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นําสงคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจํางวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจํางวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
จํานวน 1 ฉบับ

บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ขอนําสงคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจํางวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 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 1/2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
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รายได

สรุปรายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564
ยอดขายไตรมาสที่ 1 ป 2564 ของบริษทั ฯ และ
บริษทั ยอย ประกอบดวยรายไดจากธุรกิจแปงมัน
สําปะหลัง (Native) จํานวน 969 ลานบาท หรือรอย
ละ 45 รายไดจากธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม
(HVA) จํานวน 732 ลานบาท หรือรอยละ 34 และ

รายไดจากธุรกิจอาหารจํานวน 437 ลานบาท หรือ
รอยละ 21 รวมเปนยอดขายทั้งหมด 2,138 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 587 ลานบาท หรือรอยละ 38 เมื่อ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
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การเพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณการ
ขายที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะการสงออกไปประเทศจีน
และราคาขายเฉลี่ยของสินคาแปงมันสําปะหลัง
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 เมื่อเทียบกับปที่ผา นมา ถึงแมวา
จะไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19) อยางรุนแรง รวมถึง
ยอดขายกลุมธุรกิจอาหารยังสามารถเติบโตได
อยางแข็งแกรง เพิ่มขึ้นจํานวน 57 ลานบาท หรือ
รอยละ 15 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป
กอน สวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ
และบริษทั ยอยมีอัตรากําไร
ขั้นตนเทากับรอยละ 23 เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีอัตรา
ขั้นตนเทากับรอยละ 22 ซึ่งเปนผลมาจากราคาขาย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกวาราคาตนทุนวัตถุดบิ
ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของสัดสวนของธุรกิจแปง
มันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ซึ่งมีอัตรากําไร
ขั้นตนสูง และมีอัตราการทํากําไรสุทธิตอยอดขาย
เทากับรอยละ 7 เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จากปที่ผานมา

สาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น อัตรา
กําไรขัน้ ตนที่เพิ่มขึ้น และคาใชจายพิเศษลดลงจาก
ชวงสถานการณโควิดระบาดรอบแรกในปที่ผานมา
ถึงแมวา ไตรมาสที่ 1 ป 2563 บริษัทมีรายไดพิเศษ
จากการเขาซือ้ กิจการของบริษทั เอเชีย ผลิตภัณฑ
มันสําปะหลัง จํากัด (ATP) จํานวน 25 ลานบาท
และมีกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนจํานวน 18 ลานบาท
สําหรับสถานการณโควิด 19 ถือเปนผลกระทบใน
ระยะสั้นตอทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
ทั่วโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะโควิด 19 ที่
ระบาดรอบ 3 ในประเทศไทย มีโอกาสสงผลใหเขา
สูภาวะเศรษฐกิจถดถอยซ้าํ สอง
อยางไรก็ตาม
บริษทั ฯ มั่นใจวารายไดจะเติบโตอยางตอเนื่องได
ในป 2564
บริษทั ฯ และบริษทั ยอยมีผลการดําเนินงานแยก
ตามหนวยธุรกิจดังตอไปนี้
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QoQ

รายไดจากการขาย

1,550

2,138

38%

2,087

2%

ตนทุนขาย

1,215

1,653

36%

1,778

(7%)

กําไรขั้นตน

335

484

44%

309

57%

คาใชจายขายและบริหาร

269

319

18%

303

5%

รายไดอื่นๆ*

56

35

(38%)

21

64%

กําไรกอนหักภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงิน

122

200

64%

27

641%

ตนทุนทางการเงิน

15

17

18%

17

1%

กําไรกอนหักภาษีเงินได

107

183

70%

10

1,728%

ภาษีเงินได

19

34

77%

‐

‐

กําไรสุทธิ

88

149

69%

10

1,387%

กําไรตอหุน

0.10

0.17

69%

0.01

1,387%

FX: USD/THB

31.3

30.3

(3%)

30.6

(34%)

อัตรากําไรขั้นตน

22%

23%

1%

15%

8%

%คาใชจายขายและบริหาร/ยอดขาย

17%

15%

(2%)

15%

0%

อัตรากําไรสุทธิ

6%

7%

1%

0%

6%

*รวมกําไรขาดทุนจากอัตราแลกแปลี่ยนสุทธิกับกําไรขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ

บริษทั ฯ และบริษทั ยอยมีผลการดําเนินงานแยกตามหนวยธุรกิจดังตอไปนี้
รายไดจากธุรกิจแปงมันสําปะหลัง
ในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2564 ยอดขายจากธุรกิจแปง
มันสําปะหลังมีจํานวนเทากับ 969 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 46 จากปกอ น และยอดขายจาก
ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) มีจํานวน
เทากับ 732 ลานบาท เพิ่มขึน้ 45 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปที่ผานมา โดยยอดขายที่เพิ่มขึน้ เปน
ผลมาจากปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังฟน

ตัวอยางชัดเจน ตอบสนองความตองการสินคาที่
สูงขึ้นมากสะสมจากปญหาเรื่องขาดแคลนตูคอน
เทนเนอรอยางมีนัยสําคัญ ในชวงไตรมาสที่ 4 ป
2563
ประกอบกับราคาสงออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 5 เมื่อเทียบกับปที่ผา นมา
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ในขณะเดียวกันปริมาณการขายแปงมันสําปะหลัง
มูลคาเพิ่มกลับมาฟนตัว เนื่องจากความตองการใน
ประเทศสงออกที่สําคัญอืน่ ๆ

ตัวเลขปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังของ
ประเทศไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2564 เพิ่มขึ้นรอยละ
56 และมูลคาการสงออกเพิ่มขึน้ รอยละ 63 เมื่อกับ
ชวงเดียวกันของปกอน (ที่มา : กรมศุลกากร)

รายไดจากธุรกิจอาหาร
บริษทั ฯ ยังคงเปนหนึ่งในผูนําตลาดผลิตภัณฑวุน
เสนและเสนกวยเตี๋ยว และเติบโตอยางแข็งแกรง
โดยเฉพาะในชองทางการขายที่สาํ คัญ ตลาดใน
ประเทศเปนตลาดหลักสําหรับธุรกิจอาหาร ในขณะ
ที่การสงออกยังรักษาอัตราการเติบโตไดดี ในอัตรา
เลขสองหลัก
โดยในไตรมาสที่ 1 ป 2564 ยอดขายรวมจากธุรกิจ
อาหารมีจํานวนเทากับ 437 ลานบาท เพิ่มขึน้ รอย
ละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่กอน
โดยมีสัดสวนยอดขายในประเทศคิดเปนรอยละ 81
ในขณะที่ยอดขายจากการสงออกไปขายใน
ตางประเทศคิดเปนรอยละ 19 ของยอดขายจาก
ธุรกิจอาหารทัง้ หมด
โดยยอดขายผลิตภัณฑอาหารเพิ่มขึ้นในทุก
ชองทางหลัก โดยเฉพาะการสงออก การขายสง

(Wholesale) และหนวยรถเงินสด รวมถึงการ
เติบโตของปริมาณการขายในประเทศเวียดนามที่
เติบโตถึงรอยละ 59 ซึ่งเปนผลมาจากการขยายการ
จัดจําหนาย
ในขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑอาหารผานชองทาง
รานคาขายปลีกสมัยใหม (Modern trade) ลดลง
รอยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน เนื่องจากผูบริโภคหันไปซื้อผลิตภัณฑอาหาร
ผานชองทางอื่นๆ เชน ตลาดสด หรือรานอาหาร
ขนาดเล็ก
ผานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ คนละครึ่ง-เราชนะ-เรารักกัน
นอกจากนีย้ อดขายของบริษทั ฯ ในป 2564 คาดวา
จะสามารถรักษาอัตราการเติบโตตอเนื่องจากป
กอนได จากความตองการของผลิตภัณฑเดิมที่
เพิ่มขึ้น การเปดตัวผลิตภัณฑใหมๆ อยางตอเนื่อง
และการขยายฐานลูกคาใหม
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กําไรขัน้ ตน
บริษทั ฯ มีกําไรขั้นตนในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2564
จํานวนเทากับ 484 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไร
ขั้นตนรอยละ 23 เพิ่มขึ้นรอยละ 1 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากราคาสงออก
แปงมันสําปะหลังที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกวาราคา
ตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น การฟนตัวของธุรกิจแปงมัน
สําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต
ราคาสงออกแปงมันสําปะหลังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จากความตองการใชแปงของตลาดชั้นนํา

อยางจีน ประกอบกับราคาแปงขาวโพดที่ปรับตัว
สูงขึ้นอยางมากตั้งแตปที่ผานมา สงผลใหลูกคา
บางรายเปลี่ยนมาใชแปงมันสําปะหลัง เปนสินคา
ทดแทน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไดมกี ารติดตามสถานการณ
หัวมันสําปะหลังอยางใกลชิด ตลอดจนดําเนินการ
โครงการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกมันสําปะหลัง
รวมถึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถไดผลผลิตตอ
ไรที่เพิ่มขึ้น ดวยเทคโนโลยีการทําฟารมอัจฉริยะที่
จะเปนการเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือนเกษตร

คาใชจายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารในชวงไตรมาส
ที่ 1 ป 2564 จํานวน 319 ลานบาท เพิ่มขึน้ จาก
ชวงเวลาเดียวกันของปกอน รอยละ 18 จาก 269
ลานบาท คาใชจายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเกิดจากการ

เพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขนสงสินคาสอดคลอง
กับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับคาจางที่
ปรึกษาและคาใชจายในการพัฒนาสินคา

กําไรสุทธิสวนทีเ่ ปนของผูถือหุน ของบริษทั
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2564 ของบริษัทฯ
และบริษัทยอยกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถอื หุน
จํานวนเทากับ 128 ลานบาท เพิ่มขึ้น 46 ลานบาท
รอยละ 56 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
ถึงแมวา ปทผี่ านมา บริษทั ฯ มีรายการกําไรพิเศษ
ครั้งเดียว จากการเขาซื้อกิจการและจากการขาย

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รวมจํานวน 44 ลาน
บาท ในไตรมาส 1 ป 2563
กําไรสุทธิที่เพิ่มขึน้ สาเหตุหลักมาจากปริมาณขาย
ที่เพิ่มขึ้นและอัตรากําไรขัน้ ตนที่เพิ่มขึ้นเนือ่ งจาก
เหตุผลที่กลาวขางตน ประกอบกับ บริษทั ฯ ไดรับ
เงินสนับสนุนจากการลดปริมาณกาซเรือนกระจก
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และเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนสําหรับกิจการที่
ไดรับผลกระทบจากโควิด 19 รวมจํานวน 5 ลาน
บาท

นอกจากนี้ บริษทั ฯ คาดวาความตองการแปงมัน
สําปะหลังในตลาดโลกยังเติบโตอยางแข็งแกรง
ตอเนื่องตลอดทั้งป

บทวิเคราะหกระแสเงินสด
สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2564 เงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมดําเนินงานอยูที่ จํานวน 317 ลานบาท
ยอดใชไปลดลง 141 ลานบาท หรือรอยละ 31 เมื่อ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา สาเหตุ
หลักมาจากกําไรจากการดําเนินงานที่สูงขึ้น และ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขนึ้

โดยบริษทั ฯ ยังคงความสามารถในการรักษาเงินสด
ที่แข็งแกรงเพียงพอสําหรับการลงทุนขยายงานและ
โครงการตางๆ ในอนาคต
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