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สรปุรายได้ในไตรมาสที 2 และครึงปีแรกของ

ปี 2565 

ยอดขายไตรมาส 2  ปี 2565 ของบรษัิทฯ และบรษัิท

ย่อย ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจแป้งมนั

สาํปะหลงั (Native) จาํนวน 1,264 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 46 รายไดจ้ากธุรกิจแปง้มนัสาํปะหลงั

มลูค่าเพิม (HVA) จาํนวน 980 ลา้นบาท หรือรอ้ย

ละ 36 และรายไดจ้ากธุรกิจอาหารจาํนวน 488 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 18 รวมเป็นยอดขายทงัหมด 

2,733 ลา้นบาท เพิมขึน 519 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

23 เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีผ่านมา 

บรษัิทฯและบรษัิทย่อยม2ีอตัรากาํไรขนัตน้สาํหรบั

ไตรมาส 2 รอ้ยละ 18 ลดลงรอ้ยละ 2 จากช่วงเวลา

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

สาํหรบัไตรมาส /   สินสดุวนัที  มิถนุายน 5 
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การเพมิขึนของตน้ทนุวตัถุดิบทสีงูกว่าอตัราการ

เพิมขึนของราคาขายตามราคาตลาดของธุรกิจแปง้ 

ในขณะทสีินคา้กลุม่อาหาร บรษัิทฯ ไดป้รบัราคา

ขายเพิมขึนตงัแต่ในไตรมาสทแีลว้ ประกอบกบัการ

บรหิารจดัการเพิมประสิทธิผลในการผลิตอย่าง

ต่อเนือง ทาํใหธุ้รกิจอาหารยงัคงรกัษาอตัรากาํไร

ขนัตน้ของธุรกิจอาหารไดเ้ท่ากบัปีก่อน   

บรษิัทฯและบรษัิทย่อยมีอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ  2 

ลดลงจากอัตรากาํไรสทุธิงวดเดียวกนัของปีก่อน

รอ้ยละ 2 เนืองจากการเพิมขึนของตน้ทุนวัตถุดิบ

ของธุรกิจแป้ง และการเพิมขึนของอัตราค่าขนสง่

และค่าระวางเรือ ซงึเป็นผลกระทบจากการปรบัตวั

ขนึของราคานาํมนัในตลาดโลก 

สาํหรบัยอดขายครงึปีแรกของปี 2565 ของบรษิัทฯ

และบริษัทย่อย ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจแปง้

มนัสาํปะหลงั (Native) จาํนวน 2,585 ลา้นบาท 

หรือรอ้ยละ 50 รายไดจ้ากธุรกิจแปง้มนัสาํปะหลงั

มลูค่าเพิม (HVA) จาํนวน 1,645 ลา้นบาท หรือรอ้ย

ละ 32 และรายไดจ้ากธุรกิจอาหารจาํนวน 968 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19 รวมเป็นยอดขายทงัหมด 

5,198 ลา้นบาท เพิมขึน 847 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

19 เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีผ่านมา 

บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีอตัรากาํไรขนัตน้สาํหรบั

ครงึปีแรกของปี 2565 รอ้ยละ 20% ลดลงรอ้ยละ 1 

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และอัตรากาํไร

สทุธิรอ้ยละ 4 ลดลงรอ้ยละ  จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีทีก่อน สาเหตหุลกัเนืองจากการเพิมขึนของ

ตน้ทุนวตัถุดิบ และค่าขนสง่เช่นเดียวกัน 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดาํเนินงานแยกตามหน่วยธุรกิจดังต่อไปนี 

 

 

2Q’65 2Q’64 2Q’65 VS 

2Q’64 

1H’65 1H’64 1H’65 VS 

1H’64 

รายได้จากการขาย     2,733       2,214  23%        5,198         4,351  19% 

ตน้ทนุขาย     2,244       1,770  27%        4,135         3,423  21% 

กาํไรขันต้น        489          444  10%        1,063            928  15% 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร        418          330  27%           781            649  20% 

รายไดอื้นๆ*           7           18  -64%            25             53  -53% 

กาํไรก่อนหักภาษีเงินได้และต้นทุน

ทางการเงิน 
        78          132  -41%           307            332  -8% 

ตน้ทนุทางการเงิน         17           17  -1%            35             35  1% 

กาํไรก่อนหักภาษีเงินได้         61          114  -47%           271            297  -9% 

ภาษีเงินได ้         17           25  -33%            49             59  -17% 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด         44           89  -51%           222            238  -6% 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวดส่วนผู้ถือ

หุ้นส่วนน้อย 
        -2 14  -14%           9  35  -28% 

กาํไรสุทธิสาํหรับส่วนบริษัท 46 75 -39% 213 203 5% 

กาํไรต่อหุน้       0.05         0.09  -39%          0.24           0.23  5% 

FX: USD/THB       34.4         31.4  10%          33.7           30.8  9% 

อัตรากาํไรขันต้น 18% 20% -2% 20% 21% -1% 

%ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร/ยอดขาย 15% 15% 0% 15% 15% 0% 

อัตรากาํไรสุทธิ 2% 4% -2% 4% 5% -1% 

 

*รวมกาํไรขาดทนุจากอตัราแลกแปลยีนสทุธิกบักาํไรขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ ์

รายได้จากธุรกิจแป้งมันสําปะหลังและแป้งมันสําปะหลังมูลค่าเพมิ (HVA)

ในช่วงไตรมาส 2  ปี 2565 ยอดขายจากธุรกิจแปง้

มนัสาํปะหลงัมจีาํนวนเท่ากบั 1,264 ลา้นบาท 

เพิมขึนรอ้ยละ 27 จากปีก่อน และยอดขายจาก

ธุรกิจแปง้มนัสาํปะหลงัมลูค่าเพมิ (HVA) มจีาํนวน

เท่ากบั 980 ลา้นบาท เพมิขึนรอ้ยละ 23 เมือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีทีผ่านมา  

สาํหรบัในช่วงครงึปีแรกของปี 2565 ยอดขายจาก

ธุรกิจแปง้มนัสาํปะหลงัมีจาํนวนเท่ากบั 2,585 ลา้น

บาท เพิมขึนรอ้ยละ 31 จากปีก่อน และยอดขาย

จากธุรกิจแปง้มนัสาํปะหลงัมลูค่าเพิม (HVA) มี

จาํนวนเท่ากบั 1,645 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 7 

เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีทผี่านมา 
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ยอดขายกลุม่มนัสาํปะหลงัทีเพิมขึน เป็นผลมาจาก

ความตอ้งการทเีพิมขึนจากประเทศทนีาํเขา้หลกั 

และราคาขายของแป้งมนัสาํปะหลงัและการอ่อน

ตวัลงของค่าเงินบาทเมือเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ได้

ปรบัตวัเพมิขึน ซงึส่งผลกระทบต่อธุรกิจสง่ออก  

ถึงแมว้่าปรมิาณการสง่ออกแปง้มนัสาํปะหลงัของ

ประเทศไทยในครงึปีแรกของ 2565 จะเพิมขึนรอ้ย

ละ 6 แต่มลูค่าการสง่ออกเพมิขึนรอ้ยละ 24 เมือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (ทมีา : กรม

ศลุกากร).  

การเพมิขึนของยอดขายของธุรกิจแปง้มนั

สาํปะหลงัมลูค่าเพมิรอ้ยละ 7 เมือเทียบกบัปีก่อน 

โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิมขึนจากยอดขายผลิต

ภณัทก์ลโูคส 

เนอืงจากประเทศจีนซงึเป็นประเทศคู่คา้หลกัซงึมี

การ lock down เป็นระยะในบางเมืองทีมีการ

ระบาดหนกัในช่วงเมษายน-พฤษภาคม 2565 

บรษัิทฯ ไดร้บัผลกระทบจากการชะลอคาํสงัซือบา้ง 

แต่หลงัจากคลายมาตรการ lock down ในเดือน

มิถนุายน ความตอ้งการแปง้มนัสาํปะหลงัได้

กลบัมาปกติ สาํหรบัภาพรวมแนวโนม้การสง่ออกปี 

2565 ของบรษัิทฯ คาดว่าจะสามารถขยายตวัและ

เติบโตไดอ้ย่างต่อเนือง จากความตอ้งการทีมีคาํสงั

ซือมาอย่างต่อเนอืง และการขยายกลุม่ลกูคา้ไปยงั

กลุม่ใหม่ๆ 

 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกแป้งมันสาํปะหลังของประเทศไทย 
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รายได้จากธุรกิจอาหาร

บรษิัทฯ ยงัคงรกัษาความเป็นหนงึในผูน้าํตลาด 

โดยเฉพาะผลิตภณัฑว์ุน้เสน้และผลิตภณัท์

ก๋วยเตียวในประเทศไทยสามารถเติบโตอย่าง

แข็งแกรง่ในทกุช่องทางการขายทีสาํคญั ผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจอาหารของบริษัทฯ ยงัสามารถ

เติบโตไดอ้ย่างต่อเนือง โดยในไตรมาส   ปี 2565 

ยอดขายรวมจากธุรกิจอาหารมีจาํนวนเท่ากบั 488 

ลา้นบาท เพมิขนึรอ้ยละ 16 เมอืเปรียบเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีทกี่อน 

โดยมีสดัสว่นยอดขายในประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 84 

ในขณะทยีอดขายจากการส่งออกไปขายใน

ต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 16  ของยอดขายจาก

ธุรกิจอาหารทงัหมด  ในไตรมาสนี บริษัทไดป้รบั

ราคาขายเพมิขนึสาํหรบัสินคา้หลกับางรายการ 

เพือรองรบัการเพิมขึนของตน้ทุนวตัถดุิบและค่า

พลงังาน  

ยอดขายผลิตภณัฑอ์าหารเพิมขึนในช่องทางหลกั 

โดยเฉพาะการขายส่ง (Wholesale) หน่วยรถเงิน

สด และการขายอตุสาหกรรม (Industrial 

Catering) รวมถึงการเติบโตของปริมาณการขาย

ในประเทศเวียดนามทีเติบโตถึงรอ้ยละ 56 ซงึเป็น

ผลมาจากการขยายการจัดจาํหน่าย การเพมิความ

หลากหลายของประเภทสินคา้ การพฒันาสินคา้

รูปแบบใหม่ทีดีต่อสขุภาพ สขุอนามยั และมีความ

สะดวกสบาย ปัจจยัสาํคญัเหลา่นีเป็นปัจจยัหลกัใน

การผลกัดนัการเติบโตของยอดขายของกลุม่ธุรกิจ

อาหาร ซงึเป็นส่วนหนงึของกลยทุธห์ลกัของบรษิัทฯ 

ในการสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือส่งมอบอาหารทดีี

ต่อสขุภาพใหแ้กผู่บ้ริโภค 

สาํหรบัในช่วงครงึปีแรกของปี 2565 ยอดขายรวม

จากธุรกิจอาหารมีจาํนวนเท่ากบั 968 ลา้นบาท 

เพิมขึนรอ้ยละ 13 เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีทีก่อน โดยมีสดัสว่นยอดขายในประเทศคิด

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 325,292 362,904 398,621 297,297 305,860 241,856

ปรมิาณ 2564 ปรมิาณ 2565
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เป็นรอ้ยละ 85 ในขณะทยีอดขายจากการสง่ออก

ไปขายในต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 15  ของ

ยอดขายจากธุรกิจอาหารทงัหมด 

นอกจากนียอดขายของบรษัิทฯ ในปี 2565 คาดว่า 

จะสามารถรกัษาอตัราการเติบโตต่อเนอืง จาก

ความตอ้งการของผลิตภณัฑห์ลกัทีเพิมขึน การ

เปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อย่างต่อเนือง และการ

ขยายฐานลกูคา้ใหม่

 

กาํไรขันต้น

กาํไรขนัตน้ในช่วงไตรมาสที 2 ปี 2565 มจีาํนวน

เท่ากบั 489 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้

รอ้ยละ 18 ซึงลดลงช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนรอ้ย

ละ 2 

กาํไรขนัตน้ในช่วงครึงปีแรกของปี 2565 มีจาํนวน

เท่ากบั 1,063 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไร

ขนัตน้รอ้ยละ 20 ซงึลดลงช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อนรอ้ยละ 1 

สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของกาํไรขึนตน้ของ

ธุรกิจแปง้ โดยมีอตัรากาํไรขนัตน้สาํหรบัไตรมาส  

ปี 2565 รอ้ยละ 15 ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 3 และ

อตัรากาํไรขนัตน้สาํหรบัครงึปีแรกของปี 2565 รอ้ย

ละ 18 ลดลงรอ้ยละ 1 จากปีก่อน สาเหตหุลกัจาก

การปรบัตวัเพมิขึนของราคาตน้ทนุหวัมนัสาํปะหลงั 

และการเพิมขนึของตน้ทนุพลงังาน  

สว่นอัตรากาํไรขนัตน้ของธุรกิจอาหารทีสงูขนึจาก

การปรบัราคาสินคา้ในครงึปีแรกไปตามการเพิมขนึ

ของตน้ทุนวัตถุดิบและตน้ทนุพลงังาน และการ

บรหิารการขายใหม้ีสดัส่วนการขายตามช่อง

ทางการจาํหน่ายทมีีอตัรากาํไรขนัตน้สงู  ประกอบ

กบัการบรหิารจดัการลดตน้ทุนเพอืเพมิประสิทธิผล

ในการผลิต 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบรหิารในช่วงไตรมาส 

2  ปี 2565 เท่ากบัจาํนวน 418 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ย

ละ 27 และค่าใชจ้่ายสาํหรบัครงึปีแรกปี 25 เท่ากบั 

781 ลา้นบาท เพมิขึนรอ้ยละ 20 เมือเทียบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยค่าใชจ้่ายทเีพิมขึน

หลกัๆ เกิดจากการเพมิขึนของค่าใชจ่้ายในการ

ขนส่งสินคา้ ซงึสอดคลอ้งกบัปริมาณการขายที

เพิมขึน อตัราค่าขนสง่ทีเพิมขึนตามราคานาํมนัที

ปรบัตวัสงูขนึ การเพมิขนึของค่าใชจ่้ายพนกังาน

สาํหรบัการสรา้งธุรกิจใหม่  และค่าใชจ่้ายสาํรอง

หนสีญู
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กาํไรสุทธิส่วนทเีป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผลการดาํเนินงานไตรมาสท ี2 ปี 2565 ของบรษิัทฯ 

และบริษัทย่อยกาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของผูถื้อหุน้

จาํนวนเท่ากบั 46 ลา้นบาท ลดลง 29 ลา้นบาท เมือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ปัจจยัหลกัจากการ

เพิมขึนของตน้ทนุวตัถดุิบ ประกอบกบัอตัราค่า

ขนสง่และค่าระวางการสง่ออกทเีพิมขึนดงัทีกล่าว

ไวแ้ลว้ และการค่าใชจ้่ายการตงัสาํรองหนสีญู 

เมือรวมกบัไตรมาสแรก กาํไรสทุธิสว่นทเีป็นของผู ้

ถือหุน้สาํหรบัครงึปีแรกของปี 2565 เท่ากบั 213 

ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 5 เมอืเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน 

 

 

บทวิเคราะหก์ระแสเงนิสด

สาํหรับในช่วงครึงปีแรกของปี 2565 เงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดาํเนินงานอยู่ท ีจาํนวน 157 ลา้นบาท 

เพิมขึน 179 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีทีผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการ

บรหิารจดัการลดปรมิาณสินคา้คงเหลือ  

ทังนี บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการรกัษาเงิน

สดทีแข็งแกร่งเพียงพอสาํหรบัการลงทุนขยายงาน

และโครงการต่างๆ ในอนาคต

 

ประมาณการปี 2565 

บรษิัทฯ คาดการณว์่าจะยงัสามารถรกัษาระดบัการ

เติบโตที double-digit และมีอัตรากําไรขันต้นที

ใกลเ้คียงกบัปีทีผ่านมา แมว้่าจะประสบกับปัญหา

การปรบัตัวเพิมขึนของราคาตน้ทุนวัตถุดิบ การค่า

ขนส่งรวมทงัค่าระวางเรือ ยังคงเป็นความทา้ทายที

บรษิัทยงัคงบริหารตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และ

มีการปรับใชน้วัตกรรม และเทคโนโลยีมาช่วยใน

การบรหิารจดัการ 

การประมาณการหัวมันสาํปะหลังในฤดูกาลผลิต 

2564/2565 ล่าสุดเมือเดือนพฤษภาคม คาดว่าจะ

มีปริมาณอยู่ท ี31.8 ลา้นตนั ใกลเ้คียงเมือเทียบกับ

ฤดูการผลิต ปี 2563/64  อย่างไรก็ตามdemand

ของมันเสน้ซึงเพิมขึนกว่า 50 % ในช่วงครึงปีแรก

ของปี 2565 และปริมาณหัวมันเก็บเกียวปลายฤดู 

ได้ลดลงเนืองจากเกษตรกรเร่งขุดในช่วงฤดูกาล  

ซงึทาํใหร้าคาของหวัมนัเพิมขึนมากกว่า 3 บาทต่อ
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กิโลกรมัทีเชือแป้งเปอรเ์ซนต์ตาํในช่วงไตรมาส 2  

ในส่วนของ Demand มีการชะลอคําสังซือบ้าง

ในช่วง จีนปิดเมืองหลกัเนืองจากสถานการณโ์ควิด

ในช่วงตน้ไตรมาส 2   โดย demand ไดก้ลับมาสู่

ภาวะปกติหลงัจากรฐํบาลจีนผ่อนคลายมาตรการ

โควิดในปลายไตรมาส 2 

ประมาณการของธุรกิจอาหาร ยงัคงเติบโตจากการ

ขยายช่องทางการขายและการเพมิผลิตภณัฑใ์หม่ 

บรษิัทจะบรหิารตน้ทนุโดยการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพในการผลิตโดยการนาํ lean program 

มาปรบัใชใ้นกระบวนการผลิต 

ในส่วนการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพจากแป้งมัน

สําปะหลัง   บริษัทมี เ ริมมียอดรายได้ใน เดือน 

พฤษภาคม บริษัทมุ่งมนัทีจะปรบัเปลียนไปสู่ธุรกิจ

พลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสําปะหลังเพือการ

เติบโตอย่างยงัยืนในระยะยาว 

บริษัท ไทยวา เวนเจอรส์ จาํกัด ไดล้งทุนใน start-

up ใน Start-ups ในต่างประเทศ จาํนวน 2 deals 

ในไตรมาส 2 และอยู่ระหว่างการเจรจาอีก 1 deal 

ซึงsynergy กับ start-up ทีบริ ษัทลงทุน จะเ อือ

ประโยชนใ์หก้บัธุรกิจของบรษิัทในระยะยาว 

เนอืงจากความตอ้งการแปง้มนัสาํปะหลงัไดเ้พิมขึน

อย่างต่อเนือง บริษัทจะเริมก่อสรา้งโรงงานผลิต

แป้งมันปะหลัง ทีประเทศกัมพูชา  โดยคาดว่าจะ

เริมดําเนินการในการผลิต ได้ในไตรมาส 4  ปี  

2566

 


