทาโกร ผลต่าง

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้มระยะสัน้
   จากสถาบันการเงิน 2,463,000 9,614,591,979 0.01% 56.85% -56.84%
ต๋ัวแลกเงิน 17,204,109,000  417,986,174             59.73% 2.47% 57.26%
เจ้าหนี้การคา้ 12 1,245,798,000 3,848,089,578 4.33% 22.75% -18.43%
สว่นของหนี้สนิระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหนึ่งปี 8,500,000,000    600,000,000             29.51% 3.55% 25.96%
คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 200,756,000 69,157,843 0.70% 0.41% 0.29%
หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน  1,649,944,000 2,362,075,044 5.73% 13.97% -8.24%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 28,803,070,000 16,911,900,618 22.88% 58.84% -35.95%
หนี้สินไมห่มนุเวียน 

หนี้สนิระยะยาว 23 95,378,585,000  11,500,000,000       98.26% 97.20% 1.06%
ประมาณการหนี้สนิส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 25 1,688,656,000    331,334,548             1.74% 2.80% -1.06%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 97,067,241,000 11,831,334,548 77% 41% 35.95%
รวมหนี้สิน 125,870,311,000 28,743,235,166 100% 100%

เปรยีบเทยีบคู่แข่ง

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรบั 1 ปี พ.ศ. 2562
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เจรญิโภคภัณฑ์ฯ เบทาโกร CPF เบทาโกร ผลต่าง

รายได้ 4

รายได้จากการขายสนิค้า 14, 15 26,021,010,000 39,480,580,679 54.65% 97.36% -42.71%
ดอกเบี้ยรับ 4,386,778,000    577,171,830 9.21% 1.42% 7.79%
เงินปันผลรับ 6, 7, 8 10,650,656,000  31,960,844 22.37% 0.08% 22.29%
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 6,454,810,000    47,824,654 13.56% 0.12% 13.44%
รายได้อ่ืน 103,023,000 414,489,308 0.22% 1.02% -0.81%
รวมรายได้ 47,616,277,000 40,552,027,315 308.00% 101.73% 206.27%
ค่าใช้จ่าย 4

ต้นทุนขายสนิค้า 24,415,422,000  37,194,930,545 75.93% 93.31% -17.38%
ต้นทุนในการจัดจ าหนา่ย 879,367,000       676,793,281 2.73% 1.70% 1.04%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,931,469,000    1,436,749,687 9.12% 3.60% 5.51%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสทุธิ 164,962,000       49,876,607        0.51% 0.13% 0.39%
ต้นทุนทางการเงิน 3,765,130,000    505,295,791      11.71% 1.27% 10.44%
รวมค่าใช้จ่าย 32,156,350,000 39,863,645,911 208% 6730% -6522.24%
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 15,459,927,000 688,381,404 

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 156,322,000       96,074,693        
ก าไรส าหรับงวด 15,303,605,000 592,306,711 

เปรยีบเทยีบคู่แข่ง

งบก าไรขาดทนุ

ส าหรบั 1 ปี พ.ศ. 2562
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CPF เบทาโกร CPF เบทาโกร เพ่ิม/ลด

สนิทรัพย์หมนุเวียน 76,033,626,247         26,749,538,325      

หนี้สนิหมนุเวียน 28,803,070,000         16,911,900,618      

ขายสทุธิ 1,605,588,000 2,285,650,134 

ลูกหนี้ 3,050,636,000           3,975,010,914         

ต้นทุนขาย 24,415,422,000          37,194,930,545       

สนิคา้คงเหลือ 4,508,158,000           7,268,859,346         

ขายสทุธิ 1,605,588,000 2,285,650,134 

สนิทรัพย์ถาวร 190,870,226,000.00 14,721,085,862.00 

ขายสทุธิ 1,605,588,000 2,285,650,134 

สนิทรัพย์รวม 266,903,852,247       41,470,624,187      

จ านวนวันในรอบปีบัญชี(365) 365 365

อัตราการหมนุของลูกหนี้ 8.53 9.93

จ านวนวันในรอบปีบัญชี(365) 365 365

อัตราการหมนุของสนิคา้ 5.42 5.12

ซือ้สทุธิ 32,156,350,000.00    39,863,645,911.00 

เจ้าหนี้ 1,245,798,000.00      3,848,089,578.00   

จ านวนวันในรอบปีบัญชี(365) 365 365

อัตราการหมนุของเจ้าหนี้ 25.81 10.36

ระยะเวลาในการรับช าระหนี้ + 14 35

ระยะเวลาในการขายสนิคา้ 67 71

วงจรการด าเนินงาน - 0.21 0.49

ระยะเวลาในการจ่ายช าระหนี้ 14 35

หนี้สนิรวม 125,870,311,000       28,743,235,166       

สนิทรัพย์รวม 266,903,852,247       41,470,624,187       

หนี้สนิรวม 125,870,311,000       28,743,235,166       

สว่นผู้ถือหุ้น 122,557,883,000       13,237,828,985       

อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง 

อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรพัย์

อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพความเสี่ยง

เปรยีบเทียบคู่แข่ง
ส าหรบั 1 ปี พ.ศ. 2562

วิธีการค านวณ

1.06      

(0.05)    

0.30      

(0.15)    

(0.05)    

6.03      

(3.95)    

15.45    

(21.09)  

(0.28)    

0.00      

(0.22)    

(1.14)    

5.12       

ผลลัพธ์

0.16       

0.06       

36.76    

71.29    

10.36    

35.23    

0.49       

0.01       

0.69       

14.14    

0.21      

0.02      

0.47      

2.17       1.03      

5.42      

0.01      

0.01      

42.79    

67.34    

25.81    

0.53      0.58       

อัตราส่วนทางการเงิน สูตร

1. อัตราสว่นหมนุเวียน 2.64      1.58       

2. อัตราสว่นหมนุเวียนของ

ลูกหนี้

3. อัตราการหมนุเวียนของ

สนิคา้

4. อัตราหมนุเวียนของ

สนิทรัพย์

5. อัตราการหมนุเวียนของ

สนิทรัพย์

6. ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการ

เกบ็หนี้

7. ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการ

ขายสนิคา้

8.อัตราการหมนุเวียนของ

เจ้าหนี้

9.ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการ

จ่ายช าระหนี้

10.วงจรการด าเนินงาน

11.วงจรเงินสด

12. อัตราสว่นหนี้รวมต่อ

สนิทรัพย์

13. อัตราสว่นหนี้สนิรวมต่อ

สว่นของผู้ถือหุ้น
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CPF เบทาโกร CPF เบทาโกร เพ่ิม/ลด

ก าไรขัน้ต้น x100 15,459,927,000         688,381,404            

ขายสทุธิ 1,605,588,000 2,285,650,134 

ก าไรจากการด าเนินงาน x100 15,303,605,000         592,306,711            

ขายสทุธิ 1,605,588,000 2,285,650,134 

ก าไรสทุธิของผู้ถือหุ้นสามญัX100 929,166,000               150,000,000            

ขายสทุธิ 1,605,588,000 2,285,650,134 

ก าไรสทุธิx100 15,303,605,000         592,306,711            

สนิทรัพย์ 266,903,852,247       41,470,624,187      

ก าไรสทุธิของผู้ถือหุ้นสามญัX100 929,166,000.00         150,000,000.00      

สว่นของผู้ถือหุ้นสามญั 122,557,883,000       13,237,828,985      

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท า

เปรยีบเทียบคู่แข่ง

9.33      

927.23 

51.31    

4.31      

ส าหรบั 1 ปี พ.ศ. 2562
อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง 

อัตราส่วนทางการเงิน สูตร
วิธีการค านวณ

(0.00)    

ผลลัพธ์

0.30       

25.91    

6.56       

1.43       

0.01       

9.63      

953.15 

57.87    

5.73      

0.01      

14. อัตราก าไรขัน้ต้น

15. อัตราก าไรจากการ

ด าเนินงาน

16. อัตราก าไรสทุธิ

17. อัตราผลตอบแทนจาก

สนิทรัพย์

18. อัตราผลตอบแทนต่อสว่น

ของผู้ถือหุ้น
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เปรียบเทียบคู่แข่งตามวิธีแนวนอน 

 
 

เจรญิโภคภัณฑ์ฯ เบทาโกร ผลต่าง

รายได้ 4

รายได้จากการขายสนิค้า 14, 15 26,021,010,000 39,480,580,679 -34.09%
ดอกเบี้ยรับ 4,386,778,000    577,171,830 660.05%
เงินปันผลรับ 6, 7, 8 10,650,656,000  31,960,844 33224.08%
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 6,454,810,000    47,824,654 13396.83%
รายได้อ่ืน 103,023,000 414,489,308 -75.14%
รวมรายได้ 47,616,277,000 40,552,027,315 17.42%
ค่าใช้จ่าย 4

ต้นทุนขายสนิค้า 24,415,422,000  37,194,930,545 -34.36%
ต้นทุนในการจัดจ าหนา่ย 879,367,000       676,793,281 29.93%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,931,469,000    1,436,749,687 104.03%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสทุธิ 164,962,000       49,876,607        230.74%
ต้นทุนทางการเงิน 3,765,130,000    505,295,791      645.13%
รวมค่าใช้จ่าย 32,156,350,000 39,863,645,911 -19.33%
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 15,459,927,000 688,381,404 2145.84%
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 156,322,000       96,074,693        62.71%
ก าไรส าหรับงวด 15,303,605,000 592,306,711 2483.73%

เปรยีบเทยีบคู่แข่ง

งบก าไรขาดทนุ

ส าหรบั 1 ปี พ.ศ. 2562
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เจรญิโภคภัณฑ์ฯ เบทาโกร ผลต่าง

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมนุเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,405,856,000    60,982,668             7125% -98.6% 7223.38%
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน 5 3,050,636,000    3,975,010,914       -23.25% 30.3% -53.56%
เงินให้กูยื้มระยะสัน้แกบ่ริษัทย่อย 4 60,622,000,000  15,442,003,968     292.58% -74.5% 367.11%
สนิคา้คงเหลือ 4,508,158,000    7,268,859,346       -37.98% 61.2% -99.22%
คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 181,016,000        191,650                  94351.34% -99.9% 94451.24%
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 3,265,960,247    2,489,779               131074.70% -99.9% 131174.63%
รวมสินทรพัย์หมนุเวียน 76,033,626,247  26,749,538,325 184.24% -64.8% 249.06%
สินทรพัย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 151,976,480,000 8,503,235,808 1687.28% -94.4% 1781.68%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 334,809,000 467,942,640 -28.45% 39.8% -68.21%
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 4,360,381,000    975,989,517          346.77% -77.6% 424.38%
เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกีย่วขอ้งกนั 10 150,291,000 320,000,000 -53.03% 112.9% -165.95%
เงินให้กูยื้มระยะยาวแกบ่ริษัทย่อย 4 15,673,186,000 15,460,000 101278.95% -99.9% 101378.85%
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 354,663,000 32,989,727 975.07% -90.7% 1065.77%
ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 16,218,982,000 3,856,257,386 320.59% -76.2% 396.81%
สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตนอ่ืน 32,632,000 404,029,476 -91.92% 1138.1% -1230.06%
สนิทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี  1,572,692,000 131,205,636 1098.65% -91.7% 1190.30%
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 196,110,000 13,975,672 1303.22% -92.9% 1396.10%
รวมสินทรพัย์ไมห่มนุเวียน 190,870,226,000 14,721,085,862 1196.58% -92.3% 1288.86%
รวมสินทรพัย์ 266,903,852,247 41,470,624,187 543.60% -84.5% 628.06%

ผลลัพธ์

เปรยีบเทยีบคู่แข่ง

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบั 1 ปี พ.ศ. 2562
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เจรญิโภคภัณฑ์ฯ เบทาโกร ผลต่าง

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้มระยะสัน้
   จากสถาบันการเงิน 2,463,000 9,614,591,979 -100% 390261.0% -390361.00%
ต๋ัวแลกเงิน 17,204,109,000  417,986,174          4016% -97.6% 4113.52%
เจ้าหนี้การคา้ 12 1,245,798,000 3,848,089,578 -68% 208.9% -276.51%
สว่นของหนี้สนิระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหนึ่งปี 8,500,000,000    600,000,000          1317% -92.9% 1409.61%
คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 200,756,000 69,157,843 190% -65.6% 255.84%
หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน  1,649,944,000 2,362,075,044 -30% 43.2% -73.31%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 28,803,070,000 16,911,900,618 70% -41.3% 111.60%
หนี้สินไมห่มนุเวียน 

หนี้สนิระยะยาว 23 95,378,585,000  11,500,000,000     729% -87.9% 817.32%
ประมาณการหนี้สนิส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 25 1,688,656,000    331,334,548          410% -80.4% 490.03%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 97,067,241,000 11,831,334,548 720% -87.8% 808.24%
รวมหนี้สิน 125,870,311,000 28,743,235,166 338% -77.2% 415.08%
ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 9,291,530,000    3,000,000,000       210% -67.7% 277.43%
   ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 8,611,242,000    3,000,000,000       187% -65.2% 252.20%
   สว่นเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 56,408,882,000  8,000,000               705011% -100.0% 705111.01%
สว่นเกนิทุนจากรายการกบักจิการ
   ภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 490,423,000        (12,817,465)           -3926% -102.6% -3823.60%
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว
      ทุนส ารองตามกฎหมาย 929,166,000        150,000,000          519% -83.9% 603.30%
   ยังไมไ่ดจั้ดสรร 53,296,242,000  10,081,164,989     429% -81.1% 509.76%
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น 2,821,928,000 11,481,461 24478% -99.6% 24577.72%
รวม 122,557,883,000 13,237,828,985 826% -89.2% 915.01%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษัิท 122,557,883,000 13,237,828,985 826% -89.2% 915.01%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 122,557,883,000 13,237,828,985 826% -89.2% 915.01%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 248,428,194,000 41,981,064,151 492% -83.1% 574.86%

ผลลัพธ์

เปรยีบเทยีบคู่แข่ง

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบั 1 ปี พ.ศ. 2562
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วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน 

 

 

CPF เบทาโกร CPF เบทาโกร เพ่ิม/ลด

สนิทรัพย์หมนุเวียน 76,033,626,247         26,749,538,325      

หนี้สนิหมนุเวียน 28,803,070,000         16,911,900,618      

ขายสทุธิ 1,605,588,000 2,285,650,134 

ลูกหนี้ 3,050,636,000           3,975,010,914         

ต้นทุนขาย 24,415,422,000          37,194,930,545       

สนิคา้คงเหลือ 4,508,158,000           7,268,859,346         

ขายสทุธิ 1,605,588,000 2,285,650,134 

สนิทรัพย์ถาวร 190,870,226,000.00 14,721,085,862.00 

ขายสทุธิ 1,605,588,000 2,285,650,134 

สนิทรัพย์รวม 266,903,852,247       41,470,624,187      

จ านวนวันในรอบปีบัญชี(365) 365 365

อัตราการหมนุของลูกหนี้ 0.53 0.58

จ านวนวันในรอบปีบัญชี(365) 365 365

อัตราการหมนุของสนิคา้ 5.42 5.12

ซือ้สทุธิ 32,156,350,000.00    39,863,645,911.00 

เจ้าหนี้ 1,245,798,000.00      3,848,089,578.00   

จ านวนวันในรอบปีบัญชี(365) 365 365

อัตราการหมนุของเจ้าหนี้ 25 10

ระยะเวลาในการรับช าระหนี้ + 14 35

ระยะเวลาในการขายสนิคา้ 67 71

วงจรการด าเนินงาน - 0.21 0.49

ระยะเวลาในการจ่ายช าระหนี้ 14 35

3. อัตราการหมนุเวียนของ

สนิคา้

4. อัตราหมนุเวียนของ

สนิทรัพย์ถาวร

5. อัตราการหมนุเวียนของ

สนิทรัพย์รวม

6. ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการ

เกบ็หนี้

7. ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการ

ขายสนิคา้

8.อัตราการหมนุเวียนของ

เจ้าหนี้

9.ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการ

จ่ายช าระหนี้

10.วงจรการด าเนินงาน

11.วงจรเงินสด

0.58       

อัตราส่วนทางการเงิน สูตร

1. อัตราสว่นหมนุเวียน 2.64      1.58       

2. อัตราสว่นหมนุเวียนของ

ลูกหนี้

0.01      

0.01      

688.68 

67.34    

25.81    

0.53      

14.60    

0.21      

0.02      

0.49       

0.01       

ผลลัพธ์

0.16       

0.06       

629.31  

71.29    

10.36    

36.50    

(3.95)    

15.45    

(21.90)  

(0.28)    

0.00      

1.06      

(0.05)    

0.30      

(0.15)    

(0.05)    

59.37    

อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง 

อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรพัย์

เปรยีบเทียบคู่แข่ง
ส าหรบั 1 ปี พ.ศ. 2562

วิธีการค านวณ

5.12       5.42      
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CPF เบทาโกร CPF เบทาโกร เพ่ิม/ลด

หนี้สนิรวม 125,870,311,000       28,743,235,166       

สนิทรัพย์รวม 266,903,852,247       41,470,624,187       

หนี้สนิรวม 125,870,311,000       28,743,235,166       

สว่นผู้ถือหุ้น 122,557,883,000       13,237,828,985       

ก าไรขัน้ต้น x100 15,459,927,000         688,381,404            

ขายสทุธิ 1,605,588,000 2,285,650,134 

ก าไรจากการด าเนินงาน x100 15,303,605,000         592,306,711            

ขายสทุธิ 1,605,588,000 2,285,650,134 

ก าไรสทุธิของผู้ถือหุ้นสามญัX100 929,166,000               150,000,000            

ขายสทุธิ 1,605,588,000 2,285,650,134 

ก าไรสทุธิx100 15,303,605,000         592,306,711            

สนิทรัพย์ 266,903,852,247       41,470,624,187      

ก าไรสทุธิของผู้ถือหุ้นสามญัX100 929,166,000.00         150,000,000.00      

สว่นของผู้ถือหุ้นสามญั 122,557,883,000       13,237,828,985      

วิธีการค านวณ

15. อัตราก าไรจากการ

ด าเนินงาน

16. อัตราก าไรสทุธิ

17. อัตราผลตอบแทนจาก

สนิทรัพย์

18. อัตราผลตอบแทนต่อสว่น

ของผู้ถือหุ้น

12. อัตราสว่นหนี้รวมต่อ

สนิทรัพย์

13. อัตราสว่นหนี้สนิรวมต่อ

สว่นของผู้ถือหุ้น

ส าหรบั 1 ปี พ.ศ. 2562
อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง 

อัตราส่วนทางการเงิน สูตร

14. อัตราก าไรขัน้ต้น 9.63      

953.15 

57.87    

5.73      

0.01      

0.47      

1.03      

25.91    

6.56       

1.43       

0.01       

0.69       

2.17       

(0.00)    

ผลลัพธ์

0.30       

(1.14)    

9.33      

927.23 

51.31    

4.31      

(0.22)    

อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพความเสี่ยง

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร

เปรยีบเทียบคู่แข่ง
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อธิบายผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน 
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)
อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง 

 1.อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ปี2562 กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน

เท่ากับ 2.64 เท่า แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนท าให้สามารถช าระ
หนี้ระยะสั้นได้ด ีเพราะกิจการมีสภาพคล่องสูง 
 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562 กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 1.58 เท่า 
แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้หมุนเวียนท าให้สามารถช าระหนี้ระยะสั้นได้ดี 
เพราะกิจการมีสภาพคล่องสูง  
 สรุปว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  ดีกว่า บริษัท เบทาโกร จ ากัด 
(มหาชน)  เพราะอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีสภาพคล่องมากกว่า 
 

2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนของลูกหนี้   
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของ

ลูกหนี้เท่ากับ 0.53 รอบ ใช้เวลาเก็บหนี้ 688 วัน จึงเก็บหนี้ได ้
บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562  กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เท่ากับ 

0.58 รอบ ใช้เวลาเก็บหนี้ 629 วัน จึงเก็บหนี้ได้  
สรุปว่า บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ดีกว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 

(มหาชน)  เพราะมีจ านวนรอบในการขายมากกว่าและขายได้เยอะกว่า 
 3. อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ   
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของ

สินค้าคงเหลือเท่ากับ 5.42  รอบ ระยะเวลาในการเก็บสินค้าไว้รอขาย 67 วันจึงจะขายได้ 
 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562  กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ

เท่ากับ 5.12 รอบ  ระยะเวลาในการเก็บสินค้าไว้รอขาย 71 วันจึงจะขายได้ 

 สรุปว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  ดีกว่า บริษัท เบทาโกร จ ากัด 

(มหาชน) เพราะสินค้ามีคุณภาพขายได้เร็ว จ านวนเก็บไว้จึงน้อยวัน 

 

 



151 
 

อัตราส่วนด้านความเสี่ยง 
 

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์   
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  ปี 2562 กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ

สินทรัพย์เท่ากับ 0.47 เท่าแสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากหนี้สิน 47% ที่เหลือ 53% กิจการใช้เงินทุน
จากสินทรัพย์แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการช าระหนี้ 

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562  กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์เท่ากับ 
0.69 เท่าแสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากหนี้สิน 69% ที่เหลือ 31% กิจการใช้เงินทุนจากสินทรัพย์
แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการช าระ 

สรุปว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  ดีกว่า บริษัท เบทาโกร จ ากัด 
(มหาชน) เพราะ มีความเสี่ยงต่ าในการช าระหนี้ 

2. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562 กิจการมีหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ

เท่ากับ 1.03 เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากส่วนของเจ้าของเท่ากับ 0 เท่า แต่ใช้เงินทุนจาก
หนี้สินเท่ากับ 0.47 เท่า แสดงว่าไม่มีความเสี่ยงเพราะทุนมากกว่าหนี้สินความเสี่ยงต่ า  

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562  กิจการมีหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 2.17 
เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากส่วนของเจ้าของเท่ากับ 0 เท่า แต่ใช้เงินทุนจากหนี้สินเท่ากับ 0.69 
เท่า แสดงว่าไม่มีความเสี่ยงเพราะทุนมากกว่าหนี้สินความเสี่ยงต่ า  

สรุป บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ดีกว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน)เพราะทุนมากกว่าหนี้สินมีความเสี่ยงต่ า 
อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพในการหาก าไร 

1. อัตราก าไรสุทธิ   
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562  กิจการมีอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ 

57.87% แสดงว่ากิจการขายได้ 100 บาท หักค่าใช้จ่ายแล้วท าให้ได้ก าไร 57.87 บาท 
บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562  กิจการมีอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ 6.56% แสดงว่า

กิจการขายได้ 100 บาท หักค่าใช้จ่ายแล้วท าให้ได้ก าไร 6.56 บาท  
สรุปว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)ดีกว่าบริษัท เบทาโกร จ ากัด 

(มหาชน) เพราะมีก าไรสุทธิมากกว่าและก าไรขั้นต้นมากกว่า แสดงถึงประสิทธิภาพในการหา
ก าไรเพิ่มขึ้น 

 



152 
 

2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562  กิจการมีอัตราผลก าไรตอบแทน

จากสินทรัพย์เท่ากับ 5.73% แสดงว่ากิจการทีสินทรัพย์เท่ากับ 100% สามารถท าให้เกิดผล
ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นก าไร 5.73 บาท  

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562   กิจการมีอัตราผลก าไรตอบแทนจากสินทรัพย์
เท่ากับ 1.43% แสดงว่ากิจการทีสินทรัพย์เท่ากับ 100% สามารถท าให้เกิดผลประโยชน์ของ
สินทรัพย์เป็นก าไร 1.43 บาท  
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ดีกว่า บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
เพราะสินทรัพย์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลก าไรมากกว่า 

3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  ปี 2562  กิจการมีอัตราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1% แสดงว่ากิจการมีส่วนของเจ้าของเท่ากับ 100% สามารถบริหารงาน
แล้วเกิดผลก าไร  

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562    กิจการมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
เท่ากับ 1% แสดงว่ากิจการมีส่วนของเจ้าของเท่ากับ 100% สามารถบริหารงานแล้วเกิดผลก าไร  
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)และบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)  มี
ส่วนของเจ้าของให้ผลตอบแทนเท่ากัน 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

1. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร   
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562   กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 0.01 เท่า แสดงว่ายอดขาย 100 ก่อให้เกิดผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 
0.01 เท่า 

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562    กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
ถาวรเท่ากับ 0.16 เท่า แสดงว่ายอดขาย 100 ก่อให้เกิดผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 0.16 เท่า  
  สรุป บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ดีกว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน)เพราะสินทรัพย์ถาวรให้ผลตอบแทนมากกว่า  
           2. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม   

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562   กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.01 เท่า แสดงว่ายอดขาย 100 บาท สินทรัพย์รวมเฉลี่ยดังกว่าก่อให้เกิด
ประโยชน์  
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บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ปี 2562     กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
รวมเท่ากับ 0.06 เท่า แสดงว่ายอดขาย 100 บาท สินทรัพย์รวมเฉลี่ยดังกว่าก่อให้เกิด 
 สรุป บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ดีกว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) เพราะสินทรัพย์รวมให้ผลตอบแทนมากกว่า 
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บทท่ี 5 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปการท าโครงการ 

          การจัดท าบัญชีโครงการในคร้ังนี้ทางผู้จัดท าได้เลือกบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 

(มหาชน) ไตรมาส 1-3 ประจ าปี 2556 เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ซึ่งด าเนินธุรกิจเกษตรอุตสา

กรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อศึกษาการจัดท าอัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนวิเคาระห์

สภาพคล่อง อัตราส่วนวิเคาระห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพความ

เสี่ยง อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร อัตราส่วนวิเคราะห์มูลค่าทางการตลาดของหนี้

พร้อมรายงานการวิเคราะห์ของบริษัทพร้อมทั้งได้ศึกษาและได้เรียนรู้วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์

โครงสร้างองค์กร วิเคราะห์การวางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงินคือน างบการเงินของไตรมาสที่ 

1 - 3 ของ ปี พ.ศ. 2562 แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นวิเคาระห์และเรียบเรียงข้อมูล จากนั้นก็น าข้อมูลมา

จัดการน าเสนอและสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางยุคเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ 

           แนวทางการแก้ไขปัญหาและสรุปการด าเนินงานในขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมแรกจนถึงขั้นตอน

สุดท้าย ที่กิจการประสบความส าเร็จ นอกจากนี้การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจดบันทึกยังท าให้ทราบถึง

แนวทางการจัดท าบัญชี การดูแลรักษาระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพให้หประสบความส าเร็จ

ทุกด้านและยังช่วยให้ทราบถึงผลด าเนินการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)

ในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วยให้ทราบในการก าหนดนโยบายในการวางแผนวิเคาระห์และการ

ตัดสินใจต่างๆในบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการท าโครงการ 

          5.2.1  เวลาในการจัดท าโครงการและวางแผนงานมาเวลาค่อนข้างจ ากัดมาก 

          5.2.2  ความไม่เข้าใจในการค านวณสูตรต่างๆเลยท าให้ค านวณผิด 

          5.2.3  มีการสื่อสารเข้าใจผิดท าให้ส่งงานล่าช้า 

          5.2.4  เวลาว่างของสมาชิกกลุ่มไม่ตรงกัน 
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5.3  แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

           5.3.1 วางแผนและศึกษาข้อมูลในการจัดท าโครงการ 

           5.3.2  สอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหาข้อมูลในอินเตอร์เนต็เพิ่มเติม 

          5.3.3  สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องแบ่งหน้าที่กันท า และต้องรับผิดชอบในหน้าทที่ตนเอง

ได้รับมอบหมาย 

          5.3.4   หาเวลาว่างหลังพักเที่ยงหรือเวลาว่างในวันหยุดต่างๆเพื่อมารวมกันท าโครงการ 

5.4  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าโครงการ 

          5.4.1  นักศึกษาความรู้ความเข้าใจในการธุรกิจ 

          5.4.2  นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพในอนาคต 

          5.4.3  นักศึกษาสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากการวางแผนท าธุรกิจ 

          5.4.4  นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มทีมมีความสามัคคีและความรับผิดชอบใน

หน้าที่ได้รับมอบหมาย   

5.5  ข้อเสนอแนะ 

          5.5.1  การจัดท าเอกสารต่างๆจะต้องมีความถูกต้อง เพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยความรอบ

ครอบและมีความระเบียบในการจัดท าเอกสาร 

          5.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างจะต้องใช้แนวคิดกว้างขวางเพราะฉะนั้นจะต้องมีความ

เป็นกลางในการตัดสินใจวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสม 

          5.5.3  ต้องมีการวางแผนในการท างานเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงและเพื่อสมาชิกกลุ่ม

เข้าใจในการท างาน  

          5.5.4  สมาชิกกลุ่มต้องมีความสามัคคี รู้จักอดทน รู้จักมีน้ าใจและความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย  
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บรรณานุกรม 

ความหมายของบัญชี 

 ค้นหาจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ 

ประวัติความเป็นมาของ  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  

 ค้นหาจาก https://www.cpfworldwide.com/th/home 

มาตรฐานการบัญชี  

ค้นหาจาก https://nukbunchee.com/cms 

การวิเคาราะห์รายการทางการเงิน  

ค้นหาจาก https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2019/05/Signed-FS-Q119-TH.pdf 

การวิเคราะห์  SWOT ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน 

ค้นหาจาก  

http://km-ir.arts.tu.ac.th/files/original/cbfed04b9a71ed9faf76e2a3092567bc6dfd6dac.pdf 

งบการเงินของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

ค้นหาจาก http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgi-

bin/resultFS.php?from_page=findFS&lang=T&cmb_comp_id=1219 

 

 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://www.cpfworldwide.com/th/home
https://nukbunchee.com/cms
https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2019/05/Signed-FS-Q119-TH.pdf
http://km-ir.arts.tu.ac.th/files/original/cbfed04b9a71ed9faf76e2a3092567bc6dfd6dac.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgi-bin/resultFS.php?from_page=findFS&lang=T&cmb_comp_id=1219
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgi-bin/resultFS.php?from_page=findFS&lang=T&cmb_comp_id=1219
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

โครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

********************************************** 

1.  ชื่อโครงการ      บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  

                              ไตรมาส  1  –  3  ประจ าปี 2561    

     ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารแบบครบวงจรสามารถ 

2.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

2.1  นางสาวนิราวัณย์   ทารินทร์       ปวส.2/25     เลขที่ 15 

 2.2  นางสาวจริยา         ศรีโภคา        ปวส.2/25     เลขที่  20 

3.  หลักการและเหตุผล 

 การบัญชีมีความส าคัญต่อธุรกิจในหลายรูปแบบ มีบทบาทในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง

สามารถตัดสินใจ กระบวนการทางด้านบัญชีนั้นประกอบด้วย การวัดและการสรุปผลการ

ด าเนินธุรกิจ การแปลความหมายของข้อมูลทางการเงิน และการรายงานผลไปยังผู้รับผิดชอบ

เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ในปัจจุบันมีสถานประกอบการ การประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

เกิดขึ้นเป็นจ านวนมากและสถานประกอบการต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ มุ่งหวังผล

ก าไร ผู้ประกอบการจึงค านึงถึงความสอดคล้องระหว่างการด าเนินธุรกิจและการตัดสินใจที่

จะต้องกระท าเพื่อให้สอดคล้องกัน 

 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)ได้มีวิธีการด าเนินธุรกิจหลากหลายวิธีท าให้

เกิดทางเลือกใหม่ของอาหารสดแปรและอาหารส าเร็จรูปในตลาดเมืองไทย  ดังนั้นคณะผู้จัดท า

จึงมีความสนใจในการเลือกศึกษาการจัดท าบัญชีของธุรกิจประเภทนี้เพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่

มีชื่อเสียงในด้านแบรนด์ของตัวเอง มีผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก 
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4.  วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดท างบการเงินของบริษัท  

4.2  เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

4.3  เพื่อศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4.4  เพื่อให้มีความสามัคคีกันในหมู่คณะในการจัดท าโครงการให้ส าเร็จลุล่วง 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1  ทราบถึงขั้นตอนการจัดท างบการเงินของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

       5.2  สามารถทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

5.3  สามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

        5.4  ท าให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะเพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วง      

6.  เป้าหมาย 

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่  2  ห้อง 25 สาขาวิชาการบัญชี  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  จ านวน 2  คน 

7. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

       7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

  7.1.1  น าเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

  7.1.2  จัดท าเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการด าเนนิโครงการ 

  7.1.3  จัดท าหนังสือขออนุญาตในการขอเอกสารมาประกอบท าโครงการ 
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 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 

  7.2.1  รวบรวมประวัติความเป็นมาของบริษัทที่ท าการเปรียบเทียบ 

  7.2.2  จัดท าเอกสารรับ-จ่ายของบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบ 

  7.2.3  ลงรายการรับ-จ่ายของบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบ 

   7.2.4  รวบรวมเอกสารประกอบงบการเงิน 

 7.3  ขั้นตอนสรุป 

  7.3.1  เปรียบเทียบงบก าไรขาดทุนของบริษัทในแต่ละเดอืน 

  7.3.2  น าเสนองบการเงินต่อผู้อนมุัติโครงการ 

  7.3.3  น าเสนอโครงการในรูปแบบ Power Point 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 2  มิถุนายน  2562   ถึง  15  กุมภาพันธ์ 2563 

9.  สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

10. งบประมาณด าเนินการ 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่เสนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1.  กระดาษ A4 

2.  ค่าเข้ารูปเล่ม 

3. ค่าพิมพ์เอกสาร+น้ าหมึก 

4. แผ่นซีดี+กล่อง 

5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

300.00 

200.00 

500.00 

20.00 

200.00 

1. กระดาษ A4 

2. ค่าเข้ารูปเล่ม 

3. ค่าพิมพ์เอกสาร+น้ าหมึก 

4. แผ่นซีดี+กล่อง 

5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

500.00 

200.00 

880.00 

30.00 

300.00 

รวม 1,220.00 รวม 1,910.00 

 

สรุป ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริงสูงกว่าที่เสนอ จ านวน 690 บาท 
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                ชื่อ – สกุล  นางสาวนิราวัณย์  ทารินทร์ 

รหัสนักศึกษา  40550 

วัน / เดือน / ปี เกิด 1/มี.ค./2543 

ประวัติการศึกษา   จบมัธยมศึกษาตอนต้นจาก 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม                          

จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                          

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

 

               ชื่อ – สกุล                       นางสาวจริยา            ศรีโภคา       

               รหัสนักศึกษา                  40973 

วัน / เดือน / ปี เกิด  2/ก.ย./2536 

ประวัติการศึกษา  จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                           

             วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ 

 


