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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 

 
1. ผลกำรด ำเนินงำน   

1.1 รำยได้จำกกำรขำย 

บริษทัฯ มียอดขำยรวมส ำหรับไตรมำสท่ี 2/2562 และ 2/2561 จ  ำนวน 5,925.67 ลำ้นบำท และ  
5,538.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.98 และส ำหรับยอดขำยคร่ึงปีแรกของปี 2562 บริษทัฯ 
มียอดขำยรวมอยุ่ท่ี 11,543.15 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 830.68 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.75 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปี 2561                

เม่ือแยกวเิครำะห์ยอดขำย (ส ำหรับงวดคร่ึงปี) ตำมประเภทสินคำ้และพื้นท่ี พบวำ่ รำยไดจ้ำกกำร
ขำยสินคำ้ในประเทศ มียอดขำยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.40 มีสำเหตุมำจำกตลำดบะหม่ีก่ึงส ำเร็จรูปมีกำรขยำยตวั 
ประกอบกบักำรท่ีบริษทัฯไดอ้อกสินคำ้รสชำติใหม่และไดรั้บกำรตอบรับท่ีดีจำกผูบ้ริโภค ในขณะท่ียอดขำย
ต่ำงประเทศเพิ่มข้ึน ร้อยละ 13.24 ซ่ึงมีกำรปรับตวัดีต่อเน่ืองจำกไตรมำสก่อนหน้ำ และตลำดในภูมิภำค
เอเชียยงัคงมีอตัรำกำรเติบโตและมีสัดส่วนต่อยอดขำยทั้งหมดสูงท่ีสุด 

 

1.2 ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขำยส ำหรับไตรมำสท่ี 2/2562 มีจ  ำนวน 3,781.86 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 214.76 ลำ้นบำท หรือ
ร้อยละ 6.02 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนักบัปีก่อน เน่ืองจำกกำรใช้วตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ในกำร
ผลิตเพิ่มข้ึนตำมยอดขำย และเม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย (ส ำหรับงวดคร่ึง
ปี) เท่ำกบัร้อยละ 64.41 ต  ่ำกว่ำช่วงเดียวกนักบัปีก่อนหน้ำซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 64.82 เน่ืองจำกรำคำน ้ ำมนัปำล์ม
ปรับตวัลดลง  
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1.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ส ำหรับไตรมำสท่ี 2/2562 มีจ  ำนวน 1,037.75 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 
123.95 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.56 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนักบัปีก่อน ค่ำใช้จ่ำยท่ี
เพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรตั้งส ำรองผลประโยชน์พนักงำนท่ีสูงข้ึนตำมพรบ.คุม้ครอง
แรงงำน 2562 เม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย (ส ำหรับ
งวดคร่ึงปี) เท่ำกบัร้อยละ 16.86 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.02 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนำ้  

1.4 ก ำไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ส ำหรับไตรมำสท่ี 2/2562 จ  ำนวน 
974.18 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 128.48 ลำ้นบำท คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.19 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปี
ก่อน และมีอตัรำก ำไรสุทธิอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 15.36 ของรำยไดร้วม (รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้) ซ่ึงสำเหตุหลกัมำจำกก ำไรจำกกำรขำยท่ีดินของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง และเม่ือ
พิจำรณำผลประกอบกำรคร่ึงปีแรกของปี 2562 บริษทัฯ สำมำรถท ำก ำไรสุทธิ จ  ำนวน 1,839.83 ลำ้นบำท 
เพิ่มข้ึน 304.69 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 19.85 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ 

2.          ฐำนะกำรเงิน 

             2.1 สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 มีจ  ำนวน 32,682.17 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกส้ินปีก่อน 
จ ำนวน 1,840.60 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 5.97 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์ลกัท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ สินทรัพยถ์ำวร
รวม 18,336.53 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 56.11 ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยห์มุนเวียน 14,345.64 ลำ้นบำท 
คิดเป็นร้อยละ 43.89 ของสินทรัพยร์วม โดยรำยกำรหลกัท่ีเพิ่มข้ึนมำจำก รำยกำรเงินลงทุนชัว่ครำวเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินฝำกประจ ำ  

2.2 หนีสิ้นรวม 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 มีจ  ำนวน 4,342.25 ลำ้นบำท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำก
ปลำยปี 2561 จ  ำนวน 323.63 ลำ้นบำท จำกรำยกำรหลกัคือเจำ้หน้ีกำรคำ้และรำยกำรส ำรองผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ีน อยำ่งไรก็ตำมหน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน ในขณะท่ี
รำยกำรหน้ีสินระยะยำวมีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 26.42 ของหน้ีสินทั้งหมด และอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ เท่ำกบั 0.20 เท่ำ 
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2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีจ ำนวน 28,339.92 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน
จำกส้ินปี 2561 เป็นจ ำนวน 1,516.96 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 5.66 เน่ืองจำกบริษทัฯ มีก ำไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน  

3. สภำพคล่อง 

ส ำหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2562 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
จ ำนวน 2,009.72 ลำ้นบำท มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน และกำรจดัหำเงิน จ ำนวน 1,971.18 
ลำ้นบำท  และ 710.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
จ ำนวน 3,184.80 ลำ้นบำท ลดลงจำกตน้งวด เป็นเงิน 691.29 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกมีกำรจ่ำยปัน
ผลงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2561  


