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Disclaimer: ขอ้มลูต่างๆทีป่รากฏ เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้มลูเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้
ขอ้มลูแก่ผูส้นใจเท่านัน้ โดยส านักงานส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการต์า จะไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆทีอ่าจเกดิขึน้
จากการทีม่บีุคคลน าขอ้มลูนี้ไปใชไ้ม่ว่าโดยทางใด  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

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

Indofood มีกำไรสุทธิปี 2563 เพิ่มขึ้น 

สรุปข่าว 

  PT Indofood Sukses Makmur (INDF) บริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ และบริษัทย่อยในเครือ PT 
Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) มีกำไรเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของยอดขายอาหารแปรรูปในปี 2563 

 รายงานการเงินของ Indofood ล่าสุดปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มข้ึนร้อยละ 31.5 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน มูลค่า 6.46 ล้านล้านรูเปียห์ ขณะเดียวกัน รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 มูลค่า 81.73 ล้านล้านรเูปียห์ 
จากปีก่อน เพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 มูลค่า 54.98 ล้านล้านรูเปียห์  

 Indofood มีผลการดำเนินงาน/การเงินที่ดีสม่ำเสมอ จากรูปแบบธุรกิจแนวดิ่งที่มีประสิทธิภาพและ
แข็งแกร่ง รวมทั้งเป็นแบรนด์ที่รู้จักของผู้บริโภค โดย Anthoni Salim ประธานบริษัท Indofood กล่าวว่า 
เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะระมัดระวังด้านการป้องกันด้านสุขภาพของพนักงานและเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของธุรกิจแนวด่ิงต่อไป 
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 รายงานการเงินของ Indofood แสดงให้เห็นถึง รายได้จากธุรกิจทั้งสี่ประเภทที่เพิ่มขึ้น ICBP ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ดำเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์สำหรับผู้บริโภค (CBP) ของ Indofood ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 
อาทิ Indomilk (นม), Chitago (ขนมขบเคี้ยว) และ Indomie (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) มีรายได้มากที่สุด เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มูลค่า 46.97 ล้านล้านรูเปียห์ โดยความต้องการของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากผู้บริโภคกักตุนอาหารสำเร็จรูปในช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคม
ขนาดใหญ่ (PSBB) ทั้งนี้ ปี 2563 กำไรสุทธิของ ICBP มูลค่า 6.59 ล้านล้านรูเปียห์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.7 รายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ชดเชยค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5  

 Indofood มีธุรกิจอื่นๆ อีก 3 กลุ่ม ได้แก่ Bogasari ผู้ผลิตแป้งสาลีและพาสต้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
IndoAgri ธุรกิจกลุ่มการเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 และธุรกิจการจัดจำหน่าย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  

 Mimi Halimin นักวิเคราะห์จาก Mirae Asset Sekuritas Indonesia รายงานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2564 โดยคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะค่อยๆ พื้นตัวดีขึ้น ทำให้กำลังซื้อปรับตัวดีขึ้น ขณะเดียวกัน การ
ขยายตลาดเป้าหมายของธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์สำหรับผู้บริโภค (CBP) ของ Indofood จากการเข้าซื้อ
กิจการ Pinehill และราคาน้ำมันปาล์มดิบที่สูงขึ้น จะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของ INDF ในปี 2564 

 เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ICBP ซื้อกิจการ Pinehill Co. (Pinehill Group) ซึ่งเปน็ผู้ผลิตและจำหน่าย
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในตะวันออกกลาง แอฟริกา และเซอร์เบียภายใต้แบรนด์ Indomie  

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 Indofood เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารยักษ์ใหญ่ของอินโดนีเซีย ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่ง
สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม ขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุงอาหาร แป้งสาลี น้ำมันพืช อาหารสำหรับเด็กและทารก และ
เครื่องดื่ม ผลประกอบการของ Indofood ในปี 2563 ได้รับการสนับสนุนจากตลาดในประเทศขนาดใหญ่ การ
แพร่ระบาดของ Covid-19 ซ่ึงทำให้ผู้บริโภคกักตุนอาหารสำเร็จรูปในช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการจำกัดกิจกรรม
ทางสังคมขนาดใหญ่ (PSBB) และการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ โดยการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศเพ่ือ
ขยายตลาด ทั ้งนี Indofood จำหน่ายบะหมี่กึ ่งสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ต่างๆ เช่น Indomie, Supermi, 
Sarimi, Sakura, POP MIE และ 3Ayam โดย Indomie มียอดขายสูงสุดและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ ตะวันออกกลาง และอื่นๆ อีกทั้งการที่ 
Indofood แตกสายการผลิตเป็นแบรนด์ต่างๆ ทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม จึงกลายเป็นผู้นำตลาด
อาหารกึ่งสำเร็จรูปของอินโดนีเซีย  

 ผลิตภัณฑ์อาหารและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยไม่ได้เติบโตในอินโดนีเซียมากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์
นำเข้ามักมีราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์ในประเทศ และการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ห่างไกลยังไม่ดีพอ ทำให้ไม่
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง 
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 อย่างไรก็ตาม ร้านสะดวกซ้ือหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตมักจะมีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ของเกาหลีใต้จำนวนมาก โดยได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอินโดนีเซีย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระแสซีรี่ย์เกาหลีใต้
และการส่งเสริมการขายของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้บริโภค 

     ที่มา : Jakarta Post ลงวนัที่ 25 มีนาคม 2564 

 


