
 
 
 

 

 
THIP-SET/038/2021 
 

วนัท่ี  10 พฤศจิกายน 2564 
 

เร่ือง ขอน าส่งงบการเงินฉบบัสอบทาน ประจ าไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 และ 2563  

และการวเิคราะห์และค าอธิบายของของฝ่ายจดัการ 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถึง 1. งบการเงินฉบบัสอบทาน และรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 และ 2563   

 2. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

 
 ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 7/2564 เมื่อวันที่                     
10 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฉบบัสอบทานส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 
30 กันยายน 2564 รวมทัง้ได้มีการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการส าหรับไตรมาสที่ 3/2564 ดังรายละเอียด                                 
ที่แนบมาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี) (นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร) 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 



หน้า 1 

 

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการส าหรับงวดไตรมาส  3/2564 

ก.) ผลการด าเนินงาน 

• ยอดขายโดยรวมเพิ่มขึน้จากรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 7.7 เทียบกบั ไตรมาส  3/2563  

 

 
กราฟ แสดงรายได้จากสญัญาท่ีท าจากลูกค้ารายไตรมาส (หน่วย ล้านบาท) 

 

- ยอดขายในไตรมาส 3/2564 ยงัคงเติบโตต่อเนื่องจากทัง้จากไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 ร้อยละ 18.9  

และ 6.4 ตามล าดับและเติบโตจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 7.7 ส่วนยอดขาย 9 เดือน ปี 2654 

เติบโตจากยอดขาย 9 เดือน ปี 2563 ถึง 15.0% การเติบโตนีม้าจากปริมาณความต้องการถงุซิปที่เพิ่มขึน้ใน

ตลาดต่างๆ ซึง่สอดคล้อง รวมทัง้แผนเพิ่มก าลงัผลิตในปี 2564 ซึง่เร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายแล้ว 

- ด้านการขายในภมูิภาคต่างๆ ยโุรปและอเมริกายงัคงเป็นตลาดหลกั โดยตลาดอเมริกาเติบโตถึงร้อยละ 76 

- การขายในประเทศจะเน้นสินค้า Own brand และขยายไปยงัตลาดต่างจงัหวดัมากขึน้  

- สินค้าใหม่ในไตรมาส 2 ได้แก่ SunZip Antivirus และ Sunmum smart bag ที่เปิดตวัพร้อมกบั application 

“Sunfamily” เพื่อคุณแม่รุ่นใหม่สามารถจดัเก็บน า้นมได้ง่ายขึน้ผ่าน QR code รวมทัง้เคล็ดลบัการเลีย้งลกู

ส าหรับลูกในวัยต่างๆ ส่วนในไตรมาส 3 มี Sunbin ถุงขยะจากวัสดุ recycle ที่ก าลังท าการตลาดอยู่ใน

ขณะนี ้

• ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึน้ 85.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.0 เทียบกบั ไตรมาส  3/2563  สาเหตหุลกัเกิดจาก 

- ต้นทนุขายเพิ่มขึน้ 96.9 ล้าน หรือร้อยละ 14.5 เป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามต้นทนุขายที่

เพิ่มขึน้เป็นสดัส่วนมากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึน้ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ร้อยละ 21.1 ของ

ยอดขาย ลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกบัไตรมาส  3/2563 เป็นผลมาจากอตัราก าลงัการผลิตในช่วงไตรมาส 3 ที่

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดท าให้ก าลงัการผลิตลดลงเล็กน้อย ในขณะที่บริษัทมี Fixed cost 

และค่าใช้จ่ายส าหรับการป้องกนัโควิดเพิ่มขึน้อีกด้วย และอีกส่วนที่ส าคญัเกิดจากราคาวตัถดุิบหลกัปรับตวั

สงูขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563  

 



หน้า 2 

 

 
        กราฟ แสดงราคาตลาดเม็ดพลาสติกหลกัตัง้แต่ ก.ค. 2563 ถึงปัจจุบนั 

 

จากกราฟแสดงราคาตลาดของเม็ดพลาสติกหลกัเพิ่มขึน้จากในชว่งเดียวกนัของปี 2563 เกือบ 30% 

นอกจากนีใ้นชว่งเดือน ต.ค. 2564 ราคาตลาดเร่ิมปรับตวัขึน้อกีครัง้ ซึง่คาดว่าจะเห็นผลกระทบในช่วงไตร

มาส 4 ปีนีจ้นถงึไตรมาส 1 ปีหน้า 

- อย่างไรก็ดีบริษัทมีแผนพฒันาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทนุอย่างยัง่ยืนซึง่เร่ิมเห็นผล

ชดัเจนตัง้แต่ปี 2563 ที่ผ่านมา และยงัคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2564 จึงท าให้ต้นทนุจากการผลิตไม่

ปรับตวัขึน้สงูตามปริมาณผลิตที่เพิ่มสงูขึน้  

- ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายบริหารลดลง 5.2 และ 6.7 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากใน

ไตรมาสนีบ้ริษัทไม่มีค่าใช้จ่าย one-time expense เช่นปี 2563 ซึ่งเกิดจากการตัง้ส ารองสินทรัพย์ถาวรที่

ไม่ได้ใช้งานแล้วมลูค่า 9.2 ล้านบาท   

- ด้วยต้นทนุขายที่ปรับเพิ่มขึน้ตามที่กล่าวข้างต้นท าให้ บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับงวดไตรมาส 3/2564 จ านวน 

104.8 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส  3/2563  จ านวน 11.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.6 และมีก าไรสทุธิ

ต่อหุ้นจ านวน 1.16 บาทต่อหุ้น ลดลงจากไตรมาส  3/2563 จ านวน 0.14 บาทต่อหุ้น  

 

ข.) ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีสินทรัพย์รวม 2,716.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 

204.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 การเปล่ียนแปลงที่ส าคญัในสินทรัพย์เป็นดงันี ้

1.) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จ านวน 218.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.0 ส่วนใหญ่เพิ่มจากสินค้าส าเร็จรูปเพิ่มขึน้ 104.1 

ล้านบาท และวัตถุดิบเพิ่มขึน้ 77.8 ล้านบาท สาเหตุของการปรับตัวสูงขึน้มากมาจาก (1) ปริมาณค าสั่งซือ้ที่

เพิ่มขึน้ ท าให้ต้องมีวตัถุดิบเพิ่มขึน้ (2) ราคาเม็ดพลาสติกเพิ่มสูงขึน้ ส่งผลต่อมูลค่าสินค้าคงคลัง  (3) ปัญหา



หน้า 3 

 

เร่ืองการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้ในการส่งออก เป็นปัญหาที่เกิดทัว่โลกและต่อเนื่องตัง้แต่ปลายปีที่ผ่าน

มาจนถึงปัจจบุนั   

2.) การลงทนุขยายก าลงัการผลิตตัง้แต่ต้นปี 2564 ตามแผนการลงทนุท่ีได้วางแผนไว้ ท าให้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์

สทุธิเพิ่มสงูขึน้ 88.4 ล้านบาท  

3.) การบริหารเงินสดให้มีผลตอบแทนที่สงูขึน้ในระดบัความเส่ียงที่เหมาะสม จึงมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

จ านวน 102.6 ล้านบาท ซึง่แสดงรายการในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น  

 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีหนีสิ้นจ านวน  539.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 

41.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 สาเหตหุลกัเกิดจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 66.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 

25.8 สาเหตหุลกัเกิดจากเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ซึง่มาจากการสัง่ซือ้ปริมาณวตัถดุิบสงูขึน้ 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 2,177.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 162.8 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 8.1 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จากการเพิ่มทนุเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในวนัท่ี  24 พฤษภาคม 2564 จ านวน 10.0 

ล้านบาท และ อีก 152.8 ล้านบาทเป็นยอดก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ค) อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 

วงจรเงินสดทีเ่พิ่มสงูขึน้มากมาจากการหมนุของสินค้าคงคลงัที่นานขึน้ ซึง่เป็นผลจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

ส่งออกสินค้าอย่างไรก็ตามสินค้าคงคลงัยงัคงหมนุเวยีนต่อเนื่องเพราะยงัมีค าสัง่ซือ้ของลกูค้าเข้ามาต่อเนื่อง 

 

รายการ หน่วย 3/2564 3/2563

อัตราก าไรขัน้ต้นตอ่ยอดขาย % 21.13% 25.82%

อัตราก าไรสทุธิตอ่รายได้รวม % 10.69% 12.80%

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น % 4.93% 6.03%

อัตราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม % 3.96% 4.80%

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.86 3.56

วงจรเงินสด วนั 78 58

อัตราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.24 0.26

มลูคา่ตามบญัชี บาท/หุ้น 24.19 20.88

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น บาท/หุ้น 1.16 1.29


	THIP-SET 038-2021 นำส่งงบการเงินQ3.T
	MDA Q321 TH_Final_2

