ที่ 003/2564
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง

นําสงคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท ไทยวา จํากัด
(มหาชน)

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1 ฉบับ

บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“TWPC”) ขอนําสงคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มายังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเผยแพรแกประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค วิชชุชาญ)
Group Chief Financial Officer

บ ริ ษั ท ไ ท ย ว า จํา กั ด ( ม ห า ช น )
การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
สําหรับไตรมาส 4/2563 และปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้รายไตรมาส
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รายได

สรุปรายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563
ยอดขายไตรมาสที่ 4 ป 2563 ของบริษทั ฯ และ
บริษทั ยอย ประกอบดวยรายไดจากธุรกิจแปงมัน
สําปะหลัง (Native) จํานวน 1,008 ลานบาท หรือ
รอยละ 48 รายไดจากธุรกิจแปงมันสําปะหลัง
มูลคาเพิ่ม (HVA) จํานวน 658 ลานบาท หรือรอย

ละ 32 และรายไดจากธุรกิจอาหารจํานวน 421
ลานบาท หรือรอยละ 20 รวมเปนยอดขายทั้งหมด
2,087 ลานบาท เพิ่มขึ้น 221 ลานบาท หรือรอยละ
12 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผา นมา
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ยอดขายรวมของบริษัทฯ และบริษทั ยอยในป 2563
เทากับจํานวน 7,090 ลานบาท ลดลงจํานวน 233
ลานบาทจากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา หรือ
รอยละ 3 การลดลงสวนใหญเปนผลมาจากราคา
ขายเฉลี่ยของสินคาแปงมันสําปะหลังลดลงรอยละ
3 เมื่อเทียบกับปที่ผา นมา และผลกระทบจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
(โควิด 19) อยางไรก็ตามยอดขายกลุมธุรกิจอาหาร
ยังสามารถเติบโตไดอยางแข็งแกรง เพิ่มขึ้นจํานวน
114 ลานบาท หรือรอยละ 8 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน สวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจที่
หดตัวในป 2563
อยางไรก็ตาม บริษทั ฯ และบริษทั ยอยมีอัตรากําไร
ขั้นตนเทากับรอยละ 16 สามารถรักษาอัตรากําไร
ขั้นตนไดเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562 ซึ่ง
เปนผลมาจากการเติบโตของสัดสวนยอดขายจาก
ธุรกิจอาหารซึง่ เปนธุรกิจที่มอี ัตรากําไรขัน้ ตนสูง

ถึงแมวา สัดสวนธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม
(HVA) จะลดลง และมีอัตราการทํากําไรสุทธิตอ
ยอดขายเทากับรอยละ 0.5 ลดลงจากป 2562
สาเหตุหลักมาจากรายไดเงินปนผลที่ลดลง
ประมาณ 31 ลานบาท จากไตรมาส 4 ป 2562
คาใชจายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการ
ออกจําหนายพันธบัตรในไตรมาสที่ 2 ป 2019 และ
ดอกเบี้ยจายทีเ่ กิดขึ้นจากสินทรัพยสิทธิการใชตาม
การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชีใหม
สําหรับสถานการณโควิด 19 ถือเปนผลกระทบใน
ระยะสั้นตอทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
ทั่วโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ตามบริษัทฯ
มั่นใจวารายไดจะเติบโตอยางตอเนื่องไดในป 2564
บริษทั ฯ และบริษทั ยอยมีผลการดําเนินงานแยก
ตามหนวยธุรกิจดังตอไปนี้
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รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
รายได้อน่ื ๆ*
กําไรกอนหักภาษีเงินไดและ
ตนทุนทางการเงิน

*รวมกําไรขาดทุนจากอัตราแลกแปลี่ยนสุทธิกับกําไรขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ

บริษทั ฯ และบริษทั ยอยมีผลการดําเนินงานแยกตามหนวยธุรกิจดังตอไปนี้
รายไดจากธุรกิจแปงมันสําปะหลัง
ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2563 ยอดขายจากธุรกิจแปง
มันสําปะหลังมีจํานวนเทากับ 1,008 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 21 จากปกอ น และยอดขายจาก
ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) มีจํานวน
เทากับ 658 ลานบาท ใกลเคียงกับชวงเดียวกันของ
ปที่ผานมา โดยยอดขายที่เพิ่มขึน้ เปนผลมาจาก
ปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังฟนตัวอยาง
ชัดเจน ตอบสนองความตองการสินคาทีส่ ูงขึ้นมาก

สะสมจากชวงที่มีการใชมาตรการล็อกดาวนในชวง
ระหวางกลางป
อยางไรก็ตาม บริษทั ฯ เผชิญกับความทาทายใน
ปญหาเรื่องขาดแคลนตูคอนเทนเนอร
และคา
ระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญ สงผลให
การสงออกสินคาบางสวนลาชา ในขณะเดียวกัน
ปริมาณการขายแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่มเพิ่ง
เริ่มเห็นสัญญาณการฟนตัวที่สดใสเนื่องจากความ
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ตองการในประเทศสงออกที่สําคัญอื่นๆ เริ่มฟนตัว
จากผลกระทบของโควิด
ยอดขายธุรกิจแปงมันสําปะหลังสําหรับป 2563 มี
จํานวนเทากับ 3,180 ลานบาท ลดลงรอยละ 1 จาก
ปกอน
และธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม
(HVA) มีจํานวนเทากับ 2,343 ลานบาท ลดลงรอย
ละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผาน
มา

โดยบริษทั ฯ ยังเชื่อมั่นวาผลกระทบจากโควิด 19
เปนผลกระทบตออุตสาหกรรมในระยะสัน้
จาก
ตัวเลขปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังของ
ประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ฟนตัวกลับมาอยางแขง
แกรงเมื่อกับชวงเดียวกันของปกอน (ที่มา : กรม
ศุลกากร) โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเปนตลาด
สงออกมันสําปะหลังที่ใหญที่สุด

รายไดจากธุรกิจอาหาร
บริษทั ฯ ยังคงเปนหนึ่งในผูนําตลาดผลิตภัณฑวุน
เสนและเสนกวยเตี๋ยว และเติบโตอยางแข็งแกรง
โดยเฉพาะในชองทางการขายที่สาํ คัญ ตลาดใน
ประเทศเปนตลาดหลักสําหรับธุรกิจอาหาร ในขณะ
ที่การสงออกยังรักษาอัตราการเติบโตไดดี ในอัตรา
เลขสองหลัก
โดยในไตรมาสที่ 4 ป 2563 ยอดขายรวมจากธุรกิจ
อาหารมีจํานวนเทากับ 421 ลานบาท เพิ่มขึน้ รอย
ละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่กอน
สําหรับป 2563 บริษทั ฯ มียอดขายจากธุรกิจอาหาร
จํานวนเทากับ 1,567 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8
จากชวงเดียวกันของปที่ผานมา
โดยมีสัดสวน
ยอดขายในประเทศคิดเปนรอยละ 83 ในขณะที่
ยอดขายจากการสงออกไปขายในตางประเทศคิด

เปนรอยละ 17
ทั้งหมด

ของยอดขายจากธุรกิจอาหาร

โดยยอดขายผลิตภัณฑอาหารเพิ่มขึ้นในทุก
ชองทางหลัก โดยเฉพาะการสงออก การคาขาย
ปลีกสมัยใหม (Modern trade) และหนวยรถเงินสด
รวมถึงการเติบโตของปริมาณการขายในประเทศ
เวียดนามที่เติบโตถึงรอยละ 154 ซึ่งเปนผลมาจาก
การขยายการจัดจําหนาย การพัฒนาสินคารูปแบบ
ใหมที่ดีตอสุขภาพ
สุขอนามัย
และความ
สะดวกสบาย เปนที่ยอมรับของผูบริโภคในประเทศ
เวียดนาม
ในขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑอาหารผานชองทาง
ขายสง (wholesale) ยังคงเปนความทาทาย
เนื่องจากผูประกอบการรานอาหารไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงการคา
ระหวางชายแดน เนื่องจากการสั่งปดจุดผานแดน
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ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของมาตรการควบคุมเชื้อโควิด 19
นอกจากนีย้ อดขายของบริษทั ฯ ในป 2564 คาดวา
จะสามารถรักษาอัตราการเติบโตที่สูงกวาปกอนได

เนื่องจากความตองการของผลิตภัณฑเดิมที่เพิ่มขึ้น
การเปดตัวผลิตภัณฑใหมๆ อยางตอเนื่อง และการ
เนนขยายฐานลูกคาใหม

กําไรขัน้ ตน
กําไรขัน้ ตนในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีจํานวน
เทากับ 309 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขัน้ ตน
รอยละ 15 ถึงแมวา อัตรากําไรขึน้ ตนจะลดลงรอย
ละ 1 จากผลกระทบของการแขงขนดานราคาของ
ธุรกิจแปงมันสําปะหลังและการลดลงของสัดสวน
ปริมาณขายของแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม
(HVA) แตกําไรขึ้นตนก็เพิ่มขึน้ รอยละ 2 จากในชวง
ไตรมาสที่ 4 ป 2562 สาเหตุหลักมาจากปริมาณ
การสงออกแปงมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้น
เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการแปงมันที่สูงขึน้
โดยเฉพาะในประเทศจีน
ถึงแมวา บริษทั ฯ จะไดรับผลกระทบจากการแขงขัน
ดานราคาที่สูงขึ้นหลังจากการยกเลิกมาตรการ
ควบคุมโรคโควิด-19 ของประเทศจีน และสัดสวน
ปริมาณขายของแปงมูลคาเพิ่มที่ลดลง บริษทั ฯ ยัง
มีอัตรากําไรขัน้ ตนในป 2563 จํานวน 1,113 ลาน
บาท หรือรอยละ 16 ใกลเคียงกับชวงเดียวกันของป
กอน ปจจัยหลักเนื่องจากการเติบโตของสัดสวน
ธุรกิจอาหารซึง่ มีอัตรากําไรขั้นตนสูง การลดลงของ

ตนทุนวัตถุดิบ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตอยางตอเนื่อง
แมวา ปริมาณการขายของแปงมูลคาเพิ่มลดลงจาก
สาเหตุที่กลาวมาขางตน ในขณะที่รายไดจากธุรกิจ
แปงมันสําปะหลัง (Native) ยังเติบโตอยางตอเนื่อง
จากความตองการใชแปงของตลาดชั้นนําอยางจีน
ประกอบกับราคาแปงขาวโพดที่ปรับตัวสูงขึ้นอยาง
มากในชวง 2-3 เดือนที่ผานมา สงผลใหลูกคาบาง
รายเปลี่ยนมาใชแปงมันสําปะหลัง
เปนสินคา
ทดแทน
โดยประมาณการหัวมันสําปะหลังในฤดูกาลผลิต
2563/2564
คาดวาจะออกสูตลาดในปริมาณ
28.32 ลานตัน มากกวาฤดูกาลผลิต 2562/2563
รอยละ 12 นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ไดมกี ารติดตาม
สถานการณหวั มันสําปะหลังอยางใกลชิด ตลอดจน
ดําเนินการโครงการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกมัน
สําปะหลัง รวมถึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถได
ผลผลิตตอไรทเี่ พิ่มขึ้น ดวยเทคโนโลยีการทําฟารม
อัจฉริยะที่จะเปนการเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน
เกษตร
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คาใชจายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารในชวงไตรมาส
ที่ 4 ป 2563 จํานวน 302 ลานบาท ใกลเคียงกับ
ชวงเวลาเดียวกันของปกอน ถึงแมวา ปกอ นจะมีคา
ตัดจําหนายสินทรัพย จํานวน 15 ลานบาท หักลบ
กับคาใชจายพิเศษเนื่องจากสถานการณโควิด
คาใชจายในการขายและการบริหารในป 2563
เทากับจํานวน 1,113 ลานบาท เทากับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน สวนใหญเปนผลมาจากการหัก
กลบกันของรายการพิเศษ โดยป 2562 มีการบันทึก
สํารองผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นจากกฏหมาย
แรงงานที่เปลี่ยนจํานวน 50 ลานบาท (ตาม
มาตรฐานแรงงานใหม) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8

ลานบาท หักกลบกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในป 2563
ไดแกรายการสํารองการดอยคาของเงินลงทุนใน
ตราสารหนีจ้ ํานวน 10 ลานบาท และคาใชจาย
เนื่องจากสถานการณโควิด ประมาณ 18 ลานบาท
เชน คาประกันภัยโควิดใหแกพนักงาน คาใชจาย
ดานสุขอนามัยและการฆาเชื้อไวรัส คาคลังสินคา
ชั่วคราว และคาใชจายทาเรือเพิ่มเติม เนื่องจาก
มาตรการควบคุมการสงออกที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณโควิด เปนตน โดยบริษทั ฯ มีมาตรการ
ควบคุมตนทุนเพื่อควบคุมคาใชจายในชวงปโควิด
อยางเขมขน นอกจากนี้คา ใชจายในการขายและ
บริหารของบริษทั เพิ่มขึ้นจากบริษทั ยอยทีไ่ ดเขาซื้อ
อีกประมาณ 14 ลานบาท

กําไรสุทธิสวนทีเ่ ปนของผูถือหุน ของบริษทั
ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2563 ของบริษัทฯ
และบริษัทยอยกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถอื หุน
จํานวนเทากับ 5 ลานบาท ลดลง 47 ลานบาท จาก
ไตรมาส 4 ป 2562 การลดลงสวนใหญเกิดจาก
บริษทั ฯ ไดรบั เงินปนผลระหวางกาล จํานวน 31
ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2562 ประกอบกับอัตรา
กําไรขัน้ ตนที่ลดลง
อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานในป 2563 ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอยมีกาํ ไรสุทธิสวนทีเ่ ปนของผู
ถือหุน จํานวนเทากับ 38 ลานบาท ลดลง 30 ลาน

บาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สาเหตุ
หลักมาจากรายไดและกําไรขั้นตนที่ลดลงเนื่องจาก
เหตุผลที่กลาวขางตน และรายไดเงินปนผลที่ลดลง
31 ลานบาท หักกลบกับการลดลงของผลกระทบ
ครั้งเดียวของรายการสํารองผลประโยชนของ
พนักงาน จํานวน 53 ลานบาทในป 2562 กําไรจาก
การซื้อธุรกิจ จํานวน 25 ลานบาท กําไรจากการขาย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 18 ลานบาท
และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 13 ลาน
บาท
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อยางไรก็ตามบริษทั ฯ มีเปาหมายที่จะขยายแหลง
จัดหาแหลงปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญ
เชน
ประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา เพื่อเพิ่มแหลง
จัดหาวัตถุดิบ
รวมถึงรวมมือกับมูลนิธิสถาบัน
พัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย (TTDI) ใช
เทคโนโลยีในการขยายพันธุม ันสําปะหลังตานทาน
โรคอยางเรงดวน
เพื่อแจกจายใหกบั เครือขาย
เกษตรกร

นอกจากนี้ บริษทั ฯ คาดวาความตองการแปงมัน
สําปะหลังในตลาดโลกยังเติบโตอยางแข็งแกรง
โดยเฉพาะในประเทศจีน และไตหวัน ซึ่งมี
สัญญาณการฟนตัวที่ดี
นอกจากนีบ้ ริษทั ยอยแหงใหมทจี่ ัดตั้งขึ้นใน
ประเทศอินโดนีเซีย ในป 2563 จะชวยขยายฐาน
ลูกคาในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีความตองการใช
แปงมันสําปะหลังดัดแปรทีส่ ูง

บทวิเคราะหกระแสเงินสด
สําหรับป
2563
เงินสดสุทธิไดมาจากการ
ดําเนินงานอยูท ี่ จํานวน 571 ลานบาท เพิ่มขึน้ 105
ลานบาท หรือรอยละ 23 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดขี ึ้น โดยเฉพาะสินคาคง
คลัง

โดยบริษทั ฯ ยังคงความสามารถในการรักษาเงินสด
ที่แข็งแกรงเพียงพอสําหรับการลงทุนขยายงานและ
โครงการตางๆ ในอนาคต
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