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เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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สรปุรายได้ในไตรมาสที 3 และเก้าเดือนแรก

ของปี 2565 

ยอดขายไตรมาส 3  ปี 2565 ของบรษัิทฯ และบรษัิท

ย่อย ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจแป้งมนั

สาํปะหลงั (Native) จาํนวน 1,232 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 47 รายไดจ้ากธุรกิจแปง้มนัสาํปะหลงั

มลูค่าเพิม (HVA) จาํนวน 858 ลา้นบาท หรือรอ้ย

ละ 33 และรายไดจ้ากธุรกิจอาหารจาํนวน 512 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 20 รวมเป็นยอดขายทงัหมด 

2,603 ลา้นบาท เพิมขึน 335 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

15 เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีผ่านมา 

บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีอตัรากาํไรขนัตน้สาํหรบั

ไตรมาส 3 รอ้ยละ 13 ลดลงรอ้ยละ 5 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีทก่ีอน สาเหตหุลกัเนืองจาก อตัรา

การเพิมขึนของตน้ทนุวตัถุดิบทสีงูกว่าอตัราการ

เพิมขึนของราคาขายตามราคาตลาดของธุรกิจแปง้ 

รายได้รายไตรมาส ยอดขายแยกตามธุรกิจ 
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ในขณะทสีินคา้กลุม่อาหาร บรษัิทฯ ไดป้รบัราคา

ขายเพิมขึนในปีน ี ประกอบกบัการบริหารจัดการ

เพิมประสิทธิผลในการผลิตอย่างต่อเนือง ทาํให้

ธุรกิจอาหารยงัคงรกัษาอตัรากาํไรขนัตน้ของธุรกิจ

อาหารไดเ้ท่ากบัปีก่อน   

สาํหรบัยอดขายเกา้เดือนแรกของปี 2565 ของ

บรษิัทฯและบรษัิทย่อย ประกอบดว้ยรายไดจ้าก

ธุรกิจแปง้มนัสาํปะหลงั (Native) จาํนวน 3,817 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 49 รายไดจ้ากธุรกิจแปง้มนั

สาํปะหลงัมลูค่าเพมิ (HVA) จาํนวน 2,503 ลา้น

บาท หรือรอ้ยละ 32 และรายไดจ้ากธุรกิจอาหาร

จาํนวน 1,481 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19 รวมเป็น

ยอดขายทงัหมด 7,801 ลา้นบาท เพมิขึน 1,182 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 18 เมอืเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีทผ่ีานมา 

บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีอตัรากาํไรขนัตน้สาํหรบั

เกา้เดือนแรกของปีของปี 2565 รอ้ยละ 18% ลดลง

รอ้ยละ 2 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีก่อน และ

อตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 3 ลดลงรอ้ยละ  จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีก่อน สาเหตหุลกัเนืองจาก

การเพิมขึนของตน้ทนุวตัถุดิบ และค่าขนสง่

เช่นเดียวกนั 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดาํเนินงานแยกตามหน่วยธุรกิจดังต่อไปนี 

 

 

Q3’65 Q3’64 QOQ 9M’65 9M’64 YOY 

รายได้จากการขาย     2,603       2,268  15%        7,801         6,619  18% 

ตน้ทนุขาย     2,255       1,855  22%        6,390         5,279  21% 

กาํไรขันต้น        348          412  -15%        1,411         1,340  5% 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร        309          358  -14%        1,091         1,007  8% 

รายไดอื้นๆ*         25             9  172%            50             62  -20% 

กาํไรก่อนหักภาษีเงินได้และต้นทุน

ทางการเงิน 
        64           63  1%           370            395  -6% 

ตน้ทนุทางการเงิน         14           16  -14%            49             51  -3% 

กาํไรก่อนหักภาษีเงินได้         49           47  6%           321            344  -7% 

ภาษีเงินได ้           9           10  -1%            58             69  -15% 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด         40           37  8%           263            275  -5% 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวดส่วนผู้ถือ

หุ้นส่วนน้อย 
         (7)           (2) -349%              2             33  -93% 

กาํไรสุทธิสาํหรับส่วนบริษัท         48           39  22%           260            242  7% 

กาํไรต่อหุน้       0.05         0.04  22%          0.30           0.28  7% 

FX: USD/THB       36.4         32.9  11%          34.6           31.5  10% 

อัตรากาํไรขันต้น 13% 18% -5% 18% 20% -2% 

%ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร/ยอดขาย 12% 16% -4% 14% 15% -1% 

อัตรากาํไรสุทธิ 2% 2% 0% 3% 4% -1% 

 

*รวมกาํไรขาดทนุจากอตัราแลกแปลยีนสทุธิกบักาํไรขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ ์

รายได้จากธุรกิจแป้งมันสําปะหลังและแป้งมันสําปะหลังมูลค่าเพมิ (HVA)

ในช่วงไตรมาส   ปี 2565 ยอดขายจากธุรกิจแปง้

มนัสาํปะหลงัมจีาํนวนเท่ากบั 1,232 ลา้นบาท 

เพิมขึนรอ้ยละ 11 จากปีก่อน และยอดขายจาก

ธุรกิจแปง้มนัสาํปะหลงัมลูค่าเพมิ (HVA) มจีาํนวน

เท่ากบั 858 ลา้นบาท เพมิขึนรอ้ยละ 19 เมือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีทีผ่านมา  

สาํหรบัในช่วงเกา้เดือนแรกของปีของปี 2565 

ยอดขายจากธุรกิจแปง้มนัสาํปะหลงัมจีาํนวน

เท่ากบั 3,817 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 24 จากปี

ก่อน และยอดขายจากธุรกิจแปง้มนัสาํปะหลงั

มลูค่าเพิม (HVA) มีจาํนวนเท่ากบั  2,503 ลา้นบาท 
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เพิมขึนรอ้ยละ 11 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที

ผ่านมา 

ยอดขายกลุม่มนัสาํปะหลงัทีเพิมขึน เป็นผลมาจาก

ความตอ้งการทเีพิมขึนจากประเทศทนีาํเขา้หลกั 

และราคาขายของแป้งมนัสาํปะหลงัและการอ่อน

ตวัลงของค่าเงินบาทเมือเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ได้

ปรบัตวัเพมิขึน  

ถึงแมว้่าปรมิาณการสง่ออกแปง้มนัสาํปะหลงัของ

ประเทศไทยในเกา้เดือนแรกของปีของ 2565 จะ

เพิมขึนรอ้ยละ 4 แตม่ลูค่าการสง่ออกเพิมขึนรอ้ย

ละ 23 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (ทมีา : 

กรมศลุกากร).  

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  

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจอาหารของบริษัทฯ ยงั

สามารถเติบโตไดอ้ย่างต่อเนือง โดยในไตรมาส   

ปี 2565 ยอดขายรวมจากธุรกิจอาหารมีจาํนวน

เท่ากบั 512 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 19 เมือ

เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีทีก่อนโดยมี

สดัสว่นยอดขายในประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 87 

ในขณะทยีอดขายจากการส่งออกไปขายใน

ต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 13  ของยอดขายจาก

ธุรกิจอาหารทงัหมด  ในไตรมาสนี บริษัทไดป้รบั

ราคาขายเพมิขนึสาํหรบัสินคา้บางรายการ เพอื

ชดเชยเพิมขึนของตน้ทนุวัตถุดิบและค่าพลงังาน  

ยอดขายผลิตภณัฑอ์าหารเพิมขึนในช่องทางหลกั 

โดยเฉพาะการขายสง่ (Wholesale) หน่วยรถเงิน

สด และการขายอตุสาหกรรม (Industrial 

Catering) รวมถึงการเติบโตของปริมาณการขาย

ในประเทศเวียดนามทีเติบโตถึงรอ้ยละ 23 ซงึเป็น

ผลมาจากการขยายการจัดจาํหน่าย การเพมิความ

หลากหลายของประเภทสินคา้ การพฒันาสินคา้

รูปแบบใหม่ทีดีต่อสขุภาพ สขุอนามยั และมีความ

สะดวกสบาย ปัจจยัสาํคญัเหลา่นีเป็นปัจจยัหลกัใน

การผลกัดนัการเติบโตของยอดขายของกลุม่ธุรกิจ

อาหาร ซงึเป็นส่วนหนงึของกลยทุธห์ลกัของบรษิัทฯ 

ในการสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือส่งมอบอาหารทดีี

ต่อสขุภาพใหแ้กผู่บ้ริโภค 

สาํหรบัในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2565 ยอดขาย

รวมจากธุรกิจอาหารมีจาํนวนเท่ากบั 1,481 ลา้น

บาท เพมิขึนรอ้ยละ 15 เมือเปรียบเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีทก่ีอน โดยมีสดัสว่นยอดขายใน

ประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 86 ในขณะทยีอดขายจาก

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 325,292 362,904 398,621 297,297 305,860 241,856 224,275 333,806 325,949

ปรมิาณ 2564 ปรมิาณ 2565
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การสง่ออกไปขายในต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 14  

ของยอดขายจากธุรกิจอาหารทงัหมด 

นอกจากนียอดขายของบรษัิทฯ ในปี 2565 คาดว่า 

จะสามารถรกัษาอตัราการเติบโตต่อเนอืง จาก

ความตอ้งการของผลิตภณัฑห์ลกัทีเพิมขึน การ

เปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อย่างต่อเนือง และการ

ขยายฐานลกูคา้ใหม่

 

กาํไรขันต้น

กาํไรขนัตน้ในช่วงไตรมาสที 3 ปี 2565 มจีาํนวน

เท่ากบั 348 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้

รอ้ยละ 13 ซึงลดลงช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนรอ้ย

ละ 5 

กาํไรขนัตน้ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2565 มี

จาํนวนเท่ากบั 1,411 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา

กาํไรขนัตน้รอ้ยละ 18 ซงึลดลงช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อนรอ้ยละ 2 

สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของกาํไรขึนตน้ของ

ธุรกิจแปง้ โดยมีอตัรากาํไรขนัตน้สาํหรบัไตรมาส 3 

ปี 2565 รอ้ยละ 10 ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 5 และ

อตัรากาํไรขนัตน้สาํหรบัเกา้เดือนแรกของปี 2565 

รอ้ยละ 15 ลดลงรอ้ยละ 3 จากปีก่อน สาเหตหุลกั

จากการปรบัตวัเพมิขึนของราคาตน้ทนุหวัมนั

สาํปะหลงั และการเพมิขึนของตน้ทนุพลงังาน  

สว่นอัตรากาํไรขนัตน้ของธุรกิจอาหารอยู่ในระดบั

เท่ากบัปีก่อน จากการปรบัราคาสินคา้ไปตามการ

เพิมขึนของตน้ทุนวตัถดิุบและตน้ทนุพลงังาน และ

การบริหารการขายใหม้ีสดัส่วนการขายตามช่อง

ทางการจาํหน่ายทมีีอตัรากาํไรขนัตน้สงู  ประกอบ

กบัการบรหิารจดัการลดตน้ทุนเพอืเพมิประสิทธิผล

ในการผลิต 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบรหิารในช่วงไตรมาส 

3  ปี 2565 เท่ากบัจาํนวน 309* ลา้นบาท ลดลงรอ้ย

ละ 14 และค่าใชจ้่ายสาํหรบัเกา้เดือนแรกปี 2565 

เท่ากบั 1,091 ลา้นบาท เพมิขนึรอ้ยละ 8 เมือเทียบ

กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยค่าใชจ้่ายที

เพิมขึนหลกัๆ เกิดจากการเพมิขนึของค่าใชจ่้ายใน

การขนส่งสินคา้ 46 ลา้นบาท ซงึสอดคลอ้งกับ

ปรมิาณการขายทเีพิมขนึ อตัราค่าขนสง่ทีเพิมขึน

ตามราคานาํมนัทปีรบัตวัสงูขนึ การเพิมขึนของ

ค่าใชจ่้ายพนักงานสาํหรบัการสรา้งธุรกิจใหม่  และ

ค่าใชจ่้ายสาํรองหนสีญู 30 ลา้นบาท 

 * สุทธิจากการจดัประเภทค่าใชจ่้ายในปี  โดยโอนค่าใชจ่้ายในการขาย เป็นตน้ทนุขาย จาํนวน  ลา้นบาท 
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กาํไรสุทธิส่วนทเีป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผลการดาํเนินงานไตรมาสท ี3 ปี 2565 ของบรษิัทฯ 

และบริษัทย่อยกาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของผูถื้อหุน้

จาํนวนเท่ากบั 48 ลา้นบาท เพิมขึน 9 ลา้นบาท เมือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ปัจจยัหลกัจากการ

เพิมขึนของตน้ทนุวตัถดุิบ ประกอบกบัอตัราค่า

ขนสง่และค่าระวางการสง่ออกทเีพิมขึนดงัทีกล่าว

ไวแ้ลว้ และการค่าใชจ้่ายการตงัสาํรองหนสีญู 

กาํไรสทุธิสว่นทเีป็นของผูถื้อหุน้สาํหรบัเกา้เดือน

แรกของปี 2565 เท่ากบั 260 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ย

ละ 7 เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

 

บทวิเคราะหก์ระแสเงนิสด

สาํหรบัในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2565 เงินสดสทุธิ

จากกิจกรรมดาํเนินงานอยู่ท ีจาํนวน 587 ลา้นบาท 

เพิมขึน 226 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีทีผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการ

บรหิารจดัการลดปรมิาณสินคา้คงเหลือ  

ทังนี บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการรกัษาเงิน

สดทีแข็งแกร่งเพียงพอสาํหรบัการลงทุนขยายงาน

และโครงการต่างๆ ในอนาคต

 

ประมาณการปี 2565 

ในปี 2565 บรษัิทฯ คาดการณว์่าจะยงัสามารถ

รกัษาระดบัการเติบโตท ีdouble-digit และมอีตัรา

กาํไรขนัตน้ทใีกลเ้คียงกบัปีทีผ่านมา แมว่้าจะ

ประสบกับปัญหาการปรบัตวัเพิมขึนของราคา

ตน้ทุนวตัถุดิบ การค่าขนสง่รวมทงัค่าระวางเรือ 

ยงัคงเป็นความทา้ทายทีบรษิัทยงัคงบรหิารตน้ทนุ

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรบัใชน้วตักรรม 

และเทคโนโลยมีาช่วยในการบริหารจดัการ และ

ลงทนุใน solar roof ตงัเป้าว่าจะไดพ้ลงังานสีเขียว

ถึง 50% ภายในปี 2568 

 

การประมาณการหัวมันสาํปะหลังในฤดูกาลผลิต 

2564/2565 ล่าสุดเมือเดือนพฤษภาคม คาดว่าจะ

มีปริมาณอยู่ที 34.9 ลา้นตัน เพิมขึน  รอ้ยละ 4.3

เมือเปรียบเทียบกับปี ฤดูการผลิต ปี 2563/64  

อย่างไรก็ตามdemandของมันเส้นซึงเพิมขึนกว่า 

50 % ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2565 และปริมาณ
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หัวมันเก็บเกียวปลายฤดู  ได้ลดลง เนืองจาก

เกษตรกรเร่งขุดในช่วงฤดูกาล  ซึงทาํใหร้าคาของ

หวัมันเพิมขึนมากกว่า 3 บาทต่อกิโลกรมัทีเชือแป้ง

เปอร์เซนต์ตําในช่วงไตรมาส   ในส่วนของ 

Demand มีการชะลอคาํสังซือบ้างในช่วง จีนปิด

เมืองหลกัเนืองจากสถานการณโ์ควิดในช่วงตน้ไตร

มาส    โดย demand ได้กลับมาสู่ภาวะปกติ

หลังจากรฐับาลจีนผ่อนคลายมาตรการโควิดใน

ปลายไตรมาส 2 อย่างไรก็ตามการส่งออกไปจีน

ยงัคงเติบโตที double-digit 

ประมาณการของธุรกิจอาหาร ยงัคงเติบโตจากการ

ขยายช่องทางการขายและการเพมิผลิตภณัฑใ์หม่ 

บรษัิทจะบริหารตน้ทนุโดยการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพในการผลิตโดยการนาํ lean program 

มาปรบัใชใ้นกระบวนการผลิต 

ในส่วนการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพจากแป้งมัน

สําปะหลัง ปี 2565 บริษัทมีเริมมียอดรายได้ใน

เดือน พฤษภาคม บรษัิทมุ่งมนัทจีะปรบัเปลียนไปสู่

ธุรกิจพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสาํปะหลังเพือ

การเติบโตอย่างยงัยืนในระยะยาว 

เนอืงจากความตอ้งการแปง้มนัสาํปะหลงัไดเ้พิมขึน

อย่างต่อเนือง บริษัทจะเริมก่อสรา้งโรงงานผลิต

แป้งมันปะหลัง ทีประเทศกัมพูชา  โดยคาดว่าจะ

เรมิดาํเนินการในการผลิต ในช่วงปลายปี  2566

 


