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วิสัยทศัน์ พันธกจิ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร และกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
 บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ได้ประกาศวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์หลกั และกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัในองค์กรได้รับทราบ เข้าใจร่วมกนั เพื่อผลกัดนัให้บริษัทฯสามารถบรรลเุป้าหมายและก้าว
ไปในทิศทางที่ก าหนดไว้อย่างมัน่คง นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้เผยแพร่แก่สาธารณชน คู่ค้า และผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ของ
บริษัทฯ เพื่อรับรู้ทิศทางและอนาคตของบริษัทฯ และด าเนินธุรกิจร่วมกนักบับริษัทฯได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 
  

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น านวตักรรมบรรจภุณัฑ์พลาสติกระดบัสากล” 
          

พันธกิจ “เราจะใช้นวตักรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจภุณัฑ์พลาสติกสูก่ารออกแบบ วิจยั ผลิต และจดั
จ าหนา่ย ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการท่ีสร้างคณุคา่เพิ่มให้แก่พนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยัง่ยืนแก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี
ทกุกลุม่” 
 

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร  
“ทานตะวนั จะขยายธุรกิจจากสมรรถนะหลกัขององค์กรในความเช่ียวชาญการผลติด้าน Blow & Extrusion ไปยงั

กลุม่ผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่สงูสูต่ลาดสากล”  
 

กลยุทธ์ 
บริษัทฯมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญและเหมาะกบัยคุสมยัของธุรกิจ จึงก าหนดกลยทุธ์ ดงันี ้

1. รักษาธุรกิจปัจจบุนั และขยายธุรกิจใหม ่

2. ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม สอดคล้องกบัโครงสร้างธุรกิจ 

3. สรรหาบคุลากร และ ผู้สบืทอดต าแหนง่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

4. สร้างผลติภณัฑ์ที่มีนวตักรรมและตอบสนองความต้องการของตลาด 

5. ปรับปรุงและขยายโรงงานปัจจบุนัด้วยการบริหารจดัการ อยา่งเป็นระบบ 

6. พฒันาประสทิธิภาพการผลติในรูปแบบอตุสาหกรรมทีใ่ช้เคร่ืองจกัรเข้มข้น 

7. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัและสอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินธุรกิจ 

8. สร้างความเช่ือมัน่ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
  

   
 

ฐานะการเงนิ (ล้านบาท) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  ภาพรวมทางการเงนิ (หน่วย:ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ยอดขาย 2,892.35 2,678.41 2,347.75 
รายได้รวม 2,945.34 2,703.90 2,376.10 
ก าไรขัน้ต้น 570.52 644.12 512.36 
ก าไรสทุธิ 276.97 324.03 241.44 
สนิทรัพย์รวม 1,961.43 1,777.13 1,415.76 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,322.55 1,262.94 934.58 
หนีส้นิรวม 454.41 433.17 306.32 
หนีส้นิหมนุเวียน 411.45 396.69 276.80 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,507.02 1,343.96 1,109.44 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
อตัราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.21 3.18 3.38 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 2.09 2.00 2.19 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.77 1.00 1.20 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 12.44 12.97 11.31 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 29.00 28.00 32.00 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 5.37 5.51 6.11 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 67.00 66.00 60.00 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ เทา่ 8.11 8.89 10.28 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 44.00 41.00 35.00 
วงจรเงินสด วนั 52.00 53.00 57.00 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)     
อตัราก าไรขัน้ต้น % 19.73 24.05 21.26 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 11.40 15.08 13.02 

อตัราก าไรอื่น % 1.80 0.95 1.91 
อตัราเงินสดตอ่การท าก าไร % 93.94 83.22 103.04 
อตัราก าไรสทุธิ % 9.40 11.98 10.16 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 19.43 26.41 23.88 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน(Efficiency 
Ratio) 

    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม % 14.82 20.30 18.62 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน % 60.63 77.48 65.03 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.58 1.70 1.83 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)     
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.30 0.32 0.28 
อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ เทา่ 275.37 351.75 317.24 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basic) เทา่ 0.33 0.66 1.48 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % N/A 35.00 34.79 

 

หมายเหต ุ เงินปันผลจา่ยส าหรับงวดปี 2560 จะต้องรอมติที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในเดือนเมษายน 2561 
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รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ในปี 2560 บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยงัคงมุ่งมัน่ในการพฒันาเพื่อก้าวขึน้เป็นผู้น า

นวตักรรมบรรจภุณัฑ์พลาสติกระดบัสากล บริษัทฯ ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ และยทุธศาสตร์หลกัที่จะด าเนินธุรกิจตามความเช่ียวชาญ

และเหมาะกบัยคุสมยั เน้นการสร้างผลติภณัฑ์ที่มีนวตักรรมและตอบสนองความต้องการของตลาดอยา่งตอ่เนื่อง  พร้อมกนักบัการ

สร้างความมัน่ใจให้กับลกูค้าในระบบมาตรฐานคณุภาพการผลิต ISO 9001:2015  ระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 

14001:2015 และได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice :GMP ท าให้ยอดขายของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมามี

การเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตอยา่งยัง่ยืนในอนาคต บริษัทฯ ได้เร่ิมศกึษาจดัท าแผนแมบ่ท (Master plan) ในการปรับปรุง

พืน้ที่โรงงาน จัดวางผังพืน้ที่โรงงานใหม่ให้เกิดความคล่องตัวในการบ ริหารการผลิต และเพื่อสามารถใช้พืน้ที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทัง้ได้มีการศึกษาการขยายพืน้ที่ โดยการเช่าที่ดินที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการ

ก่อสร้างอาคารคลงัสินค้าหลงัใหม่ พร้อมระบบการจดัเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้าอตัโนมตัิ ทัง้นี ก้ารด าเนินการก่อสร้างอาคาร

คลงัสนิค้าคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 และเมื่อแล้วเสร็จ จะท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารสายการผลติ บริหารคลงัสนิค้าได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ ลดการพึง่พาแรงงานบางสว่น ลดคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการเช่าอาคารคลงัสนิค้าจากภายนอก รวมคา่ใช้จ่ายใน

การขนส่ง นอกจากนัน้บริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมโดยการพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิมและกระบวนการผลิตให้มี

ประสทิธิภาพเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัมากขึน้  

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหาร

จดัการตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ภายใต้การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการที่ดี ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลง

นามประกาศเจตนารมณ์เป็น “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต” เพื่อเป็นสว่นหนึง่ของภาคเอกชนไทยใน

การตอ่ต้านการทจุริต 

ในนามของบริษัทฯ ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้น หนว่ยงานราชการ สถาบนัการเงินที่สนบัสนนุ การด าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดี

เสมอมา รวมทัง้ขอขอบคณุฝ่ายบริหารและพนกังานทกุท่านท่ีทุม่เทท างานจนเกิดประสทิธิผลอนัน ามาซึง่ความส าเร็จ และให้ค ามัน่

วา่จะด าเนินธุรกิจต่อไปด้วยความมุง่มัน่ ทุ่มเท รอบคอบ โปร่งใส ยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็น

ผู้น าด้านบรรจภุณัฑ์พลาสติกตามวิสยัทศัน์ที่ประกาศไว้และน าพาบริษัทฯไปสูอ่งค์กรแหง่ความส าเร็จ อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

 

                                   

                                                                                             นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ 

                                                                                                                                       ประธานกรรมการ  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความ

เป็นอิสระ 3 ท่าน ปี 2560 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีทัง้สิน้ 7 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับ

ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงกรรมการผู้จดัการและ ผู้บริหารในประเด็นท่ีมีความเสีย่งส าคญั และได้รายงานแสดง

ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอยา่งเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการเป็นประจ า

ทกุไตรมาส ซึง่สรุปสาระส าคญัของผลการด าเนินงาน ให้ความเห็นและข้อสงัเกตในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

 
1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทัง้ประจ าไตรมาสและ

ประจ าปีของบริษัทฯร่วมกับผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและฝ่ายจดัการทัง้ในประเด็นความถูกต้องเช่ือถือได้และความเหมาะสม
ก่อนที่จะมีการน าเสนองบการเงินเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท การสอบทานจะมุง่เน้นรายการบญัชีที่ส าคญั
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั รายการปรับปรุง รายการประมาณการทางบญัชี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูที่ มี
ความส าคญั เพื่อให้มัน่ใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชดัเจน เพียงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์อย่าง
แท้จริงต่อนกัลงทนุ และบคุคลอื่นๆ ท่ีใช้ประโยชน์จากงบการเงิน จากผลการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
งบการเงินในปี 2560 มีความถกูต้องตามที่ควรเช่ือถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
2. ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ

ควบคมุภายใน การบริหารความเสีย่ง รวมทัง้ได้ให้ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงระบบควบคมุ
ภายในของบริษัทฯ และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนัน้ยังได้ทบทวนปรับปรุงกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ อนมุตัิกฎบตัรของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน
จากหนว่ยงานภายนอกที่ได้จดัจ้าง 

 
3. การท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการที่

เก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มี
ความเห็นวา่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัได้พิจารณานัน้เป็นการท าธุรกิจตามปกติมีความสมเหตสุมผล เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ
และได้ให้ความเห็นแก่ฝ่ายจดัการเพื่อใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน  

 
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามโดยการสอบทาน
งานต่างๆเพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯได้ถือปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องทัง้ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ 
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบพบวา่บริษัทฯได้ถือปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
ทีเ่ก่ียวข้องแล้ว  
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5. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน

กับคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่าย
บริหารได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอยา่งเหมาะสม 

 
6. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับ

ผู้สอบบญัชี ซึ่งไม่พบประเด็นส าคญัเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน และโดยรวมแล้วในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า 
ผู้ สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมแล้ว ในการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและ
ค่าตอบแทนประจ าปีต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์ หรือนายวิชาติ โลเกศ
กระวี หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2561 ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เนื่องจากการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมาของส านกังานสอบบญัชีดงักลา่วอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพ 

 
7. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม

ร่วมกบัฝ่ายจดัการ ซึ่งได้มีความเห็นร่วมกนัให้บริษัทจดัจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพเป็นที่
ยอมรับและสามารถด าเนินการตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการรายงานข้อมูลอันเป็น
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การท างานด้านการก ากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในของ
กิจการให้มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่เมื่อได้พิจารณาจากประสบการณ์
การตรวจสอบภายในและคุณสมบตัิของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
แต่งตัง้ บริษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซลัติง้ จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 ทัง้นีแ้ผนงานการตรวจสอบและขอบเขต
งานการตรวจสอบของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ             

          
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
นายสงิห์ชยั  อรุณวฒุิพงค์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกจิการที่ดี  

    ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  
(“คณะกรรมการสรรหาฯ”) โดยคณะกรรมการชดุนีม้ีภารกิจเก่ียวกบังานสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
ของบริษัท ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 4 ทา่น ซึง่เป็นกรรมการอิสระทัง้ 4 ทา่น 

   คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 มีการประชุม
รวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ ซึ่งนอกจากการประชุมระหว่างคณะกรรมการสรรหาฯ กันเองแล้ว ยงัมีการประชุมร่วมกบักรรมการผู้จดัการ 
และฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาในเร่ืองตา่ง ๆ ที่อยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ  โดยได้มี
การรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นีส้ามารถสรุปสาระส าคญัของงานที่ได้ปฏิบตัิในปี 
2560 มีดงัตอ่ไปนี ้

 
การสรรหา: 

1) พิจารณาการแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดวาระ เพื่อเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ โดยเห็น
วา่ กรรมการทัง้สามทา่นยงัคงมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด และได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั 
มีความตัง้ใจในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกิจการของบริษัท 

2) พิจารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการใหม่ คือ นางสาวศศิธร วงศ์วิไล แทนกรรมการที่ขอลาออก คือ นายสิงห์ชยั อรุณวุฒิ
พงศ์ เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิ โดยพิจารณาเห็นวา่เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ อีกทัง้ยงัมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้าน
บญัชีการเงิน อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัท 
 

การก าหนดค่าตอบแทน: 
1) พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ เพื่อเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
3) พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงู เพื่อเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ในการพิจารณาคา่ตอบแทนดงักลา่ว ได้พิจารณาโดยค านงึถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมาย และผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงผลประกอบการของบริษัท และเทียบเคียงกบักลุม่บริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
 
การก ากบัดูแลกิจการที่ดี: 

1) ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ ไปยงัผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อให้เห็นความส าคญัของการก ากบั
ดแูลกิจการ และตระหนกัในความรับผิดชอบและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวฒันธรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในบริษัทฯอยา่งตอ่เนื่อง 

2) ผลของการยึดมัน่และด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในปี 2560 บริษัทฯได้รับการประเมินการ
ก ากบัดแูลที่ดี โดยสถาบนักรรมการบริษัทไทยได้จดัขึน้ ได้คะแนนรวม 86% สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ของบริษัทจดทะเบียน
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โดยรวมที่ได้ 80% นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้รับการประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั ประจ าปี 2560 โดยสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้คะแนน 97% สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ได้ 91.97% 

3) บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็น “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต” เมื่อ
วนัท่ี 25 กนัยายน 2560 เพื่อเป็นสว่นหนึง่ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
 
ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง

ครบถ้วนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์โดยรวมตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
 
 

ในนามคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

 
 

นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงว่ามีผลต่อการด าเนินธุรกิจและการเติบโต
อย่างยัง่ยืน จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารจาก
สายงานหลกัต่างๆที่เก่ียวข้อง โดยมีหน้าที่ในการก าหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบตัิด้านการบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงการประเมินและติดตามผลการบริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 

 
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบตัร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยมีการประชมุรวม 4 ครัง้ และมีการด าเนินการในด้านตา่งๆ ดงันี ้
 
1.จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านการบริหารความเสี่ยง  

เพื่อให้พนกังานตระหนกัและเข้าใจกรอบ นโยบาย และแนวการปฏิบตัิด้านการบริหารความเสีย่งขององค์กร รวมถงึ
การท า Workshop ร่วมกนัเพื่อให้ผู้อบรมสามารถระบคุวามเสีย่งภายในหนว่ยงานตนเอง ประเมินระดบัความเสีย่ง และก าหนด
วิธีการบริหารจดัการความเสีย่งนัน้ๆได้ 

 
 2.ระบุความเสี่ยงขององค์กร 
                  จดัให้มีการประชุมระดมสมองร่วมกบัผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานตา่งๆ เพื่อระบคุวามเสีย่งหรือความไม่
แนน่อนที่อาจเกิดขึน้และมีผลกระทบตอ่เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ขององค์กรทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ  โดยจดักลุม่ปัจจยั
เสีย่งอ้างอิงมาตรฐาน COSO 
 
3. การประเมนิความเสี่ยงขององค์กร  
 จดัให้มีการประชุมร่วมกบัผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้ 
“แผนภูมิระดบัความเสี่ยง ” หรือ“Risk Profile” ซึ่งเป็นแมททริกซ์แบบ 5x5 ในการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้จากความสมัพนัธ์ระหวา่ง “โอกาสที่จะเกิด”(Likelihood) กบั “ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ”(Impact) โดยได้ก าหนด
วิธีการและเกณฑ์การประเมินไว้อยา่งชดัเจน 
 
4. การบริหารจัดการความเสี่ยง  
 พิจารณาความเหมาะสมของแผนงานบริหารความเสีย่งที่ผู้บริหารหนว่ยงาน (Risk Owner) จดัท าขึน้ในแตล่ะประเภท
ความเสีย่ง เพื่อให้มัน่ใจวา่ความเสีย่งนัน้จะได้รับการบริหารจดัการ ลดโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึน้ และมี
การควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 
 
5. ติดตามผลและทบทวนการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 คณะจดัการประชุมร่วมกบัผู้บริหารหน่วยงานต่างๆเป็นประจ าทกุเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผน รวมทัง้พิจารณาแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงภายหลงัจดัท าแผน
บริหารความเสี่ยง ตลอดจนการให้ค าแนะน าที่ส าคญัเพื่อน าไปสู่การพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้มี
ประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
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จากการด าเนินงานดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีความมัน่ใจวา่การบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ
มีความเหมาะสมและด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ สอดคล้องกบัหลกัและแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัธุรกิจเพื่อประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  
           
        
          ในนามคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

  
 
                      นายอษัฎากร ลิม้ปิต ิ
        ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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ข้อมูลทั่วไป 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ช่ือภาษาองักฤษเป็น 
 "THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED"  ช่ือยอ่  “THIP” 
 เดิมช่ือบริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จ ากดั  แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ ากดั 
 และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัที่  19 พฤษภาคม 2537   
สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 
(โรงงาน) 

ที่ตัง้ 
 
โทรศพัท์ 

เลขที่ 143 - 144  หมูท่ี่ 8  ซอยกงัวาล 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมใหญ่ 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  73160 
02-811-4700 หรือ 02-431-3051   โทรสาร 02-420-3180 หรือ 02-431-3056 

   
   

ส านักงานสาขา ที่ตัง้ 
 
โทรศพัท์ 

เลขที่ 123  อาคารซนัทาวเวอร์ส  เอ  ชัน้ 32  ถนนวิภาวดีรังสติ   
แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
02-273-8333  โทรสาร 02-273-8282 หรือ 02-273-8484 

 Website  www.thantawan.com 

ส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ โทรศพัท์  02-273-8333 ตอ่ 3209, E-mail Address : irthip@thantawan.com 
  

ประเภทธุรกิจ ผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑ์พลาสติกและผลติภณัฑ์พลาสติก 
  

เลขทะเบียนบริษัท 0107537001749  (ทะเบียนเดิมเลขที่ บมจ. 421) 
  

ทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 80,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
  

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 80,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 80,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
  

นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้น 
ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ไมม่ี 

  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 02-2009-9000 โทรสาร 02-2009-9991 

  

ผู้สอบบัญช ี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู้  ป.ณ.1047 กรุงเทพฯ 10501 

 

 

 

 

http://www.thantawan.com/
mailto:info@thantawan.com


THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 13 
ANNUAL REPORT 2017 

     

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เมื่อวนัท่ี  21  กนัยายน พ.ศ. 2521  เดิมช่ือ บริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จ ากัด  
และได้รับอนมุตัิ ให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 มีทนุจด
ทะเบียน 100,000,000 บาท เรียกช าระแล้ว 80,000,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้ลดทุนจดทะเบียน
จาก  100,000,000 บาท เป็น  80,000,000 บาท โดยมีบริษัท ทานตะวนั  จ ากดั เป็นบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ในอตัราสว่น ร้อย
ละ 56.39 ของจ านวนหุ้น ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัทฯได้ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสติก 
โดยมีผลติภณัฑ์หลกั 3 ประเภท ได้แก่ หลอดดดูเคร่ืองดื่ม ถงุพลาสติกทัว่ไป และผลิตภณัฑ์อื่น สว่นใหญ่จะเป็นการผลิตสินค้า
ตามค าสัง่และตามความต้องการของลกูค้า ซึ่งมีการสง่ออกมากกว่าประมาณร้อยละ 85   ของยอดขายรวม โดยมีลกูค้าอยู่ใน
เกือบทกุทวีป ได้แก่ ประเทศในแถบภมูิภาคเอเชีย ยโุรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลยี และ นิวซีแลนด์ 
 
ลักษณะผลิตภณัฑ์  
บริษัทฯมีสายการผลติ 3 สายผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่  

1)  ถุงพลาสติกทั่วไป ประกอบด้วยถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต ่า              
(Low Density Polyethylene – LDPE) เนื่องจาก LDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ นิ่มและใส เหมาะส าหรับผลิตถุงที่ต้องการให้
สามารถมองเห็นสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน ผลิตภณัฑ์ถงุพลาสติกในกลุม่ LDPE ได้แก่ ถงุซิปชนิดปิด-เปิด ในตวั ถงุยืดอายผุกั
ผลไม้ ถุงใส่ขยะบางประเภท และถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density 
Polyethylene – HDPE) เนื่องจาก HDPE มีคณุสมบตัิเด่น คือ แข็งและเหนียว สามารถรับน า้หนกัได้ดี  แตส่จีะไมใ่ส ผลติภณัฑ์
ถงุพลาสติกในกลุม่ HDPE ได้แก่ ถงุใสข่ยะ ถงุใสอ่าหารท่ีต้องการความหนาและความทน  
 2) หลอดดดูเคร่ืองดื่ม ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลนี (Poly Propylene - PP) ผลิตภณัฑ์หลอดของบริษัทฯ
มีหลากหลายรูปแบบและขนาดที่แตกตา่งกนั เช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดช้อน เป็นต้น 

    3) ส่วนผลิตภณัฑ์อื่นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ที่บริษัทฯได้จัดหาผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นและจัด
จ าหนา่ยให้กบัลกูค้าที่สัง่ซือ้ตามความต้องการ 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯแบ่งตามสายผลิตภณัฑ์ ระหว่างปี  2558 - 2560   ดังนี ้
ตารางที่  1   รายได้ของบริษัทฯแยกตามผลติภณัฑ์                                                            (หนว่ย:ล้านบาท) 

สายผลิตภณัฑ์ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

 ถงุพลาสติกทัว่ไป 2,397.78 82.90 2,145.82 80.12 1,917.90 81.69 

 หลอดดดูเคร่ืองดื่ม 349.55 12.09 408.50 15.25 256.36 10.92 

 ผลติภณัฑ์อื่น 145.02 5.01 124.09 4.63 173.49 7.39 
 รวม 2,892.35 100.00 2,678.41 100.00 2,347.75 100.00 

 อตัราเพิ่ม (ลด) จากปีก่อน  7.99  14.08  13.07 
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การตลาด และการแข่งขัน  

  นโยบายการตลาดผลติภณัฑ์ของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามค าสัง่ซือ้ของลูกค้า (Made to Order) และจัดจ าหน่ายทัง้

ต่างประเทศ  และในประเทศ โดยการจดัจ าหน่ายในต่างประเทศจะมุ่งเน้นที่ลกูค้ารายใหญ่และเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงู  
และมีการน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย เพื่อรองรับค าสัง่ซือ้ของลกูค้าที่เพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง โดยลกูค้าจะมีความเช่ือมัน่ต่อ
บริษัทฯที่ด าเนินธุรกิจในด้านนีแ้ละมีความช านาญเก่ียวกับบรรจุภณัฑ์ด้านพลาสติกจึงมีความสมัพันธ์ด้านธุรกิจกันอย่าง
ตอ่เนื่อง  รวมทัง้บริษัทฯยงัมุง่เน้นพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ให้มีความแปลกใหมแ่ละทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของตลาด รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติหรือคุณภาพพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทัง้นี ้ผลิตภณัฑ์หลอดดดูเคร่ืองดื่มและถงุพลาสติกของบริษัทฯสว่นมากจดัอยูใ่นกลุม่สนิค้าพิเศษเฉพาะ และสนิค้า
คณุภาพสงู ตวัอยา่งเช่น ถงุซิปชนิดเปิด-ปิดในตวัที่มีคณุสมบตัิพิเศษ ถงุใสผ่กัผลไม้ที่มีคณุสมบตัิเฉพาะ ถงุใสข่ยะที่ตอบสนอง
ตอ่การใช้งานของลกูค้า หลอดดดูเคร่ืองดื่มที่มีหลากหลายชนิดตรงกบัความต้องการของลกูค้า เป็นต้น ลกูค้าตา่งประเทศสว่น
ใหญ่จะเป็นลกูค้าที่ติดตอ่ธุรกิจกบับริษัทฯมากกวา่ 5 ปี  

สว่นลกูค้าในประเทศจะเน้นลกูค้าที่เป็นกลุ่มอตุสาหกรรมที่ใช้ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบตามความต้องการของลกูค้า  
ได้แก่ ถุงซิปเปิด-ปิด รวมทัง้การน าเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบที่หลากหลายต่อร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด์ SUN 
ประกอบด้วย  

 - ผลติภณัฑ์ที่เป็นถงุพลาสติกใช้ส าหรับบรรจุขยะ จะใช้แบรนด์วา่ SUNBAG และ SUNBIN 
-  ผลติภณัฑ์ที่เป็นถงุซิปพลาสติกที่ใช้ส าหรับถนอมอาหาร จะใช้แบรนด์วา่ SUNZIP 
-  ผลติภณัฑ์ที่เป็นถงุพลาสติกส าหรับใสน่มแม ่จะใช้แบรนด์วา่ SUNMUM 
-  ผลติภณัฑ์ที่เป็นถงุพลาสติกยืดอายผุกัและผลไม้ จะใช้แบรนด์วา่ Fresh & Fresh 
-  ผลติภณัฑ์ที่เป็นหลอดดดูเคร่ืองดื่ม จะใช้แบรนด์วา่ SUN STRAW  
-  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัรับจ้างผลติ ผลติภณัฑ์ภายใต้ยี่ห้อหรือแบรนด์ตามที่ผู้สัง่ซือ้ก าหนดด้วย 
บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการจดัการข้อร้องเรียนของลกูค้าและผู้บริโภคเป็นระบบและมีขัน้ตอนอยา่งชดัเจน จากการ

ส ารวจความพึงพอใจของลกูค้า ที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ ทัง้ในเร่ืองของราคา คณุภาพ การสง่มอบ ผลการส ารวจ 
สรุปวา่ปี 2560  ลกูค้าในประเทศมีความพงึพอใจร้อยละ 92.82 และลกูค้าตา่งประเทศมีความพงึพอใจร้อยละ 83.89 

ด้วยก าลงัการผลติส าหรับผลติภณัฑ์ที่หลากหลายและการมุง่มัน่พฒันารูปแบบและคณุภาพของผลติภณัฑ์ สง่ผลให้
บริษัทฯมีความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีสดัส่วนการขาย แยกเป็นในประเทศและ
ตา่งประเทศได้ ดงันี ้

 

 ตารางที่  2   แสดงสัดส่วนการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในตลาดต่างประเทศและในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560                                                                                                                                                            
รายการ 

(หน่วย:ล้านบาท) 
ผลิตภณัฑ์
ถุงพลาสตกิ 

ผลิตภณัฑ์หลอด ผลิตภณัฑ์อื่น รวม 

 ขายตา่งประเทศ 2,154.04 225.96 92.24 2,472.24 

 ขายในประเทศ 243.74 123.59 52.78 420.11 
รวม 2,397.78 349.55 145.02 2,892.35 

 % การขายตา่งประเทศ 89.83 64.64 63.61 85.48 

 % การขายในประเทศ 10.17 35.36 36.39 14.52 
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ตารางที่  3   แสดงการจ าหน่ายสินค้าต่างประเทศแยกเป็นกลุ่มประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

กลุ่มประเทศ                                                                                                                                                         
(หน่วย:ล้านบาท) 

ผลิตภณัฑ์
ถุงพลาสตกิ 

ผลิตภณัฑ์หลอด ผลิตภณัฑ์อื่น รวม 

 ยโุรปตะวนัตก 1,403.86 192.32 95.09 1,691.27 

 ออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ 454.96 0.25 1.93 457.14 

 ญ่ีปุ่ น 166.13 5.18 - 171.31 

 กลุม่ประเทศอื่น 105.68 28.20 18.64 152.52 

รวม 2,130.63 225.95 115.66 2,472.24 
 
การขายต่างประเทศ บริษัทฯจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย โดยแยกประเภทได้ ดังนี ้

1) ผู้น าเข้าถุงพลาสตกิภายใต้ตราสินค้าของตนเอง  

ลกูค้ากลุม่นีจ้ะเป็นผู้ที่น าเข้าและจ าหนา่ยถงุพลาสติกภายใต้ตราสนิค้าของตนเองที่มีช่ือเสยีงอยูแ่ล้ว เข้าไปจ าหนา่ยตาม
ร้านค้าหรือห้างสรรพสนิค้าในตลาดของแตล่ะประเทศ และเป็นผู้ท าการตลาดด้วยตนเอง 

2) ผู้น าเข้าถุงพลาสติกให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  
ลกูค้ากลุม่นีจ้ะเป็นผู้น าเข้าและจดัจ าหนา่ยให้กบัร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ของแตล่ะประเทศ  

3) ผู้ค้าส่ง  
ลกูค้ากลุ่มผู้ ค้าส่งหรือตัวแทนจ าหน่าย จะน าเข้าสินค้าของบริษัทฯไปจ าหน่ายสู่ลกูค้าในต่างประเทศ ในรอบปี 2560 
บริษัทฯมีลกูค้าต่างประเทศหนึ่งรายมียอดการสั่งซือ้มากกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าการขายรวม ส าหรับประเภทสินค้าที่
ลกูค้ารายดงักลา่วได้สัง่ซือ้กบับริษัทฯ ได้แก่ ถงุพลาสติก หลอดดดูเคร่ืองดื่ม และผลิตภณัฑ์อื่น ทัง้นีล้กูค้ารายดงักลา่ว
ไมใ่ช่บริษัทยอ่ยหรือบริษัทในเครือของบริษัทฯแตอ่ยา่งใด  
 

การขายในประเทศ บริษัทฯจะเป็นผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรงให้กบัผู้ซือ้ ได้แก่ ลกูค้าที่เป็นภาคอตุสาหกรรมที่ต้องใช้ ถงุพลาสติก 
ผู้ ค้าสง่ รวมทัง้การวางจ าหนา่ยในร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ 
 

    สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

จากข้อมลูของส านกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส าหรับการผลิตภาคอตุสาหกรรม ภาพรวมปี 
2560 ดชันีผลผลติอตุสาหกรรมเฉลีย่ทัง้ปีขยายตวัร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ซึง่อตุสาหกรรมส าคญั เช่น อตุสาหกรรม การ
ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ และอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดบัเพชรพลอยมีการขยายตวัสงู สว่นดชันีผลผลิตของผลิตภณัฑ์
พลาสติก ปี 2560 ได้ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากลกูค้าไปซือ้สินค้าประเภทแผ่นฟิล์มพลาสติกจากจีนและ
อินโดนีเซียแทน เพราะมีราคาถกูกวา่ท าให้มีค าสัง่ซือ้ลดลง 

อุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยมีผู้ ผลิตทัง้ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่จ านวนมาก โดยมีผู้ ผลิต
ถงุพลาสติกขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ท าการผลิตถุงพลาสติกกลุ่มเดียวกับของบริษัทฯ และเพื่อการส่งออกเป็นหลกัมีจ านวน
ประมาณมากกว่า 10 ราย ซึ่งแต่ละรายอาจมีประเภทและรูปแบบของผลิตภณัฑ์ที่มีความแตกต่างกนัอยู่บ้าง โดยสว่นใหญ่แข่งขนั
เร่ืองราคา รูปแบบของผลิตภณัฑ์ และการบริการส่งมอบ บริษัทฯถือว่าเป็นผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนานซึ่ง
ได้เปรียบในเร่ืองฐานลกูค้าที่มีอยู่ และเป็นผู้ ผลิตเพื่อการส่งออกรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทยที่ผลิตได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับของลกูค้าตา่งประเทศ   
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นอกจากการแขง่ขนัภายในประเทศแล้ว อตุสาหกรรมถงุพลาสติกและหลอดดดูเคร่ืองดื่ม ยงัคงต้องแขง่ขนักบัผู้ผลติ

ต่างประเทศด้วย  เช่น ผู้ ผลิตจากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งได้พฒันาผลิตภัณฑ์และได้เปรียบเร่ืองต้นทุน
ค่าแรงงานที่ต ่า ท าให้ผลิตภัณฑ์มีราคาต ่ากว่าการผลิตในประเทศไทยและเร่ิมขยายการตลาดไปยงัประเทศต่างๆทัว่ โลก 
อตุสาหกรรมถงุพลาสติกและหลอดดดูเคร่ืองดื่มในประเทศไทยในช่วงปีที่ผา่นมาได้เผชิญปัญหาที่เป็นอปุสรรคในการแขง่ขนัทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ ท าให้ผู้ผลิตถงุพลาสติกของไทยต้องปรับตวัเพื่อการแข่งขนัที่เพิ่มมากขึน้ โดยอุปสรรคที่ส าคญั
เป็นอย่างมากที่ผู้ผลิตถงุพลาสติกได้รับผลกระทบ คือ การที่มีผลิตภณัฑ์ราคาถกูจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขนั  กดดนัราคา
สินค้าถุงพลาสติกของไทยในตลาดโลก โดยสินค้าจากจีนจะได้เปรียบด้านต้นทนุแรงงาน อย่างไรก็ตามสินค้าในกลุ่มสินค้า
มลูค่าเพิ่มจากจีนในประเภทสินค้าเดียวกนักบัที่บริษัทฯผลตินัน้ ได้แก่ ถงุใสผ่กัผลไม้และถงุซิปนัน้ ปัจจบุนัผู้ผลิตจากประเทศ
จีนยงัผลติไมไ่ด้คณุภาพตามที่ลกูค้าต้องการ 

แนวโน้มการใช้ผลิตภณัฑ์ถุงพลาสติกและหลอดดูดเคร่ืองดื่มทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีปริมาณการใช้ที่
เพิ่มขึน้ตามความต้องการของตลาด แนวโน้มอตุสาหกรรม ยงัคงมีการขยายตวั แต่ต้องพิจารณาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทัง้
ภายในประเทศและในระดับทั่วโลก ซึ่งยังคงมีความผันผวนอยู่และความไม่แน่นอนสูงมาก ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจใน
สหรัฐอเมริกา ในยโุรป ในเอเชีย มีภาวการณ์ฟืน้ตวั สว่นภาวะเศรษฐกิจในประเทศยงัคงมีความไม่แน่นอนสงูจากปัญหาทาง
การเมือง ท าให้สภาพเศรษฐกิจไทยอาจอยู่ในสภาวะชะลอตวั รวมทัง้ภาวการณ์แข่งขนัค่อนข้างสงู มีการแข่งขนัทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศยงัคงเป็นเร่ืองราคาของผลติภณัฑ์ การขยายตวัการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ถงุพลาสติกและหลอดดดูเคร่ืองดื่มของ
บริษัทฯ คาดวา่จะไมส่งูมากนกั 

 

  การจัดหาผลิตภัณฑ์  

  ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ 

  วตัถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิตคือเม็ดพลาสติก Polyethylene และ Polypropylene ในการจัดซือ้วตัถุดิบต้องค านึงถึง
คณุภาพของวตัถดุิบท่ีได้มาตรฐานเป็นส าคญั และราคาวตัถดุิบก็เป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณาตดัสนิใจซือ้   เนื่องจากราคา 
มีความเคลือ่นไหวตามกลไกของตลาด บริษัทฯได้ติดตามราคาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้การสัง่ซือ้แต่
ละครัง้ให้ความมัน่ใจได้ว่าสามารถจดัหาวตัถดุิบในราคาที่สมเหตสุมผลกบัราคาตลาดในขณะนัน้ ประกอบกบับริษัทฯได้จดัท า
แผนการจดัซือ้ให้สอดคล้องกบัการหมนุเวียนของวตัถดุิบในคลงัสนิค้าและให้ทนัตอ่การใช้งานไมใ่ห้มีปัญหาเร่ืองการขาดแคลน
วตัถดุิบ 

ในปี 2560 บริษัทฯได้จดัซือ้วตัถดุิบจากแหลง่ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสดัสว่นแบ่งภายในประเทศประมาณ 
23% และตา่งประเทศประมาณ 77% เป็นผู้จดัจ าหนา่ยในประเทศประมาณ 25 รายและผู้จดัจ าหน่ายในตา่งประเทศประมาณ 12 
ราย บริษัทฯได้มีการป้องกนัความเสี่ยงเพื่อมิให้วตัถดุิบขาดแคลนจึงได้ตกลงท าสญัญาซือ้วตัถดุิบจากผู้ผลิตสองราย ในรอบปีที่
ผา่นมามากกวา่ร้อยละ 40 ของการสัง่ซือ้วตัถดุิบทัง้หมด บริษัทฯไมเ่คยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบในการผลติ นอกจากนีย้งั
จัดหาแหล่งวตัถุดิบใหม่เพิ่มขึน้ด้วย ในการด าเนินการจัดซือ้ได้ค านึงถึงความสมัพนัธ์ที่ดีต่อคู่ค้าเพื่อการเจริญเติบโตที่ดี  ไป
พร้อมๆกนั ปัจจบุนับริษัทฯมีก าลงัการผลติของทกุผลติภณัฑ์รวมสงูสดุประมาณ 24,000 ตนัตอ่ปี 
 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 
บริษัทฯได้รับมาตรฐานเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO14001 : 2015) ซึ่งให้ความส าคญัด้านการตรวจสอบ

ป้องกนัผลกระทบและการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม แบบมีระเบียบ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะของธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
รวมทัง้การก าจดัของเสยี หรือเศษซาก บริษัทฯได้จดัวา่จ้างผู้ให้บริการท่ีได้ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ผลของการปฏิบตัิจริง
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ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และบริษัทฯไมม่ีคดีความหรือถกูเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการท าความผิดที่
เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม 

 
 การได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตามบตัรสง่เสริมการลงทนุ เลขที่ 2103(1)/2554 เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2553 ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดบางประการ 
สทิธิประโยชน์ดงักลา่วรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรท่ีได้จากการประกอบกิจการ ที่ได้รับการสง่เสริม
เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (วนัที่ 23 เมษายน 2560) และได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้
นิติบคุคลส าหรับกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดได้รับยกเว้น
ภาษี 

 

ปัจจัยความเส่ียง 
บริษัทฯตระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารความเสีย่ง จึงก าหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบ 

เพื่อสง่เสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยัง่ยืนภายใต้วิสยัทศัน์ “เป็นผู้น านวตักรรมบรรจุภณัฑ์พลาสติกระดบัสากล”  โดยการ
บริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้อ านวยการในแต่ละสว่น
งานวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงลงไปในระดบัปฏิบตัิงานผ่านเจ้าของความเสี่ยง และมีฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กร
ติดตาม ประเมินผล รายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ซึง่จะมีการประชมุเป็นประจ าทกุไตรมาส เพื่อให้มัน่ใจวา่ความ
เสี่ยงที่มีสาระส าคญัซึ่งอาจเกิดขึน้ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกได้รับการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการ
พิจารณาแนวทางป้องกนั และมาตรการควบคมุเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสม พร้อมรับมือกบัสถานการณ์และแนวโน้มที่มีการ
เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็วอีกด้วย 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงยอดขายจากลกูค้ารายใหญ่  
บริษัทฯมีการขายสนิค้าให้กบัลกูค้ารายใหญ่ที่มียอดขายมาก ซึง่ลกูค้าดงักลา่วเป็นคูค้่ากบับริษัทฯมานานกวา่ 20 ปี มี

ความพงึพอใจในคณุภาพสนิค้าและบริการของบริษัทฯ และจดัอนัดบัให้เป็นผู้ผลติยอดเยี่ยม (Best Supplier Award) อยา่งไรก็
ตาม บริษัทฯได้เลง็เห็นถึงความเสีย่งจากการพึง่พิงยอดขายดงักลา่ว จึงมีนโยบายในการบริหารจดัการควบคู่กนัทัง้ 3 ด้านคือ 
1) เพิ่มยอดขายจากลกูค้าหลกัรายอื่นที่มีในปัจจุบนั 2) ขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ขยายฐานลกูค้ารายใหม่และตลาดใหม่
เพิ่มขึน้ไมว่่าจะเป็น ญ่ีปุ่ น อเมริกา ออสเตรเลยี และยโุรปให้มากขึน้ และ 3) เพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้กบัลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่ว 
เพื่อให้มีความหลากหลายของสนิค้ามากขึน้ ซึง่ผลการด าเนินงานในปีที่ผา่นมา บริษัทฯสามารถขายผลิตภณัฑ์ใหมใ่ห้กบัลกูค้า
รายใหญ่ดงักลา่วโดยไมก่ระทบยอดขายผลติภณัฑ์เดิม สามารถเพิ่มยอดขายจากลกูค้ารายหลกัอื่น รวมทัง้ขยายฐานลกูค้าราย
ใหมไ่ด้เพิ่มขึน้ 

ความเสี่ยงด้านความต้องการของผู้บริโภค 
เนื่องจากในปัจจบุนัผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายมากขึน้และมีความใสใ่จในสิง่แวดล้อมมากขึน้ 

บริษัทฯจึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัการเปลีย่นแปลงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ในปีที่ผ่านมามีการ
พฒันาสนิค้าใหม่ๆ อยา่งตอ่เนื่อง โดยปรับปรุงรูปแบบสนิค้าและแตกสายผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าและตลาด 
โดยมีการศึกษาและติดตาม กฎข้อบงัคบั และแนวโน้มเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์พลาสติกอย่างใกล้ชิด รวมทัง้พฒันาและวิจัยบรรจุ
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ภณัฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนีบ้ริษัทฯมีการจดลิขสิทธ์ิของสินค้าใหม่เพ่ิมขึน้ เช่น ถงุคลมุกระเป๋า ถงุคลมุ
รองเท้า ถงุนมแม ่Sunmum Characters เป็นต้น 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  
เนื่องจากต้นทุนหลกัในการผลิตสินค้าของบริษัทฯคือเม็ดพลาสติก ซึ่งราคาซือ้ขายเม็ดพลาสติกจะอ้างอิงราคาใน

ตลาดโลกซึง่เป็นผลมาจากอปุสงค์และอปุทานของตลาดเม็ดพลาสติกและราคาน า้มนั  
บริษัทฯตระหนกัถึงความเสีย่งในข้อนี ้ จึงได้จดัตัง้ทีมงานสรรหาเพื่อท าการประเมินแนวโน้มของราคา ก าหนดปริมาณ

สัง่ซือ้อยา่งเหมาะสม เจรจาตอ่รองเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สดุและยงัสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีในระยะยาวกบัผู้จดัจ าหนา่ยและท าการ
จดัซือ้เม็ดพลาสติกจากผู้จดัจ าหน่ายหลายๆรายทัง้ในและต่างประเทศ  อีกทัง้มีการปรับราคาขายของสินค้าให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของต้นทนุการผลิตและราคาเม็ดพลาสติก นอกจากนีบ้ริษัทฯจัดตัง้ให้มีหน่วยงานพฒันาผลิตภณัฑ์ท าการ
พฒันาสตูรการผลิตใหม่ๆขึน้ เพื่อให้บริษัทฯมีทางเลือกในการใช้ประเภทเม็ดพลาสติกมากขึ น้ด้วย ทัง้นีเ้พื่อลดความเสี่ยงใน
ด้านราคา ปริมาณเม็ดพลาสติกที่ต้องการ และความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้จดัจ าหนา่ยรายใดรายหนึง่มากเกินไป  

 

ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตสูง  
นอกจากต้นทนุวตัถดุิบแล้ว ยงัมีต้นทนุอื่น เช่น ค่าแรง ค่าใช้จ่ายโรงงาน และของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่ง

ต้นทนุสว่นนีม้ีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน ทางบริษัทฯได้วางนโยบายและด าเนินการเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติควบคูก่บั
การฝึกอบรมเพิ่มทกัษะและความช านาญให้กบัพนกังาน บริษัทฯมีการปรับปรุงสภาพเคร่ืองจกัรและจัดซือ้เคร่ืองจกัรใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพสงูขึน้ และลดการใช้แรงงานคน เพื่อให้มีความสามารถแขง่ขนัได้ในตลาด  รวมทัง้จดัให้มีกระบวนการศึกษาและ
พฒันา ในการใช้วตัถดุิบอย่างมีประสทิธิภาพ ลดการสญูเสยีของวตัถดุิบจากการผลติ ซึง่เป็นสว่นส าคญัในการบริหารต้นทนุให้
มีประสทิธิภาพ 

ความเสี่ยงจากวนิาศภยัและอุบัติเหตุ 
ทางบริษัทฯมีการจดัท าแผนรองรับการป้องกนัเหตกุารณ์ต่างๆ เช่น อทุกภยั อคัคีภยั ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

โรงงานและสง่ผลกระทบตอ่กระบวนการการผลิต  ส าหรับแนวทางป้องกนัความเสี่ยงจากอคัคีภยัภายในโรงงาน บริษัทฯมีการ
ติดตัง้ระบบป้องกนัอคัคีภยัที่ได้มาตรฐานและมีการเตรียมแหลง่น า้ส ารองส าหรับดบัเพลงิ สว่นความเสี่ยงจากอทุกภยั บริษัทฯ
ได้มีระบบการป้องกันอุทกภยัและการระบายน า้ที่ดี อีกทัง้มีการซ้อมหนีไฟ น า้ท่วม และสารเคมีร่ัวไหลตามแผนฉุกเฉินเป็น
ประจ าทกุปี รวมทัง้บริษัทฯได้มีมาตรการป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตภุายในโรงงาน โดยมีการจดัอบรมแก่พนกังานเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยแก่พนักงาน และมีการจัดท าโครงการต่างๆเพื่อกระตุ้ นให้พนักงานตระหนักถึง
ความส าคญัของการสร้างความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ในอนาคต บริษัทฯมีการท าประกนัภยัความเสีย่งทกุชนิด และมีการทบทวนแผนและการซกัซ้อมเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ
ในการป้องกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯมีรายได้จากการสง่ออกเป็นหลกั ขณะเดียวกนัก็มีการน าเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศใน

สดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั สง่ผลให้มีความใกล้สมดลุของรายได้และรายจ่ายที่เป็นสกลุเงินตา่งประเทศ (Natural Hedging)  
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ความเสี่ยงทางด้านขาดแคลนแรงงานพนักงานรายวัน  
เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ยงัจ าเป็นต้องใช้แรงงานในหลายขัน้ตอน ไมว่า่จะเป็นขัน้ตอนการเป่า พิมพ์ ตดั 

และ การบรรจ ุดงันัน้จ านวนแรงงาน ประสทิธิภาพของแรงงาน และต้นทนุคา่แรง จึงเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 
นอกจากนีแ้รงงานบางส่วนยงัเป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งได้รับผลกระทบจากประกาศพระราชก าหนดการบริหารการจัดการการ
ท างานของคนตา่งด้าว ท าให้ต้องกลบัประเทศไป และยงัสง่ผลให้ในช่วงภาวะขาดแคลนแรงงานนีแ้รงงานไทยมีทางเลอืกมากขึน้ 
จึงย้ายงานง่ายและบ่อยขึน้ ท าให้บริษัทฯ ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพ 
สิน้เปลืองเวลาและทรัพยากรในการจดัหาแรงงานและฝึกอบรมทกัษะใหม่ อีกทัง้ภาครัฐได้ออกนโยบายปรับเพิ่มอตัราคา่แรงขัน้
ต ่าเป็นระยะ ท าให้บริษัทฯ มีความเสีย่งจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุคา่แรงอีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เข้ามาท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการจดัหาแรงงานให้แก่บริษัทฯ 
และท าสญัญา MOU กบัผู้ให้บริการสรรหาพนกังานตา่งด้าวถกูกฎหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของบริษัทฯ ใน
การจดัหาแรงงานรายวนั นอกจากนีบ้ริษัทฯได้ก าหนดอตัราค่าแรงในระดบัที่แข่งขนัได้ ให้สวสัดิการ และผลตอบแทนที่จูงใจ
เพื่อให้สามารถจดัหาแรงงานใหมเ่ข้ามาร่วมงานกบับริษัทฯ และรักษาแรงงานท่ีมีฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ได้ นอกจากนีย้งัมี
การน าเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตมากขึน้  เช่น เคร่ืองจกัรในการบรรจุอตัโนมตัิ สายพานล าเลยีง เพื่อลด
การพึ่งพิงการใช้แรงงานอีกด้วย ดงันัน้บริษัทฯ จึงเช่ือมัน่ว่า มาตรการดงักลา่วข้างต้นจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านขาด
แคลนแรงงานพนกังานรายวนัได้ในระดบัหนึง่ 

ความเสี่ยงด้านระบบควบคุมคุณภาพในการผลิต 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัเร่ืองคณุภาพอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า จึงตระหนกัถึงความเสีย่งด้าน

ระบบควบคมุคณุภาพในการผลิตให้มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่บริษัทฯ มี ปัญหาขาดแคลนแรงงาน การออก
ผลติภณัฑ์หรือปรับกระบวนการผลติใหม ่  

การจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพในการผลิตที่บริษัทฯด าเนินการ ได้แก่  การจัดการระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001 อย่างเคร่งครัด โดยจดัให้มีการอบรม สือ่สาร ตรวจติดตาม บง่ชีปั้ญหา แก้ไขและป้องกนัการเกิดซ า้ 
ตามกรอบเวลาที่ก าหนด นอกจากนีย้งัมีมาตรฐานเพิ่มเติมตามที่ลกูค้าก าหนด และบริษัทฯได้มีการทบทวนวิธีการท างานที่
ด าเนินการอยูเ่ป็นประจ าให้สอดคล้องกบัเป้าหมายด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ หรือบริการท่ีเปลีย่นแปลงไป  
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10  รายแรกจากจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 1,555 ราย ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 
ตารางที่  4  รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 

ล าดับที่ ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวน 

หุ้นทัง้หมด 
1 บริษัท ทานตะวนั จ ากดั 45,115,000 56.39 
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  11,427,510 14.28 

3 
MR.PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของบริษัท 
เงินทนุหลกัทรัพย์การทนุไทย จ ากดั (มหาชน)  

3,849,000 4.81 

4 นายเผา่สงิห์ เนื่องจ านงค์ 1,223,000 1.53 
5 นายประเสริฐ คงรักเกียรตยิศ 1,125,300 1.41 
6 นายสมเกียรติ ลมิทรง 1,125,000 1.41 

7 
MR.HUANG, TSAI-LAI โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของบริษัท 
เงินทนุหลกัทรัพย์ การทนุไทย จ ากดั (มหาชน) 

842,000 1.05 

8 นางสาวอไุรวรรณ บวรกีรติขจร 720,000 0.90 
9 นายธีระวฒุิ นวลแสง 600,600 0.75 
10 นายพงศ์พนัธ์ เชาอนาจิณ 500,000 0.63 

 รวม 66,527,410 83.16 

 
ที่มา :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

                ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูจาก  www.set.or.th  ก่อนการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

บริษัท ทานตะวนั จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการ หรือการด าเนินงานของ
บริษัทฯอย่างมีนยัส าคญั เช่น การสง่บคุคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอ านาจจดัการ  หรือมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางนโยบาย
ของบริษัทฯ เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.set.or.th/
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โครงสร้างการถอืหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้

 
 

ตารางที่ 5 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อคณะกรรมการของแต่ละบริษัท  
ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายชื่อคณะกรรมการ 

1. บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จ ากัด 
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว : 310,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,100,000 หุ้น 
ประเภทธุรกิจ : Holding Company   

1. นายน า้  มหฐิติรัฐ  ถือหุ้น 51.69 % จ านวนหุ้นที่ถือ 1,602,400  หุ้น 
2.  Adpower International Ltd. (นิติบคุคลตา่งประเทศ) ถือหุ้น 

48.31 % จ านวนหุ้นที่ถือ   1,497,599 หุ้น 
3. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร  จ านวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น 

 1. นายน า้ มหฐิติรัฐ  
 2. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร 
 3. นายวฒิุพงษ์ เอ่ียมโอภาส 

2. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จ ากัด 
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว : 300,000,000 บาท   
จ านวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,000,000 หุ้น   
ประเภทธุรกิจ: Holding Company 

1. บริษัท ทานตะวนักรุ๊ป จ ากดั  ถือหุ้น  100 %  จ านวนหุ้นที่ถือ  
2,999,994 หุ้น 

2. นายน า้  มหฐิติรัฐ  จ านวนหุ้นที่ถือ 5  หุ้น 
3. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร  จ านวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น 

  1. นายน า้ มหฐิติรัฐ  
  2. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร 
  3. นายวฒิุพงษ์ เอ่ียมโอภาส 
 

3. บริษัท ทานตะวัน จ ากัด 
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว : 70,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นที่จดทะเบียน 70,000 หุ้น   
ประเภทธุรกิจ: Holding Company 

 1. บริษัท ทานตะวนัธุรกิจ จ ากดั  ถือหุ้น 97.99 %  
     จ านวนหุ้นที่ถือ  68,595  หุ้น 
 2. นายน า้  มหฐิติรัฐ  ถือหุ้น 2.01 %  จ านวนหุ้นที่ถือ  1,404  หุ้น 
 3. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร  จ านวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น 

1. นายน า้ มหฐิติรัฐ  
2. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร 
3. นายวฒิุพงษ์ เอ่ียมโอภาส 

 

4. บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จ ากัด 
ทนุจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท   
ทนุที่ช าระแล้ว : 1,000,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นที่จดทะเบียน 250,000,000 หุ้น   
ประเภทธุรกิจ : ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

 1. บริษัท ทานตะวนัธุรกิจ จ ากดั ถือหุ้น 100 %  
     จ านวนหุ้นที่ถือ  249,999,940 หุ้น 
 2. นางพจนารถ  ปริญภทัร์ภากร จ านวนหุ้นที่ถือ 50 หุ้น 
 3. นายน า้  มหฐิติรัฐ  จ านวนหุ้นที่ถือ 10 หุ้น 

1. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร 
2. นายวิรุฬ  เผ่าลินจง 
3. นายวฒิุพงษ์ เอ่ียมโอภาส 
 

 

ข้อมลูเพิ่มเติม 
 บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ไมไ่ด้ถือหุ้นในบริษัทอื่น และไมม่ีข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
 

การออกหลกัทรัพย์อื่น 
  ไมม่ีการออกหลกัทรัพย์อื่น  

56.39 % 

100.00 % 

100.00 % 

บจก.ทานตะวัน 

 

บจก.ทานตะวันธุรกิจ 

บจก.ทานตะวันกรุ๊ป 

บจก.บางกอก
เทอร์มินอล 

บมจ.ทานตะวนั
อุตสาหกรรม 

97.99 % 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล โดยคณะกรรมการจะพิจารณา
จ่ายตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล เง่ือนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทนุของบริษัทฯทัง้ในปัจจุบนัและใน
อนาคต 
ตารางที่  6   การจ่ายเงนิปันผลที่ผ่านมาของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

 อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท ตอ่ หุ้น) 3.46 40.50 30.18 15.00 13.86 

 อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น  (บาท ตอ่ หุ้น) * 14.18 10.50 5.25 4.50 

 อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) * 35.00 34.79 35.00 32.47 

ระหวา่งปี 2560 มีการแก้ไขทนุช าระแล้วจาก 8,000,000 หุ้นเป็น 80,000,000 หุ้น 

หมายเหต ุ   * เงินปันผลจ่ายส าหรับงวดปี 2560 จะต้องรอมติที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึง่จะประชมุในเดือน
เมษายน 2561 

                  

โครงสร้างการจัดการ  
โครงสร้างการจดัการของ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย  

 คณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการชุดย่อย มีหน้าที่กลัน่กรองในเร่ืองที่ส าคญั ปฏิบตัิตามกฎบตัรที่ก าหนด ซึ่งได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัท จ านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ฝ่ายจดัการ โดยมีกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ  
                                                                                                                                          
 
 
 
 
  
  
 

          
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนด

คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้จดัการ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

ผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จดัการสายงาน

การตลาดและขาย 

ผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จดัการสายงานการ

ผลิต 

ผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จดัการสสายงาน

สนบัสนนุธุรกิจ 1 

ผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จดัการสายงาน

สนบัสนนุธุรกิจ 2 

ผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จดัการสายงาน

บญัชีและการเงิน 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผนองค์กร 

 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

ส านกักรรมการผู้จดัการ 
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โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด  4  ชดุ ได้แก ่

1. คณะกรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัท 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจ านวน 9 คน ประกอบด้วย    
 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน  4 คน โดยในจ านวนนีป้ระกอบด้วย กรรมการอิสระ จ านวน 4 คน  
 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จ านวน 5 คน  

ตารางที่ 7 คณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1. นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ ประธานกรรมการ 11 11 
2. นายสงิห์ชยั    อรุณวฒุิพงศ์ กรรมการอิสระ 11 11 
3. นายสายณัห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ 11 11 
4. นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ กรรมการอิสระ 11 11 
5. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร กรรมการ 11 11 
6. นายสรุศกัดิ ์ เหลอืงอร่ามศรี กรรมการ 11 11 
7. นางสาวนฤศสยั   มหฐิติรัฐ กรรมการ 11 9 
8. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ด ี กรรมการ 11 10 
9. นายธีระชยั    สริิธญัญานนท์ กรรมการและเลขานกุารบริษัท 11 11 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ตารางที่ 8 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
 
 
 
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1. นายสงิห์ชยั อรุณวฒุิพงศ์ ประธานกรรมการ 7 7 
2. นายสายณัห์ สตางค์มงคล กรรมการ 7 7 
3. นายอษัฎากร ลิม้ปิติ กรรมการ 7 7 
4. นายธีระชยั    สริิธญัญานนท์ เลขานกุารกรรมการตรวจสอบ 7 7 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1.  นายอษัฎากร         ลิม้ปิติ 
(ได้รับแต่งตัง้เป็นประธานเมื่อวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560) 

ประธานกรรมการ 4 4 

2.  นางพจนารถ          ปริญภทัร์ภากร 
(พ้นสภาพการเป็นประธานเมื่อวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560) 

กรรมการ 4 4 

3.  นายวิชิต                พนัธ์ศรีมงักร กรรมการ 4 4 
4.  นายเดชบดินทร์      เหรียญทรัพย์ดี กรรมการและเลขานกุาร 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4 4 

 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกจิการที่ด ี
ตารางที่ 10 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกจิการที่ด ี

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1.  นายไพรสณัฑ์    วงศ์สมิทธ์ิ ประธานกรรมการ 6 6 
2.  นายสงิห์ชยั       อรุณวฒุิพงศ์ กรรมการ 6 6 
3.  นายสายณัห์      สตางค์มงคล กรรมการ 6 6 
4.  นายอษัฎากร     ลิม้ปิติ 
(ได้รับการแตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 2560) 

กรรมการ 5 5 

5.  นายธีระชยั        สริิธญัญานนท์ รักษาการเลขานกุาร 
คณะกรรมการสรรหาฯ 

6 6 

 
ผู้บริหาร 
ตารางที่ 11 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
 

 
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1.  นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร กรรมการผู้จดัการ 
2.  นายกวิน พนัธุ์ศิริ รองกรรมการผู้จดัการ (พ้นจากต าแหน่งวนัที่ 27 ธันวาคม 2560) 
3.  นายสรุศกัดิ ์ เหลอืงอร่ามศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาดและขาย 
4. นายวชิิต พนัธ์ศรีมงักร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานสนบัสนนุธุรกิจ 1 
5. นางสาวนฤศสยั   มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานสนบัสนนุธุรกิจ 2  
6.  นายธีระชยั    สริิธญัญานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการส านกักรรมการผู้จดัการ 
7.  นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ด ี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการผลติ 
8.  นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ (THIP) ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกไตรมาส โดยสรุปการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริ หารของ
บริษัทฯ (ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต.) ซึ่งรวมถึงจ านวนหลกัทรัพย์ที่ถือครองของผู้ เก่ียวข้องตามมาตรา 59 และ 258 
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 ดงันี ้
ตารางที่ 12 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

 

ล าดับ กรรมการและผู้บริหาร ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธ.ค. 60 

 สัดส่วนการ 
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%)* 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธ.ค. 59 

สัดส่วนการถือ
หุ้น 

ในบริษัท (%)** 

จ านวนหุ้นท่ี  
 เปล่ียนแปลง   
 เพิ่มขึน้(ลดลง) 

1 

 นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ 

 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

 นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานกรรมการและ 
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

2 

นายสิงห์ชยั  อรุณวฒุิพงศ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี 

- - - - - 

คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 

3 

นายสายณัห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา 

ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 

- - - - - 

คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 

4 

นายอษัฎากร ลิม้ปิติ  กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

- - - - - 

คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 

 นางพจนารถ  ปริญภทัร์ภากร 

กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ 

- - - - - 

5 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

 นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 

6 

นายกวิน พนัธุ์ศิริ รองกรรมการผู้จดัการ - - - - - 

คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ พ้นจากต าแหน่ง - - - - - 

นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง วนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 - - - - - 

7 

นายสรุศกัด์ิ  เหลืองอร่ามศรี กรรมการ / 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน
การตลาดและขาย 

- - - - - 

คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 

 นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรัฐ กรรมการ / 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน

สนบัสนนุธุรกิจ2 

- - - - - 

8 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

 นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 

9 

นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี 

กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการสายงานผลิต 

- - - - - 

คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

 
- - - - - 
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ตารางที่ 12 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

* จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัทฯ ณ 31  ธันวาคม   2559 =  8,000,000  หุ้น 
**  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัทฯ ณ 31  ธันวาคม  2560  =  80,000,000  หุ้น 

 

เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้ให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทตัง้แต่                     

วนัที่  22 กุมภาพนัธ์ 2550  ซึ่งจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีห้น้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด มีดงันี ้

1) ท าหน้าที่ประสานงานเพื่อให้การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น 
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

2) ดแูลเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้หนว่ยงานก ากบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

3) ให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ในสว่นท่ีจะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ตามกฎระเบียบ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจน
ติดตามกฎระเบียบที่ประกาศใหมด้่วย 

4) จดัท าและเก็บเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และ
รายงานการมีสว่นท่ีได้เสยี เป็นต้น 

5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 

6) ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
7) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัทจบการศกึษาด้านบญัชี และรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 

 
 
 

 

ล ำดบั กรรมกำรและผู้บริหำร ต ำแห  ่ง 
จ ำ่ว่หุ้่ท่ีถือ 
ณ 31 ธ.ค. 60 

 สดัส ว่กำร ถือ
หุ้่ 

ใ่บริษัท  ( % )* 

จ ำ่ว่หุ้่ท่ีถือ 
ณ 31 ธ.ค. 59 

สดัส ว่กำรถือหุ้่ 
ใ่บริษัท ( % )** 

จ ำ่ว่หุ้่ท่ี  
 เปลีย่่แปลง   
 เพิ่มขึ ้่ (ลดลง) 

  นายธีระชยั  สิริธัญญานนท์ กรรมการและเลขานกุารบริษัท / - - - - - 

10  คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ - - - - - 

  นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ส านกักรรมการผู้จดัการ - - - - - 

  นายวิชิต  พนัธ์ศรีมงักร กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการสายงานสนบัสนนุ

ธุรกิจ 1 

4,000 0.005% 400 0.005% - 

11  คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

  นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
1) คา่ตอบแทนกรรมการ 
1.1) คา่ตอบแทนที่เป็นรายเดือนและรายครัง้ 
บริษัทฯมีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนกรรมการชุด

ยอ่ยเป็นรายครัง้ตามที่ประชุมจริง โดยใช้ฐานข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนในปี 2559 ซึ่งจดัท าโดยสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ง
ค านงึถึงความเหมาะสมกบัประเภทธุรกิจและพิจารณาตามความเหมาะสมกบัประสบการณ์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

รายละเอียดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการในรูปของเบีย้ประชมุทัง้ 4 คณะ 
1. คณะกรรมการบริษัท จ านวน 9 ทา่น จ่ายเป็นรายเดือนในอตัราคงที่ประกอบไปด้วย 

- ประธานกรรมการ    40,000 บาท / เดือน 
- กรรมการ     30,000  บาท / เดือน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทา่น จ่ายเป็นรายครัง้ตามที่ประชมุจริง 
- ประธานกรรมการ    20,000 บาท / ครัง้ 
- กรรมการ     10,000 บาท / ครัง้ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวน 4 ทา่น จ่ายเป็นรายครัง้ที่ประชมุจริง 
- ประธานกรรมการ    20,000 บาท / ครัง้ 
- กรรมการ     10,000 บาท / ครัง้ 

4.    คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี จ านวน 4 ทา่น จ่ายเป็นรายครัง้ที่ประชมุจริง 
- ประธานกรรมการ    20,000 บาท / ครัง้ 
- กรรมการ     10,000 บาท / ครัง้ 

               ในรอบปี 2560 ค่าตอบแทนรายคณะกรรมการทกุชุด รวมเป็นเงินทัง้สิน้ตลอดปี  เท่ากบั 5,420,000 บาท ซึ่งเป็นไป
ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 มีรายละเอียดดงันี ้ 

   ตารางที่  13  ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2560                                                            (หนว่ย : บาท) 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
คา่ตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรม 
การบริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

รวม 

1 นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ 
ประธานกรรมการบริษัท และ    
ประธานกรรมการสรรหาฯ 

480,000 - - 120,000 600,000 

2 นายสิงห์ชยั อรุณวฒุิพงศ์ 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ 

360,000 140,000 - 60,000 560,000 

3 นายสายณัห์ สตางค์มงคล 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ 

360,000 70,000 - 60,000 490,000 

4 นายอษัฎากร ลิม้ปิติ 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ 

360,000 70,000 70,000 50,000 550,000 

5 นางพจนารถ  ปริญภทัร์ภากร 
กรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

360,000 - 50,000 - 410,000 

6 นายสรุศกัด์ิ    เหลืองอร่ามศรี กรรมการบริษัท 360,000 - - - 360,000 

7 นางสาวนฤศสยั    มหฐิติรัฐ กรรมการบริษัท 360,000 - - - 360,000 
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ตารางที่  13  ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2560                                                            (หนว่ย : บาท) 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
คา่ตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรม 
การบริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

รวม 

8 นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี 
กรรมการบริษัท และ เลขานกุาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

360,000 - 40,000 - 400,000 

9 นายธีระชยั   สิริธัญญานนท์ กรรมการและเลขานกุารบริษัท  360,000 - - - 360,000 

10 นายวิชิต   พนัธ์ศรีมงักร กรรมการบริหารความเสี่ยง - - 40,000 - 40,000 

รวม 3,360,000 280,000 200,000 290,000 4,130,000 

  
1.2) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นโบนสั  
บริษัทฯก าหนดจ่ายโบนสัไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น แต่ไมเ่กิน 300,000 บาท ส าหรับกรรมการ

อิสระแต่ละท่าน ส่วนประธานกรรมการจะได้รับมากกว่ากรรมการอิสระท่านอื่น ร้อยละ 30 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้
ก าหนดจดัสรร หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลจะไม่มีการจ่ายโบนสั และก าหนดการจ่ายโบนสัจะมีการทบทวนทกุปี  ซึ่งได้ผา่นการ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯมีกรรมการอิสระ 4 ทา่น ได้จ่ายคา่ตอบแทนที่เป็นโบนสั ดงันี ้ 
ตารางที่  14  ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของกรรมการอิสระ ประจ าปี 2560                   

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กรรมการอิสระ จ านวนเงนิโบนัส (บาท) 
1 นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ 390,000 
2 นายสงิห์ชยั  อรุณวฒุิพงศ์ 300,000 
3 นายสายณัห์  สตางค์มงคล 300,000 
4 นายอษัฎากร  ลิม้ปิต ิ 300,000 

รวม 1,290,000 
 

2) คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผู้บริหารจะเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตัิหน้าที่ ของ

กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านนัน้ ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั ส าหรับกรรมการและผู้บริหาร ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวม 40,851,958 บาท   
 
 ค่าตอบแทนอื่น 

- ไมม่ีที่นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
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บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯมีจ านวนพนกังานแยกตามสายผลติภณัฑ์และการบริหารได้ดงันี ้

ตารางที่ 15 จ านวนพนักงานแยกตามสายผลิตภณัฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ประเภทของส่วนงาน รายเดือน  (คน) รายวัน  (คน) รวม (คน) 

โรงงานผลติถงุทัว่ไป 20 77 97 
โรงงานผลติถงุซิป 73 726 799 
โรงงานผลติหลอดดดูเคร่ืองดื่ม 24 214 238 
สว่นการบริหารงานกลางส านกังานใหญ่(โรงงาน) 218 146 364 
สว่นการบริหารงานกลางส านกังานสาขา(ST) 112 - 112 

รวม 447 1,163 1,610 
 
 

ตารางที่  16   ผลตอบแทนของพนักงานประจ าปี 2560 
รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

 เงินเดือน 164,974,126 
 คา่แรง 183,981,073 
 โบนสั 41,300,000 
เงินประกนัสงัคมและเงินกองทนุทดแทน 10,023,083 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 3,991,949 
เงินสวสัดกิารอื่น 12,049,466 

รวม 416,319,697 

คิดเป็นร้อยละ 15.91 ของคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 

 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและการพัฒนาบุคลากร 
ผลตอบแทนที่บริษัทฯจดัให้แก่พนกังานทกุระดบัชัน้และทกุชาติอย่างเสมอภาคและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เดียวกัน 

ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนสัและเบีย้ขยนั เงินสมทบประกันสงัคม เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินชดเชยกรณีเกษียณอาย ุโดยในปี 2560 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนดงักลา่วให้แก่พนกังานทัง้
องค์กรรวมทัง้สิน้ 416,319,697 บาท 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน ด้วยความโปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรม และจูงใจ ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ นโยบายรัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ส าหรับผลประโยชน์ระยะสัน้ จะมีการประเมิน
การปฏิบตัิงานประจ าปีและคา่ดชันีวดัผลงาน ควบคู่กบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สว่นผลประโยชน์ระยะยาวนัน้ บริษัทฯอยู่
ระหวา่งการพิจารณาความเหมาะสม 

การพฒันาบุคลากรของบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯให้ความส าคญัต่อการฝึกอบรมและการเสริมความรู้
อยา่งตอ่เนื่อง  โดยเน้นเสริมสร้างสิง่ที่จ าเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพของพนกังานทกุระดบัให้เกิดความตระหนกั  
ความรู้  ความเข้าใจ  ทกัษะ  ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ  ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต  อนัจะ
น าไปสูค่วามก้าวหน้าของพนกังานและบริษัทฯตอ่ไป  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯได้
มีการจัดท าเอกสารปฐมนิเทศส าหรับพนกังานใหม่ทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัด
ปฐมนิเทศแนะน าลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจ ระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ส าหรับพนกังาน
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ที่ได้ร่วมงานกบับริษัทฯแล้ว ได้จดัสง่บคุลากรไปศกึษาดงูานและการสมันาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ตลอดจนการจดัอบรม
ภายในและการเข้าร่วมหลกัสตูรอบรมโดยองค์กรภายนอก 

บริษัทฯมีนโยบายการพฒันาพนกังาน โดยเน้นให้มีการฝึกอบรมครบทกุระดบัชัน้ จดัให้มีระบบการจดัการฝึกอบรมให้
ความรู้ทกัษะในการปฏิบัติงานแก่พนกังาน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจ าปี มุ่งหวงัให้พนกังานทุกคนเกิด
ความเข้าใจและสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้อง มีประสิทธิภาพ ส าหรับพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติจะเน้นเร่ืองลดการ
เกิดของเสยี และค านงึถึงความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ได้สร้างจิตส านกึด้านสิง่แวดล้อมให้แก่พนกังาน มีการฝึกอบรมใน
การใช้วตัถดุิบให้คุ้มคา่  มีการจดัระบบการทิง้ขยะและมีการแยกขยะที่มีพิษ ขยะเปียก ขยะแห้ง ตลอดจนการลดอบุตัิเหตใุนการ
ท างานมีการสง่เสริมรณรงค์ในเร่ืองการลดอบุตัิเหต ุการรักษาความปลอดภยัในระหวา่งการท างาน 

รายละเอียดจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ของพนกังานตอ่ปี และสถิติด้านความปลอดภยัปรากฎอยูใ่นรายงานการ
พฒันาเพื่อความยัง่ยืน ปี 2560 

 

นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ  
บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) มีความมุง่มัน่ที่จะสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผู้ลงทนุ และผู้ ที่มีสว่น

ได้ส่วนเสียต่อการด าเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัให้เติบโตอย่างยัง่ยืน ด้วยการ
บริหารจดัการธุรกิจตามหลกัก ากบัดแูลกิจการ เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1.  คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบตัิตามคู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯด้วยความ

เช่ือมัน่ และเข้าใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะน าหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯไปปฏิบัติในการบริหาร

จดัการธุรกิจทกุระดบั  
3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน จะยึดมัน่ในความเป็นธรรม ปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียอยา่งเทา่เทียม

กนั และปฏิบตัิงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อยา่งเต็มความสามารถ ด้วยความสจุริต โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ 
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้อง และเหมาะสมกับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ และความต้องการของสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 

การตดิตามดูแลให้มีการปฏิบัต ิ
บริษัทฯก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ที่จะต้องรับทราบและ

ปฏิบตัิตามนโยบายและข้อก าหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อีกทัง้ผู้บริหารทุกระดบัจะต้องดูแล
รับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัในการสง่เสริมให้พนกังานภายใต้การบงัคบับญัชามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบตัิตามคู่มือ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯอยา่งเคร่งครัด 

บริษัทฯจะไมด่ าเนินการใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือขดักบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน
กระท าผิดหลกัการก ากบัดแูลกิจการตามที่ก าหนดไว้จะได้รับโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด และหากมีการกระท าที่เช่ือได้วา่ท าผิด
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทฯจะสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าที่รัฐด าเนินการตอ่ไป 
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หากพนกังานทุกระดบัของบริษัทฯประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบตัิงานเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้

ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯให้ตัง้ค าถามเก่ียวกบัการกระท านัน้กบัตนเอง ดงันี  ้
1. การกระท านัน้ขดัตอ่กฎหมายหรือไม่ 
2. การกระท านัน้ขดัตอ่นโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯหรือไม่ 
3. การกระท านัน้สง่ผลเสยีตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯอยา่งร้ายแรงหรือไม่ 
ทัง้นีห้ากพนกังานพบการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกลา่วหา

ไปยงัประธานกรรมการบริษัท บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิด
ขึน้กบัผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกลา่วหาดงักล่าว (รายละเอียดเป็นไปตามมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส) 

มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
เพื่อให้มีการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลกัการก ากับดูแล

กิจการ  บริษัทฯได้จดัให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงวา่ผู้มีสว่นได้สว่น
เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุ่มจากการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบตัิของพนกังานของบริษัทฯ เก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึง
พฤติกรรมที่อาจสอ่ถึงการทจุริต การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนั หรือการกระท าที่ขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ 
โดยการแจ้งเบาะแสโดยตรงหรือสง่จดหมายมาที่ 

ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส ชัน้ 32 เอ 
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพ 10900 
Email: board-thip@thantawan.com 
เบอร์โทร 02-273-8333 ตอ่ 3238 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไมเ่ปิดเผยช่ือผู้
แจ้งเบาะแส รวมทัง้ด าเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนเป็นความลบั เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้แจ้งเบาะแส
ดงักลา่ว 

 

  หลักการก ากับดูแลกิจการ 
หลักการก ากับดูแลกิจการ หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อเช่ือมโยง

ความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานและผู้ ถือหุ้น  โดยค านึงถึงผู้มีสว่นได้ส่วนเสียโดยรวม ซึ่งการจัด
โครงสร้างและกลไกการจดัการดงักลา่วจะต้องสะท้อนถึงหลกัการส าคญัในหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ดงันี  ้

- มีความส านกึรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสทิธิภาพท่ีเพียงพอ 
- ปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่อยา่งเทา่เทียมกนัด้วยความเป็นธรรม 
- มีความรับผิดชอบตอ่การตดัสนิใจและการกระท าของตนเอง สามารถชีแ้จงอธิบายการตดัสนิใจนัน้ได้ 
- มีวิสยัทศัน์ในการสร้างคณุคา่แก่องค์กรในระยะยาว 
- มีความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใสแก่ผู้ เก่ียวข้อง 

mailto:board-thip@thantawan.com
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ในปีนีค้ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งได้
พิจารณาและทบทวนหลกัการก ากับดูกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ ติดตามดูแลและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และน าเสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและ
ทบทวนการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2560  และได้น าไปปรับใช้ให้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ   
 

การปฏิบัตติามหลักก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ ได้ยดึมัน่และปฏิบตัิตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาอยา่งต่อเนื่อง ได้แก่ หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
ของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ตามโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียน ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการที่ดี เป็นผู้พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่ออนมุตัินโยบาย และการน าหลกัเกณฑ์ดงักลา่วไปปฏิบตัิ ส าหรับหลกัเกณฑ์ที่ยงัไมไ่ด้มีการก าหนดเป็นนโยบายหรือ
ยงัไม่ได้น าไปปฏิบตัิ ตัง้แต่ปีนีเ้ป็นต้นไปฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี เพื่อพิจารณาทบทวนทกุปี  

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในคู่มือ
หลกัการก ากับดูแลกิจการ ที่เก่ียวข้องในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ปี 2557 
(สามารถดาวน์โหลดที่ www.thantawan.com) และปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด   

ในปี 2560 ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอนัเนื่องจากประเด็นเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ รวมทัง้ไม่มี
กรณีการกระท าผิดด้านการทจุริต หรือ กระท าผิดด้านจริยธรรม นอกจากนี ้บริษัทฯได้รับผลการประเมินในเร่ืองการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี อนัได้แก่ 

- ได้รับคะแนนร้อยละ 86 จากผลการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2560 ในระดบัดี
มาก โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ได้รับคะแนนประเมิน 97 คะแนน จากการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 โดยสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

- เป็น 1 ใน 100 บริษัท ท่ีได้รับการเปิดเผยรายช่ือ 100 บริษัทจดทะเบียน หรือ เรียกว่ากลุม่หลกัทรัพย์ ESG 100 
จากสถาบนัไทยพฒัน์ ว่ามีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจที่ยัง่ยืน โดยส ารวจและประเมินข้อมูลด้านความ
ยัง่ยืน ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 

- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต  เมื่อวนัที่ 25 
กนัยายน 2560 
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม สจุริต โปร่งใส รับผิดชอบตอ่สงัคม และผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่

ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ  บริษัทฯจึงได้จดัท านโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ พร้อม
ทัง้ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ ตลอดจนมาตรการในการด าเนินการ ดงันี ้

ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ กระท าการอนัใดที่เป็นการเก่ียวข้องกับการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ไม่ว่าตนจะอยูใ่นฐานะ
เป็นผู้ รับ ผู้ ให้ หรือผู้ เสนอให้สินบน ทัง้ที่เป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน หรือบุคคล ที่
บริษัทฯได้ด าเนินธุรกิจหรือติดตอ่ด้วยโดยจะปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายจัดการ ท าหน้าที่เสนอนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพื่อพิจารณากร่ันกรองแล้วน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยดึถือปฏิบตัิของพนกังานทัง้องค์กร  
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพื่อใช้เป็น

แนวทางส าหรับผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตามผลและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณา 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดงันี ้ 
1) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง เก่ียวกับการทุจริต

คอร์รัปชั่นตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบดังกล่าว ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
คอร์รัปชัน่ และมีความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2) รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคมุภายในและการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดงันี ้ 
1) ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้  และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการ

ควบคมุภายใน การประเมินความเสี่ยง เก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคมุ
ภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ 

2) ปฏิบตัิงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเร่ืองการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกับ
องค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้ก าหนดไว้  

6.   ฝ่ายจดัการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสือ่สารกบัพนกังานในองค์กรและผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้รับทราบถึงนโยบาย
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 

แนวทางปฏิบัต ิ
1. การด าเนินการตามนโยบายนีใ้ห้ใช้แนวปฏิบัติตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ

จรรยาบรรณ รวมทัง้ระเบียบข้อบงัคบั และคูม่ือการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ 
2. ในการด าเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสงูกับการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ

พนกังาน จะต้องปฏิบตัิหน้าที่ในเร่ืองตอ่ไปนีด้้วยความระมดัระวงั 
2.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลอืทางการเมือง 
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บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไมใ่ห้การสนบัสนนุ หรือการกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทัง้

ทางตรงและทางอ้อม ซึง่รวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะท าให้บริษัทฯ สญูเสยีความเป็นกลางทางการเมือง 
และ/หรือ ได้รับความเสยีหายจากการเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องในกิจกรรมดงักลา่ว 

2.2 การบริจาคเพื่อการกศุล และเงินสนบัสนนุ 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคมุดแูลการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนบัสนนุในรูปแบบตา่งๆ เพื่อให้มัน่ใจว่า

การด าเนินกิจกรรมดงักลา่วจะไมเ่ป็นช่องทางให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยการก าหนดขัน้ตอน และการควบคมุที่ชดัเจนรัดกมุ
และมีประสทิธิภาพตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ได้ 

2.3 การให้ของขวญั การเลีย้งรับรองและคา่ใช้จ่ายอื่น 
บริษัทฯ ก าหนดให้ การให้ มอบหรือรับของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรับรองต้องเป็นไปตามการกระท าในวิสยัที่

สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควรและไม่เป็นการกระท าเพื่อจูงใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการ
ปฏิบตัิ ซึง่อาจน าไปสูปั่ญหาการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

มาตรการด าเนินการ 
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการ การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ หลกัการ

ก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

2. พนกังานไม่ควรละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการกระท าที่เข้าข่ายทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยต้องแจ้ง
ให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่บริษัทฯได้ก าหนดไว้ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ 

3. บริษัทฯจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานตามมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือให้ความร่วมมือในการรายงาน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ตามที่ก าหนดของบริษัทฯ  

4. บริษัทฯจดัให้มีการสือ่สารนโยบายการทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้ให้แก่พนกังานโดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของ
บริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการน านโยบายนีไ้ปปฏิบัติ รวมทัง้สื่อสารให้แก่
สาธารณชนและผู้มีสว่นได้เสยีในช่องทางที่บริษัทฯก าหนด เช่น รายงานประจ าปี เป็นต้น 

5. บริษัทฯจดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลที่สอดคล้องกบันโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ตัง้แตก่ารคดัเลอืก
บคุลากร การให้ผลตอบแทน การเลือ่นต าแหนง่ รวมทัง้การจดัโครงสร้างองค์กรให้มีการแบง่แยกหน้าที่งานอยา่งเหมาะสม
ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุ 

6. บริษัทฯจัดให้มีระเบียบก าหนดอ านาจอนุมัติรายการด าเนินงานที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

7. บริษัทฯจัดให้มีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลมุการท างานทุกกระบวนการ ที่เก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน่ และมีการสือ่สารผลการควบคมุให้พนกังานท่ีรับผิดชอบทราบ 

8. บริษัทฯมีช่องทางร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่ ผา่นช่องทางดงันี ้
ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส ชัน้ 32 เอ  
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพ 10900  
อีเมล: board-thip@thantawan.com      
เบอร์โทร 0-2273-8333 ตอ่ 3238 

mailto:board-thip@thantawan.com
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ตดิตามผล 
1. จดัให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และให้ข้อเสนอแนะอย่างตอ่เนื่อง โดยด าเนินการ

ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ
ที่มีนยัส าคญัและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

2. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนติดตาม 
ทบทวนและปรับปรุงมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ โดยรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 

มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
เพื่อให้มีการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลกัการก ากับดูแล

กิจการ  บริษัทฯได้จดัให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงวา่ผู้มีสว่นได้สว่น
เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุ่ มจากการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบตัิของพนกังานของบริษัทฯ เก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึง
พฤติกรรมที่อาจสอ่ถึงการทจุริต การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนั หรือการกระท าที่ขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ 
โดยการแจ้งเบาะแสโดยตรงหรือสง่จดหมายมาที่ 

ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส ชัน้ 32 เอ 
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพ 10900 
Email: board-thip@thantawan.com 
เบอร์โทร 02-273-8333 ตอ่ 3238 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทกึการสอบสวนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไมเ่ปิดเผยช่ือ

ผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้ด าเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนเป็นความลบั เพื่อคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้แจ้งเบาะแส
ดงักลา่ว 

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทตุจริต เมื่อ
วนัที่ 25 กันยายน 2560 และได้สื่อสารไปยังพนกังานทุกคนผ่านทางหนงัสือเวียน รวมถึงได้ประกาศนโยบายดงักล่าวผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส าหรับเผยแพร่แก่สาธารณชนที่สนใจ ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึง
เร่ืองกระท าผิดจริยธรรม หรือการกระท าที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
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ระบบการด าเนินงานและการควบคุมภายในของบริษัทฯตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯค านึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยสนบัสนนุ สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับและ
เช่ือถือได้ โดยให้สิทธิการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่อย่างอิสระ การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและเสนอวาระการ
ประชุมลว่งหน้า การเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น การเลือกตัง้กรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
การพิจารณาการจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ การอนมุตัิธุรกรรมที่ส าคญัที่มีผลต่อ
ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการได้รับข้อมลูขา่วสารอยา่งเพียงพอ  

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัทฯ 
และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเร่ืองที่กระทบหรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่จ าเป็นต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท สามารถเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป  

 

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โดยชีแ้จงรายละเอียดและวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนก่อน
วนัสิน้สดุรอบบญัชี พร้อมทัง้ส่งหนงัสือถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึง่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ   

บริษัทฯได้ประกาศเรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่ อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2559 – 31 
ธนัวาคม 2559 

2) เผยแพร่ข้อมลูหนงัสอืเชิญประชมุ ระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนงัสอืมอบ
ฉนัทะทกุแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (ส าหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศที่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นัน้) 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้ ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ามากกวา่ 30 วนั ก่อนที่จะจดัสง่เอกสารเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

บริษัทฯได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 ซึง่ก าหนดวนัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 คือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 

3) จดัท าหนงัสอืเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ประชมุให้ชดัเจน พร้อมทัง้รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชมุ ข้อมลูส าคญัและจ าเป็นประกอบการพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมครัง้ที่ผา่น
มา รายงานประจ าปี หนงัสอืมอบฉนัทะและระบวุิธีการมอบฉนัทะให้ชดัเจน และเอกสารประกอบการประชมุอื่นๆ โดยจดัสง่ให้ผู้
ถือหุ้นลว่งหน้าอยา่งน้อย 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารเพื่อการตดัสนิใจในการลงมติอยา่ง
เพียงพอ ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และมีโอกาสศกึษาวาระการประชุมลว่งหน้า พร้อมทัง้ประกาศลงในหนงัสือพิมพ์ ติดต่อกนั
ตอ่เนื่อง 3 วนั ก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 3 วนั เพื่อเป็นการบอกกลา่วการเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าส าหรับให้ผู้
ถือหุ้นเตรียมตวัมาร่วมประชมุ  

บริษัทฯได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัประจ าปี 2560 ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นมากกวา่ 21 วนั ตัง้แตว่นัท่ี 3 
เมษายน 2560 โดยผา่นศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และประกาศลงหนงัสอืพิมพ์ วนัท่ี 3-5 เมษายน 2560 



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 37 
ANNUAL REPORT 2017 

     
บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเพื่อสอบถามข้อมลูในแตล่ะวาระหรือข้อมลูอื่นๆของบริษัทฯเป็นการลว่งหน้า

ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวนัที่ 21 เมษายน 2560 ผ่านทางอีเมล์ irthip@thantawan.com หรือ
ตามที่อยูข่องบริษัทฯ หากผู้ ถือหุ้นต้องการข้อมลูเพิ่มเติมสามารถติดตอ่โดยตรงได้ที่  

เลขานกุารบริษัท  
บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ ชัน้ 32  
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
ทางโทรศพัท์ 02-2738333-3209 ทางโทรสาร 02-2738484 
 

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) อ านวยความความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นในวนัประชมุอยา่งเทา่เทียมกนั โดยจดัเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมลูในการตรวจ

เอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุอยา่งเพียงพอ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนกอ่น
เวลาประชุม 2 ชัว่โมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะร่วมประชุม สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้โดยไมเ่สยีสทิธิ  

2) จดัให้มีสถานที่จดัการประชุมที่สะดวกตอ่การเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมและมีขนาดเพียงพอรองรับจ านวน  ผู้ ถือ
หุ้น และมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน ณ วนัประชุม เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่และรักษาความปลอดภยัให้กบัผู้ ถือหุ้น
ทกุราย 

3) น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนน เพื่อความถกูต้องและสะดวกรวดเร็ว 
4) บริษัทฯ ไม่กระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนยอ่มมีสทิธิ 

เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ  
5) ก่อนเร่ิมประชุมทุกครัง้ ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการประชุมทัง้หมด อาทิ การเปิด

ประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

6) บริษัทฯ จะระบกุารมีสว่นได้เสยีของกรรมการไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุฯ และในการประชมุผู้ ถือหุ้น หากกรรมการทา่น
ใดมีสว่นได้เสีย หรือมีสว่นเก่ียวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทราบ ก่อน
การพิจารณาวาระ โดยกรรมการทา่นท่ีมีสว่นได้เสยีนัน้จะไมร่่วมประชมุในวาระนัน้ๆ 

7) สนบัสนนุให้ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถใช้สทิธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซกัถาม แสดงความเห็นให้
ข้อเสนอแนะและออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในทกุวาระ 
ในปี 2560 บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2560 และประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 

1/2560 ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจจตจุกัร 
กรุงเทพฯ ซึง่เดินทางได้สะดวกเนื่องจากอยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธิน ตัง้อยูไ่มไ่กลจากสถานีรถไฟฟ้าสถานีหมอ
ชิต และรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีจตจุกัรและสถานีพหลโยธิน 

บริษัทฯได้จดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด ที่แสดงถึงเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายที่ได้จดัพิมพ์ไว้บนแบบ
ลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีจุดตรวจเอกสารกรณีมอบฉนัทะให้
บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนงัสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน  

mailto:irthip@thantawan.com%20หรือ
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บริษัทฯได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนทุกวาระที่ จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
คนใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ขอให้ชมูือขึน้ และลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และเจ้าหน้าที่
จะบนัทึกคะแนนเสียงโดยการแสกนบาร์โค้ดที่บตัรยืนยนัการลงคะแนน พร้อมทัง้เก็บบตัรดงักลา่ว สว่นผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้
ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นด้วยทกุใบ
พร้อมกนัทัง้หมดภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทฯด าเนินการลงคะแนน
เสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 
 

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นหลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) จดัท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนัหลงัวนัประชุมตาม

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วน
เหมาะสม ประกอบด้วย รายช่ือกรรมการและฝ่ายจดัการที่เข้าร่วมประชุม ขัน้ตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่
ประชมุและการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ การออกเสยีงและข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระ และค าชีแ้จงหรือ
ความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอในท่ีประชมุอยา่งละเอียด พร้อมทัง้ เผยแพร่วีดิทศัน์การประชมุให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบบน
เว็บไซต์บริษัทฯ  

2) น าข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้ นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น มา
พิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพฒันาการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่อง 
บริษัทฯได้เปิดเผยมติการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 และการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ให้

สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ (www.thantawan.com) 

 

 หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน                                                                                               
1) ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและค าแนะน าในการ

มอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะที่ถกูต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนงัสือมอบฉนัทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นทุกประการ ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มา
ประชมุและ  ลงมติแทนก็ได้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวตัิ ข้อมูลการท างาน และรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ในการพิจารณาวาระตา่งๆ ของกรรมการอิสระแตล่ะทา่นอยา่งครบถ้วนเหมาะสม 

2) ด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นตามล าดบัระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบ
วาระในที่ประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า   

3) จดัสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น 
และตัง้ค าถามในที่ประชมุและได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทกุวาระ
การประชมุผา่นบตัรลงคะแนนเสยีงที่บริษัทฯ ได้แจกให้ในวนัประชมุ   

4) กรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้ได้บันทึกประเด็น
ซกัถามและข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ 

5) เปิดเผยข้อมลูที่เป็นปัจจุบนัผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูข่าวสารส าคญัของบริษัทฯ ที่มี
การเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ โดยภายหลงัจากการเปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) แล้ว ได้น าข้อมลูเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

http://www.thantawan.com/
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ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ที่ประชุมได้พิจารณาเร่ือง

ต่างๆตามล าดบัในระเบียบวาระที่ได้ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงล าดบั
วาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น 
นอกจากนีภ้ายหลงัจากที่ประชมุได้พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม
เพิ่มเติมในเร่ืองที่มีความสนใจก่อนปิดการประชมุ 

 

การป้องกนัการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯได้ให้ความส าคญัเร่ืองการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชดุย่อย ผู้บริหาร และพนกังานบริษัทฯอยา่งรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด
นโยบาย และแนวปฏิบตัิตา่ง ๆ ในเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี ้

1) ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต้องรายงานการมีสว่นได้สว่นเสยีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการของบริษัทฯ 
เมื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูเป็นครัง้แรก และรายงานทกุครัง้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู
การมีสว่นได้สว่นเสยี รวมถึงรายงานเป็นประจ าทกุสิน้ปี และแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 

2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทท่านใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเร่ืองที่ก าลงัมีการ
พิจารณา กรรมการที่มีสว่นได้เสยีจะต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองนัน้ โดยอาจไมเ่ข้าร่วมการประชมุหรืองด
ออกเสยีง เพื่อให้การตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอยา่งโปร่งใส ยตุิธรรม 
 

การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯให้ความส าคัญเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดมาตรการการ
ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ชดัเจนไว้ในคู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ 
และข้อบงัคบัพนกังาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิแก่บคุคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
ผู้บริหาร และพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว โดยมี
แนวปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ
ของบคุคลดงักลา่ว ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจ าปี ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว (Blackout Period) ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัท 
จะแจ้งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยงับคุคลที่เก่ียวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 30 วนั
ก่อนถึง Blackout Period และห้ามมิให้พนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท างบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บคุคลอื่นท่ีไม่
เก่ียวข้องกบัการจดัท างบการเงินทราบในช่วงตัง้แตว่นัปิดงวดของงบการเงินจนถึงวนัเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว  

2) ในกรณีที่ทราบข้อมลูใด ๆ ท่ียงัไมเ่ปิดเผยซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไมซ่ือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ จนกวา่จะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแล้ว 

3) กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ผู้บริหารระดบัสงู) 
จะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯเมื่อได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัทฯเป็นครัง้แรก (แบบ 59-1) โดยยื่นตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 
วนัท าการนบัจากวนัท่ีด ารงต าแหนง่ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯเมื่อมีการซือ้ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 59-2) ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง  
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4) คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าว โดยก าหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลกัทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ และเปิดเผยข้อมลูจ านวนหุ้นท่ีถือ ณ ต้นปี สิน้ปี และที่มีการ
ซือ้ขายระหวา่งปีของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปี  
ทัง้นีใ้นปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระท าความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสงู และพนักงานที่เก่ียวข้อง

เก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในแตอ่ยา่งใด 
 

หมวดที่ 3  การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
บริษัทฯให้ความส าคญัต่อการค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ต่างๆ โดยด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

และเป็นธรรมต่อผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย มุ่งมัน่ในการพฒันากิจการของบริษัทฯให้เจริญก้าวหน้ามัน่คงอย่างยัง่ยืน สามารถ
สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สนิของบริษัทฯเสมือนวิญญชูนพงึรักษาทรัพย์สิน
ของตน ในการนีบ้ริษัทฯได้ดแูลสทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกลุม่ตา่งๆ ด้วยการปฏิบตัิที่ดีอยา่งเทา่เทียมกนั  ดงันี  ้
ผู้ถือหุ้น:  บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และราย
ยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอยา่งสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
ลูกค้า: บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะผลติสนิค้าที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ปฏิบตัิด้านการตลาดด้วยความเป็นธรรมรับผิดชอบตอ่คณุภาพ
และมาตรฐานผลิตภณัฑ์ ตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า รักษาความลบัของลกูค้าอย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ พร้อมทัง้มี
หนว่ยงานท่ีท าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนของลกูค้าเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้าโดยเร็ว 
คู่แข่ง: บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแขง่ขนัทางการค้า โดยสจุริตและเป็นธรรม โดยใช้หลกัคูแ่ขง่เชิง
พนัธมิตร อนัเป็นการสง่เสริมซึง่กนัและกนัในกรอบท่ีไมก่่อให้เกิดความเสยีหายทางธุรกิจและความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 
คู่ ค้า/เจ้าหนี:้ บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการที่ทจุริตในการค้ากบัคู่ค้าและเจ้าหนี ้ มีขัน้ตอนปฏิบตัิงานการคดัเลือกคู่ค้าอย่างเป็น
ระบบและมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ทัง้เร่ืองวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน การช าระคืน การ
ดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกนั และเร่ืองอื่นใดที่ได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้เพื่อบรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั 
พนักงาน: บริษัทฯ ค านึงถึงการคุ้มครองทางสงัคมของแรงงาน ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานตรงตามข้อ
กฎหมายก าหนด ตลอดจนการสร้างความผกูพนัระหวา่งพนกังานและองค์กรด้วยการจดัการทรัพยากรบคุคลอย่างเป็นธรรมใน
ด้านผลตอบแทน สวสัดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ  ตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้ส่งเสริมให้
พนกังานมีสว่นร่วมกบักิจกรรมของชมุชน 
ชุมชน สังคม หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง: บริษัทฯ สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชมุชนและสงัคม 
พร้อมกบัสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชน เพื่อด าเนินกิจกรรมการพฒันาชมุชนและสงัคมให้เกิดประโยชน์   
 ผลการด าเนินงานเก่ียวกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีประจ าปี 2560 ได้กลา่วไว้ในรายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน ปี 2560  
 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการของกรรมการและผู้บริหารจะถกูเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-
1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครัง้ที่มี การซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. 
ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ นอกจากนี ้บริษัทฯยงัมีแนวปฏิบตัิส าคญัที่จะสง่เสริมการก ากบั
ดแูลการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายให้มีการรายงานการซือ้ ขาย และการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯโดย
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คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ที่มีการประชมุ และกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
จะต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการมีสว่นได้เสยีของตนต่อบริษัทฯเป็นประจ า ทกุไตรมาส และจะต้องจดัท ารายงานใหม่ทกุปี 
โดยข้อมูลดงักลา่วจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯเท่านัน้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 2/2552 
เร่ืองการรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 

บริษัทฯให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นย า เพื่อให้ผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสียใช้
ประกอบการตดัสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในการด าเนินการตวัหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัในการสร้าง
ความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุนถึงความซื่อสตัย์สจุริตในการด าเนินงาน และเป็นกลไกการตรวจสอบในการด าเนินการ บริษัทฯจึง
ก าหนดแนวปฏิบตัิเพื่อก ากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใส ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ที่เป็น
สารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอยา่งเพียงพอ เช่ือถือได้และทนัเวลา เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้
สว่นเสยีของบริษัทฯได้รับสารสนเทศที่เท่าเทียมกนัตามที่ก าหนดโดยกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯมี
การจดัท าและปรับปรุงข้อมลูบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอยา่งสม ่าเสมอ รวดเร็ว ทนัสถานการณ์เพื่อให้แนใ่จว่า
ผู้ ถือหุ้นสามารถหาข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมลูได้
อยา่งสะดวก รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

2) ระบบสารสนเทศของบริษัทฯได้รับการจัดท าขึน้อย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใสด้วยภาษาที่
กระชบั เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญั และจ าเป็นอย่างสม ่าเสมอไมว่่าจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย
ตอ่บริษัทฯ 

3) จดัให้มีหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ท าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารการด าเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ที่
เป็นประโยชน์ให้กับผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน พนักงาน ผู้ เ ก่ียวข้อง และสาธารณชนทั่วไป อย่างสม ่าเสมอและมี
ประสิทธิภาพ ขจดัความเข้าใจที่ผิด รวมทัง้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนกั
ลงทนุ สถาบนั เจ้าหนี ้นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมลู การด าเนินการ และการ
ลงทนุของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดตอ่ที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย 

4) คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ และรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้รายงานประจ าปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

5) คณะกรรมการบริษัท จดัท ารายงานการประเมินสถานะ และแนวโน้มของบริษัทฯโดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงาน
อธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบญัชี 
รายงานทางการบริหารที่จ าเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆนอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงาน
การตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการเฉพาะเร่ืองในแต่ละปีไว้ใน
รายงานประจ าปี 

6) คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีการรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ในปี 2560 บริษัทฯได้มีการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
1) ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
2) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
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3) เว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี www.thantawan.com ซึง่มีทัง้สองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
4) การจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 
นอกจากนี ้บริษัทฯมีมาตรการป้องกนัการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายใน โดยก าหนดให้พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ 

ต้องไม่น าข้อมูลที่เป็นความลบัไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถ
เปิดเผยต่อบคุคลภายนอก อนัน าไปสูก่ารแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมลู
ที่มีผลกระทบตอ่ราคาหุ้น ความลบัทางการค้า หรือสตูรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น  พนกังานท่ีเปิดเผยข้อมลูและข่าวสาร
ที่ส าคญัของบริษัทฯออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯจะได้รับพิจารณามาตรการทางวินยัตาม
ระเบียบของบริษัทฯและอาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
1) มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั 
2) มีจ านวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ และต้อง
มีอายไุมเ่กิน 75 ปีบริบรูณ์ โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี และกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามา
รับต าแหนง่อีกก็ได้ 

3) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย  1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  3 คนและจะต้องมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 

4) กรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบด้วยทกัษะทางด้านอตุสาหกรรม ด้านบญัชีการเงิน ด้านธุรกิจ 
ด้านการจดัการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยทุธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการก ากบัดแูล
กิจการ โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท อย่างน้อย 3 คนด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชี
การเงินอยา่งน้อย 1 คน 

5) การแต่งตัง้กรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่ก าหนดไว้โดยเจาะจง  มีความโปร่งใสชัดเจน และต้องมีประวตัิของบคุคลนัน้ 
โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และต้องเปิดเผยประวตัิของคณะกรรมการ
ทกุคนในรายงานประจ าปี เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบทัว่กนั 

6) มีการจดัแบง่บทบาทหน้าที่ระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และฝ่ายจดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน   
 

2. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
     นโยบายการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ 

1) บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการแตล่ะคนสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัท แล้ว
ต้องไมเ่กินจ านวน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน (ถ้ามี) ทัง้นี ้
เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อยา่งเต็มที่ 

2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 

      3)    นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดับสูง บริษัท ฯได้
ก าหนดให้การด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จดัการและผู้ บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ให้

http://www.thantawan.com/
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เป็นไปตามพระราชบญัญตัิมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และต้องผา่นการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด ารง
ต าแหนง่ 

 

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุม่ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ

มีความสามารถเข้าถึงข้อมลูทางการเงินและทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็น
อย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้มีหน้าที่
ในการจดัท ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับแตง่ตัง้และเปิดเผยข้อมลูความเป็นอิสระไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วน ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด ดงันี ้ 
1)     ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2)    ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

3)   ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา   คูส่มรส 
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4)   ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5)   ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัส าคญั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัส าคญั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7)   ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยัส าคญักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั 
และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
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4. ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และเร่ืองที่

กฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ 

เป้าหมายทางการเงิน ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น รวมทัง้ก ากบั ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายจดัการด าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ให้นโยบายเพื่อการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ ที่ค านึงถึงความปลอดภยัและ
สขุอนามยั ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนการพฒันาบคุคลากร 

3) จดัให้มีนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร และพิจารณาอนมุตัินโยบายดงักลา่ว รวมทัง้ก าหนดให้
มีการทบทวนเป็นประจ า อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4) สง่เสริมให้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่
บริษัทฯใช้ในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วอยา่งจริงจงั 

5) สอดสอ่งดแูลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ระหวา่งผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ 
ก าหนดแนวทางในการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์  เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม
เป็นส าคญั โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผย
ข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน 

6) จดัให้มีระบบการควบคมุด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย 
รวมทัง้จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นภายในบริษัทฯหรือการว่างจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักลา่ว และก าหนดให้มีการทบทวนระบบที่ส าคญัอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้ให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

7)    ให้มีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบาย
และรายงานผลการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยการรายงานผา่นคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุ
ไตรมาส บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ ให้ความส าคญักับ
สญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 

8) คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการผู้ จัดการ หรืออาจจะมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ           
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใด เพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯที่ได้ก าหนดไว้รวมถึง การ
ยกเลกิ เพิกถอน ปรับปรุงเปลีย่นแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าที่ดงักลา่วและการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท 

9)     คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการซือ้และจ าหน่ายสินทรัพย์ การลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการ เข้าร่วม
ทนุกบัผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ภายใต้ข้อบงัคบัและวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ รวมทัง้ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

5. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
 บริษัทฯได้แบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน โดยกรรมการบริษัท
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการในระดบันโยบาย ส่วนฝ่ายจัดการท าหน้าที่ในการ
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เพราะฉะนัน้ ประธานกรรมการบริษัท จึงเป็นบคุคลคนละคนกบักรรมการผู้จดัการ 
โดยทัง้สองต าแหนง่จะผา่นการพิจารณาแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บคุคลที่เหมาะสมที่สดุ 
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 ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ และไม่อ านาจ
ลงนามผกูพนับริษัทฯเพื่อให้แบง่แยกหน้าที่ระหวา่งการก ากบัดแูลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯกบัการบริหารงานได้อยา่ง
ชดัเจน 
 ส าหรับฝ่ายจดัการได้รับมอหมายอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินงานภายใต้นโยบายที่ก าหนด รับผิดชอบผลการด าเนินงาน
โดยรวม ควบคมุค่าใช้จ่ายและงบลงทนุตามขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการอนมุตัิในแผนงานประจ าปี ด าเนินการตามนโยบาย
ด้านบคุคล แก้ไขปัญหาความขดัแย้งที่มีผลกระทบตอ่องค์กร และสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพกบัผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

5.1 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
1) พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกบักรรมการผู้จดัการ และดแูลให้คณะกรรมการบริษัท

ได้รับข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทนัเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตดัสินใจได้
อยา่งเหมาะสม 

2) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน และก าหนดให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท โดยไมม่ีกรรมการท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

3) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
หนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

4) จดัสรรเวลาในการประชมุคณะกรรมการบริษัทที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการอภิปรายประเด็นตา่งๆ ในการบริหารจดัการ
และก ากบัดกิูจการ หรือก ากบัให้การเสนอช่ือเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุได้อยา่งรอบคอบและมีประสิทธิผล สง่เสริมให้
ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นประกอบการพิจารณา
ตดัสนิใจได้อยา่งเหมาะสม พร้อมทัง้สรุปมติที่ประชมุและสิง่ที่จะต้องด าเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 

5) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และดแูลให้มีการ
ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

6) สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
7) เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และสนบัสนุนการปฏิบตัิห น้าที่ของกรรมการ

ผู้จดัการและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัทฯ 
8) ก ากบัดแูลให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการบริษัทแต่ละคน

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 

5.2 บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้ จัดการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ท าหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสตัย์ 
สจุริต และรักษาผลประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ไม่ท าการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลกัษณะขดัแย้งกับ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยหน้าที่และความรับผิดชอบประกอบด้วย 

1) จดัท าและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี/10 ปี ตลอดจนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัท 
2) จดัหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมของบริษัท ให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท 

ต้องการ 
3) บริหารงานของบริษัท ตามแผนธุรกิจและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
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4) จดัโครงสร้างและบริหารจดัการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้ค าแนะน า 
5) ปรับวฒันธรรมองค์กรของบริษัท เพื่อสนบัสนนุวิสยัทศัน์พนัธกิจและกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
6) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) มอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้  โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯได้ก าหนดไว้ 
8) จดัท าและเสนอรายงานการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองที่ส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึง

การจดัท ารายงานเร่ืองอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทต้องการ 
9) เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการติดตอ่กบับคุคลภายนอก 
 

6 อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิเร่ืองต่างๆของบริษัทฯตามขอบเขตหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก าหนดทบทวนวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ในการด าเนินงาน แผนงานหลกัของนโยบาย
บริหารความเสีย่ง แผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานของธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจระยะกลาง การติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และก ากบัดแูลรายจ่ายการลงทนุท่ีส าคญั รายการระหวา่งกนั การเข้าควบรวมกิจการ 
การแบง่แยกกิจการ และการเข้าร่วมทนุ 
 

7 การประชุมคณะกรรมการ 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท จะมีการก าหนดขึน้เป็นตารางการประชมุลว่งหน้าในแตล่ะปี เพื่อให้กรรมการบริษัท

สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม  โดยจะ
ปรึกษาหารือกบักรรมการผู้จดัการ ประกอบกับการพิจารณาตามค าขอของกรรมการที่จะบรรจุเร่ืองอื่นที่ส าคญัเป็นวาระการ
พิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาลว่งหน้า  เพื่อที่จะมี
เวลาเพียงพอในการศกึษาพิจารณาและตดัสนิใจอยา่งถกูต้องในเร่ืองตา่งๆ โดยมีข้อปฏิบตัิดงันี ้
1) ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ทัง้นีก้รรมการบริษัท ต้องมา

ประชมุอยา่งน้อย 2 ใน 3 จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  
2) บริษัทฯก าหนดให้มีการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมลว่งหน้าอยา่งน้อย  7 วนัก่อน

วนัประชมุ เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศกึษาพิจารณาและตดัสนิใจอยา่งถกูต้องในเร่ืองตา่งๆ อยา่งพอเพียง และสามารถจดั
เวลาการเข้าร่วมประชมุได้ 

3) ประธานกรรมการบริษัท  เป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการจัดเร่ืองที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ  โดยมีการ
ปรึกษาหารือกบักรรมการผู้จดัการและพิจารณาค าขอของกรรมการ ที่จะบรรจเุร่ืองอื่นที่ส าคญัเป็นวาระการพิจารณาในการ
ประชมุครัง้ตอ่ไป 

4) ประธานกรรมการบริษัท จดัสรรเวลาให้อยา่งเพียงพอ ส าหรับการน าเสนอเอกสาร และข้อมลูของผู้บริหาร และการพิจารณา 
สอบถาม และอภิปรายในประเด็นท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริษัท 

5) คณะกรรมการบริษัท ต้องอทุิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัท อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนครัง้ที่จดัประชมุ   

6) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็น เพื่อขอเอกสารและข้อมลูค าปรึกษาและบริการต่างๆ เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูงและอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจ าเป็นเพื่อ
ประกอบการประชมุในแตล่ะครัง้ 
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7) สนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
8) การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ณ ขณะที่ท า

การลงมติในวาระนัน้ๆ 
9) กรรมการบริษัท ที่อาจมีสว่นเก่ียวข้อง หรือมีสว่นได้เสยีในแตล่ะวาระการประชุมจะต้องงดออกเสยีงหรือให้ความคิดเห็นใน

วาระนัน้ๆ 
10) การจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท  จะต้องมีความ

ชดัเจนเพื่อใช้อ้างอิง 
ในปี 2560 มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท ทัง้หมด 11 ครัง้ และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯได้จดั

ประชมุกนัเองโดยไมม่ีผู้บริหารเข้าร่วมจ านวน 1 ครัง้ ซึง่ได้เปิดเผยจ านวนครัง้การเข้าประชมุกรรมการแตล่ะทา่นไว้ในตารางที่ 7 
 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
 บริษัทฯได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจ าทกุปี โดยจดัท าการประเมินในรูปแบบของการประเมินทัง้คณะ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนั
พิจารณาผลงาน และปัญหา เพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานของคณะกรรมการตอ่ไป 
 ในปี 2560 บริษัทฯได้ใช้แนวทางการประเมินตามรูปแบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึง
ประเด็นส าคญั อนัได้แก่ โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การ
ประชมุคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการและการพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันา
ผู้บริหาร  
 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์  ขัน้ตอนที่ชัดเจน โดย
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการที่ดี  รวมถึงพิจารณาแบบประเมิน และแบบสอบถามเก่ียวกับ
ความต้องการทราบข้อมลูเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา ทัง้นี ้บริษัทฯอาจจะพิจารณาการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกให้ก าหนดแนวทางและเสนอประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและจะเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจ าปี 
 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย เมื่อประเมินเสร็จแล้วจะท าการรวบรวม สรุปผลและน าเสนอตอ่คณะกรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ทราบก่อน จากนัน้จึงน าสง่ให้ประธานกรรมการของแต่ละชุดทราบ
ตอ่ไป 
 

ตารางที่ 17 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560  

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 
ผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทัง้คณะ 

1. คณะกรรมการบริษัท 85.23 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 94.71 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 90.00 
4. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ด ี 88.15 
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หลกัเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแตล่ะข้อทัง้หมด ดงันี ้

มากกวา่ร้อยละ 85    = ดีเยี่ยม 
มากกวา่ร้อยละ 75    = ดีมาก 
มากกวา่ร้อยละ 65    = ดี 
มากกวา่ร้อยละ 50    = พอใช้ 
ต ่ากวา่ร้อยละ   50    = ควรปรับปรุง 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทาง
ธุรกิจ การด าเนินตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดยใช้แบบ
ประเมินตามรูปแบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
จะน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และเสนอผลการประเมินการปฏิบตัิงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยแบบประเมินจะครอบคลมุประเด็นส าคญั ดงันี ้

1) ความเป็นผู้น า 
2) การก าหนดกลยทุธ์ 
3) การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 
4) การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
5) ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษัท 
6) ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7) การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
8) การสบืทอดต าแหนง่ 
9) ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และการบริการ 
10) คณุลกัษณะสว่นตวั 

 

สรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
จากการประเมินทุกหวัข้อรวมกัน เท่ากับร้อยละ 81.41% อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ส่วนผลการประเมินจากดชัชีว้ดัผลงานหรือ
ผลส าเร็จของงาน เท่ากบัร้อยละ 75.80% อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ดงันัน้ ผลการประเมินกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯที่ประเมิน
โดยคณะกรรมการบริษัทรวมกบัดชัชีว้ดัผลงานหรือผลส าเร็จของงาน  เท่ากบัร้อยละ 76.92% พบว่ามีผลการปฏิบตัิงานอยู่ใน
เกณฑ์ “ดมีาก” 
 

9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
1) บริษัทฯได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเร่ืองหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้กับ

กรรมการ กรรมการเฉพาะเร่ือง ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

2) บริษัทฯได้จดัท าเอกสารปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม ่เพื่อเป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิงานรวมถึง การจดั
ปฐมนิเทศแนะน าลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ให้แก่กรรมการใหม่ด้วยโดย
กรรมการบริษัทฯ ต้องผา่นการอบรมหลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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3) บริษัทฯมีการพฒันาผู้บริหารอยา่งตอ่เนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการหมนุเวียนต าแหน่งภายในองค์กร รวมทัง้

เตรียมความพร้อมส าหรับการสบืทอดต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ โดยจดัให้มีการประเมินศกัยภาพผู้บริหารระดบัสงู 
4) บริษัทฯจัดให้มีระบบพี่เลีย้ง (Mentoring Program) เพื่อพฒันาความพร้อมในการปฏิบตัิงานระดบัผู้บริหารอาวุโส 

หรือต าแหน่งกรรมการผู้ จัดการ  เมื่อถึงเวลาสรรหาผู้ สืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้ จัดการ  บริษัทฯจะพิจารณา
ผู้ทรงคณุวุฒิที่ได้รับการสรรหาและคดัเลือกจากภายนอก  หรือผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ หรือผู้บริหาร
ระดบัอาวโุสทีม่ีความพร้อม เข้าสูก่ระบวนการสรรหา 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นกรรมการบริษัท 
 ในกรณีที่มีการแตง่ตัง้กรรมการบริษัทใหม ่บริษัทฯได้ก าหนดแนวปฏิบตัิโดยการรวบรวมข้อมลูที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์

ในการตรวจสอบดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายในเร่ืองที่ เก่ียวข้องกบักรรมการ มีการจดัสง่ข้อมลูส าคญัและจ าเป็นในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเก่ียวกับบริษัทฯ เช่น หนงัสือบริคนธ์สนธิและข้อบงัคบั คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน สรุปผลการด าเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้มีข้อมลูอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้เบือ้งต้น นอกจากนีจ้ั ดให้มีการ
พบปะหารือกบัประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการหรือผู้อ านวยการฝ่ายตา่งๆเพื่อรับทราบและสอบถามข้อมลูเชิงลกึ
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ตารางที่ 18 รายชื่อหลักสูตรอบรมและสัมนา ของ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ในปี 2560 

ช่ือหลักสูตร 
สถาบันที่จัดอบรม 

สัมมนา 
รายชื่อกรรมการที่เข้ารับการ

อบรม 
ต าแหน่ง 

Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2017 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
นายอษัฎากร ลิม้ปิติ กรรมการอิสระ 

Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร 

กรรมการบริษัท และกรรมการ

ผู้จดัการ Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 1/2017 

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 6/2017 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี 

กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
Director Certification Program (DCP) 234/2017 

Family Business Governance (FBG) 9/2017 

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 6/2017 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
นายวิชิต พนัธ์ศรีมงักร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

Board Report Program (BRP) 23/2017 

สมำคมส งเสริมสถำบั่

กรรมกำรบริษัทไทย 
่ำยธีระชยั สิริธัญญำ่่ท์ 

กรรมกำรบริษัท และเลขำ่กุำร

บริษัท 
Director Accreditation Program (DAP) 142/2017 

Company Secretary Program (CSP) 84/2017 

Financial Statements for Directors (FSD) 33/2017 
สมำคมส งเสริมสถำบั่

กรรมกำรบริษัทไทย 
่ำงสำว่ภำศิริ มหฐิติรัฐ 

ผู้ช วยกรรมกำรผู้จดักำรสำย

งำ่บญัชีและกำรเงิ่ 
Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 

1/2017 
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คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเร่ือง และเสนอเร่ือง
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยจัดให้มีกฎบตัรส าหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบตัรดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการอิสระรวมทัง้สิน้จ านวน 3 ท่าน มี

คุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เกิดความถกูต้อง 
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามตารางที่ 8 โดยมี
นายสิงห์ชยั อรุณวฒุิพงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบซึง่จบการศึกษาด้านบญัชีและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงินของบริษัท 
ขอบเขต  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่ามีความถกูต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูอย่าง
เพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตร
มาสและประจ าปี 

- พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ยกเลิกหรือเลิกจ้างบคุคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อย ปีละ 1 ครัง้ 

- สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี รวมทัง้สง่เสริมให้มีการพฒันาระบบ
รายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 

2)   การควบคมุภายใน 
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสีย่งที่เหมาะสมและ

มีประสทิธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวา่จ าเป็นและเป็นสิง่ส าคญั พร้อมทัง้
ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการสอบ
ทานเสนอคณะกรรมการบริษัท 

- สอบทานหลกัฐานหากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและ ผล
การด าเนินงานของบริษัท หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ที่
อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

- สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 
- สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุม 

ภายใน 
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  3) การตรวจสอบภายใน 

- สอบทานให้บริษัท มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และก ากับให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ค าแนะน าในเร่ืองงบประมาณ ก าลงัพลของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ เลิกจ้าง หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของหนว่ยงานตรวจสอบภายในและหวัหน้าของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

- พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
- อนมุตัิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบัประเภทและระดบัความ

เสีย่งของบริษัท 
- สอบทานและพิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกบัผลการตรวจสอบ 

4)   การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าด้วย หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัท 
- พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
5)  หน้าที่อื่นๆ 

- คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อก าหนดของบริษัท 

- จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อร่วมชีแ้จง
เก่ียวกบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

- ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ 
-  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 บริษัทมีกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้สิน้จ านวน 4 ทา่น รายช่ือคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่งเป็นไปตามตารางที่ 9 
ขอบเขต  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลมุถึง
ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่ส าคญั เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด ความ
เสีย่งด้านการผลติและจ าหนา่ย ความเสีย่งด้านราคาวตัถดุิบในการผลติ ความเสีย่งด้านตลาดแรงงาน และความเสีย่ง
ที่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของบริษัท เป็นต้น 

 2) ก าหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทัง้กฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิผลและมีความ
เพียงพอ สอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลง 
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  3) ก าหนดกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัท ตรวจติดตามและควบคมุความเสีย่งของ

บริษัทโดยรวมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
  4) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทัง้องค์กร รวมทัง้เคร่ืองมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมี

ประสทิธิภาพ รวมถึงสง่เสริมวฒันธรรมบริหารความเสีย่ง 
  5) ก ากับดแูล ติดตามและสอบทานการรายงานบริหารความเสี่ยงที่ส าคญั พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจบริษัท และสามารถบริหารจัดการ
ความเสีย่งตา่งๆ ให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสีย่งองค์กร 

  6) รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอในสิง่ที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและ
กลยทุธ์ที่ก าหนด 

  7) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
  

 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยกรรมการทกุคนเป็นกรรมการอิสระ เป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ และสามารถอุทิศเวลาเพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ กรรมการสรรหาฯ ท า
หน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น 
ศกึษาพิจารณาติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มเก่ียวกบัผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงู
ของบริษัทฯ พร้อมทัง้เสนอทบทวน ก ากับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติง านของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย กฎบตัรของคณะกรรมการชุดนีไ้ด้รับการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการ
บริษัท และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1. การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 
1.1) พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ  
1.2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อยให้มีความ

เหมาะสมกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
1.3) พิจารณาและก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยค านึงถึงความหลากหลาย

ทางด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
การอทุิศเวลา 

1.4) พิจารณาสรรหาบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริหารระดบัสงู เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตง่ตัง้ตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีต าแหนง่วา่ง
ลง 

1.5) จดัท าแผนการพฒันาฝึกอบรมที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่หรือความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทให้แก่ กรรมการ
บริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

1.6) พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งผู้ บริหารระดบัสงู พร้อมทัง้รายช่ือผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา
สบืทอดต าแหนง่ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตง่ตัง้เมื่อมีต าแหนง่วา่งลง 

1.7) ปฏิบตัิการอื่นใดอนัเก่ียวกบัการสรรหา ตามที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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2. การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

2.1) การพิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนส าหรับ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นประจ าทกุปี 
2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิและประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะ
น าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

3) เสนอหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่  และความรับผิดชอบของกรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกบัการประเมิน แผนธุรกิจและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อสามารถจูงใจ และเป็นการรักษากรรมการที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีศกัยภาพ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

2.2) การพิจารณาคา่ตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 
1) พิจารณา และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดบัสงู เป็นประจ าทกุปี 

แล้วน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา อนมุตัิ 
2) ก าหนดคา่ตอบแทนให้แก่ ผู้บริหารระดบัสงู โดยน าผลประเมินการปฏิบตัิงานของผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ มา

ใช้ประกอบในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม แล้วน าเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3) ทบทวนหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู เป็นประจ าทกุปี แล้วน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิ 

4) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการ
ประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

3.   การปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
3.1)  ดูแลให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance Policy) ที่

เหมาะสมกับบริษัทฯภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ก ากบัดแูล ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก ากับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิ 

3.2) ก ากบั ดแูล และให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ในการปฏิบตัิหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบตัิ และมีความตอ่เนื่อง 

3.3) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้นโยบายการ
ก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัท สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย 
หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ และธุรกิจของบริษัท 

3.4) จดัท ารายงานผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีประจ าปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อม
ทัง้น าเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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3.5) เสนอแนะข้อก าหนด และแนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกบัจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ

และข้อพงึปฏิบตัิของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 
3.6) แตง่ตัง้คณะท างานเพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้ตามความจ าเป็น 
3.7) ปฏิบตัิงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 

การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้อยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจและอยู่ใน

ระดบัที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี  ้
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้เป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และเช่ือมโยงกับ
ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนัน้ ผู้ ที่ เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุก ปี
คณะกรรมการบริษัทจะน าเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง  
การแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถและเป็นผู้ เช่ียวชาญในอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระอีก 1 ทา่น เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทางด้านบญัชี หรือเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยเสนอช่ือ
บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนัน้จึงน าเสนอขออนุมตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

การแต่งตัง้กรรมการ และกรรมการอิสระ 
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม 1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้  เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะ

พงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่
จะพงึมีให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 

การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
1) ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน

ขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 และ
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกก็ได้  

2) นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีค าสัง่ให้ออก 
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3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษัท ทัง้นี ้กรรมการซึง่ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของ

จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือ
หุ้น ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

5) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอืน้อยกว่า 
2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

 

การก ากับการดูแลการด าเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
- บริษัทฯไมม่ีบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่ต้องเข้าควบคมุดแูล 
 

ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   
บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชี  ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาเป็นจ านวนเงินรวม  1,700,000 บาท 

และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการสอบบญัชีตามที่จ่ายจริงเป็นจ านวนเงิน 35,216 บาท รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ 1,735,216 บาท 
 2) ค่าบริการอื่น   

-  ไมม่ีคา่บริการอื่น     
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึน้มาโดยตลอด และมีความมุ่งมัน่ที่จะเป็น

ผู้น าการผลิตบรรจุภณัฑ์ รวมทัง้ให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อสงัคม จึงได้ก าหนดกรอบแนวทาง (Framework) การ
ปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อเป็นกรอบการปฏิบตัิงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทฯ และด าเนินการ
ควบคูก่บัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ครอบคลมุลกูค้า พนกังาน และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ ซึง่การรายงานข้อมลูและ
รายละเอียดการด าเนินงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วในรูปแบบของรายงานแยกตา่งหากไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ www.thantawan.com ภายใต้หวัข้อความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระซึ่งเป็น
กรรมการตรวจสอบด้วยทัง้ 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคมุภายในจากรายงานผล
การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้วา่จากการประเมินระบบการควบคมุภายในด้านต่างๆ  5 องค์ประกอบ คือ 1) สภาพแวดล้อม
การควบคมุ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 
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ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกนัวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มี
ความเพียงพอ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ มีประสทิธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการใช้ทรัพยากรการดแูล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเช่ือถือได้ รวมทัง้การ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมม่ีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั โดยปฏิบตัิ
ตามกรอบงานการควบคมุภายใน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission)  ซึง่มีรายละเอียดแตล่ะองค์ประกอบ ดงันี ้

 
1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 
บริษัทฯ สนบัสนนุให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี มีการจดัโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีสายการบงัคบับญัชา

และความสมัพนัธ์ระหวา่งหนว่ยงานภายในท่ีชดัเจน มีการก าหนดคณุลกัษณะงานเฉพาะต าแหนง่ และมอบหมายอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานอย่างเหมาะสม  มีการปฎิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มี
จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conducts) มีการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงาน ค านงึถึงความเป็นธรรมตอ่พนกังาน ลกูค้า 
คูค้่า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น ให้ความส าคญักบัการรักษาผลประโยชน์ของนกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่าง
เทา่เทียมกนั  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในเร่ืองบคุลากร โดยสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังานอย่างทัว่ถึง ตลอดจน
ประยุกต์กิจกรรมเข้ามาสูว่ิถีการปฏิบตัิงานตามคณุค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกนั  พร้อมทัง้จัดให้พนกังานได้รับการพฒันาฝึกอบรม 
ความรู้ ทกัษะความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรของบริษัทฯ สู่
ความเป็นเลศิและความเป็นมาตรฐานอยา่งตอ่เนื่องสม ่าเสมอ  

 
2) การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการด าเนินการตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้

อนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท รวม 4 ท่าน ท าหน้าที่ในการด าเนินการทบทวน
กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความ
เสีย่งที่สอดคล้องตอ่ทิศทางกลยทุธ์การด าเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกบัการก ากบัดแูล ติดตามและสอบทานการรายงานการ
บริหารความเสีย่งที่ส าคญั เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และได้ประกาศนโยบายบริหาร
ความเสีย่ง เพื่อให้พนกังานใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิในมาตรฐานเดียวกนั โดยในปี 2560 บริษัทฯสามารถด าเนินการตามแผนงาน
ของการบริหารความเสีย่งซึง่ประกอบด้วยการด าเนินการทบทวนความเสีย่ง ก าหนดมาตรการรองรับ และระบผุู้ รับผิดชอบอยา่ง
ชดัเจน มีการติดตามผลการบริหารความเสีย่งของทกุหนว่ยงาน  

 
3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯมีการก าหนดอ านาจหน้าที่และวงเงินอ านาจอนมุตัิของฝ่ายจดัการในแตล่ะระดบัอยา่งรัดกุมชดัเจนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่ส าคญัออกจากกนัอย่างชัดเจน  เช่น การอนมุตัิ การบนัทึกรายการ 
การประมวลผลข้อมลู การดแูลรักษาทรัพย์สนิ เป็นต้น  เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึง่กนัและกนัได้ ส าหรับการท าธุรกรรม
กบักิจการ  หรือบคุคลผู้ เก่ียวข้องกนั บริษัทฯจะยดึถือแนวปฏิบตัิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ก าหนด เพื่อมิ
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้น  
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4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เก่ียวกบัความถกูต้อง เช่ือถือได้และทนัเวลาของข้อมลู

สารสนเทศต่างๆ รวมถึงการพฒันาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงระบบข้อมูลด้านการเงิน ด้านการปฎิบัติงาน 
นโยบาย ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ทัง้นีเ้พื่อให้การตดัสนิใจเป็นไปอยา่งถกูต้อง รวดเร็ว โดยจดัให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมลู
อยา่งเป็นระบบ และควบคมุระบบสารสนเทศ ทัง้ในด้านการเข้าถึงข้อมลูและการน าข้อมูลไปใช้ในทางที่ไมค่วร นอกจากนีบ้ริษัท
ฯยงัจดัให้มีระบบข้อมลูและช่องทางการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทัง้ยงัมี
ช่องทางและการติดต่อสื่อสารกบัผู้มีสว่นได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพทนัเวลา ทัง้นีจ้ดัให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
www.thantawan.com 

 
5) ระบบการติดตาม 
บริษัทฯ ได้ก าหนดกระบวนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อช่วยสนบัสนนุให้บรรลวุตัถปุระสงค์    และ

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ โดยฝ่ายจัดการและหัวหน้างานได้จัดประชุมเพื่อทบทวนตัว ชีว้ัด เป้าหมาย และติดตามการ
ปฏิบตัิการเป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้บริษัทฯยงัมีการตรวจติดตามทัง้จากหนว่ยงานภายในและภายนอก ดงันี ้

การตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในที่จดัจ้างจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึง่มีความเป็นอิสระ  ท า
หน้าที่ตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง เน้นสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการปฏิบตัิงานการปฏิบตัิตามระเบียบ และถกูต้องตามกฎหมาย  ประเด็นส าคญัตา่งๆที่ตรวจ
พบจะรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน ทัง้นี ้จะมีการรายงานผลการตรวจสอบและความ
คืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดบัสงูทราบ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบตัิงานพร้อมทัง้รับทราบ
รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัที่  ตรวจพบอยา่งตอ่เนื่อง และรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา สัง่การ
ให้มีการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม และสว่นใหญ่ได้ด าเนินการแก้ไขเสร็จสิน้แล้ว 

การตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อสงัเกตเก่ียวกบั
ข้อบกพร่องการควบคมุภายในของบริษัทฯที่เป็นสาระส าคญั 

 

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 26 มกราคม 2560  ได้แตง่ตัง้บริษัท ควอนตัม้ พอยท์ 

คอนซลัติง้ จ ากดั ให้ปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึง่บริษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซลัติง้ จ ากดั ได้มอบหมาย
ให้  นายรักษ์พล องัศุวิทยา ต าแหน่งผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซลัติง้ จ ากดั และนายรักษ์พล องัศุ
วิทยา แล้วเห็นวา่มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสูตรที่
เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายในได้แก่หลกัสตูรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบนักรรมการไทยรวมทัง้
บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีคณะท างานที่ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกบัผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจาก
ภายนอกด้วย 
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                 ทัง้นี ้การพิจารณาว่าจ้างการบริการตรวจสอบภายใน การพิจารณาการเลิกจ้าง และการเปลี่ยนแปลงผู้ รับผิดชอบ
หลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยคณุสมบตัิของผู้
ด ารงต าแหนง่ผู้ รับผิดชอบหลกั หรือ หวัหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 
 

รายการระหว่างกัน 
- ไมม่ี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 59 
ANNUAL REPORT 2017 

     
รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท               เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ 
 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไม่มี 
 

59 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัโอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา 

-   หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงูรุ่นท่ี 5  
สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 

-   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 14) สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ  

-   หลกัสตูรผู้น าการเปล่ียนแปลงระดบัสงู บริษัท กริดทีม 
    เวิร์ค จ ากดั  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 24/2559  
- Director Briefing รุ่นท่ี 4/2559 (Managing Technology & 

Disruption)  
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 1/2559  
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 37/2558  
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 92/2550  
- Director  Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 12/2547  
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2558 – 2559 
ก.ย. 2557 – 
ม.ค. 2558 
 
2557 – 2559 
2555 – 2559 
2557 – 2558 
 
พ.ย.-ธ.ค.2557  
 
 
 

- กรรมการอิสระ 
 

- กรรมการอิสระ 
 
- ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 
- กรรมการ 

 
- อนกุรรมการ 
- ประธานคณะท างาน
ก ากบัและติดตามการ
บริหารงาน NPL 

- กรรมการผู้จดัการ  
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

- กรรมการคดัเลือกผู้ ให้
บริการบริหารหนีท่ี้ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ท่ีไมม่ี
หลกัประกนั 

- ธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

- บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัท พี ดบับลิว คอนซลัแตนท์ 
จ ากดั 

- สภาวิศวกร 
- ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย 

- บริษัท เอสซีเอ็มบี จ ากดั 
- บริษัท เอสซีเอ็มบี จ ากดั 
- บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ
ไทย 

นายสงิห์ชยั  อรุณวฒุพิงศ ์
 

กรรมการอิสระ 
 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไม่มี 
 

58 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจ 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 
- CSR DAY for Directors Program 
  สถาบนัไทยพฒัน์และสถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาด 
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
- Director  Accreditation Program 
- Director Certification Program 
- Audit Committee Program 
- How to Develop a Risk Management Plan 

2542 - ปัจจบุนั 
 
2539 – ปัจจบุนั 
2541 - ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2548 - ปัจจบุนั 
 

- กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการผู้จดัการ 
- กรรมการผู้จดัการ 
- กรรมการผู้จดัการ 
- กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

- บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท สิรินทร์ ซีพีเอ จ ากดั 
- บริษัท เกรซเฟิร์ม จ ากดั  
- บริษัท เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
- บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท               เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

นายสายณัห์  สตางค์มงคล 
 

กรรมการอิสระ 
 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไม่มี 
 

71 -   พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต (MBA)  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 17)   
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 1/2559 
-  Role of the Nomination and Governance Committee 

(RNG) รุ่นท่ี 6/2557 
-  Role of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 25/2554 
-  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 34/2554 
-  DCP Re-Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นท่ี 1/2551 
-  Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 9/2547 
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 43/2547 
- Role of the Compensation Committee 
- Directors Accreditation Program 
- Corporate Governance 

2558 - ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

- กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 
 

- กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 

 

- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน)       

- บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จ ากดั 
(มหาชน) 

นายอษัฎากร  ลิม้ปิต ิ
 

กรรมการอิสระ 
 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไม่มี 
แตง่ตัง้เม่ือ 1 สงิหาคม 2559 

 

64 -  วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา 

- Advance Management Program (AMP) รุ่นท่ี 
167/2547 Harvard Business School 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.รุ่นท่ี 17/2556)  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

สมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2560 
- Thailand Energy Academy (TEA) รุ่นท่ี 1/2555 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 75/2549  

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – 2559 
 
2557 – 2558 
 
 
 
 
 
2553 – 2556 

- กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

- ท่ีปรึกษา 
 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
กลุม่งานกลยทุธ์และพฒันา
ธุรกิจ/ รักษาการรองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่กลุม่งาน
เทคโนโลยีและพฒันาความ
ยัง่ยืน 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
กลุม่งานกลยทุธ์และพฒันา
ธุรกิจ 

- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

- บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)   

- บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)     
 
 
 
 

- บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)     
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รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท              เอกสารแนบ 1 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

นางพจนารถ  ปริญภทัร์ภากร 
 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผู้จดัการ  

 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไม่มี 

63 -   ปริญญาโทเคหพฒันศาสตร์ 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  ปริญญาโทสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 17)   
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
-  หลักสูตรผู้ บ ริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุร กิจ
อตุสาหกรรมและบริการ (วธอ. รุ่นท่ี 3/2559)  

   สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม  
สมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2560 
-  Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 
1/2560 

-  Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 1/2559  
-  Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 36/2558  
-  Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
รุ่นท่ี 21/2557  

-  How to Develop a Risk Management Plan (HRP)  
   รุ่นท่ี 2/2555  
-  Role of the Compensation Committee (RCC)  
   รุ่นท่ี 14/2555  

2560 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2557 – 2559 
 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 

- กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

- กรรมการ และกรรมการ
ผู้จดัการ 

- กรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการ 

- บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน 

- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัท บางกอกเทอร์มินอล 
จ ากดั 

นายกวิน พนัธุ์ศริิ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

(แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

วนัท่ี 27 ธันวาคม 2560) 

46 - วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  Master In Finance (MIF) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- วิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาวยิาลยัเกษตรศาสตร์ 
สมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) 149/2554    

2560 
 
2559-2560 
2547-2558 
 
 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม 
 

 

- กลุม่บริษัท ซมัมิท คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั 

- บริษัท ดบับลิวเอ็มไอ เอ็มโป
เรียม จ ากดั 

- กลุม่บริษัท แอดวานซ์ อะโกร 
จ ากดั มหาชน 

นางสาวนฤศสยั  มหฐิตรัิฐ 
 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย

งานสนบัสนนุธุรกิจ2 
 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไม่มี 

49 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
University of Pennsylvania, U.S.A. 

- CSR DAY for Directors Program สถาบนั
ไทยพฒัน์และสถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program 

2552- ปัจจบุนั 
 
 
  2549 - 2553 
 
 

2542 - 2546 

- กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร 

 
- รองกรรมการผู้จดัการ 
 
 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
ประสานงาน 

- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

- บริษัท บางกอกเทอร์มินอล 
จ ากดั 

  



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 62 
ANNUAL REPORT 2017 

     
รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท                                                                                                   เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

นายธีระชยั  สริิธญัญานนท์ 
 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
เลขานกุารบริษัท และผู้ช่วย

กรรมการส านกักรรมการผู้จดัการ  
 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไม่มี 

53 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  
- CSR DAY for Directors Program สถาบนัไทยพฒัน์ 
  และสถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ   
  ไทย 
- การบริหารความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือการพฒันา 
  อย่างยัง่ยืน สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board Report Program (BRP) 23/2560 
- Director Accreditation Program (DAP) 142/2560 
- Company Secretary Program (CSP) 84/2560 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 
2550 - ปัจจบุนั 

- กรรมการบริษัท /  
  กรรมการบริหาร/ 
  เลขานกุารกรรมการตรวจสอบ 
- เลขานกุารบริษัท 
 

- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

นายสรุศกัดิ ์ เหลืองอร่ามศรี 
 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย

งานการตลาดและขาย 
 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไม่มี 

51 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
   Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A. 
- CSR DAY for Directors Program 
  สถาบนัไทยพฒัน์และสถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาด 
  หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2555-ปัจจบุนั 
 
 
2554 - 2558 
   
 
2547 - 2552 

- กรรมการบริษัท /  
กรรมการบริหาร 
 
- ผู้จดัการทัว่ไป 
 
 
- กรรมการผู้จดัการ 

- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
- บริษัท เอ็ม ดี เอส กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

นายเดชบดนิทร์ เหรียญทรัพย์ดี 
 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน

การผลติ 
 

แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 
 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไม่มี 
 

43 - บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต  
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- Mechanical Engineer  Milwaukee School of 

Engineering (U.S.A) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL) 6/2560 
- Director Certification Program (DCP) 234/2560 
- Family Business Governance (FBG) 9/2560 

2559- ปัจจบุนั 
 
 
2557 - 2558 
 
2556 – 2556 
2552 – 2556 
 
2542 – 2551 

- กรรมการบริษัท/กรรมการและ
เลขานกุารกรรมการบริการ
ความเสี่ยง 
- ผู้จดัการ การเงินและพฒันา
ธุรกิจ 
- ผู้จดัการ พฒันาธุรกิจ 
- ผู้จดัการ การตลาด 
 
- Export Sale SEA Sea 
region 

- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
- บจ.นวพลาสติก (สระบรีุ) 
- บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์
จ ากดั   
- Mehr Petrochemical 
Company    
- บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ 
จ ากดั   

นายวิชิต  พนัธ์ศรีมงักร 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 1 

 
สดัสว่นการถือหุ้น : 0.005% 

(4,000 หุ้น) 

59 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- How to Develop a Risk Management Plan 
- Risk Management program for Corporate 

Leaders (RCL) 6/2560 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2557 - 2560 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 

- กรรมการบริหาร 

- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท               เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนภาศริิ มหฐิตรัิฐ 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน
บญัชีและการเงิน 

 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไม่มี 

 

41 ปริญญาโท การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Financial Statements for Directors (FSD) 33/2560 
- Boardroom Success through Financing & 

Investment (BFI) 1/2560 
 

 

2559-ปัจจบุนั 
 
 
2555- 2558  
2552-2555      
2547-2552  
 
 
2542-2545     

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย
งานบญัชีและการเงิน 
 

- ผู้อ านวยการฝ่าย  
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย  
- Relationship Manager, 

Multi-corporate 
Department 

- Senior Auditor 

- บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

- ธนาคารทหารไทย  
- ธนาคารทหารไทย  
- ธนาคารกสิกรไทย       
 
 
- Pricewaterhouse 
Coopers ABAS Co., Ltd 

 

หมายเหต ุ     กรรมการ และผู้บริหาร ตามรายชื่อดงักลา่ว มี 3 ทา่น ที่มีความพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกนั คือ  
1. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี เป็นสามีของ นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ  
2. นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ เป็นน้องสาวของ นางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ 
3. นางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ เป็นพี่สาวของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ และเป็นพี่ภรรยาของนายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั                                                                    เอกสารแนบ 2    

 
รายชื่อ 

 

บมจ. ทานตะวนั
อุตสาหกรรม  

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

บจก. 
ทานตะวนั

กรุ๊ป 

บจก. 
ทานตะวนั
ธุรกิจ 

บจก. 
บางกอก

เทอร์มินอล 

บจก. 
ทานตะวนั 

 1. นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ X, R     

 2. นางพจนารถ    ปริญภทัร์ภากร   /,  /// / / / / 

3. นางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ /     

 4. นายสรุศกัดิ ์ เหลอืงอร่ามศรี /     

 5. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ด ี /, ///       

6. นายสงิห์ชยั    อรุณวฒุิพงศ์ O, /, ////     

 7. นายสายณัห์ สตางค์มงคล /, //, ////     

8. นายอษัฎากร ลิม้ปิติ /,# ,//, ////     

9. นายธีระชยั สริิธญัญานนท์ /     

10. นายวิชิต  พนัธ์ศรีมงักร ///     

        
X         =      ประธานกรรมการ 
O       =      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
#         =      ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
R =  ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
/          =      กรรมการบริษัท 

//         =      กรรมการตรวจสอบ 

///        =      กรรมการบริหารความเสีย่ง 
////       =      กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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รายละเอียดเก่ียวกับผู้ตรวจสอบภายใน                                                                  เอกสารแนบ 3    
ชื่อส านักงานภายนอกที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

บริษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
ที่อยู่ส านักงาน   

เลขที ่256/194 ซอยวชัรพล ซ.3 แยก 1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทรศพัท์ 081-841-9763 
บุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบตัิเป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

นายรักษ์พล องัศวุิทยา ต าแหนง่ ผู้จดัการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน บริษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหลยุส์เซยีนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Monroe Campus) 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์ 

2554 - ปัจจบุนั ผู้จดัการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน 

บริษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซลัติง้ จ ากดั – บริษัทท่ีปรึกษาและตรวจสอบความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายใน 

2547- 2553 ผู้จดัการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน 
  บริษัท อาร์พีเจเอ็ม โค้ชชิง้ จ ากดั – บริษัทท่ีปรึกษาและตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคมุ                             

ภายใน 
2543 - 2546 ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและปฏิบตัิการ 
  บริษัท จาฟรา อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั – ธุรกิจน าเข้าและจ าหนา่ยเคร่ืองส าอาง 
2540 - 2543 ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
  บริษัท อินโดไชนา่ เฮลท์แคร์ จ ากดั – ธุรกิจน าเข้าและจ าหนา่ยยาและเวชภณัฑ์ 
การฝึกอบรม 

- หลกัสตูรคณะกรรมการตรวจสอบ ของ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- การอบรมภายในเร่ือง เทคนคิและเคร่ืองมือในการตรวจสอบเบือ้งต้น 
- การอบรมภายในองค์กรเร่ือง การบริหารการตรวจสอบและเทคนคิการเป็นหวัหน้าทมี 
- สมันาพิเศษ Anti-Corruption: Synergy to Success ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

1) วางแผนจดัสรรก าลงัคน และวางแผนการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 
2) ประเมินความเสีย่งของธุรกรรมทีจ่ะตรวจสอบและวางโปรแกรมการตรวจสอบของแตล่ะธุรกรรมตามแผน 

       3) ตรวจทานกระดาษท าการและตรวจทานการจดัท าข้อสงัเกตที่พบจากการตรวจสอบ 
       4) ประชมุร่วมภายในกบัทีมงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ 

5) ก ากบัดแูลให้มกีารประชมุร่วมกบัผู้ได้รับการตรวจสอบเก่ียวกบัประเด็นตา่ง ๆ ที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอรับ
แผนในการปรับปรุงให้ความเสีย่งจากข้อสงัเกตลดลง หรือแก้ไขให้เกิดการกระจายความเสีย่งออกไป 

6) ประชมุรายงานผลการตรวจสอบความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
       7) จดัให้มีการอบรมพนกังานภายในเก่ียวกบัเทคนิคการตรวจสอบและพืน้ฐานความรู้ด้านการบริหารการเงิน 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการประจ าปี 2560 

ผลการด าเนินงาน       
บริษัทฯมีรำยได้รวมส ำหรับปี 2560 จ ำ่ว่ 2,945.34 ล้ำ่บำทเพิ่มขึ ้่ จำกปี 2559 จ ำ่ว่ 241.44 ล้ำ่บำท คิดเป็่ร้อย

ละ 9 และมีก ำไรสทุธิ จ ำ่ว่ 276.97 ล้ำ่บำท ลดลงจำกปี 2559 จ ำ่ว่ 47.06 ล้ำ่บำท ซึ่งมีก ำไรสทุธิ 324.03 ล้ำ่บำท 
และมีก ำไรสทุธิต อหุ้่  3.46  บำทต อหุ้่ เทียบกบัปี 2559 ที่ 4.05 บำทต อหุ้่  

สำระส ำคญัของผลประกอบกำรของปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 เป็่ผลมำจำก รำคำวตัถดุิบหลกั LDPE LLDPE 

และ เม็ดพลำสติกชีวภำพ ที่ใช้ใ่กำรผลติมีต้่ทุ่ สงูขึ ้่  ่อกจำก่ีบ้ริษัทฯมีค ำใช้จ ำยใ่กำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโรงงำ่

และเคร่ืองจกัรใ่สำยกำรผลิต รวมทัง้มีกำรเตรียมพื ้่ ที่เพื่อรองรับกำรขยำยกำรผลิต อีกทัง้มีกำรใช้งบประมำณใ่กำรพฒั่ำ

ผลติภณัฑ์ใหม เพิ่มขึ ้่  เพื่อตอบส่องต อควำมต้องกำรของลกูค้ำ  

 

  แหล งที่มำ: ICIS และ supplier’s price 

รายได้จากการขาย 
รายได้จากการขายในปี 2560 จ านวน 2,892.35 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2559 จ านวน 213.94 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 8 จากปีก่อน จากการเติบโตของลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ทัง้ในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่จาก
ผลติภณัฑ์ถงุพลาสติก 

รายได้จากการขายประจ าปี 2560 เปรียบเทยีบรายได้จากการขายของปีที่ผา่นมา ดงัแสดงตามแผนภมูินี ้ 
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ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า (Made to Order) ซึ่งมีการจ าหน่ายทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศโดยมีการผลิตสินค้าออกจ าหน่ายสูท้่องตลาด 3 ประเภทหลกั คือ 1.) ถุงพลาสติก ประกอบด้วยถุงซิป

ล็อค ถุงนมแม่ ถุงบาง เป็นต้น 2.) หลอดดดูเคร่ืองดื่ม และ 3.) ผลิตภณัฑ์อื่น เช่น เส้นซิป ใยขดัผิว โดยสามารถอธิบายผลการ

ด าเนินงานแยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ได้ ดงันี ้

ประเภทผลิตภณัฑ์ 

2560 2559 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

% 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
% 

ถงุพลาสติก 2,397.7 82.9% 2,145.8 80.1% 

หลอดดดูเคร่ืองดื่ม 349.6 12.1% 408.5 15.3% 

ผลติภณัฑ์อื่น 145.0 5.0% 124.1 4.6% 
รวมรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์หลกั 2,892.3 100.0% 2,678.4 100.0% 
 
1. ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก รายได้จากการขายถงุพลาสติกในปี 2560 เพิ่มขึน้จากปีก่อน 251.9 ล้านบาท จากการ

เติบโตของลกูค้าต่างประเทศร้อยละ 13 และลกูค้าในประเทศเติบโตร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทฯเน้นการการออกแบบรูปแบบสนิค้า
ใหม ่และคณุภาพของสนิค้าที่มีมาตราฐานสงู 

2. ผลิตภัณฑ์หลอดดูดเคร่ืองดื่ม รายได้จากการขายหลอดดดูเคร่ืองดื่มลดลงจากปี 2559 จ านวน 58.9 ล้านบาท 
มาจากลกูค้าตา่งประเทศสัง่ซือ้ลดลง  

3. ผลิตภณัฑ์อื่น รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์อื่นเพิ่มขึน้ จ านวน 20.9 ล้านบาท สว่นใหญ่เพิ่มจากการขยายตวัของ
ลกูค้าตา่งประเทศ 

 
รายได้อ่ืน 

บริษัทฯมีรายได้อื่นในปี 2560 จ านวน 53 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 27.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่น  
 

อัตราก าไรขัน้ต้น 
 อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 20 ของรายได้จากการขาย ปรับตวัลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 24 

สาเหตสุ าคญัมาจาก 

 ราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัปรับตวัสงูขึน้กว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 3-15% โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม็ด LDPE 

และ เม็ดพลาสติกชีวภาพ ที่ราคาต้นทนุยงัคงสงูอยูเ่มื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 การพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตในปัจจุบนัและในอนาคต โดยมี

การลงทนุเคร่ืองจกัรใหมแ่ละปรับปรุงประสทิธิภาพเคร่ืองจกัรเดิม ท าให้มีค่าเสือ่มราคาและคา่ซอ่มบ ารุงเพิ่มขึน้ อีก

ทัง้มีการเช่าพืน้ที่คลงัสนิค้าเพิ่มขึน้ท าให้คา่ใช้จ่ายโรงงานสงูขึน้ 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
คา่ใช้จ่ายในการขายประจ าปี 2560 จ านวน 83.87 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 0.8 ล้านบาท ค่าการกระจายสินค้าผ่าน

กลุม่ลกูค้า  modern trade  และคา่ขนสง่สินค้ามีจ านวนสงูขึน้ตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ แต่คา่ระวางเรือลดลงจากการขาย CIF ที่
ลดลง รวมทัง้มีการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการสง่ออก ท าให้โดยรวมแล้วคา่ใช้จ่ายการขายสงูขึน้ไมม่ากนกั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประจ าปี 2560 จ านวน 209.89 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 27.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.9 
สาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายด้านพนกังาน ค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันา รวมถึงมีการปรับปรุงระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ 
และการพฒันาระบบสาธารณปูโภคและระบบรักษาความปลอดภยัในโรงงาน  
ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,961.43  ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ปี 2559 จ านวน 184.29 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 10.4 การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในสนิทรัพย์เป็นดงันี ้ 
1) สินทรัพย์หมุนเวียน  รวม 1,322.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 59.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 รายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระส าคญัมี ดงันี ้

1.1)   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ 204.33 ล้านบาท และ เงินลงทนุชัว่คราวลดลง จ านวน 184.32 ล้าน
บาท รวมทัง้ 2 รายการบริษัทฯมีเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้ 20.0 ล้านบาท  

1.2) ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 61.42 ล้านบาท ตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ 
1.3) สินค้าคงเหลอืลดลง จ านวน 19.45 ล้านบาท เนื่องจากปลายปี 2559 ที่ผา่นมามีการสัง่ซือ้วตัถดุิบใหม่จ านวนมาก

เพื่อเป็น SAFETY STOCK และใช้ในการผลติ จนมีปริมาณเพียงพอกบัความต้องการแล้วจึงเร่ิมปรับการสัง่ซือ้ลงสูร่ะดบัปกติ ท าให้
ปริมาณวตัถดุิบลดลงเมื่อเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2559 

2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวม 638.87 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 124.68 ล้านบาทหรือร้อยละ 
24.2 สว่นใหญ่เกิดจากการซือ้ทรัพย์สนิเพิ่มขึน้ระหวา่งปี 183 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในโรงงาน รวมทัง้
การปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคและระบบความปลอดภยัภายในโรงงาน 
 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯมีหนีส้นิรวม 454.41 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 21.24  ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกบั
ปี 2559 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ จ านวน 30.06 ล้านบาท จากการขยายเทอมการค้าของเจ้าหนีร้ายใหญ่  

สว่นของผู้ ถือหุ้น  ณ  31 ธันวาคม 2560  เพิ่มขึน้ 163.06  ล้านบาท  จากก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสทุธิประจ าปี  2560  จ านวน  
276.50 ล้านบาท หกัเงินปันผลจ่ายจ านวน 113 .4 ล้านบาท  
 
กระแสเงนิสด 

บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 354.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 
204.33 ล้านบาท ซึง่มาจากกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปี 2560 เป็นจ านวน 309.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 
26.29 ล้านบาท มาจากก าไรก่อนภาษีลดลง 
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บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ จ านวน 10.05  ล้านบาท ตลอดปี 2560 บริษัทฯมีการลงทนุเพิ่ม 644.92 ล้านบาท 

และเงินลงทนุครบก าหนด 829.24 ล้านบาท ท าให้มีเงินสดเพิ่มจากเงินลงทนุที่ครบก าหนดจ านวน 184.32 ล้านบาท และได้ใช้ในการ
ซือ้สนิทรัพย์ถาวรประมาณ 177 ล้านบาท  

สว่นกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใช้ไป 115.39 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจ านวน 113.41 ล้านบาท  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจดัท าขึน้
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543 และตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ วา่ด้วยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบญัชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่าง
สม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบ
การเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบญัชีแล้ว  

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและด ารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้
อยา่งมีเหตผุลว่าข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไมใ่ห้เกิดการ
ทจุริต หรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

 ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และ
คณุภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผย
ข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ในการ
ตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนุนข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีแล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพื่อให้
มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุลได้วา่งบการเงินของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
มีความเช่ือถือได้ โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

 

                                                                            
                 
               นาย ไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ                                                   
                       ประธานคณะกรรมการ                      

             บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม  จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
  

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงนิ 
31 ธันวาคม 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั  

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบใุนข้อก าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอ่การประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหลา่นีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ตอ่งบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายสนิค้าถือเป็นรายการบญัชีที่ส าคญั เนื่องจากจ านวนท่ีบนัทกึในบญัชีมีสาระส าคญั และสง่ผลกระทบโดยตรง
ต่อก าไรขาดทุนของบริษัทฯ  ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจ านวนหลายรายทัง้ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งมีข้อตกลงและเง่ือนไขที่มีความหลากหลาย ท าให้รายการขายของบริษัทฯมีเง่ือนไขในการรับรู้รายได้ที่ซบัซ้อน 
ดงันัน้ บริษัทฯจึงมีความเสีย่งเก่ียวกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบให้มัน่ใจว่าบริษัทฯรับรู้รายได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯที่เก่ียวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบท าความเข้าใจและเลือกตวัอยา่งมา
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สุม่ทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุที่บริษัทฯออกแบบไว้ และให้ความส าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการ
ทดสอบส าหรับการควบคมุภายในท่ีตอบสนองตอ่ความเสีย่งดงักลา่วข้างต้น สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึน้
ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนีท้ี่บริษัทฯออกภายหลงัวันสิน้รอบระยะเวลาบญัชี เพื่อ
ตรวจสอบว่าไม่มีการรับรู้รายได้ก่อนถึงเวลาที่ควร ประกอบกับวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย 
(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการ
บญัชีที่ท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

สินค้าคงเหลือ - การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสนิค้าคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 423 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 22 ของสนิทรัพย์รวม  ซึ่งตามนโยบาย
การบญัชีตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน หรือมูลค่าสทุธิที่จะ
ได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากว่า ดงันัน้การประมาณการมลูค่าสทุธิที่คาดว่าจะได้รับของสนิค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10 ต้องอาศยัดลุยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผ่ือการ
ลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลอืส าหรับสินค้าที่ล้าสมยัหรือเสือ่มสภาพซึง่ขึน้อยู่กบัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจรอายุ
ของสนิค้า การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสีย่งเก่ียวกบัมลูคา่ของคา่เผ่ือการ
ลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื   

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯที่เก่ียวข้องกบัการประเมินคา่เผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้า
คงเหลือโดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ
ออกแบบไว้ นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้า
คงเหลอืดงันี ้  

 ท าความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของ
การใช้เกณฑ์ดงักลา่ว และเหตผุลส าหรับการรับรู้คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอืแบบเฉพาะเจาะจง 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาการถือครองและการเคลือ่นไหวของสนิค้าคงเหลือเพื่อระบถุึงกลุม่สนิค้าที่มีข้อบง่ชี ้
วา่มีการหมนุเวียนของสนิค้าที่ช้ากวา่ปกติ  

 วิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสทุธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลงัวนัที่ในงบการเงินกบัราคาทนุของสินค้า
คงเหลอืแตล่ะรายการสนิค้า 

เร่ืองอื่น 
งบการเงินของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ และส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีทา่นอื่น ซึง่แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 

ข้อมูลอื่น  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลงัวนัที่ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆตอ่ข้อมลูอื่นนัน้ 
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาว่าข้อมลูอื่นนัน้มีความขดัแย้งที่มี
สาระส าคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของบริษัทฯตามที่กลา่วข้างต้นและหากสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ข้าพเจ้าจะสือ่สารเร่ืองดงักลา่วให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมตอ่ไป 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานตอ่เนื่อง การเปิดเผยเร่ืองที่
เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดงักลา่ว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลกิบริษัทฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องอีกตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลู
ที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยูไ่ด้เสมอ
ไป ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้
วา่รายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจาก
การใช้งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้้วย 

• ระบแุละประเมินความเสีย่งที่อาจมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไมว่า่จะเกิดจากการ
ทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และได้หลกัฐาน
การสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมลูที่ขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสีย่งที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจ
เก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารจดัท า 
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้เกิด
ข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานตอ่เนื่องหรือไม ่หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มคีวามไม่
แนน่อนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง
ในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทฯต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้โดยถกูต้องตามที่ควรหรือไม ่ 

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลในเร่ืองต่างๆซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบัความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดแูลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทัง้หลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้น
แต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไมใ่ห้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสือ่สารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที่ผู้มีสว่นได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสือ่สารดงักลา่ว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้

 

 

 

ศิริวรรณ สรุเทพินทร์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4604 
 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 กมุภาพนัธ์ 2561 
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)         

งบแสดงฐานะการเงนิ        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560        

        (หนว่ย: บาท)  

   หมายเหต ุ 2560  2559 

สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   7   354,117,160   149,783,055  

เงินลงทนุชัว่คราว   8  250,000,000   434,317,845  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น   9  285,855,652   224,432,506  

สนิค้าคงเหลอื   10  422,451,186   441,898,384  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น     10,129,480   12,509,584  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     1,322,553,478   1,262,941,374  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ   11  43,140,261   43,444,742  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์     12    564,148,528   445,866,926  

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน   13    12,890,314   7,018,790  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   20  5,343,546   4,699,801  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น     13,351,062    13,161,859  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      638,873,711   514,192,118  

รวมสินทรัพย์     1,961,427,189   1,777,133,492  

        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้       
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)         

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560        

        (หนว่ย: บาท)  

   หมายเหต ุ 2560  2559 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น        

หนีส้นิหมุนเวียน        

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น   14  312,446,833   282,384,630  

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย     63,658,458   67,452,802  

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี  15  2,945,930   1,533,747  

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย     27,833,034   41,368,907  

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น     4,566,075         3,947,282  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน     411,450,330   396,687,368  

หนีส้นิไม่หมุนเวียน        

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระ       

   ภายในหนึง่ปี   15  4,866,820   2,425,673  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน   16  37,796,858   33,437,162  

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น       293,630   622,600  

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน     42,957,308   36,485,435  

รวมหนีส้ิน     454,407,638   433,172,803  

        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้       
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)         

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560        

        (หนว่ย: บาท)  

   หมายเหต ุ 2560  2559 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)        

ส่วนของผู้ถอืหุ้น        

ทนุเรือนหุ้น        

   ทนุจดทะเบยีน   17     

       หุ้นสามญั 80,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท        

       (2559: หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท)    80,000,000   100,000,000  

   ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แล้ว        

       หุ้นสามญั 80,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท        

       (2559: หุ้นสามญั 8,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท)      80,000,000    80,000,000  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั     136,800,000   136,800,000  

ก าไรสะสม        

   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย   18  10,000,000   10,000,000  

   ยงัไมไ่ด้จดัสรร     1,280,219,551   1,117,160,689  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น     1,507,019,551   1,343,960,689  

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น     1,961,427,189   1,777,133,492  

                            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้       
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)        

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ       

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560       
       (หนว่ย: บาท)  

  หมายเหต ุ  2560  2559 
ก าไรขาดทุน:       

รายได้       
รายได้จากการขาย  21  2,892,347,823   2,678,411,691  
รายได้อื่น    52,992,173   25,483,768  

รวมรายได้     2,945,339,996    2,703,895,459  

ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุขาย    2,321,826,391   2,034,295,310  
คา่ใช้จา่ยในการขาย    83,865,457   83,101,229  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร    209,886,144   182,667,690  

รวมค่าใช้จ่าย    2,615,577,992   2,300,064,229  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้   329,762,004   403,831,230  
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน     (1,312,300)   (1,179,237) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้    328,449,704   402,651,993  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  20   (51,484,037)   (78,626,771) 

ก าไรส าหรับปี    276,965,667   324,025,222  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:       
รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั     
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   (583,506)  (6,883,515) 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้  20  116,701   1,376,703 
รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั     
   - สทุธิจากภาษีเงินได้     (466,805)   (5,506,812) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี     (466,805)   (5,506,812) 
       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี    276,498,862   318,518,410  
       

ก าไรต่อหุ้น   22     
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน       
   ก าไร    3.46  4.05 

       

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (หุ้น)    80,000,000  80,000,000 
       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้       
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)          

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
          (หน่วย: บาท) 

  ทนุเรือนหุ้น    ก าไรสะสม   
  ท่ีออกและ  สว่นเกิน  จดัสรรแล้ว -    รวมสว่นของ 
  ช าระแล้ว  มลูค่าหุ้นสามญั  ส ารองตามกฎหมาย  ยงัไมไ่ด้จดัสรร  ผู้ ถือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 
      80,000,000     136,800,000              10,000,000        882,642,279   

  
1,109,442,279  

ก าไรส าหรับปี  
                         -                          -                                 -        324,025,222   

     
324,025,222  

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี  
                         -                          -                                 -           (5,506,812)  

        
(5,506,812) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
                         -                          -                                 -        318,518,410   

     
318,518,410  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหต ุ25)  
                         -                          -                                 -        (84,000,000)  

      
(84,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559       80,000,000     136,800,000              10,000,000   1,117,160,689   1,343,960,689  

           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560       80,000,000     136,800,000              10,000,000    1,117,160,689   1,343,960,689 
ก าไรส าหรับปี                           -                          -                                 -        276,965,667   276,965,667 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี                           -                          -                                 -              (466,805)  (466,805) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี                          -                          -                                 -        276,498,862   276,498,862 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหต ุ25)                           -                          -                                 -      (113,440,000)  (113,440,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560       80,000,000     136,800,000              10,000,000    1,280,219,551   1,507,019,551 

            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้       
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)        
งบกระแสเงนิสด       
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560      (หน่วย: บาท) 

หมายเหต ุ  2560  2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษี    328,449,704   402,651,993  
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)        
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:       
   คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    61,525,730   51,934,297  
   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้(ลดลง)     5,617    (1,062,673) 
   การปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือให้เป็น       
      มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับลดลง      (853,278)   (1,748,638) 
   ตดัจ าหน่ายส่วนต ่ามลูค่าเงินลงทนุชัว่คราว    -    (183,241) 
   คา่เผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึน้  12          4,540,421                  -  
   ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายอุปกรณ์     (2,913,340)  266,113  
   ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง     (1,101,576)  1,154,939  
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน   16  4,076,390   4,149,193  
   ดอกเบีย้รับ     (7,084,717)   (6,910,109) 
   คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้    105,410   88,329  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน       
   สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน    386,750,361   450,340,203  
สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง:       
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น     (174,145,009)   (104,735,104) 
   สินค้าคงเหลือ    20,300,476    (142,984,560) 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน    2,380,104   3,740,564  
   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน     (189,203)   (10,768,830) 
หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง):       
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น    31,171,553   101,322,576  
   คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย     (3,794,344)  6,535,489  
   หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน    618,793   2,267,990  
   หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน     (328,970)   (285,800) 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    262,763,761    305,432,528  
เงินสดจ่ายดอกเบีย้      (426)            -  
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้     (65,546,954)   (65,458,378) 
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน     (300,200)   (3,344,000) 
เงินสดรับคืนจากการขอคืนภาษีมลูคา่เพิ่ม    112,866,497   99,446,505  

กระแสเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน    309,782,678   336,076,655  
       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้       
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)        

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)       

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560       
       (หนว่ย: บาท)  

หมายเหต ุ  2560  2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ    6,906,227   6,705,131  
เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุชัว่คราว     (644,920,670)   (343,220,933) 
เงินสดรับคืนจากเงินลงทนุชัว่คราว    829,238,515              -  
เงินสดจา่ยซือ้อปุกรณ์     (176,992,100)   (76,239,080) 
เงินสดจา่ยซือ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน     (7,769,850)   (1,187,472) 
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและอปุกรณ์        3,582,966     987,504  

กระแสเงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน    10,045,088    (412,954,850) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       
เงินสดจา่ยหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน     (1,873,076)   (1,474,129) 
เงินสดจา่ยดอกเบีย้     (104,984)  (88,329) 
เงินปันผลจ่าย     (113,407,764)   (84,000,000) 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ     (115,385,824)   (85,562,458) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ    204,441,942    (162,440,653) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี    149,783,055   312,411,478  
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่น       
   ที่มีตอ่เงินฝากธนาคารคงเหลอื     (107,837)   (187,770) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี  7  354,117,160   149,783,055  

       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม       
รายการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเงินสด       
   เจ้าหนีจ้ากการซือ้อปุกรณ์    4,180,673   4,126,999  
   เจ้าหนีจ้ากการซือ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน                 -   933,900  
   ซือ้สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน    5,726,406   1,384,674  
   เงินปันผลค้างจา่ย     4,779,916    4,747,680  
       
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้       
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
1. ข้อมูลทั่วไป 
 บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึง่จดัตัง้และมีภมูิล าเนาในประเทศไทย บริษัทฯมี

บริษัท ทานตะวนั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ และมีบริษัท ทานตะวนักรุ๊ป จ ากัด 
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทยเช่นกันเป็นบริษัทใหญ่สงูสดุ ธุรกิจหลกัของบริษัทฯคือการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์พลาสติก ได้แก่ หลอดดดูเคร่ืองดื่ม และถงุพลาสติกทัว่ไป ที่อยูต่ามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ี่ 143-144 หมู่ 
8 ซอยกงัวาล 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 
งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัที่ 11 ตลุาคม 2559 ออกตามความ
ในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและ
ค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่ว
มาถือปฏิบตัินีไ้มม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับในอนาคต 
ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบตัิ  
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4. นโยบายการบัญชทีี่ส าคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้ 
 ขายสินคา้ 
 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนยัส าคญัของความเป็นเจ้าของสินค้า

ให้กบัผู้ซือ้แล้ว รายได้จากการขายแสดงมลูคา่ตามราคาในใบก ากบัสนิค้าโดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ส าหรับสินค้าที่ได้สง่
มอบหลงัจากหกัสว่นลดแล้ว 
ดอกเบีย้รบั 

 ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านงึถึงอตัราผลตอบแทนที่แท้จริง 
4.2  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ที่มีสภาพคลอ่งสงู ซึ่งถึง

ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กินสามเดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมม่ีข้อจ ากดัในการเบิกใช้  
4.3 ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหนีก้ารค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญส าหรับผลขาดทุน

โดยประมาณที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายหุนี ้

4.4 สินค้าคงเหลือ 
 สนิค้าส าเร็จรูปและสนิค้าระหว่างผลติแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั) หรือมลูคา่สทุธิที่จะได้รับแล้วแต่

ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทนุดงักลา่ววดัมลูค่าตามวิธีต้นทนุมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกบัต้นทนุจริงและประกอบด้วยต้นทุน
วตัถดุิบ แรงงานและคา่โสหุ้ยในการผลติ 

 วตัถดุิบ สารเคมี ภาชนะบรรจ ุอะไหลแ่ละวสัดโุรงงานแสดงมลูคา่ตามราคาทนุถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั หรือมลูค่าสทุธิที่จะ
ได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุการผลติเมื่อมีการเบิกใช้ 

4.5  เงนิลงทุน 
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปี รวมทัง้ที่จะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามราคาทุนตัด
จ าหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกินหรือรับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหนีต้ามอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง ซึ่งจ านวนที่ตัด
จ าหนา่ยหรือรับรู้นีจ้ะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบีย้รับ 

4.6  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
บริษัทฯบนัทกึมลูคา่เร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุในราคาทนุซึง่รวมต้นทนุการท ารายการ หลงัจากนัน้ บริษัท
ฯจะบนัทกึอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุด้วยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 
บริษัทฯรับรู้ผลตา่งระหวา่งจ านวนเงินที่ได้รับสทุธิจากการจ าหนา่ยกบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ในสว่นของก าไรหรือ
ขาดทนุในงวดที่ตดัรายการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุออกจากบญัชี 

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 
 ที่ดินแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผ่ือการด้อยคา่

ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี) 
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ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี ้  

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง   20 ปี 
สว่นปรับปรุงอาคาร   5 และ 10 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์   5 ถึง 14 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้   3 ถึง 10 ปี 
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน   5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 

  คา่เสือ่มราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไมม่ีการคิดคา่เสือ่มราคาส าหรับท่ีดิน สว่นปรับปรุงที่ดิน งานระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตัง้ 

 บริษัทฯตดัรายการที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้
ในสว่นของก าไรหรือขาดทนุเมื่อบริษัทฯตดัรายการสนิทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 
บริษัทฯบนัทึกต้นทนุเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตามราคาทนุ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน
แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่สะสม (ถ้ามี) ของสนิทรัพย์นัน้  

บริษัทฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของสนิทรัพย์นัน้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงักลา่วเมื่อมีข้อบ่งชีว้่าสนิทรัพย์นัน้เกิดการด้อยค่า 

บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักลา่วทุกสิน้ปีเป็นอย่าง

น้อย คา่ตดัจ าหนา่ยรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่มีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัมีดงันี ้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5  ปี 

ลขิสทิธ์ิ  3 ถึง 10  ปี 

ไมม่ีการตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนระหวา่งพฒันา 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคมุบริษัทฯ หรือถกูบริษัทฯควบคมุ

ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ 

 นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบคุคลหรือกิจการที่มีสทิธิออกเสยีงโดยทางตรง

หรือทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯที่มี

อ านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบริษัทฯ  
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4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

  สญัญาเช่าที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ที่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือ

เป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมลูค่า

ปัจจบุนัสทุธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแตม่ลูค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัคา่ใช้จ่าย

ทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้ินระยะยาว สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในสว่นของก าไรหรือขาดทนุตลอดอายขุองสญัญา

เช่า สนิทรัพย์ที่ได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เสือ่มราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ที่เช่า  
  สญัญาเช่าที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ไมไ่ด้โอนไปให้กบัผู้ เช่า

ถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 
  บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ   
  รายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีที่เกิดรายการ สนิทรัพย์และหนีส้ิน

ที่เป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน  

  ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นได้รวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  
4.12  การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
  ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร อปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน

ของบริษัทฯ หากมีข้อบง่ชีว้า่สินทรัพย์ดงักลา่วอาจด้อยคา่ บริษัทฯรับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่เมื่อมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับ
คืนของสนิทรัพย์มีมลูค่าต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมลูค่ายตุิธรรม
หกัต้นทนุในการขายของสนิทรัพย์หรือมลูคา่จากการใช้สนิทรัพย์แล้วแตร่าคาใดจะสงูกวา่  

 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ  
4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน   
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทฯและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนกังานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ

จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทนุส ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่าย
สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
 บริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงิน

ชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
 บริษัทฯค านวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ

การไว้  (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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 ผลก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

4.14 ประมาณการหนีส้ิน 
 บริษัทฯจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินไว้ในบญัชีเมื่อภาระผกูพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว  และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และบริษัทฯ
สามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงนิได้ 
 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 
 บริษัทฯบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไร

ทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน ณ วนั

สิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้ินที่เก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน   

 บริษัทฯรับรู้หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวที่ต้องเสยีภาษีทกุรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ี่บริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี
และผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวข้องกับรายการที่ได้
บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น  

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มลูคา่ยตุิธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวา่จะได้รับจากการขายสนิทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนีส้นิให้ผู้อื่นโดย

รายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมลูค่า บริษัทฯใช้
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคลอ่งในการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคลอ่งส าหรับสนิทรัพย์
หรือหนีส้ินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไมส่ามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคลอ่งได้ บริษัทฯจะประมาณมลูค่า
ยตุิธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้ที่
เก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคา่ยตุิธรรมนัน้ให้มากที่สดุ  

 ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมที่ใช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้

 ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคลอ่ง 
 ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 
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 ระดบั 3 ใช้ข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้  
 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม

ส าหรับสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูคา่ยตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ า 
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการใน

เร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและตอ่ข้อมลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ 
การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงันี ้

 สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย

พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ที่เช่าดงักลา่วแล้วหรือไม่ 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 
 ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มลูคา่คงเหลอืเมื่อเลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 

  นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทนุ
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจที่เก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และคา่ใช้จ่ายในอนาคตซึง่เก่ียวเนื่องกบัสนิทรัพย์นัน้ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึ่งต้อง

อาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นต้น 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามเกณฑ์

ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯหรือบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหลา่นัน้  
 รายการบญัชีที่ส าคญัระหวา่งบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั สามารถสรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2560 2559 นโยบายการก าหนดราคา                         

เงินบริจาค - มลูนิธิอนเุคราะห์คลนีิคทานตะวนั - 1,000 ตกลงร่วมกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯไมม่ียอดคงเหลอืระหวา่งบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหลา่นัน้ 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  และ 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 
ดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 46,272 39,667 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,876 1,262 

รวม 48,148 40,929 

 
7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

(หนว่ย: พนับาท) 
 2560 2559 

เงินสด 120 120 
เงินฝากธนาคาร 213,854 149,663 
เงินฝากประจ าทีจ่ะครบก าหนดภายในสามเดือน 140,143 - 

รวม 354,117 149,783 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ ามีอัตราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 1.75 ต่อปี 
(2559: ร้อยละ 0.125 ถึง 0.375 ตอ่ปี) 
 

8.  เงนิลงทุนชั่วคราว  
(หนว่ย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละตอ่ปี)   
 2560 2559 2560 2559 
เงินฝากประจ า 1.60 1.30 - 2.50 100,000 191,634 

พนัธบตัรรัฐบาล - 1.38 - 1.42 - 222,684 

หุ้นกู้อนพุนัธ์ 1.35 - 1.40 1.45 150,000 20,000 

รวม   250,000 434,318 
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9.   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น  

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2560 2559 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั   

อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 212,429 182,580 
ค้างช าระ    
   ไมเ่กิน 3 เดือน 41,414 27,008 
   3 - 6 เดือน 1,637 14 

   6 - 12 เดือน 11 - 

รวม 255,491 209,602 

หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (6) - 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั, สทุธิ 255,485 209,602 

ลูกหนีอ้ื่น   
ลกูหนีก้รมสรรพากร 28,626 12,853 
เงินทดรองจา่ยทัว่ไป 441 727 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 490 615 

ดอกเบีย้เงินฝากค้างรับ 814 636 

รวมลกูหนีอ้ื่น 30,371 14,831 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 285,856 224,433 

 

10. สินค้าคงเหลือ 
    (หนว่ย: พนับาท) 

 

 
ราคาทนุ 

รายการปรับลดราคาทนุให้เป็น 
มลูคา่สทุธิที่จะได้รับ 

 
สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สนิค้าส าเร็จรูป 127,600 123,898 (4,010) (845) 123,590 123,053 
สนิค้าระหวา่งผลติ 15,971 13,569 - - 15,971 13,569 
วตัถดุิบ 214,606 204,198 (317) (3,976) 214,289 200,222 
วสัดโุรงงาน 10,350 8,633 - (359) 10,350 8,274 
สนิค้าระหวา่งทาง 58,251 96,780 - - 58,251 96,780 

รวม 426,778 447,078 (4,327) (5,180) 422,451 441,898 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯมีการกลบัรายการปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ านวน 0.9 ล้านบาท (2559: 1.7 ล้าน
บาท) โดยน าไปหกัจากมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืที่รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในระหวา่งปี 
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11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ  คือที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานและตัง้อยู่ที่อ าเภอกบินทร์บุรี 

จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึ่งมลูค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้
ดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2560 2559 

ราคาทนุ 43,140 43,445 

มลูคา่ตามบญัชี 43,140 43,445 

  
 การกระทบยอดมลูคา่ตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุส าหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2560 2559 
มลูคา่ตามบญัชีต้นปี 43,445 43,445 
ตดัจ าหนา่ยเนื่องจากถกูเวนคืน - ราคาตามบญัชี (305) - 

มลูคา่ตามบญัชีปลายปี 43,140 43,445 

  
 มลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุแยกแสดงตามล าดบัชัน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้

ดงันี ้
(หนว่ย: พนับาท) 

 

ล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม                          
ระดบั 2 

 2560 2559 
ที่ดิน 188,961 192,000 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับที่ดินดงักลา่ว โดยผู้
ประเมินราคาอิสระซึง่ใช้เกณฑ์ราคาตลาด  
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12. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 

ท่ีดนิและสว่น
ปรับปรุงที่ดนิ 

อาคารและ         
สว่นปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองจกัรและ 
อปุกรณ์ 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 

เคร่ืองตกแตง่
ตดิตัง้และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร
ระหว่างการ
ตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2559 101,463 268,112 490,756 77,012 16,208 28,481 15,644 997,676 
ซือ้เพิ่ม - 1,434 27,111 10,707 800 1,384 32,756 74,192 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (12,960) (983) - (3,699) - (17,642) 

โอนเข้า(โอนออก) - 8,213 29,160 1,540 - - (38,913) - 

31 ธนัวาคม 2559  101,463 277,759 534,067 88,276 17,008 26,166 9,487 1,054,226 
ซือ้เพิ่ม - 7,755 46,585 17,751 8,791 7,256 94,676 182,814 
จ าหน่าย - - (12,497) (4) (511) (3,974) - (16,986) 
โอนเข้า(โอนออก) - 10,790 48,385 6,958 - - (66,133) - 

31 ธนัวาคม 2560 101,463 296,304 616,540 112,981 25,288 29,448 38,030 1,220,054 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 

ท่ีดนิและสว่น
ปรับปรุงที่ดนิ 

อาคารและ         
สว่นปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองจกัรและ 
อปุกรณ์ 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 

เคร่ืองตกแตง่

ตดิตัง้และ

เคร่ืองใช้

ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

เคร่ืองจกัร

ระหว่างการ

ตดิตัง้ รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2559 - 195,515 289,891 61,104 12,737 17,028 - 576,275 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 9,969 28,001 5,995 1,118 3,389 - 48,472 
คา่เสื่อมราคาส าหรับสว่นท่ี
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (12,185) (504) - (3,699) - (16,388) 

31 ธนัวาคม 2559  - 205,484 305,707 66,595 13,855 16,718 - 608,359 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 11,750 34,192 8,073 1,956 3,656 - 59,627 
คา่เสื่อมราคาส าหรับสว่นท่ี
จ าหน่าย - - (12,132) (4) (511) (3,974) - (16,621) 

31 ธนัวาคม 2560 - 217,234 327,767 74,664 15,300 16,400 - 651,365 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า         

1 มกราคม 2559 - - - - - - - - 

31 ธนัวาคม 2559 - - - - - - - - 

บนัทกึเพิ่มขึน้ระหว่างปี - - 4,540 - - - - 4,540 

31 ธนัวาคม 2560 - - 4,540 - - - - 4,540 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

31 ธนัวาคม 2559  101,463 72,275 228,360 21,681 3,153 9,448 9,487 445,867 

31 ธนัวาคม 2560 101,463 79,070 284,233 38,317 9,988 13,048 38,030 564,149 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       

2559 (41.3 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการผลติ สว่นท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร)  48,472 

2560 (50.7 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการผลติ สว่นท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร)  59,627 
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 ในระหวา่งปี 2560 บริษัทฯบนัทกึคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จ านวน 4.5 ล้านบาท เนื่องจากเคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ดงักลา่วไมไ่ด้ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯแล้ว 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่า
สทุธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 7.7 ล้านบาท (2559: 3.8 ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีอาคารและอปุกรณ์จ านวนหนึง่ซึง่ตดัคา่เสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มลูค่า
ตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักลา่วมีจ านวนเงินประมาณ 421.0 ล้านบาท (2559: 409.1 ล้าน
บาท)  

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงันี ้
  (หนว่ย: พนับาท) 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ลขิสทิธ์ิ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระหวา่งพฒันา 

 

รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2559 9,716 11,230 - 20,946 
ซือ้เพิ่ม - 1,187 - 1,187 

ตดัจ าหนา่ย - (1,827) - (1,827) 

31 ธนัวาคม 2559 9,716 10,590 - 20,306 
ซือ้เพิ่ม - 320 7,450 7,770 

ตดัจ าหนา่ย - (1,187) - (1,187) 

31 ธนัวาคม 2560 9,716 9,723 7,450 26,889 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2559 8,213 3,438 - 11,651 
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 340 3,123 - 3,463 

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับสว่นท่ีตดัจ าหนา่ย -  (1,827) -  (1,827) 

31 ธนัวาคม 2559  8,553 4,734 - 13,287 
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 340 1,559 - 1,899 

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับสว่นท่ีตดัจ าหนา่ย - (1,187) - (1,187) 

31 ธนัวาคม 2560 8,893 5,106 - 13,999 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี     

31 ธนัวาคม 2559  1,163 6,169 - 7,019 

31 ธนัวาคม 2560 823 4,617 7,450 12,890 
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14.   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  

(หนว่ย: พนับาท) 
 2560 2559 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 301,114 271,472 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 11,333 10,913 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 312,447 282,385 

15. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ  

(หนว่ย: พนับาท) 
 2560 2559 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน  8,301 4,058 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดับญัชี (488) (98) 

รวม 7,813 3,960 

หกั: สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (2,946) (1,534) 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 4,867 2,426 

   บริษัทฯ มีภาระผกูพนัที่จะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงันี ้
(หนว่ย: พนับาท) 

 2560 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญา
เช่าการเงิน 3,177 5,124 8,301 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (231) (257) (488) 

มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจา่ยทัง้สิน้ตาม
สญัญาเชา่การเงิน 2,946 4,867 7,813 

(หนว่ย: พนับาท) 
 2559 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญา
เช่าการเงิน 1,595 2,463 4,058 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (61) (37) (98) 

มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจา่ยทัง้สิน้ตาม
สญัญาเชา่การเงิน 1,534 2,426 3,960 
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16. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 สรุปได้ดงันี ้
(หนว่ย: พนับาท) 

 2560 2559 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 33,437 25,748 
สว่นท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:   
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั  2,869 3,058 
ต้นทนุดอกเบีย้ 1,207 1,091 

สว่นท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น:   
ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 247 1,526 
สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติทางการเงิน  745 2,560 
สว่นท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (408) 2,798 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหวา่งปี (300) (3,344) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 37,797 33,437 

  
 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการตอ่ไปนีใ้นสว่นของก าไรหรือขาดทนุ 

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2560 2559 
ต้นทนุขาย 1,420 1,514 
คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร 1,449 1,544 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 1,207 1,091 

รวมคา่ใช้จา่ยที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 4,076 4,149 

 บริษัทฯคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ 1.1 ล้านบาท 
(2559: จ านวน 0.3 ล้านบาท)  

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษัทฯ
ประมาณ 15 ปี ส าหรับพนกังานรายเดือน และ 12 ปี ส าหรับพนกังานรายวนั (31 ธนัวาคม 2559: 15 ปี ส าหรับพนกังาน
รายเดือน และ 14 ปี ส าหรับพนกังานรายวนั) 

  สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปได้ดงันี ้
(หนว่ย: ร้อยละตอ่ปี) 

 2560 2559 
อตัราคิดลด 3.08 และ 2.72 3.07 และ 2.97 
อตัราการขึน้เงินเดือน  5.46 และ 2.88 5.69 และ 4.58 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน 0 ถึง 43 0 ถึง 43 
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 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัตอ่มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

  (หนว่ย: ล้านบาท) 
 2560 2559 

 เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (1.7) 1.8 (1.6) 1.7 
อตัราการขึน้เงินเดือน 1.8 (1.7) 1.8 (1.7) 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน (1.8) 2.0 (1.9) 2.0 

17. ทุนเรือนหุ้น 
 เมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 100 ล้าน

บาท (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 80 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้ น 
มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 2 ล้านหุ้น และมีมติอนมุตัิให้แก้ไขมลูค่า
หุ้นสามญัที่ตราไว้จากมลูค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยจ านวนหุ้นสามญัใหม่ภายหลงัจากการแก้ไข
มูลค่าหุ้ นสามัญจะเพิ่มจาก 8,000,000 หุ้ น เป็น 80,000,000 หุ้ น บริษัทฯได้จดทะเบียนแก้ไขทุนจดทะเบียนและทุน
ออกจ าหนา่ยดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 14 กรกฎาคม 2560 

18. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสทุธิ

ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถน าไป
จ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจบุนั บริษัทฯได้จดัสรรส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
รายการคา่ใช้จ่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบด้วยรายการคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี  ้
 (หนว่ย: พนับาท) 
 2560 2559 
เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 416,320 402,558 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 61,526 51,934 
วตัถดุิบและวสัดหุีบหอ่ใช้ไป 1,609,335 1,415,505 
การเปลีย่นแปลงในสนิค้าส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (6,104) (41,565) 
คา่เช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 30,491 21,155 
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20.     ภาษีเงนิได้ 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2560 2559 
   
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับปี 52,011 77,298 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกตา่งชัว่คราว (527) 1,329 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 51,484 78,627 

 
จ านวนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละสว่นของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้ 

(หนว่ย: พนับาท) 
 2560 2559 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทีเ่ก่ียวข้องกบัผลขาดทนุจากการ                       

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (117) (1,377) 

 (117) (1,377) 

 
รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2560 2559 
   

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นติิบคุคล 328,450 402,652 

   
อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นติิบคุคลคณูอตัราภาษี 65,690 80,530 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   
การสง่เสริมการลงทนุ (หมายเหต ุ21)  (11,462) - 
คา่ใช้จา่ยต้องห้าม 1,123 701 
คา่ใช้จา่ยที่มีสทิธิหกัได้เพิ่มขึน้ (3,867) (2,604) 

รวม (14,206) (1,903) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 51,484 78,627 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ
ดงัตอ่ไปนี ้
 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 2560 2559 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1 - 
คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 865 1,036 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 908 - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,559 6,687 
สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 13 12 

รวม 9,346 7,735 

หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี   
คา่เสือ่มราคาสะสม - อปุกรณ์ (4,003) (3,035) 

รวม (4,003) (3,035) 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 5,343 4,700 

 

21. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯได้รับสทิธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในการผลติผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ตาม
บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2103(1)/2554 เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2553 ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษ
ดงักล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปีนบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (วนัท่ี 23 เมษายน 2560) และได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้
นิติบคุคลส าหรับกิจการที่ได้รับการสง่เสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดได้รับ
ยกเว้นภาษี 
รายได้ของบริษัทฯ จ าแนกตามกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุและไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย: พนับาท) 

 

กิจการท่ีได้รับ                            
การสง่เสริม 

กิจการท่ีไมไ่ด้รับ                        
การสง่เสริม 

 
รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายได้จากการขาย       
รายได้จากการขายในตา่งประเทศ 320,109 - 2,152,140 2,288,106 2,472,249 2,288,106 

รายได้จากการขายในประเทศ 795 - 419,304 390,306 420,099 390,306 

รวมรายได้จากการขาย 320,904 - 2,571,444 2,678,412 2,892,348 2,678,412 
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22.    ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย
จ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจ านวนหุ้นสามญัตามสดัสว่นที่เปลี่ยนไปของ
จ านวนหุ้นสามญัที่เกิดจากการแก้ไขมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากมลูคา่หุ้นละ 10 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท ตามที่กลา่วไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 17 ซึง่ได้ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัโดยถือเสมือนวา่การแตกหุ้นได้เกิดขึน้ตัง้แตว่นัเร่ิมต้น
ของงวดแรกที่เสนอรายงาน 

23.    ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนีส้อดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้ มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร  และประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของสว่นด าเนินงานของบริษัทฯ  
บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานเพียงส่วนเดียวคือ การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก และ
ด าเนินงานในสว่นงานภมูิศาสตร์หลกัคือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นงานโดยพิจารณาจาก
ก าไรหรือขาดทนุจากการด าเนินงาน ซึ่งวดัมลูคา่โดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทนุจากการด าเนินงาน
ในงบการเงิน ดงันัน้ รายได้ ก าไรจากการด าเนินงานและสนิทรัพย์ที่แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามสว่น
งานด าเนินงานและเขตภมูิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ 
 บริษัทฯประกอบอตุสาหกรรมผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์พลาสตกิ โดยจ าแนกผลติภณัฑ์หลกัออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ถงุพลาสตกิและหลอด สว่นผลติภณัฑ์อื่นๆ เช่น เส้นซิป รวมถึงการขายเศษเม็ดพลาสติก 
 ข้อมลูรายได้และก าไรแยกตามผลติภณัฑ์ของบริษัทฯส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย: ล้านบาท) 
 ถงุพลาสตกิ หลอด อื่น ๆ รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายได้จากการขาย           
รายได้จากการขาย
ตา่งประเทศ 2,154.0 1,914.2 226.0 295.2 92.2 78.7 2,472.2 2,288.1 

รายได้จากการขาย   
ในประเทศ 243.7 231.6 123.6 113.3 52.8 45.4 420.1 390.3 

รวมรายได้จากการขาย 2,397.7 2,145.8 349.6 408.5 145.0 124.1 2,892.3 2,678.4 
ก าไรขัน้ต้น 480.6 516.0 76.6 107.8 13.3 20.3 570.5 644.1 
รายได้อื่น       53.0 25.5 
คา่ใช้จา่ยในการขาย       (83.8) (83.1) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร       (209.9) (182.7) 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน       (1.3) (1.2) 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้       (51.5) (78.6) 

ก าไรส าหรับปี       277.0 324.0 
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ข้อมลูเก่ียวกบัเขตภมูิศาสตร์  
รายได้จากลกูค้าภายนอกก าหนดขึน้ตามสถานท่ีตัง้ของลกูค้า 
 (หนว่ย: พนับาท) 
 2560 2559 
ยโุรปตะวนัตก 1,691,279 1,537,598 
ประเทศไทย 420,099 390,306 
ออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ 457,142 353,927 
ญ่ีปุ่ น 171,319 198,886 
ประเทศอื่นๆ 152,509 197,695 

รวม 2,892,348 2,678,412 

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ทัง้หมดของบริษัทฯตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
 ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ านวนสองราย ซึ่งมาจากการขายผลิตภณัฑ์หลอดและถุง (ปี 2559 มี

รายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ านวนหนึง่ราย ซึง่มาจากการขายผลติภณัฑ์หลอดและถงุ) 
24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯและพนกังานบริษัทฯได้ร่วมกนัจัดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบริษัทฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ออกจาก
งานตามระเบียบว่าด้วยกองทนุของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดงักลา่วเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 4.0 
ล้านบาท (2559: 3.6 ล้านบาท) 

25.    เงนิปันผล 

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยยอดดงัตอ่ไปนี ้

 อนมุตัิโดย จ านวนเงิน 
เงินปันผล       
ตอ่หุ้น วนัที่จา่ยเงินปันผล 

  (ล้านบาท) (บาท)  

ปี 2560     
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
2559 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 113.44 14.18 24 พฤษภาคม 2560 

รวมเงินปันผลจา่ยส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 
ธันวาคม 2560 

 
113.44 14.18  

     
ปี 2559     
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
2558 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัที่ 
27 เมษายน 2559 84.00 10.50 25 พฤษภาคม 2559 

รวมเงินปันผลจา่ยส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 
ธันวาคม 2559 

 
84.00 10.50  
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26. ภาระผูกพันและหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ 

 บริษัทฯมีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้นอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอื่นดงันี  ้
26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทนุเป็นจ านวนเงินประมาณ 24.7 ล้านบาท (2559: ไมม่ี) ที่เก่ียวข้องกบั

การซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการปรับปรุงอาคาร 
26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัการเช่าที่ดิน พืน้ที่ในอาคารและรถยนต์ อายขุองสญัญามีระยะเวลา
ตัง้แต ่1 ถึง 9 ปี 

 บริษัทฯมีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานดงันี  ้
 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 2560 2559 
จ่ายช าระ   
   ภายใน 1 ปี 27.2 19.6 
   มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 23.0 27.3 
   มากกวา่ 5 ปี  4.0 5.0 

 54.2 51.9 

26.3 หนังสือค า้ประกันธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีหนงัสอืค า้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลอือยูเ่ป็นจ านวนเงินประมาณ 
19.8 ล้านบาท (2559: 17.4 ล้านบาท) ซึง่เก่ียวเนื่องกบัภาระผกูพนัการค า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าของโรงงาน การซือ้วตัถดุิบ
และการปฏิบตัิตามสญัญาซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

27. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่ส าคญัของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารค้า และเงิน
ลงทนุชัว่คราว บริษัทฯมีความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความเสีย่งดงันี ้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สนิเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ฝ่ายบริหารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการ
ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเช่ือที่เหมาะสม ดงันัน้บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส าคญัจากการให้สนิเช่ือ นอกจากนี ้ การให้สนิเช่ือของบริษัทฯไมม่ีการกระจกุตวัเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลกูค้าที่
หลากหลาย จ านวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯอาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือคือมลูค่าตามบัญชีของลกูหนี ้และลกูหนีอ้ื่นที่
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ที่ส าคญัอนัเก่ียวเนื่องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทนุชัว่คราวสินทรัพย์และ
หนีส้ินทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอตัรา
ตลาดในปัจจบุนั  
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินที่ส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และ
ส าหรับสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนด
อตัราดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัที่มีการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถึงก่อน) ได้ดงันี ้          

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 2560 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้    

 

           
ภายใน 1 ปี 

มากกวา่          
1 - 5 ปี 

ปรับขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

ไมมี่อตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัรา
ดอกเบีย้ที่
แท้จริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 140.1 - 213.3 0.7 354.1 0.150 - 1.750 
เงินลงทนุชัว่คราว 250.0 - - - 250.0 1.350 - 1.600 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - 285.9 285.9 - 

 390.1 - 213.3 286.6 890.0  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - 312.4 312.4 - 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 2.9 4.9 - - 7.8 1.470 - 4.750 

 2.9 4.9 - 312.4 320.2  
(หน่วย: ล้านบาท) 

 2559 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้    

 

           
ภายใน 1 ปี 

มากกวา่          
1 - 5 ปี 

ปรับขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

ไมมี่อตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัรา
ดอกเบีย้ที่
แท้จริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 139.7 10.1 149.8 0.125 - 0.375 
เงินลงทนุชัว่คราว 414.3 - 20.0 - 434.3 1.450 - 2.500 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - 224.4 224.4 - 

 414.3 - 159.7 234.5 808.5  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - 282.4 282.4 - 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 1.5 2.4 - - 3.9 1.470 - 2.260 

 1.5 2.4 - 282.4 286.3  
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่น 
 บริษัทฯมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นที่ส าคญัอนัเก่ียวเนื่องจากการซือ้หรือขายสนิค้าเป็นเงินตราตา่งประเทศ  

บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส าคญัซึ่งยงัไม่ได้มีการท าสญัญาป้องกัน
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นสรุปได้ดงันี ้ 

สกลุเงิน จ านวนเงิน 
อตัราแลกเปลีย่น                          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                                              

 2560 2559 2560 2559 

 (ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่หนว่ยเงินตรา 

  ตา่งประเทศ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.60 1.40 32.4342 35.5660 
ยโูร 0.07 0.05 38.5567 37.2769 
ฟรังก์สวิส 0.04 0.06 32.9867 34.7076 

หนีส้นิทางการเงนิ     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.16 4.20 32.8472 36.0025 
เยนญ่ีปุ่ น 1.03      - 0.2936 - 
หนีส้นิสว่นใหญ่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอตัรา

ดอกเบีย้ในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมลูค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกบัมลูค่าตามบญัชีที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน  

28. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส าคญัของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนบัสนนุการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมลูคา่การถือหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯมีอตัราสว่น
หนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 0.3:1 (2559: 0.3:1)  
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29. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
 บริษัทฯได้มีการจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินปีก่อนที่น ามาเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจบุนั ซี่งไมม่ีผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิ หรือสว่นของผู้ ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้ การจดั
ประเภทรายการใหมท่ี่ส าคญัมีดงันี ้
  (หนว่ย: พนับาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

 ตามทีจ่ดัประเภทใหม ่ ตามทีเ่คยรายงานไว้ 

งบแสดงฐานะการเงนิ   
ลกูหนีก้ารค้า - 209,602 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 224,433 - 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น - คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า - 2,891 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น - ภาษีซือ้และภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียก
คืน - 15,103 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น - บตัรภาษีและเงินค า้ประกนัอากรขา
เข้า - 4,798 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น - อื่นๆ - 4,235 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 12,510 - 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 7,019 7,332 
เจ้าหนีก้ารค้า - 275,842 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 282,385 - 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 67,453 63,737 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 3,947 14,206 

 
30. การอนุมัติงบการเงนิ 
 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวนัที่ 13 กมุภาพนัธ์ 2561 
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