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

วิสัยทัศน์     “เป็นผู้น านวตักรรมบรรจภุณัฑ์ระดบัสากล” 
พันธกิจ      “เราจะใช้นวตักรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจภุณัฑ์พลาสติกสูก่ารออกแบบ วิจยั ผลิต 
และจดัจ าหนา่ย ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการท่ีสร้างคณุคา่เพิ่มให้แก่พนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยัง่ยืน
แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่” 
วัตถุประสงค์หลักขององค์กร ทานตะวนั จะขยายธุรกิจที่เน้นผลิตสินค้าที่ผสมผสานกับคณุค่า (Value) และ
นวตักรรม (Innovation) สู่ตลาดสากล อีกทัง้ขยายไปยงับรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่พลาสติก  (Non Plastic Packaging) 
โดยยงัคงสมรรถนะหลกัขององค์กรในด้านบรรจภุณัฑ์ 

 กลยุทธ์ บริษัทฯมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญ และทนัตอ่การเปลีย่นแปลงที่รวดเร็วของสงัคมปัจจบุนั 
จึงก าหนดกลยทุธ์ ดงันี ้

1. รักษาธุรกิจปัจจบุนั และขยายธุรกิจใหม ่ไปยงัประเทศที่มีศกัยภาพด้านขนาดตลาด และมีความรวดเร็วในการ
เติบโต 

2. ขยายช่องทางใหม่ๆ  โดยใช้โอกาสจากกลไกและเทคโนโลยีใหม่ๆ  ของการตลาด  
3. พฒันาประสทิธิภาพการผลติในรูปแบบอตุสาหกรรม 4.0 ที่เน้นการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลติ 
4. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของงานสนับสนุนทุกหน่วยธุรกิจ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับรูปแบบการ

ด าเนินธุรกิจ  
5. ส ารวจและสรรหาหุ้นสว่นทางธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจใหมท่ี่สร้างโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดด และต่อยอด

ธุรกิจปัจจบุนั 
6. สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ใหมท่ี่มีคณุคา่ (Value) และใช้นวตักรรม ตรงความต้องการของตลาด 
7. พฒันาบคุลากร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และความเปลีย่นแปลงในโลกธุรกิจปัจจบุนั 

        นอกจากนี ้บริษัทฯยงัคงให้ความส าคญักบัการเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยค านงึถึงผลตอบแทนที่ยัง่ยืนแก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุ
กลุม่ รวมถึงการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
  

   
 

 
 
 

ฐานะการเงนิ (ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย และรายได้อื่น (ล้านบาท) 
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รายได้จากการขาย รายได้อ่ืนๆ
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สินทรัพย์รวม หนีส้ินรวม สว่นของผู้ ถือหุ้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

  ภาพรวมทางการเงนิ (หน่วย:ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

รายได้จากการขาย 3,052.41 2,897.98 2,678.41 
รายได้รวม 3,086.47 2,945.34 2,703.90 
ก าไรขัน้ต้น 591.25 576.16 644.12 
ก าไรสทุธิ 258.39 276.97 324.03 
สนิทรัพย์รวม 2,064.31 1,961.43 1,777.13 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,191.58 1,322.55 1,262.94 
หนีส้นิรวม 399.40 454.41 433.17 
หนีส้นิหมนุเวียน 354.59 411.45 396.69 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,664.91 1,507.02 1,343.96 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 

0
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
อัตราส่วนทางการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เทา่ 3.36 3.21 3.18 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 2.03 2.09 2.00 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.61 0.77 1.00 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 11.56 12.44 12.97 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 31.00 29.00 28.00 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 5.70 5.37 5.51 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 63.00 67.00 66.00 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ เทา่ 9.39 8.11 8.89 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 38.00 44.00 41.00 
วงจรเงินสด (Cash cycle) วนั 56.00 52.00 53.00 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)     

อตัราก าไรขัน้ต้น  % 19.37 19.88 24.05 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 9.66 11.38 15.08 
อตัราก าไรอื่น % 1.10 1.61 0.95 
อตัราเงินสดตอ่การท าก าไร % 79.22 93.94 83.22 
อตัราก าไรสทุธิ % 8.37 9.40 11.98 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 16.29 19.43 26.41 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม % 12.84 14.82 20.30 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน % 45.57 60.63 77.48 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.53 1.58 1.70 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)     

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.24 0.30 0.32 

อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ เทา่ 179.95 275.37 351.75 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เทา่ 0.25 0.33 0.66 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % N/A 36.11 35.00 
 
หมายเหต ุ  เงินปันผลจ่ายส าหรับงวดปี 2561 จะต้องรอมติที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในเดือนเมษายน 2562 
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รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)     
ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา พลาสติกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมาก ปัจจุบนัการผลิตพลาสติกทัว่โลกมี

จ านวน 322 ล้านตนั และคาดวา่จะเพ่ิมขึน้เป็น 2 เทา่ในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึง่เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2561 คณะกรรมาธิการยโุรป
ได้เสนอ “ยุทธศาสตร์การจัดการพลาสติกของยุโรป (A Europeon Strategy for Plastic)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง
สิง่แวดล้อมจากมลพิษพลาสติก ผลกัดนันวตักรรมที่ใช้วตัถดุบิท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมหรือใช้พลาสติกหมนุเวียน เช่น พลาสติก
ชีวภาพ (Bioplastics) หรือพลาสติกรีไซเคิล (recycled plastics)  โดยสหภาพยโุรปจะให้ความร่วมมือกบัพนัธมิตรทัว่โลก เพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก สง่เสริมการน าแนวทางปฏิบตัิที่ดีไปใช้สนบัสนนุการพฒันานวตักรรมพลาสติก การลงทนุ
ในเทคโนโลยีที่ทนัสมยั และผลกัดนัให้มีมาตรฐานระดบันานาชาติ ยทุธศาสตร์ข้างต้นจะน าอตุสาหกรรมพลาสติกของยโุรปไปสู่
ทิศทางที่ชาญฉลาด มุ่งเน้นนวตักรรม และความยัง่ยืนผา่นการออกแบบ (designed) และการผลติ (produced) ที่ค านงึถึงการ
น ามาใช้ซ า้ (reuse) การซอ่มแซม (repair) และรีไซเคิล (recycle)   ซึง่ยทุธศาสตร์การจดัการพลาสติกของยโุรปจะสง่ผลกระทบ
ตอ่ผลติภณัฑ์พลาสติกที่ใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ 

และจากข้อมลูของสถาบนัพลาสติกไทยที่สามารถอ้างอิงเก่ียวกบัอตุสาหกรรมพลาสติก โดยภาพรวมอุตสาหกรรม

พลาสติกทัง้ปี 2561  พบวา่ภาคการสง่ออกยงัคงเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา โดยเฉพาะการสง่ออกเม็ดพลาสติกที่เติบโต

ถึง +12.8% สว่นการสง่ออกผลิตภณัฑ์พลาสติกยงัคงทรงตวัในทิศทางบวกเล็กน้อยที่ +1.1% โดยปี 2562 คาดการณ์วา่ภาวะ

การค้าในภาพรวมมีแนวโน้มทรงตวั โดยศูนย์ข้อมลูและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก ประมาณการณ์ว่าการส่งออกเม็ด

พลาสติกจะเติบโตที่ 1.5-2% และการสง่ออกผลิตภณัฑ์พลาสติกจะเติบโตที่ 2-2.5% โดยมีปัจจยัและสถานการณ์ที่น่าจบัตา

มองหลายประเด็นไมว่า่จะเป็น 

•  ทิศทางราคาน า้มนัดิบและเม็ดพลาสติกที่ยงัคงออ่นตวั 
•  สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน มีแนวโน้มส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ซี่งจะส่งผลท าให้อุปสงค์ใน
ตลาดโลกชะลอตวั 

•  แนวโน้มการแข็งขึน้ของคา่เงินบาทในปี 2562  ซึง่จะสง่ผลให้การสง่ออกชะลอตวั 
• กระแสสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่คาดวา่จะสง่สญัญาณชดัขึน้และคาดวา่จะมีมาตรการตา่งๆมา
บงัคบัใช้ในปี 2562  สง่ผลท าให้การค้าทัง้ภายในและภายนอกประเทศมีข้อจ ากดั 

                จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้น ในปี 2561 กระแสการปกปอ้งสิง่แวดล้อมจากมลพิษพลาสติกนบัเป็นอปุสรรคที่ส าคญัต่อ

การเติบโตของอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์พลาสติก แตบ่ริษัทฯ ได้มีการปรับตวัและมีการก าหนดแผนกลยทุธ์  แผนการด าเนินงาน 

ให้ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ โดยในแผนงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว บริษัทฯ ได้มีการน าผลติภณัฑ์พลาสติกชีวภาพ

ออกจ าหน่ายโดยได้รับการตอบรับค่อนข้างดี และบริษัทฯยงัคงจะต้องมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกบั

มาตรการต่างๆ ท่ีมีการประกาศบังคบัใช้ของแต่ละประเทศ แต่ต้นทุนของพลาสติกชีวภาพยงัคงมีต้นทุนที่สงูกว่าพลาสติก

แบบเดิม ดงันัน้การวิจยัและพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯมีคณุภาพและการลดต้นทนุ รวมทัง้การสื่อสาร

ข้อมลูถึงผู้บริโภค เพื่อให้มาใช้พลาสติกชีวภาพ คาดวา่ยงัคงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึง่ นอกจากนีม้ีการปรับปรุงอาคารโรงงาน

และเคร่ืองจกัรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตรองรับพลาสติกชีวภาพ มีการก่อสร้างอาคารคลงัสินค้าหลงัใหมท่ี่จะเปิดใช้ใน

เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยในการวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูลและการตดัสินใจที่ส าคญั  
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สว่นแผนงานระยะยาวในการด าเนินการตอ่ไป บริษัทฯจะด าเนินธุรกิจตามกลยทุธ์การเติบโตอยา่งยัง่ยืนที่มีการวิจยัพฒันา การ

คิดค้นนวตักรรม และองค์ความรู้อยา่งต่อเนื่อง ทัง้ด้านการบริหารจดัการ กระบวนการท างาน การผลิต การจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ 

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั นอกจากนีบ้ริษัทฯไม่หยดุที่จะพฒันาและการหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ได้วางกลยุทธ์เข้า

เป็นสว่นหนึง่ในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกบัคูค้่าเพื่อเพิ่มคณุคา่ทางธุรกิจร่วมกนั 

    ท้ายนี ้ในนามของประธานกรรมการ ขอขอบคณุส าหรับการสนบัสนนุ ความไว้วางใจและความเช่ือมัน่จากทา่นผู้ถือ

หุ้น นกัลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ ลกูค้า ตลอดจนผู้ บริหาร และพนกังานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน

ผลกัดนั การด าเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และอดทน  ส่งผลให้บริษัทฯประสบความส าเร็จจนถึงทุกวนันี ้บริษัทฯขอ

ยืนยนัว่าจะด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตระหนกัถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย รวมถึง  มีความรับผิดชอบต่อ

สิง่แวดล้อม ควบคูก่นัไป  

 

 

 

 

                                นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ 

                                   ประธานคณะกรรมการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิที่มคีวาม

เป็นอิสระ 3 ท่าน ปี 2561 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 าปีของบริษัทฯร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและฝ่ายจดัการทัง้ในประเด็นความถกูต้องเช่ือถือได้และความเหมาะสม
ก่อนที่จะมีการน าเสนองบการเงินเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท การสอบทานจะมุง่เน้นรายการบญัชีที่ส าคญั
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั รายการปรับปรุง รายการประมาณการทางบญัชี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูที่มี
ความส าคญั เพื่อให้มัน่ใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์อย่าง
แท้จริงตอ่นกัลงทนุและบคุคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน จากผลการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่งบ
การเงินในปี 2561 มีความถกูต้องตามที่ควรเช่ือถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
2. ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ

ควบคมุภายใน การบริหารความเสีย่ง รวมทัง้ได้ให้ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงระบบควบคมุ
ภายในของบริษัทฯ และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนัน้ยังได้ทบทวนป รับปรุงกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ อนมุตัิกฎบตัรของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน
จากหนว่ยงานภายนอกที่ได้จดัจ้าง 

 
3. การท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการที่

เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยเพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีรายการท่ี 
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามโดยการสอบทาน
งานต่างๆเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทฯได้ถือปฏิบตัิตามกฎหมายตา่งๆที่เก่ียวข้องทัง้ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ 
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบพบวา่บริษัทฯได้ถือปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
ทีเ่ก่ียวข้องแล้ว  

 
5. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน

กับคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่าย
บริหารได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอยา่งเหมาะสม 
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6. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับ

ผู้สอบบญัชี ซึ่งไม่พบประเด็นส าคญัเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน และโดยรวมแล้วในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ พบวา่ 
ผู้ สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมแล้ว ในการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและ
ค่าตอบแทนประจ าปีต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์ หรือนายวิชาติ โลเกศ
กระวี หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2562 ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เนื่องจากการปฏิบตัิงานท่ีผา่นมาของส านกังานสอบบญัชีดงักลา่วอยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพ  

 
7. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการ ซึง่

มีความเห็นร่วมกนัให้มีการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อปฏิบตัิงานตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป แทนการจดั
จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก โดยค านงึถึงคณุสมบตัิและประสบการณ์ของสมาชิกในหนว่ยงานตรวจสอบภายในที่
ได้จดัตัง้ขึน้ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และทิศทางขององค์กร ทัง้นีแ้ผนงานการตรวจสอบและขอบเขตงานการตรวจสอบของบริษัท 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ   
       

 

 

 

 

 

  



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 9 
ANNUAL REPORT 2018     

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกจิการที่ดี  

    ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) 
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทัง้ 4 ท่าน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ ซึ่งนอกจากการประชมุระหวา่งคณะกรรมการสรรหาฯ กนัเองแล้ว ยงัมีการประชมุร่วมกบั
กรรมการผู้ จัดการ และฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาฯ  โดยได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นีส้ามารถสรุป
สาระส าคญัของงานท่ีได้ปฏิบตัิในปี 2561 มีดงัตอ่ไปนี ้

 
การสรรหา: 

1) คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาการแตง่ตัง้กรรมการที่ครบก าหนดวาระ จ านวน 2 ท่าน เข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หนึ่ง เพื่อน าเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระ โดยเห็นวา่ กรรมการทัง้สองทา่นยงัคงมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด และได้ปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความระมดัระวงั มีความตัง้ใจในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัทฯ 

2) ได้พิจารณาเสนอแตง่ตัง้กรรมการใหม ่1 ทา่น คือ นายศิวนสั นาคทตั แทนกรรมการท่ีครบวาระ คือ นายสรุศกัดิ์ เหลอืง
อร่ามศรี เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาเห็นว่าเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ อีกทัง้ยังมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านกฎหมาย อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัทฯ 

 
การก าหนดค่าตอบแทน: 

1) ได้พิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ์การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย และกรรมการผู้จดัการ ซึง่
เห็นวา่หลกัเกณฑ์ของบริษัทฯมีความเหมาะสม 

2) ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสม สอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน ทีอ่ยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั สามารถจงูใจ และรักษากรรมการ
ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคณุภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ให้กบับริษัทฯ องค์ประกอบของคา่ตอบแทนมีความชดัเจน 
โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3) ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดบัสงู โดยค านึงถึง ผลการประเมินประจ าปี ความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบตัิงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และ
เทียบเคียงกบักลุม่บริษัทท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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การก ากบัดูแลกิจการที่ดี: 
1) ได้พิจารณาทบทวนนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริต และ

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งพบว่ามีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท และให้มีการสื่อสารนโยบาย
ดงักลา่ว ไปยงัผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อให้เห็นความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการ และ
ตระหนกัในความรับผิดชอบและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี
ในบริษัทฯอยา่งตอ่เนื่อง 

2) ในปี 2561 บริษัทฯได้รับการประเมินการก ากบัดแูลที่ดี โดยสถาบนักรรมการบริษัทไทยจดัขึน้ ได้ตราสญัลกัษณ์ 5 ดวง 
ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” บริษัทฯได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ  ประจ าปี 2561 โดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 98.5% นอกจากนีบ้ริษัทฯได้รับการคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มี
ความโดดเด่นในการด าเนินธุร กิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ( Environmental, Social and 
Governance: ESG) หรือ ที่เรียกวา่กลุม่หลกัทรัพย์ ESG100 โดยสถาบนัไทยพฒัน์ เป็นปีที่ 2 ติดตอ่กนั 
 
ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง

ครบถ้วนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์โดยรวมตอ่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีทกุกลุม่ที่เก่ียวข้อง 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงว่ามีผลต่อการด าเนินธุรกิจและการเติบโต
อย่างยัง่ยืน จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และผู้บริหารจากสายงานหลกัตา่งๆที่
เก่ียวข้อง โดยมีหน้าที่ในการก าหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบตัิด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการประเมินและ
ติดตามผลการบริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 
 
ผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561 
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบตัร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยมีการประชมุรวม 4 ครัง้ และมีการด าเนินการในด้านตา่งๆ ดงันี ้
 
1.จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านการบริหารความเสี่ยง  

เพื่อให้พนกังานตระหนกัและเข้าใจกรอบ นโยบาย และแนวการปฏิบตัิด้านการบริหารความเสีย่งขององค์กร รวมถงึ

การท า Workshop ร่วมกนั เพื่อให้ผู้อบรมสามารถระบคุวามเสีย่งภายในหนว่ยงานตนเอง ประเมินระดบัความเสีย่ง และก าหนด

วิธีการบริหารจดัการความเสีย่งนัน้ๆได้ 

  
2.ระบุความเสี่ยงขององค์กร 
                  จดัให้มีการประชมุระดมความคิดร่วมกบัผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงานในหนว่ยงานตา่งๆ เพื่อระบคุวามเสีย่งหรือความ
ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ขององค์กรทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ  โดยจดักลุม่
ปัจจยัเสีย่งอ้างอิงมาตรฐาน COSO 
 
3. การประเมินความเสี่ยงขององค์กร  
 จัดให้มีการประชุมร่วมกบัผู้บริหาร 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 
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5. ติดตามผลและทบทวนการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 คณะจดัการประชุมร่วมกบัผู้บริหารหน่วยงานต่างๆเป็นประจ าทกุเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผน รวมทัง้พิจารณาแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงภายหลงัจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ตลอดจนการให้ค าแนะน าที่ส าคญัเพื่อน าไปสู่การพฒันางานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้มี
ประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
 
 จากการด าเนินงานดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมัน่ใจวา่การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
มีความเหมาะสมและด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัหลกัและแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมถึงมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัธุรกิจเพื่อประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  
           
        
             
          ในนามคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

  
 
                      นายอษัฎากร ลิม้ปิติ 
        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/
http://www.thantawan.com/
mailto:info@thantawan.com
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เมื่อวนัที่ 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 และผลติภณัฑ์อื่น สว่นใหญ่จะเป็นการผลติสินค้า
ตามค าสัง่และตามความต้องการของลกูค้า ซึ่งมีการสง่ออกมากกวา่ประมาณร้อยละ 85   ของยอดขายรวม โดยมีลกูค้าอยูใ่น
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 มีคณุสมบตัิเดน่ คือ แข็งและเหนียว สามารถรับน า้หนกัได้ดี  แตส่จีะไมใ่ส ผลติภณัฑ์
ถงุพลาสติกในกลุม่ HDPE ได้แก่ ถงุใสข่ยะ ถงุใสอ่าหารท่ีต้องการความหนาและความทน  
 2) หลอดดดูเคร่ืองดื่ม ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (Poly Propylene - PP) ผลิตภณัฑ์หลอดของบริษัทฯ
มีหลากหลายรูปแบบและขนาดที่แตกตา่งกนั เช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดช้อน เป็นต้น 

    3) ส่วนผลิตภณัฑ์อื่นจะเป็นผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ที่บริษัทฯได้จัดหาผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นและจัด
จ าหนา่ยให้กบัลกูค้าที่สัง่ซือ้ตามความต้องการ 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯแบ่งตามสายผลิตภณัฑ์ ระหว่างปี  2559 - 2561   ดังนี ้
ตารางที่  1   รายได้ของบริษัทฯแยกตามผลติภณัฑ์                                                            (หนว่ย:ล้านบาท) 

สายผลิตภณัฑ์ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

 ถงุพลาสติกทัว่ไป 2,533.05 82.98 2,397.78 82.74 2,145.82 80.12 
 หลอดดดูเคร่ืองดื่ม 356.42 11.68 349.55 12.06 408.50 15.25 

 ผลติภณัฑ์อื่น 162.94 5.34 150.65 5.20 124.09 4.63 
 รวม 3,052.41 100.00 2,897.98 100.00 2,678.41 100.00 
 อตัราเพิ่ม (ลด) จากปีก่อน  5.33  8.20  14.08 
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การตลาด และการแข่งขัน  

นโยบายการตลาดผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามค าสัง่ซือ้ของลูกค้า (Made to Order) และจัดจ าหน่ายทัง้

ต่างประเทศ  และในประเทศ โดยการจดัจ าหน่ายในต่างประเทศจะมุ่งเน้นที่ลกูค้ารายใหญ่และเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงู  
และมีการน าเสนอผลติภณัฑ์ที่หลากหลาย เพื่อรองรับค าสัง่ซือ้ของลกูค้าที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยลกูค้าจะมีความเช่ือมัน่ตอ่
บริษัทฯที่ด าเนินธุรกิจในด้านนีแ้ละมีความช านาญเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ด้านพลาสติกจึงมีความสมัพันธ์ด้านธุรกิจกันอย่าง
ตอ่เนื่อง  รวมทัง้บริษัทฯยงัมุง่เน้นพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ให้มีความแปลกใหมแ่ละทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของตลาด รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติหรือคุณภาพพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทัง้นี ้ผลติภณัฑ์หลอดดดูเคร่ืองดื่มและถงุพลาสติกของบริษัทฯสว่นมากจดัอยูใ่นกลุม่สนิค้าพิเศษเฉพาะ และสนิค้า
คณุภาพสงู ตวัอยา่งเช่น ถงุซิปชนิดเปิด-ปิดในตวัที่มีคณุสมบตัิพิเศษ ถงุใสผ่กัผลไม้ที่มีคณุสมบตัิเฉพาะ ถงุใสข่ยะที่ตอบสนอง
ต่อการใช้งานของลกูค้า หลอดดดูเคร่ืองดื่มที่มีหลากหลายชนิดตรงกบัความต้องการของลกูค้า เป็นต้น ลกูค้าต่างประเทศสว่น
ใหญ่จะเป็นลกูค้าที่ติดตอ่ธุรกิจกบับริษัทฯมากกวา่ 5 ปี  

ส่วนลกูค้าในประเทศจะเน้นลกูค้าที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบตามความต้องการของลกูค้า  
ได้แก่ ถุงซิปเปิด-ปิด รวมทัง้การน าเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบที่หลากหลายต่อร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด์ SUN 
ประกอบด้วย  

 - ผลติภณัฑ์ที่เป็นถงุพลาสติกใช้ส าหรับบรรจขุยะ 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 2561  ลกูค้าในประเทศมีความพงึพอใจร้อยละ 88.71 และลกูค้าตา่งประเทศมีความพงึพอใจร้อยละ 85.10 

   ด้วยก าลงัการผลติส าหรับผลติภณัฑ์ที่หลากหลายและการมุง่มัน่พฒันารูปแบบและคณุภาพของผลติภณัฑ์ สง่ผล
ให้บริษัทฯมีความสามารถในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  โดยมีสดัสว่นการขาย แยกเป็นในประเทศและ
ตา่งประเทศได้ ดงันี ้
ตารางที่  2   แสดงสัดส่วนการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในตลาดต่างประเทศและในประเทศ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561                                                                                                                                                            

รายการ 
(หน่วย:ล้านบาท) 

ผลิตภณัฑ์
ถุงพลาสตกิ 

ผลิตภณัฑ์หลอด ผลิตภณัฑ์อื่น รวม 

 ขายตา่งประเทศ 2,277.29 233.69 97.92 2,608.90 

 ขายในประเทศ 255.76 122.73 65.02 443.51 

รวม 2,533.05 356.42 162.94 3,052.41 

 % การขายตา่งประเทศ 89.90 65.57 60.10 85.47 

 % การขายในประเทศ 10.10 34.43 39.90 14.53 
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ตารางที่  3   แสดงการจ าหน่ายสินค้าต่างประเทศแยกเป็นกลุ่มประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
กลุ่มประเทศ                                                                                                                                                         

(หน่วย:ล้านบาท) 
ผลิตภณัฑ์
ถุงพลาสตกิ 

ผลิตภณัฑ์หลอด ผลิตภณัฑ์อื่น รวม 

 ยโุรป 1,607.59 215.25 73.68 1,896.52 

 ออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ 288.85 0.18 1.44 290.47 

 เอเชีย 178.16 9.51 6.07 193.74 

 อเมริกา 201.98 8.75 15.85 226.57 

 กลุม่ประเทศอื่น 0.71 - 0.88 1.60 

รวม 2,277.29 233.69 97.92 2,608.90 
 
การขายต่างประเทศ บริษัทฯจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย โดยแยกประเภทได้ ดังนี ้

1) ผู้น าเข้าถุงพลาสติกภายใต้ตราสินค้าของตนเอง  

ลกูค้ากลุม่นีจ้ะเป็นผู้ที่น าเข้าและจ าหนา่ยถงุพลาสติกภายใต้ตราสนิค้าของตนเองที่มีช่ือเสยีงอยูแ่ล้ว เข้าไปจ าหนา่ยตาม
ร้านค้าหรือห้างสรรพสนิค้าในตลาดของแตล่ะประเทศ และเป็นผู้ท าการตลาดด้วยตนเอง 

2) ผู้น าเข้าถุงพลาสติกให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  
ลกูค้ากลุม่นีจ้ะเป็นผู้น าเข้าและจดัจ าหนา่ยให้กบัร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ของแตล่ะประเทศ  

3) ผู้ค้าส่ง  
ลกูค้ากลุ่มผู้ ค้าส่งหรือตวัแทนจ าหน่าย จะน าเข้าสินค้าของบริษัทฯไปจ าหน่ายสู่ลกูค้าในต่างประเทศ ในรอบปี 2561 
บริษัทฯมีลกูค้าตา่งประเทศหนึง่รายมียอดการสัง่ซือ้มากกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่การขายรวม ส าหรับประเภท สนิค้า  ที่
ลกูค้ารายดงักลา่วได้สัง่ซือ้กบับริษัทฯ ได้แก่ ถงุพลาสติก หลอดดดูเคร่ืองดื่ม และผลิตภณัฑ์อื่น ทัง้นี  ้ลกูค้ารายดงักลา่ว
ไมใ่ช่บริษัทยอ่ยหรือบริษัทในเครือของบริษัทฯแตอ่ยา่งใด  
 

การขายในประเทศ บริษัทฯจะเป็นผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรงให้กบัผู้ซือ้ ได้แก่ ลกูค้าที่เป็นภาคอตุสาหกรรมที่ต้องใช้ ถงุพลาสติก 
ผู้ ค้าสง่ รวมทัง้การวางจ าหนา่ยในร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ 
 
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

จากข้อมลูของสถาบนัพลาสติก ภาพรวมอตุสาหกรรมพลาสติกทัง้ปี 2561 พบว่าภาคการสง่ออกยงัคงเติบโตได้ดีเมื่อ
เทียบกบัปีที่ผา่นมา โดยเฉพาะการสง่ออกเม็ดพลาสติกที่เติบโตถึง +12.8% สว่นการสง่ออกผลิตภณัฑ์พลาสติกยงัคงทรงตวัในทิศ
ทางบวกเลก็น้อยที่ +1.1% 

คาดการณ์ ปี 2562 คาดว่าภาวะการค้าในภาพรวมมีแนวโน้มทรงตัว โดยศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรม
พลาสติก ประมาณการณ์ว่าการสง่ออกเม็ดพลาสติกจะเติบโตที่ 1.5-2% และการสง่ออกผลิตภณัฑ์พลาสติกจะเติบโตที่ 2-2.5% 
โดยมีปัจจยัและสถานการณ์ที่นา่จบัตามองหลายประเด็นไมว่า่จะเป็น 

- ทิศทางราคาน า้มนัดิบและเม็ดพลาสติกที่ยงัคงออ่นตวั 
- สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ยงัคงมีความไม่ชดัเจนสง่ผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2562 มีแนวโน้มชะลอตวั 
ซึง่จะสง่ผลท าให้อปุสงค์ในตลาดโลกชะลอตวั 

- แนวโน้มการแข็งขึน้ของคา่เงินบาทในปี 2562 สง่ผลให้การสง่ออกชะลอตวั 
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- กระแสสิ่งแวดล้อมทัง้ในและนอกประเทศที่คาดวา่จะสง่สญัญาณชดัขึน้ ในปี 2562 อาจมีผลท าให้การค้าทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศมีข้อจ ากดัมากขึน้ 

อุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยมีผู้ ผลิตทัง้ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่จ านวนมาก โดยมีผู้ ผลิต
ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ท าการผลิตถุงพลาสติกกลุ่มเดียวกับของบริษัทฯ และเพื่อการส่งออกเป็นหลกัมีจ านวน
ประมาณมากกว่า 10 ราย ซึ่งแต่ละรายอาจมีประเภทและรูปแบบของผลิตภณัฑ์ที่มีความแตกต่างกนัอยู่บ้าง โดยสว่นใหญ่แขง่ขนั
เร่ืองราคา รูปแบบของผลิตภณัฑ์ และการบริการส่งมอบ บริษัทฯถือว่าเป็นผู้ ผลิตที่อยู่ในตลาดมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนานซึ่ง
ได้เปรียบในเร่ืองฐานลกูค้าที่มีอยู่ และเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทยที่ผลิตได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับของลกูค้าตา่งประเทศ     

นอกจากการแขง่ขนัภายในประเทศแล้ว อตุสาหกรรมถงุพลาสติกและหลอดดดูเคร่ืองดื่ม ยงัคงต้องแขง่ขนักบัผู้ผลติ
ต่างประเทศด้วย  เช่น ผู้ ผลิตจากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และได้เปรียบเร่ืองต้นทุน
ค่าแรงงานที่ต ่า ท าให้ผลิตภัณฑ์มีราคาต ่ากว่าการผลิตในประเทศไทยและเร่ิมขยายการตลาดไปยงัประเทศต่างๆ  ทั่วโลก 
อตุสาหกรรมถงุพลาสติกและหลอดดดูเคร่ืองดื่มในประเทศไทยในช่วงปีที่ผา่นมาได้เผชิญปัญหาที่เป็นอปุสรรค ในการแขง่ขนัทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ ท าให้ผู้ผลติถงุพลาสติกของไทยต้องปรับตวัเพื่อการแขง่ขนัท่ีเพิ่มมากขึน้ โดยอปุสรรคที่ส าคญัเป็น
อย่างมากที่ผู้ผลิตถงุพลาสติกได้รับผลกระทบ คือ การที่มีผลิตภณัฑ์ราคาถกูจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขนั  กดดนัราคาสินค้า
ถงุพลาสติกของไทยในตลาดโลก โดยสินค้าจากจีนจะได้เปรียบด้านต้นทนุแรงงาน อย่างไรก็ตามสินค้าในกลุม่สนิค้ามลูคา่เพิ่ม
จากจีนในประเภทสินค้าเดียวกนักบัที่บริษัทฯผลิตนัน้ ได้แก่ ถงุใสผ่กัผลไม้และถงุซิปนัน้ ปัจจุบนัผู้ผลิตจากประเทศจีนยงัผลติ
ไมไ่ด้คณุภาพตามที่ลกูค้าต้องการ 
  แนวโน้มการใช้ผลิตภณัฑ์ถงุพลาสติกและหลอดดดูเคร่ืองดื่มทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึน้
ตามความต้องการของตลาด แนวโน้มอุตสาหกรรม ยังคงมีการขยายตัว แต่ต้องพิจารณาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทัง้
ภายในประเทศและในระดับทั่วโลก ซึ่งยังคงมีความผันผวนอยู่และความไม่แน่นอนสูงมาก ถึงแม้ภาวะเศร ษฐกิจใน
สหรัฐอเมริกา ในยโุรป ในเอเชีย มีภาวการณ์ฟืน้ตวั สว่นภาวะเศรษฐกิจในประเทศยงัคงมีความไม่แน่นอนสงูจากปัญหาทาง
การเมือง ท าให้สภาพเศรษฐกิจไทยอาจอยู่ในสภาวะชะลอตวั รวมทัง้ภาวการณ์แขง่ขนัคอ่นข้างสงู มีการแข่งขนัทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศยงัคงเป็นเร่ืองราคาของผลติภณัฑ์ การขยายตวัการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ถงุพลาสติกและหลอดดดูเคร่ืองดื่มของ
บริษัทฯ คาดวา่จะไมส่งูมากนกั 

การจัดหาผลิตภัณฑ์  
  ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลติภณัฑ์ 

 วตัถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิตคือเม็ดพลาสติก Polyethylene และ Polypropylene ในการจัดซือ้วตัถุดิบต้องค านึงถึง
คณุภาพของวตัถดุิบที่ได้มาตรฐานเป็นส าคญั และราคาวตัถดุิบก็เป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณาตดัสินใจซือ้   เนื่องจากราคา 
มีความเคลือ่นไหวตามกลไกของตลาด บริษัทฯได้ติดตามราคาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้การสัง่ซือ้แต่
ละครัง้ให้ความมัน่ใจได้วา่สามารถจดัหาวตัถดุิบในราคาที่สมเหตสุมผลกบัราคาตลาดในขณะนัน้ ประกอบกบับริษัทฯได้จดัท า
แผนการจัดซือ้  ให้สอดคล้องกับการหมุนเวียนของวตัถุดิบในคลงัสินค้าและให้ทนัต่อการใช้งานไม่ให้มีปัญหาเร่ืองการขาด
แคลนวตัถดุิบ 

ในปี 2561 บริษัทฯได้จดัซือ้วตัถดุิบจากแหลง่ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสดัสว่นแบ่งภายในประเทศประมาณ 
17% และตา่งประเทศประมาณ 83% เป็นผู้จดัจ าหนา่ยในประเทศประมาณ 25 รายและผู้จดัจ าหนา่ยในตา่งประเทศประมาณ 14 
ราย บริษัทฯได้มีการป้องกนัความเสี่ยงเพื่อมิให้วตัถดุิบขาดแคลนจึงได้ตกลงท าสญัญาซือ้วตัถดุิบจากผู้ผลิตสองราย ในรอบปีที่
ผา่นมามากกวา่ร้อยละ 79 ของการสัง่ซือ้วตัถดุิบทัง้หมด บริษัทฯไมเ่คยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบในการผลติ นอกจากนีย้งั
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จัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่เพิ่มขึน้ด้วย ในการด าเนินการจัดซือ้ได้ค านึงถึงความสมัพนัธ์ที่ดีต่ อคู่ค้าเพื่อการเจริญเติบโตที่ดี ไป
พร้อมๆกนั ปัจจบุนับริษัทฯมีก าลงัการผลติของทกุผลติภณัฑ์รวมสงูสดุประมาณ 28,000 ตนัตอ่ปี 
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

บริษัทฯได้รับมาตรฐานเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO14001 : 2015) ซึ่งให้ความส าคญัด้านการตรวจสอบ
ป้องกนัผลกระทบและการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม แบบมีระเบียบ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะของธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
รวมทัง้การก าจดัของเสยี หรือเศษซาก บริษัทฯได้จดัวา่จ้างผู้ ให้บริการท่ีได้ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ผลของการปฏิบตัิจริง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และบริษัทฯไมม่ีคดีความหรือถกูเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการท าความผิดที่
เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม 
 การได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

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

ปัจจัยความเส่ียง 
บริษัทฯตระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารความเสีย่ง จึงก าหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบ 

เพื่อสง่เสริมให้องค์กรมีการเติบโตอยา่งยัง่ยนืภายใต้วสิยัทศัน์ “เป็นผู้น านวตักรรมบรรจภุณัฑ์ระดบัสากล”  โดยการบริหารความ
เสี่ยงอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้อ านวยการในแต่ละสว่นงานวิเคราะห์
และจดัการความเสีย่งลงไปในระดบัปฏิบตัิงานผา่นเจ้าของความเสีย่ง และมีฝ่ายกลยทุธ์และวางแผนองค์กรติดตามประเมินผล 
รายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ซึง่จะมีการประชมุเป็นประจ าทกุไตรมาส เพื่อให้มัน่ใจวา่ความเสีย่งที่มีสาระส าคญั
ซึ่งอาจเกิดขึน้ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการพิจารณาแนวทาง
ป้องกัน และมาตรการควบคุมเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสม พร้อมรับมือกับสถานการณ์และแนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อยา่งรวดเร็วอีกด้วย 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงยอดขายจากลูกค้ารายใหญ่  
บริษัทฯมีการขายสินค้าให้กบัลกูค้ารายใหญ่ที่มียอดขายมาก ซึ่งลกูค้าดงักลา่วเป็นคูค้่ากบับริษัทฯมานานกว่า 20 ปี 

มีความพงึพอใจในคณุภาพสนิค้าและบริการของบริษัทฯ และจดัอนัดบัให้เป็นผู้ผลติยอดเยี่ยม (Best Supplier Award) อยา่งไร
ก็ตาม บริษัทฯได้เลง็เห็นถึงความเสี่ยงจากการพึง่พิงยอดขายดงักลา่ว จึงมีนโยบายในการบริหารจดัการควบคูก่นัทัง้ 3 ด้านคือ 
1) เพิ่มยอดขายจากลกูค้าหลกัรายอื่นที่มีในปัจจุบนั 2) ขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ขยายฐานลกูค้ารายใหม่และตลาดใหม่
เพิ่มขึน้ไมว่า่จะเป็น ญ่ีปุ่ น อเมริกา ออสเตรเลยี ยโุรป รวมถึงประเทศในกลุม่อาเซียนให้มากขึน้ และ 3) พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  
เพื่อขยายฐานลกูค้ารายใหมแ่ละเป็นการเพิ่มผลิตภณัฑ์ให้กบัลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่ว เพื่อให้มีความหลากหลายของสนิค้ามาก
ขึน้ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯสามารถเพิ่มยอดขายจากลกูค้ารายหลกัอื่น และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ได้
เพิ่มขึน้ รวมทัง้ขายผลติภณัฑ์ใหมท่ี่มีการพฒันาใหมใ่ห้กบัลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่วโดยไมก่ระทบยอดขายผลติภณัฑ์เดิม  

ความเสี่ยงด้านกระแสต่อต้านพลาสติก  
เนื่องจากทัว่โลกตื่นตวั และใสใ่จในสิง่แวดล้อมมากขึน้ หลายประเทศได้ประกาศนโยบายลด ละ เลกิ การใช้พลาสติก

ประเภทใช้แล้วทิง้ เช่น หลอด ถงุทีเชิต้ ถงุขยะ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯในด้านยอดขายที่จะลดลงในลกูค้ารายใหญ่ แตท่ัง้นีก็้
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เป็นการเพิ่มโอกาสในการพฒันาผลิตภณัฑ์พลาสติกที่ยอ่ยสลายได้ ซึ่งบริษัทฯมีความเช่ียวชาญ และเป็นรายแรกๆในประเทศ

ไทยที่สามารถผลติขายได้ 

บริษัทฯได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบักระแสความเปลี่ยนแปลงนี ้โดยการพฒันาและวิจยับรรจุภณัฑ์พลาสติกที่
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมเพิ่มขึน้ แตกเป็นหลายผลติภณัฑ์ให้ครอบคลมุกบัความต้องการของลกูค้า ทัง้ผลติภณัฑ์พลาสติกที่ย่อย
สลายได้ ผลติภณัฑ์ที่ท าจากพลาสติกใช้แล้ว ผลิตภณัฑ์ที่ออกแบบให้ใช้ซ า้ได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั ทัง้นีไ้ด้รับ
ความสนใจ และการตอบรับจากลกูค้าทัง้ลกูค้าปัจจบุนั และลกูค้าใหมค่อ่นข้างดี  

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  
เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็น ต้นทนุหลกัในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งราคาซือ้ขายเม็ดพลาสติกจะอ้างอิงราคาใน

ตลาดโลกซึง่เป็นผลมาจากอปุสงค์และอปุทานของตลาดเม็ดพลาสติกและราคาน า้มนั  
บริษัทฯตระหนกัถึงความเสี่ยงในข้อนี ้  จึงได้มีการก าหนดแผนรองรับโดยได้มีการจัดตัง้ทีมงานสรรหาเพื่อท าการ

ประเมินแนวโน้มของราคา ก าหนดปริมาณสัง่ซือ้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับผู้ จัดจ าหน่ายและท าการจัดซือ้เม็ดพลาสติกจากผู้ จัดจ าหน่ายหลายๆรายทัง้ในและ
ตา่งประเทศ  รวมทัง้มีการเจรจากบัลกูค้าเพื่อปรับราคาขายของสินค้าให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของต้นทนุการผลิตและ
ราคาเม็ดพลาสติก นอกจากนีบ้ริษัทฯได้มีการจดัตัง้ให้มีหนว่ยงานพฒันาผลติภณัฑ์ในการพฒันาสตูรการผลติใหม่ๆขึน้ เพื่อให้
บริษัทฯมีทางเลือกในการใช้ประเภทเม็ดพลาสติกที่มีความหลากหลายขึน้ ทัง้นีเ้พื่อลดความเสี่ย งในด้านราคา ปริมาณเม็ด
พลาสติกที่ต้องการ และความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้จดัจ าหนา่ยรายใดรายหนึง่มากเกินไป  

ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตสูง  
นอกจากต้นทนุวตัถดุิบแล้ว บริษัทฯตระหนกัถึงความเสี่ยงจากต้นทนุอื่น เช่น ค่าแรง ค่าใช้จ่ายโรงงาน และของเสยีที่

เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งต้นทุนส่วนนีม้ีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ทางบริษัทฯได้วางนโยบายและด าเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตควบคู่กบัการฝึกอบรมเพิ่มทกัษะและความช านาญให้กบัพนกังาน โดยบริษัทฯได้มีการปรับปรุงสภาพ
เคร่ืองจกัรและจดัซือ้เคร่ืองจกัรใหมท่ี่มีประสทิธิภาพสงูขึน้ และด าเนินการตามแผนการลดการใช้แรงงานคนโดยการพฒันาและ
ปรับกระบวนการผลติ เพื่อให้มีความสามารถแขง่ขนัได้ในตลาด  รวมทัง้จดัให้มีกระบวนการศกึษาและพฒันา ในการใช้วตัถดุิบ
อยา่งมีประสทิธิภาพ ลดการสญูเสยีของวตัถดุิบจากการผลติ ซึง่เป็นสว่นส าคญัในการบริหารต้นทนุให้มีประสทิธิภาพ 

ความเสี่ยงจากวินาศภยัและอุบัติเหตุ 
ทางบริษัทฯได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากวินาศภัยและอุบัติเหตุ จึงมีการด าเนินการท าแผนรองรับการป้องกัน

เหตกุารณ์ตา่งๆ เช่น อทุกภยั อคัคีภยั ที่จะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่โรงงานและสง่ผลกระทบตอ่กระบวนการการผลติ  ส าหรับ
แนวทางป้องกนัความเสี่ยงจากอคัคีภยัภายในโรงงาน บริษัทฯมีการติดตัง้ระบบป้องกนัอคัคีภยัที่ได้มาตรฐานและมีการเตรียม
แหลง่น า้ส ารองส าหรับดบัเพลงิ สว่นความเสีย่งจากอทุกภยั บริษัทฯได้มีระบบการปอ้งกนัอทุกภยัและการระบายน า้ที่ดี อีกทัง้มี
การซ้อมหนีไฟ น า้ทว่ม และสารเคมีร่ัวไหลตามแผนฉกุเฉินเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้บริษัทฯได้มีมาตรการปอ้งกนัการเกิดอบุตัเิหตุ
ภายในโรงงาน โดยมีการจดัอบรมแก่พนกังานเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งปลอดภยัแก่พนกังาน และมีการจดัท า
โครงการตา่งๆเพื่อกระตุ้นให้พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน อยา่งไรก็ตาม เพื่อ
เป็นการลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทฯมีการท าประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด และมีการ
ทบทวนแผนและการซกัซ้อมเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการปอ้งกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ใช้แรงงานสูง 
เนื่องจากกระบวนการผลติในปัจจบุนัมีการใช้แรงงานสงูในกระบวนการท างานในหลายภาคสว่น โดยทาง   บริษัทฯได้

ตระหนกัถึงความเสี่ยงในข้อนี ้โดยมีการเร่ิมวางแผนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ โดยน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการลดขัน้ตอนการผลิตที่ต้องพึ่งพาแรงงาน ซึ่งท าให้บริษัทฯสามารถ
บริหารจดัการจ านวนแรงงานให้มีความเหมาะสมตอ่กระบวนการผลิตมากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัมีการพฒันาทกัษะ ความรู้และ
ความสามารถของบุคคลากรที่มีอยู่ให้เพิ่มมากยิ่ งขึน้ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพึง่พาแรงงานให้น้อยลง 

ความเสี่ยงด้านระบบควบคุมคุณภาพในการผลิต 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัเร่ืองคณุภาพอยา่งมากเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าและรักษามาตรฐานในการผลิต 

จึงตระหนกัถึงความเสี่ยงด้านระบบควบคมุคณุภาพในการผลิตให้มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกผลิตภณัฑ์หรือ
ปรับกระบวนการใหม่การจัดการความเสี่ยงเ ร่ืองคุณภาพบริษัทฯด าเนินการ ได้แก่  การจัดการระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001 อยา่งเคร่งครัด โดยจดัให้มีการอบรม สือ่สาร ตรวจติดตาม บง่ชีปั้ญหา แก้ไขและปอ้งกนัการเกิดซ า้ 
ตามกรอบเวลาที่ก าหนด นอกจากนีย้งัมีมาตรฐานเพิ่มเติมตามที่ลกูค้าก าหนด และบริษัทฯได้มีการทบทวนวิธีการท างานที่
ด าเนินการอยู่เป็นประจ าให้สอดคล้องกบัเป้าหมายด้านคณุภาพของผลิตภณัฑ์ หรือบริการที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทัง้ยงัมีการ
จดัตัง้คณะท างานเฉพาะเพื่อบริหารจดัการและควบคมุการออกผลติภณัฑ์หรือปรับกระบวนการใหม ่ในมิติเร่ืองคณุภาพ ต้นทนุ 
ราคา และปัญหาจากกระบวนการผลติ เพื่อช่วยควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ให้มีประสทิธิผลมากยิ่งขึน้  

ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยเีปลี่ยนโลก ( Disruptive technologies ) 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจบุนั ท าให้พฤติกรรมผู้บริโภค การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง  เทคโนโลยีดงักลา่วจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการทางธุรกิจ สร้างผลิตภณัฑ์และบริการ
ใหมท่ัง้หมด และยงัยกระดบัมลูคา่จากผู้ผลติไปสูผู่้ บริโภคด้วย  

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงภยัคกุคาม และโอกาสจากความเสี่ยงนี ้จึงเร่ิมเตรียมความพร้อมส าหรับผลกระทบที่จะเกิดขึน้  
และปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กร ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึน้ และก้าวไปข้างหน้าอย่างยัง่ยืน 
เช่น ใช้เทคโนโลยี Automation เข้ามาช่วยด้านความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ใช้ระบบ SAP เพื่อสร้าง
ฐานข้อมลูที่เป็นมาตรฐาน และน ามาวิเคราะห์ได้อยา่งเป็นระบบ ใช้ระบบ Cloud เพื่อเพิ่มความคลอ่งตวั ลดคา่ใช้จ่าย ช่วยเสริม
ความยืดหยุน่ และเพิ่มทกัษะของพนกังานให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นสร้างความสมดลุระหวา่งประโยชน์ที่จะได้รับจาก
เทคโนโลยีใหม ่กบัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ 

ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Fraud and Corruption risk) 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยค านึงถึงผลตอบแทนที่ยัง่ยืนแก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทัง้ภายในและภายนอกองค์กร จึงได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีโอกาสเกิดการทุจริต
คอร์รัปชัน่ภายนอกองค์กร เช่น การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก หรือการเลีย้งรับรองเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ หรือความเสี่ยงที่
อาจเกิดจากการกระท าทจุริตภายในองค์กร เช่น การทุจริตเงินสดหรือทรัพย์สิน  การทุจริตด้านการจดัซือ้จดัจ้าง เป็นต้น และ
จัดตัง้คณะท างานโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและจัดตัง้คณะท า งานร่วมกับ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และก าหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุความเสี่ยง
ด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงจดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิผล  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดง
เจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ และมีการจดัท านโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดย
ก าหนดความรับผิดชอบและแนวปฏิบตัิในการด าเนินการท่ีเหมาะสมส าหรับปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่กบัทกุกิจกรรมทางธรุกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ ทุกระดบัยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ได้มีการ
สือ่สารนโยบายดงักลา่วทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

https://www.it24hrs.com/2016/disruptive-technologies-technology/
https://www.it24hrs.com/2016/disruptive-technologies-technology/
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น  10  รายแรก  จากจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 1,731 ราย ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 
ตารางที่  4  รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 

ล าดับที่ ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวน 

หุ้นทัง้หมด 
1 บริษัท ทานตะวนั จ ากดั 45,115,000 56.39 
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 10,883,487 13.60 

3 
MR.PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของ
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์การทนุไทย จ ากดั (มหาชน) 

3,849,000 4.81 

4 นายเผา่สงิห์ เนื่องจ านงค์ 1,324,000 1.66 
5 นายประเสริฐ คงรักเกียรตยิศ 1,170,300 1.46 
6 นายสมเกียรติ ลมิทรง 1,125,000 1.41 

7 
MR.HUANG, TSAI-LAI โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของ
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์การทนุไทย จ ากดั (มหาชน) 

842,000 1.05 

8 
DBS VICKERS SECURITIES (SINGSPORE) PTE LTD 
A/C CLIENTS 

801,000 1.00 

9 นางสาวอไุรวรรณ บวรกีรติขจร 712,900 0.89 
10 นายธีระวฒุิ นวลแสง 635,100 0.79 

 รวม 66,457,787 83.07 
 
ที่มา :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

                ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูจาก  www.set.or.th  ก่อนการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 

บริษัท ทานตะวนั จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรือการด าเนินงานของ
บริษัทฯอยา่งมีนยัส าคญั เช่น การสง่บคุคลเข้าเป็นกรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ หรือมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางนโยบายของ
บริษัทฯเป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.set.or.th/
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โครงสร้างการถอืหุ้นและสัดส่วนการถอืหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี ้

 
 

ตารางที่ 5 โครงสร้างการถอืหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 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 
 

 
 

56.39 % 

100.00 % 

100.00 % 

บจก.ทานตะวัน 

 

บจก.ทานตะวันธุรกิจ 

บจก.ทานตะวันกรุ๊ป 

บจก.บางกอก
เทอร์มินอล 

บมจ.ทานตะวนั
อุตสาหกรรม 

97.99 % 
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การออกหลกัทรัพย์อื่น 
  ไมม่ีการออกหลกัทรัพย์อื่น  
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

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

เงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

 อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท ตอ่ หุ้น) 3.23 3.46 4.05 3.02 1.50 

 อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น  (บาท ตอ่ หุ้น) * 1.25 1.42 1.05 0.53 

 อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) * 36.11 35.00 34.79 35.00 

หมายเหต ุ   * เงินปันผลจ่ายส าหรับงวด ปี 2561 จะต้องรอมติที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562   
ซึง่จะประชมุในเดือนเมษายน 2562 และในระหวา่งปี 2560 ได้มีการเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียน  
จาก 8 ล้านหุ้น เป็น 80 ล้านหุ้น 
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โครงสร้างการจัดการ  
โครงสร้างการจดัการของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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  
 
 

                                                                                                                                          
 
 
 
  
  
 

          
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด  4  ชดุ ได้แก ่

 

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

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 

ฝ่ายสอบภายใน 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผนองค์กร 

 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

ส านกักรรมการผู้จดัการ 
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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 12 11 
2. นายสงิห์ชยั    อรุณวฒุิพงศ์1 กรรมการอิสระ 3 3 
3. นายสายณัห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ 12 12 
4. นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ กรรมการอิสระ 12 12 
5. นางสาวศศธิร วงศ์วิไล1 กรรมการอิสระ 9 9 
6. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร กรรมการ 12 12 
7. นายสรุศกัดิ ์ เหลอืงอร่ามศรี กรรมการ 12 10 
8. นางสาวนฤศสยั   มหฐิติรัฐ กรรมการ 12 12 
9. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ด ี กรรมการ 12 12 
10. นายธีระชยั    สริิธญัญานนท์ กรรมการและเลขานกุารบริษัท 12 12 

 

1 นายสิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระ เม่ือวนัที่ 15 มีนาคม 2561 และนางสาวศศิธร วงศ์วิไล ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

แทน นายสิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ วนัที่ 24 เมษายน 2561  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ตารางที่ 8 คณะกรรมการตรวจสอบ 

2 นายสิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 15 มีนาคม 2561 แตง่ตัง้นายสายณัห์ สตางค์มงคล ให้ด ารง

ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และแตง่ตัง้นางสาวศศิธร วงศ์วิไล ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน นายสิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ เม่ือวนัที่  24 
เมษายน 2561 
  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1. นายสงิห์ชยั อรุณวฒุิพงศ์2 ประธานกรรมการ 2 2 

2. 2. นายสายณัห์             สตางค์มงคล2 
ประธานกรรมการ 5 5 
กรรมการ 2 2 

3. นายอษัฎากร ลิม้ปิติ กรรมการ 7 7 
4. นางสาวศศธิร วงศ์วิไล2 กรรมการ 5 5 
5. นายธีระชยั    สริิธญัญานนท์ เลขานกุารกรรมการตรวจสอบ 7 7 
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คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกจิการที่ด ี
ตารางที่ 9 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกจิการที่ด ี

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1.  นายไพรสณัฑ์    วงศ์สมิทธ์ิ ประธานกรรมการ 5 5 
2.  นายสงิห์ชยั       อรุณวฒุิพงศ์3 กรรมการ 2 2 
3.  นายสายณัห์      สตางค์มงคล กรรมการ 5 5 
4.  นายอษัฎากร     ลิม้ปิติ กรรมการ 5 5 
5. นางสาวศศธิร   วงศ์วิไล3 กรรมการ 3 3 
6. นายธีระชยั       สริิธญัญานนท์ รักษาการเลขานกุาร 2 2 
7. นางอารี            เนื่องจากฉิม4 เลขานกุาร 3 3 

3นายสงิห์ชยั อรุณวฒุิพงศ์ ลาออกจากต าแหนง่กรรมการสรรหาฯ เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 และนางสาวศศธิร วงศ์วิไล ด ารง
ต าแหนง่แทน เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 
4แตง่ตัง้นางอารี เนื่องจากฉิม ให้ด ารงต าแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1. นายอษัฎากร         ลิม้ปิติ ประธานกรรมการ 4 4 
2. นางพจนารถ          ปริญภทัร์ภากร5 กรรมการ 1 1 
3. นายวชิิต                พนัธ์ศรีมงักร6 กรรมการ 1 1 
4. นายเดชบดินทร์      เหรียญทรัพย์ดี กรรมการ 4 4 
5. นายสรุศกัดิ์           เหลอืงอร่ามศรี6 กรรมการ 3 2 
6. นายวยุ ยง             ออ่ง7 กรรมการ 3 3 
7. นางสาวพิศวิมล     ฉตัรสริิรุ่งเรือง เลขานกุาร 4 4 

 

5 นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร ลาออกจากต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่ง เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 
6นายวิชิต พนัธ์ศรีมงักร ครบวาระการด ารงต าแหนง่เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 และแตง่ตัง้ นายสรุศกัดิ์ เหลอืงอร่ามศรี ให้
ด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่ง เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 แทนนายวิชิต พนัธ์ศรีมงักร 

7แตง่ตัง้ นายวยุ ยง ออ่ง ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่ง เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 
 

 
 
  



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 27 
ANNUAL REPORT 2018     

 

ผู้บริหาร 
ตารางที่ 11 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ (THIP) ของกรรมการและผู้บริหารตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท เป็นประจ าทกุไตรมาส โดยสรุปการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามค านิยาม
ของส านกังาน ก.ล.ต.) ซึง่รวมถึงจ านวนหลกัทรัพย์ที่ถือครองของผู้ เก่ียวข้องตามมาตรา 59 และ 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
เปรียบเทียบกบัปี 2560 ดงันี ้
ตารางที่ 12 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1.  นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร กรรมการผู้จดัการ 
2.  นายสรุศกัดิ ์ เหลอืงอร่ามศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาดและขาย 
3. นายวชิิต พนัธ์ศรีมงักร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานสนบัสนนุธุรกิจ 1 
4. นางสาวนฤศสยั   มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานสนบัสนนุธุรกิจ 2  
5.  นายธีระชยั    สริิธญัญานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการส านกักรรมการผู้จดัการ 
6.  นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ด ี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจและวางแผนองค์กร 
7.  นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
8.  นายวยุ ยง ออ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการผลติ 

ล าดับ กรรมการและผู้บริหาร ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธ.ค. 61 

 สัดส่วนการ ถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  ( % )* 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธ.ค. 60 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ( % ) 

จ านวนหุ้นท่ี  
 เปล่ียนแปลง   
 เพิ่มขึน้(ลดลง) 

1 นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ 

นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานกรรมการและ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

2  นายสงิห์ชยั  อรุณวฒุพิงศ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการที่ดี 
ลาออกเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

- - - - - 

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - - - 

 นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 

3  นายสายณัห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

- - - - - 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - - - 

 นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 

4 นายอษัฎากร ลิม้ปิต ิ กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง / 

กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

- - - - - 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - - - 

นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 

5 นางสาวศศธิร  วงศ์วิไล กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ
ที่ดี 

- - - - - 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - - - 

นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 
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ตารางที่ 12 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

*  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัทฯ ณ 31  ธันวาคม  2561  =  80,000,000  หุ้น 

เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญช ี
 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้ให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทตัง้แต่                     
วนัที่  22 กุมภาพนัธ์ 2550  ซึ่งจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีห้น้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด มีดงันี ้

1) ท าหน้าที่ประสานงานเพื่อให้การจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯให้เป็นไป
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น 
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

2) ดแูลเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้หนว่ยงานก ากบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

3) ให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ในสว่นที่จะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ตามกฎระเบียบ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจน
ติดตามกฎระเบียบที่ประกาศใหมด้่วย 

ล าดับ กรรมการและผู้บริหาร ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธ.ค. 61 

 สัดส่วนการ ถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  ( % )* 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธ.ค. 60 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ( % ) 

จ านวนหุ้นที่  
 เปล่ียนแปลง   
 เพิ่มขึน้(ลดลง) 

6 นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร 
กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 

- - - - - 

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - - - 
 นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 

7 นายสรุศกัดิ ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ / 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน

การตลาดและขาย 

- - - - - 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - - - 

นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 
 นางสาวนฤศสยั  มหฐิตรัิฐ กรรมการ / 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน
สนบัสนนุธุรกิจ2 

- - - - - 
8 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - - - 
 นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 

9 

นายเดชบดนิทร์ เหรียญทรัพย์ดี กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผน

องค์กร 

- - - - - 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - - - 
นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 

10 นางสาวนภาศริิ  มหฐิตรัิฐ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชี 

และการเงิน 

- - - - - 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - - - 

 นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 
  นายธีระชยั  สริิธญัญานนท์ กรรมการและเลขานกุารบริษัท / - - - - - 

11  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ - - - - - 
  นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง ส านกักรรมการผู้จดัการ - - - - - 
        
  นายวิชิต  พนัธ์ศรีมงักร กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน
สนบัสนนุธุรกิจ 1 

4,000 0.005% 4,000 0.005% - 

12  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - - - 
  นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง - - - - - 
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4) จดัท าและเก็บเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และ
รายงานการมีสว่นท่ีได้เสยี เป็นต้น 

5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 

6) ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
7) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทจบการศึกษาด้านบญัชี และรายละเอียดเก่ียวกบัเลขานุการ
บริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2561 วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติแต่งตัง้ให้ นางสาวนภาศิริ มหฐิติ
รัฐ เป็นผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ซึง่มีหน้าที่หน้าที่ในการควบคมุ ดแูลงานด้านบญัชีและการเงินให้ถกูต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลา ปฏิบตัิให้เป็นไปตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดย
คณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งดงักลา่วเป็นไปตามตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด รายละเอียดเก่ียวกบัผู้ รับผิดชอบ
สงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2561 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติแตง่ตัง้ให้ นางดาเรศน์ พีระบลู เป็น
ผู้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี ซึ่งมีหน้าที่ในการจดัท ารายงานทางการเงินให้มีคณุภาพ ปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยคุณสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่ง
ดงักล่าวเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด รายละเอียดเก่ียวกบัผู้ที่
ได้รับมอบหมายโดยตรงในการควบคมุดแูลบญัชีปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

1. ค่าตอบแทนของกรรมการ 
 1.1. ค่าตอบแทนประจ า และค่าตอบแทนที่เป็นเบีย้ประชุม 
บริษัทฯมีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน และคา่เบีย้ประชมุส าหรับ

กรรมการที่ไมใ่ช่ผู้บริหารรายครัง้ สว่นคา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ยจ่ายเป็นรายครัง้ตามที่ประชมุจริง โดยใช้ฐานข้อมลู
คา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนในปี 2559 ซึง่จดัท าโดยสถาบนักรรมการบริษัทไทยเป็นฐานข้อมลูอ้างอิงในการ
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่อตุสาหกรรมที่ใกล้เคียงกนั ซึง่ค านงึถึงความเหมาะสมกบัประเภทธุรกิจและ
พิจารณาตามความเหมาะสมกบัประสบการณ์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

รายละเอียดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการในรูปของเบีย้ประชมุทัง้ 4 คณะ 
1. คณะกรรมการบริษัท จ านวน 9 ทา่น จ่ายเป็นรายเดือนในอตัราคงที่ประกอบไปด้วย 

- ประธานกรรมการ    40,000 บาท / เดือน 
- กรรมการ     30,000  บาท / เดือน 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทา่น จ่ายเป็นรายครัง้ตามที่ประชมุจริง 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท / ครัง้ 
- กรรมการตรวจสอบ    10,000 บาท / ครัง้ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวน 4 ทา่น จ่ายเป็นรายครัง้ทีป่ระชมุจริง 
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  20,000 บาท / ครัง้ 
- กรรมการบริหารความเสีย่ง   10,000 บาท / ครัง้ 

4. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จ านวน 4 ท่าน  
จ่ายเป็นรายครัง้ท่ีประชมุจริง 
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  20,000 บาท / ครัง้ 
- กรรมการบริหารความเสีย่ง   10,000 บาท / ครัง้ 

ในรอบปี 2561 ค่าตอบแทนรายคณะกรรมการทุกชุด รวมเป็นเงินทัง้สิน้ตลอดปี  เท่ากับ 4,482,000 บาท ซึ่งเป็นไป
ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้ 

   ตารางที่  13  ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2561                                               (หนว่ย : บาท) 

ล าดับ 
ที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรม 
การบริษัท 
รายเดือน 

คณะกรรม 
การบริษัท 
รายครัง้ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรม 
การสรรหาฯ รวม 

1 นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ 
ประธานกรรมการบริษัท และ    
ประธานกรรมการสรรหาฯ 

480,000         160,000                 -                   -    100,000   740,000  

2 นายสิงห์ชยั             อรุณวฒัิพงศ์ 
ลาออกเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

75,000                   -          40,000                 -    20,000  135,000  

3 
นายสายณัห์           สตางค์มงคล 
 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ 

360,000           90,000       120,000                 -    50,000   620,000  

4 นายอษัฎากร ลิม้ปิติ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาฯ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

360,000          100,000        70,000        80,000  50,000  660,000  

5 นางสาวศศิธร          วงศ์วิไล 
แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาฯ  

  247,000           90,000        50,000                 -    30,000   417,000  

6 
นางพจนารถ            ปริญภทัร์ภากร 
ครบวาระกรรมการบริหารความเสีย่งเมื่อวนัท่ี 
24 เมษายน 2561 

กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

360,000                   -                  -          10,000                  -    370,000  

7 
นายสรุศกัด์ิ             เหลืองอร่ามศรี 
แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อ
วนัท่ี 24 เมษายน 2561 

กรรมการบริษัท 
 

360,000                   -                  -          20,000                  -    380,000  

8 นางสาวนฤศสยั    มหฐิติรัฐ กรรมการบริษัท 360,000                   -                  -                   -                    -    360,000  

9 นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี 
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

360,000                   -                  -          40,000                  -    400,000  

10 นายธีระชยั   สิริธัญญานนท์ กรรมการและเลขานกุารบริษัท  360,000                   -                  -                   -                    -    360,000  

11 
นายวิชิต                  พนัธ์ศรีมงักร 
ครบวาระกรรมการบริหารความเสีย่งเมื่อวนัท่ี 
24 เมษายน 2561 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

                   -                     -                  -          10,000                  -      10,000  

12 
นายวยุ ยง อ่อง 
แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อ
วนัท่ี 24 เมษายน 2561 

กรรมการบริหารความเสี่ยง                    -                     -                  -          30,000                  -      30,000  

รวม     3,322,000        440,000  280,000     190,000  250,000  4,482,000  
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1.2) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นโบนสั  
ส าหรับปี 2561 บริษัทฯมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส ซึ่งผ่านการอนุมตัิจากที่

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงันี ้ 
   ตารางที่  14  ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของกรรมการอิสระ ประจ าปี 2561                  (หนว่ย : บาท) 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กรรมการอิสระ จ านวนเงนิโบนัส (บาท) 

1 นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ 390,000 

2 นายสงิห์ชยั อรุณวฒุิพงศ์ 
ลาออกเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

62,500 

3 นายสายณัห์  สตางค์มงคล 300,000 
4 นายอษัฎากร  ลิม้ปิต ิ 300,000 
5 นางสาวศศธิร วงศ์วิไล 

แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 
200,000 

รวม 1,252,500 
 

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
คา่ตอบแทนส าหรับผู้บริหารจะเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตัิหน้าที่ ของผู้บริหารแต่

ละทา่นนัน้ ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั ส าหรับผู้บริหาร ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 เป็นจ านวนเงินรวม 
39,623,911.00 บาท   

ค่าตอบแทนอื่น 
- ไมม่ีที่นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯมีจ านวนพนกังานแยกตามสายผลติภณัฑ์และการบริหารได้ดงันี ้

ตารางที่  15   จ านวนพนักงานแยกตามสายผลิตภณัฑ์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ประเภทของส่วนงาน รายเดือน  (คน) รายวัน  (คน) รวม (คน) 

โรงงานผลติถงุทัว่ไป 9 69 78 
โรงงานผลติถงุซิป 98 721 819 
โรงงานผลติหลอดดดูเคร่ืองดื่ม 24 222 246 
สว่นการบริหารงานกลางส านกังานใหญ่(โรงงาน) 238 151 389 
สว่นการบริหารงานกลางส านกังานสาขา(ST) 123 0 123 

รวม 492 1,163 1,655 
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ตารางที่  16   ผลตอบแทนของพนักงานประจ าปี 2561 
รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

 เงินเดือน 187,397,691.00 
 คา่แรง 230,767,389.09 
 โบนสั 39,580,000.00 
เงินประกนัสงัคมและเงินกองทนุทดแทน 10,803,957.00 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 4,557,152.00 
เงินสวสัดกิารอื่น 11,149,859.57 

รวม 484,256,048.66 

คิดเป็นร้อยละ  17.35 ของค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและการพัฒนาบุคลากร 

ผลตอบแทนที่บริษัทฯจดัให้แก่พนกังานทกุระดบัชัน้และทกุเชือ้ชาติอยา่งเสมอภาคและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดยีวกนั 
ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนสัและเบีย้ขยนั เงินสมทบประกันสงัคม เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินชดเชยกรณีเกษียณอาย ุโดยในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนดงักลา่วให้แก่พนักงานทัง้
องค์กรรวมทัง้สิน้ 484,256,048.66 บาท 

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

การพฒันาบุคลากรของบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯให้ความส าคญัต่อการฝึกอบรมและการเสริมความรู้
อยา่งตอ่เนื่อง  โดยเน้นเสริมสร้างสิง่ที่จ าเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพของพนกังานทกุระดบัให้เกิดความตระหนกั  
ความรู้  ความเข้าใจ  ทกัษะ  ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ  ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต  อนัจะ
น าไปสูค่วามก้าวหน้าของพนกังานและบริษัทฯตอ่ไป  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯได้
มีการจัดท าเอกสารปฐมนิเทศส าหรับพนักงานใหม่ทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัด
ปฐมนิเทศแนะน าลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจ ระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ส าหรับพนกังาน
ที่ได้ร่วมงานกบับริษัทฯแล้ว ได้จัดส่งบุคลากรไปศึกษาดงูานและการสมัมนาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจดั
อบรมภายในและการเข้าร่วมหลกัสตูรอบรมโดยองค์กรภายนอก 

บริษัทฯมีนโยบายการพฒันาพนกังาน โดยเน้นให้มีการฝึกอบรมครบทกุระดบัชัน้ จดัให้มีระบบการจดัการฝึกอบรมให้
ความรู้ทกัษะในการปฏิบตัิงานแก่พนกังาน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจ าปี มุ่งหวงัให้พนกังาน  ทกุคนเกิด
ความเข้าใจและสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้อง มีประสิทธิภาพ ส าหรับพนกังานที่เก่ียวข้องกับการผลิต จะเน้นเร่ืองลดการ
เกิดของเสยี และค านงึถึงความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ได้สร้างจิตส านกึด้านสิง่แวดล้อมให้แก่พนกังาน มีการฝึกอบรมใน
การใช้วตัถดุิบให้คุ้มคา่  มีการจดัระบบการทิง้ขยะและมกีารแยกขยะที่มีพิษ ขยะเปียก ขยะแห้ง ตลอดจนการลดอบุตัิเหตใุนการ
ท างานมีการสง่เสริมรณรงค์    ในเร่ืองการลดอบุตัิเหต ุการรักษาความปลอดภยัในระหวา่งการท างาน 

รายละเอียดจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ของพนกังานต่อปี และสถิติด้านความปลอดภยัปรากฎอยูใ่นรายงานการ
พฒันาเพื่อความยัง่ยืน ปี 2561 
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การก ากับดูแลกจิการ 
นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ  

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างความนา่เช่ือถือให้กบัผู้ลงทนุ และผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยีตอ่การด าเนินธุรกิจ เพิ่มมลูคา่
ขององค์กรและสง่เสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจดัการธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อให้
สามารถบรรลเุปา้หมาย อนัเป็นคณุค่าพืน้ฐานขององค์กรชัน้น า ดงันัน้ บริษัทฯจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อ
เป็นกรอบในการปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1.  คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน จะปฏิบตัิตามคู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการของบ ริษัทฯ ด้วยความ

เช่ือมัน่ และเข้าใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน จะน าหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปปฏิบตัิในการบริหาร

จดัการธุรกิจทกุระดบั  
3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน จะยึดมัน่ในความเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเทา่เทียม

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

สอดคล้อง และเหมาะสมกับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ และความต้องการของสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 
การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 
บริษัทฯก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ที่จะต้องรับทราบและ

ปฏิบตัิตามนโยบายและข้อก าหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อีกทัง้ผู้บริหารทุกระดบัจะต้องดูแล
รับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัในการสง่เสริมให้พนกังานภายใต้การบงัคบับญัชามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามคูม่ือ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯอยา่งเคร่งครัด 

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

หากพนกังานทุกระดบัของบริษัทฯประสบปัญหาในการตดัสินใจ หรือปฏิบตัิงานเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้
ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯให้ตัง้ค าถามเก่ียวกบัการกระท านัน้กับตนเอง ดงันี ้

1. การกระท านัน้ขดัตอ่กฎหมายหรือไม่ 
2. การกระท านัน้ขดัตอ่นโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯหรือไม่ 
3. การกระท านัน้สง่ผลเสยีตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯอยา่งร้ายแรงหรือไม่ 
ทัง้นีห้ากพนกังานพบการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกลา่วหา

ไปยงัประธานกรรมการบริษัท บริษัทฯจะด าเนินการตรวจสอบโดยไมเ่ปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิด
ขึน้กบัผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกลา่วหาดงักลา่ว ซึง่เป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัทฯ 
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ระบบการด าเนินงานและการควบคุมภายในของบริษัทฯตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯค านึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยสนบัสนนุ สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับและ
เช่ือถือได้ โดยให้สิทธิการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่อย่างอิสระ การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและเสนอวาระการ
ประชุมลว่งหน้า การเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น การเลือกตัง้กรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก 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) บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 โดยชีแ้จงรายละเอียดและวิธีการ
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบบญัชี คือวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 - วนัท่ี 29 ธนัวาคม 
2560 พร้อมทัง้ส่งหนงัสือถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบ
วาระการประชุมต้องเป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึง่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ  

2) บริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมลูหนงัสือเชิญประชมุ ระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนงัสือ
มอบฉนัทะทกุแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (ส าหรับผู้ ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศ
ไทยเท่านัน้) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้ข้อมลูประกอบการพิจารณาระเบียบ
วาระผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ามากกวา่ 30 วนั ก่อนที่จะจดัสง่เอกสารเชิญประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น คือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561 ซึง่ก าหนดการประชมุคือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 

3) บริษัทฯได้จดัท าหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยระบสุถานที่ วนั เวลา ประชุมอยา่งชดัเจน  พร้อมทัง้
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมลูส าคญัและจ าเป็นประกอบการพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมครัง้ที่ผ่านมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉันทะและระบวุิธีการมอบฉันทะให้ชดัเจน และเอกสารประกอบการ
ประชุมอื่นๆ โดยจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าอย่างน้อย 21 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น คือวนัที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารเพื่อการตดัสินใจในการลงมติอยา่งเพียงพอ ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และมีโอกาสศกึษาวาระการ
ประชุมลว่งหน้า พร้อมทัง้ประกาศลงในหนงัสือพิมพ์ ติดต่อกนัต่อเนื่อง 3 วนั ก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 3 วนั เพื่อเป็นการ
บอกกลา่วการเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าส าหรับให้ผู้ ถือหุ้นเตรียมตวัมาร่วมประชมุ  

บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเพื่อสอบถามข้อมลูในแตล่ะวาระหรือข้อมลูอื่นๆของบริษัทฯเป็นการลว่งหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่วันที่ 2 เมษายน 2561 - วันที่ 20 เมษายน 2561 ผ่านทางอีเมล์ irthip@thantawan.com หรือ
ตามที่อยูข่อง บริษัทฯ หากผู้ ถือหุ้นต้องการข้อมลูเพิ่มเติมสามารถติดตอ่โดยตรงได้ที่  

เลขานกุารบริษัท  
บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

mailto:irthip@thantawan.com%20หรือ
mailto:irthip@thantawan.com%20หรือ
mailto:irthip@thantawan.com%20หรือ
mailto:irthip@thantawan.com%20หรือ
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เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ ชัน้ 32  
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
ทางโทรศพัท์ 02-2738333 ตอ่ 3209 ทางโทรสาร 02-2738484 
 

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) บริษัทฯได้อ านวยความความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นในวนัประชมุอยา่งเทา่เทียมกนั โดยจดัเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมลูในการ

ตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียน
ก่อนเวลาประชมุ 2 ชัว่โมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชมุ สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้โดยไมเ่สยีสทิธิ  

2) บริษัทฯได้จดัให้มีสถานท่ีจดัการประชมุที่สะดวกตอ่การเดินทางมาเข้าร่วมการประชมุและมีขนาดเพียงพอรองรับจ านวน ผู้
ถือหุ้น และมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน ณ วนัประชมุ เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่และรักษาความปลอดภยัให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุ
ราย ในปี 2561 บริษัทฯได้จัดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชัน้ 39 อาคารซนัทาว
เวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ซึ่งเดินทางได้สะดวกเนื่องจากอยูต่ิดถนนวิภาวดีรังสติและ
ถนนพหลโยธิน ตัง้อยูไ่มไ่กลจากสถานีรถไฟฟา้สถานีหมอชิต และรถไฟฟา้ใต้ดินสถานีจตจุกัร และสถานีพหลโยธิน 

3) บริษัทฯได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนน แสดงถึงเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จดัพิมพ์ไว้
บนแบบลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีจุดตรวจเอกสาร  กรณี
มอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนงัสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้ รับ
มอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน 

4) บริษัทฯ ไม่กระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนย่อมมีสิทธิ เข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ  

5) ก่อนเร่ิมประชุมทุกครัง้ ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการประชุมทัง้หมด อาทิ การเปิดประชุม 
และการออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้วิธีการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีจะต้องลงมติในแตล่ะวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

6) บริษัทฯ จะระบกุารมีสว่นได้เสยีของกรรมการไว้ในหนงัสอืเชิญประชุมฯ และในการประชมุผู้ ถือหุ้น หากกรรมการทา่นใดมี
ส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทราบ  ก่อนการ
พิจารณาวาระ โดยกรรมการทา่นท่ีมีสว่นได้เสยีนัน้จะไมร่่วมประชมุในวาระนัน้ๆ 

7) สนบัสนุนให้ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซกัถาม แสดงความเห็นให้
ข้อเสนอแนะและออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในทกุวาระ 

บริษัทฯได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
คนใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ขอให้ชมูือขึน้ และลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และเจ้าหน้าที่
จะบนัทึกคะแนนเสียงโดยการแสกนบาร์โค้ดที่บตัรยืนยนัการลงคะแนน พร้อมทัง้เก็บบตัรดงักล่าว ส่วนผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้
ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ
พร้อมกนัทัง้หมด ภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทฯด าเนินการลงคะแนน
เสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 
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การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นหลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) บริษัทฯเปิดเผยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัท าการถดัไป ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ จัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลงัวันประชุมตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
เผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย รายช่ือกรรมการ และฝ่ายจดัการที่เข้าร่วม
ประชุม ขัน้ตอน และวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม และการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การออกเสียง และข้อ
ซกัถามของผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระ และค าชีแ้จงหรือความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุมอย่างละเอียด พร้อมทัง้ 
เผยแพร่วีดิทศัน์การประชมุให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ  

2) น าข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นในการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น มาพิจารณาและ
หาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพฒันาการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่อง 

บริษัทฯได้เปิดเผยมติการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2561  ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่
ละวาระผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯภายหลงัเสร็จสิน้
การประชมุ (www.thantawan.com) 

 

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

ฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนงัสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุและลงมติเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นทกุประการ ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาประชมุและ  ลง
มติแทนก็ได้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวตัิ ข้อมูลการท างาน และรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาวาระ
ตา่งๆ ของกรรมการอิสระแตล่ะทา่นอยา่งครบถ้วนเหมาะสม 

2) ด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นตามล าดบัระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ และมีนโยบายที่จะไมเ่พิ่มระเบียบวาระ
ในท่ีประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า   

3) จดัสรรเวลาประชมุอยา่งเพียงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และตัง้
ค าถามในที่ประชุมและได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทกุวาระการประชุม
ผา่นบตัรลงคะแนนเสยีงที่บริษัทฯ ได้แจกให้ในวนัประชมุ   

4) กรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้ได้บนัทึกประเด็นซกัถาม
และข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ 

5) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบนัผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารส าคญัของบริษัทฯ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ โดยภายหลงัจากการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (ตลท.) แล้ว ได้น าข้อมลูเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเร่ืองตา่งๆตามล าดบัในระเบียบวาระที่ได้ก าหนด
ไว้ในหนงัสือนดัประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงล าดบัวาระดงักล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเร่ืองอื่นที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนีภ้ายหลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาเร่ือง
ตา่งๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมในเร่ืองที่มีความสนใจก่อนปิดการประชมุ 
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การป้องกนัการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯได้ให้ความส าคญัเร่ืองการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชดุยอ่ย ผู้บริหาร และพนกังานบริษัทฯอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด
นโยบาย และแนวปฏิบตัิตา่ง ๆ ในเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี ้
1) ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต้องรายงานการมีสว่นได้สว่นเสยีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการของบริษัทฯ เมื่อ

เข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูเป็นครัง้แรก และรายงานทกุครัง้เมื่อมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมีสว่น
ได้สว่นเสยี รวมถึงรายงานเป็นประจ าทกุสิน้ปี และแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 

2) ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทท่านใดมีสว่นได้เสียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองที่ก าลงัมีการพิจารณา 
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองนัน้ โดยอาจไม่เข้าร่วมการประชุมหรืองดออกเสียง 
เพื่อให้การตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอยา่งโปร่งใส ยตุิธรรม 
ในปี 2561 ไมพ่บวา่มีผู้ เก่ียวข้องทา่นใดมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

 

หมวดที่ 3  การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
บริษัทฯให้ความส าคญัตอ่การค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ โดยด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

และเป็นธรรมต่อผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย มุ่งมัน่ในการพฒันากิจการของบริษัทฯให้เจริญก้าวหน้ามัน่คงอย่างยัง่ยืน สามารถ
สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม ปกปอ้งผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สนิของบริษัทฯเสมือนวิญญชูนพงึรักษาทรัพย์สิน
ของตน ในการนีบ้ริษัทฯได้ดแูลสทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกลุม่ตา่งๆ ด้วยการปฏิบตัิที่ดีอยา่งเทา่เทียมกนั  ดงันี  ้
 

ผู้ถือหุ้น:  บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และราย
ยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอยา่งสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 

ลูกค้า: บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะผลติสนิค้าที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ปฏิบตัิด้านการตลาดด้วยความเป็นธรรมรับผิดชอบตอ่คณุภาพ
และมาตรฐานผลิตภณัฑ์ ตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า รักษาความลบัของลกูค้าอย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ พร้อมทัง้มี
หนว่ยงานท่ีท าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนของลกูค้าเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้าโดยเร็ว 
 

คู่แข่ง: บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการค้า โดยสจุริตและเป็นธรรม โดยใช้หลกัคูแ่ขง่เชิง
พนัธมิตร อนัเป็นการสง่เสริมซึง่กนัและกนัในกรอบท่ีไมก่่อให้เกิดความเสยีหายทางธุรกิจและความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 
 

คู่ ค้า/เจ้าหนี:้ บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการที่ทจุริตในการค้ากบัคู่ค้าและเจ้าหนี ้ มีขัน้ตอนปฏิบตัิงานการคดัเลือกคู่ค้าอย่างเป็น
ระบบและมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่มีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ทัง้เร่ืองวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน การช าระคืน การ
ดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกนั และเร่ืองอื่นใดที่ได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้เพื่อบรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั 
 

พนักงาน: บริษัทฯ ค านึงถึงการคุ้มครองทางสงัคมของแรงงาน ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานตรงตามข้อ
กฎหมายก าหนด ตลอดจนการสร้างความผกูพนัระหวา่งพนกังานและองค์กรด้วยการจดัการทรัพยากรบคุคลอยา่งเป็นธรรมใน
ด้านผลตอบแทน สวสัดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ  ตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้ส่งเสริมให้
พนกังานมีสว่นร่วมกบักิจกรรมของชมุชน 
 

ชุมชน สังคม หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง: บริษัทฯ สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชมุชนและสงัคม 
พร้อมกบัสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในกิจกรรมของชุมชน เพื่อด าเนินกิจกรรมการพฒันาชุมชนและสงัคมให้เกิดประโยชน์  
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และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่ อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติโดยรวม 
 
ผลการด าเนินงานเก่ียวกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีประจ าปี 2561 ได้กลา่วไว้ในรายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน ปี 2561  

 
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

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

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

บริษัทฯให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั ถกูต้อง ครบถ้วน แมน่ย า เพื่อให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีใช้ประกอบการ
ตดัสินใจ การเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในการด าเนินการตวัหนึง่ซึ่ง เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่แก่
นกัลงทนุถึงความซื่อสตัย์สจุริตในการด าเนินงาน และเป็นกลไกการตรวจสอบในการด าเนินการ บริษัทฯจึงก าหนดแนวปฏิบตัิ
เพื่อก ากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใส ดงันี ้
1) คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศทาง

การเงิน และที่ไมใ่ช่ทางการเงินอยา่งเพียงพอ เช่ือถือได้และทนัเวลา เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯได้รับ
สารสนเทศที่เท่าเทียมกนัตามที่ก าหนดโดยกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯมีการจดัท าและปรับปรุงข้อมลูบน
เว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม ่าเสมอ รวดเร็ว ทนัสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นสามารถหาข้อมลูประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม และติดตอ่กบัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบตอ่การให้ข้อมลูได้อยา่งสะดวก รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

2) ระบบสารสนเทศของบริษัทฯได้รับการจดัท าขึน้อยา่งรอบคอบ มีความชดัเจน ถกูต้องและโปร่งใสด้วยภาษาที่กระชบั เข้าใจ
ง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญั และจ าเป็นอยา่งสม ่าเสมอไมว่า่จะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสยีตอ่บริษัทฯ 

3) จัดให้มีหน่วยงานประชาสมัพันธ์ท าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ท่ีเป็น
ประโยชน์ให้กับผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน พนกังาน ผู้ เก่ียวข้อง และสาธารณชนทัว่ไป อย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ ขจดั
ความเข้าใจที่ผิด รวมทัง้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี ้
นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูล การด าเนินการ และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่อง
ทางการติดตอ่ที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย 

4) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบ
บญัชี พร้อมทัง้รายงานประจ าปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 39 
ANNUAL REPORT 2018     

 

5) คณะกรรมการดแูลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึง่รวมถงึงบการเงิน รายงานประจ าปีแบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานอยา่งเพยีงพอ รวมทัง้ สนบัสนนุให้บริษัทฯจดัท าค าอธิบาย และการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส 

6) คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ในปี 2561 บริษัทฯได้มีการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

1) ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

2) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
3) เว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี www.thantawan.com ซึง่มีทัง้สองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
4) การจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 

นอกจากนี ้บริษัทฯมีมาตรการปอ้งกนัการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายใน โดยก าหนดให้พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ 
ต้องไม่น าข้อมูลที่เป็นความลบัไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถ
เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก อนัน าไปสูก่ารแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมลู
ที่มีผลกระทบตอ่ราคาหุ้น ความลบัทางการค้า หรือสตูรการประดิษฐ์คิดค้นตา่งๆ เป็นต้น  พนกังานท่ีเปิดเผยข้อมลูและขา่วสาร
ที่ส าคัญของบริษัทฯออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯจะได้รับพิจารณามาตรการทางวินยัตาม
ระเบียบของบริษัทฯและอาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯมีแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้อง
ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ประโยชน์ให้แก่บริษัทฯได้เป็นอยา่งดี มีความทุม่เทและ
ให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตัง้จากผู้ ถือหุ้นมาเป็นผู้ก ากบัแนว
ทางการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการด าเนินธุรกิจ และแต่งตัง้
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเร่ืองที่ได้รับมอบหมาย ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้แต่งตัง้
เลขานกุารบริษัท รับผิดชอบการด าเนินการประชมุและการปฏิบตัิตามกฎหมาย  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเร่ือง
ขนาดและองค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาบริษัทฯสูว่ตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่
บริษัทฯก าหนดไว้ สาระส าคญัส าหรับแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดงัตอ่ไปนี  ้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
1) มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั 
2) มีจ านวนอยา่งน้อย 5 คน แตไ่มเ่กิน 9 คน ซึง่ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 9 คน โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้ และต้องมี
อายไุมเ่กิน 75 ปีบริบรูณ์  

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

http://www.thantawan.com/
http://www.thantawan.com/
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4) กรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบด้วยทกัษะทางด้านอตุสาหกรรม ด้านบญัชีการเงิน ด้านธุรกิจ 
ด้านการจดัการ ด้านการตลาดระหวา่งประเทศ ด้านกลยทุธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการก ากบัดแูล
กิจการ โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คนด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบญัชี
การเงินอยา่งน้อย 1 คน 

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

6) มีการจดัแบง่บทบาทหน้าที่ระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และฝ่ายจดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน   
ปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการษัท 9 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ประกอบไปด้วยผู้ ที่มีความรู้ ความสามารถที่

หลากหลาย และสอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  
 

2. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
    นโยบายการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ 
1) บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการแตล่ะคนสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯแล้ว

ต้องไม่เกินจ านวน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน (ถ้ามี) ทัง้นี ้
เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อยา่งเต็มที่ 

2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 

3) นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดับสูง บริษัท ฯได้
ก าหนดให้การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามพระราชบญัญัติมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และต้องผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด ารง
ต าแหนง่ 
ในปี 2561 ไมม่ีกรรมการบริษัททา่นใด ด ารงต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แหง่ รายละเอียดการด ารงต าแหนง่ของ

กรรมการแตล่ะทา่นได้เปิดเผยไว้ในหน้าประวตัิกรรมการ และผู้บริหารในเอกสารแนบ 1 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่ของกรรมการบริษัท 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯได้ก าหนดจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีกรรมการบริษัทต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯมีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 9 คน แต่ละคนจะด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็
ตาม กรรมการบริษัทท่ีออกไปนัน้อาจได้รับเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อีกก็ได้ 
จ านวนวาระการด ารงต าแหนง่ติดตอ่กนัของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี โดยเร่ิมนบัวาระแรกตัง้แต่ปีที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก 
และครบก าหนดการด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระในวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีที่ตนครบก าหนดออกตามวาระ ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอช่ือกรรมการอิสระดงักล่าวให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการ
ตอ่ไปได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร แตใ่ห้คณุสมบตัิความเป็นอิสระของกรรมการนัน้สิน้สดุลง 
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4. กรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุม่ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ

มีความสามารถเข้าถึงข้อมลูทางการเงินและทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็น
อย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีหน้าที่
ในการจดัท ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับแตง่ตัง้และเปิดเผยข้อมลูความเป็นอิสระไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วน ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก ากบั
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) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

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

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

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 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) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัส าคญั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยัส าคญักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั 
และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

  



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 42 
ANNUAL REPORT 2018     

 

5. ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และเร่ืองที่

กฎหมายก าหนด ให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2) ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ค่านิยมร่วมขององค์กร หรือวตัถปุระสงค์และหลกัการของบริษัทฯ 

โดยมีการทบทวนและอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี 
3) ก ากบัดแูลกิจการให้สามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยืน ภายใต้ปัจจยัทัง้โอกาส และความเสีย่งทีม่ีผลกระทบตอ่กิจการ และผู้มี

สว่นได้สว่นเสยี 
4) พิจารณาแผนหลักในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีด

ความสามารถของบริษัทฯให้แขง่ขนัได้ในระดบัสากล 
5) ติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทฯไปปฏิบตัิ และติดตามวดัผลการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้ให้นโยบายเพื่อการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ โดยค านงึถึงความปลอดภยั 
และสขุอนามยั ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนการพฒันาบคุลากร 

6) ก ากบัดแูลและพฒันานโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบตัิ 
และเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตัิ รวมทัง้ อนมุตัินโยบายดงักลา่ว และทบทวนเป็นประจ า อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ คู่มือ
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ พร้อมทัง้ก ากบัดแูลให้มีระบบควบคมุภายใน และการ
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพื่อลดความเสีย่งด้านการทจุริตและการใช้อ านาจอยา่งไมถ่กูต้อง รวมทัง้ปอ้งกนัการกระท า
ผิดกฎหมาย 

8) ก ากบัดแูล และสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมลูค่าแก่บริษัทฯ ควบคู่กบัการสร้างคณุประโยชน์
ตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย 

9) จัดให้มีกรอบการก ากับดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10) สอดสอ่งดแูลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ระหวา่งผู้มีสว่นได้สว่นเสียของบริษัทฯ  
ก าหนดแนวทางในการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส าคญั โดยที่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ไมค่วรมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน 

11) ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง และก ากับดูแลให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และทนัเวลา 

12) ตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่น
เสียทกุฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากบัดแูลกระบวนการ และช่องทางในการรับ และจดัการกบัข้องร้องเรียนของผู้
ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย
สามารถติดตอ่/ร้องเรียนในเร่ืองที่อาจจะเป็นปัญหาให้กบัคณะกรรมการได้โดยตรง 

13) คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบ และนโยบาย รวมทัง้ จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นภายในบริษัทฯ หรือ การว่าจ้างหน่วยงานภายนอกที่มี
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ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าว และก าหนดให้มีการ
ทบทวนระบบท่ีส าคญัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้ให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  

14) ให้มีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบาย
และรายงานผลการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยการรายงานผา่นคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุ
ไตรมาส บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ ให้ความส าคัญกับ
สญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 

15) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ตามที่ได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้ พิจารณาแต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อดแูลรับผิดชอบงานด้านต่างๆ เก่ียวกบัคณะกรรมการบริษัท 
และจัดการงานอนัส าคญัของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบของ
เลขานกุารบริษัท 

16) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจ ให้แก่ คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการผู้จดัการ และ/หรือ ผู้บริหาร ปฏิบตัิการอยา่ง
หนึ่งอย่างใด เพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึง การยกเลิก เพิกถอน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แก้ไขการมอบอ านาจหน้าที่ดงักลา่ว  

17) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการซือ้และจ าหน่ายสินทรัพย์ การลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการ เข้า
ร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ภายใต้ข้อบงัคบัและวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ รวมทัง้ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

6. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
 บริษัทฯได้แบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน โดยกรรมการบริษัท
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการในระดบันโยบาย ส่วนฝ่ายจัดการท าหน้าที่ในการ
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เพราะฉะนัน้ ประธานกรรมการบริษัท จึงเป็นบคุคลคนละคนกบักรรมการผู้จดัการ 
โดยทัง้สองต าแหนง่จะผา่นการพิจารณาแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บคุคลที่เหมาะสมที่สดุ 
 ประธานกรรมการบริษัท ไมไ่ด้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ และไมม่ีอ านาจ
ลงนามผกูพนับริษัทฯเพื่อให้แบง่แยกหน้าที่ระหวา่งการก ากบัดแูลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯกบัการบริหารงานได้อยา่ง
ชดัเจน 
 ส าหรับฝ่ายจดัการได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินงานภายใต้นโยบายที่ก าหนด รับผิดชอบผลการด าเนินงาน
โดยรวม ควบคมุค่าใช้จ่ายและงบลงทนุตามขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการอนมุตัิในแผนงานประจ าปี ด าเนินการตามนโยบาย
ด้านบคุคล แก้ไขปัญหาความขดัแย้งที่มีผลกระทบตอ่องค์กร และสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพกบัผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
6.1 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
1) พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกบักรรมการผู้จดัการ และดแูลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม 

2) เ รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน และก าหนดให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท โดยไมม่ีกรรมการท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

3) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

4) จดัสรรเวลาในการประชมุคณะกรรมการบริษัทที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการอภิปรายประเด็นตา่งๆ ในการบริหารจดัการและ
ก ากบัดกิูจการ หรือก ากบัให้การเสนอช่ือเร่ืองเข้าสูว่าระการประชุมได้อยา่งรอบคอบและมีประสิทธิผล สง่เสริมให้ใช้ดลุย
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พินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นประกอบการพิจารณาตดัสินใจได้อย่าง
เหมาะสม พร้อมทัง้สรุปมติที่ประชมุและสิง่ที่จะต้องด าเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 

5) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสอื
นดัประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดแูลให้มีการตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

6) สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
7) ก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและการจดัการอยา่งโปร่งใส ในกรณีที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

8) เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ และสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ
และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัทฯ 

9) ก ากบัดแูลให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการบริษัทแตล่ะคนเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

6.2 บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้ จัดการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ท าหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  อย่างเคร่งครัด ซื่อสตัย์ 
สจุริต และรักษาผลประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ไม่ท าการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลกัษณะขดัแย้งกบั
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยหน้าที่และความรับผิดชอบประกอบด้วย 
1) จดัท าและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี/10 ปี ตลอดจนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัท 
2) จดัหาข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมลูอื่นท่ีคณะกรรมการบริษัท ต้องการ 
3) บริหารงานของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
4) บริหารงานของบริษัทฯ ตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
5) จดัโครงสร้างและบริหารจดัการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้ค าแนะน า 
6) ปรับวฒันธรรมองค์กรของบริษัทฯ เพื่อสนบัสนนุวิสยัทศัน์พนัธกิจและกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
7) น านโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัและแนวทางปฏิบตัิตามมาตรการการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ประกาศและ

บงัคบัใช้ในองค์กรอยา่งทัว่ถึง และให้มีการสอบทานกระบวนการปฏิบตัิตามมาตรการฯ อยา่งตอ่เนื่อง 
8) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9) มอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบ 

ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯได้ก าหนดไว้ 
10) จัดท าและเสนอรายงานการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองที่ส าคญัอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการ

จดัท ารายงานเร่ืองอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทต้องการ 
11) เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการติดตอ่กบับคุคลภายนอก 
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7 อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิเร่ืองต่างๆของบริษัทฯตามขอบเขตหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมถึงการก าหนดทบทวนวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ในการด าเนินงาน 
แผนงานหลกัของนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานของธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจระยะกลาง
และระยะยาว การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และก ากบัดแูลรายจ่ายการลงทนุท่ีส าคญั 
รายการระหวา่งกนั การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทนุ  ในการอนมุตัิการท ารายการใด ๆ หรือการ
เสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการควรมัน่ใจได้ว่า การท ารายการดงักลา่วจะไม่กระทบตอ่ความต่อเนื่อง
ในการด าเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี ้ 

 
8 การประชุมคณะกรรมการ 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท จะมีการก าหนดขึน้เป็นตารางการประชมุลว่งหน้าในแตล่ะปี เพื่อให้กรรมการบริษัท
สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม  โดยจะ
ปรึกษาหารือกบักรรมการผู้จดัการ ประกอบกบัการพิจารณาตามค าขอของกรรมการที่จะบรรจุเร่ืองอื่นที่ส าคญัเป็นวาระการ
พิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า  เพื่อที่จะมี
เวลาเพียงพอในการศกึษาพิจารณาและตดัสนิใจอยา่งถกูต้องในเร่ืองตา่งๆ โดยมีข้อปฏิบตัิดงันี ้
1) ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชมุกนัอยา่งน้อย 6 ครัง้ต่อปี ทัง้นีก้รรมการบริษัท ต้องมาประชมุอย่างน้อย 2 ใน 3 

จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  
2) บริษัทฯก าหนดให้มีการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย  7 วนัก่อนวนั

ประชมุ เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศกึษาพิจารณาและตดัสนิใจอยา่งถกูต้องในเร่ืองตา่งๆ อยา่งพอเพียง และสามารถจดัเวลา
การเข้าร่วมประชมุได้ 

3) ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการจดัเร่ืองที่จะเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการ โดยมีการปรึกษาหารือ
กับกรรมการผู้จัดการและพิจารณาค าขอของกรรมการ ที่จะบรรจุเร่ืองอื่นที่ส าคญัเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครัง้
ตอ่ไป 

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

5) คณะกรรมการบริษัท ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนครัง้ที่จดัประชมุ   

6) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็น เพื่อขอเอกสารและข้อมลูค าปรึกษาและบริการต่างๆ เก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้ บริหารระดับสูงและอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจ าเป็นเพื่อ
ประกอบการประชมุในแตล่ะครัง้ 

7) สนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ีเก่ียวข้อง  
8)   สนบัสนนุให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชมุระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาตา่งๆเก่ียวกบั

การจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย 

9) การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ณ ขณะที่ท าการลงมติใน
วาระนัน้ๆ 
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10) กรรมการบริษัท ที่อาจมีสว่นเก่ียวข้อง หรือมีสว่นได้เสียในแต่ละวาระการประชุมจะต้องงดออกเสียงหรือให้ความคิดเห็นใน
วาระนัน้ๆ 

11) การจดบนัทกึการประชมุคณะกรรมการบริษัท ผลการประชมุและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชดัเจน
เพื่อใช้อ้างอิง 

ในปี 2561 มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท ทัง้หมด 12 ครัง้ และกรรมการอิสระของบริษัทฯได้จดัประชมุกนัเอง
โดยไมม่ีผู้บริหารเข้าร่วมจ านวน 1 ครัง้ ซึง่ได้เปิดเผยจ านวนครัง้การเข้าประชมุกรรมการแตล่ะทา่นไว้ในตารางที่ 7 
 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
 บริษัทฯได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจ าทกุปี โดยจดัท าการประเมินในรูปแบบของการประเมินทัง้คณะ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนั
พิจารณาผลงาน และปัญหา เพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานของคณะกรรมการตอ่ไป 
 ในปี 2561 บริษัทฯได้ใช้แนวทางการประเมินตามรูปแบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึง
ประเด็นส าคญั อนัได้แก่ โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การ
ประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการและการพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันา
ผู้บริหาร  
 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์  ขัน้ตอนที่ชัดเจน โดย
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาแบบประเมิน และแบบสอบถามเก่ียวกบั
ความต้องการทราบข้อมลูเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา ทัง้นี ้บริษัทฯอาจจะพิจารณาการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกให้ก าหนดแนวทางและเสนอประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและจะเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจ าปี 
 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย เมื่อประเมินเสร็จแล้วจะท าการรวบรวม สรุปผลและน าเสนอตอ่คณะกรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ทราบก่อน จากนัน้จึงน าส่งให้ประธานกรรมการของแต่ละชุดทราบ
ตอ่ไป 
 

ตารางที่ 17 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561  

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 
ผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทัง้คณะ 

1. คณะกรรมการบริษัท 93.40 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 92.13 
3. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ด ี 90.88 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 86.11 
หลกัเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแตล่ะข้อทัง้หมด ดงันี ้

มากกวา่ร้อยละ 85    = ดีเยี่ยม 
มากกวา่ร้อยละ 75    = ดีมาก 
มากกวา่ร้อยละ 65    = ดี 
มากกวา่ร้อยละ 50    = พอใช้ 
ต ่ากวา่ร้อยละ   50    = ควรปรับปรุง 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทาง
ธุรกิจ การด าเนินตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยใช้แบบ
ประเมินตามรูปแบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
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 85.38% อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ส่วนผลการประเมินจากดชัชีว้ดัผลงานหรือ
ผลส าเร็จของงาน เท่ากบัร้อยละ 77.10% อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ดงันัน้ ผลการประเมินกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯที่ประเมิน
โดยคณะกรรมการบริษัทรวมกบัดชัชีว้ดัผลงานหรือผลส าเร็จของงาน  เท่ากบัร้อยละ 78.80% พบว่ามีผลการปฏิบตัิงานอยูใ่น
เกณฑ์ “ดมีาก” 
 
10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
1) บริษัทฯได้ส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเร่ืองหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  ให้กับกรรมการ

บริษัท กรรมการเฉพาะเร่ือง ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 
2) คณะกรรมการควรดแูลให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าและเปิดเผยข้อมลูมีความรู้ทกัษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกบั

หน้าที่ความรับผิดชอบและมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าว หมายรวมถึง ผู้บริหารสงูสดุสายงานบัญชีและการเงิน 
ผู้จดัท าบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

3) บริษัทฯได้จัดท าเอกสารปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่  เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานรวมถึง  การจัด
ปฐมนิเทศแนะน าลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหมด้่วยโดยกรรมการบริษัท 
ต้องผา่นการอบรมหลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

4) บริษัทฯมีการพฒันาผู้บริหารอยา่งต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการหมนุเวียนต าแหน่งภายในองค์กร  รวมทัง้เตรียม
ความพร้อมส าหรับการสบืทอดต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ โดยจดัให้มีการประเมินศกัยภาพผู้บริหารระดบัสงู 

5) บริษัทฯจัดให้มีระบบพี่เลีย้ง (Mentoring Program) เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้ บริหารอาวุโส  หรือ
ต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ เมื่อถึงเวลาสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ บริษัทฯจะพิจารณาผู้ทรงคณุวฒุิที่ได้รับ
การสรรหาและคดัเลอืกจากภายนอก หรือผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ หรือผู้บริหารระดบัอาวโุสที่มีความพร้อม เข้า
สูก่ระบวนการสรรหา 
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การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นกรรมการบริษัท 
 ในกรณีที่มีการแต่งตัง้กรรมการบริษัทใหม ่บริษัทฯได้ก าหนดแนวปฏิบตัิโดยการรวบรวมข้อมลูที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์

ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายในเร่ืองที่ก่ียวข้องกบักรรมการ มีการจัดส่งข้อมลูส าคญัและจ าเป็นในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเก่ียวกบับริษัทฯ เช่น หนงัสอืบริคนธ์สนธิและข้อบงัคบั คูม่ือกรรมการบริษัท คูม่ือกรรมการบริษัท
จดทะเบียน สรุปผลการด าเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้มีข้อมลูอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้เบือ้งต้น นอกจากนีจ้ดัให้มีการพบปะ
หารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการหรือผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆเพื่ อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึก
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ตารางที่  18   รายชื่อหลักสูตรอบรมและสัมมนา ของ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ในปี 2561 

ช่ือหลักสูตร 
สถาบันที่จัดอบรม 

สัมมนา 
รายช่ือกรรมการที่เข้ารับการ

อบรม 
ต าแหน่ง 

Digital Transformations – A must for all 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ 

ประธานกรรมการบริษัท และประธาน

กรรมการสรรหาฯ  
IT Governance and Cyber Resilience 

Program (ITG) 8/2018 

Director Accreditation Program (DAP) 

150/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
นางสาวศศิธร วงศ์วิไล 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน 

และก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
Advanced Audit Committee Program 

(AACP) 31/2018 

Director Accreditation Program (DAP) 

146/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
นายสรุศกัดิ์ เหลืองอร่ามศรี 

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความ

เสี่ยง และผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการสาย

งานการตลาดและขาย 
Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL) 12/2018  

Director Certification Program (DCP) 

267/2018 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
นางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ 

กรรมการบริษัท และผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จดัการสายงานสนบัสนนุธุรกิจ 2 

Boardroom Success Through Financing & 

Investment (BFI) 5/2018 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี 

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความ

เสี่ยง และผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการสาย

งานกลยทุธ์และวางแผนองค์กร 

Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 

43/2018 

สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชี

และการเงิน 

Director Certification Program (DCP) 

266/2018 

สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
นายออ่ง วยุ ยง 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการสายงานการ

ผลิต 
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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 2561 บริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการอิสระรวมทัง้สิน้จ านวน 3 ท่าน มี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารกิจการตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถกูต้อง 
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามตารางที่ 8 ซึ่งนายสิงห์ชยั อรุณวฒุิพงศ์ ได้
ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2561 โดยมีนางสาวศศิธร วงศ์วิไล ได้รับแต่งตัง้จากที่
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งจบการศึกษาด้านบัญชี และเป็นผู้ ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 
ขอบเขต  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจวา่มีความถกูต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูอยา่ง
เพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตร
มาสและประจ าปี 

- พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ ยกเลกิหรือเลกิจ้างบคุคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบญัชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อย ปีละ 1 ครัง้ 

- สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี รวมทัง้สง่เสริมให้มีการพฒันาระบบ
รายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 

2)   การควบคมุภายใน 
- สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส รวมถึงอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวา่จ าเป็นและ
เป็นสิ่งส าคญั พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง 
และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท 

- สอบทานพยานหลกัฐาน ในกรณีที่เกิดข้อสงสยัเก่ียวกบัการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะ
การเงินและ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อก าหนด
ที่เก่ียวข้อง ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 

- สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 
- สอบทานความถกูต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัรายงานทางการเงิน และการควบคมุ 

ภายใน 
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-  สอบทานให้บริษัทฯมีกระบวนการในการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนัสอดคล้องตามแนวทางของหนว่ยงานก ากบัดแูลตา่ง ๆ 
อย่างมีประสิทธิผล เร่ิมตัง้แต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิง
ปอ้งกนั การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัตามที่หนว่ยงาน
ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชนั
ตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

3)  การตรวจสอบภายใน 
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และก ากับให้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
- พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ในการเข้าถึงข้อมลูที่จ าเป็นส าหรับงานตรวจสอบภายใน 

และการให้ข้อคิดเห็นอยา่งเป็นอสิระ รวมถึง ให้ค าแนะน าในเร่ืองงบประมาณ อตัราก าลงัของหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย หรือเลกิจ้าง หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหนว่ยงานอื่นใดทมีารับผิดชอบเก่ียวกบังานตรวจสอบภายในตามทีฝ่ายบริหารน าเสนอ 

- พิจารณาจดัหาที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

- พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรหนว่ยงานตรวจสอบภายใน และทบทวนกฎบตัรนี ้เป็นประจ าทกุปี โดยเสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไข (ถ้ามี) 

- อนมุตัิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบัประเภทและระดบัความ
เสีย่งของบริษัทฯ 

- สอบทานรายงานและพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับผลการตรวจสอบ เก่ียวกับการประเมินความมี
ประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายใน 

4) การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
- ก ากบัดแูลการควบคมุภายใน การจดัท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการทจุริต

คอร์รัปชนั เพื่อให้มัน่ใจวา่กระบวนการตา่งๆมีการก าหนดอยา่งเหมาะสมและมีการน าไปปฏิบตัิอย่างครบถ้วน และมี
ประสทิธิภาพ 

- ก ากบัดแูลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ในกรณีที่พนกังานและผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆมีข้อ
สงสยัหรือพบเห็นการกระท าอนัควรสงสยัวา่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ 
หรือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อให้ความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ 
และมีการด าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม รวมถึงการสอบทานและสรุปผลการตรวจสอบทุจริต เพื่อก าหนด
มาตรการปอ้งกนัภายในองค์กร 

5)   การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 
- พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่ว สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 
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6)  หน้าที่อื่นๆ 
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วย

ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อก าหนดของบริษัทฯ 

- จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อร่วมชีแ้จง
เก่ียวกบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

- ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ 
-  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯมีจ านวน 4 คน กรรมการ
ทกุคนเป็นกรรมการอิสระ รายช่ือคณะกรรมการสรรหาฯเป็นไปตามตารางที่ 9 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

1. การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 
1.1) พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ และร่วมกบักรรมการ

ผู้จดัการพิจารณาหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ผู้บริหารระดบัสงู 

1.2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความ
เหมาะสมกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

1.3) พิจารณาและก าหนดคุณสมบัติของผู้ ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความหลากหลาย
ทางด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
การอทุิศเวลา 

1.4) พิจารณาสรรหาบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร
ระดบัสงู เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแตง่ตัง้ตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีต าแหนง่วา่งลง 

1.5) พิจารณาแผนการพัฒนาฝึกอบรมที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่ 
กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

1.6) พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงู พร้อมทัง้รายช่ือผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา
สบืทอดต าแหนง่ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

1.7) ปฏิบตัิการอื่นใดอนัเก่ียวกบัการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 
 
2. การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
2.1) การพิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนทัง้ที่เป็นตวัเงิน และ
ไมใ่ช่ตวัเงิน ส าหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นประจ าทกุปี ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 
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2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิและประเมิน โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะน าผลการประเมินดงักล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

3) เสนอหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
บริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกบัการประเมิน แผนธุรกิจและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯโดยรวม เพื่อสามารถจูงใจ และเป็นการด ารงไว้ซึ่งกรรมการที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีศกัยภาพ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

2.2) การพิจารณาคา่ตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 
1) พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดบัสงู เป็นประจ าทกุปี 

แล้วน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
2) ทบทวนหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานส าหรับทัง้องค์กร รวมทัง้การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู เป็นประจ าทกุปี แล้วน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
3) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานส าหรับผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจ าทกุปี สื่อสารผลการพิจารณา 

รวมทัง้ประเด็นเพื่อการพฒันาให้ผู้บริหารระดบัสงูได้ทราบ และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการ
บริษัท  

4) พิจารณาค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่เป็น
เงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้และระยะยาว และผลประเมินการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู 
และน าเสนอคา่ตอบแทนดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3. การปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
3.1)  ดแูลการจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ที่เหมาะสมกบั

บริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากบัดแูล 
ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

3.2) ก าหนดให้มีการจดัท าคูม่ือการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน (Anti-
Corruption Policy) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิที่ถกูต้องและเป็นมาตรฐาน 

3.3)   ก ากบั ดแูล และให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบตัิหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลกัเกณฑ์ของนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) และโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั (Anti-Corruption 
Policy) เพื่อให้มีผลในทางปฏิบตัิ และมีความต่อเนื่อง รวมทัง้ให้เกิดการปฏิบตัิที่ดีตามจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและพนกังานของบริษัทฯ 

3.4) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั 
(Anti-Corruption Policy) อย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 53 
ANNUAL REPORT 2018     

 

(Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) 
และสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ 
และธุรกิจของบริษัทฯ 

3.5) จัดท ารายงานผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการที่ดีประจ าปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทพร้อมทัง้
น าเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.6) เสนอแนะข้อก าหนด และแนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกบัจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและข้อ
พงึปฏิบตัิของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

3.7) แตง่ตัง้คณะท างานเพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้ตามความจ าเป็น 
3.8) ปฏิบตัิงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ปี 2561 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 4 ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น
กรรมการอิสระ รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามตามตารางที่ 10 ซึ่งมีขอบเขต  อ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

1) ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลมุถึง
ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่ส าคญั เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด ความ
เสีย่งด้านการผลติและจ าหนา่ย ความเสีย่งด้านราคาวตัถดุิบในการผลติ ความเสีย่งด้านตลาดแรงงาน และความเสีย่ง
ที่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัทความเสี่ยงเร่ืองการลงทนุ โดยรวมถึงการกลัน่กรองการลงทนุ และความเสีย่งด้าน
การทจุริตคอร์รัปชนั เป็นต้น 

 2) ก าหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทัง้กฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิผลและมีความ
เพียงพอ สอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลง 

  3) ก าหนดกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัท ตรวจติดตามและควบคมุความเสีย่งของ
บริษัท โดยรวมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

  4) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดบัทั่วทัง้องค์กร รวมทัง้เคร่ืองมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมี
ประสทิธิภาพ รวมถึงสง่เสริมวฒันธรรมบริหารความเสีย่ง 

  5) ก ากบัดแูล ติดตาม และสอบทานการรายงานบริหารความเสี่ยงที่ส าคญั พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการ
บริหารจดัการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการ
ความเสีย่งตา่งๆ ให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสีย่งองค์กร 

  6) รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอในสิง่ที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและ
กลยทุธ์ที่ก าหนด 

  7) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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12. การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้อยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจและอยู่ใน

ระดบัที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้กบัผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้เป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และเช่ือมโยงกับระดบัความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนัน้ ผู้ที่เป็นประธานอาจได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุกปีคณะกรรมการบริษัท
จะจัดท ารายงานเก่ียวกับนโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลกัการ เหตุผล และวตัถุประสงค์ของนโยบาย โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และงบการเงินของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯจะน าเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 
การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 
การแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

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

 

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

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้ เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะ

พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ี
จะพงึมีให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
1) ในการประชุมสามญัผู้ 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 ากดั และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีค าสัง่ให้ออก 

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการซึง่ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
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4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือ
หุ้น ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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

 
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯให้ความส าคัญเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดมาตรการการ
ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ชดัเจนไว้ในคู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ 
และข้อบงัคบัพนกังาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิแก่บคุคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
ผู้บริหาร และพนกังานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 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 ที่ยงัไมเปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไมซ่ือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ จนกวา่จะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแล้ว 

3) กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ผู้บริหารระดบัสงู) 
จะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯเมื่อได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัทฯเป็นครัง้แรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 
วนัท าการนบัจากวนัท่ีด ารงต าแหนง่ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯเมื่อมีการซือ้ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 59-2) ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง  

4) คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าว โดยก าหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการ ถือ
หลกัทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ และเปิดเผยข้อมลูจ านวนหุ้นท่ีถือ ณ ต้นปี สิน้ปี และที่มีการ
ซือ้ขายระหวา่งปีของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปี  
ทัง้นีใ้นปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระท าความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดบัสูง และพนักงานที่เก่ียวข้อง

เก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในแตอ่ยา่งใด 
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การปฏิบัตติามหลักก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ ได้ยดึมัน่และปฏิบตัิตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาอยา่งตอ่เนื่อง ได้แก่ หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
ของส านกังานก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ตามโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียน ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ส าหรับสว่นท่ียงัไมป่ฏิบตัิบริษัทฯจะน าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้
เหมาะสมตอ่ไป  

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

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในคูม่ือ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการ ที่เก่ียวข้องในด้านตา่งๆ ไว้อย่างชดัเจน ซึ่งได้รับการทบทวนและพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัท ปี 2561 และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  รวมทัง้นโยบายการต่อต้านการทุจริต และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนด้วย (สามารถดาวน์โหลดที่ www.thantawan.com) 

ในปี 2561 ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารลาออกอนัเนื่องจากประเด็นเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ  รวมทัง้ไมม่ี
กรณีการกระท าผิดด้านการทจุริต หรือ กระท าผิดด้านจริยธรรม นอกจากนี ้บริษัทฯได้รับผลการประเมินในเร่ืองการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี อนัได้แก่ 

- ได้รับคะแนนร้อยละ 90 จากผลการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2561 ในระดบัดี
เลศิ โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ได้รับคะแนนประเมิน 97 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 โดยสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

- เป็น 1 ใน 100 บริษัท ที่ได้รับการเปิดเผยรายช่ือ 100 บริษัทจดทะเบียน หรือ เรียกว่ากลุม่หลกัทรัพย์ ESG 100 
จากสถาบนัไทยพฒัน์ ว่ามีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจที่ยัง่ยืน โดยส ารวจและประเมินข้อมูลด้านความ
ยัง่ยืน ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 2 ปีซ้อน 

- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต  เมื่อวนัที่ 25 
กนัยายน 2560 และด าเนินงานตามขัน้ตอนการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อยื่นขอการรับรองในปี 2561 

 
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี ได้พิจารณาทบทวนนโยบายตอ่ต้าน
การทุจริตคอร์ปชั่น เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ ในการประชุม ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 2561 บริษัทฯได้
เผยแพร่นโยบายดงักลา่วให้พนกังาน เว็บไซต์ของบริษัทฯด้วยที่ www.thantawan.com ในหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์  และรายงาน
ประจ าปี ไว้เป็นท่ีทราบโดยทัว่กนั รายละเอียดนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่มีดงันี ้
 บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) “บริษัทฯ” มีนโยบายสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความ
โปร่งใส โดยมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมตอ่ผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า/เจ้าหนี ้คู่แข่งทางการค้า และสงัคมส่วนรวม บริษัทฯ ก าหนดหลกัการด าเนิน
กิจการท่ีไมส่นบัสนนุกิจกรรมของกลุม่ หรือบคุคลที่กระท าการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยขน์ เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนิน
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กิจการโดยปราศจากการคอร์รัปชัน่ จึงจดัท านโยบายฉบบันีข้ึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ และใช้สื่อสารให้คณะกรรมการ
บริษัท กรรมการผู้จดัการ คณะจดัการ และพนกังานทกุระดบัปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 
 รวมทัง้ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบทัง้
ทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อกาหนดในการด าเนินการด้านตา่งๆให้สอดคล้อง
กบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกาหนดของกฎหมาย 
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัท  
  หน้าที่ พิจารณา และอนมุตัินโยบาย และก ากบัดแูลให้มีระบบสนบัสนนุการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจ
ว่าคณะกรรมการ คณะจดัการให้การยอมรับต่อนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของ
พนกังานทัง้องค์กร 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี 
  หน้าที่ ก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ รวมถึงให้ค าแนะน าแก่กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงูที่มีความรับผิดชอบต่อการ
น านโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีไ้ปปฏิบตัิ  
คณะกรรมการตรวจสอบ  
 หน้าที่ สอบทานและประเมินการควบคมุภายใน การจัดท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวข้องกบั
นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ ตามที่
ก าหนด โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมถึงสอบทานการควบคุมภายในที่เก่ียวกับมาตรการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ กบับคุลากรท่ีปฏิบตัิงานนัน้ๆ ก่อนรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  หน้าที่ ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจยัเสี่ยงอนัอาจเกิดจากการทจุริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนก าหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงก ากบัดแูล ติดตาม และสอบทานรายงานการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง  
  หน้าที่ รับมอบอ านาจ และความรับผิดชอบตอ่การน ามาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิ โดยก าหนดให้มี
ระบบสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และสือ่สารไปยงัพนกังาน และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย ทบทวนความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายใน และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และ
ข้อก าหนดของกฎหมาย รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 
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นโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ห้ามกระท าการอนัใดที่เก่ียวข้องกับการทจุริต
คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม โดย 
1. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ กระท าการใดที่แสดงเจตนาวา่เป็นการทรุจิตคอร์รัปชัน่ 

เช่น การให้ หรือรับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกบั
บริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึง่ธุรกิจ ข้อได้เปรียบทางการค้าและการแขง่ขนั  

2. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
เพื่อประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน และคนรู้จกั 

3. บริษัทฯ ก าชับให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิงานอย่างระมดัระวงัในขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานท่ีมีความเสีย่งสงูตอ่การทจุริตคอร์รัปชัน่ เช่น การขายและการตลาด การจดัซือ้จดัจ้าง งานโครงการลงทนุ การ
ท าสญัญา การให้และรับของขวญั ของที่ระลกึหรือผลประโยชน์อื่นใด การเลีย้งรับรอง การให้เงินบริจาค เงินสนบัสนุน 
เป็นต้น 

4. บริษัทฯ ก าชับให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ด าเนินการเร่ืองการให้ หรือรับเงินบริจาค เงิน
สนับสนุนอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงิน
สนบัสนนุไมไ่ด้ถกูน าไปใช้เพื่อการติดสนิบน 

5. บริษัทฯ ก าชบัให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ระมดัระวงัในการท าธุรกรรมกบับคุคล นิติบคุคล  
หรือองค์กรใด ๆ ที่มีข้อสงสยัเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

6. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ย
เป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ท่ีต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ 

7. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองบคุคลที่ปฏิเสธการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือแจ้งเบาะแสเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชัน่
ให้กบับริษัทฯ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือให้ความร่วมมือในการ
รายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ใน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower 
Policy) และคูม่ือจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัท 

8. บริษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผู้กระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ ตามระเบียบว่า
ด้วยวินยัของพนกังานท่ีก าหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

9. บริษัทฯ จะเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิด
ผลกระทบตอ่บริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

10. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพียงพอ เพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้มีการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

11. บริษัทฯ จดัให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น แนวทางการปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

12. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตัง้แต่ คดัเลือก 
อบรม ประเมินผลงาน ให้ผลตอบแทน และเลื่อนต าแหน่ง มีก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบตัิงาน โดยถือเป็นสว่นหนึ่งของ
นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ด้วย 
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13. บริษัทฯ มีนโยบายในเร่ืองที่มีความเสีย่งที่อาจจะเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และ
ลกูจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั ในเร่ืองดงันี  ้
13.1. การให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง มีนโยบายดงันี ้

1) บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ 
บริษัทฯ ยึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการปฏิบตัิตามกฎหมาย และการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตย บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายสนบัสนนุช่วยเหลอืกิจกรรมของพรรคการเมือง หรือนกัการเมืองทัง้ทางตรง 
และทางอ้อม 

2) บริษัทฯ ไม่สนบัสนนุเงิน หรือสิ่งของให้พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือผู้สมคัรรับเลือกตัง้ทางการเมืองใดๆ 
เพื่อแลกกบัสทิธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อนัไมช่อบ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม 

3) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ทุกระดบัมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีสิทธิในการแอบอ้างความเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือน า
ทรัพย์สนิ อปุกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

13.2. การบริจาคเพื่อการกศุล และเงินสนบัสนนุ มีนโยบายดงันี ้
1) การบริจาคเพื่อการกศุล ทัง้ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น การให้ความรู้ 

หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทฯ สามารถเป็นสว่นหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์ 
และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไมไ่ด้มุง่หวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

2) การให้เงินสนบัสนนุไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของแทนเงินสดแก่กิจกรรม หรือโครงการ จะต้องด าเนินการด้วย
ความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องระบุช่ือผู้ ให้ในนามบริษัทฯ เท่านัน้  โดยผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิ
ตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และมัน่ใจว่าการให้เงินสนบัสนนุดงักลา่วจะไม่ถกูน าไปใช้ในการทจุริต
คอร์รัปชั่น ทัง้นีก้ารให้เงินสนับสนุนต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และ
ภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยอาจกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนนุกิจกรรมทางวฒันธรรม กิจกรรม
เพื่อสงัคม และสิง่แวดล้อม กิจกรรมเพื่อการศกึษาและกีฬา เป็นต้น 

13.3. การจดักิจกรรม ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  มีนโยบายดงันี ้
1) การจดักิจกรรม ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ทัง้ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น 

เช่น การให้ความรู้ การสละเวลา การมอบสินค้าเพื่อสนบัสนนุการจดักิจกรรม การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
บริษัทฯ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไมมุ่ง่หวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

2) การจดักิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของแทนเงินสดจะต้องด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องระบุช่ือผู้ ให้ในนามบริษัทฯ เท่านัน้ โดยผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิตาม
ระเบียบของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และมัน่ใจว่าการจัดกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคม  ดงักล่าวจะไม่ถกู
น าไปใช้ในการทจุริตคอร์รัปชัน่ ทัง้นีก้ารจดักิจกรรมต้องมีวตัถปุระสงค์เพื่อตอบแทนชมุชน และสงัคม ตลอดจน
ประชาสมัพนัธ์ และภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยอาจกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างงานสร้างรายได้
แก่ชมุชน การให้ความรู้กบัคนในชมุชน เป็นต้น 
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13.4.  ของขวญั บริการต้อนรับ เลีย้งรับรอง และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ มีนโยบายดงันี ้
1) บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เรียกร้องของขวัญ ของที่ระลึก หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ รับเหมา คู้ ค้า ผู้ขาย ผู้ ร่วมทนุ หรือผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ 

2) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ไมค่วรให้ หรือรับ หรือสญัญาวา่จะให้ หรือจะรับประโยชน์ 
หรือสิ่งมีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิ รวมถึงการกระท าใดๆ ที่เข้าข่ายดงักลา่ว ในกรณีที่
บริษัทฯ ตรวจพบการกระท าละเมิดจริยธรรม และศีลธรรม บริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการทางวินัยตาม
นโยบาย และระเบียบปฏิบตัิด้านบคุคล ส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบตัิฯ  

3) ในกรณีของขวญั ของที่ระลกึที่มอบให้แก่บริษัทฯ และมีคณุคา่แก่การระลกึถงึเหตกุารณ์ที่ส าคญัของบริษัท เชน่ 
การลงนามในสญัญา การร่วมทนุของบริษัท หากมีการรับรางวลัตา่งๆ หรือของที่ระลกึจากการร่วมในกิจกรรม
ช่วยเหลอืสงัคมฯ อนญุาตให้พนกังานรับแทนบริษัทฯ ได้ 

4) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ไมค่วรมอบของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชา และผู้บงัคบับญัชา
จะยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้ญาติของตนรับของขวญัจากพนกังานที่เป็นผู้ ใต้บงัคบับญัชามิได้ เว้นแต่กรณี
ปกติประเพณีนิยม ที่มีการให้ของขวญัแก่กนั โดยจะต้องมีมลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท (สามพนับาทถ้วน)  

5) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ สามารถให้ หรือรับของขวญั บริการต้อนรับ และเลีย้ง
รับรองพนัธมิตรทางธุรกิจได้ ภายใต้ระเบียบปฏิบตัิการเงิน หากเข้าเง่ือนไข  ดงันี ้
5.1 การให้:  การให้ของขวญั ของที่ระลกึ เนื่องในโอกาสส าคญัทางธุรกิจ อาทิ วนัสถาปนาการจดัตัง้ การลง

นามสญัญาทางธุรกิจ สามารถกระท าได้ แต่หากมลูค่าของขวญั ของที่ระลกึ หรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่า 
3,000 บาท (สามพนับาทถ้วน) ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากกรรมการผู้จดัการ หรือตามระเบียบของ
บริษัทฯ ก าหนด 

  5.2 การรับ:   
- สิ่งของที่รับหรือให้ควรมีมลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท(สามพนับาทถ้วน)  ไม่เป็นเงินสด ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย 

และไม่น าไปสูก่ารครอบง า ชกัน า หรือตอบแทนบคุคล เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ หรือผลประโยชน์โดย
ผา่นการกระท าที่ไมเ่หมาะสม หรือแอบแฝง  

- เป็นการกระท าอยา่งเปิดเผย  และไมป่กปิดในนามบริษัทฯ ไมใ่ช่ในนามของพนกังาน  
- ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ ตามที่ก าหนดไว้ ในระเบียบอ านาจ

อนมุตัิ ระเบียบปฏิบตัิงานการเงิน เป็นต้น 
- มีความเหมาะสม และถกูต้องตามกาลเทศะ เช่น การให้ของขวญัเล็ก น้อย ในช่วงเทศกาลส าคญั ซึ่งเป็น

ธรรมเนียมปฏิบตัิ  
5.3 งดการให้หรือรับของขวญั รวมถึงบริการต้อนรับ เลีย้งรับรองเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน

เอกชน และหรือบคุคลอื่นใด ในช่วงระหวา่งการประกวดราคา  
6) การให้ของขวญั ของที่ระลกึ   

หากไมส่ามารถปฏิเสธการรับของขวญั ของที่ระลกึ หรือผลประโยชน์ ตามเทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบตัิ
ปกติ ที่มูลค่าเกิน 3,000 บาท(สามพนับาทถ้วน)  ได้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ 
สามารถรับของขวญั หรือผลประโยชน์ตามเทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบตัิปกติ และให้แจ้งผู้บงัคบับญัชาทราบ
ก่อนรับ หากผู้บงัคบับญัชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวญั ของที่ระลกึ หรือผลประโยชน์อื่นใดให้สง่คืนแก่
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ผู้ ให้โดยทันที ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ให้ส่งมอบแก่ผู้ บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นสิทธิของบริษัท ฯ และน าส่ง
ของขวญัให้กรรมการผู้จดัการรวบรวมจดัท ารายงานการรับของขวญั เพื่อน าไปเป็นของรางวลัให้กบัพนกังาน
ในเทศกาลส าคญั หรือน าไปบริจาค เพื่อสาธารณกศุลตอ่ไปตามความเหมาะสม 

13.5 . การรับข้อเสนอการประชมุ อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคูค้่า 
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ สามารถรับข้อเสนอการประชมุ อบรมสมัมนา และเยี่ยมชม

กิจการโดยใช้งบประมาณของคูค้่าได้ หากเข้าเง่ือนไขดงันี ้
1) ไม่เป็นการครอบง า ชกัน า หรือตอบแทนบคุคล เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ หรือผลประโยชน์โดยผ่านการ

กระท าที่ไมเ่หมาะสม หรือแอบแฝง 
2) หากการประชมุ อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการของคูค้่าเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบใุนสญัญา แตต้่องไม่

มีลกัษณะแฝงการทอ่งเที่ยว 
3) ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 

 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ท าตามนโยบายที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ภายใต้โครงการ
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) และไม่มีการแจ้งเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่
แตอ่ยา่งใด 
 
มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

มาตรการการแจ้งเบาะแส 
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาปรับปรุงและเสนอ

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ ในการประชุม ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 
2561 บริษัทฯได้เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.thantawa.com หวัข้อนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั และมีความเป็นธรรมตามหลกัการก ากับดแูล
กิจการ  บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงวา่ผู้มีสว่นได้สว่น
เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่จากการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทฯ เก่ียวกบัการกระท าผิด
กฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอ่ถึงการทจุริตคอร์รัปชัน่ การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระท าที่
ขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ ผา่นช่องทาง ดงันี ้

1. ทางไปรษณีย์ 
ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ ชัน้ 32  
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

2. อีเมล์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 
board-thip@thantawan.com 

3. เว็บไซต์บริษัทฯ  www.thantawan.com  
4. กลอ่งรับข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ 

http://www.thantawan.com/
http://www.thantawan.com/
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสเป็นช่องทางที่ปลอดภยั และสามารถให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้อย่างมัน่ใจเมื่อต้องการแจ้ง
ข้อมลู หรือเบาะแสโดยปราศจากความเสี่ยงต่อผู้แจ้งในภายหลงั หรือค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทกึการสอบสวนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไมเ่ปิดเผยช่ือผู้
แจ้งเบาะแส รวมทัง้ด าเนินการจดัเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลบั เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับผู้แจ้งเบาะแส
ดงักลา่ว 
กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 เพื่อเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดช่ือ ที่อยู ่หรือข้อมลู
ใดๆ ที่สามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ข้อมลู และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียน และผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั โดยจ ากดั
เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ 

 ในกรณีที่มีการร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ของกรรมการ หรือผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่
คุ้ มครองผู้ แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสอบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน 
อนัตราย ความไมช่อบธรรมอนัเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เป็นพยาน หรือการให้ข้อมลู 
  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียน 
รวมถึงผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนด 
การสอบสวน  
 หากได้รับข้อมลูการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือมีเบาะแสจากภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจะมอบให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมหลกัฐาน หรือแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นผู้ สอบสวน 
และสรุปผลการสอบสวนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

 หากได้รับข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีเบาะแสจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทฯ หรือจากภายนอกองค์กร 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ผู้ ตรวจสอบภายในรวบรวมหลกัฐาน หรือแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เป็นผู้สอบสวนและสรุปผลการสอบสวนตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาด าเนินการตอ่ไป  
บทลงโทษ 
  บริษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผู้กระท าผิดเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เป็นพนกังานตามระเบียบวา่ด้วยโทษทาง
วินยัของพนกังานที่บริษัทฯก าหนด  รวมทัง้อาจได้รับโทษหรืออาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ หาก
ผู้กระท าผิดเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นกรรมการ ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้อาจได้รับโทษ
หรืออาจถกูเรียกร้องคา่เสยีหายตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
การอบรม และการสื่อสาร  
1. บริษัทฯ จัดท าข้อแนะน าเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจัดหาช่องทาง

ส าหรับเผยแพร่ เช่น การติดประกาศในบอร์ดประชาสมัพนัธ์ ระบบอินทราเน็ต อีเมล์ เว็ปไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้ทกุ
คนในองค์กร เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งเหมาะสม 

2. บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมอยา่งต่อเนื่อง แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
อยา่งแท้จริง เก่ียวกบันโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ความคาดหวงัของบริษัทฯ และรู้ถึงบทลงโทษหากไมป่ฏิบตัิตาม
มาตรการนี ้

3. บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสาร และเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อ
ร้องเรียน และบทลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้บุคคลภายในบริษัทฯ รับทราบ ผ่าน
หลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใหม ่งานอบรมหรือสมัมนาประจ าปี การติดประกาศใน
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บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ระบบอินทราเน็ต อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ เข้าใจ ยอมรับ และ
ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงั 

4. บริษัทฯ สื่อสาร และเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยงั
สาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคุม และตวัแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่
เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ าปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และสนนัสนนุให้ยดึมัน่ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสงัคม ในเร่ืองการตอ่ต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่เช่นเดียวกบับริษัทฯ 

หากพนักงานคนใดเกิดความไม่มัน่ใจว่า การกระท าใด อาจเข้าลกัษณะเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือในกรณีที่มี
ค าถาม หรือข้อสงสยั พนกังานควรปรึกษาคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี หรือเลขานกุาร
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
การประเมิน และการป้องกันความเสี่ยง 
    บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน ปฏิบัติการ กฎเกณฑ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กร และปัจจยัภายนอก รวมถึงความเสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
   โดยก าหนดให้ทกุหน่วยงานมีสว่นร่วมในการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ เพื่อหามาตรการควบคมุมาจดัการ
ความเสีย่ง รวมถึงมีการติดตามผลไตรมาสละ 1 ครัง้ และประเมินความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
ระบบการควบคุมภายใน 
1. ระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง 
บริษัทฯ จดัให้มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องกับระบบการจดัซือ้ จดัจ้าง และบงัคบัใช้ภายในบริษัทฯ เพื่อควบคมุทกุๆ 
ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง ซึง่ด าเนินการผา่นระบบ และจดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใช้อ้างอิง และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

2. ระบบการขาย  
บริษัทฯ จดัให้มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องกบัระบบการขาย และบงัคบัใช้ภายในบริษัทฯ เพื่อควบคมุทกุๆ ขัน้ตอนที่
เก่ียวข้องกบักระบวนการขาย ซึง่ด าเนินการผา่นระบบ และจดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใช้อ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ 

3. ระบบบัญช ี
 บริษัทฯ จัดให้มีการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และข้อบงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์โดยด าเนินการผ่านระบบ และจดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใช้อ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้  
รายการบนัทึกบญัชีต่างๆ  ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีการระบุรายการจ่าย การซือ้ขาย การจัดการสินทรัพย์  
วตัถปุระสงค์การท ารายการท่ีชดัเจน ไมม่ีการปลอมแปลงการบนัทกึบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพื่อปิดบงัรายการธุรกรรมที่
แท้จริง  

4. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตัง้แต่การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การ

ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน และการให้ผลตอบแทนโดยก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทุกระดับ
สื่อสารและท าความเข้าใจกบัพนกังานเก่ียวกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ ใน
ความรับผิดชอบ และควบคมุดแูลให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการปฐมนิเทศให้แก่พนกังานใหม่ เพื่อให้พนกังานมีความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ ความคาดหวงัของบริษัทฯ รวมถึงบทลงโทษ หากพนกังานไมป่ฏิบตัิตามนโยบายนี  ้
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3) บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื่องแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ เพื่อให้เข้าใจ
อยา่งแท้จริง เก่ียวกบันโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ความคาดหวงัของบริษัทฯ รวมถึงบทลงโทษ หากพนกังานไม่
ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้

4) บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ที่ให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนกังานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเร่ือง
การทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลลบต่อพนกังาน แม้ว่าการกระท านัน้
จะท าให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้ รายงานที่
ปลอดภยั เมื่อพนกังานต้องการแจ้งข้อมลู หรือเบาะแส รวมถึงค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

การติดตาม และสอบทาน  
1. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ต้องทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ าทกุปี และเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิหากมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการก ากับ และติดตามการน านโยบายฉบบันีไ้ป
ปฏิบตัิ และให้ค าแนะน าตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง  

2. ผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการขายและการตลาด 
กระบวนการจดัซือ้ และกระบวนการสนบัสนนุอื่นๆ ของบริษัทฯอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายในมี
ประสิทธิผลในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างเพียงพอ รวมถึงการหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบคุคลที่เก่ียวข้อง 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และรายงานการตรวจสอบให้คณะจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป  
หากพบวา่มีประเด็นเร่งดว่นฝ่ายตรวจสอบภายในจะแจ้งตรงไปยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ทนัที 

3. คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน และกระบวนการ
บริหารความเสีย่งของบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และมีความโปร่งใส  

4. ผู้ตรวจสอบภายในจะติดตามความคืบหน้าของแนวทางการแก้ไขว่าได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และรายงานผลการ
ติดตามให้คณะจดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบตอ่ไป  

 
การก ากับการดูแลการด าเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

- บริษัทฯไมม่ีบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่ต้องเข้าควบคมุดแูล 
 

ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

เป็นจ านวนเงินรวม  1,750,000 และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการสอบบญัชีตามที่จ่ายจริงเป็นจ านวนเงิน 29,842 บาท รวม
คา่ตอบแทนการสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,779,842 บาท 
 2) ค่าบริการอื่น   

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบค าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ(BOI)เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้แก่ผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึน้มาโดยตลอด และมีความมุ่งมัน่ที่จะเป็น

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

 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระซึ่งเป็น

กรรมการตรวจสอบด้วยทัง้ 3 ท่านได้เข้าร่วมประชมุ คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคมุภายในจากรายงานผล
การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินระบบการควบคมุภายในตามกรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากล
ของ  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)   5 อง ค์ประกอบ  คื อ 
สภาพแวดล้อมการควบคมุ การบริหารความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบ
การติดตาม ซึง่ได้มีการปรับปรุงพฒันาควบคูก่บักรอบแนวการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management : 
ERM)  

ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกนัว่า ระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการใช้
ทรัพยากรการดแูลรักษาทรัพย์สนิ การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินมีความถกูต้องเช่ือถือ
ได้ รวมทัง้การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส าคญั ซึง่มีองค์ประกอบ 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 
คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ให้ความส าคญักบัการรักษาผลประโยชน์ของนกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่ง
เทา่เทียมกนั  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในเร่ืองบุคลากร โดยสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังานอย่างทัว่ถึง ตลอดจน
ประยกุต์กิจกรรมเข้ามาสูว่ิถีการปฏิบตัิงานตามคณุค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน  พร้อมทัง้จดัให้พนกังานได้รับการพฒันาฝึกอบรม 
ความรู้ ทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรของบริษัทฯ          
สูค่วามเป็นเลศิและความเป็นมาตรฐานอยา่งตอ่เนื่องสม ่าเสมอ  
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2) การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการด าเนินการตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้

อนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ซึง่ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ท าหน้าที่ในการด าเนินการทบทวนกรอบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสีย่งที่
สอดคล้องตอ่ทิศทางกลยทุธ์การด าเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกบัการก ากบัดแูล ติดตามและสอบทานการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงที่ส าคญั เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และได้ประกาศนโยบายบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้พนกังานใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิในมาตรฐานเดียวกนั โดยในปี 2561 บริษัทฯสามารถด าเนินการตามแผนงานของ
การบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการทบทวนความเสี่ยง ก าหนดมาตรการรองรับ และระบุผู้ รับผิดชอบอย่าง
ชดัเจน มีการติดตามผลการบริหารความเสีย่งของทกุหนว่ยงาน  

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯมีการก าหนดอ านาจหน้าที่และวงเงินอ านาจอนมุตัิของฝ่ายจดัการในแตล่ะระดบัอยา่งรัดกมุชดัเจนเป็น ลาย

ลกัษณ์อกัษร  มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่ส าคญัออกจากกนัอย่างชดัเจน  เช่น การอนมุตัิ การบนัทึกรายการ 
การประมวลผลข้อมลู การดแูลรักษาทรัพย์สนิ เป็นต้น  เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึง่กนัและกนัได้ ส าหรับการท าธุรกรรม
กบักิจการ  หรือบคุคลผู้ เก่ียวข้องกนั บริษัทฯจะยดึถือแนวปฏิบตัิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ก าหนด เพื่อมิ
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้น  

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เก่ียวกบัความถกูต้อง เช่ือถือได้และทนัเวลาของข้อมลู

สารสนเทศต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 บริษัทฯน าระบบงานสารสนเทศภายใต้ช่ือ
โครงการระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) โดยน าโปรแกรม SAP มาใช้ในการบริหารจดัการทัง้กิจกรรมหลกัและ
กิจกรรมสนบัสนุนของบริษัทฯ ได้แก่  กระบวนการจดัซือ้ การผลิต การขาย การบญัชี การเงิน ระบบสินค้าคงคลงั และระบบ
บริหารสินทรัพย์ถาวร เพื่อพฒันาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ   ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัความต้องการของธุรกิจและการ
เปลีย่นแปลง  ทัง้นีเ้พื่อใชประกอบการตดัสนิใจเป็นไปของฝ่ายบริหารได้อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัจดัให้มีระบบ
ข้อมลูและช่องทางการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทัง้ยงัมีช่องทางและการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ มีส่วนได้ เสียอย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา ทัง้นี จ้ัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน  ทางเว็บไซต์  
www.thantawan.com 

ระบบการติดตาม 
บริษัทฯ มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอเพื่อประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ กรณี

พบว่าผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จะมีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปด าเนินการแก้ไขอย่างทันเวลา มีการ ก าหนด
กระบวนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนบัสนนุให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายการ
ด าเนินธุรกิจ โดยฝ่ายจดัการและหวัหน้างานได้จดัประชมุเพื่อทบทวนตวัชีว้ดั เป้าหมาย และติดตามการปฏิบตัิการเป็นประจ า
อยา่งตอ่เนื่อง มีการก าหนดนโยบาย ระเบียบขัน้ตอนการปฏิบตัิงานพ่ือให้ทกุหนว่ยงานปฏิบตัิงานตามระบบการควบคุมภายใน
ที่ก าหนดไว้อย่างสม ่าเสมอและให้หน่วยงานตรวจสอบสอบทานการปฏิบตัิงานตามระบบการควบคุมภายในและรายงานผล
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหากพบข้อบกพร่องอนัเป็นสาระส าคญั ประเด็นส าคญัต่างๆที่  
ตรวจพบ จะต้องรายงานผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบในระยะเวลาอนัควร เพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน รวมถึงรายงานความ
คืบหน้าการปรับปรุงข้อบกพร่องที่ตรวจพบ เพื่อให้ความเช่ือมัน่วา่ระบบการควบคมุภายในยงัด าเนินอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จะรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบเพื่อการปรับปรุง
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แก้ไขงาน ทัง้นี ้จะมีการรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้บริหารระดบัสงูทราบ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบัติงานพร้อมทัง้รับทราบ
รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัที่  ตรวจพบอยา่งตอ่เนื่อง และรายงานสรุปตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา สัง่การ
ให้มีการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม และสว่นใหญ่ได้ด าเนินการแก้ไขเสร็จสิน้แล้ว 

การตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อสงัเกตเก่ียวกบั
ข้อบกพร่องการควบคมุภายในของบริษัทฯที่เป็นสาระส าคญั 

การตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในที่จัดจ้างจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งมีความเป็นอิสระ    
ท าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสงู เน้นสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการปฏิบตัิงานการปฏิบตัิตามระเบียบ และถกูต้องตามกฎหมาย   

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 7/2560 เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2560  ได้อนมุตัิแต่งตัง้บริษัท ควอนตัม้ 

พอยท์ คอนซลัติง้ จ ากัด ให้ปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซลัติง้ จ ากัด ได้
มอบหมายให้   นายรักษ์พล องัศวุิทยา ต าแหนง่ผู้จดัการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิ
หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยผา่นการพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่เห็น
วา่มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้าน
การตรวจสอบภายใน ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสูตรที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายในได้แก่หลกัสตูรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบนักรรมการไทย  รวมทัง้บริษัทฯ ยงัได้จดั
ให้มีคณะท างานท่ีประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกบัผู้ตรวจสอบที่วา่จ้างจากภายนอกด้วย 

ทัง้นี ้การพิจารณาวา่จ้างการบริการตรวจสอบภายใน การพิจารณาการเลกิจ้าง และการเปลีย่นแปลงผู้ รับผิดชอบหลกั
ในการปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยคุณสมบตัิของผู้
ด ารงต าแหนง่ผู้ รับผิดชอบหลกั หรือ หวัหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 

รายการระหว่างกัน 
- ไมม่ี - 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ 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 

แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

 

59 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัโอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงูรุ่นท่ี 5  
สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 14) สถาบนัวิทยาการตลาด
ทนุ  

- หลกัสตูรผู้น าการเปลีย่นแปลงระดบัสงู บริษัท กริดทีม 
เวิร์ค จ ากดั  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Digital Transformation – A Must for all companies 
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 

8/2561 
- 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  

 

2561-ปัจจบุนั - กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

- บริษัท เอสโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั 

2561-ปัจจบุนั - กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

- บริษัท จกัรไพศาล เอสเตท จ ากดั 
 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พี แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั 

2560-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ - การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2560 - ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ - บริษัท บริหารสนิทรัพย์ ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ - ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

2558-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ 

- บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2555-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ 

- บริษัท พีดบับลวิ คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

2559– 2561 - กรรมการอิสระ - บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

2559– 2560 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอตุสาหกรรม 

- กระทรวงอตุสาหกรรม 

2558 – 2559 
 

- ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร 

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร 

2557 – 2558 - กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2557– 2558 - ประธานคณะท างานก ากบัและ
ติดตามการบริหารงาน NPL 

- ธนาคารพฒันารัฐวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

2555 – 2559 - ประธานกรรมการบริหาร - บริษัท เอสซีเอ็มบ ีจ ากดั 

นายสงิห์ชยั อรุณวฒุพิงศ ์
กรรมการอิสระ 

สดัสว่นการถือหุ้น: ไม่มี 
ลาออก 

เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2561 
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

 

58 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาการจดัการธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุติ 

- CSR DAY for Directors Program  
สถาบนัไทยพฒัน์ และสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

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

2542 - 2561 - กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

- บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ - บริษัท สริินทร์ ซพีีเอ จ ากดั 

2541 - ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ - บริษัท เกรซเฟิร์ม จ ากดั  

2557 - ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ - บริษัท เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 

2548 - ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

- บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ 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 

แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

 

71 - พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต (MBA)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 17)   
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 
-  Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 7/2008 
-  Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 9/2547 
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 43/2547 

2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดแูล
กิจการที่ดี 

บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จ ากดั 
(มหาชน) 

นายอษัฎากร  ลิม้ปิต ิ
 

กรรมการอิสระ 
 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไม่มี 
แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

 

64 -  วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนน์อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนน์อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา 
- Advance Management Program (AMP) รุ่นท่ี 167/2547 Harvard 

Business School 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.รุ่นท่ี 17/2556)  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2560 
- Thailand Energy Academy (TEA) รุ่นท่ี 1/2555 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 75/2549  

 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและก ากบัดูแล
กิจการที่ดี 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 
 

ที่ปรึกษา 
 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)   

2557 – 2558 
 
 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลุม่
งานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ/ 
รักษาการรองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่กลุม่งานเทคโนโลยีและ
พฒันาความยัง่ยืน 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)     
 
 

 

2553 – 2556 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลุม่
งานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)    
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รายละเอียดเกี่ยวกับ 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 
นางสาวศศธิร วงศ์วิไล 

กรรมการอิสระ 
 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไม่มี 
แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 

 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

 

52 - ปริญญาเอก สาขา Public Administration, University of Northern 
Philippines (UNP) 

- ปริญญาโททางสถิติประยกุต์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
- ปริญญาตรีทางบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- โครงการพฒันาผู้สอบบญัชีตลาดทนุ 
- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร  ศาลภาษีอากรกลาง 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 150/2561 
- Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 31/2561 

 

ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
(ประเทศไทย) 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 

ปัจจบุนั ผู้สอบบญัชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปัจจบุนั 
 

กรรมการ บริษัท ไอเอเอส ที่ปรึกษาธรุกิจ  
จ ากดั 

ปัจจบุนั 
 

กรรมการ บริษัท เอวิสโซ (ไทยแลนด์)  
จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเนอร์ส จ ากดั 

ปัจจบุนั อาจารย์พิเศษ   คณะเศรฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ปัจจบุนั 
 

กรรมการกลุม่การค้า
ชายแดนและข้ามแดน ด้าน
เมียนมา 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

2544 - ปัจจบุนั ทีมที่ปรึกษา สมาคมสง่เสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย (ATSME)                  

นางพจนารถ  ปริญภทัร์ภากร 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้จดัการ  

 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไมม่ ี

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการ และผู้บริหาร 

 

63 - ปริญญาโทเคหพฒันศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโทสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน  
(วพน. รุ่นท่ี12/2561)  

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
บริการ (วธอ. รุ่นท่ี 3/2559)  
สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม  

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 17/2557)   
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 25/2560 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  
รุ่นท่ี 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  

- Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 25/2549 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 35/2546 

2560 – ปัจจบุนั 

 

 กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภบิาลและการพฒันา
อย่างยัง่ยืน 

บริษัท เนอวานา ไดอ ิจ ากดั 
(มหาชน) 

2560 – 2561 

 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2560 

 

ประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ และกรรมการ
ผู้จดัการ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัท บางกอกเทอร์มินอล 
จ ากดั 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท     เอกสารแนบ 1    

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรัฐ 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย

งานสนบัสนนุธุรกิจ2 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไมม่ ี

เป็นพี่สาวของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ 
เป็นพี่สะใภ้ของ 
นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี 

49 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

University of Pennsylvania, U.S.A. 
- CSR DAY for Directors Program สถาบนัไทยพฒัน์ และ
สถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DCP)  267/2018  
- Director Accreditation Program (DAP) 71/2008 

 

2552- ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2549 - 2553 
 

รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2542 - 2546 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
ประสานงาน 

บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จ ากดั 

นายธีระชยั  สิริธัญญานนท์ 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
เลขานกุารบริษัท และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการส านกักรรมการผู้จดัการ 

 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไมม่ ี

ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

53 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  
- CSR DAY for Directors Program สถาบนัไทยพฒัน์ 
  และสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันา 
  อยา่งยัง่ยืน สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board Report Program (BRP) 23/2560 
- Director Accreditation Program (DAP) 142/2560 
- Company Secretary Program (CSP) 84/2560 

2553 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท  
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

นายสรุศกัด์ิ  เหลืองอร่ามศรี 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย

งานการตลาดและขาย 
 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไมม่ ี
ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

51 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
   Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A. 
- CSR DAY for Directors Program 
  สถาบนัไทยพฒัน์และสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาด 
  หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 146/2561 
- Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL) 12/2561 
 

2561– ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2555-ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท  
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2558 
 

ผู้จดัการทัว่ไป 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2547 - 2552 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็ม ดี เอส กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน
พฒันาธุรกิจและวางแผนองค์กร 

 
แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 

 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไมม่ ี

เป็นน้องเขยของ 
นางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ 
เป็นสามีของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ 

44 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- Mechanical Engineer  Milwaukee School of 
Engineering (U.S.A) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Boardroom Success Through Financing & Investment 
(BFI) 5/2561 

-   Risk Management Program for Corporate Leaders 
(RCL) 6/2560 

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

 

2559- ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 – 2561 
 

เลขานกุารกรรมหารบริการ
ความเสี่ยง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2557 - 2558 ผู้จดัการ การเงิน วางแผน
องค์กร และพฒันาธุรกิจ 

บจ.นวพลาสติก (สระบรีุ) 

2556 – 2556 
 

ผู้จดัการส านกังานวางแผน
องค์กร และพฒันาธุรกิจ 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์
จ ากดั   

2552 – 2555 
 

ผู้จดัการ การตลาด และ
เลขานกุารกรรมการบริษัท 

Mehr Petrochemical Company   

2542 – 2551 Export Sale Executive 
SEA Sea region 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั   

2547 - 2550 Business Analysis บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั   
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 รายละเอียดเกี่ยวกับ 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 

/ ประเภทธุรกจิ 
นายวิชิต  พนัธ์ศรีมงักร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 1 
สดัสว่นการถือหุ้น : 0.005% 

(4,000 หุ้น) 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

59 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- How to Develop a Risk Management Plan 
- Risk Management program for Corporate Leaders (RCL) 

6/2560 
 

2557 – 2561 
 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 นายวยุ ยง อ่อง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการ

ผลติ 
สดัสว่นการถือหุ้น: ไม่มี 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

51 - B.S.E. Industrial & Management system, Engineering. 
Arizona State University 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) 266/2561 

 

2561 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั(มหาชน)  

2559 – 2560 
 

General Manager 
 

Asean & North Asia V Max 
Co., LTD. 

2555 – 2558 General Manager Brand’ s (1835) Co., LTD. 

นางสาวนภาศริิ มหฐิตรัิฐ 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน
บญัชีและการเงิน 

 

เป็นผู้ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน  
สดัสว่นการถือหุ้น : ไม่มี 
เป็นน้องสาวของนางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ 
เป็นภรรยาของ 
นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี 

41 - ปริญญาโท การเงินและการตลาด  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Anti-Corruption: The practical Guide (ACPG) 43/2561 
- Financial Statements for Directors (FSD) 33/2560 
- Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 

1/2560 
หลักสูตรการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีและการเงนิ 
- TFRS 15 รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า 6 ชัว่โมง 

 

2559-ปัจจบุนั 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน
บญัชีและการเงิน 

บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2558 ผู้อ านวยการฝ่าย ธนาคารทหารไทย 

2552 – 2555 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย ธนาคารทหารไทย 

นางดาเรศน์ พีระบลู 
 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
 

เป็นผู้ควบคมุดแูลการท าบญัชี 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไม่มี 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

58 - ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีและการเงนิ 
- TFRS15 รายได้จากสญัญาที่ก ากับลกูค้า (หลกัการ) 7 ชั่วโมง 

โดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จ ากดั 
- เคล็ดลับการจัดท างบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุก

ประเด็น (หลกัสตูรใหม่ปี 2561) 6 ชั่วโมง โดยบริษัท ฝึกอบรม
และสมัมนาธรรมนิติ จ ากดั 

2530 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั                                                           เอกสารแนบ 2  

   
รายช่ือ 

 

บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม  

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 
 1. นายไพรสณัฑ์            วงศ์สมิทธ์ิ 
*ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาฯ  
เมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2561 

/    / *    

2. นายสิงห์ชยั                อรุณวฒิุพงศ์ 
*ลาออกเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

 / * / *      

3. นายสายณัห์               สตางค์มงคล 
แต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 

 / /    /   

4. นายอษัฎากร ลิม้ปิต ิ  /  /  / /  
5. นางสาวศศิธร             วงศ์วิไล 
- ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัท่ี 24 เมษายน 2561 

- ได้รับแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ เมือ่วนัท่ี 18 ธันวาคม 2561 

 /  / /    

6. นางพจนารถ               ปริญภทัร์ภากร 
*ลาออกจากกรรมการบริหารความเสีย่งเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 

 /      / * 

7. นางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ  /       
8. นายสรุศกัดิ์                เหลืองอร่ามศรี 
แต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสีย่งเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 

 /      / 

9. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี  /      / 
10. นายธีระชยั สิริธัญญานนท์  /       
11. นายวิชิต                  พนัธ์ศรีมงักร 
*ครบวาระกรรมการบริหารความเสีย่งเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 

       / * 

12. นายวยุ ยง ออ่ง 
แต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสีย่งเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 

       / 

 
หมายเหต ุเฉพาะนางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร เป็นกรรมการของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

1. บริษัท ทานตะวนั กรุ๊ป จ ากดั 
2. บริษัท ทานตะวนัธุรกิจ จ ากดั 
3. บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จ ากดั 
4. บริษัท ทานตะวนั จ ากดั 
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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 2561 

ก) ผลการด าเนินงาน       
งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท)   
 2561 2560 
รายได้จากการขาย 3,052.41 2,897.98 
ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 295.01 329.76 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 3.23 3.46 

 
 ในภาพรวมบริษัทมีรายได้จากการขายสนิค้าประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 3,052.41 ล้านบาท เตบิโตจากปีก่อน
154.43 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้คดิเป็นร้อยละ 5.3 เมื่อเทยีบกบัปี2560   
 ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ลดลงจากปีก่อนจ านวน 34.75 ล้านบาท เนื่องมาจากสองปัจจยัหลกัทีม่ี
ผลกระทบอยา่งมีสาระดงันี ้

1. บริษัทฯมีรายได้อื่นๆลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวนสุทธิ 13.30 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นลดลง อีกทัง้รายได้จากบตัรชดเชยภาษีในอตัราที่ลดลงจากเดิมมีรายได้ร้อยละ0.57 เป็นร้อยละ0.33 
และรายได้อื่นจากการขายเศษซากและสนิทรัพย์ที่ไมส่ามารถใช้งานได้ลดลงจากปีก่อน  

2. บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึน้เป็นจ านวนสทุธิ  21.45 ล้านบาท จากกระแสต่อต้านพลาสติกทัว่
โลก ท าให้บริษัทมีการลงทนุในการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เช่นผลิตภณัฑ์  bio degradable 
เพิ่มขึน้ อีกทัง้การลงทนุด้านบคุคลากรซึ่งเป็นสว่นส าคญัในการปรับกลยทุธเพื่อรองรับกบัการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ นอกจากนีบ้ริษัทยงัเน้นการสร้าง  brand พร้อมกิจกรรมสง่เสริมการขาย รวมถึงการเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์  เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัมีการปรับปรุงโครงสร้างด้านเทคโนยีสารสนเทศให้
ทนัสมยั เพื่อรองรับการพฒันาเทคโนยีด้านการวางแผนและการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการตดัสนิใจของ
ฝ่ายบริหารให้รวดเร็วและมีประสทิธิภาพดียิ่งขึน้ 

 
 ดงันัน้ในปี 2561 ก าไรสทุธิตอ่หุ้นจึงลดลงหุ้นละ 0.23 บาท เมื่อเทียบกบัปี 2560  แม้วา่บริษัทฯจะสามารถหายอดขาย
ได้เพิ่มขึน้จากปี 2560 ก็ตาม 
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ข) รายได้จากการขาย 
 

 

รายได้จากการขายในปี 2561  จ านวน 3,052  ล้านบาท เทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 2,898 ล้านบาทโดยมี
สดัสว่นรายได้จากการขายทัง้ในประเทศและขายตา่งประเทศดงันี ้
ขายในประเทศเพิ่มขึน้ 18   ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.2 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
ขายตา่งประเทศเพิม่ขึน้  137  ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.5 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน   
 
ผลติภณัฑ์ของบริษัทออกจ าหนว่ยสูท้่องตลาด 3 ประเภทหลกั คือ 1) ถงุพลาสติก ประกอบด้วยถงุซปิลอ็ก ถงุนมแม ่เป็นต้น 

2) หลอดดดูเคร่ืองดื่ม และ 3) ผลิตภณัฑ์อื่น เช่น เส้นซิป ใยขดัผิว โดยสามารถแยกผลการขายตามประเภทของผลติภณัฑ์ได้ ดงันี ้

ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
ปี 2561 ปี 2560 รายได้เพิ่มขึน้(ลดลง) 

รายได้ (ล้านบาท) % รายได้ (ล้านบาท) % รายได้ (ล้านบาท) % 

ถงุพลาสติก 2,533.05 83.0% 2,397.78 83.0% 135.26 5.6% 

หลอดดดูเคร่ืองดื่ม 356.42 12.0% 349.54 12.0% 6.88 2.0% 

ผลิตภณัฑ์อ่ืน 162.94 5.0% 150.66% 5.0% 12.29 8.2% 

รายได้รวมจากการขายผลิตภณัฑ์หลกั 3,052.41 100.0% 2,897.98 100.0% 154.43 5.3% 
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ค) อัตราก าไรขัน้ต้น 
 

 
 
  อตัราก าไรขัน้ต้นประจ าปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 19.4 ของยอดขาย  เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน   ซึ่งอยู่ที่ร้อย
ละ 19.9 ของยอดขาย   
  ถุงพลาสติกก าไรขัน้ต้นร้อยละ19.6 ของยอดขาย เทียบกับปีก่อนงวดเดียวกันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 20.0  ลดลง
เล็กน้อย หลอดดดูเคร่ืองดื่มก าไรขัน้ต้นร้อยละ18.3 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนงวดเดียวกนัคิดเป็นร้อยละ 3.6 สาเหตุ
หลกัมาจากกระแสการตอ่ต้านผลติภณัฑ์พลาสติกและการแขง่ขนัในธุรกิจ 
   ผลิตภณัฑ์อื่นก าไรขัน้ต้นร้อยละ 18.7 ของยอดขาย เพิ่มขึน้จากปีก่อนงวดเดียวกนัคิดเป็นร้อยละ 6.1 จาก
การเพิ่มความหลากหลายของผลติภณัฑ์เพื่อลดผลกระทบในผลติภณัฑ์เดิมที่มีแนวโน้มเป็นขาลง เช่นการสร้างมลูคา่เพิ่ม
โดยผลติภณัฑ์ recycle จากเศษพลาสติก เป็นต้น 

 

ง) ฐานะการเงนิ                   (หนว่ย: ล้านบาท) 
รายการ ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 1,191.58 1,322.55 (130.98) 
รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 872.73 638.87 233.86 
รวมหนีส้นิหมนุเวียน 354.59 411.45 (56.86) 
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 44.81 42.96 1.86 

 
 บริษัทฯมีสนิทรัพย์หมนุเวียนสทุธิลดลง 130.98 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปีก่อนงวดเดียวกนั ซึง่เป็นการน าไปลงทนุอาคาร

คลงัสนิค้าพร้อมระบบจดัเก็บอตัโนมตัิตามที่เคยแจ้งไว้ (เอกสารTHIP-SET012-2018) มลูคา่ทัง้โครงการ 196.6 ล้านบาทโดยไม่
พึง่พิงแหลง่เงินทนุภายนอก  รวมทัง้คา่ลขิสทิธ์ิระบบ ERP และเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรที่จดัหามาเพิ่มเติมอีก 37.3 ล้านบาท เพื่อการผลติ
ในผลติภณัฑ์ที่ตรงกบัความต้องการของลกูค้า จากโครงการเหลา่นี ้ จึงท าให้บริษัทฯมีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 
233.4 ล้านบาท 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (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 าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบ
การเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบญัชีแล้ว  

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและด ารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้
อย่างมีเหตผุลวา่ข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไมใ่ห้เกิดการ
ทจุริต หรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

 ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และ
คณุภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผย
ข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ในการ
ตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้ สอบบญัชีซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีแล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพื่อให้
มัน่ใจได้อยา่งมีเหตผุลได้วา่งบการเงินของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
มีความเช่ือถือได้ โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

 

                                                                            
                 
               นาย ไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ                                                   
                       ประธานคณะกรรมการ                      

             บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม  จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงนิ 
31 ธันวาคม 2561 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
 
ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย  งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั  
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน   
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อก า หนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบใุนข้อก าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหลา่นีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ตอ่งบการเงินโดยรวม 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงันี ้
 
การรับรู้รายได้ 
รายได้จากการขายสนิค้าถือเป็นรายการบญัชีที่ส าคญั เนื่องจากจ านวนที่บนัทกึในบญัชีมีสาระส าคญั และสง่ผลกระทบโดยตรง
ต่อก าไรขาดทุนของบริษัทฯ  ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกค้ าเป็นจ านวนหลายรายทัง้ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งมีข้อตกลงและเง่ือนไขที่มีความหลากหลาย  ท าให้รายการขายของบริษัทฯมีเง่ือนไขในการรับรู้รายได้ที่ซบัซ้อน 
ดงันัน้ บริษัทฯจึงมีความเสีย่งเก่ียวกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบให้มัน่ใจว่าบริษัทฯรับรู้รายได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯที่เก่ียวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบท าความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมา
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สุม่ทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุที่บริษัทฯออกแบบไว้ และให้ความส าคญั ในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการ
ทดสอบส าหรับการควบคมุภายในท่ีตอบสนองต่อความเสีย่งดงักลา่วข้างต้น สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึน้
ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนีท้ี่บริษัทฯออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบัญชี เพื่อ
ตรวจสอบว่าไม่มีการรับรู้รายได้ก่อนถึงเวลาที่ควร ประกอบกับวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย  
(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการ
บญัชีที่ท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 
 
ข้อมูลอื่น  
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดว่าจะถกูจดัเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลงัวนัที่ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีนี ้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมั่นใน
รูปแบบใดๆตอ่ข้อมลูอื่นนัน้ 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ข้อมลูอื่นนัน้มีความขดัแย้งที่มี
สาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ 
เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจ าปีของบริษัทฯตามที่กลา่วข้างต้นและหากสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดงักลา่วให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมตอ่ไป 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผู้บริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
ในการจดัท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานตอ่เนื่อง การเปิดเผยเร่ืองที่
เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดงักลา่ว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลกิบริษัทฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องอีกตอ่ไปได้ 
ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลู
ที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยูไ่ด้เสมอ
ไป ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลได้
ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจาก
การใช้งบการเงินเหลา่นี ้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้้วย 
• ระบแุละประเมินความเสีย่งที่อาจมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไมว่า่จะเกิดจากการ

ทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และได้หลกัฐาน
การสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมลูที่ขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสีย่งที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมลูที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้เกิด
ข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานตอ่เนื่องหรือไม ่หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไม่
แนน่อนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง
ในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้ สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทฯต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินวา่
งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้โดยถกูต้องตามทีค่วรหรือไม ่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลในเร่ืองต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบัความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดแูลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ื อว่ามีเหตผุลที่
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 
จากเร่ืองทัง้หลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้น
แต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไมใ่ห้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไม่
ควรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที่ผู้มีสว่นได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสือ่สารดงักลา่ว 
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ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้
 

 
 
 

ศิริวรรณ สรุเทพินทร์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4604 
 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 กมุภาพนัธ์ 2562 
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)         
งบแสดงฐานะการเงนิ        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561        

        (หนว่ย: บาท)  

   หมายเหต ุ 2561  2560 

สินทรัพย์        
สินทรัพย์หมุนเวียน        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   7          179,060,948           354,117,160  

เงินลงทนุชัว่คราว   8          269,914,183           250,000,000  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น   9          290,126,355           285,855,652  

สนิค้าคงเหลอื   10          441,196,354           422,451,186  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น                11,277,657              10,129,480  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน          1,191,575,497        1,322,553,478  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  

 11             43,140,261              43,140,261  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์    
 12          783,958,204           564,148,528  

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  
 13             26,503,100              12,890,314  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  
 19               5,781,446                5,343,546  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  
 

             13,350,629              13,351,062  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             872,733,640           638,873,711  

รวมสินทรัพย์          2,064,309,137        1,961,427,189  

        
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้       
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)         
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561        (หนว่ย: บาท)  

   หมายเหต ุ 2561  2560 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น        
หนีส้นิหมุนเวียน        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น   14           273,583,189           312,446,833  

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย  
 

             56,329,059              63,658,458  

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี  15                2,158,952                2,945,930  

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย                13,569,853              27,833,034  

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น                  8,944,542                4,566,075  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน             354,585,595           411,450,330  
หนีส้นิไม่หมุนเวียน        
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระ       
   ภายในหนึง่ปี   15                2,707,868                4,866,820  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน   16              42,106,565              37,796,858  

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น                                   -                   293,630  

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน                44,814,433              42,957,308  

รวมหนีส้ิน             399,400,028           454,407,638  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น        
ทนุเรือนหุ้น        
   ทนุจดทะเบียน        
       หุ้นสามญั 80,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท                80,000,000   80,000,000  

   ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แล้ว        
       หุ้นสามญั 80,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท                80,000,000              80,000,000  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั             136,800,000           136,800,000  

ก าไรสะสม        
   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย   17             10,000,000              10,000,000  

   ยงัไมไ่ด้จดัสรร          1,438,109,109        1,280,219,551  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น          1,664,909,109        1,507,019,551  

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น          2,064,309,137        1,961,427,189  

        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้       
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)        
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ       
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561       

       (หนว่ย: บาท)  

  หมายเหต ุ  2561  2560 
ก าไรขาดทุน:       
รายได้       
รายได้จากการขาย  20         3,052,413,023          2,897,982,980  

รายได้อื่น                 34,054,558                47,357,016  

รวมรายได้           3,086,467,581          2,945,339,996  
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุขาย           2,461,160,600          2,321,826,391  

คา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหนา่ย                 95,991,299                83,865,457  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร               234,307,852              209,886,144  

รวมค่าใช้จ่าย           2,791,459,751          2,615,577,992  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้               295,007,830              329,762,004  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน                  (1,495,271)                (1,312,300) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้               293,512,559              328,449,704  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  19             (35,122,615)             (51,484,037) 

ก าไรส าหรับปี               258,389,944              276,965,667  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:       
รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั       
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                     (625,483)                   (583,506) 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้  19                     125,097                      116,701  

รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั       
   - สทุธิจากภาษีเงินได้                     (500,386)                   (466,805) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี                     (500,386)                   (466,805) 

       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี               257,889,558              276,498,862  

       
ก าไรต่อหุ้น   21     
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน       
   ก าไร    3.23   3.46  

       
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้       
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)          

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
           (หน่วย: บาท) 

   ทนุเรือนหุ้น    ก าไรสะสม   
   ที่ออกและ  สว่นเกิน  จดัสรรแล้ว -    รวมสว่นของ 
 

 
 ช าระแล้ว  มลูคา่หุ้นสามญั  ส ารองตามกฎหมาย  ยงัไมไ่ด้จดัสรร  ผู้ ถือหุ้น 

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  
เงินปันผลจา่ย (หมายเหต ุ24)                            -                         -                                 -      (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  
            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561        80,000,000     136,800,000              10,000,000    1,280,219,551     1,507,019,551  
ก าไรส าหรับปี                            -                         -                                 -        258,389,944        258,389,944  
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี                            -                         -                                 -              (500,386)              (500,386) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี                           -                         -                                 -        257,889,558        257,889,558  
เงินปันผลจา่ย (หมายเหต ุ24)                            -                         -                                 -      (100,000,000)      (100,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561       80,000,000     136,800,000              10,000,000    1,438,109,109     1,664,909,109  
            
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้       

  



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 88 
ANNUAL REPORT 2018     

 

 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)        
งบกระแสเงนิสด       
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561       (หน่วย: บาท)  

  หมายเหต ุ  2561  2560 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษี               293,512,559              328,449,704  

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)        
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:       
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  12, 13               77,433,357                61,525,730  

   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้(ลดลง)                          (5,617)                         5,617  

   การปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือให้เป็น       
      มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเพิ่มขึน้(ลดลง)                       651,643                    (853,278) 

   ตดัจ าหน่ายส่วนต ่ามลูค่าเงินลงทนุชัว่คราว                       (27,115)                                  -  

   คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์เพิ่มขึน้(ลดลง)  12                (1,543,296)                 4,540,421  

   ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์                  2,085,808                 (2,913,340) 

   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง                     (144,903)                (1,101,576) 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน   16                 4,865,920                  4,076,390  

   ดอกเบีย้รับ                  (7,021,947)                (7,084,717) 

   คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้                       234,322                      105,410  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน       
   สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน               370,040,731              386,750,361  

สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง:       
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น             (162,967,768)           (174,145,009) 

   สินค้าคงเหลือ               (19,396,811)               20,300,476  

   สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน                  (1,148,177)                 2,380,104  

   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน                               433                    (189,203) 

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง):       
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น               (56,253,061)               31,171,553  

   คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย                  (7,329,399)                (3,794,344) 

   หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน                   4,378,467                      618,793  

   หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน                     (293,630)                   (328,970) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน               127,030,785              262,763,761  

   เงินสดจ่ายดอกเบีย้                          (3,522)                           (426) 

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้               (49,698,599)             (65,546,954) 

   เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน                  (1,181,696)                   (300,200) 

   เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมลูค่าเพิ่ม               157,568,607              112,866,497  

กระแสเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน               233,715,575              309,782,678  
       
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้       
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)        
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)       
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561       

       (หนว่ย: บาท)  

  หมายเหต ุ  2561  2560 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ                  7,344,773                  6,906,227  

เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุชัว่คราว            (549,887,069)           (644,920,670) 

เงินสดรับคืนจากเงินลงทนุชัว่คราว              530,000,000              829,238,515  

เงินสดจา่ยซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์            (277,429,830)           (176,992,100) 

เงินสดจา่ยซือ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน              (16,234,000)                (7,769,850) 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและอปุกรณ์                     642,222                  3,582,966  

กระแสเงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน            (305,563,904)               10,045,088  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       
เงินสดจา่ยหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน                (2,945,930)                (1,873,076) 

เงินสดจา่ยดอกเบีย้                   (230,800)                   (104,984) 

เงินปันผลจ่าย              (99,968,347)           (113,407,764) 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ            (103,145,077)           (115,385,824) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ            (174,993,406)             204,441,942  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี              354,117,160              149,783,055  

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่น       
   ที่มีตอ่เงินฝากธนาคารคงเหลอื                     (62,806)                   (107,837) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี  7            179,060,948              354,117,160  
       
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม       
รายการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเงินสด       
   เจ้าหนีจ้ากการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์                22,557,395                  4,180,673  

   ซือ้สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน    -                 5,726,406  

   เงินปันผลค้างจา่ย                  4,811,569                  4,779,916  
       
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้       
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
1. ข้อมูลทั่วไป 
 บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึง่จดัตัง้และมีภมูิล าเนาในประเทศไทย บริษัทฯมี

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

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

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่างปี บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวันที่  1 
มกราคม 2561 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเทา่
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการ
เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไ้ม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงนิที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 
ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหมจ่ านวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักลา่วสว่นใหญ่จะไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคัญต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ  อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการ
เปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีที่เก่ียวข้อง

ตอ่ไปนี ้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 กับสญัญาที่ท ากบัลกูค้าทุกสญัญา ยกเว้นสญัญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื่น มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก าหนดหลกัการ  5 ขัน้ตอนส าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึน้
จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวา่จะมีสิทธิได้รับ
จากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ข้อเท็จจริงและเหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมดในการพิจารณาตามหลกัการในแตล่ะขัน้ตอน  
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือ
ปฏิบตัิ 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ได้แก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การปอ้งกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหนีส้นิทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ดงักลา่วข้างต้น ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูคา่เคร่ืองมอื
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยคา่ของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทาง
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การเงินกลุม่นีม้ีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีบาง
ฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนัถกูยกเลกิไป 
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานกลุ่ ม
ดงักลา่วมาถือปฏิบตัิ 

4. นโยบายการบัญชทีี่ส าคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้ 
 ขายสินคา้ 
 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนยัส าคญัของความเป็นเจ้าของสินค้า

ให้กบัผู้ซือ้แล้ว รายได้จากการขายแสดงมลูคา่ตามราคาในใบก ากบัสนิค้าโดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ส าหรับสนิค้าที่ได้สง่
มอบหลงัจากหกัสว่นลดแล้ว 
ดอกเบีย้รบั 

 ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านงึถึงอตัราผลตอบแทนที่แท้จริง 
4.2  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู ซึ่งถึง

ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กินสามเดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมม่ีข้อจ ากดัในการเบิกใช้  
4.3 ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหนีก้ารค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน

โดยประมาณที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายหุนี ้

4.4 สินค้าคงเหลือ 
 สนิค้าส าเร็จรูปและสนิค้าระหวา่งผลติแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั) หรือมลูคา่สทุธิที่จะได้รับแล้วแต่

ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทนุดงักลา่ววดัมลูค่าตามวิธีต้นทนุมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกบัต้นทนุจริงและประกอบด้วยต้นทุน
วตัถดุิบ แรงงานและคา่โสหุ้ยในการผลติ 

 วตัถดุิบ สารเคมี ภาชนะบรรจุ อะไหลแ่ละวสัดโุรงงานแสดงมลูค่าตามราคาทนุถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั หรือมลูค่าสทุธิที่จะ
ได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุการผลติเมื่อมีการเบิกใช้ 

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

4.6  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
บริษัทฯบนัทกึมลูคา่เร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุในราคาทนุซึง่รวมต้นทนุการท ารายการ หลงัจากนัน้ บริษัท
ฯจะบนัทกึอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุด้วยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 
บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินที่ได้รับสทุธิจากการจ าหน่ายกบัมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ในสว่นของก าไรหรือ
ขาดทนุในงวดที่ตดัรายการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุออกจากบญัชี 
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4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 
 ที่ดินแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผ่ือการด้อยคา่

ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี) 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี ้  

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

  คา่เสือ่มราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
 ไมม่ีการคิดคา่เสือ่มราคาส าหรับท่ีดิน สว่นปรับปรุงที่ดิน งานระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตัง้ 
 บริษัทฯตดัรายการที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์จะรับรู้
ในสว่นของก าไรหรือขาดทนุเมื่อบริษัทฯตดัรายการสนิทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 
บริษัทฯบนัทึกต้นทนุเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตามราคาทนุ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตวัตน
แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่สะสม (ถ้ามี) ของสนิทรัพย์นัน้  
บริษัทฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นัน้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงักลา่วเมื่อมีข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์นัน้เกิดการด้อยคา่ 
บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักลา่วทกุสิน้ปีเ ป็นอย่าง
น้อย คา่ตดัจ าหนา่ยรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่มีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัมีดงันี ้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
ลขิสทิธ์ิ  3 ถึง 10 ปี 

ไมม่ีการตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนระหวา่งพฒันา 
4.9    รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคมุบริษัทฯ หรือถกูบริษัทฯควบคมุ

ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ 
 นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบคุคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯที่มี
อ านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบริษัทฯ  

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 
  สญัญาเช่าที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือ

เป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมลูคา่
ปัจจบุนัสทุธิของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแตม่ลูคา่ใดจะต ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัคา่ใช้จ่าย
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ทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้ินระยะยาว สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในสว่นของก าไรหรือขาดทนุตลอดอายขุองสญัญา
เช่า สนิทรัพย์ที่ได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เสือ่มราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ที่เช่า  

  สญัญาเช่าที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ที่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่า
ถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในสว่นของก 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 าการประเมินการด้อยคา่ของที่ดิน อาคาร อปุกรณ์และสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน

ของบริษัทฯ หากมีข้อบง่ชีว้า่สนิทรัพย์ดงักลา่วอาจด้อยคา่ บริษัทฯรับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่เมื่อมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับ
คืนของสินทรัพย์มีมลูค่าต ่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 เ ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

4.14 ประมาณการหนีส้ิน 
 บริษัทฯจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินไว้ในบญัชีเมื่อภาระผกูพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว  และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และบริษัทฯ
สามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ  
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4.15 ภาษีเงนิได้ 
 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 
 บริษัทฯบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไร

ทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน ณ วนั

สิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ินที่เก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน   

 บริษัทฯรับรู้หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวที่ต้องเสียภาษีทกุรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ี่บริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี
และผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวข้องกับรายการที่ได้
บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น  

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มลูคา่ยตุิธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวา่จะได้รับจากการขายสนิทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนีส้นิให้ผู้อื่นโดย

รายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมลูค่า บริษัทฯใช้
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคลอ่งในการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคลอ่งส าหรับสนิทรัพย์
หรือหนีส้ินที่มีลกัษณะเดียวกนัหรือไมส่ามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคลอ่งได้ บริษัทฯจะประมาณมลูคา่
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูที่สามารถสงัเกตได้ที่
เก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคา่ยตุิธรรมนัน้ให้มากที่สดุ  

 ล าดบัชัน้ของมูลค่ายตุิธรรมที่ใช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้

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

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

เร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบ
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การเงินและตอ่ข้อมลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ 
การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงันี ้

 สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุย

พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ที่เช่าดงักลา่วแล้วหรือไม่ 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 
 ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และ

มลูค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือใหมห่ากมี
การเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 

  นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยคา่ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทนุ
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจที่เก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และคา่ใช้จ่ายในอนาคตซึง่เก่ียวเนื่องกบัสนิทรัพย์นัน้ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึ่งต้อง

อาศยัข้อสมมติฐานตา่งๆในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา
การเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นต้น 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในระหวา่งปี บริษัทฯไมม่ีรายการบญัชีกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 
ดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 45,894 46,272 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,942 1,876 

รวม 47,836 48,148 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
(หนว่ย: พนับาท) 

 2561 2560 
เงินสด 120 120 
เงินฝากธนาคาร 178,941 213,854 
เงินฝากประจ าทีจ่ะครบก าหนดภายในสามเดือน - 140,143 

รวม 179,061 354,117 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ ามีอัตราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 1.20 ต่อปี 
(2560: ร้อยละ 0.15 ถึง 1.75 ตอ่ปี) 
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8.  เงนิลงทุนชั่วคราว  
(หนว่ย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละตอ่ปี)   
 2561 2560 2561 2560 
เงินฝากประจ า 1.70 - 2.00 1.60 150,000 100,000 

พนัธบตัรรัฐบาล 1.47 - 19,914 - 

หุ้นกู้อนพุนัธ์ 1.30 - 1.34 1.35 - 1.40 100,000 150,000 

รวม   269,914 250,000 

 
9.   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น  

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั   
อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 220,132 212,429 
ค้างช าระ    
   ไมเ่กิน 3 เดือน 51,763 41,414 
   3 - 6 เดือน 480 1,637 

   6 - 12 เดือน 62 11 

รวม 272,437 255,491 

หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - (6) 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั, สทุธิ 272,437 255,485 

ลูกหนีอ้ื่น   
ลกูหนีก้รมสรรพากร 14,342 28,626 
เงินทดรองจา่ยทัว่ไป 1,110 441 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 16 490 
รายได้ค้างรับ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั  1,729 - 

ดอกเบีย้เงินฝากค้างรับ 492 814 

รวมลกูหนีอ้ื่น 17,689 30,371 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 290,126 285,856 
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10. สินค้าคงเหลือ 
    (หนว่ย: พนับาท) 

 

 
ราคาทนุ 

รายการปรับลดราคาทนุให้เป็น 
มลูคา่สทุธิที่จะได้รับ 

 
สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สนิค้าส าเร็จรูป 127,709 127,600 (4,961) (4,010) 122,748 123,590 
สนิค้าระหวา่งผลติ 21,701 15,971 - - 21,701 15,971 
วตัถดุิบ 237,634 214,606 (17) (317) 237,617 214,289 
วสัดโุรงงาน 18,708 10,350 - - 18,708 10,350 
สนิค้าระหวา่งทาง 40,422 58,251 - - 40,422 58,251 

รวม 446,174 426,778 (4,978) (4,327) 441,196 422,451 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมลูค่าสทุธิที่จะได้รับ เป็นจ านวน 0.7 
ล้านบาท โดยแสดงเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุขาย (2560: บริษัทฯมีการกลบัรายการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอืเป็นจ านวน 
0.9 ล้านบาท โดยน าไปหกัจากมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืที่รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในระหวา่งปี) 

 
11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 อสังหา ริมท รัพย์ เพื่ อกา รลงทุนของบ ริ ษัทฯ  คือที่ ดิ นว่ า ง เปล่าที่ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ในการด า เนินงานและตั ง้ อยู่ ที่                                  

อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึง่มลูคา่ตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 แสดงได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2561 2560 

ราคาทนุ 43,140 43,140 

มลูคา่ตามบญัชี 43,140 43,140 

 การกระทบยอดมลูคา่ตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงันี ้
(หนว่ย: พนับาท) 

 2561 2560 
มลูคา่ตามบญัชีต้นปี 43,140 43,445 
ตดัจ าหนา่ยเนื่องจากถกูเวนคืน - ราคาตามบญัชี - (305) 

มลูคา่ตามบญัชีปลายปี 43,140 43,140 
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 มลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุแยกแสดงตามล าดบัชัน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้
ดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 

 

ล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม                                           
ระดบั 2 

 2561 2560 
ที่ดิน 188,961 188,961 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้จดัให้มีการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุส าหรับที่ดินดงักล่าว โดยผู้
ประเมินราคาอิสระซึง่ใช้เกณฑ์ราคาตลาด  

 
12. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ที่ดินและ      
สว่นปรับปรุง

ที่ดิน 

อาคารและ         
สว่นปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองจกัร
และ 

อปุกรณ์ 
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 

เคร่ือง
ตกแตง่
ติดตัง้และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร
ระหวา่งการ
ติดตัง้ รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2560 101,463 277,759 534,067 88,276 17,008 26,166 9,487 1,054,226 
ซือ้เพ่ิม - 7,755 46,585 17,751 8,791 7,256 94,676 182,814 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (12,497) (4) (511) (3,974) - (16,986) 

โอนเข้า(โอนออก) - 10,790 48,385 6,958 - - (66,133) - 

31 ธันวาคม 2560  101,463 296,304 616,540 112,981 25,288 29,448 38,030 1,220,054 
ซือ้เพ่ิม - 4,231 11,039 10,359 8,985 27 261,166 295,807 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (3,090) (80,218) (37,831) (8,303) - - (129,442) 
โอนเข้า(โอนออก) - 35,527 53,134 488 11,194 - (100,343) - 

31 ธันวาคม 2561 101,463 332,972 600,495 85,997 37,164 29,475 198,853 1,386,419 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 

ที่ดินและ       
สว่น

ปรับปรุง
ที่ดิน 

อาคารและ         
สว่น

ปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองจกัร
และ 

อปุกรณ์ 
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 

เคร่ือง
ตกแตง่
ติดตัง้และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร
ระหวา่งการ
ติดตัง้ รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2560 - 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 าหรับสว่นที่จ าหนา่ยและตดั
จ าหน่าย - - (12,132) (4) (511) (3,974) - (16,621) 

31 ธันวาคม 2560  - 217,234 327,767 74,664 15,300 16,400 - 651,365 
คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 14,431 41,330 10,751 3,589 4,712 - 74,813 
คา่เสื่อมราคาส าหรับสว่นที่จ าหนา่ยและตดั
จ าหน่าย - (3,090) (77,497) (37,826) (8,301) - - (126,714) 

31 ธันวาคม 2561 - 228,575 291,600 47,589 10,588 21,112 - 599,464 

ค่าเผื่อการด้อยค่า         
1 มกราคม 2560 - - - - - - - - 

บนัทกึเพ่ิมขึน้ระหวา่งปี - - 4,540 - - - - 4,540 

31 ธันวาคม 2560 - - 4,540 - - - - 4,540 

ลดลงระหวา่งปี - - (1,543) - - - - (1,543) 

31 ธันวาคม 2561 - - 2,997 - - - - 2,997 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

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

31 ธันวาคม 2561 101,463 104,397 305,898 38,408 26,576 8,363 198,853 783,958 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี         

2560 (50.7 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการผลิต สว่นที่เหลือรวมอยูใ่นคา่ใช้จา่ยในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร) 59,627 

2561 (60.5 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการผลิต สว่นที่เหลือรวมอยูใ่นคา่ใช้จา่ยในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร) 74,813 

 
 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯมีการกลบัรายการค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์จ านวน 1.5 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการ

จ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานออกไป ดงันัน้ ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีค่าเผ่ือ
การด้อยค่าของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จ านวน 3.0 ล้านบาท ส าหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน
ของบริษัทฯแล้ว (2560: 4.5 ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลอืของยานพาหนะซึง่ได้มาภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินโดยมีมลูคา่สทุธิ
ตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 4.7 ล้านบาท (2560: 7.7 ล้านบาท) 
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีอาคารและอปุกรณ์จ านวนหนึ่งซึง่ตดัค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแตย่งัใช้งานอยู่  มลูคา่
ตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักลา่วมีจ านวนเงินประมาณ 328.2 ล้านบาท (2560: 421.0 ล้าน
บาท)  

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
  (หนว่ย: พนับาท) 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ลขิสทิธ์ิ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา 

 
รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2560 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 
ซือ้เพิ่ม 1,728 480 14,026 16,234 
โอนเข้า (โอนออก) 21,300 - (21,300) - 

ตดัจ าหนา่ย - (2,116) - (2,116) 

31 ธนัวาคม 2561 32,744 8,087 176 41,007 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2560 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 
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 1,549 1,072 - 2,621 

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับสว่นท่ีตดัจ าหนา่ย - (2,116) - (2,116) 

31 ธนัวาคม 2561 10,442 4,062 - 14,504 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี     

31 ธนัวาคม 2560  823 4,617 7,450 12,890 

31 ธนัวาคม 2561 22,302 4,025 176 26,503 

 
14.   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  

(หนว่ย: พนับาท) 
 2561 2560 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 223,095 301,114 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 50,488 11,333 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 273,583 312,447 
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15. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ  
(หนว่ย: พนับาท) 

 2561 2560 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน  5,124 8,301 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดับญัชี (257) (488) 

รวม 4,867 7,813 

หกั: สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (2,159) (2,946) 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 2,708 4,867 

  
บริษัทฯได้ท าสญัญาเช่าการเงินกบับริษัทลสีซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระ
คา่เช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลา 4 ปี   

 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัที่จะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงันี ้
(หนว่ย: พนับาท) 

 2561 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญา
เช่าการเงิน 2,308 2,816 5,124 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (149) (108) (257) 

มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจา่ยทัง้สิน้ตาม
สญัญาเชา่การเงิน 2,159 2,708 4,867 

(หนว่ย: พนับาท) 
 2560 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 4 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 

 
  



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 103 
ANNUAL REPORT 2018     

 

 

16. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 

2560 สรุปได้ดงันี ้
(หนว่ย: พนับาท) 

 2561 2560 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 37,797 33,437 
สว่นท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:   
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั  3,605 2,869 
ต้นทนุดอกเบีย้ 1,261 1,207 

สว่นท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น:   
ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 262 247 
สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติทางการเงิน  (657) 745 
สว่นท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,021 (408) 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหวา่งปี (1,182) (300) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 42,107 37,797 

 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการตอ่ไปนีใ้นสว่นของก าไรหรือขาดทนุ 
 (หนว่ย: พนับาท) 

 2561 2560 
ต้นทนุขาย 897 1,420 
คา่ใช้จา่ยในการขาย จดัจ าหนา่ยและบริหาร 2,708 1,449 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 1,261 1,207 

รวมคา่ใช้จา่ยที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 4,866 4,076 

 บริษัทฯคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ    5.2 ล้านบาท 
(2560: จ านวน 1.1 ล้านบาท)  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษัทฯ
ประมาณ 15 ปี ส าหรับพนกังานรายเดือน และ 12 ปี ส าหรับพนกังานรายวนั (2560: 15 ปี ส าหรับพนกังานรายเดือน 
และ 12 ปี ส าหรับพนกังานรายวนั) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปได้ดงันี ้
(หนว่ย: ร้อยละตอ่ปี) 

 2561 2560 
อตัราคิดลด 3.08 และ 2.80 3.08 และ 2.72 
อตัราการขึน้เงินเดือน  5.31 และ 2.43 5.46 และ 2.88 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน 0 ถึง 42 0 ถึง 43 
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 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคญัต่อมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี ้

  (หนว่ย: ล้านบาท) 
 2561 2560 

 เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (1.8) 1.9 (1.7) 1.8 
อตัราการขึน้เงินเดือน 1.8 (1.7) 1.8 (1.7) 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน (1.9) 2.1 (1.8) 2.0 

 เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึ่งกฎหมาย
ดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่นีก้ าหนดอตัราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลกูจ้างซึ่งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อตัราสดุท้าย 400 วนั การเปลีย่นแปลงดงักลา่วถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริษัทฯมีหนีส้ินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึน้ 10.3 ล้านบาท บริษัทฯจะบนัทึกผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วโดยรับรู้ต้นทนุบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของงวดที่กฎหมาย
ดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ 

 
17. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสทุธิ

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

 
18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 รายการคา่ใช้จ่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบด้วยรายการคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี  ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2561 2560 
เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 484,256 416,320 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 76,897 61,526 
วตัถดุิบและวสัดหุีบหอ่ใช้ไป 1,604,996 1,609,335 
การเปลีย่นแปลงในสนิค้าส าเร็จรูปและสนิค้าระหวา่งผลติ (5,839) (6,104) 
คา่เช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 35,362 30,491 
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19.     ภาษีเงนิได้ 
 คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับปี 35,436 52,011 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกตา่งชัว่คราว (313) (527) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 35,123 51,484 

 
จ านวนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี ้ 

(หนว่ย: พนับาท) 
 2561 2560 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทีเ่ก่ียวข้องกบัผลขาดทนุจากการ                       

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (125) (117) 

 (125) (117) 

 
รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2561 2560 
   

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นติิบคุคล 293,513 328,450 

   
อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นติิบคุคลคณูอตัราภาษี 58,703 65,690 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   

การสง่เสริมการลงทนุ (หมายเหต ุ20) (19,968) (11,462) 
คา่ใช้จา่ยต้องห้าม 298 1,123 

คา่ใช้จา่ยที่มีสทิธิหกัได้เพิ่มขึน้ (3,910) (3,867) 

รวม (23,580) (14,206) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 35,123 51,484 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ
ดงัตอ่ไปนี ้
 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - 1 
คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 996 865 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 599 908 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,421 7,559 
สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 13 13 

รวม 10,029 9,346 
 

หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี   
คา่เสือ่มราคาสะสม - อปุกรณ์ (4,248) (4,003) 

รวม (4,248) (4,003) 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 5,781 5,343 

 
20. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯได้รับสทิธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในการผลติผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ตาม
บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2103(1)/2554 เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2553 ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษ
ดงักล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปีนบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (วนัท่ี 23 เมษายน 2560) และได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้
นิติบคุคลส าหรับกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดได้รับ
ยกเว้นภาษี 
รายได้ของบริษัทฯ จ าแนกตามกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุและไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย: พนับาท) 

 

กิจการท่ีได้รับ                            
การสง่เสริม 

กิจการท่ีไมไ่ด้รับ                        
การสง่เสริม 

 
รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้จากการขาย       
รายได้จากการขายในตา่งประเทศ 624,412 320,109 1,984,486 2,152,140 2,608,898 2,472,249 

รายได้จากการขายในประเทศ 2,164 795 441,351 424,939 443,515 425,734 

รวมรายได้จากการขาย 626,576 320,904 2,425,837 2,577,079 3,052,413 2,897,983 
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21.    ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไมร่วมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย
จ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัที่ออกอยูใ่นระหวา่งปี  

 
22.    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 ซึ่งวดัมลูคา่โดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทนุจากการด าเนินงาน
ในงบการเงิน ดงันัน้ รายได้ ก าไรจากการด าเนินงานและสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามสว่น
งานด าเนินงานและเขตภมูิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ 
 บริษัทฯประกอบอตุสาหกรรมผลติและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์พลาสตกิ โดยจ าแนกผลติภณัฑ์หลกัออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ถงุพลาสตกิและหลอด สว่นผลติภณัฑ์อื่นๆ เช่น เส้นซิป รวมถึงการขายเศษเม็ดพลาสติก 
 ข้อมลูรายได้และก าไรแยกตามผลติภณัฑ์ของบริษัทฯส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย: ล้านบาท) 

 ถงุพลาสตกิ หลอด อื่น ๆ รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้จากการขาย           
รายได้จากการขาย
ตา่งประเทศ 2,277.3 2,154.0 233.7 226.0 97.9 92.2 2,608.9 2,472.2 

รายได้จากการขาย   
ในประเทศ 255.8 243.7 122.7 123.6 65.0 58.4 443.5 425.7 

รวมรายได้จากการขาย 2,533.1 2,397.7 356.4 349.6 162.9 150.6 3,052.4 2,897.9 

ก าไรขัน้ต้น 495.7 480.6 65.2 76.6 30.4 18.9 591.3 576.1 
รายได้อื่น       34.0 47.4 
คา่ใช้จา่ยในการขาย
และจดัจ าหนา่ย       (96.0) (83.8) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร       (234.3) (209.9) 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน       (1.5) (1.3) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้       (35.1) (51.5) 

ก าไรส าหรับปี       258.4 277.0 
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ข้อมลูเก่ียวกบัเขตภมูิศาสตร์  
 รายได้จากลกูค้าภายนอกก าหนดขึน้ตามสถานท่ีตัง้ของลกูค้า 

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2561 2560 
ยโุรป 1,896,517 1,692,074 
ประเทศไทย 443,515 425,734 
ออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ 290,473 457,142 
เอเชีย 193,738 221,456 
อเมริกา 226,572 100,648 
ประเทศอื่นๆ 1,598 929 

รวม 3,052,413 2,897,983 

 
 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ทัง้หมดของบริษัทฯตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
 ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ านวนสองราย ซึ่งมาจากการขายผลิตภณัฑ์หลอดและถุง (ปี 2560 มี

รายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ านวนสองราย ซึง่มาจากการขายผลติภณัฑ์หลอดและถงุ) 
 
23. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯและพนกังานบริษัทฯได้ร่วมกันจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบริษัทฯจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน สว่นพนกังานจะจ่ายสมทบเข้า
กองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทนุ              ส ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบวา่ด้วยกองทนุของ
บริษัทฯ ในระหวา่งปี 2561 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายจ านวน 4.6 ล้านบาท (2560: 4.0 ล้านบาท) 

 
24.    เงนิปันผล 
 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยยอดดงัตอ่ไปนี ้

 อนมุตัิโดย จ านวนเงิน 
เงินปันผล       
ตอ่หุ้น วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ล้านบาท) (บาท)  

ปี 2561     
เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2560 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อ
วนัท่ี 24 เมษายน 2561 100.00 1.250 

22 พฤษภาคม 
2561 

รวมเงินปันผลจ่ายส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
100.00   
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ปี 2560     
เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2559 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อ
วนัท่ี 26 เมษายน 2560 113.44 1.418 

24 พฤษภาคม 
2560 

รวมเงินปันผลจ่ายส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
113.44   

 
25. ภาระผูกพันและหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ 
 บริษัทฯมีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้นอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอื่นดงันี  ้
25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทนุเป็นจ านวนเงินประมาณ 56.4 ล้านบาท ที่เก่ียวข้องกบัการปรับปรุง

อาคาร (2560: 24.7 ล้านบาท ที่เก่ียวข้องกบัการซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการปรับปรุงอาคาร) 
25.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัการเช่าที่ดิน พืน้ที่ในอาคารและรถยนต์ อายขุองสญัญามีระยะเวลา

ตัง้แต ่1 ถึง 9 ปี 
 บริษัทฯมีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานดงันี  ้

 (หนว่ย: ล้านบาท) 
 2561 2560 
จ่ายช าระ   
   ภายใน 1 ปี 26.3 27.2 
   มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 11.1 23.0 
   มากกวา่ 5 ปี  3.0 4.0 

 40.4 54.2 

25.3 หนังสือค า้ประกันธนาคาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีหนงัสอืค า้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลอือยูเ่ป็นจ านวนเงินประมาณ 

20.9 ล้านบาท (2560: 19.8 ล้านบาท) ซึง่เก่ียวเนื่องกบัภาระผกูพนัการค า้ประกนัการใช้ไฟฟา้ของโรงงาน การซือ้วตัถดุิบ
และการปฏิบตัิตามสญัญาซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

 
26. ล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชัน้ของมูลค่า

ยตุิธรรม ดงันี ้ 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 ล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมระดบั 2 

 2561 2560 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 189.0 189.0 
ตราสารอนพุนัธ์   

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 16.2 - 
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27. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เคร่ืองมือทางการเงินที่ส าคญัของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 107 “การแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า               เงินสด ลกูหนีก้ารค้า 
และเงินลงทนุชัว่คราว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความ
เสีย่งดงันี ้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ฝ่ายบริหารควบคมุ         ความเสี่ยงนี ้

โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเช่ือที่เหมาะสม ดงันัน้บริษัทฯจึง        ไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสียหายที่เป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากนี ้การให้สินเช่ือของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตวัเนื่องจากบริษัทฯมี
ฐานของลกูค้าที่หลากหลาย จ านวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯอาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือคือมลูค่าตามบญัชีของลกูหนี  ้
และลกูหนีอ้ื่นท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ที่ส าคญัอนัเก่ียวเนื่องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทนุชัว่คราวสินทรัพย์และ
หนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกล้เคียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจบุนั  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สนิทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินที่ส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และ
ส าหรับสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบก าหนด หรือ วนัที่มีการก าหนด
อตัราดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัที่มีการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่ึงก่อน) ได้ดงันี ้           

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 2561 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

 

           
ภายใน 1 

ปี 
มากกวา่          
1 - 5 ปี 

ปรับขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

ไมม่ีอตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัรา
ดอกเบีย้ที่
แท้จริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 167.5 11.6 179.1 0.15 - 1.20 
เงินลงทนุชัว่คราว 269.9 - - - 269.9 1.30 - 2.00 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - - - 290.1 290.1  

 269.9 - 167.5 301.7 739.1  

หนีส้นิทางการเงนิ       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น - - - 264.5 264.5 - 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 2.2 2.7 - - 4.9 1.47 - 4.75 

 2.2 2.7 - 264.5 269.4  
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(หนว่ย: ล้านบาท) 

 2560 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

 

           
ภายใน 1 

ปี 
มากกวา่          
1 - 5 ปี 

ปรับขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

ไมม่ีอตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัรา
ดอกเบีย้ที่
แท้จริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 140.1 - 213.3 0.7 354.1 0.15 - 1.75 
เงินลงทนุชัว่คราว 250.0 - - - 250.0 1.35 - 1.60 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - - - 285.9 285.9 - 

 390.1 - 213.3 286.6 890.0  

หนีส้นิทางการเงนิ       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น - - - 312.4 312.4 - 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 2.9 4.9 - - 7.8 1.47 - 4.75 

 2.9 4.9 - 312.4 320.2  
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่น 
บริษัทฯมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นที่ส าคญัอนัเก่ียวเนื่องจากการซือ้หรือขายสนิค้าเป็นเงินตราตา่งประเทศ  
บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส าคญัซึ่งยงัไม่ได้มีการท าสญัญาป้องกัน
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นสรุปได้ดงันี ้ 

สกลุเงิน จ านวนเงิน 
อตัราแลกเปลีย่น                          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                                              

 2561 2560 2561 2560 

 (ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่หนว่ยเงินตรา 

  ตา่งประเทศ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.82 1.60 32.1924 32.4342 
ยโูร 0.11 0.07 36.6577 38.5567 
ฟรังก์สวิส - 0.04 - 32.9867 

หนีส้นิทางการเงนิ     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.87 5.16 32.6148 32.8472 
เยนญ่ีปุ่ น 2.30 1.03 0.2970 0.2936 

 
  



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 112 
ANNUAL REPORT 2018     

 

 

หนีส้นิสว่นใหญ่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าคงเหลอืดงันี ้

สกลุเงิน จ านวนทีซ่ือ้ 
อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา                   

ของ จ านวนท่ีซือ้ วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่หนว่ยเงินตราตา่งประเทศ)   

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

0.5 - 32.6600 - 
32.8000 

- 2 มกราคม 2562 
-                       

6 มิถนุายน 
2562 

- 

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอตัรา

ดอกเบีย้ในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกบัมลูคา่ตามบญัชีที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน  

 
28. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที่ส าคญัของบริษัทฯ คือการจดัให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนบัสนนุการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมลูคา่การถือหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น โดย ณ วนัท่ี               31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯมี
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 0.2:1 (2560: 0.3:1)  

 
29. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 
 บริษัทฯได้มีการจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินปีก่อนที่น ามาเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจบุนั ซี่งไมม่ีผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิ หรือสว่นของ          ผู้ ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้ 
การจดัประเภทรายการใหมท่ี่ส าคญัมีดงันี ้
  (หนว่ย: พนับาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

 ตามทีจ่ดัประเภทใหม ่ ตามทีเ่คยรายงานไว้ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ   
รายได้จากการขาย 2,897,983 2,892,348 
รายได้อื่น 47,357 52,992 

 
30. การอนุมัติงบการเงนิ 
 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2562 
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