
 
 
 

 

 
THIP-SET/030/2021 
 

วนัที่  13 สิงหาคม 2564 
 

เร่ือง ขอน าส่งงบการเงินฉบบัสอบทาน ประจ าไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 และ 2563  

และการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของของฝ่ายจดัการ 

เรียน กรรมการและผูจ้ัดการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อ้างถึง 1. งบการเงินฉบบัสอบทาน และรายงานผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 และ 2563   

 2. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

 
 ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่                     
13 สิงหาคม 2564 ไดม้ีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฉบับสอบทานส าหรบังวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการส าหรับไตรมาสที่ 2/2564 ดังรายละเอียด                                 
ที่แนบมาดว้ย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์) (นางพจนารถ ปริญภทัรภ์ากร) 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
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การวิเคราะห์และค  าอธิบายของฝ่ายจัดการส าหรับงวดไตรมาส 2/2564 

ผลการด  าเนินงาน 

         บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับงวดไตรมาส 2/2564 จ านวน 62.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 2/2563  จ านวน 3.5 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 และมีก าไรสุทธิต่อหุ้นจ านวน 0.69 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้จากไตรมาส 2/2563 จ านวน 0.04 บาท

ต่อหุ้น สาระส าคัญเป็นผลมาจาก 

• ยอดขายโดยรวมเพิ่มขึน้จากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 31.0 เทียบกับ ไตรมาส 2/2563 แบ่งเป็น  

 
 

- ยอดขายในไตรมาส 2/2564 ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากทั้งจากไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ 13 และเติบโตจาก

ช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 31 ส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์ถุงในตลาดต่างประเทศ ในภาพรวมตลาด

ต่างประเทศที่เติบโตจากไตรมาสแรกของปีนี้ สูงสุดได้แก่ อเมริกา และออสเตรเลียที่เติบโตถึง ร้อยละ 49 

และ 21 ตามล าดับ 

- การเติบโตนี้มาจากปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึน้ในตลาดต่างๆ ส่วนหนึ่งมาจากแผนเพิ่มก าลังผลิตที่เริ่ม

ผลิตและจ าหน่าย 

- ส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งประกอบด้วย ใยขัดผิว ฟิล์มห่ออาหาร กลุ่มเม็ดหลอมและเศษพลาสติก 

และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยกลุ่มนี้มีการเติบโตจากฟิล์มห่ออาหาร ซึ่งเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทก าลังท า

การตลาด 

- ส่วนสินค้าใหม่ SunZip Antivirus และ Sunmum smart bag ซึ่งเปิดตัวพร้อมกับ  Application ที่ออกสู่

ตลาดไปแล้ว ก าลังอยู่ในช่วงการท าการตลาดให้ เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากย่ิงขึน้ ปัจจุบันเริ่มมีผู้ใช้งาน 

Application มากกว่า 3,000 ราย 

- ด้วยเหตุโควิดระลอกที่ 3 แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและในวงกว้าง ส่งผลต่อก าลังการผลิตในไตรมาส 3 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ และยังสามารถด  าเนินการผลิตได้อยู่ 

 

 

 

2/2564 2/2563 2/2564 2/2563 2/2564 2/2563 2/2564 2/2563

ขายตา่งประเทศ         746.9         537.3           13.7           22.8           31.1           29.8        791.7        589.9 
ขายในประเทศ           70.9           65.5           27.3           26.3           21.9           14.3        120.1        106.1 
รวมรายไดจ้ากการขาย         817.8         602.8           41.0           49.1           53.0           44.1        911.8        696.0 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ขายตา่งประเทศ 39.0% -39.9% 4.4% 34.2%
ขายในประเทศ 8.2% 3.8% 53.1% 13.2%

รวม เพิ่มขึน้ (ลดลง) 35.7% -16.5% 20.2% 31.0%

รายได้จากการขาย
หลอดดูดเคร่ืองดื่มถุง ผลิตภณัฑอ่ื์น รวมรายไดจ้ากการขาย
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• ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 32.5 เทียบกับ ไตรมาส 2/2563  สาเหตุหลักเกิดจาก 

- ต้นทุนขายเพิ่มขึน้ 202.7 ล้าน หรือร้อยละ 36.8 เป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนขายที่

เพิ่มขึน้เป็นสัดส่วนมากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึน้ท  าให้อัตราก าไรขัน้ต้นไตรมาส 2/2564 อยู่ที่ร้อยละ 17.3 ของ

ยอดขาย ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2563 เป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึน้ต่อเนือ่ง

นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเดือน เม.ย. 2564 ที่ราคาเม็ดปรับตัวเพิม่ขึน้อย่างมากท าให้

ก าไรขั้นต้นในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง ถุงและหลอดมีก าไรขั้นต้นที่ลดลง  

 

 
- อย่างไรก็ดีบริษัทมีแผนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนอย่างย่ังยืนซึ่งเริ่มเห็นผล

ชัดเจนตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา และยังคงด  าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2564 จึงท าให้ต้นทุนจากการผลิตไม่

ปรับตัวขึน้สูงตามราคาเม็ดหลัก  

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ ้น 7.3 ล้านบาท หรือเพิ่มร้อยละ 12.7 เนื่องจากไตรมาสนี้บริษัทมีค่าใช้จ่ าย

เก่ียวกับบุคลากรเพิ่มขึน้จากการเพิ่มบุคลากรเพื่อในงานพัฒนาองค์กรและธุรกิจ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ป้องกันและการดูแลพนักงานในภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนาปัจจุบัน 

 

ก.) ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,579.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 

568.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในสินทรัพย์เป็นดังนี้ 

1.) สินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 1,571.8 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 12.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8 สาเหตุหลักเกิดจาก            

1.1) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จ านวน 187.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.9 โดยเพิ่มขึน้จากสินค้าส าเร็จรูปที่รอการ ส่ง

มอบให้ลูกค้า 109.5 ล้านบาท จากปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอรเ์พื่อใช้ในการส่งออก ซึ่งเป็นปัญหา

ทั่วทั้งภูมิภาค อีกส่วนคือวัตถุดิบที่เพิ่มขึน้ตามราคาที่สูงขึน้และปริมาณที่เพิ่มขึ ้นตามปริมาณค าส่ังซือ้ที่ค าดว่า

จะในเข้ามาใช้ในช่วงไตรมาส 3 จึงท ายอดคงเหลือวัตถุดิบสูงขึน้ 53.6 ล้านบาท 
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1.2) ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ ้นจ านวน 111.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.3 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สาเหตุหลักมาจากมีค  าส่ังซือ้เพิ่มขึน้และยังไม่ครบก าหนดช าระ โดยคุณภาพลูกหนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี  

2.) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 1,008.1 ล้านบาทเพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  จ านวน 56.3 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 5.9 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึน้ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรโดย

บริษัทได้ซือ้ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบริเวณใกล้โรงงานปัจจุบันจ านวน 15 ล้านบาทจุดประสงค์เพื่อขยายกิจการ

โรงงาน และลงทุนในส่วนปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ประมาณ 45 ล้าน ตามแผนการขยายโรงงานที่

ได้วางแผนไว้ 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีหนี้สินจ านวน  411.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 

8.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 สาเหตุหลักเกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 45.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 

17.6 สาเหตุหลักเกิดจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึน้ซึ่งมาจากการส่ังซื ้อปริมาณวัตถุดิบสูงขึน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 2,072.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 58.0 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 2.9 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จ านวน 10.0 

ล้านบาท และ อีก 48.0 ล้านบาทเป็นยอดก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับไตรมาส 2/2564  

ค) อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 

วงจรเงินสดที่เพิ่มสูงขึน้มากมาจากการหมุนของสินค้าคงคลังที่นานขึน้ ซึ่งเป็นผลจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

ส่งออกสินค้าอย่างไรก็ตามสินค้าคงคลังยังคงหมุนเวียนต่อเนื่องเพราะยังมีค  าส่ังซือ้ของลูกค้าเข้ามาต่อเนื่อง 

 

รายการ หน่วย 2/2564 2/2563

อัตราก าไรขัน้ตน้ตอ่ยอดขาย % 17.33% 20.82%

อัตราก าไรสทุธิตอ่รายไดร้วม % 6.76% 8.35%

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ % 2.99% 3.08%

อัตราผลตอบแทนตอ่สินทรพัยร์วม % 2.40% 2.45%

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.86 3.56

วงจรเงินสด วนั 81 63

อัตราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.24 0.26

มลูคา่ตามบญัชี บาท/หุน้ 25.90 23.49

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ บาท/หุน้ 0.69 0.65


