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ข้ อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษเป็ น
"THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED" ชื่อย่อ “THIP”
เดิมชื่อบริ ษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จากัด แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน จากัด
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2537

สถานที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
(โรงงาน)

ที่ตงั ้

สานักงานสาขา

ที่ตงั ้

ส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน

เลขที่ 143 - 144 หมูท่ ี่ 8 ซอยกังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตาบลอ้ อมใหญ่
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์ (662) 811-4700, 431-3051 โทรสาร(662) 420-3180, 431-3056
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ ส เอ ชัน้ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (662) 273-8333 โทรสาร (662) 273-8282, 273-8484
Website www.thantawan.com
โทรศัพท์ (662) 273-8333 ต่อ 3295, E-mail Address : irthip@thantawan.com
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
0107537001749 (ทะเบียนเดิมเลขที่ บมจ. 421)
100,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่ าแล้ ว 80,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ไม่มี
ตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (662) 2009-9000 โทรสาร (662) 2009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชัน้ 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ (662) 587-8080 โทรสาร (662) 586-0301
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ หลักขององค์ กร และกลยุทธ์ ของบริษัทฯ
บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ได้ ประกาศวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก และกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกระดับในองค์กรได้ รับทราบ เข้ าใจร่ วมกัน เพื่อผลักดันให้ บริ ษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมายและ
ก้ าวไปในทิศทางที่กาหนดไว้ อย่างมัน่ คง นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังได้ เผยแพร่ แก่สาธารณชน คูค่ ้ า และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่
ของบริ ษัทฯ เพื่อรับรู้ทิศทางและอนาคตของบริ ษัทฯ และดาเนินธุรกิจร่วมกันกับบริ ษัทฯได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
บริ ษัทฯกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก และกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯประจาปี 2560 -2564 ให้ มีความเหมาะสม
กับกลยุทธ์ และแนวทางการดาเนินธุรกิจ โดยบริ ษัทฯได้ ทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจทุกๆปี ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
การดาเนินธุรกิจ ตลอดจนปั จจัยภายในและภายนอก ทังนี
้ ้ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก และกลยุทธ์ของบริ ษัทฯที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทในปี พ.ศ.2559 มีดงั นี ้
วิสัยทัศน์
“เป็ นผู้นาธุรกิจการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกระดับสากลที่มีมลู ค่าเพิ่มด้ วย นวัตกรรม และเทคโนโลยี”
พันธกิจ
บริ ษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า “พันธกิ จ ” คือ เหตุผลที่ทาให้ องค์ กรสามารถดารงอยู่ได้ อย่างมั่นคงทังในปั
้ จจุบัน และ
สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนตามทิศทางที่มงุ่ หวังไว้ ในอนาคต บริ ษัทฯจึงมีพนั ธกิจที่จะต้ องดาเนินการ คือ
1. พัฒนารูปแบบการดาเนินธุรกิจให้ เป็ นรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีมลู ค่าเพิ่มด้ วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. สร้ างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมลู ค่าสูงสาหรับตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche Market)
4. พัฒนาบุคลากรและสร้ างความผูกพันของพนักงานที่มีตอ่ องค์กร เพื่อความเป็ นเลิศอย่างยัง่ ยืน
5. สร้ างผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและยัง่ ยืนให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย อันได้ แก่ พนักงาน คูค่ ้ า และผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์ หลักขององค์ กร
“ทานตะวัน จะขยายธุรกิจจากสมรรถนะหลักขององค์กรในความเชี่ยวชาญการผลิตด้ าน Blow & Extrusion ไปยัง
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าสูงสูต่ ลาดสากล”
กลยุทธ์
บริ ษัทฯมุง่ เน้ นการดาเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะกับยุคสมัยของธุรกิจ จึงกาหนดกลยุทธ์ ดังนี ้
1. รักษาธุรกิจปั จจุบนั และขยายธุรกิจใหม่
2. ปรับโครงสร้ างองค์กรให้ เหมาะสม สอดคล้ องกับโครงสร้ างธุรกิจ
3. สรรหาบุคลากร และ ผู้สบื ทอดตาแหน่ง (SUCCESSOR) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
4. สร้ างผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและตอบสนองความต้ องการของตลาด
5. ปรับปรุงและขยายโรงงานปั จจุบนั ด้ วยการบริ หารจัดการ อย่างเป็ นระบบ
6. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ เครื่ องจักรเข้ มข้ น (Capital Intensive)
7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยและสอดคล้ องกับรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
8. สร้ างความเชื่อมัน่ ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษัทฯมีสายการผลิต 3 สายผลิตภัณฑ์หลัก ได้ แก่
1) ถุงพลาสติกทัว่ ไป ประกอบด้ วยถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต่า
(Low Density Polyethylene – LDPE) เนื่องจาก LDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ นิ่มและใส เหมาะสาหรั บผลิตถุงที่ต้องการให้
สามารถมองเห็นสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน ผลิตภัณฑ์ถงุ พลาสติกในกลุม่ LDPE ได้ แก่ ถุงซิปชนิดปิ ด-เปิ ด ในตัว ถุงยืดอายุผกั
ผลไม้ ถุงใส่ขยะบางประเภท และถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density
Polyethylene – HDPE) เนื่องจาก HDPE มีคณ
ุ สมบัติเด่น คือ แข็งและเหนียว สามารถรับน ้าหนักได้ ดี แต่สจี ะไม่ใส ผลิตภัณฑ์
ถุงพลาสติกในกลุม่ HDPE ได้ แก่ ถุงใส่ขยะ ถุงใส่อาหาร ที่ต้องการความหนาและความทน
2) หลอดดูดเครื่ องดื่ม ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (Poly Propylene - PP) ผลิตภัณฑ์หลอดของบริ ษัทฯ
มีหลากหลายรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน เช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดช้ อน เป็ นต้ น
3) ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นจะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในครัวเรื อน ที่บริ ษัทฯได้ จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นและจัด
จาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าที่สงั่ ซื ้อตามความต้ องการ
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โครงสร้ างการถือหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
บจก.ทานตะวันกรุ๊ ป
100.00 %

บจก.ทานตะวันธุรกิจ
97.99 %

บจก.ทานตะวัน

100.00
%

บจก.บางกอก
เทอร์ มินอล

56.39 %

บมจ.ทานตะวัน
อุตสาหกรรม

โครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) และรายชื่อคณะกรรมการของแต่ ละบริษัท
ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
รายชื่อคณะกรรมการ
1. บริษัท ทานตะวันกรุ๊ ป จากัด
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว : 310,000,000 บาท
จานวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,100,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ : Holding Company
2. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จากัด
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว : 300,000,000 บาท
จานวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,000,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ: Holding Company
3. บริษัท ทานตะวัน จากัด
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว : 70,000,000 บาท
จานวนหุ้นที่จดทะเบียน 70,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ: Holding Company
4. บริษัท บางกอกเทอร์ มินอล จากัด
ทุนจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท
ทุนที่ชาระแล้ ว : 1,000,000,000 บาท
จานวนหุ้นที่จดทะเบียน 250,000,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

1. นายน ้า มหฐิ ติรัฐ ถือหุ้น 51.69 % จานวนหุ้นที่ถือ 1,602,400 หุ้น
2. Adpower International Ltd. (นิติบคุ คลต่างประเทศ) ถือหุ้น
48.31 % จานวนหุ้นที่ถือ 1,497,599 หุ้น
3. นางพจนารถ ปริญภัทร์ ภากร จานวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น
1. บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จากัด ถือหุ้น 100 % จานวนหุ้นที่ถือ
2,999,994 หุ้น
2. นายน ้า มหฐิ ติรัฐ จานวนหุ้นที่ถือ 5 หุ้น
3. นางพจนารถ ปริญภัทร์ ภากร จานวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น
1. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จากัด ถือหุ้น 97.99 %
จานวนหุ้นที่ถือ 68,595 หุ้น
2. นายน ้า มหฐิ ติรัฐ ถือหุ้น 2.01 % จานวนหุ้นที่ถือ 1,404 หุ้น
3. นางพจนารถ ปริญภัทร์ ภากร จานวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น
1. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จากัด ถือหุ้น 100 %
จานวนหุ้นที่ถือ 249,999,940 หุ้น
2. นางพจนารถ ปริญภัทร์ ภากร จานวนหุ้นที่ถือ 50 หุ้น
3. นายน ้า มหฐิ ติรัฐ จานวนหุ้นที่ถือ 10 หุ้น

1. นายน ้า มหฐิ ติรัฐ
2. นางพจนารถ ปริญภัทร์ ภากร
3. นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโอภาส
1. นายน ้า มหฐิ ติรัฐ
2. นางพจนารถ ปริญภัทร์ ภากร
3. นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโอภาส
1. นายน ้า มหฐิ ติรัฐ
2. นางพจนารถ ปริญภัทร์ ภากร
3. นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโอภาส
1. นางพจนารถ ปริญภัทร์ ภากร
2. นายวิรุฬ เผ่าลินจง
3. นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโอภาส

ข้ อมูลเพิ่มเติม
บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ไม่ได้ ถือหุ้นในบริ ษัทอื่น และไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
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โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย
 คณะกรรมการบริ ษัท
 คณะกรรมการชุดย่อย ที่ช่วยกลัน
่ กรองในเรื่ องที่สาคัญ ซึ่งได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท จานวน 2 คณะ
ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
 ฝ่ ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จด
ั การ เป็ นผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัทฯ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างองค์กร เป็ นดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท
Board of Director

คณะกรรมการบริหาร
Board of Executive
Director

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Board of Risk Management

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กรรมการผู้จดั การ
Managing Director

ผู้ตรวจสอบภายใน
Internal Audit

รองกรรมการผู้จดั การ
Deputy Managing
Director

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การสายงาน
การตลาดและขาย
AMD Business
Line Marketing
and Sale

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การสายงาน
การผลิต
AMD Business
Line Production

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การสสายงาน
สนับสนุนธุรกิจ 1
AMD Business
Line Business
support 1

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การสายงาน
สนับสนุนธุรกิจ 2
AMD Business
Line Business
support 2

โครงสร้ างกรรมการของบริ ษัทฯประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
4 ชุด ได้ แก่
1. คณะกรรมการบริ ษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4. คณะกรรมการบริ หาร

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การสายงาน

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การสายงาน

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การสายงาน

บัญชี
AMD Business
Line Accounting

การเงิน
AMD Business
Line Financial

ออกแบบผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมใหม่
AMD Business
Line New
Innovation &
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คณะกรรมการบริษัท

ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัท มีกรรมการจานวน 9 คน ประกอบด้ วย
 กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร จานวน 4 คน โดยในจานวนนี ้ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ จานวน 4 คน
 กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร จานวน 5 คน
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
1. นายไพรสัณฑ์
2. นางพจนารถ
3. นายวิรุฬ
4. นายสุรศักดิ์
5. นางสาวนฤศสัย
6. นายสิงห์ชยั
7. นายมานพ
8. นายธีระชัย
9.นายสายัณห์
10. นายอัษฎากร
11. นายเดชบดินทร์

วงศ์สมิทธิ์
ปริ ญภัทร์ ภากร
เผ่าลินจง(2)
เหลืองอร่ามศรี
มหฐิ ติรัฐ
อรุณวุฒิพงศ์
นาคทัต(1)
สิริธญ
ั ญานนท์
สตางค์มงคล
ลิ ้มปิ ติ(1)
เหรี ยญทรัพย์ด(2)ี

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

จานวนครัง้
การประชุม
คณะกรรมการ
13
13
7
13
13
13
7
13
13
6
6

การเข้ าร่ วม
การประชุม
คณะกรรมการ
13
13
7
11
12
12
4
13
13
6
5

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายสิงห์ชยั
นายมานพ
นายสายัณห์
นายอัษฎากร
นายธีระชัย

หมายเหตุ

(1)

อรุณวุฒิพงศ์
นาคทัต(1)
สตางค์มงคล
ลิ ้มปิ ติ(1)
สิริธญ
ั ญานนท์

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ การประชุม
คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

6
3
6
3
6

การเข้ าร่ วมการ
ประชุม
คณะกรรมการ
6
3
5
3
6

นายมานพ นาคทัต ได้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และ นายอัษฎากร ลิ ้มปิ ติ
ได้ รับการแต่งตังในต
้ าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายมานพ นาคทัต เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
(2)
นายวิรุฬ เผ่าลินจง ได้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และนายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี
ได้ รับแต่งตังในต
้ าแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายวิรุฬ เผ่าลินจง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.

นางพจนารถ
นายวิรุฬ
นายวิชิต
นายเดชบดินทร์

หมายเหตุ

(3)
(4)

ปริ ญภัทร์ ภากร
เผ่าลินจง(3)
พันธ์ศรี มงั กร
เหรี ยญทรัพย์ด(4)ี

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

จานวนครัง้ การ
ประชุม
คณะกรรมการ
4
3
4

การเข้ าร่ วมการ
ประชุม
คณะกรรมการ
4
3
4

3

3

นายวิรุฬ เผ่าลินจง ได้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 1 มีนาคม 2559

คณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางพจนารถ
นางสาวนฤศสัย
นายธีระชัย
นายสุรศักดิ์
นายวิชิต
นายเดชบดินทร์
นางสาวพิศวิมล

รายชื่อกรรมการ
ปริ ญภัทร์ ภากร
มหฐิ ติรัฐ
สิริธญ
ั ญานนท์
เหลืองอร่ามศรี
พันธ์ศรี มงั กร
เหรี ยญทรัพย์ดี
ฉัตรสิริรุ่งเรื อง

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการกรรมการบริ หาร

ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
1. นางพจนารถ

ปริ ญภัทร์ ภากร

2. นายสุรศักดิ์

เหลืองอร่ามศรี

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
ธุ ร กิ จ 1 และรั ก ษาการผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การสายงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการตลาดและขาย

3. นายวิชิต

พันธ์ศรี มงั กร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชี

4. นายธีระชัย

สิริธญ
ั ญานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการเงิน

5. นางสาวนฤศสัย

มหฐิ ติรัฐ

6. นายเดชบดินทร์

เหรี ยญทรัพย์ดี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานสนับสนุนธุรกิจ 2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการผลิตและรักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การสายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนองค์กร
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง

อายุ

นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

58

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริ กา
- การบริ หารจัดการด้ านความมัน่ คงขันสู
้ งรุ่ นที่ 5
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรม
ราชูปถัมภ์
- ผู้บริ หารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่ นที่ 14) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- ผู้นาการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริ ดทีมเวิร์ค
จากัด
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2558 – 2559
2558 – 2559

- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2559
- Director Briefing รุ่นที่ 4/2559 (Managing Technology &
Disruption)
2557 – 2559
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559
2555 – 2559
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2558
2557 – 2558
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547

พ.ย.-ธ.ค.2557

ก.ย. 2557 –
ม.ค. 2558
2555 – 2559

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท /
ตาแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ
- ที่ปรึกษารัฐมนตรี
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรรมการอิสระ
- ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
- กรรมการอิสระ
- บริ ษัท กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ/
- บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
กรรมการอิสระ
จากัด (มหาชน)
- กรรมการ
- บริ ษัท พี ดับบลิว คอนซัล
แตนท์ จากัด
- อนุกรรมการ
- สภาวิศวกร
- ที่ปรึกษารัฐมนตรี
- กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- กรรมการผู้จดั การ
- บริ ษัท เอสซีเอ็มบี จากัด
- ประธาน
- บริ ษัท เอสซีเอ็มบี จากัด
กรรมการบริ หาร
- บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
- กรรมการตรวจสอบ
จากัด (มหาชน)
และกรรมการอิสระ
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
- กรรมการคัดเลือกผู้ให้ กลางและขนาดย่อมแห่ง
บริ การบริ หารหนี ้ที่ไม่
ประเทศไทย
ก่อให้ เกิดรายได้ ที่ไม่มี
หลักประกัน
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
- ประธานคณะทางาน
กลางและขนาดย่อมแห่ง
ติดตามการบริ หารงาน ประเทศไทย
NPL
-
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมบริษัทฯ
ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม

นางพจนารถ ปริญภัทร์ ภากร

62

- ปริ ญญาโทเคหพัฒนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่ นที่ 17)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- หลั ก สู ต รผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง ด้ านการพั ฒ นาธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมและบริ การ (วธอ.) รุ่ นที่ 3/2559 สถาบัน
วิทยาการธุร กิ จและอุตสาหกรรม ภายใต้ มูลนิธิเพื่ อ
การพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม
สมาคมส่งเสริ มกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้จดั การ รักษาการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงาน
สนับสนุนธุรกิจ 1 และรักษาการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรม
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ช่ วงเวลา
2560 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

2553 – ปั จจุบนั

2553 – ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท /
ประเภทธุรกิจ
- กรรมการอิสระและ
- บริ ษัท ไดอิ กรุ๊ ป จากัด
กรรมการตรวจสอบ
(มหาชน)
- ประธานกรรมการบริ หาร - บริ ษัท ทานตะวัน
ความเสี่ยง
อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการ - บริ ษัท ทานตะวัน
ผู้จดั การ
อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
- กรรมการและกรรมการ - บริ ษัท บางกอก
ผู้จดั การ
เทอร์ มินอล จากัด
ตาแหน่ ง

- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 21/2557
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
รุ่นที่ 2/2555
- Role of the Compensation Committee (RCC)
รุ่นที่ 14/2555
- Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 25/2549
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 35/2546

นายวิรุฬ เผ่าลินจง

56

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
รองกรรมการผู้จดั การ
และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การสายงานผลิต
วันที่ลาออก: 1 สิงหาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
นางสาวนฤศสัย มหฐิ ตริ ัฐ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสาย
งานสนับสนุนธุรกิจ2
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

47

- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A.
- How to Develop a Risk Management Plan
- Director Certification Program (DCP)198/2557
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CSR DAY for Directors Program
สถาบันไทยพัฒน์และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 - 2559

- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
University of Pennsylvania, U.S.A.
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CSR DAY for Directors Program
สถาบันไทยพัฒน์และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552- ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท /
กรรมการบริ หาร
2549 - 2553 - รองกรรมการผู้จดั การ

2552 - 2558

- กรรมการบริ ษัท /
กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง /
กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ ษัท

2542 - 2546 - ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ ายประสานงาน

- บริ ษัท ทานตะวัน
อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
- บริ ษัท ซันทาวเวอร์ ส
จากัด

- บริ ษัท ทานตะวัน
อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
- บริ ษัท ทานตะวัน
อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
- บริ ษัท บางกอก
เทอร์ มินอล จากัด
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง
นายธีระชัย สิริธญ
ั ญานนท์

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม

51

- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒน์
และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
- การบริ หารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์ฯ

49

- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A.
- CSR DAY for Directors Program
สถาบันไทยพัฒน์และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

41

- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Mechanical Engineer Milwaukee School of
Engineering (U.S.A)

57

- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
- CSR DAY for Directors Program
สถาบันไทยพัฒน์และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- Director Accreditation Program
- Director Certification Program
- Audit Committee Program
- How to Develop a Risk Management Plan

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสาย
งานการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสาย
งานการตลาดและขาย
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
นายเดชบดินทร์ เหรี ยญทรัพย์ดี
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงาน
การผลิต และรักษาการผู้ช่วย
กรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนา
ธุรกิจและวางแผนองค์กร
แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
นายสิงห์ชยั อรุณวุฒพิ งศ์
กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท /
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ
2553 - ปั จจุบนั - กรรมการบริษัท /
- บริ ษัท ทานตะวัน
กรรมการบริ หาร/
อุตสาหกรรม จากัด
เลขานุการกรรมการ
(มหาชน)
ตรวจสอบ
2550 - ปั จจุบนั - เลขานุการบริ ษัท
- บริ ษัท ทานตะวัน
อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
2555 - ปั จจุบนั - กรรมการบริษัท /
กรรมการบริ หาร

- บริ ษัท ทานตะวัน
อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
2554 - 2558 - ผู้จดั การทัว่ ไป
- บริ ษัท ทานตะวัน
อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
2547 - 2552 - กรรมการผู้จดั การ
- บริ ษัท เอ็ม ดี เอส กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จากัด
2559 – ปั จจุบนั - กรรมการบริษัท/กรรมการ - บริ ษัท ทานตะวัน
และเลขานุการกรรมการ อุตสาหกรรม จากัด
บริ การความเสีย่ ง
(มหาชน)
2557 - 2558 - ผู้จดั การ การเงินและ
- บจ.นวพลาสติก (สระบุรี)
พัฒนาธุรกิจ
2556 – 2556 - ผู้จดั การ พัฒนาธุรกิจ
- บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์
จากัด
2552 – 2556 - ผู้จดั การ การตลาด
- Mehr Petrochemical
Company
2542 – 2551 - Export Sale SEA Sea - บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์
region
จากัด
2542 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ/ ประธาน - บริ ษัท ทานตะวัน
กรรมการตรวจสอบ
อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
2539 – ปั จจุบนั - กรรมการผู้จดั การ
- บริ ษัท สิรินทร์ ซีพีเอ
จากัด
2541 - ปั จจุบนั - กรรมการผู้จดั การ
- บริ ษัท เกรซเฟิ ร์ม จากัด
2557 – ปั จจุบนั - กรรมการผู้จดั การ
- บริ ษัท เทรนนิ่ง เซ็น
เตอร์ จากัด
2548 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ/ ประธาน - บริ ษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็น
กรรมการตรวจสอบ
จิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง

อายุ

นายมานพ นาคทัต

67

กรรมการอิสระ
วันที่ลาออก: 1 สิงหาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

นายสายัณห์ สตางค์มงคล
กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

69

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- ปริ ญญาโท ทางกฎหมาย
มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริ กา
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
- Financial for Non-Financial Director
- พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559
- Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) รุ่นที่ 6/2557
- Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2554
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554
- DCP Re-Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นที่ 1/2551
- Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นที่ 9/2547
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2547
- Role of the Compensation Committee
- Directors Accreditation Program
- Corporate Governance

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
2557 - 2559 - กรรมการอิสระ/ - บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
กรรมการตรวจสอบ จากัด (มหาชน)
2535 - ปั จจุบนั - กรรมการผู้จดั การ - บริ ษัท บางกอกแอ็ทเทอนี่ จากัด
2541 - ปั จจุบนั - กรรมการผู้จดั การ - บริ ษัท เสรี มานพ โฮลดิ ้ง จากัด
2541 - ปั จจุบนั - กรรมการผู้จดั การ - บริ ษัท เสรี มานพ (1998) จากัด
2540 – ปั จจุบนั - กรรมการผู้จดั การ - บริ ษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย
จากัด
2540 - ปั จจุบนั - กรรมการผู้จดั การ - บริ ษัท เอ็น แอนด์ เค ไอ พี จากัด
2558 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ/ - บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
กรรมการตรวจสอบ จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
- กรรมการอิสระ/ - บริ ษัท วุฒศิ กั ดิ์ คลินิก อินเตอร์
ประธานกรรมการ กรุ๊ ป จากัด
ตรวจสอบ
ปั จจุบนั
- กรรมการบริ ษัท - บริ ษัท อีโค เวสท์ เมเนจเม้ นท์
จากัด
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง
นายอัษฎากร ลิ ้มปิ ติ

อายุ
62

กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
แต่งตังเมื
้ ่อ 1 สิงหาคม 2559

นายวิชิต พันธ์ศรี มงั กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
สายงานบัญชี

56

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
2559 – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ - บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์ อาร์ เบอร์ สหรัฐอเมริกา
และกรรมการ
จากัด (มหาชน)
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
ตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์ อาร์ เบอร์ สหรัฐอเมริกา
2558 – 2559 - ที่ปรึกษา
- บริ ษัท ปตท.สารวจและผลิต
- Advance Management Program (AMP) รุ่ นที่
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
167/2547 Harvard Business School
2557 – 2558 - รองกรรมการ
- บริ ษัท ปตท.สารวจและผลิต
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงรุ่ นที่ 17/2556
ผู้จดั การใหญ่กลุม่ ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
งานกลยุทธ์และ
สมาคมส่งเสริ มกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พัฒนาธุรกิจ/
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2549
รักษาการกรรมการ
- Thailand Energy Academy (TEA) รุ่นที่ 1/2555
ผู้จดั การใหญ่กลุม่
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2559
งานเทคโนโลยีและ
พัฒนาความยัง่ ยืน
2553 – 2556 - รองกรรมการ
- บริ ษัท ปตท.สารวจและผลิต
ผู้จดั การใหญ่กลุม่ ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
งานกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ
- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
2557 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ หาร - บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเสี่ยง
จากัด (มหาชน)
- How to Develop a Risk Management Plan
2557 - ปั จจุบนั - กรรมการบริ หาร - บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จากัด (มหาชน)
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.005%

หมายเหตุ กรรมการทัง้ 9 ท่าน มี 2 ท่าน ที่มีความพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน คือ นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี เป็ นน้ องเขยของ
นางสาวนฤศสัย มหฐิ ติรัฐ

