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สรปุรายได้ในไตรมาสที 1 ปี 2565

ยอดขายไตรมาสท ี 1 ปี 2565 ของบรษัิทฯ และ

บรษิัทย่อย ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจแป้งมนั

สาํปะหลงั (Native) จาํนวน 1,321 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 54 รายไดจ้ากธุรกิจแปง้มนัสาํปะหลงั

มลูค่าเพิม (HVA) จาํนวน 664 ลา้นบาท หรือรอ้ย

ละ 27 และรายไดจ้ากธุรกิจอาหารจาํนวน 480 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19 รวมเป็นยอดขายทงัหมด 

2,465 ลา้นบาท เพิมขึน 328 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

15 เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีผ่านมา 

บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 

24% เพิมขึน 1% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีก่อน 

ถึงแมว้่าบริษัทฯ จะไดร้บัแรงกดดนัจากหลาย

ปัจจยั เช่น การปรบัตวัเพิมขึนของราคาตน้ทนุ

วตัถุดิบ การค่าขนส่งและค่าระวางเรือปรบัตวั

เพิมขึนสงู ราคานาํมนัและพลงังานอืนทปีรบัตวั

บ ริ ษั ท  ไ ท ย ว า  จํา กั ด  ( ม ห า ช น )  
การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

สาํหรบัไตรมาส / 5 สินสดุวนัที  มีนาคม 5 

รายได้รายไตรมาส 

2565 

ยอดขายแยกตามธุรกิจ 
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สงูขนึ  ทงันีปัจจยัหลกัทีทาํใหบ้ริษัทยงัสามารถ

รกัษาระดบัอตัรากาํไรขนัตน้ไดเ้นืองจากอปุสงคท์ี

เพิมขึนอย่างต่อเนืองสาํหรบัการส่งออกสินคา้แปง้

มนัสาํปะหลงั สง่ผลใหร้าคาขายเฉลียสงูขนึ 15%  

สาํหรบัสินคา้กลุ่มอาหาร บริษัทฯ ไดป้รบัราคาขาย

เพิมขึนในไตรมาสนี  ประกอบกบัการบรหิารจดัการ

เพิมประสิทธิผลในการผลิตอย่างต่อเนือง 

บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ  7 

เทียบเท่ากบัอตัรากาํไรสทุธิงวดเดียวกนัของปีก่อน  

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีผลการดาํเนินงานแยก

ตามหน่วยธุรกิจดงัต่อไปนี

  Q1'65 Q1'64 YoY Q4’64 QoQ 

รายไดจ้ากการขาย   2,465     2,138  15% 2,487  -1% 

ตน้ทนุขาย    1,891      1,653  14% 2,030  -7% 

กาํไรขนัตน้       573         484  18% 457  26% 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร       363         319  14%   383  -5% 

รายไดอื้นๆ*         18          35  -47%     27  -33% 

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินไดแ้ละตน้ทนุทางการเงิน       228         200  14%  101  126% 

ตน้ทนุทางการเงิน         18         17  4%     16  11% 

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้        210         183  15%     85  148% 

ภาษีเงินได ้         32          34  -6%   -3 -1307% 

กาํไรสทุธิ       178         149  20%     88  104% 

      

NCI         12          21  -44%     7  78% 

Equity holder       167         128  30%   81  106% 

กาํไรต่อหุน้      0.19        0.15  30%  0.09  106% 

FX: USD/THB      33.1        30.3  9% 33.4  -1% 

อตัรากาํไรขนัตน้ 24% 23% 1% 18% 5% 

%ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร/ยอดขาย 15% 15% 0% 15% -1% 

อตัรากาํไรสทุธิ 7% 7% 0% 4% 4% 

*รวมกาํไรขาดทนุจากอตัราแลกแปลยีนสทุธิกบักาํไรขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ ์
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดาํเนินงานแยกตามหน่วยธุรกิจดังต่อไปนี 

รายได้จากธุรกิจแป้งมันสําปะหลังและแป้งมันสาํปะหลังมูลค่าเพมิ (HVA)

ในช่วงไตรมาสที 1 ปี 2565 ยอดขายจากธุรกิจแปง้

มนัสาํปะหลงัมจีาํนวนเท่ากบั 1,321 ลา้นบาท 

เพิมขึนรอ้ยละ 36 จากปีก่อน และยอดขายจาก

ธุรกิจแปง้มนัสาํปะหลงัมลูค่าเพมิ (HVA) มจีาํนวน

เท่ากบั 664 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9 เมือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีทผี่านมา  

ยอดขายกลุม่มนัสาํปะหลงัทีเพิมขึนรอ้ยละ 36 เป็น

ผลมาจากความตอ้งการทเีพิมขึนจากประเทศที

นาํเขา้หลกั ซงึราคาขายของแป้งมนัสาํปะหลงัและ

การอ่อนตวัลงของค่าเงินบาทเมือเทียบกบัดอลลาร์

สหรฐั ไดป้รบัตวัเพิมขึน รอ้ยละ 17   

ถึงแมว้่าปรมิาณการสง่ออกแปง้มนัสาํปะหลงัของ

ประเทศไทยในไตรมาส  ปี 2565 จะเพมิขึนรอ้ยละ 

2 แตม่ลูค่าการสง่ออกเพิมขึนรอ้ยละ 20 เมือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (ทีมา : กรมศลุกากร).  

 ปรมิาณการขายของแปง้มนัสาํปะหลงัมลูค่าเพิม

ลดลงรอ้ยละ 9 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจาก

ยอดขายผลิตภณัทก์ลโูคส 

บรษัิทฯ ยงัเผชิญกบัความทา้ทายในปัญหาเรือง ค่า

ระวางเรือทีปรบัตวัสงูขึนอย่างต่อเนือง สว่นปัญหา

การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรท์าํใหก้ารส่งออก

ลา่ชา้มีแนวโนม้ทีดีขึน 

บรษัิทฯ ยงัเชือมนัว่าผลกระทบจากโควิด 19 ใน

ประเทศจีนซงึเป็นประเทศคู่คา้หลกัซงึมีการ lock 

down ในบางเมืองทีมีการระบาดหนกั จะเป็น

ผลกระทบต่ออตุสาหกรรมในระยะสนั ภาพรวม

แนวโนม้การสง่ออกปี 2565 ของบรษัิทฯ คาดว่าจะ

สามารถขยายตวัและเติบโตไดอ้ย่างต่อเนอืง จาก

การขยายกลุ่มลกูคา้ไปยงักลุ่มใหม่ๆ 
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ปริมาณและมูลค่าการส่งออกแป้งมันสาํปะหลังของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

รายได้จากธุรกิจอาหาร

บรษิัทฯ ยงัคงรกัษาความเป็นหนงึในผูน้าํตลาด 

โดยเฉพาะผลิตภณัฑว์ุน้เสน้และผลิตภณัท์

ก๋วยเตียวในประเทศไทยสามารถเติบโตอย่าง

แข็งแกรง่ในทกุช่องทางการขายทีสาํคญั ผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจอาหารของบริษัทฯ ยงัสามารถ

เติบโตไดอ้ย่างต่อเนือง โดยในไตรมาสที 1 ปี 2565 

ยอดขายรวมจากธุรกิจอาหารมีจาํนวนเท่ากบั 480 

ลา้นบาท เพมิขนึรอ้ยละ 10 เมอืเปรียบเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีทกี่อน 

โดยมีสดัสว่นยอดขายในประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 86 

ในขณะทยีอดขายจากการส่งออกไปขายใน

ต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 14  ของยอดขายจาก

ธุรกิจอาหารทงัหมด  ในไตรมาสนี บริษัทไดป้รบั

ราคาขายเพมิขึน เพือรองรบัการเพิมขึนของตน้ทุน

วตัถุดิบและค่าพลงังาน  

ยอดขายผลิตภณัฑอ์าหารเพิมขึนในช่องทางหลกั 

โดยเฉพาะการขายส่ง (Wholesale) หน่วยรถเงิน

สด และการขายอตุสาหกรรม (Industrial 

Catering) รวมถึงการเติบโตของปริมาณการขาย

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

ปรมิาณ 2564 256,086 361,764 450,876 246,537 246,537 261,262 242,956 300,539 347,335 289,932 291,491 380,465

ปรมิาณ 2565 325,292 362,904 398,621
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ในประเทศเวียดนามทีเติบโตถึงรอ้ยละ 52 ซงึเป็น

ผลมาจากการขยายการจัดจาํหน่าย การเพมิความ

หลากหลายของประเภทสินคา้ การพฒันาสินคา้

รูปแบบใหม่ทีดีต่อสขุภาพ สุขอนามยั และมีความ

สะดวกสบาย ปัจจยัสาํคญัเหลา่นีเป็นปัจจยัหลกัใน

การผลกัดนัการเติบโตของยอดขายของกลุม่ธุรกิจ

อาหาร จากเหตกุารณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด 

ผูบ้รโิภคยคุ New Normal มีความตอ้งการและวิถี

ชีวิตทเีปลียนแปลงไป ซงึความตอ้งการสาํหรบั

อาหารทสีะอาด ปลอดภยั ดีต่อสขุภาพ มีเพิมขึน 

ซงึสอดคลอ้งกบักลยทุธห์ลกัของบริษัทฯ ในการ

สรา้งสรรคน์วตักรรมเพอืส่งมอบอาหารทดีีต่อ

สขุภาพใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

นอกจากนียอดขายของบรษัิทฯ ในปี 2565 คาดว่า 

จะสามารถรกัษาอตัราการเติบโตต่อเนอืง จาก

ความตอ้งการของผลิตภณัฑห์ลกัทีเพิมขึน การ

เปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อย่างต่อเนือง และการ

ขยายฐานลกูคา้ใหม่

 

กาํไรขันต้น

กาํไรขนัตน้ในช่วงไตรมาสที 1 ปี 2565 มจีาํนวน

เท่ากบั 573 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้

รอ้ยละ 24 ซงึมากกว่าช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน

รอ้ยละ 1 

ถึงแมว้่าบริษัทฯจะไดร้บัแรงกดดนัจากหลายปัจจยั 

เช่น การปรบัตวัเพมิขึนของราคาตน้ทนุหวัมนั

สาํปะหลงั และวตัถุดิบหลกัทใีชผ้ลิตวุน้เสน้และ

เสน้ก๋วยเตียว การเพมิขนึของค่าระวางเรือ และการ

เพิมขึนของตน้ทนุพลงังาน  อย่างไรตาม อตัรากาํไร

ขนัตน้ไดเ้พิมขึนรอ้ยละ 1 เนืองจากราคาขายเฉลีย

ทปีรบัตวัสงูขนึ และอตัราแลกเปลียนทปีรบัตวั

สงูขนึในสดัส่วนใกลเ้คียงกบัการเพมิขึนของตน้ทนุ

ของธุรกจิแป้งมนัสาํปะหลงั  

สว่นอัตรากาํไรขนัตน้ของธุรกิจอาหารทีสงูขนึจาก

การปรบัราคาสินคา้ การบริหารการขายใหม้ี

สดัสว่นการขายตามช่องทางการจาํหน่ายทมีีอตัรา

กาํไรขนัตน้สงู  และการบรหิารจดัการลดตน้ทนุเพือ

เพิมประสิทธิผลในการผลิต 

บรษัิทฯมีอตัรากาํไรขนัตน้ของธุรกิจแป้งมนั

สาํปะหลงั เป็นรอ้ยละ 21 เท่ากบัช่วงเวลาเดียวกนั

ในปี 2564 ในขณะทกีาํไรขนัตน้ของธุรกิจอาหาร 

ในปี 2565 เท่ากบัรอ้ยละ 33 เพิมขนัรอ้ยละ 3 เมือ

เทียบกบัปี 2564  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบรหิารในช่วงไตรมาส

ท ี1 ปี 2565 เท่ากบัจาํนวน 363 ลา้นบาท เพิมขึน

รอ้ยละ 14 เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน โดยค่าใชจ่้ายทเีพิมขึนหลกัๆ เกิดจากการ

เพิมขึนของค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ ซงึ

สอดคลอ้งกบัปรมิาณการขายทีเพิมขึน อตัราค่า

ขนส่งทีเพิมขึนตามราคานาํมนัทปีรบัตวัสงูขึน การ

เพิมขึนของค่าใชจ่้ายพนกังานสาํหรบัการสรา้ง

ธุรกิจใหม่ 

 

 

กาํไรสุทธิส่วนทเีป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 ของบรษิัทฯ 

และบริษัทย่อยกาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของผูถื้อหุน้

จาํนวนเท่ากบั 167 ลา้นบาท เพิมขึน 39 ลา้นบาท 

เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ปัจจยัหลกัจาก

ในการการเพมิของกาํไรสทุธิมาจาก ยอดขายซงึ

เกิดจากราคาขายทีเพิมขึน อตัราแลกเปลียน

เงินตราทีสงูขนึ ทงันีอตัราค่าใชจ่้ายทางภาษีต่อ

กาํไรลดลงจากการใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีจาก

การไดร้บัการสนบัสนนุโครงการประหยดัพลงังาน 

 

บทวิเคราะหก์ระแสเงนิสด

สาํหรบัในช่วงไตรมาส 1 2565 เงินสดสุทธิใชไ้ปใน

กิจกรรมดําเนินงานอยู่ ที จํานวน 367 ล้านบาท 

เพิมขึน 50 ลา้นบาท เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีทีผ่านมา สาเหตุหลักมาจากมูลค่าสินค้า

คงเหลือทีเป็นสินคา้รอขายทีเพิมขึน หากดจูากเงิน

สดสุทธิได้มาจากการดําเนินงานก่อนรวมการ

เปลียนแปลงของสินทรพัยห์มนุเวียน ไดเ้พิมขึน  

ลา้นบาทจากการดาํเนินงานทีมีกาํไรเพมิขึน

 ทังนี บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการรกัษาเงิน

สดทีแข็งแกร่งเพียงพอสาํหรบัการลงทุนขยายงาน

และโครงการต่างๆ ในอนาคต 
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ประมาณการปี 2565 

บรษิัทฯ คาดการณว์่าจะยงัสามารถรกัษาระดบัการ

เติบโตที double-digit และมีอัตรากาํไรขันต้นทีดี

ไดก้ว่าปีทีผ่านมา แมว่้าจะประสบกับปัญหาการ

ปรับตัวเพิมขึนของราคาต้นทุนวัตถุดิบ การค่า

ขนส่งรวมทงัค่าระวางเรือ ยังคงเป็นความทา้ทายที

บรษิัทยงัคงบริหารตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และ

มีการปรับใช้นวตกรรม และเทคโนโลยี farm to 

shelf 

การประมาณการหัวมันสาํปะหลังในฤดูกาลผลิต 

2564/2565 คาดว่าจะมีปริมาณอยู่ที 33.0 ลา้นตนั 

เ พิมขึนร้อยละ 4 เมือเ ทียบกับฤดูการผลิต ปี  

2563/64  อย่างไรก็ตามdemandของมันเส้นซึง

เพิมขึนประมาณ 39 % ซึงผลให้ราคาของหัวมัน

เพิมขึนมากกว่า 3 บาทต่อกิโลกรมัในเดือนเมษายน

ซึงอาจเป็นสาเหตุใหข้าดแคลนหัวมันในช่วง low 

season ในส่วนของ  demand บริษัทคาดว่าการที 

จีนปิดประเทศจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสนัๆ และ 

demand จะกลับมาสู่ภาวะปกติหลังจากทีท่าเรือ

กลบัมาเปิดดาํเนินการตามปกติ 

ประมาณการของธุรกิจอาหาร ยงัคงเติบโตจากการ

ขยายช่องทางการขายและการเพิมผลิตภณัฑใ์หม่ 

บ ริ ษั ท จ ะ บ ริ ห า ร ต้ น ทุ น โ ด ย ก า ร ป รั บ ป รุ ง

ประสิทธิภาพในการผลิตโดยการนาํ lean program 

มาปรบัใชใ้นกระบวนการผลิต 

กา ร ผ ลิต เ ม็ ด พ ล า ส ติ กชี ว ภ า พ จา ก แ ป้ ง มัน

สาํปะหลงั  เป็นไปตามระยะเวลาทีวางแผนไวแ้ละ

บ ริษั ท ค า ด ว่ า จ ะ เ ริม มี ย อด ข า ย ไ ด้ ใ น เ ดื อ น 

พฤษภาคม บริษัทมุ่งมนัทีจะปรบัเปลียนไปสู่ธุรกิจ

พลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสําปะหลังเพือการ

เติบโตอย่างยงัยืนในระยะยาว 

บริษัท ไทยวา เวนเจอรส์ จาํกัด อยู่ในระหว่างการ

เจรจาเพือร่วมลงทุนในstart-upsในต่างประเทศซึง

จะเออืประโยชนใ์หก้ับธุรกิจของบรษิัทในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 


