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วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร และกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
 บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ได้ประกาศวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์หลกั และกลยทุธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบ เข้าใจร่วมกัน เพื่อผลักดันให้บริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมายและก้าวไปใน

ทิศทางที่ก าหนดไว้อย่างมัน่คง นอกจากนี ้บริษัทฯยังได้เผยแพร่แก่สาธารณชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อ

รับรู้ทิศทางและอนาคตของบริษัทฯ และด าเนินธุรกิจร่วมกนักบับริษัทฯได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน 

วิสัยทัศน์     “เป็นผู้น านวตักรรมบรรจภุณัฑ์ระดบัสากล” 
พันธกิจ      “เราจะใช้นวตักรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจภุณัฑ์พลาสติกสู่การออกแบบ วิจยั ผลิต และ
จดัจ าหน่าย ตลอดจนเป็นผู้ ให้บริการที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยัง่ยืนแก่ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม” 
วัตถุประสงค์หลักขององค์กร ทานตะวัน จะขยายธุรกิจที่เน้นผลิตสินค้าที่ผสมผสานกับคุณค่า (Value) และ
นวัตกรรม (Innovation) สู่ตลาดสากล อีกทัง้ขยายไปยังบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่พลาสติก  (Non-Plastic Packaging) โดย
ยงัคงสมรรถนะหลกัขององค์กรในด้านบรรจภุณัฑ์ 

 กลยุทธ์ บริษัทฯมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วของสงัคมปัจจุบนั จึง
ก าหนดกลยทุธ์ ดงันี ้

1. รักษาธุรกิจปัจจุบัน และขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพด้านการเติบโตของอุปสงค์ (Demand) ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ และมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าของบริษัทฯเอง (Own brand) ผ่าน
ช่องทางใหม่ โดยใช้โอกาสจากกลไกและเทคโนโลยีใหม่ ของการตลาด  

2.  ส ารวจ และสรรหาหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจใหม่ที่สร้างโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดด และต่อยอดธุรกิจ
ปัจจบุนั 

3. พฒันาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบอตุสาหกรรม 4.0 ที่เน้นการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต 
4.  สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ที่มีคณุค่า (Value) และใช้นวตักรรม ตรงความต้องการของตลาด 
5. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของงานสนับสนุนทุกหน่วยธุรกิจ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนิน

ธุรกิจ 
6. พฒันาบคุลากร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และความเปล่ียนแปลงในโลกธุรกิจปัจจบุนั 

         
นอกจากนี ้บริษัทฯยังคงให้ความส าคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
รวมถึงการต่อต้านทจุริตคอรัปชัน่ทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ฐานะการเงนิ (ล้านบาท) 

รายได้จากการขายและบริการ และรายได้อื่น (ล้านบาท) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
  

  ภาพรวมทางการเงนิ (หน่วย:ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
รายได้จากการขายและบริการ 3,025.91 3,052.41 2,897.98 
รายได้รวม 3,058.80 3,086.47 2,945.34 
ก าไรขัน้ต้น 601.27 583.68 576.16 
ก าไรสทุธิ 244.52 258.39 276.97 
สินทรัพย์รวม 2,206.69 2,064.31 1,961.43 
สินทรัพย์หมนุเวียน 1,302.00 1,191.58 1,322.55 
หนีสิ้นรวม 398.37 399.40 454.41 
หนีสิ้นหมนุเวียน 343.65 354.59 411.45 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,808.32 1,664.91 1,507.02 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 

0

100

200

300

2562 2561 2560

244.52 258.39
276.97



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 4  
ANNUAL REPORT 2019    

 

อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญ 
อัตราส่วนทางการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 3.79 3.36 3.21 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่า 2.57 2.03 2.09 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.03 0.61 0.77 
อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เท่า 10.31 11.56 12.44 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 35.00 31.00 29.00 
อตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลือ เท่า 5.78 5.70 5.37 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั 63.00 63.00 67.00 
อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ เท่า 10.79 9.39 8.11 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 34.00 38.00 44.00 
วงจรเงินสด (Cash cycle) วนั 65.00 56.00 52.00 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)     

อตัราก าไรขัน้ต้น  % 19.87 19.37 19.88 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 9.42 9.66 11.38 
อตัราก าไรอื่น % 1.08 1.10 1.61 
อตัราเงินสดต่อการท าก าไร % 125.60 79.22 93.94 
อตัราก าไรสทุธิ % 7.99 8.37 9.40 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 14.08 16.29 19.43 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 11.45 12.84 14.82 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน % 39.49 45.57 60.63 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า 1.43 1.53 1.58 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)     

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่า 0.22 0.24 0.30 

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ เท่า 213.08 179.95 275.37 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.48 0.25 0.33 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % N/A 38.70 36.11 
 
หมายเหต ุ  เงินปันผลจ่ายส าหรับงวดปี 2562 จะต้องรอมติที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในเดือนเมษายน 2563 
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รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั  (มหาชน) 

 ปัจจบุนัอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์พลาสติก เร่ิมมีการเติบโตในอตัราที่ช้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจภุณัฑ์พลาสติกแบบคง

รูป (Rigid plastic packaging) ที่เป็นบรรจุภณัฑ์พืน้ฐานที่ใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ เช่น ถุงหูหิว้ หลอดพลาสติก เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มถกู

ใช้งานน้อยลง อนัเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงด้านวิธีการด ารงชีวิตของประชากร รวมทัง้จากกระแสรักษ์โลก  และการรณรงค์ของ

ภาครัฐและภาคเอกชน  โดยในปี 2561 สดัส่วนการขาย  หลอดพลาสติก ของบริษัทฯ มีสดัส่วนประมาณ 12% ของยอดขายทัง้หมด

ของบริษัทฯ แต่ในปี 2562 กลับมีสัดส่วนลดลงเหลือประมาณ 9% ของยอดขายทัง้หมด โดยเฉพาะยอดขายหลอดพลาสติกในปี 

2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ลดลงประมาณ 20%  ตามค าสัง่ซือ้ที่น้อยลง  แต่ผลิตภณัฑ์ที่เป็นถุงซิป ถุงบรรจุอาหาร ซึ่งเป็น

บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบอ่อนตัว (Flexible packaging)  ในปี 2562 มียอดขายที่เติบโตขึน้เล็กน้อยประมาณ 1.30% เมื่อ

เปรียบเทียบกบัยอดขายปี 2561 และคาดว่ายงัคงเป็นสินค้าที่ยงัเติบโตได้อีก 

บริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง ด้วยการน านวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นถุงซิป ถุงบรรจุอาหาร ได้แก่ นวัตกรรมควบคุมความชืน้ในบรรจุภัณฑ์ นวัตกรรมการลดแบคทีเรียในบรรจุ
ภณัฑ์ ควบคู่ไปกบัการปรับกลยทุธ์การผลิตและออกแบบบรรจภุณัฑ์ที่สามารถน าผลิตภณัฑ์หมนุเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือใช้เม็ด 
Bio-plastic เพื่อขึน้รูปบรรจภุณัฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ศกึษาการใช้วสัดทุดแทนพลาสติกในการขึน้รูปผลิตภัณฑ์ 
เช่น กระดาษ ยาง เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้พฒันาจากเป็นผู้ รับจ้างผลิตให้ได้คุณภาพตามที่ผู้ซือ้ก าหนด มาเป็นบริษัทฯที่ส่ง
มอบนวตักรรมสินค้า บริการ แบบครบวงจร ตัง้แต่การออกแบบสินค้าให้กบัลกูค้า ทัง้รูปแบบ ลกัษณะการใช้งานท่ีเหมาะสม จนผลิต
และส่งมอบสินค้า บริการ แบบรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าทุกระดบั ทัง้ผู้จ าหน่าย ผู้บริโภค ที่ซือ้สินค้าไป ให้ทุก
ฝ่ายได้รับความพึงพอใจสงูสดุ เพื่อเพิ่มยอดขายให้เติบโตขึน้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯยงัคงศึกษาความเป็นไปได้ในการคิดริเร่ิม การ
เสาะหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ ที่จะเพิ่มผลประกอบการให้กับบริษัทฯ หากมีความคืบหน้าหรือมีความเป็นไปได้ในธุรกิจใหม่ 
จะเรียนชีแ้จงให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้นได้ทราบในโอกาสต่อไป  

ส าหรับในปี 2563 มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตวั มีความผนัผวนและความเส่ียงที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากความ
เชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลกผ่านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมีแนวโน้มชะลอตวัลงอย่างเห็นได้ชดั สาเหตุหนึ่งเกิดจากนโยบาย
กีดกันการค้าและความไม่แน่นอนด้านนโยบายที่สงูขึน้ ส่งผลเสียต่อบรรยากาศการลงทุนและการค้าขายระหว่างประเทศโดยรวม     
ความตึงเครียดทางการค้าที่ยังคงเป็นความท้าทายต่อการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานและการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศต่าง ๆ  และต้องติดตามปัจจัยเส่ียงเร่ืองสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา และอิหร่านว่าจะขยายวงกว้างมากน้อยแค่ไหน 
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน รวมถึงความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ซึ่งปัจจยัเหล่านีล้้วนส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ ในยคุที่ความเชื่อมโยงทางการค้าการลงทนุของเศรษฐกิจโลกจะชะลอลงและเปล่ียนรูปแบบ
ไป ส่ิงที่ส าคัญที่สุดคือบริษัทฯ ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์โลก การด าเนินธุรกิจต้องเพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตวั 
(flexibility and agility) เพื่อรองรับความไม่แน่นอนและบริหารความเส่ียงที่มีแนวโน้มสงูขึน้ในอนาคต ทัง้ด้านนโยบายการค้า กระแส
ส่ิงแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี ที่มีการเปล่ียนแปลงไป  
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ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง บริษัทฯจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะเป็นผู้ขับเคล่ือนในการ
ด าเนินธุรกิจ และการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง เน้นให้พนกังานมีทศันคติที่เปิดกว้างและสามารถปรับตวัรับ
การเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ท าให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจ สอดคล้องกับการฝึกอบรมพนกังานและผู้บริหาร
เพื่อให้ความรู้ ให้ปรับตวั ตลอดจนเข้าใจธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงในองค์กรว่าเป็นการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงงาน
ให้ดีขึน้ อนัจะน าไปสู่การสร้างนวตักรรม หรือน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในอนาคต  ดงันัน้การก าหนดกลยทุธ์ที่สามารถแข่งขนัใน
สถานการณ์ปัจจุบนั การสร้างบุคลากรให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงได้ จะเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ
สร้างความยัง่ยืน และการเติบโตให้แก่บริษัทฯ ต่อไป 

ท้ายนี ้บริษัทฯขอขอบคุณส าหรับการให้ความสนับสนุน ความไว้วางใจและความเชื่อมัน่จากผู้ ถือหุ้น นักลงทุน สถาบนั
การเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ ลกูค้า ตลอดจนผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯทกุท่านท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัผลกัดนั การด าเนิน
ธุรกิจ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และอดทน  ส่งผลให้บริษัทฯประสบความส าเร็จจนถึงทุกวนันี ้บริษัทฯจะคงด าเนินธุรกิจโดยยึด
หลกัการก ากับการดูแลกิจการที่ดี ตระหนกัถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ควบคู่กับการ
สร้างผลประกอบการท่ียัง่ยืน 
 
 
 
 

 
นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ 

ประธานคณะกรรมการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่านซึ่ง

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความเป็นอิสระ ในปี 2562 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีทัง้สิน้ 5 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกบัผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร ในประเด็นที่มี
ความเส่ียงส าคัญ ซึ่งได้รายงานแสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส ซึ่งสรุปสาระส าคญัของผลการด าเนินงาน ให้ความเห็นและข้อสงัเกตใน
เร่ืองต่างๆ ดงันี ้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทัง้ประจ าไตรมาส และ
ประจ าปีของบริษัทฯร่วมกับผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และฝ่ายจดัการทัง้ในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้ และความ
เหมาะสมก่อนที่จะมีการน าเสนองบการเงินเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การสอบทานจะมุ่งเน้น
รายการบญัชีที่ส าคญัรายการที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั รายการปรับปรุง รายการประมาณการทางบญัชี 
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความส าคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
เพียงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนกัลงทนุและบคุคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน จากผลการ
สอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินในปี 2562 มีความถกูต้องตามที่ควรเชื่อถือได้และเป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ
ควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง รวมทัง้ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหาร เพื่อปรับปรุง
ระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ จากรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน ปี 2562 ตามแผนงานท่ีได้รับมอบหมายซึง่ครอบคลมุระบบงานที่ส าคญั ไม่พบส่ิงผิดปกติ หรือความบกพร่อง
ที่เป็นสาระส าคญัในระบบการควบคมุภายใน   

3. การท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และพิจารณารายการ
ที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย  และข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ  
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามโดย
การสอบทานงานต่างๆเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทฯได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องทัง้ พรบ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า 
บริษัทฯได้ถือปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องแล้ว  

5. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน
กบัคณะกรรมการบริษัททราบทกุไตรมาส โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจดัการ ซึง่
ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม 

 



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 8  
ANNUAL REPORT 2019    

 

6. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุร่วมกบั
ผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นส าคัญเก่ียวกับรายงานทางการเงิน โดยรวมแล้วในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ 
พบว่า ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนมุตัิ
ต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 1) นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์ หรือ 2) นายวิชาติ โลเกศกระวี 
หรือ 3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ของ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากการปฏิบตัิงานที่ผ่านมาของส านกังานสอบบญัชีดงักล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ของวิชาชีพ 

 
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้จดัท า

ขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมาย มีการบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีคณะกรรมการบริษัทฯก าหนด 

 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

 

 

นายสายณัห์ สตางค์มงคล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการท่ีดี 
ในปี 2562  คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ประกอบด้วย

สมาชิกจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  ในปี 2562  มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 6 ครัง้  ซึ่งนอกจากการประชมุระหว่างคณะกรรมการสรรหาฯ กันเองแล้ว 
ยงัมีการประชมุร่วมกบักรรมการผู้จดัการ และฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม ่าเสมอ  ทัง้นีส้ามารถสรุป
สาระส าคญัของงานท่ีได้ปฏิบตัิในปี 2562  มีดงัต่อไปนี ้
 

การสรรหา  : 

1) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และ          
กระบวนการสรรหาของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดวาระ  แต่งตัง้
เข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ตัง้ใจสม ่าเสมอ อีกทัง้ยงัให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง  ซึง่กรรมการทัง้  3  
ท่าน ยงัคงมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิ 

2) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนต าแหน่งกรรมการที่ลาออก
ระหว่างกาล คือ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์  โดยได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ นายฐิติศกัดิ์  
สกุลครู ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงู พร้อมทัง้น าเสนอบคุคลที่เหมาะสมเพื่อพิจารณา ต่อที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท 

 
การก าหนดค่าตอบแทน : 

1) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2562  โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขต
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และค านึงถึงระดบัในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั เพื่อธ ารงไว้ซึง่กรรมการที่
มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ และน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้ จัดการ และผู้บริหารระดับสูง  โดยค านึงถึงผลการประเมินประจ าปี ความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ  
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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การก ากับดูแลกิจการที่ดี  : 

1) พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต และนโยบายแจ้ง
เบาะแส หรือข้อร้องเรียน ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการส่ือสารนโยบายดังกล่าว ไปยัง
ผู้บริหารและพนกังานทุกระดบัอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เห็นความส าคญัของการก ากับดแูลกิจการ ตระหนกัในความ
รับผิดชอบและการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวฒันธรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ 
อย่างต่อเนื่อง 

2) ในปี 2562  บริษัทฯ ได้รับการประเมินการก าดบัดแูลที่ดี  โดยสถาบนักรรมการบริษัทไทยจดัขึน้  ได้สญัลกัษณ์  5 ดาว 
ซึ่งอยู่ในระดบั “ดีเลิศ”  และบริษัทฯ เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ผ่านการ
คดัเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยัง่ยืน ประจ าปี 2562 (Thailand Sustainability Investment 2019) โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  นอกจากนีไ้ด้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC) 

 
ทัง้นี ้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้

ความสามารถ ความระมดัระวงั และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
บริษัท  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายเป็นส าคญั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

นางสาวศศธิร ฝัน้พรม 
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียงว่ามีผลต่อการด าเนินธุรกิจและการเติบโต

อย่างยั่งยืน จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และผู้บริหารจากสายงานหลักต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยมีหน้าที่ในการก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิด้านการบริหารความเส่ียง รวมถึงการประเมินและตดิตาม
ผลการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ 
 
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2562 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบตัรคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีการประชมุรวม 6 ครัง้ และมีการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดงันี ้
 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านการบริหารความเสี่ยง  

เพื่อให้พนกังานตระหนกัและเข้าใจกรอบ นโยบาย และแนวการปฏิบตัิด้านการบริหารความเส่ียงขององค์กร รวมถึงการท า 

Workshop ร่วมกัน เพื่อให้ผู้อบรมสามารถระบุความเส่ียงภายในหน่วยงานตนเอง ประเมินระดับความเส่ียง และก าหนดวิธีการ

บริหารจดัการความเส่ียงนัน้ ๆ ได้ 

 
2.ระบุความเสี่ยงขององค์กร 
                  จดัให้มีการประชมุระดมความคิดร่วมกบัผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุความเส่ียงหรือความไม่
แน่นอนที่อาจเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ขององค์กรทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ โดยจดักลุ่มปัจจยัเส่ียง
อ้างอิงมาตรฐาน COSO 
 
3. การประเมินความเสี่ยงขององค์กร  
 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงโดยใช้ 
“แผนภูมิระดบัความเส่ียง” หรือ “Risk Profile” ซึ่งเป็นแมททริกซ์แบบ 5x5 ในการประเมินความรุนแรงของความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้
จากความสมัพนัธ์ระหว่าง “โอกาสที่จะเกิด”(Likelihood) กบั “ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ”(Impact) โดยได้ก าหนดวิธีการและ
เกณฑ์การประเมินไว้อย่างชดัเจน 
 
4. การบริหารจัดการความเสี่ยง  
 พิจารณาความเหมาะสมของแผนงานบริหารความเส่ียงที่ผู้บริหารหน่วยงาน (Risk Owner) จัดท าขึน้ในแต่ละประเภท
ความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจว่าความเส่ียงนัน้จะได้รับการบริหารจดัการ ลดโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึน้ และมีการ
ควบคมุความเส่ียงให้อยู่ในระดบัเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 
 
5. ติดตามผลและทบทวนการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 คณะจดัการประชมุร่วมกบัผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจ าทกุเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผน รวมทัง้พิจารณาแนวโน้มของความเส่ียงที่อาจเปล่ียนแปลงภายหลงัจดัท าแผนบริหารความ
เส่ียง ตลอดจนการให้ค าแนะน าที่ส าคญัเพื่อน าไปสู่การพัฒนางานด้านการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลวุตัถปุระสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
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 จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความมัน่ใจว่าการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ มี
ความเหมาะสมและด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัหลกัและแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบ
การควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัธุรกิจเพื่อประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม  
     
         
          ในนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
  
 
                      นายอษัฎากร ลิม้ปิติ 
        ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ชื่อภาษาองักฤษเป็น 
 "THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED"  ชื่อย่อ  “THIP” 
 เดิมชื่อบริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จ ากดั  แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ ากดั 
 และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่  19 พฤษภาคม 2537   
สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 
(โรงงาน) 

ที่ตัง้ 
 
โทรศพัท์ 

เลขที่ 143 - 144  หมู่ที่ 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 

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

 Website  www.thantawan.com 

ส่วนงานนักลงทนุสัมพนัธ์ โทรศพัท์  02-273-8333 ต่อ 3208, E-mail Address : irthip@thantawan.com 
  

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์พลาสติกและผลิตภณัฑ์พลาสติก 
  

เลขทะเบียนบริษทั 0107537001749  (ทะเบียนเดิมเลขที่ บมจ. 421) 
  

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

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

นิติบคุคลที่บริษทัถือหุ้น 
ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ไม่มี 

  

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

  

ผู้สอบบัญช ี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

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

 

 

 

 

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

บริษัทฯจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2521  เดิมชื่อ บริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จ ากัด  และ
ได้รับอนุมตัิ ให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 มีทุนจดทะเบียน 
100,000,000 บาท เรียกช าระแล้ว 80,000,000 บาท เมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 
บาท เป็น  80,000,000 บาท โดยมีบริษัท ทานตะวนั  จ ากดั เป็นบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ในอตัราส่วน ร้อยละ 56.39 ของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัทฯได้ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสติก โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั 3 ประเภท 
ได้แก่ หลอดดดูเคร่ืองดื่ม ถงุพลาสติกทัว่ไป และผลิตภณัฑ์อื่น ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตสินค้าตามค าสัง่และตามความต้องการของ
ลกูค้า ซึ่งมีการส่งออกมากกว่าประมาณร้อยละ 85 ของยอดขายรวม โดยมีลกูค้าอยู่ในเกือบทกุทวีป ได้แก่ ประเทศในแถบภมูิภาค
เอเชีย ยโุรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
 
ลักษณะผลิตภัณฑ์  
 บริษัทฯมีสายการผลิต 3 สายผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่  

1) ถุงพลาสติกทัว่ไป ประกอบด้วยถงุพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (Low Density 
Polyethylene – LDPE) เนื่องจาก LDPE มีคณุสมบตัิเด่น คือ น่ิมและใส เหมาะส าหรับผลิตถงุที่ต้องการให้สามารถมองเห็นส่ิงของที่
บรรจอุยู่ภายใน ผลิตภณัฑ์ถงุพลาสติกในกลุ่ม LDPE ได้แก่ ถงุซิปชนิดปิด-เปิด ในตวั ถงุยืดอายผุกัผลไม้ ถงุใส่ขยะบางประเภท และ
ถงุพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสงู (High Density Polyethylene – HDPE) เนื่องจาก HDPE มี
คณุสมบตัิเด่น คือ แข็งและเหนียว สามารถรับน า้หนกัได้ดี แต่สีจะไม่ใส ผลิตภณัฑ์ถงุพลาสติกในกลุ่ม HDPE ได้แก่ ถงุใส่ขยะ ถงุใส่
อาหารท่ีต้องการความหนาและความทน  
 2)  หลอดดูดเคร่ืองดื่ม ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (Poly Propylene - PP) ผลิตภัณฑ์หลอดของบริษัทฯมี
หลากหลายรูปแบบ และขนาดที่แตกต่างกนั เช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดช้อน เป็นต้น 

  3)  ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ที่บริษัทฯได้จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่น และจัดจ าหน่าย
ให้กบัลกูค้าที่สัง่ซือ้ตามความต้องการ 
การได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2103(1)/2554 เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรที่ได้จากการประกอบกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (วนัท่ี 23 เมษายน 2560) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล
ส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดได้รับยกเว้นภาษี 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯแบ่งตามสายผลิตภณัฑ์ ระหว่างปี  2560 - 2562   ดังนี ้
ตารางที่  1   รายได้ของบริษทัฯแยกตามผลติภัณฑ์                                                                     (หน่วย:ล้านบาท) 

สายผลิตภัณฑ์ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 
 ถงุพลาสติกทัว่ไป 2,565.60 84.79 2,533.05 82.98 2,397.78 82.74 
 หลอดดดูเคร่ืองดื่ม 282.60 9.34 356.42 11.68 349.55 12.06 
 ผลิตภณัฑ์อื่น 177.70 5.87 162.94 5.34 150.65 5.20 
 รวม 3,025.90 100.00 3,052.41 100.00 2,897.98 100.00 
 อตัราเพิ่ม (ลด) จากปีก่อน  -0.87  5.33  8.20 

 

การตลาด และการแข่งขัน  

นโยบายการตลาดผลติภัณฑ์ของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามค าสั่งซือ้ของลูกค้า (Made to Order) และจัดจ าหน่าย  ทัง้

ต่างประเทศ  และในประเทศ โดยการจดัจ าหน่ายในต่างประเทศจะมุ่งเน้นที่ลกูค้ารายใหญ่และเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพสงู และมี
การน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย เพื่อรองรับค าสัง่ซือ้ของลกูค้าที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยลกูค้าจะมีความเชื่อมัน่ต่อบริษัทฯที่
ด าเนินธุรกิจในด้านนี ้และมีความช านาญเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ด้านพลาสติกจึงมีความสัมพันธ์ด้านธุรกิจกันอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้
บริษัทฯยังมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่  และทันต่อการเปล่ียนแปลงของตลาด รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติ หรือคุณภาพพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั ง้นี ้
ผลิตภัณฑ์หลอดดูดเคร่ืองดื่มและถุงพลาสติกของบริษัทฯส่วนมากจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าพิเศษเฉพาะ และสินค้าคุณภาพสูง 
ตวัอย่างเช่น ถุงซิปชนิดเปิด-ปิดในตวัที่มีคุณสมบตัิพิเศษ ถุงใส่ผกัผลไม้ที่มีคุณสมบตัิเฉพาะ ถุงใส่ขยะที่ตอบสนองต่อการใช้งาน
ของลกูค้า หลอดดดูเคร่ืองดื่มที่มีหลากหลายชนิดตรงกบัความต้องการของลกูค้า เป็นต้น ลกูค้าต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นลกูค้าที่
ติดต่อธุรกิจกบับริษัทฯมากกว่า 5 ปี  

ส่วนลกูค้าในประเทศจะเน้นลกูค้าที่เป็นกลุ่มอตุสาหกรรมที่ใช้ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบตามความต้องการของลกูค้า  ได้แก่ ถงุ
ซิปเปิด-ปิด รวมทัง้การน าเสนอผลิตภณัฑ์รูปแบบท่ีหลากหลายต่อร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด์ SUN ประกอบด้วย  

 - ผลิตภณัฑ์ที่เป็นถงุพลาสติกใช้ส าหรับบรรจุขยะ จะใช้แบรนด์ว่า SUNBAG และ SUNBIN 
-  ผลิตภณัฑ์ที่เป็นถงุซิปพลาสติกที่ใช้ส าหรับถนอมอาหาร จะใช้แบรนด์ว่า SUNZIP 
-  ผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นถงุพลาสติกส าหรับใส่นมแม่ จะใช้แบรนด์ว่า SUNMUM 
-  ผลิตภณัฑ์ที่เป็นถงุพลาสติกยืดอายผุกัและผลไม้ จะใช้แบรนด์ว่า Fresh & Fresh 
-  ผลิตภณัฑ์ที่เป็นหลอดดดูเคร่ืองดื่ม จะใช้แบรนด์ว่า SUN STRAW  
-  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัรับจ้างผลิต ผลิตภณัฑ์ภายใต้ยี่ห้อหรือแบรนด์ตามที่ผู้สัง่ซือ้ก าหนดด้วย 
บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการจดัการข้อร้องเรียนของลกูค้าและผู้บริโภคเป็นระบบและมีขัน้ตอนอย่างชดัเจน จากการส ารวจ

ความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ ทัง้ในเร่ืองของราคา คุณภาพ การส่งมอบ ผลการส ารวจ  สรุปว่าปี 
2562  ลกูค้าต่างประเทศมีความพึงพอใจร้อยละ 84.03 และลกูค้าในประเทศมีความพึงพอใจร้อยละ 90.17 
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 ด้วยก าลังการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้   
บริษัทฯมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีสัดส่วนการขาย แยกเป็นในประเทศและ
ต่างประเทศได้ ดงันี ้
ตารางที่  2   แสดงสัดส่วนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศและในประเทศ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                                                                                                                                                            
รายการ 

(หน่วย:ล้านบาท) 
ผลิตภัณฑ์
ถุงพลาสตกิ 

ผลิตภัณฑ์หลอด ผลิตภัณฑ์อื่น รวม 

 ขายตา่งประเทศ 2,317.30 143.00 120.30 2,580.60 

 ขายในประเทศ 248.30 139.60 57.40 445.30 

รวม 2,565.60 282.60 177.70 3,025.90 

 % การขายต่างประเทศ 90.32 50.60 67.70 85.28 

 % การขายในประเทศ 9.68 49.40 32.30 14.72 
 
ตารางที่  3   แสดงการจ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศ โดยแยกเป็นกลุ่มประเทศ  
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

กลุ่มประเทศ                                                                                                                                                         
(หน่วย:ล้านบาท) 

ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสตกิ ผลิตภัณฑ์หลอด ผลิตภัณฑ์อื่น รวม 

 ยโุรป 1,569.44 91.58 114.25 1,775.27 

 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 227.22             0.17  0.02  227.41 

 อเมริกา                       268.36            46.55            3.25  318.16 

 เอเชีย และกลุ่มประเทศอื่น                      252.28                   4.70   2.78    259.76 

รวมต่างประเทศ 2,317.30 143.00 120.30 2,580.60 
 
การขายต่างประเทศ บริษัทฯจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย โดยแยกประเภทได้ ดังนี ้
1) ผู้น าเข้าถุงพลาสติกภายใต้ตราสินค้าของตนเอง  

ลูกค้ากลุ่มนีจ้ะเป็นผู้ที่น าเข้า และจ าหน่ายถุงพลาสติกภายใต้ตราสินค้าของตนเองที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว เข้าไปจ าหน่ายตาม
ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าในตลาดของแต่ละประเทศ และเป็นผู้ท าการตลาดด้วยตนเอง 

2) ผู้น าเข้าถุงพลาสตกิให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  
ลกูค้ากลุ่มนีจ้ะเป็นผู้น าเข้าและจดัจ าหน่ายให้กบัร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของแต่ละประเทศ  

3) ผู้ค้าส่ง  
ลกูค้ากลุ่มผู้ ค้าส่งหรือตวัแทนจ าหน่าย จะน าเข้าสินค้าของบริษัทฯไปจ าหน่ายสู่ลกูค้าในต่างประเทศ ในรอบปี 2562 บริษัทฯมี
ลูกค้าต่างประเทศหนึ่งรายมียอดการสั่งซือ้มากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการขายรวม ส าหรับประเภท สินค้า ที่ลูกค้าราย
ดงักล่าวได้สัง่ซือ้กบับริษัทฯ ได้แก่ ถงุพลาสติก หลอดดดูเคร่ืองดื่ม และผลิตภณัฑ์อื่น ทัง้นี  ้ลกูค้ารายดงักล่าวไม่ใช่บริษัทย่อย
หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯแต่อย่างใด  

การขายในประเทศ บริษัทฯจะเป็นผู้จดัจ าหน่ายโดยตรงให้กับผู้ซือ้ ได้แก่ ลกูค้าที่เป็นภาคอตุสาหกรรมที่ต้องใช้ ถงุพลาสติก ผู้ ค้า
ส่ง รวมทัง้การวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
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สภาพการแข่งขันภายในอตุสาหกรรม  

จากข้อมลูของส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ได้คาดการณ์ภาพรวมอตุสาหกรรมพลาสติกปี 2562  
ว่าดัชนีผลการผลิตจะหดตัวร้อยละ 2.89 เมื่อเทียบกับปี 2561 ภาคการส่งออกหดตัวร้อยละ 2.45 และการน าเข้าหดตัวร้อยละ 0.88 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตวั และค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้  

คาดการณ์ ปี 2563 ดชันีผลผลิตคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 1-2 ส่วนการส่งออกผลิตภณัฑ์พลาสติก คาดว่าจะขยายตวัร้อย
ละ 3.50 – 4.50 เมื่อเทียบกับปี 2562 แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2563 คาดว่าจะขยายตวัเพียงเล็กน้อยจากนโยบายส่งเสริมการ
ลงทนุของภาครัฐ แต่ยงัคงมีปัจจยัที่จะส่งผลต่อการขยายตวัของอตุสาหกรรมพลาสติก เช่น  
- ทิศทางราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกยงัคงผันผวน ส่งผลให้เม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกมีราคา
ค่อนข้างผนัผวน และส่งผลกระทบต่อต้นทนุการผลิต 

- เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และยังคงมีความไม่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลท าให้อุปสงค์ใน
ตลาดโลกชะลอตวั 

- แนวโน้มการแข็งขึน้ของค่าเงินบาท ส่งผลให้การส่งออกชะลอตวั 
- กระแสส่ิงแวดล้อมทัง้ใน และนอกประเทศที่มีสญัญาณชดัขึน้ ส่งผลท าให้การค้าทัง้ภายใน และภายนอกประเทศมีข้อจ ากดัมากขึน้  

อตุสาหกรรมถงุพลาสติกในประเทศไทยมีผู้ผลิตทัง้ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่จ านวนมาก โดยมีผู้ผลิตถงุพลาสติก
ขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ท าการผลิตถงุพลาสติกกลุ่มเดียวกบัของบริษัทฯ และเพื่อการส่งออกเป็นหลกัมีจ านวนประมาณมากกว่า 10 
ราย ซึ่งแต่ละรายอาจมีประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง โดยส่วนใหญ่แข่งขันเร่ืองราคา รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ และการบริการส่งมอบ บริษัทฯถือว่าเป็นผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนานซึง่ได้เปรียบในเร่ืองฐานลกูค้าที่มี
อยู่ และเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทยที่ผลิตได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของลกูค้าต่างประเทศ  

นอกจากการแข่งขันภายในประเทศแล้ว อุตสาหกรรมถุงพลาสติก และหลอดดูดเคร่ืองดื่ม ยังคงต้องแข่งขันกับผู้ผลิต
ต่างประเทศด้วย เช่น ผู้ผลิตจากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม เป็นต้น ซึง่ได้พฒันาผลิตภณัฑ์และได้เปรียบเร่ืองต้นทนุค่าแรงงานที่
ต ่า ท าให้ผลิตภัณฑ์มีราคาต ่ากว่าการผลิตในประเทศไทยและเร่ิมขยายการตลาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก อุตสาหกรรม
ถุงพลาสติกและหลอดดูดเคร่ืองดื่มในประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมาได้เผชิญปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการแข่งขันทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ ท าให้ผู้ผลิตถุงพลาสติกของไทยต้องปรับตวัเพื่อการแข่งขนัที่เพิ่มมากขึน้ โดยอุปสรรคที่ส าคญัเป็นอย่างมากที่
ผู้ผลิตถุงพลาสติกได้รับผลกระทบ คือ การที่มีผลิตภณัฑ์ราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขนั  กดดนัราคาสินค้าถุงพลาสติกของ
ไทยในตลาดโลก โดยสินค้าจากจีนจะได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงาน อย่างไรก็ตามสินค้าในกลุ่มสินค้ามลูค่าเพิ่มจากจีนในประเภท
สินค้าเดียวกันกับที่บริษัทฯผลิตนัน้ ได้แก่ ถุงใส่ผักผลไม้และถุงซิปนัน้ ปัจจุบันผู้ผลิตจากประเทศจีนยังผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่
ลกูค้าต้องการ 

แนวโน้มการใช้ผลิตภณัฑ์ถงุพลาสติกและหลอดดดูเคร่ืองดื่ม ทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึน้ตาม
ความต้องการของตลาด แนวโน้มอตุสาหกรรม ยงัคงมีการขยายตวั แต่ต้องพิจารณาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทัง้ภายในประเทศและ
ในระดบัทัว่โลก ซึ่งยงัคงมีความผนัผวนอยู่และความไม่แน่นอนสงูมาก ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ในยุโรป ในเอเชีย มี
ภาวการณ์ฟืน้ตวั ส่วนภาวะเศรษฐกิจในประเทศยงัคงมีความไม่แน่นอนสงูจากปัญหาทางการเมือง ท าให้สภาพเศรษฐกิจไทยอาจ
อยู่ในสภาวะชะลอตัว รวมทัง้ภาวการณ์แข่งขันค่อนข้างสูง มีการแข่งขันทัง้ในประเทศและต่างประเทศยังคงเป็นเร่ืองราคาของ
ผลิตภณัฑ์ การขยายตวัการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ถงุพลาสติกและหลอดดดูเคร่ืองดื่มของบริษัทฯ คาดว่าจะไม่สงูมากนกั 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์  
 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลติภัณฑ์ 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือเม็ดพลาสติก Polyethylene และ Polypropylene ในการจัดซือ้วัตถุดิบต้องค านึงถึง
คุณภาพของวตัถุดิบที่ได้มาตรฐานเป็นส าคญั และราคาวตัถุดิบก็เป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณาตัดสินใจซือ้  เนื่องจากราคามี
ความเคลื่อนไหวตามกลไกของตลาด บริษัทฯได้ติดตามราคาทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสัง่ซือ้แต่ละครัง้
ให้ความมัน่ใจได้ว่าสามารถจดัหาวตัถุดิบในราคาที่สมเหตุสมผลกับราคาตลาดในขณะนัน้ ประกอบกับบริษัทฯได้จัดท าแผนการ
จดัซือ้ให้สอดคล้องกบัการหมนุเวียนของวตัถดุิบในคลงัสินค้า และให้ทนัต่อการใช้งานไม่ให้มีปัญหาเร่ืองการขาดแคลนวตัถดุิบ 

ในปี 2562 บริษัทฯได้จดัซือ้วตัถดุิบจากแหล่งภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึง่สดัส่วนแบ่งภายในประเทศประมาณ 15% 
และต่างประเทศประมาณ 85% เป็นผู้จัดจ าหน่ายในประเทศประมาณ 32 รายและผู้จัดจ าหน่ายในต่างประเทศประมาณ 16 ราย 
บริษัทฯได้มีการป้องกันความเส่ียงเพื่อมิให้วตัถุดิบขาดแคลนจึงได้ตกลงท าสัญญาซือ้วตัถุดิบจากผู้ผลิตสองราย ในรอบปีที่ผ่านมา
มากกว่าร้อยละ 69 ของการสัง่ซือ้วตัถดุิบทัง้หมด บริษัทฯไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบในการผลิต นอกจากนีย้งัจดัหาแหล่ง
วตัถุดิบใหม่เพิ่มขึน้ด้วย ในการด าเนินการจดัซือ้ได้ค านึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าเพื่อการเจริญเติบโตที่ดี ไปพร้อมๆกัน ปัจจุบนั
บริษัทฯมีก าลงัการผลิตของทกุผลิตภณัฑ์รวมสงูสดุประมาณ 25,000 ตนัต่อปี 
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

บริษัทฯได้รับมาตรฐานเก่ียวกับการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO14001 : 2015) ซึ่งให้ความส าคญัด้านการตรวจสอบป้องกนั
ผลกระทบและการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม แบบมีระเบียบ ให้สอดคล้องกับลกัษณะของธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้การ
ก าจดัของเสีย หรือเศษซาก บริษัทฯได้จดัว่าจ้างผู้ ให้บริการท่ีได้ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ผลของการปฏิบตัิจริงในช่วงหลายปี 
ที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และบริษัทฯไม่มีคดีความหรือถูกเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการท าความผิดที่เก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อม 

  

ปัจจัยความเสี่ยง  
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการบริหารความเส่ียงเพื่อจดัการความเส่ียง จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงที่มี

ผลต่อการบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยัง่ยืนและสร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น านวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล” ทัง้นีก้ารบริหารความเส่ียงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารในทุกระดับและการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Committee: RMC) โดยผู้ อ านวยการในแต่ละสายงานร่วมท าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนการจัดการความเส่ียงลงไปในระดับ
ปฏิบตัิการ ซึง่รับผิดชอบโดยเจ้าของความเส่ียงนัน้ ๆ อีกทัง้ฝ่ายกลยทุธ์และวางแผนขององค์กรจะท าหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งมีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อให้มัน่ใจว่าความเส่ียงที่มี
สาระส าคัญที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหรือความเส่ียงที่เกิดขึน้ใหม่จะได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 19  
ANNUAL REPORT 2019    

 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

1.1. ความเสี่ยงจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ธุรกิจและการน าไปปฏิบัติ 
จากการเปล่ียนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ความไม่แน่นอนของสงครามทางการค้าระหว่างจีนและ

สหรัฐอเมริกา การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ ข้อบงัคบัและนโยบายทางด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศคู่ค้าส าคญัทัง้ในฝ่ังยโุรป อเมริกา
และเอเชีย รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้สร้างระบบและ
กระบวนการในการบริหารความเส่ียงจากการก าหนดแผนกลยทุธ์ โดยมีการทบทวนแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี ทัง้แผน
รายปีและแผนระยะกลาง 3 ปี เพื่อก าหนดและทบทวนทิศทางและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไป โดยมีแผนบริหารความเส่ียงที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ดงักล่าว เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนที่
จะเกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มต่าง  ๆ  เป็นประจ าทุกเดือน รวมถึง
เปรียบเทียบข้อมลูจากสถาบนั สมาคม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และแหล่งข้อมลูที่เชื่อถือได้ เพื่อน ามาใช้ประกอบการตดัสินใจและเพือ่
เป็นข้อมลูในการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานธุรกิจในอนาคต 

1.2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการการลงทุน 
บริษัทฯ มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและตอบสนองความต้องการของลกูค้า  รวมถึงการ

แสวงหาโอกาสในการลงทุนแบบ Inorganic เพื่อขยายธุรกิจตามทิศทางของกลยุทธ์บริษัทฯ การลงทุนต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความ
เส่ียงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปเป้าหมาย การด าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงาน และเงินทุนโครงการสูงกว่า
งบประมาณที่ตัง้ไว้  

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การลงทนุและแนวทางในการบริหาร ติดตามและก ากับดูแล โดยก่อนการอนุมตัิการลงทนุท่ี
ส าคัญนัน้จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกให้ครอบคลุมทุกด้าน และเมื่อมีการลงทุนแล้ว
บริษัทฯ จะมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนต่าง ๆ จะเกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

1.3. ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโต
ในอนาคต 

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นเร่งการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยมีแผนการฝึกอบรมพนักงานในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน 
รวมถึงการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กร และวิเคราะห์แผนความต้องการก าลังคนและแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
เติบโตของธุรกิจตามแผนกลยทุธ์ระยะกลาง (Medium Term Plan) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต  
 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 

2.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงยอดขายจากลูกค้ารายใหญ่ 
บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดขายสูง โดยลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าบริษัทฯ ที่มีความสัมพนัธ์อนั

ยาวนานมากว่า 2 ทศวรรษ และยังคงมีการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ 
และได้จดัอนัดบัให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยอดเยี่ยมในระดับภมูิภาค อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพงิ
ยอดขายดงักล่าว จึงยงัคงด าเนินนโยบายในการบริหารจดัการอย่างต่อเนื่องใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) เพิ่มยอดขายจากลกูค้ารายอื่น ๆ    
2) ขยายช่องทางขายใหม่ ๆ  เช่น เพิ่มช่องทางออนไลน์ให้ครอบคลมุ ขยายฐานลกูค้าใหม่และตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็น ญ่ีปุ่ น อเมริกา 
รวมถึงการมุ่งเน้นลกูค้าในกลุ่มอาเซียนให้มากยิ่งขึน้ 3) พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพื่อขยายฐานลกูค้าและเพิ่มยอดขายในฐานลกูค้า
รายหลกัเดิมเพื่อให้มีความหลากหลายของสินค้ามากขึน้ ซึง่ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายจากลกูค้า
รายหลกัอื่น ๆ ด้วยผลิตภณัฑ์ใหม่ส าหรับลกูค้ารายนัน้ ๆ ได้ตามเป้าหมาย 
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2.2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  
เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็นต้นทนุหลกัในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ โดยมีการอ้างอิงราคาซือ้ขายตามราคาในตลาดโลกซึง่

มีผลมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดเม็ดพลาสติก และราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเส่ียงในข้อนี ้
เป็นอย่างดี จึงได้มีการจดัตัง้ทีมงานสรรหาเพื่อท าการประเมินแนวโน้มของราคา ก าหนดปริมาณสัง่ซือ้อย่างเหมาะสม รวมถึงการ
เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สดุ และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีในระยะยาวกบัผู้จดัจ าหน่าย และท าการจดัซือ้เม็ดพลาสติกจากผู้จดั
จ าหน่ายหลาย ๆ รายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้มีการเจรจากบัลกูค้าเพื่อปรับราคาขายของสินค้าให้สอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงของต้นทุนการผลิตและราคาเม็ดพลาสติก นอกจากนีห้น่วยงานวิจัยและพฒันาของบริษัทฯยงัมีการคิดค้นพฒันาสตูร
การผลิตใหม่ๆ ขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการใช้ประเภทเม็ดพลาสติกที่มีความหลากหลายขึน้ เพื่อลดความเส่ียง
ในด้านราคาและปริมาณเม็ดพลาสติกที่ต้องการ และความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้ขายน้อยราย 

2.3. ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตสูง  
นอกจากต้นทุนวัตถุดิบแล้ว บริษัทฯ ยังคงให้ความส าคัญกับความเส่ียงที่เกิดจากต้นทุนอื่น ๆ ได้แก่ ค่าแรง ค่าใช้จ่าย

โรงงาน และของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งต้นทุนส่วนนีส่้งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ทางบริษัทฯ ได้วางนโยบายและ
ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและความช านาญให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯได้มีการ
ปรับปรุงสภาพเคร่ืองจักรและจัดซือ้เคร่ืองจกัรใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึน้ และด าเนินการตามแผนการลดใช้แร งงานคนโดยการ
พฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการตัง้เป้าหมายในการลดต้นทนุ
เป็นหนึ่งในตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนกังานทกุระดบัตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการด้านต้นทนุ  

 
3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

3.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกสินค้าไปขายยงัต่างประเทศกวา่ร้อยละ 80 จากแนวโน้มค่าเงนิบาทท่ีมีการแข็งค่าขึน้ตัง้แต่

ช่วงต้นปีจนถึงปลายปี 2562 และมีการคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทจะยังคงมีความผันผวนสูงในปี 2563 ซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัยของ
เศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนและคาดเดาได้ยาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงดงักล่าวด้วยการสร้างสมดุลระหว่าง
รายได้และต้นทุนขาย (Natural Hedge) รวมทัง้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินประเภทสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Forward Contract) ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาการท าสัญญาตามสถานการณ์ของอัตราแลกเปล่ียนในแต่ละช่วงเวลา โดยมีการ
ติดตามสถานการณ์ ปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนอย่างสม ่าเสมอ  

 
4. ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk) 

4.1. ความเสี่ยงด้านระบบควบคุมคุณภาพในการผลิต 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัเร่ืองคณุภาพอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า และรักษามาตรฐานในการผลิต จึง

ตระหนกัถึงความเส่ียงด้านระบบควบคมุคณุภาพในการผลิตให้มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกผลิตภณัฑ์ หรือการปรับ
กระบวนการใหม่ การจดัการความเส่ียงเร่ืองคณุภาพท่ีบริษัทฯด าเนินการ ได้แก่ การจดัการระบบคณุภาพตามมาตรฐานสากล ISO 
9001 และมาตรฐานอื่น ๆ ตามข้อก าหนดของลูกค้า เช่น GMP HACCP และ BRC อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการอบรม ส่ือสาร 
ตรวจสอบติดตาม บ่งชีปั้ญหา แก้ไขและป้องกันการเกิดซ า้ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และทางบริษัทฯได้มีการทบทวนวิธีการ
ท างานที่ด าเนินการอยู่เป็นประจ าให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เปล่ียนแปลงไปตามความ
ต้องการของลกูค้า 
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4.2. ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยค านึงถึงผลตอบแทนที่ยัง่ยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทัง้ภายในและภายนอกองค์กร จึงได้ประเมินความเส่ียงที่อาจมีโอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในองค์กร เช่น การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก หรือการเลีย้งรับรองเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ หรือความเส่ียงที่อาจเกิดจากการ
กระท าทุจริตภายในองค์กร เช่น การทุจริตเงินสดหรือทรัพย์สิน การทุจริตด้านการจัดซือ้จัดจ้าง เป็นต้น และจัดตัง้คณะท างาน
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยมีการท างานร่วมกับคณะท างานบริหารความเส่ียง เพื่อ
ประเมิน วิเคราะห์ และก าหนดมาตรการในการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงจดัให้มีระบบ
การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล 

นอกจากนี ้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (CAC) ตอกย า้จุดยืนในการด าเนินงานบนหลกับรรษัทภิบาลที่มีเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัว่ถึงพนกังานทกุระดบัในองค์กร 

 
5. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

5.1. ความเสี่ยงด้านกระแสต่อต้านพลาสติกประเภทใช้ครัง้เดียวทิง้ (Single-use plastic) 
เนื่องจากผู้บริโภคทัว่โลกตื่นตวัและใส่ใจในการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมมากขึน้ ส่งผลให้หลายประเทศประกาศนโยบายที่จะลด

การใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้เดียวทิง้ เช่น หลอดดูดน า้ ถุงหิว้ ถุงขยะ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทฯโดยตรงในด้านยอดขาย
สินค้าที่อยู่ในประเภทดงักล่าว แม้ว่าในขณะนีน้โยบายของประเทศคู่ค้าหลกัของบริษัทฯยงัมีความไม่ชดัเจนระหว่างการรณรงค์ให้มี
การน ากลบัมาใช้ใหม่ทดแทนการใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ หรือการรณรงค์ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเส่ียงด้วยการให้ความส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก  หรือวสัดอุื่น ๆ ท่ีย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติในสภาวะที่เหมาะสม โดยเพิ่มการประชาสมัพนัธ์และเน้นการขายสินค้าในตราสินค้าของตนเอง (Own brand) มาก
ขึน้ รวมถึงท าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ท าจากพลาสติกที่ใช้แล้วและมุ่งเน้นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถน า
กลบัมาใช้ซ า้ได้ให้สอดคล้องกบักระแสของโลกเร่ืองระบบเศรษฐกิจหมนุเวยีน (Circular Economy) เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลาย
ครอบคลมุความต้องการของลกูค้ามากยิ่งขึน้ซึง่ได้รับการตอบรับอย่างดีทัง้จากลกูค้าปัจจุบนัและลกูค้าใหม่     

5.2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล  
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วมีผลอย่างมากต่อชีวิตประจ าวนัของผู้บริโภค ไม่ว่าจะการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารผ่านส่ือดิจิทลั การท าการตลาดและการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งส่ิงต่าง ๆ เหล่านีไ้ด้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในการเลือกซือ้สินค้า เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ และส่งผลต่อรูปแบบและต้นทนุการด าเนินธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป 
ทางบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเส่ียงในด้านนีเ้ป็นอย่างดี ในปีที่ผ่านมาจึงได้มีการมุ่งเน้นการสร้างช่องทางการขายและการส่ือสาร
การตลาดแบบออนไลน์ส าหรับสินค้าที่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง (Own brand) ครอบคลมุผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เป็นท่ีนิยมของ
ผู้บริโภค เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในภูมิภาค SEA อีกทัง้ฝ่ายผลิตยังได้ท าการศึกษาเพื่อเตรียมน าเทคโนโลยีเคร่ืองจักร
อตัโนมตัิและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจให้มากยิ่งขึน้ 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
รายชื่อผู้ ถือหุ้น  10  รายแรก  จากจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 1,279 ราย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 

ตารางที่  4  รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2562 

ล าดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวน 

หุ้นทัง้หมด 
1 บริษัท ทานตะวนั จ ากดั 45,115,000 56.39% 
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 11,168,087 13.96% 

3 
MR.PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของบริษทั
เงินทนุหลกัทรัพย์การลงทนุไทย จ ากดั (มหาชน) 

3,849,000 4.81% 

4 นายสมเกียรติ ลิมทรง 1,125,000 1.41% 
5 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 1,027,000 1.28% 
6 นายประเสริฐ คงรักเกียรตยิศ 1,025,000 1.28% 
7 นายชวูงศ์ เตี่ยนซื่อ 1,004,000 1.26% 

8 
MR.HUANG, TSAI-LAI โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของบริษัท
เงินทนุหลกัทรัพย์การลงทนุไทย จ ากดั (มหาชน) 

842,000 1.05% 

9 นางสาวอไุรวรรณ บวรกีรติขจร 712,900 0.89% 
10 นายธีระวฒุิ นวลแสง 617,700 0.77% 

 รวม 66,485,687 83.11% 
 
ที่มา :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

                ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูจาก  www.set.or.th  ก่อนการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 

บริษัท ทานตะวัน จ ากัด เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด าเนินงานของ
บริษัทฯอย่างมีนัยส าคญั เช่น การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอ านาจจดัการ หรือมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางนโยบายของ
บริษัทฯเป็นต้น 

 

http://www.set.or.th/
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โครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี ้

 
 

ตารางที่ 5 โครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อคณะกรรมการของแต่ละบริษัท  
ชื่อบริษทั/ประเภทธุรกิจ รายชื่อผู้ถือหุ้น 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. (นิติบคุคลต่างประเทศ) 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) ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่น และไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ 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 
  ไม่มีการออกหลกัทรัพย์อื่น  
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลก าไรสุทธิประจ าปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจ่าย
ตามความเหมาะสม ความสมเหตสุมผล เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทนุของบริษัทฯทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 
ตารางที่  6   การจ่ายเงนิปันผลที่ผ่านมาของบริษทั ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 อตัราก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท ต่อ หุ้น) 3.06 3.23 3.46 4.05 3.02 

 อตัราเงินปันผลต่อหุ้น  (บาท ต่อ หุ้น) * 1.25 1.25 1.42 1.05 

 อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (%) * 38.70 36.11 35.00 34.79 

หมายเหต ุ   * เงินปันผลจ่ายส าหรับงวด ปี 2562 จะต้องรอมติที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
ซึง่จะประชมุในเดือนเมษายน 2562 และในระหว่างปี 2560 ได้มีการเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียน  
จาก 8,000,000 หุ้น เป็น 80,000,000 หุ้น 
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โครงสร้างการจัดการ  
โครงสร้างการจดัการของ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  ประกอบด้วย  
• คณะกรรมการบริษัท  
• คณะกรรมการชุดย่อย มีหน้าที่กลัน่กรองในเร่ืองที่ส าคญั ปฏิบตัิตามกฎบตัรที่ก าหนด ซึ่งได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

จ านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

• ฝ่ายจดัการ โดยมีกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ  
 
 
 
                                                                                                                                

•   

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ส านกังานวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน 

และประเมินผล 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ส านกักรรมการผู้จดัการ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กลุ่มงานการขาย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กลุ่มงานปฏิบตักิาร 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

กลุ่มงานบญัชีและการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

กลุ่มงานพฒันาธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ธุรกิจรีไซเคิล 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัท 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจ านวน 9 คน ประกอบด้วย    
• กรรมการอิสระ จ านวน 4 คน  
• กรรมการ จ านวน 5 คน  

ตารางที่ 7 คณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1. นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ ประธานกรรมการ 7 7 
2. นายสายณัห์ สตางคม์งคล กรรมการอิสระ 7 7 
3. นายอษัฎากร ลิม้ปิติ กรรมการอิสระ 7 7 
4. นางสาวศศธิร ฝัน้พรม กรรมการอิสระ 7 7 
5. นายศวินสั นาคทตั1 กรรมการ 5 5 
6. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร กรรมการ 7 7 
7. นางสาวนฤศสยั   มหฐิติรัฐ กรรมการ 7 7 
8. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ด ี กรรมการ 7 7 
9. นายฐิติศกัดิ ์ สกลุครู2 กรรมการ 4 3 
10.นายสรุศกัดิ ์ เหลืองอร่ามศรี1 กรรมการ 2 2 

11. นายธีระชยั    สิริธัญญานนท์2 กรรมการ และเลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัท 

3 3 

 

1นายศิวนสั นาคทตั ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ แทน นายสรุศกัดิ์ เหลืองอร่ามศรี ที่ครบวาระ เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2562 
2นายฐิติศกัดิ์ สกลุครู ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ แทน นายธีระชยั สิริธัญญานนท์ ที่ลาออกเม่ือวนัที่ 1 มิถนุายน 2562 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ตารางที่ 8 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

โดยมีนางสาววชิราภรณ์ เสรี เป็นเลขานกุารกรรมการตรวจสอบ 
 
  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1. นายสายณัห์                 สตางคม์งคล ประธานกรรมการ 5 5 
2. นายอษัฎากร ลิม้ปิติ กรรมการ 5 5 
3. นางสาวศศธิร ฝัน้พรม กรรมการ 5 5 
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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. นางสาวศศธิร   ฝัน้พรม ประธานกรรมการ 6 6 
2. นายสายณัห์      สตางคม์งคล กรรมการ 6 6 
3. นายอษัฎากร     ลิม้ปิติ กรรมการ 6 6 

  โดยมีนางอติภา บ่ายเจริญ เป็นเลขานกุารกรรมการสรรหาฯ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1. นายอษัฎากร         ลิม้ปิติ ประธานกรรมการ 6 6 
2. นายสรุศกัดิ์           เหลืองอร่ามศรี กรรมการ 6 6 
3. นายวยุ ยง             อ่อง กรรมการ 6 6 
4. นายเดชบดินทร์      เหรียญทรัพย์ดี กรรมการ และเลขานกุาร 6 6 
 
ผู้บริหาร 
ตารางที่ 11 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร กรรมการผู้จดัการ 
2. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ด ี รองกรรมการผู้จดัการ 

(รักษาการ) ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการกลุ่มงานพฒันาธุรกจิ 
3. นายสรุศกัดิ ์ เหลืองอร่ามศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการกลุ่มงานการขาย 
4. นายวยุ ยง อ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการกลุ่มงานปฏิบตัิการ 
5. นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการกลุ่มงานบญัชีและการเงิน 
6. นางสาวนฤศสยั   มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการส านกัวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและประเมินผล 
7. นายธีระชยั สิริธัญญานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการส านกักรรมการผู้จดัการ 
8. นายวชิิต พนัธ์ศรีมงักร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการธุรกิจรีไซเคิล 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการ และผู้บริหาร 
บริษัทฯ มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (THIP) ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท เป็นประจ าทกุไตรมาส โดยสรุปการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามค านิยามของ
ส านักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งรวมถึงจ านวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของผู้ เก่ียวข้องตามมาตรา 59 และ 258 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ  และผู้ บริหาร (ทัง้ทางตรง และทางอ้อม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เปรียบเทียบกบัปี 2561 ดงันี ้
ตารางที่ 12 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร 

  

ล าดับ กรรมการและผู้บริหาร ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธ.ค. 62 

 สัดส่วนการ ถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  ( % )* 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธ.ค. 61 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ( % ) 

จ านวนหุ้นท่ี  
 เปล่ียนแปลง   
 เพิ่มขึน้(ลดลง) 

1 นายไพรสณัฑ ์ วงศ์สมิทธ์ิ 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ 
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ประธานกรรมการ และ 
กรรมการอิสระ  

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

2 นายสายณัห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาฯ 

- - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - - - - 

3 นายอษัฎากร ลิม้ปิติ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง  กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการสรรหา ฯ 

- - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - - - - 

4 นางสาวศศิธร ฝัน้พรม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาฯ 

- - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - - - - 

5 นายศิวนสั นาคทัต กรรมการบริษัท - - - - - 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - - - 
 นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  - - - - - 

6 นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ - - - - - 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - 
 นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - - - - 

7 นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความ
เส่ียง รองกรรมการผู้จดัการ 
(รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการกลุ่ม
งานพฒันาธุรกิจ 

- - - - - 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - 
 นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - - - - 

8 นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรัฐ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ส านกัวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และ
ประเมินผล 

- - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - - - - 

9 

นายฐิติศกัด์ิ  สกุลครู กรรมการบริษัท - - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - - - - 

10  นายธีระชยั  สิริธัญญานนท ์ เลขานกุารบริษัท และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการส านกักรรมการผู้จดัการ 

- - - - - 

  คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - 

  นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - - - - 

11 นางสาวนภาศิริ  มหฐิติรฐั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการกลุ่มงานบญัชี
และการเงิน 

- - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - 

 นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - - - - 

12 นายสรุศกัด์ิ  เหลืองอร่ามศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กลุ่มงานการขาย 

- - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - - - - 
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*  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัทฯ ณ 31  ธันวาคม  2562  =  80,000,000  หุ้น 

 
เลขานุการบริษทั ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญช ี

 เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั ง้ใ ห้  นายธีระชัย สิ ริธัญญานนท์ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษัทตัง้แต่                     

วนัท่ี  22 กมุภาพนัธ์ 2550  ซึง่จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีห้น้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด มีดงันี ้

1) ท าหน้าที่ประสานงานเพื่อให้การจดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯให้เป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง เช่น 
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

2) ดูแลเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้หน่วยงานก ากบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

3) ให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตามกฎระเบยีบ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนติดตาม
กฎระเบียบท่ีประกาศใหม่ด้วย 

4) จัดท าและเก็บเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และรายงาน
การมีส่วนท่ีได้เสีย เป็นต้น 

5) ดแูลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6) ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
7) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยคุณสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทจบการศกึษาด้านบญัชี และรายละเอียดเก่ียวกบัเลขานุการบริษัท 
ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ 

นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ เป็นผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ซึง่มีหน้าที่ในการควบคมุ ดแูลงานด้านบญัชี
และการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด รายละเอียด
เก่ียวกบัผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
  
  

ล าดับ กรรมการและผู้บริหาร ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธ.ค. 62 

 สัดส่วนการ ถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  ( % )* 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธ.ค. 61 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ( % ) 

จ านวนหุ้นท่ี  
 เปล่ียนแปลง   
 เพิ่มขึน้(ลดลง) 

13 นายวิชิต พนัธ์ศรีมงักร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ธุรกิจรีไซเคิล 

4,000 0.005% 4,000 0.005% - 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - 

 นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - - - - 

14 นายอ่อง วยุ ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กลุ่มงานการผลิต 

- - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - 

 นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - - - - 
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 ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

นางสาวกัณฑปักษ์ กษมานิติ เป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินให้มีคุณภาพ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งดงักล่าวเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
รายละเอียดเก่ียวกบัผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงในการควบคมุดแูลบญัชีปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

1. ค่าตอบแทนของกรรมการ 
 1.1. ค่าตอบแทนประจ า และค่าตอบแทนที่เป็นเบีย้ประชุม 
บริษัทฯมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และค่าเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการที่

ไม่ใช่ผู้บริหารรายครัง้ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อยจ่ายเป็นรายครัง้ตามที่ประชมุจริง โดยการพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งค านึงถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และพิจารณาตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการในรูปของเบีย้ประชมุทัง้ 4 คณะ 
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
1.1 คณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นรายเดือนในอตัราคงที่ประกอบไปด้วย 

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

1.2 คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
ประธานกรรมการ    20,000 บาท / ครัง้ 
กรรมการ     10,000 บาท / ครัง้ 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นรายครัง้ตามที่ประชมุจริง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท / ครัง้ 
กรรมการตรวจสอบ    10,000 บาท / ครัง้ 

2.2 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี จ่ายเป็นรายครัง้ที่ประชมุจริง 
ประธานกรรมการสรรหาฯ   20,000 บาท / ครัง้ 
กรรมการสรรหาฯ    10,000 บาท / ครัง้ 

2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ่ายเป็นรายครัง้ที่ประชมุจริง 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  20,000 บาท / ครัง้ 
กรรมการบริหารความเส่ียง   10,000 บาท / ครัง้ 

  
ในรอบปี 2562 คา่ตอบแทนรายคณะกรรมการทกุชดุ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ตลอดปี  เท่ากบั 4,530,000 บาท ซึง่เป็นไปตามมติที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มรีายละเอียดดงันี ้  
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  ตารางที่  13  ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2562                                               (หน่วย : บาท) 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรม 
การบริษัท 
รายเดือน 

คณะกรรม 
การบริษัท 
รายครัง้ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรม 
การสรรหาฯ รวม 

1 นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ ประธานกรรมการบริษัท  480,000 140,000 - - - 620,000 

2 นายสายณัห์  สตางค์มงคล 
 

กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาฯ 

360,000 70,000 100,000 - 60,000 590,000 

3 นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ 
และประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

360,000 70,000 50,000 120,000 60,000 660,000 

4 นางสาวศศิธร  ฝัน้พรม 
 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาฯ  

360,000 70,000 50,000 - 120,000 600,000 

5 นายศิวนสั    นาคทตั 
แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 

กรรมการ 240,000 50,000 - - - 290,000 

6 นางพจนารถ  ปริญภทัร์ภากร กรรมการบริษัท และกรรมการ
ผู้จดัการ 

360,000 - - - - 360,000 

7 นายเดชบดินทร์  เหรียญทรัพย์ดี กรรมการ กรรมการบริหาร
ความเส่ียง และรองกรรมการ
ผู้จดัการ 

360,000 - - 60,000 - 420,000 

8 นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรัฐ กรรมการบริษัท 360,000 - - - - 360,000 
9 นายฐิติศกัดิ์ สกลุครู 

แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2562 

กรรมการบริษัท 210,000 30,000 - - - 240,000 

10 นายสรุศกัดิ์  เหลืองอร่ามศรี 
ครบวาระกรรมการบริษัท 
เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 

กรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

120,000 - - 60,000 - 180,000 

11 นายธีระชยั  สิริธัญญานนท์ 
ลาออกเมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2562 

กรรมการ และเลขานกุารบริษัท  150,000 - - - - 150,000 

12 นายวยุ ยง อ่อง กรรมการบริหารความเส่ียง - - - 60,000 - 60,000 
รวม 3,360,000 430,000 200,000 300,000 240,000 4,530,000 

 
1.2) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นโบนสั  

ส าหรับปี 2562 บริษัทฯมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 6 ท่าน ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นโบนสั ซึง่ผ่านการอนมุตัิจากที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงันี ้ 
   ตารางที่  14  ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประจ าปี 2562                       (หน่วย : บาท) 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กรรมการอิสระ จ านวนเงนิโบนัส (บาท) 
1 นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ 520,000 
2 นายสายณัห์  สตางคม์งคล 400,000 
3 นายอษัฎากร  ลิม้ปิต ิ 400,000 
4 นางสาวศศธิร ฝัน้พรม 400,000 
5 นายศวินสั นาคทตั (แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562) 266,666 
6 นายฐิติศกัดิ์ สกลุครู (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562) 233,333 

รวม 2,219,999 
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารจะเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตัิหน้าที่ ของผู้บริหารแต่ละ

ท่านนัน้ ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ส าหรับผู้บริหาร ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ในรอบปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 
42,065,563  บาท   

 
ค่าตอบแทนอื่น 
- ไม่มีที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

 
บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีจ านวนพนกังานแยกตามสายผลิตภณัฑ์ และการบริหารได้ดงันี ้
ตารางที่  15   จ านวนพนักงานแยกตามสายผลิตภัณฑ์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

 
ตารางที่  16   ผลตอบแทนของพนักงานประจ าปี 2562    

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 
 เงินเดือน 196,767,935.99 

 ค่าแรง 200,532,116.97 

 โบนสั 38,448,030.00 

เงินประกนัสงัคม และเงินกองทนุทดแทน 10,511,253.00 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 4,582,980.00 

เงินสวสัดกิารอื่น 20,134,239.26 

รวม 470,976,555.22 

คิดเป็นร้อยละ 16.98 ของค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
 

  

ประเภทของส่วนงาน รายเดือน  (คน) รายวัน  (คน) รวม (คน) 
โรงงานผลิตถงุทัว่ไป 15 57 72 
โรงงานผลิตถงุซิป 90 822 912 
โรงงานผลิตหลอดดดูเคร่ืองดื่ม 19 179 198 
ส่วนการบริหารงานกลางส านกังานใหญ่ 215 152 367 
ส่วนการบริหารงานกลางส านกังานสาขา(ST) 115 - 115 

รวม 454 1,210 1,664 
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และการพัฒนาบุคลากร 
ผลตอบแทนที่บริษัทฯจดัให้แก่พนักงานทุกระดับชัน้และทุกเชือ้ชาติอย่างเสมอภาคและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน 

ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเบีย้ขยัน เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินชดเชยกรณีเกษียณอาย ุโดยในปี 2562 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนดงักล่าวให้แก่พนกังานทัง้องค์กร
รวมทัง้สิน้ 470,976,555.22 บาท 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน ด้วยความโปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรม และจูงใจ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ นโยบายรัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ส าหรับผลประโยชน์ระยะสัน้ จะมีการประเมินการ
ปฏิบตัิงานประจ าปีและค่าดชันีวดัผลงาน ควบคู่กบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนผลประโยชน์ระยะยาวนัน้ บริษัทฯอยู่ระหว่าง
การพิจารณาความเหมาะสม 

การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯให้ความส าคญัต่อการฝึกอบรมและการเสริมความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  โดยเน้นเสริมสร้างส่ิงที่จ าเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพของพนกังานทุกระดบัให้เกิดความตระหนกั ความรู้  
ความเข้าใจ ทักษะ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต  อันจะน าไปสู่
ความก้าวหน้าของพนกังานและบริษัทฯต่อไป เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้มีการจดัท า
เอกสารปฐมนิเทศส าหรับพนักงานใหม่ทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดปฐมนิเทศแนะน า
ลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจ ระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ส าหรับพนกังานท่ีได้ร่วมงานกบับริษัทฯ
แล้ว ได้จดัส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานและการสมัมนาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจดัอบรมภายในและการเข้าร่วม
หลกัสตูรอบรมโดยองค์กรภายนอก 

บริษัทฯมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยเน้นให้มีการฝึกอบรมครบทุกระดับชัน้ จัดให้มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้
ความรู้ทกัษะในการปฏิบตัิงานแก่พนกังาน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจ าปี มุ่งหวงัให้พนกังานทกุคนเกิดความ
เข้าใจและสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้อง มีประสิทธิภาพ ส าหรับพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิต จะเน้นเร่ืองลดการเกิดของเสีย 
และค านึงถึงความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ได้สร้างจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมให้แก่พนกังาน มีการฝึกอบรมในการใช้วตัถดุบิให้
คุ้มค่า มีการจดัระบบการทิง้ขยะและมีการแยกขยะที่มีพิษ ขยะเปียก ขยะแห้ง ตลอดจนการลดอบุตัิเหตใุนการท างานมีการส่งเสริม
รณรงค์ในเร่ืองการลดอบุตัิเหต ุการรักษาความปลอดภยัในระหว่างการท างาน 

บริษัทฯ ไม่มีการจดัตัง้สหภาพแรงงาน  
รายละเอียดจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉล่ียของพนักงานต่อปี และสถิติด้านความปลอดภัยปรากฎอยู่ในรายงานการ

พฒันาเพื่อความยัง่ยืน ปี 2562 
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การก ากับดูแลกิจการ 
นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ  

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความน่าเชือ่ถือให้กบัผู้ลงทนุ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินธุรกิจ เพิ่มมลูค่าของ
องค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจดัการธุรกิจตามหลกัการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้สามารถ
บรรลเุป้าหมาย อนัเป็นคุณค่าพืน้ฐานขององค์กรชัน้น า ดงันัน้ บริษัทฯจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อเป็นกรอบใน
การปฏิบตัิงานด้านต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
1.  คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน จะปฏิบตัิตามคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความเชื่อมัน่ 

และเข้าใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน จะน าหลกัการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ ไปปฏิบตัิในการบริหารจดัการ

ธุรกิจทกุระดบั  
3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน จะยึดมัน่ในความเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกนั 

และปฏิบตัิงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความสจุริต โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ 
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่ อให้

สอดคล้อง และเหมาะสมกับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ และความต้องการของสังคมที่เปล่ียนแปลงไปและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 
การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 
บริษัทฯก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ที่จะต้องรับทราบและปฏิบตัิ

ตามนโยบายและข้อก าหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ อีกทัง้ผู้บริหารทกุระดบัจะต้องดแูลรับผิดชอบ และ
ถือเป็นเร่ืองส าคญัในการส่งเสริมให้พนกังานภายใต้การบงัคบับญัชามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามคู่มือหลกัการก ากบัดแูล
กิจการของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด 

บริษัทฯจะไม่ด าเนินการใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการก ากับดูแลกิจการ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
กระท าผิดหลักการก ากับดูแลกิจการตามที่ก าหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระท าที่เชื่อได้ว่าท าผิด
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทฯจะส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าที่รัฐด าเนินการต่อไป 

หากพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯประสบปัญหาในการตดัสินใจ หรือปฏิบตัิงานเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้ก าหนดไว้
ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯให้ตัง้ค าถามเก่ียวกบัการกระท านัน้กบัตนเอง ดงันี  ้

1. การกระท านัน้ขดัต่อกฎหมายหรือไม่ 
2. การกระท านัน้ขดัต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษัทฯหรือไม่ 
3. การกระท านัน้ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯอย่างร้ายแรงหรือไม่ 
ทัง้นีห้ากพนกังานพบการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยงั

ประธานกรรมการบริษัท บริษัทฯจะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับผู้
แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดงักล่าว ซึง่เป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัทฯ 
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ระบบการด าเนินงาน และการควบคุมภายในของบริษัทฯตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ ถือหุ้น  

บริษัทฯค านึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยสนบัสนนุ ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย ด้วยวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับและเชื่อถือ
ได้ โดยให้สิทธิการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่อย่างอิสระ การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและเสนอวาระการประชมุล่วงหน้า 
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น การ
เลือกตัง้กรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การพิจารณาการจ่ายเงิน
ปันผล การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ การอนุมตัิธุรกรรมที่ส าคญัที่มีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และการได้รับข้อมลูข่าวสารอย่างเพียงพอ  

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และ
หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเร่ืองที่กระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
จ าเป็นต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท สามารถเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้ นได้เป็นกรณีไป  

 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
1) บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 โดยชีแ้จงรายละเอียดและวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวนัสิน้สุดรอบบัญชี คือวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 28 ธันวาคม 2562 พร้อมทัง้ส่งหนังสือถึง
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุต้องเป็นผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่ง
หรือหลายคน ซึง่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ  

2) บริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมลูหนงัสือเชิญประชมุ ระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนงัสือมอบ
ฉนัทะทกุแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (ส าหรับผู้ ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้) 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทัง้ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 30 วนั ก่อนทีจ่ะจดัส่งเอกสารเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น คือวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 ซึง่ก าหนดการประชมุคือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 

3) บริษัทฯได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ประชุมอย่างชัดเจน  พร้อมทัง้
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลส าคัญและจ าเป็นประกอบการพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมครัง้ที่ผ่านมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉันทะและระบวุิธีการมอบฉันทะให้ชดัเจน และเอกสารประกอบการประชมุ
อื่นๆ โดยจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น คือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลู
ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า 
พร้อมทัง้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียก
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าส าหรับให้ผู้ ถือหุ้นเตรียมตวัมาร่วมประชมุ  

บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามเพื่อสอบถามข้อมลูในแต่ละวาระหรือข้อมลูอื่นๆของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าก่อน
วนัประชุมผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 - วนัที่ 19 เมษายน 2562 ผ่านทางอีเมล์ irthip@thantawan.com หรือตามที่อยู่ของ 
บริษัทฯ หากผู้ ถือหุ้นต้องการข้อมลูเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่  
  

mailto:irthip@thantawan.com%20หรือ
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เลขานกุารบริษัท  
บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ ชัน้ 32  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
ทางโทรศพัท์ 02-2738333 ต่อ 3209 ทางโทรสาร 02-2738484 
 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
1) บริษัทฯได้อ านวยความความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นในวนัประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการ

ตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อน
เวลาประชมุ 2 ชัว่โมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงคจ์ะร่วมประชมุ สามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชมุได้โดยไม่เสียสิทธิ  

2) บริษัทฯได้จดัให้มีสถานที่จดัการประชมุที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมการประชมุและมีขนาดเพียงพอรองรับจ านวนผู้ ถือ
หุ้น และมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน ณ วนัประชมุ เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ และรักษาความปลอดภยัให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย ใน
ปี 2562 บริษัทฯได้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ ซึ่งเดินทางได้สะดวกเนื่องจากอยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธิน 
ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าสถานีหมอชิต สถานีห้าแยกลาดพร้าว และรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีจตจุกัร และสถานีพหลโยธิน 

3) บริษัทฯได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนน แสดงถึงเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จดัพิมพ์ไว้บน
แบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีจุดตรวจเอกสาร กรณีมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชมุแทน และจดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนงัสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะ
ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน 

4) บริษัทฯไม่กระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิ เข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ  

5) ก่อนเร่ิมประชมุทุกครัง้ ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ชีแ้จงหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการประชุมทัง้หมด อาทิ การเปิดประชุม และ
การออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้วิธีการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีจะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

6) บริษัทฯจะระบุการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการไว้ในหนงัสือเชิญประชมุฯ และในการประชุมผู้ ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทราบ  ก่อนการ
พิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียนัน้จะไม่ร่วมประชมุในวาระนัน้ๆ 

7) สนับสนุนให้ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็นใ ห้
ข้อเสนอแนะ และออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในทกุวาระ 

บริษัทฯได้จดัให้มีการใช้บตัรยืนยนัการลงคะแนนทกุวาระท่ีจะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ ถือหุ้น  หรือผู้ รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึน้ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จ ะบันทึกคะแนน
เสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บตัรยืนยนัการลงคะแนน พร้อมทัง้เก็บบตัรดงักล่าว ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยให้ลงคะแนน และลงลายมือ
ชื่อในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกนัทัง้หมด ภายหลงัเสร็จ
สิน้การประชมุ ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทฯด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
1) บริษัทฯเปิดเผยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันที่มีการประชุม หลงัจากประชมุเสร็จ ผ่านระบบข่าว

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ จัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นแจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม คือ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย รายชื่อ
กรรมการ และฝ่ายจดัการที่เข้าร่วมประชุม ขัน้ตอน และวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม และการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ การออกเสียง และข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระ และค าชีแ้จงหรือความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอในที่ประชมุอยา่ง
ละเอียด พร้อมทัง้ เผยแพร่วีดิทศัน์การประชมุให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ  

2) บริษัทฯได้น าข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น มา
พิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพฒันาการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2562  ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯภายหลังเสร็จสิน้การประชุม 
(www.thantawan.com) 

 

 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน                                                                                               
1) ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุ และลงมติแทนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและค าแนะน าในการมอบฉันทะ 

ผู้ รับมอบฉนัทะที่ถกูต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนงัสือมอบฉันทะให้กรรมการในท่ีประชมุแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ และลง
มติเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นทกุประการ ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาประชุม และลงมติแทนก็ได้ ผู้ ถือหุ้น
มีสิทธิได้รับประวตัิ ข้อมลูการท างาน และรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาวาระต่างๆ ของกรรมการอิสระ
แต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

2) บริษัทฯได้ด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นตามล าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมี นโยบายที่จะไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า   

3) บริษัทฯได้จดัสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 
และตัง้ค าถามในท่ีประชมุและได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทกุวาระการประชุม
ผ่านบตัรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้ในวนัประชุม   

4) กรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องได้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้ได้บนัทึกประเด็นซกัถาม และ
ข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ 

5) บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูข่าวสารส าคญัของบริษัทฯ ที่มี
การเปล่ียนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯเปิดเผยตามข้อก าหนดตา่งๆ โดยภายหลงัจากการเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (ตลท.) แล้ว ได้น าข้อมลูเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่างๆตามล าดบัในระเบียบวาระที่ได้ก าหนดไว้ใน
หนงัสือนดัประชมุที่ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงล าดบัวาระดงักล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ือง
อื่นที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนีภ้ายหลงัจากที่ประชมุได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระครบถ้วนแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมในเร่ืองที่มีความสนใจก่อนปิดการประชมุ 
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การป้องกนัการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯได้ให้ความส าคัญเร่ืองการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด
นโยบาย และแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ในเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี ้
1) ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการของบริษัทฯ เมื่อเข้า

มาด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดบัสงูเป็นครัง้แรก และรายงานทกุครัง้เมื่อมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูการมีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจ าทกุสิน้ปี และแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 

2) ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเร่ืองที่ก าลงัมีการพิจารณา 
กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองนัน้ โดยอาจไม่เข้าร่วมการประชุม  หรืองดออกเสียง 
เพื่อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ยตุิธรรม 
ในปี 2562 ไม่พบว่ามีผู้ เก่ียวข้องท่านใดมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

 

หมวดที่ 3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
บริษัทฯให้ความส าคญัต่อการค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย มุ่งมัน่ในการพฒันากิจการของบริษัทฯให้เจริญก้าวหน้ามัน่คงอย่างยัง่ยืน สามารถสร้าง
ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน 
ในการนีบ้ริษัทฯได้ดแูลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ด้วยการปฏิบตัิที่ดีอย่างเท่าเทียมกนั  ดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น:  บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย 
เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอย่างสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 

ลูกค้า: บริษัทฯมุ่งมัน่ที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ปฏิบัติด้านการตลาดด้วยความเป็นธรรมรับผิดชอบต่อคุณภาพ 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม ่าเสมอ พร้อมทัง้มี
หน่วยงานท่ีท าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนของลกูค้าเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้าโดยเร็ว 
 

คู่แข่ง: บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้า โดยสุจริตและเป็นธรรม โดยใช้หลักคู่แข่งเชิง
พนัธมิตร อนัเป็นการส่งเสริมซึง่กนัและกนัในกรอบท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ และความสมัพนัธ์ระหว่างกนั 
 

คู่ ค้า/เจ้าหนี:้ บริษัทฯจะไม่ด าเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี ้  มีขัน้ตอนปฏิบตัิงานการคดัเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบ
และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด ทัง้เร่ืองวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การช าระคืน การดูแล
คณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกนั และเร่ืองอื่นใดที่ได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้เพื่อบรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั 
 

พนักงาน: บริษัทฯค านึงถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างานตรงตามข้อ
กฎหมายก าหนด ตลอดจนการสร้างความผกูพนัระหว่างพนกังาน และองค์กรด้วยการจดัการทรัพยากรบคุคลอย่างเป็นธรรมในด้าน
ผลตอบแทน สวสัดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ส่งเสริมให้พนกังานมี
ส่วนร่วมกบักิจกรรมของชมุชน 
 

ชุมชน สังคม หน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง: บริษัทฯ สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน และสงัคม 
พร้อมกับส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เพื่อด าเนินกิจกรรมการพฒันาชมุชน และสงัคมให้เกิดประโยชน์  และ
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สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมและประเทศชาติโดยรวม 
 ผลการด าเนินงานเก่ียวกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปี 2562 ได้กล่าวไว้ในรายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน ปี 2562  

 
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการ และผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ทุกครัง้ที่มี การซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ นอกจากนี ้บริษัทฯยงัมีแนวปฏิบตัิส าคญัที่จะส่งเสริมการก ากบัดแูลการใช้
ข้อมลูภายใน บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายให้มีการรายงานการซือ้ ขาย และการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯโดยคณะกรรมการและ
ผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้ที่มีการประชุม และกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องรายงานการ
เปล่ียนแปลงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนต่อบริษัทฯเป็นประจ า ทุกไตรมาส และจะต้องจดัท ารายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมลูดงักล่าว
จะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯเท่านัน้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงานการมี
ส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 

บริษัทฯให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นย า เพื่อให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประกอบการ
ตดัสินใจ การเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในการด าเนินการตวัหนึ่งซึ่ง เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความเชื่อมัน่แก่นกั
ลงทนุถึงความซื่อสตัย์สจุริตในการด าเนินงาน และเป็นกลไกการตรวจสอบในการด าเนินการ บริษัทฯจึงก าหนดแนวปฏิบตัิเพื่อก ากบั
ดแูลการเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใส ดงันี ้
1) คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงนิ 

และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทนัเวลา เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯได้รับสารสนเทศที่
เท่าเทียมกันตามที่ก าหนดโดยกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯมีการจดัท าและปรับปรุงข้อมลูบนเว็บไซต์ให้มีความ
ครบถ้วนอย่างสม ่าเสมอ รวดเร็ว ทนัสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นสามารถหาข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และ
ติดต่อกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อการให้ข้อมลูได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2) ระบบสารสนเทศของบริษัทฯได้รับการจดัท าขึน้อย่างรอบคอบ มีความชดัเจน ถกูต้องและโปร่งใสด้วยภาษาที่กระชบั เข้าใจงา่ย 
มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญั และจ าเป็นอย่างสม ่าเสมอไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสียต่อบริษัทฯ 

3) จดัให้มีหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ท าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารการด าเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์
ให้กับผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน พนกังาน ผู้ เก่ียวข้อง และสาธารณชนทัว่ไป อย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ ขจดัความเข้าใจที่ผิด 
รวมทัง้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกบันกัลงทนุ สถาบนั เจ้าหนี ้นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูล การด าเนินการ และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว  และ
เข้าถึงง่าย 

4) คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 
พร้อมทัง้รายงานประจ าปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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5) คณะกรรมการดแูลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึง่รวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปีแบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุนให้บริษัทฯจัดท าค าอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส 

6) คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตาม
กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในปี 2562 บริษัทฯได้มีการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี ้
1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
2) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
3) การจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 
4) การจดัโครงการผู้ ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ  
5) เว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี www.thantawan.com ซึง่มีทัง้สองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

 
  นอกจากนี ้บริษัทฯมีมาตรการป้องกนัการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายใน โดยก าหนดให้พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ 

ต้องไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถ
เปิดเผยต่อบคุคลภายนอก อนัน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมลู
ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลบัทางการค้า หรือสตูรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น  พนกังานท่ีเปิดเผยข้อมลูและข่าวสาร
ที่ส าคัญของบริษัทฯออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯจะได้รับพิจารณามาตรการทางวินัยตาม
ระเบียบของบริษัทฯ และอาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯมีแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วย
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ประโยชน์ให้แก่บริษัทฯได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและให้เวลาอย่างเตม็ที่
ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตัง้จากผู้ ถือหุ้นมาเป็นผู้ก ากับแนวทางการด าเนินงานของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการด าเนินธุรกิจ และแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพื่อ
รับผิดชอบเฉพาะเร่ืองที่ได้รับมอบหมาย ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท รับผิดชอบการ
ด าเนินการประชมุและการปฏิบตัิตามกฎหมาย  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเร่ือง
ขนาดและองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาบริษัทฯสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่
บริษัทฯก าหนดไว้ สาระส าคญัส าหรับแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดงัต่อไปนี ้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
1) มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั 
2) มีจ านวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึง่ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้ และต้องมีอายไุม่เกนิ 
75 ปีบริบรูณ์  
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3) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีคณุสมบตัิตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 

4) กรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบด้วยทกัษะทางด้านอตุสาหกรรม ด้านบญัชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้าน
การจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการก ากับดูแลกิจการ 
โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คนด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบญัชีการเงินอย่างน้อย 
1 คน 

5) การแต่งตัง้กรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่ก าหนดไว้โดยเจาะจง  มีความโปร่งใสชดัเจน และต้องมีประวตัิของบคุคลนัน้ โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และต้องเปิดเผยประวตัิของคณะกรรมการทุกคนใน
รายงานประจ าปี เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบทัว่กนั 

6) มีการจดัแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่ายจดัการออกจากกนัอย่างชดัเจน   
ปัจจุบนับริษัทฯมีคณะกรรมการษัท 9 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย 

และสอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  
2. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
    นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ 
1) บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯแล้วต้อง

ไม่เกินจ านวน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน (ถ้ามี) ทัง้นีเ้พื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ 

2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ 

3) นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงู บริษัทฯได้ก าหนดให้
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และต้องผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด ารงต าแหน่ง 
ในปี 2562 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใด ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหน้าประวตัิกรรมการ และผู้บริหารในเอกสารแนบ 1 
3. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯได้ก าหนดจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัดพ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีกรรมการบริษัทต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 9 คน แต่ละคนจะด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม 
กรรมการบริษัทท่ีออกไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี โดยเร่ิมนบัวาระแรกตัง้แต่ปีที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก และ
ครบก าหนดการด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีที่ตนครบก าหนดออกตามวาระ ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัทอาจเสนอชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้กลับเ ข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร แต่ให้คณุสมบตัิความเป็นอิสระของกรรมการนัน้สิน้สดุลง 
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4. กรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯมี
ความสามารถเข้าถึงข้อมลูทางการเงินและทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อท่ีจะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีหน้าที่ในการจดัท า
รายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับแต่งตัง้ และเปิดเผยข้อมลูความเป็นอิสระไว้ในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ กรรมการ
อิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด ดงันี ้ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรื อผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัส าคญั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัส าคญั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้อง
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยัส าคญักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
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5. ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่จดัการบริษัทฯให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเร่ืองที่กฎหมาย

ก าหนด ให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2) ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ค่านิยมร่วมขององค์กร หรือวตัถุประสงค์และหลกัการของบริษัทฯ โดยมี

การทบทวน และอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี 
3) ก ากบัดแูลกิจการให้สามารถด ารงอยู่ได้อยา่งยัง่ยืน ภายใต้ปัจจยัทัง้โอกาส และความเส่ียงทีม่ีผลกระทบต่อกิจการ และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 
4) พิจารณาแผนหลกัในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถ

ของบริษัทฯให้แข่งขนัได้ในระดบัสากล 
5) ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ และติดตามวัดผลการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ให้นโยบายเพื่อการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และ
สขุอนามยั ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการพฒันาบคุลากร 

6) ก ากับดูแล และพฒันานโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบตัิ และ
เป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิ รวมทัง้ อนุมตัินโยบายดงักล่าว และทบทวนเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7) ส่งเสริมให้พนกังานทกุระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ 
และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ พร้อมทัง้ก ากบัดแูลให้มีระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงด้านการทจุริต และการใช้อ านาจอย่างไม่ถกูต้อง รวมทัง้ป้องกนัการกระท าผิดกฎหมาย 

8) ก ากบัดแูล และสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมลูค่าแก่บริษัทฯ ควบคู่กบัการสร้างคณุประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย 

9) จดัให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ  
ก าหนดแนวทางในการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการ และการเปิดเผยข้อมลูของ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน 

11) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่ และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิใน
การดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง และก ากบัดแูลให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างถกูต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และทนัเวลา 

12) ตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากับดูแลกระบวนการ และช่องทางในการรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ประสงค์
จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/
ร้องเรียนในเร่ืองที่อาจจะเป็นปัญหาให้กบัคณะกรรมการได้โดยตรง 

13) คณะกรรมการบริษัทจดัให้มรีะบบการควบคมุด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงนิ และด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ 
และนโยบาย รวมทัง้ จดัให้มีบคุคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นภายในบริษัทฯ หรือ การว่าจ้างหน่วยงานภายนอกที่มคีวามเป็นอิสระใน
การปฏิบตัิหน้าที่ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าว และก าหนดให้มีการทบทวนระบบที่ส าคญัอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้ให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  
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14) ให้มีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและ
รายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุไตรมาส 
บริษัทฯจดัให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ ให้ความส าคญักับสญัญาณเตือนภยั
ล่วงหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 

15) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูล
กิจการที่ดี รวมทัง้ พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อดูแลรับผิดชอบงานด้านต่างๆ เก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท และ
จดัการงานอนัส าคัญของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัท 

16) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจ ให้แก่ คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการผู้จดัการ และ/หรือ ผู้บริหาร ปฏิบตัิการอย่างหน่ึง
อย่างใด เพื่อให้บรรลตุามวตัถุประสงค์ของบริษัทฯที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึง การยกเลิก เพิกถอน ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขการ
มอบอ านาจหน้าที่ดงักล่าว  

17) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการซือ้และจ าหน่ายสินทรัพย์ การลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วม
ทนุกบัผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ภายใต้ข้อบงัคบัและวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ รวมทัง้ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
 บริษัทฯได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน โดยกรรมการบริษัทท า
หน้าที่ก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการในระดบันโยบาย ส่วนฝ่ายจดัการท าหน้าที่ในการบริหารงานให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เพราะฉะนัน้ ประธานกรรมการบริษัท จึงเป็นบคุคลคนละคนกบักรรมการผู้จดัการ โดยทัง้สองต าแหน่ง
จะผ่านการพิจารณาแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บคุคลที่เหมาะสมที่สดุ 
 ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ และไม่มีอ านาจลง
นามผกูพนับริษัทฯเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก ากบัดแูลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯกบัการบริหารงานได้อย่างชดัเจน 
 ส าหรับฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินงานภายใต้นโยบายที่ก าหนด รับผิดชอบผลการด าเนินงาน
โดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการอนุมตัิในแผนงานประจ าปี ด าเนินการตามนโยบายด้าน
บคุคล แก้ไขปัญหาความขดัแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกบัผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
6.1 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
1) พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับกรรมการผู้จดัการ และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมลู

อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตดัสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน และก าหนดให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัท โดยไม่มีกรรมการท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

3) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชีข้าด 

4) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการบริหารจัดการและ
ก ากับดูแลกิจการ หรือก ากับให้การเสนอชื่อเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล ส่งเสริมให้ใช้ดุลย
พินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่ าง
เหมาะสม พร้อมทัง้สรุปมติที่ประชมุ และส่ิงที่จะต้องด าเนินการต่อไปอย่างชดัเจน 

5) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนัด
ประชมุ เว้นแต่ที่ประชมุจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้า
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ร่วมประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มี การตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น
อย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

6) สนบัสนนุ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
7) ก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู และการจดัการอย่างโปร่งใส ในกรณีที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

8) เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ และสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการและ
ฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัทฯ 

9) ก ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

6.2 บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ท าหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจตามปกติ

ของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รักษาผลประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ไม่ท าการใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ลกัษณะขดัแย้งกับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยหน้าที่และความรับผิดชอบประกอบด้วย 
1) จดัท าและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี/10 ปี ตลอดจนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัท 
2) จดัหาข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมลูอื่นท่ีคณะกรรมการบริษัทต้องการ 
3) บริหารงานของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
4) บริหารงานของบริษัทฯ ตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
5) จดัโครงสร้าง และบริหารจดัการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้ค าแนะน า 
6) ปรับวฒันธรรมองค์กรของบริษัทฯ เพื่อสนบัสนนุวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
7) น านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกาศและ

บงัคบัใช้ในองค์กรอย่างทัว่ถึง และให้มีการสอบทานกระบวนการปฏิบตัิตามมาตรการฯอย่างต่อเนื่อง 
8) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9) มอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้  โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบ 

ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯได้ก าหนดไว้ 
10) จดัท า และเสนอรายงานการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองที่ส าคญัอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการจดัท า

รายงานเร่ืองอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทต้องการ 
11) เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อกบับคุคลภายนอก 
7. อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิเร่ืองต่างๆของบริษัทฯตามขอบเขตหน้าที่ท่ีก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก าหนดทบทวนวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน แผนงาน
หลกัของนโยบายบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณ และแผนการด าเนินงานของธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจระยะกลาง และระยะยาว 
การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และก ากบัดแูลรายจ่ายการลงทนุท่ีส าคญั รายการระหว่างกนั 
การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน  ในการอนุมัติการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ 
สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี ้ 



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 46  
ANNUAL REPORT 2019    

 
8. การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการก าหนดขึน้เป็นตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการบริษัท
สามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม  โดยจะ
ปรึกษาหารือกับกรรมการผู้ จัดการ ประกอบกับการพิจารณาตามค าขอของกรรมการที่จะบรรจุเร่ืองอื่นที่ส าคัญเป็นวาระการ
พิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้ โดยบริษัทฯจะจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า  เพื่อที่จะมีเวลา
เพียงพอในการศกึษาพิจารณา และตดัสินใจอย่างถกูต้องในเร่ืองต่างๆโดยมีข้อปฏิบตัิดงันี ้
1) ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชมุกันอย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี ทัง้นีก้รรมการบริษัท ต้องมาประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 

จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  
2) บริษัทฯก าหนดให้มีการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนั

ประชมุ เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศกึษาพิจารณา และตดัสินใจอย่างถกูต้องในเร่ืองต่างๆ อย่างพอเพียง และสามารถจดัเวลา
การเข้าร่วมประชมุได้ 

3) ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการจดัเร่ืองที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ  โดยมีการปรึกษาหารือ
กบักรรมการผู้จดัการและพิจารณาค าขอของกรรมการ ที่จะบรรจเุร่ืองอื่นที่ส าคญัเป็นวาระการพิจารณาในการประชมุครัง้ต่อไป 

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

5) คณะกรรมการบริษัท ต้องอุทิศเวลา และทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนครัง้ที่จดัประชมุ   

6) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็น เพื่อขอเอกสารและข้อมูลค าปรึกษาและบริการต่างๆ เก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้ บริหารระดับสูง  และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจ าเป็นเพื่อ
ประกอบการประชมุในแต่ละครัง้ 

7) สนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวข้อง  
8)   สนบัสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเก่ียวกบั

การจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย 

9) การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ณ ขณะที่ท าการลงมติใน
วาระนัน้ๆ 

10) กรรมการบริษัท ที่อาจมีส่วนเก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละวาระการประชมุจะต้องงดออกเสียงหรือให้ความคิดเห็นใน
วาระนัน้ๆ 

11) การจดบนัทึกการประชมุคณะกรรมการบริษัท ผลการประชมุ และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชดัเจน
เพื่อใช้อ้างอิง 

ในปี 2562 มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท ทัง้หมด 7 ครัง้ และกรรมการอิสระของบริษัทฯได้จดัประชมุกันเองโดยไม่
มีผู้บริหารเข้าร่วมจ านวน 1 ครัง้ ซึง่ได้เปิดเผยจ านวนครัง้การเข้าประชมุกรรมการแต่ละท่านไว้ในตารางที่ 7 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
 บริษัทฯได้ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และทบทวนผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุย่อยเป็นประจ าทกุปี โดยจดัท าการประเมินในรูปแบบของการประเมินทัง้คณะ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงาน และ
ปัญหา เพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการต่อไป 
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 ในปี 2562 บริษัทฯได้ใช้แนวทางการประเมินตามรูปแบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลมุถึงประเด็น
ส าคัญ อันได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  การประชุม
คณะกรรมการ การท าหน้าที่ของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการและการพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผู้บริหาร  
 กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ จะมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนท่ีชดัเจน โดยคณะกรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาแบบประเมิน และแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการทราบ
ข้อมลูเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทัง้นี ้
บริษัทฯอาจจะพิจารณาการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกให้ก าหนดแนวทาง และเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ และจะเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจ าปี 
 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย เมื่อประเมินเสร็จแล้วจะท าการรวบรวม สรุปผลและน าเสนอต่อคณะกรรมการสรร
หา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้ทราบก่อน จากนัน้จึงน าส่งให้ประธานกรรมการของแต่ละชดุทราบต่อไป 
 

ตารางที่ 17 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 มีดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 
ผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทัง้คณะ 

1. คณะกรรมการบริษัท 93.80% 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 93.08% 
3. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ด ี 92.31% 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 91.88% 
หลกัเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทัง้หมด ดงันี ้

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

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจ 
การด าเนินตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดยใช้แบบประเมินตาม
รูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี จะน าผลการ
ประเมินไปพิจารณาเพื่อก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ และเสนอผลการประเมินการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยแบบประเมินจะครอบคลมุประเด็นส าคญั ดงันี ้

1) ความเป็นผู้น า 
2) การก าหนดกลยทุธ์ 
3) การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 
4) การวางแผน และผลปฏิบตัิทางการเงิน 
5) ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษัท 

6) ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7) การบริหารงาน และความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
8) การสืบทอดต าแหน่ง 
9) ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์ และการบริการ 
10) คณุลกัษณะส่วนตวั 
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สรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย

จากการประเมินทุกหวัข้อรวมกัน เท่ากับร้อยละ 92.44% อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ส่วนผลการประเมินจากดชัชีว้ดัผลงานหรือ
ผลส าเร็จของงาน เท่ากบัร้อยละ 70.05% อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ดงันัน้ ผลการประเมินกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯที่ประเมินโดย
คณะกรรมการบริษัทรวมกับดัชชีว้ัดผลงานหรือผลส าเร็จของงาน เท่ากับร้อยละ 74.53% พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
เกณฑ์ “ดี” 
10. การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร  
1) บริษัทฯได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม และให้ความรู้ในเร่ืองหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  ให้กับ

กรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเร่ือง ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพฒันาการปฏิบตัิงาน
อย่างต่อเนื่อง 

2) คณะกรรมการควรดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ทักษะ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าว หมายรวมถึง ผู้บริหารสงูสดุสายงาน
บญัชีและการเงิน ผู้จดัท าบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

3) บริษัทฯได้จดัท าเอกสารปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิงานรวมถึง การจดั
ปฐมนิเทศแนะน าลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ด้วย โดยกรรมการ
บริษัทต้องผ่านการอบรมหลกัสตูรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

4) บริษัทฯมีการพฒันาผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการหมุนเวียนต าแหน่งภายในองค์กร  รวมทัง้
เตรียมความพร้อมส าหรับการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ โดยจดัให้มีการประเมินศกัยภาพผู้บริหารระดบัสงู 

5) บริษัทฯจดัให้มีระบบพี่เลีย้ง (Mentoring Program) เพื่อพฒันาความพร้อมในการปฏิบตัิงานระดบัผู้บริหารอาวุโส หรือ
ต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ เมื่อถึงเวลาสรรหาผู้ สืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ บริษัทฯจะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่
ได้รับการสรรหาและคดัเลือกจากภายนอก หรือผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ หรือผู้บริหารระดบัอาวโุสที่มีความ
พร้อม เข้าสู่กระบวนการสรรหา 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นกรรมการบริษัท 
 ในกรณีที่มีการแต่งตัง้กรรมการบริษัทใหม่ บริษัทฯได้ก าหนดแนวปฏิบัติโดยการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อ

ประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายในเร่ืองที่ เก่ียวข้องกับกรรมการ มีการจดัส่งข้อมลูส าคญัและ
จ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเก่ียวกับบริษัทฯ เช่น หนงัสือบริคนธ์สนธิและข้อบงัคบั คู่มือกรรมการบริษัท 
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการด าเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้มีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้เบือ้งต้น 
นอกจากนีจ้ัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการหรือผู้ อ านวยการฝ่ายต่างๆเพื่อ
รับทราบ และสอบถามข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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ตารางที่  18   รายชื่อหลักสูตรอบรมและสัมมนา ของ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ในปี 2562 

 ช่ือหลักสูตร สถาบันท่ีจัดอบรม สัมมนา 
รายช่ือกรรมการท่ีเข้ารับการ

อบรม 
ต าแหน่ง 

Directors Certification Program (DCP) สถาบนักรรมการบริษัทไทย นางสาวศศิธร ฝัน้พรม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาฯ 

S01 การก าหนดเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนของธุรกิจ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และรองกรรมการผู้จดัการ  S02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อปุทานและผู้มีส่วนได้เสีย  

13th BioPlastics Market Centre for Management 

Technology  

นางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการส านกั

วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และ

ประเมินผล 

Corporate Governace for Capital Market 

Intermadiaries 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย นาย วยุ ยง อ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการกลุ่มงาน

ปฏิบตัิการ 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัท คิด เพื่อความปลอดภยั 

และสิ่งแวดล้อม จ ากดั 

ภาษีศลุกากรที่นกับญัชีต้องรู้ (6 ชัว่โมง) NYC Management Co., Ltd นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการกลุ่มงาน

บญัชี และการเงิน TLCA CFO Professional Development Program 

(TLCA CFO CPD) 2019 ครัง้ที ่2/2562 หวัข้อ 

“Automation & RPA (Robot Process Automation) 

for Accounting” (2.30 ชัว่โมง) 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

TLCA CFO Professional Development Program 

(TLCA CFO CPD) 2019 หวัข้อ “นโยบายของ

ส านกังาน ก.ล.ต. ในการพฒันาตลาดทนุและการ

สนบัสนนุการท างานของของบริษัทจดทะเบียน”  

(2 ชัว่โมง) 

TFRs ใหม่ที่ต้องรู้ (7 ชัว่โมง) NYC Management Co., Ltd นางสาวกณัฑปักษ์ กษมานิต ิ ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี

ปัญหาส าคญัทางบญัชีที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สิทธิ

ประโยชน์ส่งเสริมการลงทนุจาก BOI ยคุดิจิทลั  

(6 ชัว่โมง) 

บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนา

ธรรมนิติ จ ากดั 

Update กฎหมายภาษีอากร 2562 พร้อมประเด็นการ

ตรวจสอบภาษีย้อนหลงั (3 ชัว่โมง) 

The Thailand e-Tax symposium 2019 (6 ชัว่โมง) บริษัท เออาร์ไอพี จ ากดั 

(มหาชน) กรมสรรพากร และ

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย 3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเร่ือง และ
เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยจัดให้มีกฎบัตรส าหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อก าหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบตัรดงักล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

9.2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระรวมทัง้สิน้จ านวน 3 ท่าน มี

คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตา มตารางที่  8 มี                             
นางสาวศศิธร ฝัน้พรม ได้รับแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 จบการศึกษา
ด้านบญัชี และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 
ขอบเขต  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
           1) รายงานทางการเงนิและการสอบบัญชี 

1.1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก  และผู้บริหารที่รับผิดชอบ
จดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

1.2. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ยกเลิกหรือเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีโดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความ
เพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

1.3. ส่งเสริมความเป็นอิสระ และให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ส่งเสริมให้มี
การพฒันาระบบรายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล      

      2) การควบคุมภายใน 
2.1. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม  และมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส รวมถึงอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบ
การควบคมุภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และรายงานผลการสอบทานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2.2. สอบทานพยานหลักฐาน ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยเก่ียวกับการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
การฝ่าฝืนกฎหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ซึง่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 

2.3. สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียน 

2.4. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัรายงานทางการเงิน และ
การควบคมุภายใน 
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2.5. พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้

ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

2.6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2.7. สอบทานให้บริษัทฯมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน่สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก ากับ
ดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล เร่ิมตัง้แต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การ
ประเมินความเส่ียง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมิน
ตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ และประเมิน
แล้ว เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมิน
ตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

        3) การตรวจสอบภายใน 
3.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และก ากบัให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
3.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับงาน

ตรวจสอบภายใน และการให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึง ให้ค าแนะน าในเร่ืองงบประมาณ 
อตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 
หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่มารับผิดชอบเก่ียวกับงาน
ตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายจดัการน าเสนอ 

3.3 พิจารณาจัดหาที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษาหรือให้
ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

3.4 พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และทบทวนกฎบตัรนี ้เป็นประจ าทกุปี โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไข (ถ้ามี) 

3.5 อนมุตัิ และประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบัประเภท
และระดบัความเส่ียงของบริษัทฯ 

3.6 สอบทานรายงาน และพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับผลการตรวจสอบ เก่ียวกับการ
ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน 

      4) การก ากับดูแลมาตรการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
4.1 ก ากับดูแลการควบคุมภายใน การจดัท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวกับมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการต่างๆมีการก าหนดอย่างเหมาะสมและมีการน าไป

ปฏิบตัิอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 

4.2 ก ากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียน ในกรณีที่พนกังาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท าอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมัน่ใจแก่ผู้
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แจ้งเบาะแสว่าบริษัทฯมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการด า เนินการในการติดตามที่
เหมาะสม รวมถึงการสอบทานและสรุปผลการตรวจสอบทุจริต เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันภายใน
องค์กร 

        5) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
5.1. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้กฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ 

5.2. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
ถกูต้องสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 

        6) หน้าที่อื่นๆ 
6.1. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า    

มีความจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  ทัง้นี ้การ
ด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อก าหนดของบริษัทฯ 

6.2. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

6.3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯเพื่อ
ร่วมชีแ้จงเก่ียวกบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 

6.4. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
6.5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

 11.2) คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯมีจ านวน 3 คน 
กรรมการทกุคนเป็นกรรมการอิสระ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาฯเป็นไปตามตารางที ่9 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ ดงันี ้

1) การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 
1.1 พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และร่วมกับ

กรรมการผู้จดัการ พิจารณาหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้บริหารระดบัสงู 

1.2 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มี
ความเหมาะสมกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

1.3 พิจารณา และก าหนดคุณสมบตัิของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความหลากหลาย
ทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และการอทุิศเวลา 
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1.4 พิจารณาสรรหาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ

ผู้บริหารระดบัสงู เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตัง้ตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีต าแหน่ง
ว่างลง 

1.5 พิจารณาแผนการพฒันาฝึกอบรมที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ หรือความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่ 
กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย 

1.6 พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมทัง้รายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการ
พิจารณาสืบทอดต าแหน่ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

1.7 ปฏิบตัิการอื่นใดอนัเก่ียวกบัการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
2) การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

2.1 การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 
1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนทัง้ที่เป็นตวัเงิน 

และไม่ใช่ตัวเงิน ส าหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ
ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
อนุมัติและประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

3) เสนอหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
บริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกบัการประเมิน แผนธุรกิจ
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯโดยรวม เพื่อสามารถจูงใจ และเป็นการด ารงไว้ซึ่งกรรมการที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีศกัยภาพ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

2.2 การพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 
1) พิจารณา และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดบัสงู เป็นประจ า

ทกุปี แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
2) ทบทวนหลกัเกณฑ์ และปัจจยัในการประเมินผลงานส าหรับทัง้องค์กร รวมทัง้การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู เป็นประจ าทกุปี แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ าทุกปี ส่ือสารผลการ

พิจารณา รวมทัง้ประเด็นเพื่อการพฒันาให้ผู้บริหารระดบัสงูได้ทราบ และรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการบริษัท  

4) พิจารณาค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดบัสงู โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่เป็น
เงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้และระยะยาว และผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดบัสงู และน าเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

  



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 54  
ANNUAL REPORT 2019    

 
3) การปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

3.1  ดแูลการจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ที่เหมาะสม
กับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากบั
ดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก ากับดแูลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

3.2 ก าหนดให้มีการจดัท าคู่มือการปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Anti-
Corruption Policy) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิที่ถกูต้องและเป็นมาตรฐาน 

3.3  ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบตัิหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-
Corruption Policy) เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง  รวมทัง้ให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตาม
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

3.4 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) อย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้นโยบายการก ากบัดแูล
กิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption 
Policy) และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ 

3.5 จดัท ารายงานผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทพร้อม
ทัง้น าเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.6 เสนอแนะข้อก าหนด และแนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบตัิของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

3.7 แต่งตัง้คณะท างานเพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้ตามความจ าเป็น 
3.8 ปฏิบตัิงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 11.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ปี 2562 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 4 ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็น
กรรมการอิสระ รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นไปตามตามตารางที่ 10 ซึ่งมีขอบเขต  อ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ดงันี ้

1) ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และการวางกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ซึง่ครอบคลมุ
ถึงความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ท่ีส าคญั เช่น ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด 
ความเส่ียงด้านการผลิตและจ าหน่าย ความเสี่ยงด้านราคาวตัถดุิบในการผลิต ความเส่ียงด้านตลาดแรงงาน และ
ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ความเส่ียงเร่ืองการลงทุน โดยรวมถึงการกลัน่กรองการลงทุน 
และความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นต้น 
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 2) ก าหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์กร รวมทัง้กฎบัตรคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง ให้สอดคล้องกบักรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิผล และมีความ
เพียงพอ สอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลง 

  3) ก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ตรวจติดตามและควบคุมความ
เส่ียงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

  4) สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้เคร่ืองมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวฒันธรรมบริหารความเส่ียง 

  5) ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานบริหารความเส่ียงที่ส าคญั พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจว่ามี
การบริหารจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหาร
จดัการความเส่ียงต่างๆ ให้ความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเส่ียงองค์กร 

  6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอในส่ิงที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบาย
และกลยทุธ์ที่ก าหนด 

  7) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
12. การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการให้อยู่ในระดบัที่สามารถจงูใจและอยู่
ในระดบัที่เทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบ
ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ ถือหุ้น ทั ง้นี ้
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้เป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยง
กับระดบัความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนัน้ ผู้ที่ เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุกปี
คณะกรรมการบริษัทจะจัดท ารายงานเก่ียวกับนโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ เหตุผล และ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และงบการเงินของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯจะ
น าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 

ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและเป็นผู้ เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถทางด้านบญัชี หรือเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
โดยเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนัน้จึงน าเสนอ
ขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 การแต่งตัง้กรรมการ และกรรมการอิสระ 

 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม 1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
 การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 

1) ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุ
กบัจ านวน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกกไ็ด้  

2) นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบตัิ 
หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีค าสัง่ให้ออก 

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการซึง่ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 
ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้น ที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระ
ของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

 

9.4 การก ากับการดูแลการด าเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
- บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ต้องเข้าควบคมุดแูล 

 
9.5 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯให้ความส าคญัเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมลูที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดมาตรการ
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณ และข้อบังคับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะของบคุคลดงักล่าว โดยมีแนวปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะของบุคคลดงักล่าว ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจ าปี ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว (Blackout Period) ทัง้นี ้
เลขานุการบริษัท จะแจ้งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลที่เก่ียวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout 
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Period ล่วงหน้า 30 วันก่อนถึง Blackout Period และห้ามมิให้พนักงานที่เก่ียวข้องกับการจัดท างบการเงิน
เปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกับการจดัท างบการเงินทราบในช่วงตัง้แต่วนัปิดงวดของงบการเงิน
จนถึงวนัเปิดเผยงบการเงนิดงักล่าว  

2) ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซือ้ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนัน้สู่สาธารณะทัง้
หมดแล้ว 

3) กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้บริหาร
ระดับสูง) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง ผ่าน
เว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4) คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าว โดยก าหนดให้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือหลกัทรัพย์ให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ และเปิดเผยข้อมลูจ านวนหุ้นท่ีถือ ณ ต้นปี สิน้ปี และ
ที่มีการซือ้ขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปี  
ทัง้นีใ้นปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระท าความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังานท่ีเก่ียวข้อง

เก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในแต่อย่างใด 
 
9.6 การปฏิบัติตามหลักก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯได้ยึดมัน่และปฏิบัติตามหลักก ากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านกังานก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ตามโครงการส ารวจ
การก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส าหรับส่วนที่ยังไม่ปฏิบตัิ
บริษัทฯจะน าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิใน
คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ ที่เก่ียวข้องในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้รับการทบทวน และพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ปี 2562 และปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด  รวมทัง้นโยบายการต่อต้านการทุจริต และนโยบายการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วย (สามารถดาวน์โหลดที่ www.thantawan.com) 

ในปี 2562 ไม่มีกรณีที่กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารลาออกอนัเนื่องจากประเด็นเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ รวมทัง้
ไม่มีกรณีการกระท าผิดด้านการทุจริต หรือ กระท าผิดด้านจริยธรรม นอกจากนี ้บริษัทฯได้รับผลการประเมินในเร่ืองการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อนัได้แก่ 

- ได้รับคะแนนร้อยละ 93 จากผลการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2562 ใน
ระดบัดีเลิศ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ได้รับคะแนนประเมิน 98 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

- ได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต  
เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2562 
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9.7 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้พิจารณาทบทวนนโยบายและ
แนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชัน่ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายดงักล่าวให้
พนกังาน และเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี www.thantawan.com ในหวัข้อแจ้งเบาะแสการทจุริต  และรายงานประจ าปี ไว้เป็นที่
ทราบโดยทัว่กนั รายละเอียดนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่มีดงันี ้
 บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
ความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมตอ่ผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงการปฏิบตัติอ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี  ้คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม บริษัทฯก าหนด
หลักการด าเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม หรือบุคคลที่กระท าการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ 
เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินกิจการปราศจากการคอร์รัปชัน่ จึงจดัท านโยบายฉบบันีข้ึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ และ
ใช้ส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึง
ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการด้านตา่งๆให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธรุกจิ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย  
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ พิจารณา และอนมุตัินโยบาย และก ากบัดแูลให้มีระบบสนบัสนุนการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการให้การยอมรับ และให้ความส าคัญต่อนโยบายต่อต้านการทุจริต      

คอร์รัปชัน่ และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย และก ากบั

ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ 

รวมถึงให้ค าแนะน าแก่กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงูที่มีความรับผิดชอบต่อการน านโยบายต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่นีไ้ปปฏิบตัิ  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ สอบทานและประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการจัดท ารายงาน

ทางการเงินและบญัชี ระบบการตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ ตามที่ก าหนด โดย

มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมถึงสอบทานการควบคุมภายในที่เก่ียวกับมาตรการ

ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ กบับคุลากรท่ีปฏิบตัิงานนัน้ๆ ก่อนรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงอันอาจเกิดจากการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่ครอบคลมุความเส่ียงด้านกลยทุธ์ การเงิน ปฏิบตัิการ กฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กร 

และปัจจัยภายนอก ตลอดจนก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และวางกรอบการบริหารความเส่ียงของ

บริษัทฯ รวมถึงก ากบัดแูล ติดตาม และสอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการบริหารจดัการ

ความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ

บริษัท 
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กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ รับมอบอ านาจ และความรับผิดชอบต่อการน านโยบาย

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบตัิ โดยก าหนดให้มีระบบสนบัสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ

ส่ือสารไปยังพนักงาน และผู้ ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ทบทวนความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และ

มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ตัง้แต่ คัดเลือก 

อบรม ประเมินผลงาน ให้ผลตอบแทน และเล่ือนต าแหน่ง มีก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบตัิงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ด้วย 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทาน กระบวนการ การ

ปฏิบตัิงานว่าเป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจการด าเนินงาน ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมายข้อก าหนดของ

หน่วยงานก ากับดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่า มีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงด้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
1. คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ห้ามกระท าการอันใดที่เก่ียวข้องกับการทุจริต

คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม 

2. บริษัทฯห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระท าการใดที่แสดงเจตนาว่าเป็นการทุ จริต
คอร์รัปชัน่ เช่น การให้ หรือรับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึง่ธุรกิจ ข้อได้เปรียบทางการค้าและการแข่งขนั  

3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน และคนรู้จกั 

4. บริษัทฯ ก าชบัให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิงานอย่างระมดัระวงัในขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานที่มีความเส่ียงสงูต่อการทจุริตคอร์รัปชัน่ เช่น การขายและการตลาด การจดัซือ้จดัจ้าง งานโครงการลงทนุ 
การท าสัญญา การให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด การเลีย้งรับรอง การให้เงินบริจาค เงิน
สนบัสนนุ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ก าชบัให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ด าเนินการเร่ืองการให้หรือรับเงินบริจาค เงิน
สนับสนุนอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงิน
สนบัสนนุไม่ได้ถกูน าไปใช้เพื่อการติดสินบน 

6. บริษัทฯ ก าชับให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ระมัดระวังในการท าธุรกรรมกับบุคคล นิติ
บคุคล  หรือองค์กรใด ๆ ที่มีข้อสงสยัเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

7. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ย
เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

8. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเบาะแสเร่ืองการทุจริต
คอร์รัปชัน่ให้กบับริษัทฯ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือให้ความ
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ร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ใน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน   
และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

9. บริษัทฯจะพิจารณา และลงโทษผู้กระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่ถือว่าเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ ตามระเบียบว่า
ด้วยวินยัของพนกังานท่ีก าหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

10. บริษัทฯจะเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิด
ผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ข้อก าหนดในการด าเนินงาน 

  เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนกังาน ทกุระดบัต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

1) บริษัทฯมีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ ยึดมัน่ใน
ความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการปฏิบตัิตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย บริษัทฯ 
ไม่มีนโยบายสนบัสนนุช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมือง หรือนกัการเมืองทัง้ทางตรง และทางอ้อม 

2) บริษัทฯไม่สนับสนุนเงิน หรือส่ิงของให้พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตัง้ทางการเมืองใดๆ เพื่อ
แลกกบัสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อนัไม่ชอบ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม 

3) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ทุกระดบัมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ภายใต้บทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญู แต่ไม่มีสิทธิในการแอบอ้างความเป็นพนกังานบริษัทฯ หรือน าทรัพย์สิน อปุกรณ์ 
เคร่ืองมือใดๆของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

4) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ตามสิทธิ
เสรีภาพส่วนบคุคล แต่ต้องปฏิบตัิดงันี ้
ก. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใดๆ ที่ท าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าบริษัทฯ มีความเก่ียวข้อง ฝักใฝ่ หรือให้การสนับสนุนการ

ด าเนินการทางการเมือง 
ข. ไม่แต่งกายด้วยเคร่ืองแบบพนกังาน หรือใช้สญัลกัษณ์ใดที่ท าให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็นพนกังานของบริษทัฯ ในการ

เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
ค. ไม่แอบอ้างต าแหน่งหน้าที่การงาน การเป็นพนักงานบริษัทฯ เพื่อความน่าเชื่อถือในการหาแนวร่วมในการ

แสดงออกทางการเมือง 
ง. หลีกเล่ียงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ท างาน หรือในเวลางานอนัอาจท าให้

เกิดความขดัแย้งในการท างาน 
2. การบริจาคเพื่อการกุศล และเงนิสนับสนุน  

1) การบริจาคเพื่อการกุศล ทัง้ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น การให้ความรู้ 
หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทฯสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์ และ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

2) การให้เงินสนบัสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือส่ิงของแทนเงินสดแก่กิจกรรม หรือโครงการ จะต้องด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส ต้องระบุชื่อผู้ ให้ในนามบริษัทฯเท่านัน้  โดยผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ 
และมัน่ใจว่าการให้เงินสนบัสนุนดงักล่าวจะไม่ถูกน าไปใช้ในการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทัง้นี  ้การให้เงินสนบัสนุนต้องมี
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วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยอาจกระท าได้หลาย
รูปแบบ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมทางวฒันธรรม กิจกรรมเพื่อสงัคม และส่ิงแวดล้อม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและ
กีฬา เป็นต้น 

3) การบริจาค และให้การสนบัสนุนกับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล ต้องด าเนินการภายใต้
เงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
ก. เป็นองค์กรท่ีเชื่อถือได้ และ/หรือมีการจดัตัง้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย 
ข. เป็นการกระท าในนามของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบตัิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปอย่าง

โปร่งใส  
ค. ไม่ควรจ่ายเงิน หรือให้ส่ิงของแทนเงินสดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลใดโดยตรง เว้นแต่มีรายละเอียดระบุใน

หนงัสือขอรับการสนบัสนนุอย่างชดัเจน และมีหลกัฐานการรับการสนบัสนนุอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ง. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาค หรือการสนับสนุนได้ถูกน าไปใช้เพื่อประโยชน์ของ

สาธารณะ และ/หรือตรงตามวตัถปุระสงค์ของการบริจาค และ/หรือการสนบัสนนุอย่างแท้จริง 
4) ผู้ ร้องขอให้บริษัทฯจดัเงินสนบัสนนุ เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือ ต้องปฏิบตัิดงันี ้

ก. ผู้ ร้องขอน าเสนอรายละเอียดการขอเบิกจ่ายการให้เงินสนบัสนนุ เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือให้ผู้บงัคบับญัชา
พิจารณา 

ข. ผู้บงัคบับญัชาของผู้ ร้องขอสอบทานก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจตามระเบียบปฏิบตัิว่าด้วยเร่ืองอ านาจอนมุตัิ  
ค. ผู้มีอ านาจพิจารณารายละเอียดการให้เงินสนับสนนุ เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ เพื่อให้มัน่ใจว่าวตัถปุระสงค์

ของการให้เงินสนับสนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ และพิจารณา
อนมุตัิ 

ง. ผู้ ร้องขอน าหลกัฐานการให้เงินสนบัสนนุ เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ เช่น หนงัสือขอบคณุจากหน่วยงานท่ีรับ
เงินสนบัสนนุ เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ รูปถ่าย หรือใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ส่งให้ฝ่ายบญัชี เพื่อเป็นหลกัฐาน
ประกอบการบนัทึกบญัชี หลงัจากด าเนินการให้เงินสนับสนนุ เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือแล้ว 

จ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการให้เงินสนบัสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ หากหลกัฐานที่ผู้ ร้องขอให้มาไม่
เพียงพอให้แจ้งผู้ ร้องขอ เพื่อขอข้อมลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูน์ได้ว่าการให้เงินสนบัสนุน เงินบริจาค หรือ
เงินช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือใช้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จะลงโทษ
ผู้กระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ 

3. การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม   
1) การจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม  ทัง้ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น 

การให้ความรู้ การสละเวลา การมอบสินค้าเพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น บริษัทฯ 
สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์ และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่
บริษัทฯ โดยไม่มุ่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

2) การจดักิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรต่างๆ สามารถท าได้
ตามความเหมาะสม โดยต้องท าในนามของบริษัทฯ และมีวตัถปุระสงค์สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ทัง้นีค้วร
มีหลกัเกณฑ์ แผนงาน การวดัผลที่ชดัเจน และด าเนินการผ่านขัน้ตอน และระเบียบของบริษัทฯท่ีก าหนดไว้ 
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3) การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือส่ิงของแทนเงินสดจะต้องด าเนินการด้วยความ

โปร่งใส ต้องไม่เป็น หรือเก่ียวข้องกับการสนบัสนุนของพรรคการเมือง ต้องระบุชื่อผู้ ให้ในนามบริษัทฯ เท่านัน้ โดย
ผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และมัน่ใจว่าการจดักิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคม
ดงักล่าว จะไม่ถูกน าไปใช้ในการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทัง้นีก้ารจดักิจกรรมต้องมีวตัถุประสงค์เพื่อตอบแทนชุมชน และ
สงัคม ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ และภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยอาจกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างงาน
สร้างรายได้แก่ชมุชน การให้ความรู้กบัคนในชมุชน เป็นต้น 

4) ผู้ ร้องขอให้บริษัทฯมีการจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม จะต้องปฏิบตัิดงันี ้
ก. ผู้ ร้องขอน าเสนอรายละเอียดการจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณา 
ข. ผู้บงัคบับญัชาของผู้ ร้องขอสอบทานก่อนน าเสนอฝ่ายความรับผิดชอบต่อสงัคม และส่ือสารองค์กรพิจารณา 
ค. ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ือสารองค์กรพิจารณา และจัดท าแผนประจ าปีก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจ

ตามระเบียบปฏิบตัิว่าด้วยเร่ืองอ านาจอนมุตัิ  
ง. ผู้มีอ านาจพิจารณารายละเอียดการจดักิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อให้มัน่ใจว่าวตัถุประสงค์ของ

การจดักิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ และพิจารณาอนมุตัิ 
จ. ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสงัคม และส่ือสารองค์กร น าส่งเอกสาร เช่น แผนประจ าปี รายละเอียดการจดักิจกรรม 

เป็นต้น ให้ฝ่ายบัญชีเพื่อด าเนินการเบิกเงินทดรองจ่ายของการจัดกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม  และ
เคลียร์เงินพร้อมหลกัฐานการจดักิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคม เช่น ใบเสร็จรับเงิน รูปภาพ เป็นต้น เพื่อ
เป็นหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว้ 

ฉ. ฝ่ายบัญชีสอบทานหลักฐานการจัดกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม หากหลักฐานที่ผู้ ร้องขอให้มาไม่
เพียงพอให้แจ้งผู้ ร้องขอ เพื่อขอข้อมลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูน์ได้ว่าการจดักิจกรรม ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ไม่ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือใช้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน่ บริษัทฯจะลงโทษผู้กระท าผิด
ตามมาตรการสงูสดุ  

4.  การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
1) พนกังานของบริษัทฯ งดรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในทกุกรณี รวมถึงมีหน้าที่แจ้งให้บคุคลภายนอก

ทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่างทัว่ถึง 
2) กรณีที่มีความจ าเป็นต้องรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ปฏิบตัิ ดงันี ้

ก. แจ้งผู้บงัคบับญัชาในสายงานทราบทนัที 
ข. พนกังานจดัท าใบน าส่งของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และน าส่งเอกสารพร้อมของขวญั ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใด ให้หน่วยงานท่ีบริษัทฯแต่งตัง้ให้รับผิดชอบ ดงันี ้
 ส าหรับส านกังานใหญ่ และสาขาตวงธนา น าส่งฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 

 ส าหรับสาขาส านกังานอาคารซนัทาวเวอร์ส  น าส่งส านกักรรมการผู้จดัการ 

ค. หน่วยงานที่รับผิดชอบถ่ายรูปของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพถ่ายใน
ทะเบียนคมุ เพื่อออกรหสั และน าไปติดที่ของที่ได้รับ  

ง. หน่วยงานที่รับผิดชอบระบุรหัสในใบน าส่งของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จดัเก็บเอกสาร และของที่
ได้รับในสถานที่ก าหนดไว้ แล้วน าส่งทะเบียนคมุให้กรรมการผู้จดัการรับทราบ 
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จ. กรรมการผู้จดัการจะเป็นผู้พิจารณา และก าหนดทางเลือกในการจดัการของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

น าไปบริจาคองค์กรสาธารณกศุล หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม เป็นต้น 
5.  การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

1) การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามประเพณีนิยม สามารถกระท าได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่
เก่ียวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น ควรให้ในรูปแบบท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ สินค้าที่ส่งเสริมการ
พฒันาอย่างยัง่ยืน หรือสร้างรายได้ให้กบัชุมชน ดงัต่อไปนี ้
ก. ปฏิทิน ไดอาร่ี 
ข. สินค้าของบริษัทฯ  
ค. สินค้าที่ใช้เป็นส่ือประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ 
ง. สินค้าโครงการหลวง โครงการพระราชด าริ สินค้าชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน หรือสินค้าที่ส่งเสริมการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน 
2) การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดควรปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดการเลือก

ปฏิบตัิ  
3) ไม่ให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่คู่สมรส บุตร  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ คู่ค้า ลกูค้า และ

บคุคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากพฤติกรรมถือว่าเป็นการรับแทน 
4) การให้ของขวญั ทรัพย์สิน เนื่องในโอกาสส าคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจดัตัง้ การลงนามสัญญาทาง

ธุรกิจ สามารถกระท าได้ แต่หากมลูค่าของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่า 3,000 บาท (สามพนับาท
ถ้วน) ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากกรรมการผู้จดัการ หรือตามระเบียบของบริษัทฯก าหนด ดงันี ้
ก. ผู้ ร้องขอน าเสนอรายละเอียดการให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณา 
ข. ผู้บงัคบับญัชาของผู้ ร้องขอสอบทานก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจตามระเบียบปฏิบตัิว่าด้วยเร่ืองอ านาจอนมุตัิ  
ค. ผู้มีอ านาจพิจารณารายละเอียดการให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้มัน่ใจว่าวตัถปุระสงค์

ของการให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นไปตามหลกัการ และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และ
พิจารณาอนมุตัิ 

ง. ผู้ ร้องขอน าหลกัฐานการให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เช่น ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ฝ่ายบัญชี เพื่อ
เป็นหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว้ 

จ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หากหลกัฐานท่ีผู้ ร้องขอให้มาไม่
เพียงพอให้แจ้งผู้ ร้องขอ เพื่อขอข้อมูล หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสูจน์ได้ว่าการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด ไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ หรือใช้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน่ บริษัทฯจะ
ลงโทษผู้กระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ  

6. การบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง 

1) เป็นการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ เช่น การเลีย้งรับรองเป็นอาหาร และเคร่ืองดื่ม การเลีย้งรับรองในรูปแบบการกีฬา 
และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบตัิทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้
ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระท าได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจในการปฏิบตัิงานของผู้ ได้รับบริการต้อนรับ เลีย้งรับรอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
เช่น งดการบริการต้อนรับ เลีย้งรับรองในช่วงระหว่างการประกวดราคา เป็นต้น 
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2) ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของการเลีย้งรับรองนัน้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ตามระเบียบ

ปฏิบตัิ ดงันี ้ 
ก. ผู้ ร้องขอน าเสนอรายละเอียดการบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง เช่น ชื่อ  นามสกุล สถานที่ท างาน และ

ต าแหน่งหน้าที่ของผู้ ได้รับการรับรองทุกคน ตลอดจนรายชื่อของพนักงานของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมในการ
รับรอง ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณา 

ข. ผู้บงัคบับญัชาของผู้ ร้องขอสอบทานก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจตามระเบียบปฏิบตัิว่าด้วยเร่ืองอ านาจอนมุตัิ  
ค. ผู้มีอ านาจพิจารณารายละเอียดการบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของการ

บริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบริษัทฯ และพิจารณาอนมุตัิ 
ง. ผู้ ร้องขอน าส่งเอกสารให้ฝ่ายบญัชีเพื่อด าเนินการเบิกเงินทดรองจ่ายก่อนการบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง 

และเคลียร์เงินพร้อมหลักฐานการบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว้ 

จ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง หากหลกัฐานที่ผู้ ร้องขอให้มาไม่เพียงพอให้
แจ้งผู้ ร้องขอ เพื่อขอข้อมลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูน์ได้ว่าการบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง ไม่ปฏิบตัิ
ตามแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือใช้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ จะลงโทษผู้กระท าผิดตามมาตรการ
สงูสดุ  

7. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเย่ียมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า 

1) การรับข้อเสนอการประชมุ อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า สามารถกระท าได้หาก
เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบใุนสญัญา และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

2) ต้องเก่ียวข้องโดยตรงกับการด าเนินธุรกิจ หรือจารีตทางการค้า โดยต้องกระท าด้วยความโปร่งใส และไม่ส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจ ในการปฏิบตัิงาน หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

3) ต้องไม่รับข้อเสนอเก่ียวกับการอบรม ทีม่ีลกัษณะแฝงการท่องเที่ยว ขดัต่อกฎหมาย ข้อบงัคบั โดยปราศจากเจตนา
ในการถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง 

4) การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีที่ไม่ ได้ระบุใน
ข้อตกลงสัญญา สามารถกระท าได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทัง้นี ้ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชา และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 

มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
1. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน 

1) พบเห็นการกระท าที่บ่งชี ้หรืออาจบ่งชีว้่าเป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบัองคก์รทัง้ทางตรง และทางอ้อม เช่น 
พบเห็นพนกังานเสนอ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน 

2) พบเห็นการกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ที่บ่งชี ้หรืออาจบ่งชีว้่าเป็นช่องทางในการคอร์รัปชัน่ 

3) พบเหน็การกระท าที่ท าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ 
4) พบเห็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จรรยาบรรณบริษัทฯ 
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2. ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน 

เพื่อให้มีการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั และมีความเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการ  บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเส่ียงที่จะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม
จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทฯ เก่ียวกับการ
กระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน่ การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
หรือการกระท าที่ขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ ผ่านช่องทาง ดงันี ้

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

2. อีเมล์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ board-thip@thantawan.com 
3. เว็บไซต์บริษัทฯ  www.thantawan.com  
4. กล่องรับข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสเป็นช่องทางที่ปลอดภยั และสามารถให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้อย่างมัน่ใจ เมื่อต้องการ

แจ้งข้อมูล หรือเบาะแสโดยปราศจากความเส่ียงต่อผู้แจ้งในภายหลัง หรือค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการ
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่เปิดเผย
ชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้ด าเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนเป็นความลบั เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้แจ้ง
เบาะแสดงักล่าว 
3. กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ
ข้อมลูใดๆ ที่สามารถระบุตวัผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ข้อมลู และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียน และผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั 
โดยจ ากดัเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ 

 ในกรณีที่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการทจุริตคอร์รัปชัน่ของกรรมการ หรือผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะท า
หน้าที่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสอบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความ
เดือดร้อน อนัตราย ความไม่ชอบธรรมอนัเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เป็นพยาน หรือการให้ข้อมลู 
  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้
ร้องเรียน รวมถึงผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่
กฎหมายก าหนด 
  

http://www.thantawan.com/
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4. การสอบสวน  
 หากได้รับข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีเบาะแสจากภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจะมอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ผู้ ตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐาน หรือแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเป็นผู้สอบสวน และสรุปผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 หากได้รับข้อมลูการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือมีเบาะแสจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทฯ หรือจากภายนอกองค์กร 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ผู้ ตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐาน หรือแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเป็นผู้สอบสวนและสรุปผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป  
5. บทลงโทษ 
  บริษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผู้กระท าผิดเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ที่เป็นพนกังานตามระเบียบว่าด้วยโทษ
ทางวินยัของพนกังานที่บริษัทฯก าหนด  รวมทัง้อาจได้รับโทษหรืออาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
หากผู้กระท าผิดเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นกรรมการ ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้อาจ
ได้รับโทษหรืออาจถกูเรียกร้องค่าเสียหายตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
 
การสื่อสารนโยบายภายในองค์กร และบุคคลภายนอก 
1. บริษัทฯตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอื่น ท่ีต้องปฏิบัติหน้าที่ที่

เก่ียวข้องกบับริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทัง้สาธารณชนในเร่ืองที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบาย
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

2. บริษัทฯจดัท าข้อแนะน าเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัหาช่องทาง
ส าหรับเผยแพร่ เช่น การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต อีเมล์ เว็ปไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น 
เพื่อให้ทกุคนในองค์กร เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างเหมาะสม 

3. บริษัทฯจดัให้มีการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สมัมนาเก่ียวกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ได้รับทราบ และน าไปปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสม 

4. บริษัทฯส่ือสาร และเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้บุคคลภายในบริษัทฯ รับทราบ ผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น การติดประกาศในบอร์ดประชาสมัพนัธ์ ระบบอินทราเน็ต อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้ทกุ
คนในบริษัทฯ เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

5. บริษัทฯส่ือสาร และเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยัง
สาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯมีอ านาจในการควบคมุ และตวัแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่
เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และสนบัสนนุให้ยึดมัน่ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสงัคม ในเร่ืองการ
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เช่นเดียวกบับริษัทฯ  

6. บริษัทฯ จดัท าเอกสาร สญัญา โดยระบเุงื่อนไข หรือข้อสงัเกตให้กบัลกูค้า หรือคู่ค้าลงนามตอบกลบัมาเพื่อรับทราบถงึ
นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ในเอกสารแนบท้ายสญัญาของบริษัทฯ 

หากพนกังานคนใดเกิดความไม่มัน่ใจว่า การกระท าใด อาจเข้าลกัษณะเป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือในกรณีที่มี
ค าถาม หรือข้อสงสัย พนักงานควรปรึกษาคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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ข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ 
     บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้ รับผิดชอบ เป็นผู้ตอบข้อสงสัยเก่ียวกับนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ เมื่อบุคลากรของบริษัทฯ มีข้อสงสยั หรือต้องการค าแนะน าใด เพื่อที่จะหลีกเล่ียงการกระท าที่จะเชื่อมโยงกับ
การคอร์รัปชัน่ สามารถปรึกษาได้กบัฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือผู้ รับผิดชอบ 
     ทัง้นี ้เมื่อบุคลากรของบริษัทฯ อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจในการตดัสินใจว่า การกระท าขดัต่อนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชัน่หรือไม่ ให้ตัง้ค าถามกบัตวัเองดงัต่อไปนี ้

1)  การกระท านัน้ขดัต่อกฎหมายหรือไม่ ถ้าขดัต่อกฎหมายให้ “หยดุท า” 
2)  การกระท านัน้ขดัต่อนโยบายของบริษัทฯ หรือไม่ ถ้าขดัต่อนโยบายให้ “หยดุท า”  
3)  การกระท านัน้ขดัต่อค่านิยม หรือวฒันธรรมของบริษัทฯ หรือไม่ ถ้าขดัต่อค่านิยม หรือวฒันธรรมให้ “หยดุท า” 
4)  การกระท านัน้ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่ ถ้าส่งผลต่อภาพลกัษณ์บริษัทฯ ให้ “หยดุท า” 
5)  การกระท านัน้ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ หรือไม่ ถ้าส่งผลเสียให้ “หยดุท า” 
6)  การกระท านัน้ก่อให้เกิดแนวปฏิบตัิที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่ ถ้าเกิดแนวปฏิบตัิที่ไม่ดีให้ “หยดุท า” 

 
ระบบการควบคุมภายใน 
1. กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบันทกึข้อมูล  

1) บริษัทฯจดัให้มีขัน้ตอนการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการเก็บรักษาข้อมลู 
ปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสม และปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

2) ทุกสายงานประเมินความเส่ียง และจัดท าแผนบริหารความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่นจากการปฏิบัติงานที่ต้องติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น การจัดซือ้จดัจ้าง การขายสินค้า การต่อใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น อย่าง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ระบบการควบคมุภายใน และการบริหารจดัการ เพื่อป้องกนัการเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่ 

3) ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานแผนบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในของทุกสายงาน จดัท าแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี พร้อมให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพื่อปรับปรุง หรือพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ หากพบประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นจะต้องแจ้ง
หน่วยงานผู้ รับผิดชอบให้รับทราบ เพื่อปรับปรุงระบบการควบคมุภายในให้เหมาะสม และสรุปเป็นรายงานน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) บริษัทฯ จดัให้มีขัน้ตอนการเก็บรักษาเอกสาร และบนัทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถูกต้อง 
และเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับ
การบนัทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการท่ีเป็นเท็จ 

2. ส าหรับหน่วยงานที่ส าคัญ ให้มีระบบการควบคุมภายใน ดังนี ้
1) ระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง บริษัทฯ จดัให้มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องกบัระบบการจดัซือ้ จดัจ้าง และบงัคบั

ใช้ภายในบริษัทฯ เพื่อควบคุมทุกๆ ขัน้ตอนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง ซึ่งด าเนินการผ่านระบบ และ
จดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใช้อ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ 

2) ระบบการขาย บริษัทฯจดัให้มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการขาย และบงัคบัใช้ภายในบริษัทฯ เพื่อ
ควบคมุทกุๆ ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการขาย ซึง่ด าเนินการผ่านระบบ และจดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใช้อ้างอิง 
และสามารถตรวจสอบได้ 
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3) ระบบบัญชี บริษัทฯจัดให้มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และข้อบังคับของส านกังาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์โดยด าเนินการผ่านระบบ และจัดเก็บเป็นหลักฐานเพื่อใช้
อ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ รายการบันทึกบัญชีต่างๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีการระบุ
รายการจ่าย การซือ้ขาย การจดัการสินทรัพย์ วตัถุประสงค์การท ารายการที่ชดัเจน ไม่มีการปลอมแปลงการบนัทึก
บญัชีและเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อปิดบงัรายการธุรกรรมที่แท้จริง  

4) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.1 บริษัทฯจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตัง้แต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การเล่ือน

ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน และการให้ผลตอบแทนโดยก าหนดให้
ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารและท าความเข้าใจกบัพนกังานเก่ียวกบันโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคมุดแูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 บริษัทฯจดัให้มีกระบวนการปฐมนิเทศให้แก่พนกังานใหม่ เพื่อให้พนกังานมีความเข้าใจเก่ียวกบันโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ความคาดหวังของบริษัทฯ รวมถึงบทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายนี ้

4.3 บริษัทฯจดัให้มีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ 
เพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง เก่ียวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ความคาดหวงัของบริษัทฯ รวมถึง
บทลงโทษ หากพนกังานไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้

4.4 บริษัทฯจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ 
หรือแจ้งเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลลบต่อ
พนกังาน แม้ว่าการกระท านัน้จะท าให้บริษทัฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯจดัให้มีช่องทางการแจ้ง
เบาะแส และการคุ้มครองผู้ รายงานที่ปลอดภัย เมื่อพนักงานต้องการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแส รวมถึง
ค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

การติดตาม และสอบทาน  
1. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ต้องทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ าทกุปี และ

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิหากมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงการก ากับ และติดตามการน านโยบาย
ฉบบันีไ้ปปฏิบตัิ และให้ค าแนะน าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. ผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการขายและการตลาด 
กระบวนการจัดซือ้ และกระบวนการสนับสนุนอื่นๆของบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างเพียงพอ รวมถึงการหารือผลการตรวจสอบร่วมกบับคุคล
ที่เก่ียวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และรายงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบต่อไป  หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วนฝ่ายตรวจสอบภายในจะแจ้งตรงไปยงัประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ทนัที 

3. คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และ
กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ
โปร่งใส  
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4. ผู้ตรวจสอบภายในจะติดตามความคืบหน้าของแนวทางการแก้ไขว่าได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และรายงานผล

การติดตามให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป  
 

9.9 ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   
บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 เป็นจ านวนเงินรวม 1,750,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงเป็นจ านวนเงิน 
18,375 บาท รวมค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,768,375 บาท 
 2) ค่าบริการอื่น   

บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบค าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ(BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท  

บริษัทฯไม่มีค่าตอบแทนอื่นท่ีต้องจ่ายในอนาคต อนัเกิดจากข้อตกลงที่ยงับริการไม่เสร็จในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึน้มาโดยตลอด และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ

เป็นผู้ น าการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมทัง้ให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ก าหนดกรอบแนวทาง 
(Framework) การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกรอบการปฏิบตัิงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
บริษัทฯ และด าเนินการควบคู่กับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัทฯ ซึง่การรายงานข้อมลูและรายละเอียดการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคมจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวในรูปแบบ
ของรายงานแยกต่างหากไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.thantawan.com ภายใต้หวัข้อความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
11.1 สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยมีกรรมการอิสระซึ่งเป็น
กรรมการตรวจสอบด้วยทัง้ 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจาก
รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีความเห็นต่อระบบการควบคมุภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  คื อ
สภาพแวดล้อมการควบคุม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และ
ระบบการติดตาม ซึ่งได้มีการปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องค์กร (Enterprise Risk 
Management: ERM) 

  ส าหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มี
การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินมีความ
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ถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทัง้การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั ซึง่มีองค์ประกอบ ดงันี ้

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 บริษัทฯมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสายการบังคับ

บัญชาและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ ซึ่งก าหนดให้มีการ
ทบทวนถึงเป้าหมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ รวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมาย ไม่ก าหนดเป้าหมายที่จงูใจ หรือให้
ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควร ซึ่งอาจน าไปสู่การกระท าทจุริต ประพฤติมิชอบ ทัง้นี ้การก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึง
สภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นส าคัญ มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ 
(Code of Conducts) มีการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 
รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น ให้ความส าคญักับการรักษาผลประโยชน์ของนกัลงทุนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกนั มีแนวปฏิบตัิการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการส่ือสาร และประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ให้ผู้บริหารและ
พนกังานทกุคน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thantawan.com ของบริษัทฯ และมีการจดัอบรมให้รับทราบอย่างทัว่ถึง  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในเร่ืองบคุลากร โดยสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังาน ตลอดจนประยุกต์
กิจกรรมเข้ามาสู่วิถีการปฏิบัติงานตามคุณค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน  พร้อมทัง้จัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรม 
ความรู้ ทกัษะความสามารถให้เหมาะสมกบังานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบคุลากรของบริษทัฯ สู่
ความเป็นเลิศและความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ  

2) การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทฯให้ความส าคญักบัการด าเนินการตามกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริษัทได้

อนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึง่ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ท่าน ท าหน้าที่ในการด าเนินการทบทวน
กรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง และโครงสร้างการบริหารความเส่ียง รวมทัง้ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยทุธ์การด าเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกับการก ากบัดแูล ติดตามและสอบทานการ
รายงานการบริหารความเส่ียงที่ส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป และได้
ประกาศนโยบายบริหารความเส่ียง เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน โดยในปี 2562 บริษัทฯ
สามารถด าเนินการตามแผนงานของการบริหารความเส่ียงซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการทบทวนความเส่ียง ก าหนด
มาตรการรองรับ และระบผุู้ รับผิดชอบอย่างชดัเจน มีการติดตามผลการบริหารความเส่ียงของทกุหน่วยงาน  

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ และอ านาจอนุมตัิวงเงินของฝ่ายจดัการในแต่ละระดบัอย่างรัดกุมชดัเจน

เป็นลายลักษณ์อักษร  มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่ส าคัญออกจากกันอย่างชัดเจน  เช่น การอนุมัติ การ
บนัทึกรายการ การประมวลผลข้อมลู การดูแลรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น  เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันได้ 
ส าหรับการท าธุรกรรมกบักิจการ  หรือบคุคลผู้ เก่ียวข้องกนั บริษัทฯจะยึดถือแนวปฏิบตัิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) ก าหนด เพื่อมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้น  

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
  บริษัทฯให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสาร เก่ียวกับความถกูต้อง เชื่อถือได้ และทนัเวลาของ

ข้อมลูสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการพฒันาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และมีการควบคุมความปลอดภยัของข้อมูล โดย
ก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูในระบบต่างๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน บริษัทฯยังจัดให้มีระบบ
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ข้อมลูและช่องทางการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทัง้ยงัมีช่องทางและ
การติดต่อส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา ทัง้นีจ้ัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน  ทางเว็บไซต์ 
www.thantawan.com  

 นอกจากนี ้บริษัทฯมีการก าหนดช่องทางการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนและก าหนดการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน
ดงักล่าว เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าเร่ืองร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยตุิธรรม 

  5) ระบบการติดตาม 
  บริษัทฯจดัให้มีกระบวนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนดหรือไม่ กรณีพบว่าผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จะมีมติให้ฝ่ายจดัการรับไปด าเนินการแก้ไขอย่าง
ทันเวลา เพื่อช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ โดยฝ่ายจัดการและหัวหน้างานได้จดั
ประชุมเพื่อทบทวนตวัชีว้ดั เป้าหมาย และติดตามการปฏิบตัิการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดนโยบาย ระเบียบ
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างสม ่าเสมอ  และให้
หน่วยงานตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยหากพบข้อบกพร่องอนัเป็นสาระส าคญั ประเด็นส าคญัต่างๆที่ตรวจพบ จะต้อง
รายงานผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบในระยะเวลาอนัควร เพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน รวมถึงรายงานความคืบหน้าการ
ปรับปรุงข้อบกพร่องที่ตรวจพบ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในยังด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ทัง้นี ้จะมีการรายงานผลการตรวจสอบ และความคืบหน้าใน
การปรับปรุงแก้ไขงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดบัสงูทราบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบัติงานพร้อมทัง้
รับทราบรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญที่ตรวจพบอย่างต่อเนื่อง และรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณา สัง่การให้มีการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม และส่วนใหญ่ได้ด าเนินการแก้ไขเสร็จสิน้แล้ว 

การตรวจสอบจากภายนอกโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตซึง่มีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชมุ
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ท าหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อสังเกต
เก่ียวกบัข้อบกพร่องการควบคมุภายในของบริษัทฯที่เป็นสาระส าคญั 
                 การตรวจสอบภายใน โดยบริษัทฯมีการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติงานตัง้แต่      
ปี 2562 แทนผู้ตรวจสอบภายในที่จดัจ้างจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ นางสาววชิราภรณ์ เสรี 
ด ารงต าแหน่งผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย
หรือเลิกจ้าง รวมทัง้ ประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย
คณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ รับผิดชอบหลกั หรือ หวัหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 

12.รายการระหว่างกันในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
- ไม่มี - 

  

http://www.thantawan.com/
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท    เอกสารแนบ 1    

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ 

 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

 
สดัส่วนการถือหุ้น : ไมม่ ี

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2557 
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

 

60 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัโอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สูงรุ่นท่ี 5  
สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชูปถมัภ์ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 14) สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ  

- หลกัสตูรผู้น าการเปล่ียนแปลงระดบัสูง บริษัท กริดทีม 
เวิร์ค จ ากดั  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Digital Transformation – A Must for all companies 2561 
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)  

รุ่นท่ี 8/2561 
- Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 24/2559  
- Director Briefing (Managing Technology & Disruption)   

รุ่นท่ี 4/2559  
- 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 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

- บริษัท เอสโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

- บริษัท จกัรไพศาล เอสเตท จ ากดั 
 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท พี แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ธ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการ

อิสระ 

- บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการ
อิสระ 

- บริษัท พีดบับลิว คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

2560 - 2562 กรรมการอิสระ - การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2560 - 2562 กรรมการอิสระ - บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย จ ากดั 

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

2559– 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอตุสาหกรรม 

- กระทรวงอตุสาหกรรม 

2558 – 2559 
 

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

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

2557– 2558 ประธานคณะท างานก ากบั และ

ติดตามการบริหารงาน NPL 

- ธนาคารพฒันารัฐวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

2555 – 2559 ประธานกรรมการบริหาร - บริษัท เอสซีเอ็มบี จ ากดั 

นายสายณัห์  สตางค์มงคล 
 

กรรมการอิสระ 
 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไมม่ ี
แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 

 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

 

72 - 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 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 

2561-ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดแูล
กิจการที่ดี 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2560 - 2562 กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท    เอกสารแนบ 1  

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ 

 
กรรมการอิสระ 

 
สดัส่วนการถือหุ้น : ไมม่ ี

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

 

65 -  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 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ
ที่ดี 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 
 

ที่ปรึกษา 
 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)   

2557 – 2558 
 
 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลุ่ม
งานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ
รักษาการรองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยี และ
พฒันาความยัง่ยืน 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)     
 
 

 

2553 – 2556 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลุ่ม
งานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)    

นางสาวศศิธร ฝัน้พรม 
(ชื่อเดิมนางสาวศศิธร วงศ์วิไล) 

 
กรรมการอิสระ 

 
สดัส่วนการถือหุ้น : ไมม่ ี

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

 

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

- ปริญญาโททางสถิติประยกุต์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

- ปริญญาตรีทางบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรีรฐัศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- โครงการพฒันาผู้สอบบญัชีตลาดทนุ 
- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร  ศาลภาษีอากรกลาง 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Directors Certification Program รุ่นท่ี 283/2562 
- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 150/2561 
- Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 31/2561 

 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
(ประเทศไทย) 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

ปัจจุบนั ผู้สอบบญัชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ บริษัท ไอเอเอส ที่ปรึกษาธรุกิจ  
จ ากดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอวิสโซ (ไทยแลนด์)  
จ ากดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอเนอร์ส จ ากดั 

ปัจจุบนั อาจารย์พิเศษ   คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการกลุ่มการค้าชายแดน
และข้ามแดน ด้านเมียนมา 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

2544 - ปัจจุบนั ทีมที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย (ATSME)                  

นายศิวนสั นาคทตั 

 
กรรมการบริษัท 

 
สดัส่วนการถือหุ้น : ไมม่ ี

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

 

39 - Terralex Leadership Program, Harvard Law School, USA 
- LL.M., in Intellectual Property Law, Tulane University, New 

Orleans, Lousiana, USA 
- LL.M. in Commercial and European Law, The University of 

Sheffield, Shieffield, England 
- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) Class 96/2012 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท วรลกัษณ์ พร๊อพเพอร์ตี ้
จ ากดั (มหาชน) 

2544 – ปัจจุบนั หุ้นส่วน บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย 
จ ากดั 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท นาคทตั แอนด์ ดอล์ย 
จ ากดั 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จ ากดั 

2554 – 2556 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ.แอล.ท.ี คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท    เอกสารแนบ 1    

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นางพจนารถ  ปริญภทัร์ภากร 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้จดัการ  
 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

 

64 - ปริญญาโทเคหพฒันศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโทสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน  
(วพน. รุ่นท่ี12/2561)  

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และบริการ (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) รุ่นที่ 35/2546 

2560 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และการพฒันา
อย่างยัง่ยืน 

บริษัท เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ และกรรมการ
ผู้จดัการ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการ 

บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จ ากดั 

2560 – 2561 
 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2557 – 2560 
 

ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

   

นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
รองกรรมการผู้จดัการ และ  

(รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กลุ่มงานพฒันาธุรกิจ  

 

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 
 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไมม่ ี
 

1) เป็นน้องเขยของนางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ 
2) เป็นสามีของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ 

44 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Mechanical Engineer  Milwaukee School of Engineering 

(U.S.A) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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 และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

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   

นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรัฐ 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ส านกัวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และ
ประเมินผล 

 
สดัส่วนการถือหุ้น : ไมม่ ี

 
1) เป็นพ่ีสาวของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ 
2) เป็นพ่ีภรรยาของนายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี 

50 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DCP) 267/2561  
- Director Accreditation Program (DAP) 71/2551 

 

2552- ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2549 - 2553 
 

รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2542 - 2546 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
ประสานงาน 

บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จ ากดั 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท       เอกสารแนบ 1    

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายฐิติศกัด์ิ สกลุครู 

 
กรรมการบริษัท 

 
แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 

 
สดัส่วนการถือหุ้น : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

 

64 - ปริญญาตรี ศศบ.การบัญชีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบตัร Mini M.B.A. รุ่นที่ 26
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 
รุ่นที่ 1/2560 

- Director Certificate Program Update (DCPU)  
รุ่นที่ 2/2557 

- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2552 
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 13/2547 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยเูรกา ดีไซน์ จ ากดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ รองประธาน
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จ ากดั 

2556 - 2557 กรรมการ/ประธาน
กรรมการ 

บริษัท มิลล์เล่ียน ไมล์ส จ ากดั 

2558 – 2562 กรรมการ และรอง
ประธานกรรมการ 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

2558 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ดีดี ธัญการย ์จ ากดั 

2553 – 2554 กรรมการบริหาร บริษัท สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

2548 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

2546 - 2558 กรรมการบริหาร 
บริษัท สยามเจนเนอรัลแฟคตอร่ิง 
จ ากดั (มหาชน) 

นายธีระชยั  สิริธัญญานนท์ 
 

เลขานกุารบริษัท และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการส านกักรรมการผู้จดัการ 

 
ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ  

วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 
 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

54 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  
- CSR DAY for Directors Program สถาบนัไทยพฒัน์ 
และสถาบันธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

- การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันา 
  อย่างยัง่ยืน สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board Report Program (BRP) 23/2560 
- Director Accreditation Program (DAP) 142/2560 
- Company Secretary Program (CSP) 84/2560 

2553 – 2562 
 

กรรมการบริษัท  
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2550 - ปัจจุบนั เลขานกุารบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

นายสรุศกัด์ิ  เหลืองอร่ามศรี 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กลุ่มงานขาย 

ครบวาระต าแหน่งกรรมการบริษัท 
เมื่อ วนัท่ี 24 เมษายน 2562 

 
สดัส่วนการถือหุ้น : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

52 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
   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– ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 - 2562 
 

กรรมการบริษัท  
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2554 – 2558 
 

ผู้จดัการทัว่ไป 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2547 - 2552 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็ม ดี เอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
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 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท    เอกสารแนบ 1    

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายวิชิต  พนัธ์ศรีมงักร 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ธุรกิจรีไซเคิล 

 

สดัส่วนการถือหุ้น : 0.005% 
(4,000 หุ้น) 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

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

6/2560 
 

2557 – 2561 
 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

 นายวยุ ยง อ่อง 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กลุ่มงานปฏิบติัการ 

 

สดัส่วนการถือหุ้น: ไม่ม ี
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

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

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

 

2561 - 2562 
 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั(มหาชน)  

2559 – 2560 
 

General Manager 
 

Asean & North Asia V Max Co., 
LTD. 

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

นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กลุ่มงานบญัชีและการเงิน 

 

เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสดุ
ในสายงานบญัชีและการเงิน 

 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไมม่ ี
 

1) เป็นน้องสาวของนางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ 
2) เป็นภรรยาของนายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี 

42 - ปริญญาโท การเงินและการตลาด  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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 
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีและการเงิน 
- TFRS 15 รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า 6 ชัว่โมง 
- ภาษีศลุกากรที่นกับญัชีต้องรู้ 6 ชัว่โมง 

2559-ปัจจุบนั 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย
งานบญัชีและการเงิน 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2558 ผู้อ านวยการฝ่าย ธนาคารทหารไทย 

2552 – 2555 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย ธนาคารทหารไทย 

นางสาวกณัฑปักษ์ กษมานิติ  
 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
 

เป็นผู้ควบคมุดแูลการท าบญัชี 
 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร 

34 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีและการเงิน 
- TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ 7 ชัว่โมง 
- Update กฎหมายภาษีอาการ 2562 พร้อมประเด็นการตรวจสอบ
ภาษีย้อนหลงั 3 ชัว่โมง 

- ปัญหาส าคญัทางบญัชีเกี่ยวข้องกบัการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริม
การลงทนุจาก BOI ยคุดิจิตอล 6 ชัว่โมง 

- The Thailand e-Tax Symposium 2019 6 ชัว่โมง 
- Transfer pricing 
- มาตรฐานการบญัชีทกุฉบบัที่ประกาศใช้แล้ว TFRS for PAEs  
- TFRS ทกุฉบับ รุ่นท่ี 2/2561 30 ชัว่โมง 
- การจดัท างบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ รุ่นท่ี 2/2561 12 ชัว่โมง 
- วิเคราะห์งบการเงินเพื่อผู้บริหารระดบัสงู 

มิ.ย.2561 –  
ธ.ค.2561 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี บริษัทพลาสติกและหีบห่อไทย 
จ ากดั(มหาชน) 

เม.ย.2561 - 
พ.ค.2561 

ผู้ เชี่ยวชาญด้านงานบญัชี
บริหารและการจดัท า
งบประมาณ 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

พ.ค.2558 –  
มี.ค.2560 

ผู้ช่วยผู้จดัการด้านงานบญัชี
บริหารและการจดัท า
งบประมาณ 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

มิ.ย.2551 –  
มิ.ย.2558 

ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี  บริษัท เคพีเอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ี
จ ากดั 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัที่เกี่ยวข้องกนั                                                                   เอกสารแนบ 2  

 
รายช่ือ 

 

บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม  

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

 1. นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ /        
2. นายสายณัห์ สตางค์มงคล  / /    /   
3. นายอษัฎากร ลิม้ปิต ิ  /  /  / /  
4. นางสาวศศิธร ฝัน้พรม  /  / /    
5. นายศิวนสั  นาคทตั  /*       
*ได้รับแต่งตัง้เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2562         
6. นายฐิติศกัดิ์ สกลุครู  /*       
*ได้รับแต่งตัง้เม่ือวนัที่ 1 มิถนุายน 2562         
7. นางพจนารถ               ปริญภทัร์ภากร  /       
8. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี  /      / 
9. นางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ  /       
10. นายสรุศกัดิ์ เหลืองอร่ามศรี  /*      / 
*ครบวาระต าแหน่งกรรมการบริษัท 
เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2562 

        

12. นายธีระชยั สิริธัญญานนท์  /*       
*ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท 
เม่ือวนัที่ 1 มิถนุายน 2562 

        

13. นายวยุ ยง อ่อง        / 
 

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   

 ในการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทฯได้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 
 ทัง้นี ้การพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดเก่ียวกับผู้ จัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน มีดงันี ้
นางสาววชิราภรณ์ เสรี 
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ48 ปี 
สดัส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ: ไม่มี 
การศึกษา 
- ปริญญาโท คณะการจดัการองค์กร (English Program)  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
- ปริญาตรี   คณะการจดัการทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource) มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ประสบการณ์ 
2561 - ปัจจบุนั   ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน         ฝ่ายตรวจสอบภายใน      บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2559 – 2561      ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป (AVP)              ส านกัตรวจสอบภายใน    บริษัท โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2546 – 2561      ผู้ตรวจสอบ (บริหารชัน้ต้น ระดบั 2) ฝ่ายตรวจสอบ 1              ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
2541 – 2546      ผู้ตรวจสอบ                                      ฝ่ายตรวจสอบ                 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)    
การฝึกอบรม 
- Evaluating Internal Controls: A COSO-Based Approach (Institute of Internal Auditors of Thailand) – สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- Risk assessment for planning of internal auditing (Institute of Internal Auditors of Thailand) - สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย 

- Internal Audit Standard (Institute of Internal Auditors of Thailand) – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Audit Working Papers and Audit Evidence – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Audit Report Writing – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Auditor In-Charge Tools and Techniques – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Risk-Base Internal Audit Plan – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Control Self-Assessment – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Internal Audit Management – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Audit Manager tools and Techniques – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Leadership Skills for Auditors – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Anti-Money Laundering, FATCA. – ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบนัการเงิน 
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เอกสารแนบ 3 

- Frauds Prevention, Advance Trade Finance, Auditing on Market and Liquidity Risk – ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน
ธนาคารและสถาบนัการเงิน 

- Road to Certify CAC – Thai CAC 
- การจดัท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ในองค์กร – สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- หลกัสตูรอบรมด้านการบริหารจดัการธุรกจิ เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ปี2562  – ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
- ปฏิบตัิตามกฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบ ท่ีอนมุตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีการพิจารณาทบทวนทกุปี  
- ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ รวมถงึการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขระบบ และด าเนินการตามหน้าที่
ซึง่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด หรือเห็นสมควร 

- เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการประจ าปี 2562 
ก.) ผลการด าเนินงาน 
บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปี 2562  จ านวน 244.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 13.9 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 5.4% และมีก าไรสทุธิ 3.06 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2561 0.17 บาทต่อหุ้น สาระส าคญัเป็นผลมาจาก 

• ยอดขายโดยรวมลดลงร้อยละ 0.9 เทียบกบัปี 2561 แบ่งเป็น 

- รายได้จากการขายต่างประเทศลดลงจากการขายผลิตภัณฑ์หลอดจ านวน 91.0 ล้านบาท เป็นผลจาก

กระแสต่อต้านพลาสติกใช้ครัง้เดียว (single-use plastics) บริษัทฯจึงพยายามขยายสินค้ากลุ่มถุงที่ใช้ได้

หลายครัง้โดยเฉพาะถุงซิปที่เป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ รวมทัง้สร้างแบรนด์ของบริษัทฯเอง ในกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ SUN เช่น SUNMUM ที่ปัจจบุนับริษัทฯเร่ิมขยายไปยงัต่างประเทศ อีกทัง้จากความมุ่งมัน่ในการ

หาผลิตภณัฑ์อื่นเพื่อทดแทน รวมถึงการขยายฐานลกูค้าใหม่  ส่งผลให้รายได้กลุ่มถุง และผลิตภณัฑ์อื่นๆ 

ขยบัตวัเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2562 มากกว่าปี 2561 ถึง 62.4 ล้านบาท  

- รายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึน้เล็กน้อยแม้จะมีกระแสต่อต้านพลาสติกค่อนข้างรุนแรง จึงท าให้บริษัทฯ 

ต้องปรับกลยุทธ์ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้  

(composable product) ทัง้การพฒันาด้านราคาและอายุการใช้งานเพื่อรองรับความต้องการที่เปล่ียนไปซึ่ง

ท าให้รายได้จากการขายสินค้าหลอดในประเทศเพิ่มมากขึน้ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัคงพฒันารูปแบบสินค้าใหม่ให้มีความหลากหลายในการใช้งาน เช่นถงุเติมบญุ กอปรกบัมี

การท าการตลาดสินค้าแบรนด์ของบริษัทฯกลุ่ม SUN มากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็น SUNMUM, SUNBIO, Fresh&Fresh และ 

SUNPRODUCTS อื่นๆ รวมทัง้การเพิ่มช่องทางการขายทัง้ทาง social media และงานแสดงสินค้า เพื่อให้ครอบคลมุและ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการบริโภคในรูปแบบต่างๆ 

 โดยรวมกลุ่มสินค้าที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ทัง้ถุงและหลอด มีอัตราการเติบโต

เพิ่มขึน้จากปี 2561 ถึง 4 เท่าตวั แต่ยงัคงมีสดัส่วนต่อยอดขายทัง้หมดของบริษัทฯไม่สงูนกั  

• ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลงร้อยละ 0.63 เทียบกบัปี 2561  สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุขายลดลงร้อยละ 1.8 เนื่องจาก
ปี 2562 ราคาวตัถุดิบโดยรวมลดลงกอปรกับเมื่อมียอดสั่งซือ้ต่อเนื่อง บริษัทฯสามารถจดัการบริหารการผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทนุขายลดลง  
ในส่วนค่าใช้จ่ายขาย และบริหารเพิ่มขึน้ เทียบกับปี 2561  ร้อยละ 7.6 โดยมากเพิ่มขึน้จากค่าเส่ือมราคาของ

สินทรัพย์ถาวร และค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่ายที่เพิ่มขึน้ 

• อตัราก าไรขัน้ต้นประจ าปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 19.9 ของยอดขาย เพิ่มขึน้หากเทียบกบัปีก่อนทีร้่อยละ 19.3 ของ
ยอดขาย จากเร่ืองต้นทนุขายที่ลดลงตามที่กล่าวแล้วข้างต้น  
 
 
 
 
 
 



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 81  
ANNUAL REPORT 2019    

 
ข.) ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 2,206.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

จ านวน 142.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 การเปล่ียนแปลงที่ส าคญัในสินทรัพย์เป็นดงันี ้

1.) สินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 1,302.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 110.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 จากรายการหลักที่
เปล่ียนแปลงดงันี ้
1.1)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้จ านวน 155.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.5 เมื่อเทียบกับ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนส าคัญมาจากระหว่างปี 2561 บริษัทฯ มีการใช้จ่ายเพื่อลงทุนในอาคาร
คลังสินค้าพร้อมระบบจดัเก็บอตัโนมัติ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ซึ่งจ านวนเงินที่ใช้จ่ายลงทุนนีม้ากกว่าการ
จ่ายเพื่อลงทนุในสินทรัพย์ถาวรระหว่างปี 2562 จ านวนเงิน 133.5 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 

1.2) ลกูหนีก้ารค้า และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จาก วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 33.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.4 
เพิ่มขึน้เนื่องจากยอดขายในช่วงปลายปีเพิ่มสงูขึน้ 

 

2.) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 904.7 ล้านบาทเพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  จ านวน 32.0 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.5 ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (เคร่ืองจกัร และระบบงานและสาธารณูปโภค
ต่างๆ) จ านวน 31.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่เพิ่มขึน้ทัง้หมด 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษทัฯมีหนีสิ้นจ านวน 398.4 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน

1.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 การเปล่ียนแปลงที่ส าคญัเกิดจาก เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 23.0 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 9.2   

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  จ านวน 1,808.3  ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 143.4 ล้านบาท หรือ    

ร้อยละ 9.1 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จากยอดก าไรเบด็เสร็จของปี 2562  หกัเงินปันผลจ่าย  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจดัท า

ขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิในประเทศไทย ภายใต้พระราชบญัญัติการบญัชี  พ.ศ. 2543 และตามข้อก าหนดของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบญัชีที่เหมาะสม 

และถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบ

บญัชีได้ตรวจสอบงบการเงนิและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบญัชีแล้ว  

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้

มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุลว่าข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินตลอดจนเพื่อ

ไม่ให้เกิดการทจุริต หรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั 

 ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายการบญัชี และ

คุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการ

เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในการ

ตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ

แสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดง

ไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 

เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุด                

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

                                                                            

                 

               นาย ไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ                                                   

                       ประธานคณะกรรมการ                      

             บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม  จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงนิ 
31 ธันวาคม 2562 
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ความเหน็ 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึง่ประกอบด้วย  งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั  
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับ
ปีสิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน   
เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความ
รับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตาม
 ข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ ระบุในข้อก าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐาน
การสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี ้ 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ
ตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบ
การเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงันี ้
การรับรู้รายได้ 
 รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้าถือเป็นรายการบญัชีที่ส าคญั เนื่องจากจ านวนที่บนัทึกในบญัชีมีสาระส าคญั และส่งผล
กระทบโดยตรงต่อก าไรขาดทุนของบริษัทฯ  ประกอบกบับริษัทฯมีรายการขายและบริการกบัลกูค้าเป็นจ านวนหลายรายทัง้ตลาด
ในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย  ท าให้รายได้จากสญัญาที่ท ากับลกูค้าของบริษัทฯมี
เงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่ซบัซ้อน ดงันัน้ บริษัทฯจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมลูค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทฯรับรู้รายได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยการประเมินและทดสอบระบบ
สารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบท าความเข้าใจและ
เลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และให้ความส าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการ
ขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวข้างต้น สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบ
รายการขายและบริการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหนีท้ี่บริษัทฯออกภายหลงัวนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชี เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการรับรู้รายได้ก่อนถึงเวลาที่ควร ประกอบกับวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้
แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ของรายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลา
บญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที่ท าผ่านใบส าคญัทัว่ไป 
  



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 85  
ANNUAL REPORT 2019    

 

ข้อมูลอื่น  
 ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอื่น ซึง่รวมถึงข้อมลูที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึง่คาดว่าจะถกูจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบ
บญัชีนี ้
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ในรูปแบบใดๆต่อข้อมลูอื่นนัน้ 
 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอื่นนัน้มีความ
ขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมลูอื่นแสดงขดั
ต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นและหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไขที่
เหมาะสมต่อไป 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 ในการจดัท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานต่อเนื่อง การ
เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดงักล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 
 ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ

บญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตสุมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน

ว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่

ได้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุ

สมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบ

การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี ้

  
  



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 86  
ANNUAL REPORT 2019    

 

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานดงัต่อไปนีด้้วย 

• ระบแุละประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านัน้ และได้หลกัฐาน

การสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมลูที่ขดัต่อ

ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเส่ียงที่เกดิจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจ

เก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมลูที่ไม่ตรงตาม

ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 
• ท าความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารจดัท า 
• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้เกดิ
ข้อสงสยัอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง
ในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้ สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทฯต้องหยดุการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้โดยถกูต้องตามที่ควรหรือไม่  

 ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลในเร่ืองต่างๆซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเ ชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
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 จากเร่ืองทัง้หลายที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีไ้ว้ในรายงานของ
ผู้สอบบญัชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดงักล่าว 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้
 

 
 
 

ศิริวรรณ สรุเทพินทร์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4604 
 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 กมุภาพนัธ์ 2563 
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)         
งบแสดงฐานะการเงนิ        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562        

        (หน่วย: บาท)  

   หมายเหต ุ 2562  2561 

สินทรัพย์        
สินทรัพย์หมนุเวียน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   7          334,927,417    179,060,948 

เงินลงทนุชัว่คราว   8  232,393,447          269,914,183   
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น   9           323,804,202     290,126,355 

สินค้าคงเหลือ   10  397,900,904  441,196,354 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น     12,969,469  11,277,657 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน     1,301,995,439  1,191,575,497 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน        
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  

 11             43,140,261              43,140,261  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์    
 12  815,805,120  783,958,204 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  
 13  24,993,249  26,503,100 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  
 19                7,339,286  5,781,446 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น  
 

  13,418,513  13,350,629 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     904,696,429  872,733,640 

รวมสินทรัพย์     2,206,691,868  2,064,309,137 

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

   

หมาย
เหต ุ 2562  2561 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น        
หนีส้นิหมุนเวียน        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น   14            250,568,126           273,583,189 

ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย  
 

  57,838,116              56,329,059 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  15   2,833,036                2,158,952 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย     27,248,377  13,569,853 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น     5,162,969  8,944,542 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน     343,650,624  354,585,595 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน        
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระ       
   ภายในหนึ่งปี   15                 4,728,822  2,707,868 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน   16   49,995,395  42,106,565 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน     54,724,217  44,814,433 

รวมหนีส้ิน              398,374,841           399,400,028 
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ทนุเรือนหุ้น        
   ทนุจดทะเบียน        
       หุ้นสามญั 80,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท                80,000,000   80,000,000  

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว        
       หุ้นสามญั 80,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท                80,000,000              80,000,000  

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั             136,800,000           136,800,000  

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

   ยงัไม่ได้จดัสรร           1,581,517,027        1,438,109,109 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           1,808,317,027        1,664,909,109 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น           2,206,691,868        2,064,309,137 

        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้       
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)        
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ       
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562       

       (หน่วย: บาท)  

  หมายเหต ุ  2561  2560 
ก าไรขาดทนุ:       
รายได้       
รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า  22          3,025,905,118  3,052,413,023 

รายได้อื่น                  32,892,575                34,054,558 

รวมรายได้    3,058,797,693          3,086,467,581 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุขาย    2,424,630,529          2,468,734,074 

ค่าใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหน่าย                  93,464,295                88,417,825 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร                255,766,287              234,307,852 

รวมค่าใช้จ่าย    2,773,861,111          2,791,459,751 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้                284,936,582  295,007,830 

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน    (1,861,607)  (1,495,271) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้                283,074,975              293,512,559 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้  19  (38,555,151)  (35,122,615) 

ก าไรส าหรับปี                244,519,824  258,389,944 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:       
รายการทีจ่ะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั       
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    (1,389,882)                    (625,483) 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้  19  277,976  125,097 

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั       
   - สทุธิจากภาษีเงินได้    (1,111,906)  (500,386) 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี    (1,111,906)  (500,386) 

       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี                243,407,918  257,889,558 

       
ก าไรต่อหุ้น   21     
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       
   ก าไร    3.06   3.23 

       
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้       
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)          

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
           (หน่วย: บาท) 

   
ทนุเรือนหุ้น 
ท่ีออกและ 
ช าระแล้ว 

   ก าไรสะสม   
    ส่วนเกิน  จดัสรรแล้ว -    รวมส่วนของ 

 
 

  มลูค่าหุ้น
สามญั 

 ส ารองตาม
กฎหมาย 

 ยงัไม่ได้จดัสรร  ผู้ถือหุ้น 

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 าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี                            
-   

                       
-   

                              
-   

           
(500,386)  

            
(500,386) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี                           
-   

                       
-   

                              
-   

     
257,889,558   

     
257,889,558  

เงินปันผลจ่าย (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  

            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562        
80,000,000   

  
136,800,000   

           
10,000,000   

 
1,438,109,109   

  
1,664,909,109  

ก าไรส าหรับปี                            
-   

                       
-   

                              
-   

     
244,519,824   

     
244,519,824  

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี                            
-   

                       
-   

                              
-   

        
(1,111,906)  

        
(1,111,906) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี                           
-   

                       
-   

                              
-   

     
243,407,918   

     
243,407,918  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหต ุ24)                            
-   

                       
-   

                              
-   

   
(100,000,000)  

    
(100,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
      

80,000,000   

  
136,800,000   

           
10,000,000   

 
1,581,517,027   

  
1,808,317,027  

            
 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้  
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)        
งบกระแสเงินสด       
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  (หน่วย: บาท) 

  หมายเหตุ  2562  2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษี            283,074,975            293,512,559  
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)     

   

   จากกิจกรรมด าเนินงาน:    
   

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย              98,594,594              77,433,357  
   ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้(ลดลง)  9                   66,661                    (5,617) 
   การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น    

   

      มลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับเพิ่มขึน้  10              2,273,574                   651,643  
   ตดัจ าหน่ายส่วนต ่ามลูค่าเงินลงทุนชัว่คราว              (1,575,553)                 (27,115) 
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลง  12                             -             (1,543,296) 
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและ
อปุกรณ์    

            1,219,968               2,085,808  

   ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง                 (382,850)               (144,903) 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน   16            17,441,989                4,865,920  
   ดอกเบีย้รับ              (6,665,150)            (7,021,947) 
   ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้                   237,165                   234,322  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน    

   

   สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน            394,285,373            370,040,731  
สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง:    

   

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น          (163,246,922)        (162,967,768) 
   สินค้าคงเหลือ              41,021,876           (19,396,811) 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น              (1,691,812)            (1,148,177) 
   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น                   (67,884)                         433  
หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง):    

   

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น              (2,908,767)          (56,253,061) 
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                1,509,057             (7,329,399) 
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น              (3,781,573)              4,378,467  
   หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น                               -                (293,630) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน            265,119,348           127,030,785  
   เงินสดจ่ายดอกเบีย้                              -                    (3,522) 
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้            (24,694,341)          (49,698,599) 
   เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน            (10,943,041)            (1,181,696) 
   เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมลูค่าเพิ่ม            128,391,963           157,568,607  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน            357,873,929            233,715,575  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้  
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)        
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)       
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562      (หน่วย: บาท)        

  หมายเหต ุ  2562  2561 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ                6,285,096  

 
            7,344,773  

เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุชัว่คราว          (490,903,710) 
 

     (549,887,069) 
เงินสดรับคืนจากเงินลงทนุชัว่คราว            530,000,000  

 
        530,000,000  

เงินสดจา่ยซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์          (143,962,684) 
 

     (277,429,830) 
เงินสดจา่ยซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน              (2,279,733) 

 
       (16,234,000) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์                1,739,783  
 

               642,222  

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน            (99,121,248) 
 

     (305,563,904) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

   

เงินสดจา่ยหนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงิน              (2,540,940) 
 

         (2,945,930) 
เงินสดจา่ยดอกเบีย้                 (237,165) 

 
            (230,800) 

เงินปันผลจ่าย          (100,108,107) 
 

       (99,968,347) 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ          (102,886,212) 
 

     (103,145,077) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้
(ลดลง)สุทธ ิ    

        155,866,469  
 

     (174,993,406) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี            179,060,948  
 

        354,117,160  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน    

   

   ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ                               -  
 

              (62,806) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี  7          334,927,417  
 

        179,060,948  
       
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม    

   

รายการท่ีไม่เก่ียวข้องกบัเงินสด    
   

 เจ้าหนีจ้ากการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์                2,970,411  
 

          22,557,395  
   สินทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงินเพิม่ขึน้                5,235,978  

 
                           -  

   เงินปันผลค้างจา่ย                4,703,462  
 

            4,811,569  
 

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้  
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  
1. ข้อมูลทั่วไป 
 บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึง่จดัตัง้และมีภมูิล าเนาในประเทศไทย บริษัทฯมี

บริษัท ทานตะวัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ และมีบริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จ ากัด 
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทยเช่นกันเป็นบริษัทใหญ่สงูสดุ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์พลาสติก ได้แก่ หลอดดูดเคร่ืองดื่ม และถุงพลาสติกทัว่ไป ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 143-144 หมู่ 
8 ซอยกงัวาล 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 
งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 11 ตลุาคม 2559 ออกตามความใน
พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดั
ให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึง่ได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีที่เก่ียวข้อง
ต่อไปนี ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื่น มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก าหนดหลกัการ  5 ขัน้ตอนส าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึน้
จากสญัญาที่ท ากับลกูค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินที่สะท้อนถึงส่ิงตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ
จากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ข้อเท็จจริงและเหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน  
มาตรฐานฉบบันีไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
 วันที่ 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบตัิทางบญัชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนีท้ี่มีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั 
ได้แก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหนีสิ้นทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการ
ด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเก่ียวกับการ
บัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนีม้ีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจบุนัถกูยกเลิกไป 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าการน ามาตรฐานฉบบันีม้าใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปนี ้ 
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริษัทฯต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อสินทรัพย์ทาง

การเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน้ก่อน บริษัทฯ จะใช้วิธีการอย่างง่ายในการ
พิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทนุที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายสุ าหรับลกูหนีก้ารค้า 
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- การรับรู้รายการตราสารอนพุนัธ์ - บริษัทฯต้องรับรู้รายการตราสารอนพุนัธ์เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่เข้า
ท าสญัญา และวดัมลูค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์จะถกูรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทนุ   

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานกลุ่ม
ดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีที่เก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมลูค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมลูของสญัญาเช่า และก าหนดให้ผู้ เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนีสิ้นส าหรับสญัญาเช่าทกุรายการท่ีมีระยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนัน้มีมลูค่าต ่า 
การบญัชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผู้ให้เช่ายงัคงต้องจดั
ประเภทสญัญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบบัท่ี 17 
บริษัทฯคาดว่าจะน ามาตรฐานทางการเงินฉบบันีม้าถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบบันีม้าถือปฏิบตัิใช้ครัง้แรกโดยการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลงังบ
การเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าการน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของบริษัทฯมีจ านวนเพิ่มขึน้ประมาณ 65.1 ล้านบาท และหนีสิ้นของบริษัทฯมีจ านวน
เพิ่มขึน้ประมาณ 65.1 ล้านบาท 

4. นโยบายการบัญชทีี่ส าคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนอ านาจควบคมุในสินค้าให้แก่ลกูค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า 
รายได้จากการขายแสดงตามมลูค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินค้า
รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

 รายได้คา่บริการ 
 รายได้คา่บริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิน้ 
 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่แท้จริง 
4.2  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงู ซึ่งถึง

ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไม่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้  
4.3 ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหนีก้ารค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผ่ื อหนีส้งสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน

โดยประมาณที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายหุนี ้
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4.4 สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมลูค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั) หรือมลูค่าสทุธิที่จะได้รับแล้วแต่

ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมลูค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงและประกอบด้วยต้นทุน
วตัถดุิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต 

 วตัถุดิบ สารเคมี ภาชนะบรรจุ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมลูค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั หรือมลูค่าสทุธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทนุการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ 

4.5  เงนิลงทนุ 
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่จะครบก าหนดช าระในหนึ่ง ปี รวมทัง้ที่จะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามราคาทุนตัด
จ าหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกินหรือรับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหนีต้ามอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง ซึ่งจ านวนที่ตัด
จ าหน่ายหรือรับรู้นีจ้ะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบีย้รับ 

4.6  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
บริษัทฯบนัทึกมลูค่าเร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุในราคาทนุซึง่รวมต้นทนุการท ารายการ หลงัจากนัน้ บริษัท
ฯจะบนัทึกอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุด้วยราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 
บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสทุธิจากการจ าหน่ายกับมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุในงวดที่ตดัรายการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุออกจากบญัชี 

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 
 ที่ดินแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยคา่

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี ้  

อาคารและส่วนปรับปรุง  5, 10 และ 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  5 ถึง 14 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  3 ถึง 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน  5 และ 10 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

  ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน งานระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหว่างติดตัง้ 
 บริษัทฯตดัรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้
ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุเมื่อบริษัทฯตดัรายการสินทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 
บริษัทฯบนัทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตวัตน
แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นัน้  
บริษัทฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นัน้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงักล่าวเมื่อมีข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์นัน้เกิดการด้อยค่า 
บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิน้ปีเป็นอย่าง
น้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
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สินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่มีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัมีดงันี ้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
ลิขสิทธ์ิ  3 ถึง 10 ปี 

ไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนระหว่างพฒันา 
4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคมุบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคมุ

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ 
 นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯที่มี
อ านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบริษัทฯ  

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 
  สญัญาเช่าที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือ

เป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมลูค่า
ปัจจบุนัสทุธิของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสิ้นระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญา
เช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า  

  สญัญาเช่าที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่า
ถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 
  บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ   
  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนีสิ้น

ที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน  

  ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน  
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
  ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน

ของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าเมื่อมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสินทรัพย์มีมลูค่าต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมลูค่ายุติ ธรรม
หกัต้นทนุในการขายของสินทรัพย์หรือมลูค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า  

 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  
4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน   
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทฯและพนกังานได้ร่วมกันจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนกังานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ

จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่าย
สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
 บริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงิน

ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
 บริษัทฯค านวณหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ

การไว้  (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

4.14 ประมาณการหนีส้ิน 
 บริษัทฯจะบนัทึกประมาณการหนีสิ้นไว้ในบญัชีเมื่อภาระผูกพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว  และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผูกพันนัน้ และบริษัทฯ
สามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนันัน้ได้อย่างน่าเชื่อถือ  

4.15 ภาษีเงนิได้ 
 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 
 บริษัทฯบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไร

ทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีสิ้น ณ วนั

สิน้รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีสิ้นที่เก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน   

 บริษัทฯรับรู้หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี
และผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวข้องกับรายการที่ได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้น  
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4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มลูค่ายตุิธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนีสิ้นให้ผู้อื่นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมลูค่า บริษัทฯใช้
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหนีสิ้นที่มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมลูค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูที่สามารถสังเกตได้ที่
เก่ียวข้องกบัสินทรัพย์หรือหนีสิ้นท่ีจะวดัมลูค่ายตุิธรรมนัน้ให้มากที่สดุ  

 ล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้

 ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรัพย์หรือหนีสิ้นอย่างเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
 ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 
 ระดบั 3 ใช้ข้อมลูที่ไม่สามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้  
 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรม

ส าหรับสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ า 
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการใน

เร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ 
การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงันี ้

 สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย

พินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดงักล่าวแล้วหรือไม่ 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 
 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มลูค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

  นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทนุ
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจที่เก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่เก่ียวเนื่องกบัสินทรัพย์นัน้ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 หนีสิ้นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง

อาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นต้น 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในระหว่างปี บริษัทฯไม่มีรายการบญัชีกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 
ดงัต่อไปนี ้    (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 48,711 45,894 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,505 1,942 

รวม 51,216 47,836 

 
7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด   (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
เงินสด 120 120 
เงินฝากธนาคาร 334,807 178,941 
รวม 334,927 179,061 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 1.40  ต่อปี (2561:         ร้อยละ 
0.15 ถึง 1.20 ต่อปี) 

8.  เงนิลงทุนชั่วคราว  
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)   
 2562 2561 2562 2561 
เงินฝากประจ า 1.70 - 1.85 1.70 - 2.00 135,000 150,000 
หุ้นกู้ 1.98 - 3.21 - 97,393 - 

หุ้นกู้อนพุนัธ์ - 1.30 - 1.34 - 100,000 

พนัธบตัรรัฐบาล - 1.47 - 19,914 

รวม   232,393 269,914 
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9.   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น  
 (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั   
อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 254,504 220,132 
ค้างช าระ    
   ไม่เกิน 3 เดือน 58,272 51,763 
   3 - 6 เดือน 1,835 480 

   6 - 12 เดือน 133 62 

รวม 314,744 272,437 

หกั: ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (67) - 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั, สทุธิ 314,677 272,437 

ลูกหนีอ้ื่น   
ลกูหนีก้รมสรรพากร 7,589 14,342 
เงินทดรองจา่ยทัว่ไป 654 1,110 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 12 16 
รายได้ค้างรับ - กจิการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั  - 1,729 

ดอกเบีย้เงินฝากค้างรับ 872 492 

รวมลกูหนีอ้ื่น 9,127 17,689 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 323,804 290,126 

 
10. สินค้าคงเหลือ 

    (หน่วย: พนับาท) 

 

 
ราคาทนุ 

รายการปรับลดราคาทนุให้เป็น 
มลูค่าสทุธิที่จะได้รับ 

 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินค้าส าเร็จรูป 115,740 127,709 (5,622) (4,961) 110,118 122,748 
สินค้าระหวา่งผลิต 17,915 21,701 - - 17,915 21,701 
วตัถดุิบ 166,265 237,634 (1,629) (17) 164,636 237,617 
วสัดโุรงงาน 13,993 18,708 - - 13,993 18,708 
สินค้าระหวา่งทาง 91,239 40,422 - - 91,239 40,422 

รวม 405,152 446,174 (7,251) (4,978) 397,901 441,196 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมลูค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจ านวน 2.3 
ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทนุขาย (2561: 0.7 ล้านบาท) 
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11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
 อสังหา ริมท รัพย์ เพื่ อกา รลงทุนของบ ริษัทฯ  คือที่ ดิ นว่ า ง เป ล่าที่ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ในการด า เนินงานและตั ง้ อยู่ ที่                                  

อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึง่มลูค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ณ วนัท่ี                              31 
ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 

ราคาทนุ 43,140 43,140 

มลูค่าตามบญัช ี 43,140 43,140 

 มลูค่ายตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุแยกแสดงตามล าดบัชัน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้
ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 

ล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม                                           
ระดบั 2 

 2562 2561 
ที่ดิน 188,961 188,961 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้จดัให้มีการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับที่ดินดงักล่าว โดยผู้
ประเมินราคาอิสระซึง่ใช้เกณฑ์ราคาตลาด  
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12. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์    
     (หน่วย: พนับาท) 

 ที่ดิน 
อาคารและ         
ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัรและ 
อปุกรณ์ 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตัง้และ

เคร่ืองใช้ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่างก่อสร้าง
และเคร่ืองจกัร

ระหว่างการติดตัง้ รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2561 101,463 296,304 616,540 112,981 25,288 29,448 38,030 1,220,054 
ซือ้เพิ่ม - 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 
ซือ้เพิ่ม - 485 2,912 9,978 740 5,238 110,258 129,611 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (23,218) (3,431) (3,745) (1,413) (900) - (32,707) 
โอนเข้า(โอนออก) - 177,195 102,168 7,290 15,525 - (302,178) - 

31 ธันวาคม 2562 101,463 487,434 702,144 99,520 52,016 33,813 6,933 1,483,323 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2561 - 217,234 327,767 74,664 15,300 16,400 - 651,365 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 14,431 41,330 10,751 3,589 4,712 - 74,813 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย
และตดัจ 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 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 23,157 49,132 11,785 6,357 4,374 - 94,805 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย
และตดัจ าหน่าย - (22,408) (3,408) (2,291) (741) (900) - (29,748) 

31 ธันวาคม 2562 - 229,324 337,324 57,083 16,204 24,586 - 664,521 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ที่ดิน 
อาคารและ         
ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัรและ 
อปุกรณ์ 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตัง้และ

เคร่ืองใช้ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่างก่อสร้าง
และเคร่ืองจกัร

ระหว่างการติดตัง้ รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า         
1 มกราคม 2561 - - 4,540 - - - - 4,540 

ลดลงระหว่างปี - - (1,543) - - - - (1,543) 

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

31 ธันวาคม 2562 - - 2,997 - - - - 2,997 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

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

31 ธันวาคม 2562 101,463 258,110 361,823 42,437 35,812 9,227 6,933 815,805 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี         

2561 (60.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร)   74,813 

2562 (70.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร)   94,805 
  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีค่าเผื่อการด้อยค่าของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จ านวน 3.0 ล้านบาท ส าหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ไม่ได้
ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯแล้ว (2561: 3.0 ล้านบาท) 

  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็น
จ านวนเงิน 7.2 ล้านบาท      (2561: 4.7 ล้านบาท) 

  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตดัค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่  มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่า
เสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 351.9 ล้านบาท (2561: 328.2 ล้านบาท) 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
  (หน่วย: พนับาท) 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพฒันา 

 
รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2561 9,716 9,723 7,450 26,889 
ซือ้เพิ่ม 1,728 480 14,026 16,234 
โอนเข้า (โอนออก) 21,300 - (21,300) - 

ตดัจ าหน่าย - (2,116) - (2,116) 

31 ธันวาคม 2561 32,744 8,087 176 41,007 
ซือ้เพิ่ม - 672 1,608 2,280 

โอนเข้า (โอนออก) 880 779 (1,659) - 

31 ธันวาคม 2562 33,624 9,538 125 43,287 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2561 8,893 5,106 - 13,999 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,549 1,072 - 2,621 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - (2,116) - (2,116) 

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

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,650 1,140 - 3,790 

31 ธันวาคม 2562 13,092 5,202 - 18,294 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี     

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

31 ธันวาคม 2562 20,532 4,336 125 24,993 

 
14.   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น        (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 226,365 223,095 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 24,203 50,488 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 250,568 273,583 
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15. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ  
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงิน  8,019 5,124 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดับญัชี (457) (257) 

รวม 7,562 4,867 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (2,833) (2,159) 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 4,729 2,708 

 บริษัทฯได้ท าสญัญาเช่าการเงินกบับริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระ
ค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลา 4 ปี   

 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขัน้ต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงันี ้
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญา
เช่าการเงิน 3,082 4,937 8,019 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (249) (208) (457) 

มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจา่ยทัง้สิน้ตาม
สญัญาเชา่การเงิน 2,833 4,729 7,562 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

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

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (149) (108) (257) 

มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจา่ยทัง้สิน้ตาม
สญัญาเชา่การเงิน 2,159 2,708 4,867 
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16. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 42,107 37,797 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:   
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั  6,510 3,605 
ต้นทนุดอกเบีย้ 1,624 1,261 
ต้นทนุบริการในอดีต  9,307 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น:   
ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ (3,708) 262 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  4,055 (657) 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,043 1,021 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (10,943) (1,182) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 49,995 42,107 

 
เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานเุบกษา ซึง่
ได้ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลกูจ้างซึง่ท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้น
ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้
บริษัทฯมีหนีสิ้นส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ 9.3 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ต้นทนุบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของปีปัจจบุนั 

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ    0.7 ล้านบาท 
(2561: จ านวน 5.2 ล้านบาท)  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษัทฯ
ประมาณ 15 ปี ส าหรับพนักงานรายเดือน และ 12 ปี ส าหรับพนักงานรายวัน (2561: 15 ปี ส าหรับพนักงานรายเดือน 
และ 12 ปี ส าหรับพนกังานรายวนั) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปได้ดงันี ้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2562 2561 
อตัราคิดลด 1.84 และ 1.83 3.08 และ 2.80 
อตัราการขึน้เงินเดือน  4.98 และ 2.46 5.31 และ 2.43 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 0 ถึง 41 0 ถึง 42 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่ส าคญัต่อมลูค่าปัจจบุนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงันี ้

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 2562 2561 

 เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (2.4) 2.6 (1.8) 1.9 
อตัราการขึน้เงินเดือน 2.5 (2.3) 1.8 (1.7) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (2.6) 2.7 (1.9) 2.1 

17. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไป
จ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจบุนั บริษัทฯได้จดัสรรส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคญัดงัต่อไปนี  ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 470,977 484,256 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 98,595 76,897 
วตัถดุิบและวสัดหุีบห่อใช้ไป 1,513,962 1,604,996 
การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 15,755 (5,839) 
ค่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 35,559 35,362 
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19.     ภาษีเงนิได้ 
 ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับปี 39,835 35,436 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชจีากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (1,280) (313) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทนุ 38,555 35,123 

 
จ านวนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 สรุปได้ดงันี ้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทีเ่ก่ียวข้องกบัผลขาดทนุจากการ                       

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (278) (125) 

 (278) (125) 

รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบญัชีกบัค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงันี ้
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
   

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นติิบคุคล 283,075 293,513 

   
อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นติิบคุคลคณูอตัราภาษี 56,615 58,703 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบคุคลของปีก่อน 3,679 - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   

การส่งเสริมการลงทนุ (หมายเหต ุ20) (17,102) (19,968) 
ค่าใช้จา่ยต้องห้าม 193 298 

ค่าใช้จา่ยที่มีสิทธิหกัได้เพิ่มขึน้ (4,830) (3,910) 

รวม (21,739) (23,580) 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทนุ 38,555 35,123 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 13 - 
ค่าเผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ 1,450 996 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 599 599 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,999 8,421 
สินทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ 65 13 

รวม 12,126 10,029 
หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อปุกรณ์ (4,787) (4,248) 

รวม (4,787) (4,248) 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 7,339 5,781 

20. การส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุในการผลิตผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2103(1)/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษ
ดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (วนัท่ี 23 เมษายน 2560) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดได้รับ
ยกเว้นภาษี 
รายได้ของบริษัทฯ จ าแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถสรุปได้ดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 

กิจการท่ีได้รับ                            
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้รับ                        
การส่งเสริม 

 
รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายได้จากการขาย       
รายได้จากการขายในต่างประเทศ 530,201 521,898 2,042,562 2,080,339 2,572,763 2,602,237 

รายได้จากการขายในประเทศ 1,591 1,938 443,695 441,351 445,286 443,289 

รวมรายได้จากการขาย (หมายเหต ุ22) 531,792 523,836 2,486,257 2,521,690 3,018,049 3,045,526 
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21.    ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัที่ออกอยู่ในระหว่างปี  

22.    ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนีส้อดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้ มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร  และประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของส่วนด าเนินงานของบริษัทฯ  
บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานเพียงส่วนเดียวคือ การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก และ
ด าเนินงานในส่วนงานภูมิศาสตร์หลกัคือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจาก
ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ซึ่งวดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน
ในงบการเงิน ดงันัน้ รายได้ ก าไรจากการด าเนินงานและสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วน
งานด าเนินงานและเขตภมูิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
 บริษัทฯประกอบอตุสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสตกิ โดยจ าแนกผลิตภณัฑ์หลกัออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ถงุพลาสตกิและหลอด ส่วนผลิตภณัฑ์อื่นๆ เช่น เส้นซิป รวมถึงการขายเศษเม็ดพลาสติก 
 ข้อมลูรายได้และก าไรแยกตามผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ถงุพลาสตกิ หลอด อื่น ๆ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายได้จากสญัญาที่ท ากบั
ลกูค้า           
รายได้จากลกูค้า
ภายนอก         

- ต่างประเทศ 2,317.3 2,277.3 143.0 233.7 120.3 97.9 2,580.6 2,608.9 

- ในประเทศ 248.3 255.8 139.6 122.7 57.4 65.0 445.3 443.5 

รวมรายได้จากสญัญาที่ท า
กบัลกูค้า   2,565.6 2,533.1 282.6 356.4 177.7 162.9 3,025.9 3,052.4 

ก าไรขัน้ต้น 510.2 488.1 50.3 65.2 40.8 30.4 601.3 583.7 
รายได้อื่น       32.9 34.0 
ค่าใช้จา่ยในการขายและ
จดัจ าหน่าย       (93.4) (88.4) 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร       (255.8) (234.3) 
ค่าใช้จา่ยทางการเงิน       (1.9) (1.5) 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้       (38.6) (35.1) 

ก าไรส าหรับปี       244.5 258.4 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้   
รายได้จากการขาย (หมายเหต ุ20) 3,018,049 3,045,526 
รายได้จากการบริการ 7,856 6,887 

รวมรายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า - รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 3,025,905 3,052,413 

ข้อมลูเก่ียวกบัเขตภมูิศาสตร์  
 รายได้จากลกูค้าภายนอกก าหนดขึน้ตามสถานท่ีตัง้ของลกูค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ยโุรป 1,775,267 1,896,517 
ประเทศไทย 446,272 443,515 
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 227,408 290,473 
เอเชยี 257,720 193,738 
อเมริกา 318,157 226,572 
ประเทศอื่นๆ 1,081 1,598 

รวม 3,025,905 3,052,413 

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ทัง้หมดของบริษัทฯตัง้อยู่ในประเทศไทย 
 ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ านวนสองราย ซึ่งมาจากการขายผลิตภัณฑ์หลอดและถุง  (ปี 2561 มี

รายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ านวนสองราย ซึง่มาจากการขายผลิตภณัฑ์หลอดและถงุ) 
23. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯและพนกังานบริษัทฯได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
 พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน ส่วนพนกังานจะจ่ายสมทบ

เข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทนุส ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทนุของบริษัทฯ  
ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 4.6 ล้านบาท (2561: 4.6 ล้านบาท) 
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24.    เงนิปันผล 

 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยยอดดงัต่อไปนี ้

 อนมุตัิโดย จ านวนเงิน 
เงินปันผล       
ต่อหุ้น วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ล้านบาท) (บาท)  

ปี 2562     
เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2561 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อ
วนัท่ี 24 เมษายน 2562 100 1.25 22 พฤษภาคม 2562 

รวมเงินปันผลจ่ายส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
100   

     

ปี 2561     
เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2560 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อ
วนัท่ี 24 เมษายน 2561 100 1.25 22 พฤษภาคม 2561 

รวมเงินปันผลจ่ายส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 
100   

25. ภาระผูกพันและหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ 
 บริษัทฯมีภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้นอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอื่นดงันี ้
25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทนุเป็นจ านวนเงินประมาณ 18.6 ล้านบาท ที่เก่ียวข้องกบัการปรับปรุง

อาคาร (2561: 56.4 ล้านบาท) 
25.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัการเช่าที่ดิน พืน้ที่ในอาคารและรถยนต์ อายุของสญัญามีระยะเวลา

ตัง้แต่ 1 ถึง 9 ปี 
 บริษัทฯมีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานดงันี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2562 2561 
จ่ายช าระ   
   ภายใน 1 ปี 26.7 26.3 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 18.5 11.1 
   มากกวา่ 5 ปี  2.0 3.0 

 47.2 40.4 

25.3 หนังสือค า้ประกันธนาคาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนงัสือค า้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ านวนเงินประมาณ 

19.2 ล้านบาท (2561: 20.9 ล้านบาท) ซึง่เก่ียวเนื่องกบัภาระผกูพนัการค า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าของโรงงาน การซือ้วตัถดุิบ
และการปฏิบตัิตามสญัญาซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 
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26. ล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชัน้ของมูลค่า

ยตุิธรรม ดงันี ้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 ล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมระดบั 2 

 2562 2561 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม    
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 188,961 188,961 
   

หนีส้ินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม   
ตราสารอนพุนัธ์   

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 18 178 
27. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เคร่ืองมือทางการเงินที่ส าคญัของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 107 “การแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ลูกหนีก้ารค้า และเงิน
ลงทนุชัว่คราว บริษัทฯมีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี  ้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 บริษัทฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ฝ่ายบริหารควบคมุความเส่ียงนีโ้ดยการ

ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเชื่อที่เหมาะสม ดงันัน้บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส าคญัจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี ้การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจกุตวัเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลกูค้าที่
หลากหลาย จ านวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯอาจต้องสญูเสียจากการให้สินเชื่อคือมลูค่าตามบญัชีของลกูหนี  ้และลกูหนีอ้ื่นที่
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ที่ส าคญัอนัเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชัว่คราวสินทรัพย์และ
หนีสิ้นทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอตัรา
ตลาดในปัจจบุนั  
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และ
ส าหรับสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินที่มีอัตราดอกเบีย้คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก าหนด หรือ วันที่มีการก าหนด
อตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัที่มีการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถึงก่อน) ได้ดงันี ้           

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 2562 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

 

           
ภายใน 1 

ปี 
มากกวา่          
1 - 5 ปี 

ปรับขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัรา
ดอกเบีย้ที่
แท้จริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 323.1 11.8 334.9 0.15 - 1.40 
เงินลงทนุชัว่คราว 232.4 - - - 232.4 1.70 - 3.21 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - - - 323.8 323.8 - 

 232.4 - 323.1 335.6 891.1  

หนีส้นิทางการเงนิ       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น - - - 250.6 250.6 - 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงิน 2.8 4.7 - - 7.5 1.47 - 4.75 

 2.8 4.7 - 250.6 258.1  
 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 2561 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

 

           
ภายใน 1 

ปี 
มากกวา่          
1 - 5 ปี 

ปรับขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัรา
ดอกเบีย้ที่
แท้จริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 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 - 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงิน 2.2 2.7 - - 4.9 1.47 - 4.75 

 2.2 2.7 - 264.5 269.4  
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ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่น 
บริษัทฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนที่ส าคญัอนัเก่ียวเนื่องจากการซือ้หรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ  
บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส าคัญซึ่งยังไม่ได้มีการท าสัญญาป้องกัน
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสรุปได้ดงันี ้ 

สกลุเงิน จ านวนเงิน 
อตัราแลกเปล่ียน                          

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม                                              

 2562 2561 2562 2561 

 (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหนว่ยเงินตรา 

  ต่างประเทศ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1.64 2.82 29.8855 32.1924 
ยโูร 0.12 0.11 33.2713 36.6577 

หนีส้นิทางการเงนิ     
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 4.18 3.87 30.3313 32.6148 
เยนญ่ีปุ่ น 1.68 2.30 0.2796 0.2970 
ยโูร 0.03 - 34.0846 - 
โครนสวีเดน 0.13 - 3.2711 - 
หนีสิ้นส่วนใหญ่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

สกลุเงิน 
จ านวน          
ที่ขาย 

จ านวน               
ที่ซือ้ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา                    

วนัครบก าหนด               
ตามสญัญา 

 (ล้าน) (ล้าน) จ านวนที่ขาย จ านวนทีซ่ือ้  

   (บาทต่อหนว่ยเงินตราตา่งประเทศ)  
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 

0.1 0.1 30.0300 30.2500 16 เมษายน -  
21 พฤษภาคม 2563 

ยโูร - 0.01 - 33.5700 19 พฤษภาคม 2563 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

สกลุเงิน 
จ านวนที่
ขาย จ านวนทีซ่ือ้ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา                    

วนัครบก าหนดตาม
สญัญา 

 (ล้าน) (ล้าน) จ านวนที่ขาย จ านวนทีซ่ือ้  

   (บาทต่อหนว่ยเงินตราตา่งประเทศ)  
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา - 0.5 - 32.6600 - 

32.8000 
2 มกราคม -  

6 มิถนุายน 2562 
 
  



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 117  
ANNUAL REPORT 2019    

 

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอัตราดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบีย้ในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมลูค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกบัมลูค่าตามบญัชีที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน  

28. การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที่ส าคญัของบริษัทฯ คือการจดัให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมลูค่าการถือหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีอตัราส่วน
หนีสิ้นต่อทนุเท่ากบั 0.2:1 (2561: 0.2:1)  

29. การอนุมัติงบการเงนิ 
 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2563 
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