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     บร�ษัทฯ มียอดการสงออกมากกวารอยละ 85 ของ
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ภูมิภาคเอเช�ย ยุโรป สหรัฐอเมร�กา ออสเตรเลีย

และนิวซ�แลนด 

6Rs
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และ Re-Covering ผานขบวนการคิดออกแบบ ลดการใชปร�มาณพลาสติกในกระบวน

การผลิต แตยังคงความสามารถในการใชงานเชนเดิม เพื่อปลายทางผูใชก็สามารถใชช้ำ

จนถึงไปสูกระบวนการร�ไซเคิล และเมื่อใชช้ำจนไมสามารถใชไดแลวก็ยังสามารถเปลี่ยน

เปนพลังงาน 
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A LEADING
INNOVATIVE
PACKAGING
SOLUTION
PROVIDER

WORLDWIDE



Vision
เปนผูนำน ัตกรรมบรรจุภัณฑระดับ ากล

A LEADING
INNOVATIVE PACKAGING

SOLUTION PROVIDER WORLDWIDE

Mission

Values

     บริ ทัฯ ไดกำ นด “คานิยม” ขององคกรเพ่ือใ  ผูบริ าร พนักงานยึดถือเปนแน ปฏิบัติเพ่ือการทำงานร มกันในองคกร

มีค าม ขุอยางย่ังยืน งเ ริมการทำงานเปนทีม เปนอัน น่ึงอันเดีย กัน ราง ฒันธรรมองคกรท่ีดี ราง รรค คู ามเปนเลิ

ในการทำงาน บุคลากรเกิดค ามภาคภูมิใจในองคกร

     มีค ามมุงมั่นตั้งใจ งผลใ การทำงานมีประ ิทธิภาพตอยอดถึงผลประกอบการขององคกรเปนไปตามเปา มายที่ตั้งไ

ซึ่ง งผลดีตอผูมี นได นเ ียทุกภาค น

     งเ ริมการมีคุณธรรมจริยธรรมและค ามรับผิดชอบตอ นร ม งเ ริมภาพลัก ณท่ีดีใ กับองคกร รางค ามนาเช่ือถือ

ทั้งภายในและภายนอกองคกรร มถึงพันธมิตรทางธุรกิจ

เราจะใชน ัตกรรมเทคโนโลยีและประ บการณดานบรรจุภัณฑ

ูการออกแบบ  ิจัย  ผลิต และจัดจำ นาย ตลอดจนเปนผูใ บริการ

ที่ รางคุณคาเพิ่มใ แกพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อ รางผลตอบแทนที่ยั่งยืน

แกผูมี นได นเ ียทุกกลุม

TEAM SPIRIT
ร ม ราง รัทธา
การทำงานเปนทีม

INGENUITY
ร ม ราง รรคองคกร

HIGH
PERFORMANCE
ร ม รางค ามเปนเลิ

PARTNERSHIP
ร ม รางคุณคา
กับพันธมิตร

ิ ัยทั น

พันธกิจ

คานิยมองคกร

T : Team Spirit H : High Performance I : Ingenuity P : Partnership
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นายไพร ัณฑ ง มิทธิ์
ประธานคณะกรรมการ

บริ ัท ทานตะ ันอุต า กรรม จำกัด (ม าชน)

ประธานกรรมการ
ารจาก......

     ในปที่ผานมา บริ ัทฯ ยังคงกา ตอไปอยางมั่นคงด ยค ามมุงมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาองคกรใ เกิดค ามยั่งยืนในทุกๆ ดาน

โดยยังคงใ ค าม ำคัญกับการปรับตั ในการดำเนินธุรกิจการ ิจัยและพัฒนาธุรกิจใ เกิดผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ ิ่งแ ดลอม

ผ านกับการพัฒนาชองทางการ ื่อ ารและชองทางจัดจำ นายใ มีค ามทัน มัยมากขึ้นเพื่อตอบ นองค ามตองการของ

ผูบริโภคในยุค มัยท่ีเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปอยางร ดเร็  นอกจากน้ียังใ ค าม ำคัญกับการ ราง รรคน ตักรรมเพ่ือตอยอด

ค ามยั่งยืนขององคกร และคำนึงถึงการแบงปนโอกา ใ แกชุมชนและ ังคมทั้งดานการจางงาน การอนุรัก ิ่งแ ดลอมและ

ค ามรับผิดชอบตอผูมี นได นเ ียทุกภาค น

     บริ ทัฯ มุงเนนการดำเนินงานตาม ลัก “Circular Economy” ผานกระบ นการคิดคนออกแบบ เพ่ือลดการใชปริมาณ

พลา ติกในกระบ นการผลิต แตยังคงค าม ามารถในการใชงานเชนเดิม เพ่ือปลายทางผูใชก็ยัง ามารถใชซ้ำจนถึงไป กูระบ น

การรีไซเคิล และเมื่อใชซ้ำจนไม ามารถใชไดแล ก็ยัง ามารถเปลี่ยนเปนพลังงานตอไปได

     จากการดำเนินงานบริ ารดานค ามยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม ทำใ ป 2562 บริ ัทฯ ไดรับราง ัล “ ุนยั่งยืน” จากตลาด

ลักทรัพยแ งประเท ไทย ซึ่งเปนราง ัลที่บงบอกถึงค ามมุงมั่นตั้งใจในการบริ ารค ามยั่งยืนซึ่งครอบคลุมทั้งดานบรร ัท

ภิบาล เ ร ฐกิจ ังคม และ ิ่งแ ดลอม ถือเปนเกียรติและค ามภาคภูมิใจอยางยิ่งโดยราง ัลดังกลา ะทอนใ เ ็นถึงค าม

พยายามของผูบริ ารตลอดจนพนักงานในทุกระดับของ บริ ัทฯ ที่ไดทุมเทแรงกายแรงใจร มกันพัฒนาองคกร จนบรรลุ

เปา มายไดตามตองการ

     บริ ทั ทานตะ นัอุต า กรรม จำกัด (ม าชน) จะยังคงยึดม่ันพันธกิจในการบริ ารจัดการองคกรเพ่ือใ ประ บค าม ำเร็จ

ในเปา มายค ามยั่งยืนที่ไดตั้งไ  ร มทั้งจะพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง

เราจะยังคงยึดมั่นพันธกิจ
ในการบริหารจัดการองค์กร
เพื$อให้ประสบความสำเร็จ
ในเป้าหมายความยั่งยืน
ที่ ได้ตั้งไว้

สารจากประธานกรรมการ
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นางพจนารถ ปริญภัทรภากร
กรรมการผูจัดการบริ ัท ทานตะ ันอุตา กรรม จำกัด (ม าชน)

กรรมการผูจัดการ
ารจาก......

     “ทานตะ ันอุต า กรรม” ผูผลิตและจำ นายบรรจุภัณฑอยางครบ งจร

ตั้งแตการออกแบบ ิจัย ผลิต และจัดจำ นายพรอม งมอบถึงมือลูกคาด ย

“คุณภาพระดับ ากล” ตลอดจนเปนผูใ บริการที่ ราง “คุณคา” ใ แก

พันธมิตรทางธุรกิจด ยน ัตกรรม เทคโนโลยี และประ บการณค าม

เชี่ย ชาญ กา ูการเปน “ผูนำบรรจุภัณฑระดับ ากล” 
     การดำเนินธุรกิจในปจจุบัน นอกจากค าม ามารถในการแขงขัน

ทางธุรกิจแล  บริ ัทฯ ตระ นักในค าม ำคัญของผูมี นไดเ ียใน

ทุกภาค น เพราะค ามเชื่อมโยงเกี่ย พันของผูมี นไดเ ียแตละภาค น

ยอม งผลกระทบถึงกันตลอดทั้งระบบ จึงทำใ บริ ัทฯ มุงเนนการดำเนินธุรกิจ

ภายใตจรรยาบรรณธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริ ัทจดทะเบียน

อยางตอเนื่อง อีกทั้งมีการปรับปรุงกลยุทธองคกรใ อดคลองและเ มาะ ม

กับ ถานการณโลก เพื่อตอบ นองค ามคาด ังของผูมี นไดเ ีย ูการบริ ารจัดการอยางยั่งยืน

     ำ รับในป พ. .2562 บริ ทัฯ ยังคงใ ค าม ำคัญกับ “พลา ติก ลายตั ไดทางธรรมชาติ 100%” ใน ภา ะการ มัก

ทางชี ภาพ ทางเลือกใ มท่ีใ ใจ ิง่แ ดลอมมากข้ึนแตกตางจาก “พลา ติกยอย ลายไดทางชี ภาพ” แม าจะมีการยอย ลาย

แต ดุทายยังเ ลือไมโครพลา ติกตกคางใน ภาพแ ดลอมและ ิง่มีชี ติ ดังน้ัน อีก น่ึงเปา มาย ลักของบริ ทัฯ คือ การมุง ราง

ค ามรูและค ามเขาใจท่ีถูกตองของ “พลา ติก” โดยเร่ิมจากการ ใชใ ถูก ธีิ และถูกประเภทของพลา ติก ลังจากน้ันพิจารณา

ตอ า พลา ติกดังกลา ามารถใชซ้ำ (Reuse) รือถา ากชำรุด ามารถซอมแซมได (Repair) รือนำกลับไปรีไซเคิล (Recycle)

ซ่ึงถา ากไม ามารถดำเนินตามข้ันตอนดังกลา ขางตนได ก็นำไป พูลา ติกทางเลือก รือ Bio Compostable ซ่ึงการใ ค ามรู

ดังกลา แกประชาชน จะนำไป ูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อเปน น นึ่งของการรัก า ิ่งแ ดลอมตอไป

นอกจากน้ัน บริ ทัฯ ยังพัฒนาผลิตภัณฑใ ม คือ “ ม ดผลิตภัณฑรีไซเคิล ภายใตแบรนด SUNBIN ซ่ึงไดแก ถุงขยะรีไซเคิล

100% ในรูปแบบพับและม น โดยมีคุณ มบัติเนื้อถุงที่เ นีย รับน้ำ นักไดดี ไมมีกลิ่นฉุน ถือเปนทางเลือกใ มในการใชงาน

ในชี ิตประจำ ันไดเปนอยางดี” และ “ ม ดผลิตภัณฑที่ ามารถนำกลับมาใชซ้ำ ภายใตแบรนด SUN ECO Straw ซึ่งไดแก

ลอดใชซ้ำแบบพกพา ใชกับแก น้ำไดทุกขนาด ปลอดภัยตอการใชงานท้ังตอเคร่ืองด่ืมแบบรอน รือเย็น มาพรอมแปรงลาง ลอด

และ ายคลอง เ มาะกับไลฟ ไตลของคนในปจจุบัน

     ุดทายนี้ ขอขอบคุณพนักงานทุกทานที่ทุมเทกำลังและค าม ามารถอยางเต็มที่ในการทำงาน เพื่อใ ทานตะ ันมุง ู

ค ามย่ังยืน และตอบ นองค ามตองการของผูมี นได นเ ยีทุกภาค น บริ ทัฯ จะยึดม่ันในการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือ

คงค ามเปนผูนำดานบรรจุภัณฑอยางยั่งยืนตอไป

สารจากกรรมการผูจัดการ
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Thantawan Industry Public Company Limited
ธุรกิจของเรา (Disclosure 102-1) : บริ ัท ทานตะ ันอุต า กรรม จำกัด (ม าชน) 

ชื่อในตลาด ุน : THIP
     บริ ัท ทานตะ ันอุต า กรรม จำกัด (ม าชน) คือ นึ่งในผูผลิตถุงพลา ติกและ ลอดดูดเครื่องดื่ม ครบ งจร ด ย

ประ บการณก า 40 ป ทำใ เรามีค ามเช่ีย ชาญในระบบการผลิตและการค บคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ากลด ยเทคโนโลยี

อันทัน มัย

     นิคา ลักของเรา อาทิ ลอดดูดเคร่ืองด่ืมชนิดตางๆ ถุงซิปลอคบรรจุอา าร ท้ังแบบซิปในตั  และ ไลดเดอรซิป ถุงท่ีใชใน

งานอุต า กรรมตางๆ ถุง ำ รับใชในชองแชแข็ง ถุงชอปปง ถุง ู ิ้  ถุงขยะ ท้ัง มด ามารถผลิตใน แบบ ฟลมช้ันเดีย  (Mono

Layer) และ ลายชั้น (Multi Layer) และเ นซิป ำ รับงานบรรจุภัณฑ ซึ่ง ามารถผลิต ินคาดังกลา ขางตน ในกลุมของ

พลา ติกชี ภาพ (Bioplastics) และ พลา ติก ลายตั ได (Compostable plastics) ร มไปถึง ินคาที่ใชเทคโนโลยี มัย

ใ มดาน ัตถุดิบ เชน บรรจุภัณฑยืดอายุผักและผลไม (Modify Atmosphere Packaging) บรรจุภัณฑตอตานจุลชีพ

(Anti-Bacterial Packaging) บรรจุภัณฑบงบอกอุณ ภูมิ (TEMP. Indicator Packaging) เปนตน นอกจากน้ียังใ บริการ

ดานคำปรึก า การออกแบบ พัฒนาปรับปรุง รูปแบบ และคุณภาพ ินคา ตลอดถึงการแกไขปญ าใ กับลูกคาทุกราย

(Disclosure 102-2)

จดทะเบียนจัดตั้ง : ป 2521

ำนักงานใ ญ (Disclosure 102-3) : เลขที่ 143-144 มู 8 ซอยกัง าล 2 ถนนเพชรเก ม ตำบลออมใ ญ

อำเภอ ามพราน จัง ัดนครปฐม 73160 โทร ัพท 02-431-3051 , โทร าร 02-431-3056 -7

ำนักงานกรุงเทพฯ : 123 อาคารซันทา เ อร  ชั้น 32 เอ ถนน ิภา ดีรัง ิต แข งจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพม านคร 10900 โทร ัพท 02-273-8333 โทร าร 02-273-8282 , 02-273-8484

ผูบริ าร ูง ุด : นางพจนารถ ปริญภัทรภากร กรรมการผูจัดการ

ทุนจดทะเบียนและชำระแล  : 80,000,000.00 บาท

จำน นพนักงานประจำ (Disclosure 102-7) : 1,664 คน ชาย 654 คน ญิง 1,010 คน

(ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562)

ประเภทธุรกิจ : อุต า กรรม

ทำความรูจักทานตะวัน
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การเปน มาชิกองคกร (Disclosure 102-13)

อการคาไทย และ
ภา อการคาแ งประเท ไทย

ถาบันร ั ากล

Thailand

ภาอุต า กรรมแ งประเท ไทย มาคม งเ ริม ถาบัน
กรรมการบริ ัท

ภาผู ง ินคาทางเรือ
แ งประเท ไทย

มาคมผูนำเขาและผู งออก
ระดับมาตรฐานเออีโอ

มาคมอุต า กรรม
พลา ติกชี ภาพไทย

มาคมการจัดการธุรกิจ
แ งประเท ไทย

มาคม งเ ริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุน)

มาคมอุต า กรรมพลา ติกไทย มาคมบริ ัทจดทะเบียนไทย ตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย

มาคมการจัดการงานบุคคล
แ งประเท ไทย

ำนักงาน
น ัตกรรมแ งชาติ ( นช.)

ทำความรูจักทานตะวัน
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ธุรกิจของบริ ัท
     บริ ทั ทานตะ นัอุต า กรรม จำกัด (ม าชน) คือ น่ึงในผูผลิตบรรจุภัณฑชนิดออน ท่ีทำมาจาก Polymer และ ลอดดูด

เครื่องดื่ม ครบ งจร ด ยประ บการณก า 40 ป ทำใ เรามีค ามเชี่ย ชาญในระบบการผลิตและการค บคุมคุณภาพตาม

มาตรฐาน ากลด ยเทคโนโลยีอันทัน มัย โดยมีผลิตภัณฑ ลักดังนี้

     เราเปนผูบุกเบิกการผลิตถุงซิปในประเท ไทยเปนรายแรก ตั้งแตป พ. .

2521 ด ย ัตถุดิบ LDPE (Low Density Polyethylene) คุณภาพ ูง ร มถึง

เทคโนโลยีการผลิตอันทัน มัย ทำใ เรามีผลิตภัณฑถุงซิป ที่ ลาก ลาย

ถุงซิป

     ด ยค ามไดเปรียบดานการเปนผูผลิตเ นซิปภายใตตรา นิคา Zip Solution

ทำใ เรา ามารถบริการลูกคาไดอยางครบ งจร โดย ามารถผลิตบรรจุภัณฑ

แบบมีซิปผนึกทั้งที่เปนแบบฟลมชั้นเดีย  (Mono Layer) รือแบบ ลายชั้น

(Multi Layer) ซ่ึง ามารถใชงานไดในอุต า กรรมอา าร เน่ืองจากทุกข้ันตอน

ในการผลิตของเราถูกค บคุมภายใตมาตรฐาน GMP ด ยเคร่ืองจักรอันทัน มัย

ถุงซิป ไลเดอร

     เราผลิตถุงทั่ ไปจากพลา ติก PE (Polyethylene) บริ ุทธิ์ ปรา จากเม็ด

ลอม ด ยค าม นาพิเ  และไมมีกลิ่น จึงเ มาะกับการใชงานในโรงแรม

โรงพยาบาล บานเรือนและท่ี าธารณะท่ั ไป นอกจากน้ี เรายังผลิตถุงมืออเนก

ประ งคคุณภาพ งู มีค าม นา นุม และไดมาตรฐาน ามารถใช มใ  ในการ

ประกอบอา าร ไดอยางปลอดภัย

ถุงมือและถุงทั่ ไป

    เราเปนผูผลิต ลอดชนิดงอ ไดเปนรายแรกในประเท ไทย จาก ัตถุดิบ PP

(Polypropylene) คุณภาพ ูง ด ย ินคาอัน ลาก ลาย อาทิ ลอดตรง

ลอดงอ ลอดชอน ที่คนกาแฟ ทั้งที่บรรจุใน อกระดา รือ อ OPP ทำใ

ผลิตภัณฑของเราเปนที่ยอมรับในคุณภาพและค าม ะอาด ปลอดภัยถูก

ุขอนามัย จึงเปน ที่นิยม ใชกันอยางแพร ลาย ในรานอา าร ภัตตาคาร

โรงแรม โรงพยาบาล ทั่ ไป 

ลอดดูดเคร่ืองด่ืม

ทำความรูจักทานตะวัน
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ธุรกิจของบริ ัท

     ผลิตภัณฑ ำ รับใชในครั  เน้ือฟลมใ  นาและเ นีย  คุณภาพดี ปลอดภัย

เมื่อใชกับอา าร ไมเปนอันตรายตอ ุขภาพ ามารถใชอุนอา าร รือละลาย

น้ำแข็งในไมโครเ ฟได และยังช ยใ การตัดฟลมเปนเร่ืองงายด ย Slide Cutter

(มีดตัดแบบ ไลด) ไมเปลืองเนื้อฟลม

ฟลมยืด ุม ออา าร

    ด ยประ บการณอันยา นานในการเปนผูผลิตถุงซิป และการเติบโตของ

ตลาดบรรจุภัณฑประเภท Flexible Packaging ทำใ เราพัฒนาผลิตภัณฑ

เ นซิป (Zipper Profile) ข้ึน เพ่ือรองรับอุต า กรรมดังกลา  ภายใตตรา นิคา

“Zip Solution” เพื่อตอบ นองค ามตองการของตลาด เรามุงเนนใ เ นซิป

ของ Zip Solution เปน น นึ่งในการเพิ่มค าม ะด ก บาย และช ยเก็บ

ค าม ดใ ม ใ กับ ินคาที่บรรจุในบรรจุภัณฑที่ใชเ นซิปของเรา ซึ่งจะทำใ

เกิดภาพลัก ณที่ดีตอบรรจุภัณฑนั้นๆ นั่นเอง

เ นซิป

    เพ่ือตอบ นองค ามตองการท่ี ลาก ลายของลูกคา นอกเ นือจากผลิตภัณฑ

ลัก เรายังผลิตใยขัดผิ  Body Puff ด ยเทคโนโลยีอันทัน มัยที่ ามารถผลิต

เ นใยท่ีมีคุณภาพ งู นุม ละเอียด มาตรฐาน งออก ะอาด ปลอดภัย ผลิตจาก

เม็ดพลา ติกใ ม 100%

ใยขัดผิ

ทำความรูจักทานตะวัน
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ตรา ินคาของเรา

ินคาภายใตตรา ินคา SUN จะเนนค าม
ลาก ลายในประเภท ินคาเพื่อการใชงานทั่ ไป 

กลุม ินคาอุปโภคที่เ มาะ ำ รับใชในครั เรือน 

01 02

ผลิตภัณฑเ นซิป (Zipper Profile) น ัตกรรมใ มของถุงใ ผักและผลไม

03 04

ผลิตภัณฑชี ภาพ ลายตั ไดโดย
ธรรมชาติ 100% เปนมิตรตอ ิ่งแ ดลอม 

ผลิตภัณฑรีไซเคิล “ถุงขยะรีไซเคิล 100%

05 06

ผลิตภัณฑใชซ้ำ “ ลอดใชซ้ำแบบพกพาได”

07

ทำความรูจักทานตะวัน
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ปริมาณกำลังการผลิต (Disclosure 102-4)

STRAWS
Average Annual Capacity

2,400 TON

ZIPPER PROFILE
Average Annual Capacity

360 TON

DRAWSTING BAGS
Average Annual Capacity

1,080 TON

SLIDER  ZIPPER BAGS
Average Annual Capacity

720 TON

CLING WRAP
Average Annual Capacity

170 TON

ZIPPER BAGS
Average Annual Capacity

19,200 TON

LAMINATE BAGS
Average Annual Capacity

180 TON

BODY PUFF
Average Annual Capacity

310 TON

COMPOSTABLE BIOPLASTICS
Average Annual Capacity

25 TON

GENERIAL BAGS
Average Annual Capacity

1,200 TON

ทำความรูจักทานตะวัน
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น ัตกรรมผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรกับ ิ่งแ ดลอม

     กลุม Real Green คือกลุมผลิตภัณฑที่มุงเนนดาน Material Innovation เชน 

Compostable Bio Plastic มาปรับใชเพื่อ รางผลิตภัณฑที่ ามารถ ลายตั ได

ทางธรรมชาติ 100% ภายใน 180 ันโดยไมเ ลือ ิ่งตกคางในธรรมชาติ จัดจำ นาย

ภายใตแบรนด SUNBIO

     กลุม GO GREEN คือกลุมท่ีอา ยั Design Innovation

ตาม ลัก 3R เนนการลดใช ตัถุดิบและลดการ รางขยะ เนน

การใชซ้ำ และลดพลังงานในการนำกลับมาใชใ ม จัดจำ นาย

ภายใตแบรนด SUNPRODUCTS

ลอดพลา ติก ลายตั ได ถุงซิปชอปปง ลายตั ได

ถุงซิป ลายตั ได ถุง ู ิ้ ลายตั ได ถุงขยะม น ลายตั ได

นวัตกรรมผลิตภัณฑ
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น ัตกรรมผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรกับ ิ่งแ ดลอม

     ม ดผลิตภัณฑรีไซเคิล ที่คิดคน ิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง จนไดเปน

“ถุงขยะรีไซเคิล 100%” ในรูปแบบพับและม น โดยมีคุณ มบัติเน้ือถุงเ นีย

รับน้ำ นักไดดี และไมมีกลิ่นฉุน ทางเลือกใ ม ำ รับตอบ นองการใชงานใน

ชี ิตประจำ ัน

     เปดตั ผลิตภัณฑท่ี ามารถนำกลับมาใชซ้ำด ย “SUNECO Straw” ลอด

ใชซ้ำแบบพกพาได ใชกับแก ไดทุกขนาดปลอดภัยตอการใชงานทั้งเครื่องดื่ม

รอนและเย็น มาพรอมแปรงลาง ลอดและ ายคลองในกลอง  เ มาะกับ

ไลฟ ไตลรัก โลก

2XL

นวัตกรรมผลิตภัณฑ
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     เปนผลิตภัณฑที่บริ ัทฯ คิดคนขึ้นมา ำ รับการฆาเชื้อ

ด ยไมโครเ ฟ โดยใชเ ลาประมาณ 3 นาที ำ รับการใชงาน 

น ัตกรรมผลิตภัณฑ
เพื่อ ังคม

ผลิตภัณฑ ถุงเก็บน้ำนมแมซันมัม พรีเมี่ยม ผลิตภัณฑ ถุงน่ึงฆาเช้ืออุปกรณและข ดนมในไมโครเ ฟ 

     เปนผลิตภัณฑท่ีบริ ทัฯ คิดคนข้ึนมาเพ่ือช ยใ การตร จ

ป า ะทางการแพทยท่ีมีประ ทิธิภาพ ด ยการปองกันการ

รั่ ไ ลโดยใชซิปล็อคคู ะด กในการเก็บร บร ม

     เปนผลิตภัณฑที่บริ ัทฯ คิดคนขึ้นมาเพื่อช ยใ งาย

ตอการใ ถุงมือ ร ดเร็ และ ะด กในการ มใ

ถูก ุขอนามัย

ผลิตภัณฑ ถุงเก็บตั อยางป า ะ ผลิตภัณฑ กลองบรรจุถุงมือพรอม ม  

     เปนน ัตกรรมที่คิดคนขึ้นเพื่อ งเ ริมค าม ัมพันธที่ดี

ูแมและลูก พรอมทั้ง งเ ริมการเลี้ยงลูกด ยน้ำนมแม    

ผลิตภัณฑดังกลา มีการออกแบบด ย ลัก TTI Packaging

โดยถุงนม ามารถบอกอุณ ภูมิท่ีเ มาะ มพรอมทาน ำ รับ

คุณแมท่ีกัง ลกับอุณ ภูมิของนม ซ่ึง ากอุณ ภูมิพรอมทาน

จะแ ดง ัญลัก ณรูปข ดนมบนถุง

นวัตกรรมทางธุรกิจ
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โครง รางการจัดการของ บริ ัท ทานตะ ันอุต า กรรม จำกัด (ม าชน)  ประกอบด ย 

     •  คณะกรรมการบริ ัท 

     •  คณะกรรมการชุดยอย มี นาท่ีกล่ันกรองในเร่ืองท่ี ำคัญ ปฏิบัติตามกฎบัตรท่ีกำ นด ซ่ึงไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการ

        บริ ทั จำน น 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตร จ อบ คณะกรรมการ รร า กำ นดคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

        ที่ดี และคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง

     •  ฝายจัดการ โดยมีกรรมการผูจัดการ เปนผูบริ าร ูง ุดของบริ ัทฯ 

โครง รางองคกร (Disclosure 102-18, 102-20, 102-22, 102-23) 

โครงสรางองคกร
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ผูช ยกรรมการผูจัดการ
กลุมงานการขาย

ผูช ยกรรมการผูจัดการ
กลุมงานปฏิบัติการ

ผูช ยกรรมการผูจัดการ
กลุมงานพัฒนาธุรกิจ

ผูช ยกรรมการผูจัดการ
กลุมงานบัญชีและการเงิน

ผูช ยกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจรีไซเคิล

รองกรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริ ทัฯ

คณะกรรมการตร จ อบ

ตร จ อบภายใน

คณะกรรมการบริ ารค ามเ ีย่ง

คณะกรรมการ รร า
กำ นดคาตอบแทน

และกำกับดูแลกิจการท่ีดี

ผูช ยกรรมการผูจัดการ
ำนักงาน เิคราะ นโยบาย

ผูช ยกรรมการผูจัดการ
ำนักกรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ



รุปผลการดำเนินงานป 2562 

บรร ัทภิบาล
•  เปน มาชิก CAC ( Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition

   against Corruption)

•  No Gift Policy ติดตอกันเปนปที่ 2 

•  จำน นเ ตุการณที่เกิดจากการทุจริต 0 กรณี

•  CG Score 5 ดา  ติดตอกันเปนปที่ 3

การเติบโตทางเ ร ฐกิจ
•  รายไดร ม 3,058.8 ลานบาท

•  ัด นรายไดแยกตามผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑถุงพลา ติก 85% ผลิตภัณฑ ลอด 9%

   ผลิตภัณฑอื่นๆ 6%

•  ัด นการจำ นาย ินคาแยกตามกลุมประเท  ยุโรป 59% ไทย 15% อเมริกา 11% 

   เอเชีย 9% ออ เตรเลียและนิ ซีแลนด 8% และอื่นๆ 0.04%

•  ัด นการขายภายในประเท และการ งออก งออก 85% ขายในประเท  15%

•  กำไร ุทธิ 244.52 ลานบาท

•  การจัดซื้อ ัตถุดิบ ลัก

   - จำน น Supplier ในประเท  32 ราย 

   - จำน น Supplier ตางประเท  16 ราย 

การจัดการ ิ่งแ ดลอม
•  การปลอยกาซเรือนกระจก 13,738.10 ตันคารบอนไดออกไซด

   - การปลอยกาซเรือนกระจก โดยตรง Scope 1 : 197.27 ตันคารบอนไดออกไซด

   - การใชพลังงานโดยออม Scope 2 : 13,540.06 ตันคารบอนไดออกไซด

   - การปลอยมลพิ ทางออมอื่นๆ Scope 3 : 0.75 ตันคารบอนไดออกไซด

•  การใชพลังงานไฟฟาตอป 19,529,880 FT

   - เฉลี่ยตอเดือน 1,627,140 FT

   - ลดลง 2.34%

•  ปริมาณน้ำประปาที่ใช 44,688 ลบ.ม. ตอป

   - เฉลี่ย 3,724 ลบ.ม. ตอเดือน

•  ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใชใ ม 10,724 ลบ.ม. ตอป  คิดเปน 24%

•  การจัดการของ ีย

   - รีไซเคิล 401,009 กิโลกรัม คิดเปน 78%

   - เผาเปนเชื้อเพลิง 112,247 กิโลกรัม คิดเปน 22%

 

สรุปผลการดำเนินงานป 2562 
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รุปผลการดำเนินงานป 2562 

การดำเนินการดาน ังคม
•  ค ามปลอดภัย

   - จำน นอุบัติเ ตุถึงขั้น ยุดงาน (LWC) 8 ครั้ง

   - อัตราการบาดเจ็บร ม (TRIR) 19 ครั้ง

•  ลูกคา 

   - ค ามพึงพอใจของลูกคาภายในประเท  รอยละ 90.17

   - ค ามพึงพอใจของลูกคาภายในประเท  รอยละ 84.03

•  พนักงาน

   - Employee Engagement Score 74%

   - ชั่ โมงการฝกอบรมระดับปฏิบัติการ 10.43 ชม.

     ระดับ ั นางาน 28.01 ชม.

     ระดับบังคับบัญชา 55.18 ชม. ระดับผูบริ าร 63.18 ชม

   - การจางงานผูพิการ 4 คน มูลคา 690,000 บาทตอป 

     นับ นุนโครงการ รางรายไดแกผูพิการ มูลคา 1,461,460 บาท

     จำน น 13 โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานป 2562 
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     ราง ัล " ถานประกอบการที่ผานเกณฑการประเมิน

ธรรมาภิบาล ิ่งแ ดลอม" ประจำป 2562

โดยกระทร งอุต า กรรม

ราง ัลแ งค ามภูมิใจในป 2562

     ราง ัล "Thailand Sustainability Investment"

รือ ราง ัล ุนยั่งยืนประจำป 2562 โดยตลาด ลักทรัพย

แ งประเท ไทย

     ราง ัล “องคกรที่ นับ นุนงานดานคนพิการดีเดน

ประจำป 2562” โดยกระทร งพัฒนา ังคมและ

ค ามมั่นคงมนุ ย (พม.)

     ราง ัล “Visionary Board Award” 2019”

โดย มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย (IOD)

รางวัลแหงความภูมิใจ
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ราง ัลแ งค ามภูมิใจในป 2562

     “ใบรับรอง ถานภาพผูประกอบการระดับมาตรฐาน

เออีโอ” (AEO Certification Ceremony)

โดยกรม ุลกากร

     ราง ัล “ประกา เกียรติคุณ (Sustainability

Disclosure Recognition) ประจำป 2562”

โดย ำนักงานคณะกรรมการกำกับ ลักทรัพยและ

ตลาด ลักทรัพย และ ถาบันไทยพัฒน

     ราง ลั “Thailand Green Design Awards 2019”

โดย ถาบันคนค าและพัฒนาผลิตผลทางการเก ตรและ

อุต า กรรมเก ตร ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร

     ราง ลั รองชนะเลิ อันดับ องใน "โครงการประก ด

ออกแบบ Crafting your own Business พลา ติก

รางฝน กา แรก มืูออาชีพ” โดย บริ ทั พีทีที โกลบอล

เคมิคอล จำกัด (ม าชน)

รางวัลแหงความภูมิใจ
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การบริหารความยั่งยืนองคกร
     บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการบริหารความยั่งยืนในทุกระดับ ครอบคลุมทั้งในสวนของ บรรษัทภิบาล เศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดลอม โดยมีการวิเคราะหหลักการบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองคกรเขามาเปนสวนหนึ่งในการกำหนด

กลยุทธการดำเนินงานดานความยั่งยืน อีกทั้งยังนำแนวโนมและทิศทางดานความยั่งยืนของโลกมาปรับใชกับองคกรเพื่อให

ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

 

โครงสรางดานการบริหารจัดการความยั่งยืนองคกรแบงเปน 2 ระดับ (Disclosure 102-19, 102-20, 102-22) ไดแก

     

หลักการและกรอบแนวคิดดานความยั่งยืน (Disclosure 102-16)

     บริษัทฯ ไดกำหนดกรอบการดำเนินงานดานความยั่งยืนภายใตเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และตอบสนอง

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 

ระดับนโยบาย

• มีการกำหนดนโยบายดานความยั่งยืนขององคกร และกำหนดกลยุทธในการบริหารงานดานความ

ยั่งยืน (Disclosure 102-26)

ระดับบริหารจัดการ

• มีการจัดต้ังคณะบริหารงานดานความย่ังยืน และคณะทำงานดานความย่ังยืน เพ่ือใหการดำเนินงาน

ดานความยั่งยืนเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธที่วางไว

ทานตะวันและกลยุทธความยั่งยืน
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การพัฒนา
และกลยุทธ

มิติดาน :
บรรษัทภิบาล

กลยุทธ :
สรางความโปรงใส

มิติดาน :
เศรษฐกิจ

กลยุทธ :
สรางความยั่งยืนทางธุรกิจ

• สรางการเติบโตทางธุรกิจ

• สรางรายไดใหกับระบบ
  เศรษฐกิจ และลดปญหา
  ความยากจนในชุมชนสังคม
• สรางสรรคสินคาดวยนวัตกรรม
  ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
  และตอบสนองความตองการ
  ของสังคมและลูกคา

• มุงเนนคุณภาพสินคาตาม
  มาตรฐานระดับสากล

•  ยอดขายและลูกคาทางธุรกิจ

• การสรรหาแรงงานในพื้นที่

• ผลงานดานนวัตกรรม
  ของบริษัท
• การผานเกณฑการประเมิน
  มาตรฐานของลูกคา และ
  มาตรฐานระดับสากล
• ยอดขายสินคาดาน
  นวัตกรรมของบริษัทฯ

• รายไดรวม 3,058.80 ลานบาท

• มีการจางงานในพื้นที่
  มากกวา 85%

• ผลงานดานนวัตกรรมของ
  บริษัทฯ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ
• ผานเกณฑมาตรฐานสากล

• ยอดขายสินคาดานนวัตกรรม
  เพิ่มขึ้น

• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และเปนธรรม

• การเปดเผยขอมูลและ
  การรายงาน

• ผานการประเมินจาก IOD
  การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และเปนธรรม  
• มีการเปดเผยขอมูล  

• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และเปนธรรมผานการประเมิน
  จาก IOD  90% หรือ 5
  ตราสัญลักษณ
  ติดตอกันเปนปที่ 3
• เปดเผยในรายงานประจำป
  และรายงานความยั่งยืน

ประเด็นของ
การพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ผลการดำเนินการ

มิติดาน :
สิ่งแวดลอม

กลยุทธ :
การใสใจสิ่งแวดลอม

• มุงเนนลดการสูญเสียของ
  การใชปริมาณไฟฟาในการ
  ทำงาน
• พัฒนากระบวนการเพื่อ
  ลดการใชพลังงาน

• การใชพลังงานสะอาด
• สงเสริมใหพนักงาน
  ตระหนักถึงพลังงานอยางรู
  คุณคา

• ปริณาการใชพลังงานไฟฟา
  ลดลง 3% ตอป

• ปริมาณการใชพลังงาน
  ไฟฟาลดลง 3% ตอป

• ผานการรับรองจากหนวย
  งานท่ีมีการดำเนินงานโดดเดน
  ดานสิ่งแวดลอม 

 

• การใชไฟฟาลดลง 2.34%
  จากปฐาน

• รับรางวัลดีเดนดานอนุรักษ
  พลังงาน ประเภทโรงงาน
  นอกขายควบคุมจากการ
  ประกวด Thailand Energy
  Awards 2018 จากกระทรวง
  พลังงาน(มาตรฐานดาน
  พลังงาน ISO 50001 : 2011)

กลยุทธ ประเด็น เปาหมายการพัฒนา
และผลการดำเนินงาน สูองคกรยั่งยืน

ทานตะวันและกลยุทธความยั่งยืน
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กลยุทธ ประเด็น เปาหมายการพัฒนา
และผลการดำเนินงาน สูองคกรยั่งยืน

การพัฒนา
และกลยุทธ

ประเด็นของ
การพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ผลการดำเนินการ

กลยุทธ :
การใสใจสิ่งแวดลอม

• การใชทรัพยากรน้ำ

• ปรับปรุงกระบวนการใชน้ำ
  ใหเกิดความคุมคาสูงสุด
• การบำบัดน้ำเสีย
• การปลอยกาชเรือนกระจก
  และสภาพอากาศ

• การควบคุม ตรวจสอบ
  สภาพแวดลอมทางอากาศ
• การจัดการมลภาวะทางเสียง
  และแสง

• บริหารจัดการสภาพแวดลอม
  ในการทำงานใหเปนไปตาม
  มาตรฐานที่กำหนด
• การจัดการของเสีย

• การกำจัดอยางถูกวิธีตาม
  มาตรฐานสากลหรือ
  ขอกำหนดของกฎหมาย

• ปริมาณการนำน้ำกลับมา
  ใชซ้ำ 30% ตอป
• คุณภาพน้ำ ผานเกณฑ
  ตามกฏหมาย
• น้ำเสียเขาสูระบบบำบัด 100%
• ปริมาณการปลอยกาชเรือน
  กระจก ผานตามหลักเกณฑ
  ขององคการบริหารจัดการ
  กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
• คุณภาพอากาศ ผานเกณฑ
  ตามกฎหมาย
• ผลการวัดเสียงและแสง
  ผานเกณฑ ตามกฎหมายและ
  เปนไปตามท่ีกำหมายกำหนด
• ผลการบริหารจัดการสภาพ
  แวดลอมในการทำงานเปนไป
  ตามมาตรฐานสากล
• ผลการจัดการของเสีย และ
  แนวทางการบริหารจัดการ

• ผลการจัดการอยางถูกวิธี
  ตามมาตรฐานสากล หรือ
  ขอกำหนดทางกฎหมาย 

• ปริมาณการนำน้ำกลับมา
  ใชซ้ำ 30% ตอป
• คุณภาพน้ำ ผานเกณฑ
  ตามกฏหมาย
• น้ำเสียเขาสูระบบบำบัด 100%
• ปริมาณการปลอยกาซเรือน
  กระจก 13,736.31 ตัน
  คารบอนไดออกไซด

• คุณภาพอากาศผานเกณฑ
  ตามกฎหมายกำหนด
• ผลการวัดเสียงและแสงผาน
  เกณฑตามกฎหมายกำหนด

• ผลการบริหารจัดการสภาพ
  แวดลอมในการทำงานเปน
  ไปตามมาตรฐานสากล
• นำกลับมาใชใหม 401,009
  กิโลกรัม
• เผาเปนเชื้อเพลิง 112,247  
  กิโลกรัม
• การจัดการของเสียถูกวิธี
  ตามมาตรฐานสากลและ
  ขอกำหนดทางกฎหมาย 

ทานตะวันและกลยุทธความยั่งยืน
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มิติดาน : สังคม
กลยุทธ :
พัฒนาบุคลากร • ดานสิทธิมนุษยชนและการ

  ปฏิบัติตอแรงงานอยาง
  เปนธรรม

• การพัฒนาความรู สูการ
  เติบโตตามสายอาชีพ

• การเขาถึงขอมูล และการ
  รับรูขาวสารของพนักงาน

• การสรางความมั่นคงในชีวิต
  การทำงานของพนักงาน

 

• การสรางความผูกพันในองคกร

• ดานความปลอดภัยในการ
  ทำงาน

• ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทา
  เทียม,ไมเลือกปฏิบัติ, มีเสรีภาพ
  ในการแสดงความคิดเห็น,
  ไมวาจางแรงงานเด็กหรือ
  แรงงานบีบบังคับ
• จำนวนหลักสูตรการจัด
  อบรมภายในและจำนวน
  ผูเขาอบรม
• สื่อสารขอมูลสูพนักงาน

• จำนวนสมาชิกกองทุน
  สำรองเลี้ยงชีพ
 
• จำนวนสมาชิกสหกรณออมทรัพย

• คะแนนความผูกพันธตอองคกร
• ขอมูลพนักงานกลับเขามา
  ทำงานหลังคลอดบุตร

• อัตราอุบัติเหตุลดลง

• จำนวนหลักสูตรการอบรม
  ดานความปลอดภัย
• อัตราอุบัติเหตุลดลง

  

• ไดรับรองมาตรฐาน BSCI

• จัดอบรมภายใน 176 หลักสูตร
  ผูเขาอบรม 2,356 คน

• ดำเนินการผานทางบอรด
  ประชาสัมพันธ Morning Talk /
  เสียงตามสาย /Intranet และ
  กลองรับความคิดเห็น / Talk
  To MD (Line @)
• ประชุมพนักงานประจำเดือน
• กองทุนสำรองเล้ียงชีพ มีสมาชิก
  378 คน 
• สหกรณออมทรัพยมีสมาชิก
  504 คน

• คะแนนความผูกพันธตอองคกร
  อยูที่ 74% (Ref. Global
  Standard)
• พนักงานกลับเขามาทำงาน
  หลังคลอดบุตร 83%

• จำนวนรวมอุบัติเหตุ 19 ราย
  ตอป ลดลงจาก 29 รายในป
  2561

การพัฒนา
และกลยุทธ

ประเด็นของ
การพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ผลการดำเนินการ

กลยุทธ ประเด็น เปาหมายการพัฒนา
และผลการดำเนินงาน สูองคกรยั่งยืน

ทานตะวันและกลยุทธความยั่งยืน
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มิติดาน :
สังคม
กลยุทธ :
การสรางสวนรวมกับชุมชน

• สงเสริมและสรางการมีสวน
  รวมทั้งภายในและภายนอก
  องคกร เพื่อสรางสรรคชุมชน
  และสังคม

• จำนวนพนักงานเขารวม
  โครงการกิจกรรมกับบริษัทฯ
• จำนวนผูมีสวนไดสวนเสีย
  ของบริษัทฯ ท่ีไดรับประโยชน
 
• สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม
  ที่สงผลลัพธทางสังคม

  

• พนักงานเขารวมโครงการ
  จำนวนกวา 736 คน
• ผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ
  ที่ไดรับประโยชน จำนวน
  13,755 คน
• งบประมาณที่สงผลลัพธ
  ทางสังคมกวา 2,403,320 บาท

มิติดาน : สังคม
กลยุทธ :
พัฒนาบุคลากร • การเสริมสรางความรู 

  ความเขาใจเกี่ยวกับความ
  ปลอดภัยในการทำงานการ
  สงเสริมใหเกิดความตระหนัก
  ดานความปลอดภัยในการ
  ทำงาน

• จำนวนหลักสูตรการอบรม
  ดานความปลอดภัย

  

• จัดอบรมหลักสูตรดานความ
  ปลอดภัย 7 หลักสูตร ตอป

การพัฒนา
และกลยุทธ

ประเด็นของ
การพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ผลการดำเนินการ

กลยุทธ ประเด็น เปาหมายการพัฒนา
และผลการดำเนินงาน สูองคกรยั่งยืน

ทานตะวันและกลยุทธความยั่งยืน
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     บริษัทฯ ไดมีการดำเนินการวางกลยุทธของธุรกิจโดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวนและใหมีความสอดคลองกับ

สถานการณและแนวโนมของการเปล่ียนแปลงของโลก ผลการดำเนินงานเพ่ือตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของ

ผูมีสวนไดเสียในรายงานฉบับน้ี เปนการดำเนินงานตลอดป 2562 ท่ีบริษัทฯ ยังคงใชการจำแนกกลุมผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ

ออกเปน 7 กลุม (Disclosure102-40) ซ่ึงไดแก พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขงขันทางการคา หนวยงานราชการ และ

ชุมชนและสังคม

พนักงาน • การประเมินผลอยางเปนธรรม
• การพัฒนาศักยภาพ
• คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
  เปนธรรม
• ความปลอดภัยในการทำงาน
  ความมั่นคงกาวหนา

  

• มีการประเมิน 360 องศาเพื่อความยุติธรรม
  และครอบคลุม
• มีการจัดหลักสูตรการฝกอบรมที่เหมาะสมใน
  ทุกตำแหนงงาน
• กำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติของฝายทรัพยากร
  บุคคลใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
• สงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพสำหรับ
  พนักงานในองคกร และใหคาตอบแทนและผล
  ประโยชนอื่นๆที่เหมาะสม
• มีการจัดอบรมความปลอดภัยตามที่กฎหมาย
  กำหนด

ผูถือหุน • ผลตอบแทนจากลงทุน 
• การดำเนินงานอยางโปรงใส
  ตรวจสอบได
• การสรางความเจริญเติบโตกาวหนา
  ขององคกร

  

• สรางผลประกอบการที่ดีและจายเงินปนผล
• เปดเผยขอมูลของบริษัทฯอยางโปรงใสและ
  ทันเหตุการณ
• จัดทำนโยบายการกำกับกิจการที่ดี
• ไดรับการรับรองเปนสมาชิกของสมาคมสงเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเปนแนวรวม
  ปฏิบัติ การตอตานการทุจริตคอรัปช่ันในภาคเอกชน
• มีโครงการผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการและรับฟง
  ขอคิดเห็นจากผูถือหุนรายยอย

ลูกคา • คุณภาพสินคา
• ราคาที่เปนธรรม 
• พัฒนาประสิทธิภาพระบบ โลจิสติกส
• ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและของ
  ลูกคาอยางเครงครัด
• ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและของ
  ลูกคาอยางเครงครัด

• ทำการตรวจสอบคุณภาพของสินคาใหตรงตาม
  มาตรฐานที่กำหนด
• ทบทวนโปรแกรมสงเสริมการขาย และราคาขาย
• สงมอบสินคาตรงตามเวลาที่กำหนด
• ซื่อสัตยตอคำสัญญาที่ใหกับลูกคา

กลุมผูมีสวนไดเสีย (102-40) ความคาดหวัง (102-44) สิ่งที่บริษัทตอบสนอง (102-43)

การดำเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย (Disclosure 102-43)

ผลการดำเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย 

ทานตะวันและผูมีสวนไดเสีย 
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คูคา • ปฏิบัติตามสัญญาและขอตกลงของคูคา 
• การปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม
  และเทาเทียม
• ยึดมั่นในความซื่อสัตยโปรงใส 

• ทบทวนหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณทาง
  ธุรกิจของคูคา
• จัดทำกรอบการจัดซื้อจัดจางอยางเปนธรรม 
• มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
  จัดซื้อจัดจาง

คูแขงขันทางการคา • ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสเปนธรรม
  ภายใตกติกาการแขงขันที่ดี 
• ดำเนินธุรกิจภายใตการแขงขันตาม
  กลไกการตลาดเสรี

• ใหขอมูลทางการตลาดที่ไมกระทบคูแขง และ
  ดำเนินธุรกิจภายใตการแขงขันตามกลไลตลาด
  เสรี

หนวยงานราชการ • ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและ
  กฎหมาย 
• ใหความรวมมือสนับสนุนโครงการ
  ของภาครัฐ
• การอนุรักษสิ่งแวดลอม

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
  ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจอยางถูกตอง
  โปรงใส
• ควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอมใหไดตามมาตรฐาน
  ที่กฎหมายกำหนด

ชุมชนและสังคม • การจางงาน
• การลดผลกระทบตอชุมชนจากการ
  ดำเนินกิจการ 
• การพัฒนาดานการศึกษา 
• การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
• การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

• จางแรงงานทองถิ่น สงเสริมการพัฒนาอาชีพ
  ของคนในชุมชน
• พัฒนาโครงการที่เกี่ยวของกับชุมชน
• รับฟงขอรองเรียนจากชุมชน
• จัดกิจกรรมเสวนาชุมชน
• ปฏิบัติตัวเปนสมาชิกที่รับผิดชอบตอชุมชน

กลุมผูมีสวนไดเสีย (102-40) ความคาดหวัง (102-44) สิ่งที่บริษัทตอบสนอง (102-43)

การดำเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย (Disclosure 102-43)

ผลการดำเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย 

ทานตะวันและผูมีสวนไดเสีย 
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     บริษัทฯ มีการระบุประเด็นความสำคัญดานความยั่งยืนโดยพิจารณาจากขอมูลแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

แผนธุรกิจของบริษัทฯ การบริหารความเส่ียง และเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development

Goals) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินธุรกิจขององคกร และกระบวนการดำเนินงานดานความยั่งยืน เพื่อ

ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียในทุกกลุม ตามมาตรฐานของ GRI หรือ GRI Sustainability Reporting Standards

(Disclosure 102-40)

     บริษัทฯ ไดทำการรวบรวมขอมูลสำคัญท้ังจากปจจัยภายใน ซ่ึงไดแกเปาหมายและแผนธุรกิจขององคกร และภายนอก คือ

ทิศทางการเปล่ียนแปลงของโลก และความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย ท่ีอาจสงผลดานความย่ังยืนขององคกรท้ังทางดาน เศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดลอม โดยชวงเวลารายงานครอบคลุมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน

หลักการคัดเลือกประเด็นสำคัญ (Materiality)

การระบุประเด็นสำคัญ (Identification) ของกลุมผูมีสวนไดเสียและองคกร1.

     บริษัทฯ นำประเด็นที่มีนัยสำคัญตอองคกรและตอผูมีสวนไดเสียมาเทียบเคียงกับความสอดคลองในประเด็นและตัวชี้วัด

ตามมาตรฐาน GRI จากนั้นใหคาคะแนนพิจารณาลำดับความสำคัญใน 2 เกณฑแลวกำหนดประเด็นลงตาราง Materiality

Matrix โดยมีรายละเอียดและความสำคัญของแกนตางๆ ดังนี้

 •  แกนนอน : เปนประเด็นที่สำคัญตอองคกร พิจารณาผลกระทบ โอกาส/ความเสี่ยงทีอาจเกิดตอองคกรทั้งใน

    ระยะสั้นและระยะยาว

 •  แกนตั้ง : เปนประเด็นที่มีสวนสำคัญตอผูมีสวนไดเสียในการตัดสินใจตางๆตอองคกร โดยพิจารณาจากระดับ

    ผลกระทบและความสำคัญทีอาจเกิดขึ้นจากองคกรตอกลุมผูมีสวนไดเสีย

การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)2.

     ประเด็นสำคัญที่ไดจากการวิเคราะห ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับนโยบายความยั่งยืนองคกร

(Disclosure 102-32) โดยเฉพาะประเด็นจากกลุมลูกคา และแนวโนมของโลกดานความยั่งยืนในกลุมอุตสาหกรรมพลาสติก

พบวา มีประเด็นดานความยั่งยืนในป 2562 ดังนี้

การใหเหตุผล (Validation)3.
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ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน

การบริหารกิจการพื้นฐาน หนา

1. กลยุทธทางธุรกิจ       20

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี       28

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง      30

4. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย      24

เศรษฐกิจ

1. ผลประกอบการณที่ดี       32

2. การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน      35

3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี      10

สังคม

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล     49

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      51

3. สิทธิมนุษยชน         50

4. การมีสวนรวมกับชุมชน       40

สิ่งแวดลอม

1. การใชพลังงาน          36

2. การใชน้ำ          37

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ        37

4. การจัดการของเสีย         38

ทานตะวันและผูมีสวนไดเสีย 
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      บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะสรางความนาเชื่อถือใหกับผูลงทุนและผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลคาของ

องคกรและสงเสริมการเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัทฯ ดวยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพ่ือใหสามารถ

บรรลุเปาหมาย อันเปนคุณคาพ้ืนฐานขององคกรช้ันนำ ดังน้ัน บริษัทฯจึงไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Disclosure

102-16)  เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ ดังตอไปนี้

          1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติตามคูมือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดวย

ความเชื่อมั่น และเขาใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ

          2. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในการ

บริหารจัดการธุรกิจทุกระดับ

          3. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเปนธรรม ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยาง

เทาเทียมกัน และปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ อยางเต็มความสามารถ ดวยความสุจริต โปรงใสท่ีสามารถตรวจสอบได

          4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

เพื่อใหสอดคลอง และเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเปนไปตาม

มาตรฐานสากล

การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติ
     บริษัทฯ กำหนดใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีจะตองรับทราบและปฏิบัติ

ตามนโยบายและขอกำหนดท่ีมีอยูในคูมือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อีกท้ังผูบริหารทุกระดับจะตองดูแล รับผิดชอบ

และถือเปนเร่ืองสำคัญในการสงเสริมใหพนักงานภายใตการบังคับบัญชามีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามคูมือหลักการกำกับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯอยางเครงครัด

     บริษัทฯ จะไมดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการ หากกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน

กระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการตามท่ีกำหนดไวจะไดรับโทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการกระทำท่ีเช่ือไดวาทำผิด

กฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะสงเรื่องใหเจาหนาที่รัฐดำเนินการตอไป 

     หากพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ประสบปญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มิไดกำหนด

ไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ใหตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเอง ดังนี้

          1. การกระทำนั้นขัดตอกฎหมายหรือไม

          2. การกระทำนั้นขัดตอนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือสงผลตอภาพลักษณของบริษัทฯหรือไม

          3. การกระทำนั้นสงผลเสียตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม

     ทั้งนี้ หากพนักงานพบการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการ ใหแจงขอรองเรียนหรือขอกลาวหา

ไปยังประธานกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแส เพื่อคุมครองผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นกับผูแจงขอรองเรียนหรือขอกลาวหาดังกลาว ซึ่งเปนไปตามนโยบายการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของบริษัทฯ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
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การตอตานทุจริตคอรัปชั่น

     บริษัทฯ มีการปฏิบัติดานการตอตานทุจริตอยางตอเน่ืองเปนบริษัทท่ีผานการรับรองเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานทุจริต (CAC: Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) มาตั้งแตป

2559 และไดรับการรับรองอยางตอเนื่องในปนี้

     อีกทั้งมีนโยบายสนับสนุนการประกอบธุรกิจดวยคุณธรรม จริยธรรม และดวยหลักการตอตานการทุจริต ทุกรูปแบบ และ

ใหความสำคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน มีข้ันตอนการปฏิบัติงานและการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจน

เพื่อการใหปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง และโปรงใส มีมาตรการการแจงเบาะแส และกลไกคุมครองผูแจงเบาะแส 

     ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางท่ีผูมีสวนไดเสียสามารถรองเรียนหรือแสดงความเห็นตางๆโดยตรงแกคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยผานชองทางดังนี้

          1. สงผานไปรษณียถึงประธานกรรมการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123

อาคารซันทาวเวอรส เอ ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

          2. จดหมายอิเล็คทรอนิคสถึงประธานกรรมการ ที่ e-mail : board-thip@thantawan.com

          3. เบอรโทร. 02-273-8333 ตอ 3203

การตอตานทุจริตคอรัปชั่น

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
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การบริหารความเสี่ยงองคกร

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
ยอดขายจากลูกคารายใหญ

• เกิดการผูกขาดทางการคา ลูกคามีอำนาจ
  ในการตอรอง มีผลกระทบตอยอดการขาย

• เพิ่มยอดขายจากลูกคาหลักรายอื่น
• ขยายตลาดและฐานลูกคารายใหม
• เพิ่มผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อความหลากหลาย
  ของสินคา

ความเสี่ยงดานความตองการ
ของผูบริโภค

• ผูบริโภคตองการผลิตภัณฑที่หลากหลาย
  และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

• จัดตั้งคณะทำงานดานนวัตกรรมและพัฒนา
  ผลิตภัณฑใหม
• พัฒนาและวิจัยบรรจุภัณฑพลาสติกที่เปน
  มิตรตอสิ่งแวดลอม
• พัฒนาสินคาใหมอยางตอเนื่อง

ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบ และตนทุน
การผลิตที่สูงขึ้น

• ราคาสินคาสูงขึ้น สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
  ของลูกคา

• จัดตั้งทีมงานประเมินแนวโนมราคา และ
  หนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาสูตร
  การผลิตใหบริษัทฯ มีทางเลือกในการใช
  ประเภทเม็ดพลาสติกมากขึ้น
• มีการปรับปรุงสภาพเครื่องจักรและจัดซื้อ
  เครื่องจักรใหมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ประเด็น ผลกระทบ การบริหารจัดการ

ดานเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงองคกร

     การบริหารความเส่ียงนับเปนกระบวนการท่ีสำคัญท่ีชวยในการวางแผนรองรับความไมแนนอนทางธุรกิจไดอยางเปนระบบ

โดยบริษัทฯ ไดนำหลักเกณฑของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

COSO) ซึ่งเปนมาตรฐานสากลมาเปนกรอบในการดำเนินงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีความเขาใจหลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อ

นำไปพัฒนาและประยุกตใชในทุกระดับขององคกร ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหาร การดำเนินงานและ

การบริหารความเสี่ยง

โครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกร

     กรรมการบริษัท ผูบริหารและหนวยงานทั้งหมดในองคกรมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท และคณะจัดการ ทำหนาที่ในการดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง โครงสรางการบริหารความเสี่ยง และจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำงานควบคูตามนโยบาย รวมทั้งให

ขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลองตอทิศทางกลยุทธการดำเนินงานและแผนธุรกิจ พรอมการกำกับดูแล

ติดตามและสอบทานการรายงาน การบริหารความเส่ียงท่ีสำคัญของหนวยงานท้ังหมด เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานและสภาพ

แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
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การบริหารความเสี่ยงองคกร

อุบัติเหตุ • สงผลตอความปลอดภัยของพนักงานและ
  ความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสีย

• จัดตั้งใหมีหนวยงานดูแลดาน Business
  ontinuity Plan (BCP) เพ่ือดำเนินแผนรองรับ
  ท่ีจะทำใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเน่ือง
  ในยามท่ีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน
• ซอมแผนการฝกอบรมพนักงานกรณีเกิด
  สถานการณฉุกเฉิน
• KYT Morning Talk

ความเสี่ยงจากวินาศภัย
เชน อุทกภัย อัคคีภัย

• กระทบตอการดำเนินงานของธุรกิจ • ติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยที่ไดมาตรฐาน
• มีระบบการปองกันอุทกภัยและการ
  ระบายน้ำที่ดี
• แผนรองรับ BCP

ประเด็น ผลกระทบ การบริหารจัดการ

ดานสิ่งแวดลอม

ความเสี่ยงดานกระแสตอตาน
พลาสติกประเภทใชครั้งเดียว
ทิ้ง (Single-use plastic)

รายละเอียดเพิ่มเติมระบุใน Annual Report ประจำป 2562

• สงผลกระทบตอบริษัทโดยตรงในดาน
  ยอดขายสินคา

• พัฒนาผลิตภัณฑที่ทำจากพลาสติก หรือ
  วัสดุอื่น ๆ ที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ
• มุงเนนแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑที่
  สามารถนำกลับมาใชซ้ำได

ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล

• สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
  ผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา และสงผล
  ตอรูปแบบและตนทุนการดำเนินธุรกิจ

• มุงเนนการสรางชองทางการขายและการ
  ส่ือสารการตลาดแบบออนไลนสำหรับสินคา
  ท่ีมีตราสินคาเปนของตนเอง (Own brand)
  ครอบคลุมผานแพลตฟอรมตาง ๆ

ประเด็น ผลกระทบ การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
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     ในป 2562 บริษัทฯ มีรายไดรวม 3,058.80 ลานบาท และมีกำไรสุทธิ 244.52 ลานบาท ภาพรวมของบริษัทฯ ยังคงสามารถ

รักษาสวนแบงทางการตลาดไดอยางตอเนื่อง สำหรับรายไดหลักจากธุรกิจมาจากการสงออก และผลิตภัณฑที่สรางรายไดหลัก

ใหแกองคกรไดแก ผลิตภัณฑถุงพลาสติก ทั้งนี้องคกรยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

เพื่อสรางชองทางและเพิ่มรายไดจากการขายผลิตภัณฑที่เพิ่มมากข้ึนในอนาคต

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

กำไรสุทธิ
244.52 ลานบาท

รายไดรวม
3,058.80 ลานบาท

ภาษีที่จายใหรัฐบาล
38.55 ลานบาท

การพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
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ผลิตภัณฑถุงพลาสติก

2561

ผลิตภัณฑหลอด

ผลิตภัณฑอื่นๆ

     ปจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดจำหนายสินคาสวนใหญไปยังตางประเทศโดยมีอัตราสวนคิดเปน 85% และจำหนายภายในประเทศ

15% โดยบริษัทฯ มีแผนการขยายตลาดจำหนายผลิตภัณฑภายในประเทศใหครอบคลุมผูบริโภคทุกกลุมอาชีพ เพ่ือตอบสนอง

ความตองการใหมากยิ่งขึ้น และอัตราการเติบโตมีแนวโนมไปในทิศทางที่ดีอยางตอเนื่อง

สัดสวนรายไดแยกตามผลิตภัณฑ

สัดสวนรายไดแยกตามกลุมประเทศ

สัดสวนการขายภายในประเทศและการสงออก

การขายในประเทศ
15%

การขายตางประเทศ
85%

6%

9%

85%

2562 หนวย : กิโลกรัม
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ประเทศไทย เอเชีย อเมริกา อื่นๆออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด

การพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
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     ผลิตภัณฑของบริษัทฯ สวนใหญเปนการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกคา (Made to Order) โดยมีสัดสวนในการจัดจำหนาย

เปนรอยละ 85 ในตางประเทศ เนนลูกคารายใหญในเกือบทุกทวีป ไดแก ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา

ออสเตรเลีย และแอฟริกา จะเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูง และหลากหลาย เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจอยางเน่ืองในอนาคต

     ผูนำเขาถุงพลาสติก ภายใต ตราสินคาของตนเอง
     ลูกคากลุมนี้ จะนำเขา และจำหนายถุงพลาสติก ภายใต ตราสินคาของตนเองที่เปนที่รูจัก

และมีชื่อเสียงโดยนำไปจำหนายตามรานคา หรือหางสรรพสินคา ในแตละประเทศ และเปน

ผูทำการตลาดดวยตนเอง

     ผูนำเขาถุงพลาสติก ใหกับรานคาปลีกขนาดใหญ
     ลูกคากลุมนี้ จะเปนผูนำเขาและจัดจำหนาย ใหกับรานคาปลีกขนาดใหญของแตละ

ประเทศ

     ผูคาสง
     กลุมผูคาสง หรือตัวแทนจำหนาย จะนำเขาสินคาของบริษัทฯ ไปจำหนายใหลูกคาในตาง

ประเทศ บริษัทฯ มุงสรางปฏิสัมพันธท้ังทางดานการคา และบริการ เพ่ือความย่ังยืนในการดำเนิน

ธุรกิจรวมกัน

 

     การจัดจำหนายผลิตภัณฑในประเทศ 

     บริษัทฯ เปนผูจัดจำหนายตรงใหกับผูซื้อ อาทิ ลูกคาที่เปนภาคอุตสาหกรรมที่ตองการใช

บรรจุภัณฑพลาสติก ผูคาสง รวมทั้งการจำหนายในรานคาปลีกขนาดใหญ

ตลาดการขายสินคาและบริการ

กลุมลูกคาเปาหมายในการจำหนายผลิตภัณฑในตางประเทศแบงเปนกลุมใหญ ดังนี้

การพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
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     ภายใตการดำเนินกิจการใหเกิดความม่ันคงและย่ังยืน บริษัทฯ ไดมีการบริหารความสัมพันธและพัฒนากระบวนการทำงาน

รวมกับคูคา ซึ่งเปนกลุมผูมีสวนไดเสียที่มีความสำคัญของบริษัทฯ

     การบริหารความสัมพันธกับคูคา
     บริษัทฯ มีความเช่ือม่ันวาการดำเนินธุรกิจใหเกิดความม่ันคงและย่ังยืนน้ัน ตองมีการดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม ซ่ึงจะ

ชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกกลุมผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง คูคา เนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดซื้อ/จัดจาง

โดยมี Supplier ทั้งในทองถิ่นและพื้นที่ใกลเคียง บริษัทฯ มีการถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งวาดวยคูคาและคูแขงทาง

การคาอยางเครงครัด ไมทำลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในดานคูคา มีการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส

ในการจัดซื้อจัดจาง อีกทั้งยังระบุประเด็นดานสิทธิมนุษยชน ไมบังคับแรงงานที่ไมเปนธรรม หรือการใชแรงงานเด็ก รวมไปถึง

การไมกระทำผิดทางดานกฎหมายท่ีเก่ียวของดานความย่ังยืนทางดานธุรกิจมาเปนมาเปนขอกำหนดในการคัดเลือกคูคาอีกดวย

การบริหารหวงโซอุปทาน

     ความรับผิดชอบตอลูกคา
     บริษัทฯ มุงม่ันในการสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับลูกคา ใหไดรับผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ตรงตาม

ความตองการของลูกคา ในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปดเผยขอมูลของสินคาอยางครบถวน ถูกตอง สงมอบสินคาตรงตาม

เวลาอีกท้ังยังมีการจัดชองทางใหลูกคาสามารถรองเรียนเก่ียวกับสินคาและบริการได มีความรับผิดชอบตอการเก็บรักษาประวัติ

ลูกคาของบริษัทฯ รวมไปถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกคา เพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ

ตอไป

     ผลประเมินความพึงพอใจของลูกคา

     บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศในทุกป เพื่อนำขอเสนอแนะตางๆ มาจัดทำ

กลยุทธในการดำเนินการเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคาไดอยางเต็มที่และยั่งยืน

ความพึงพอใจของลูกคาภายในประเทศ

มีความพึงพอใจในระดับ 

ความพึงพอใจของลูกคาตางประเทศ

มีความพึงพอใจในระดับ

90.17%

84.03%

การดำเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย 
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     ในป 2562 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ

จึงมุงเนนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยใหผูบริโภคไดมีสวนรวม ในการรักษาและลดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม  ทั้งทางตรงและทางออมอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมีการกำหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม เพื่อเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม และบงบอกถึงความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคูกับการดูแลสิ่งแวดลอม

     จากความมุงมั่นในการดำเนินงานควบคูไปกับการจัดการสิ่งแวดลอมดังกลาว บริษัทฯ จึงไดรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green Industry Level 3 : Green System) ไดรับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อยางตอเน่ืองเสมอมา ซ่ึงเปนการบงบอกถึงการเปนองคกรท่ีมีการจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตาม ประเมินผล

และทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับรางวัลดานสิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐาน

ดานสิ่งแวดลอมตางๆ

     บริษัทฯ มีระบบการจัดการพลังงานที่ไดรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001 ที่ดำเนินการมาอยางตอเนื่องควบคูกับการ

กำหนดเปาหมายในการใชพลังงานพรอมทั้งมีการจัดตั้งแผงโซลารเซลลเพื่อเปนแหลงพลังงานสะอาด

     จากการดำเนินงานดังกลาวสงผลใหในป 2562 มีการใชพลังงานไฟฟาลดลง 2.34% 
เปาหมายการใชพลังงาน

     ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาลดลง 3% / ป

     ผลการดำเนินงาน ป 2562

การใชพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การใชไฟฟาตอป
19,529,880 FT

การใชไฟฟาตอเดือน
1,627,490 FT

ใชไฟฟาลดลง
2.34%

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง และหลากหลาย เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอยางเนื่องในอนาคต

การพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน

การใชพลังไฟฟา
19,529,880 FT

การปลอยกาซ
เรือนกระจก

13,736.31ตันคารบอนไดออกไซด

การนำน้ำ
กลับมาใชใหม
10,725 ลบ.ม

การใชน้ำ
(น้ำประปา)
44,688 ลบ.ม



การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
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การใชพลังงาน
โดยตรง (ขอบเขต1)

197.29 ตันคารบอนไดออกไซด

การใชพลังงาน
โดยออม (ขอบเขต2)

13,540.06 ตันคารบอนไดออกไซด

การใชน้ำ (น้ำประปา)
48,047 ลบ.ม

ปริมาณน้ำที่
นำกลับมาใชใหม 

14,179 ลบ.ม คิดเปน 30 %

     

     ดวยความตระหนักถึงปญหาภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการเกิดภัยพิบัติตางๆ จากธรรมชาติซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย

ทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางในการชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก

อยางเหมาะสม ทั้งจากกระบวนการผลิต การขนสงผลิตภัณฑ รวมถึงงานสำนักงาน เพื่อแสดงเจตนารมยที่จะรวมกันควบคุม

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไมใหสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส

     บริษัทฯ ตระหนักอยูเสมอวาประเด็นดานวิกฤตการณน้ำในประเทศไทยและท่ัวโลกยังคงเปนประเด็นสำคัญและมีปญหามา

อยางตอเน่ือง ท้ังปญหาการขาดแคลนน้ำ ปญหาอุทกภัย และภัยแลง บริษัทฯ จึงไดกำหนดเปาหมายในการลดปริมาณการใชน้ำ

โดยมีการใชน้ำอยางรูคุณคาและกอประโยชนสูงสุด และมีการนำน้ำท้ิงมาบำบัดเพ่ือใหมีคุณภาพสำหรับนำกลับมาใชใหมไดมากข้ึน 

เปาหมายการใชน้ำ

     ปริมาณการนำน้ำกลับมาใชซ้ำ 30% ตอป

     ผลการดำเนินงาน ป 2562

     บริษัทฯ มีการใชน้ำประปาในกระบวนการผลิต 100% โดยป 2562 มีการใชน้ำประปา 44,688 ลบ.ม เฉลี่ย 3,724 ลบ.ม

ตอเดือน และมีน้ำที่นำกลับมาใชใหมจำนวน 14,179 ลบ.ม โดยคิดเปน 30% 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการน้ำ

การพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
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ปริมาณน้ำเสียที่สูระบบบำบัด 17,218.44 ลบ.ม

การบำบัดน้ำเสีย

การบริหารจัดการวัสดุเหลือใชและของเสีย
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     บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ เลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (AERATION ACTIVATED SLUDGE

PROCESS ; A/S) มาใชในการบำบัดน้ำเสีย กอนนำกลับไปใชประโยชนในดานตางๆ โดยสามารถรองรับน้ำเสียไดสูงสุด 95

ลูกบาศกเมตร ตอวัน และยังมีการจัดทำแผนติดตาม / ตรวจสอบ / ตรวจวัด ดานสิ่งแวดลอม ระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน และ

มีการซอมบำรุงอยางสม่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบคาน้ำท้ิงปละ 2 คร้ัง แหลงน้ำเสียภายในบริษัทฯ มาจาก น้ำหลอเย็น หองน้ำ

การซักลาง การลางพื้นและโรงอาหาร

     บริษัทฯ ใหความสำคัญในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังไดยึดถือและมุงเนนการจัดการของเสียตามหลัง 3Rs อยางตอเน่ือง ซ่ึงประกอบดวย การลดปริมาณของเสียโดยการ

ลดการใช (Reduce) การนำกลับมาใชซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใชใหม (Recycle) เพื่อลดปริมาณของเสียที่ตองกำจัด

และลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

     ในป 2562 บริษัทฯ ไดจัดทำโครงการรณรงคและใหความรูแกพนักงานในการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอยางถูกวิธี 

นอกจากไดรับความรวมมืออยางดีจากพนักงานแลว ยังเปนเปนโครงการที่ปลูกฝงจิตสำนึกในการคัดแยกและการกำจัดขยะ

ที่ถูกวิธีแกพนักงาน

**ไมมีน้ำเสียปลอยทิ้ง

การพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
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การจัดการวัสดุเหลือใช
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เปาหมาย

     ปฏิบัติไดตามมาตรฐานสากลและเปนไปตามกฎหมายกำหนด

     ผลการดำเนินงานป 2562

     ในป 2562 มีสิ่งของและวัสดุที่ไมใชแลวเกิดขึ้นจำนวน 513,256.47 กิโลกรัม โดยผานกระบวนการนำกลับมาใชใหม

(Recycle) จำนวน 401,009 กิโลกรัม เผาเปนเชื้อเพลิง (Incineration for energy) จำนวน 112,247 กิโลกรัม และ ฝงกลบ

(landfill) จำนวน 0 กิโลกรัม

     บริษัทฯ ไดดำเนินการตามกฎหมาย ขอกำหนดอยางเครงครัด และไดรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2004 ซ่ึงเปนมาตรฐาน

การจัดการสิ่งแวดลอม โดยใหความสำคัญดานการตรวจสอบปองกันผลกระทบและการจัดการดานสิ่งแวดลอมใหสอดคลอง

กับลักษณะของธุรกิจ 

     นอกเหนือจากการดำเนินการดังกลาวแลว บริษัทฯ ยังไดวาจางผูใหบริการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของในการ

กำจัดขยะแตละประเภท และยังมีการจัดทำทะเบียนของเสียแยกตามประเภท ไดแก ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะไมอันตราย

ขยะขายได โดยมีการแยกสีถังขยะแตละประเภทอยางชัดเจน วางตามจุดที่กำหนด

 

การสรางการใสใจสิ่งแวดลอมใหแกพนักงาน

     บริษัทฯ จัดใหมีการอบรมพนักงาน เรื่องการจัดการของเสีย การคัดแยกขยะอันตรายและขยะไมอันตราย อยางสม่ำเสมอ

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สรางจิตสำนึก และนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง พรอมทั้ง กำหนดใหพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ในแตละอาคารรับผิดชอบดูแลเรื่องขยะเพื่อชวยรวบรวมนำไปทิ้งในสถานที่ที่กำหนดไว โดยแยกตามประเภท เพื่อรอกำจัด

อยางถูกตองตามที่กฎหมายกำหนด

     บริษัทฯ เช่ือม่ันวาการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกรน้ัน เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ท่ีต้ังไว บริษัทฯ มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินการท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหนอยท่ีสุด เพ่ือสรางความ

ยั่งยืนในอนาคต

22%

78%
0%

ฝงกลบ
(landfill)

เผาเปนเชื้อเพลิง
(Incineration for energy)

รีไซเคิล
(Recycling)
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จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
สนับสนุน (บาท)

พนักงาน
เขารวม (คน)

ผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่ไดรับประโยชน (คน)

มูลคาตอผูที่ไดรับประโยชน
(คน : บาท)

สรางสวนรวมกับชุมชนและสังคม

     ตลอดปที่ผานมา บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไดใหความสำคัญและมุงมั่นในการสรางความสัมพันธ

ที่ยั่งยืนแกชุมชนและสานตอการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชนควบคูไปกับความยั่งยืนของธุรกิจ

ภายใตแนวคิด  "ทานตะวันเพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน"
กลยุทธการพัฒนา :      สรางจิตสำนึกที่ดีใหกับบุคลากรภายในองคกร การมีจิตสาธารณะ การแบงปน  พรอมที่จะรวม

                              ชวยเหลือสนับสนุน ทั้งชุมชนใกลเคียงและชุมชนตางๆ ตามความเหมาะสม  อยางสรางสรรค  

                              เพื่อการอยูรวมกัน อยางมีความสุข และยั่งยืน

เปาหมายการพัฒนา :   การทำใหชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นอยางสรางสรรคและยั่งยืน

                              ภายใตแนวคิด “ทานตะวันเพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน”

     บริษัทฯ รวมมือกับ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ดวยการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการสรางอาชีพแกผูพิการในเขตจังหวัดนครปฐม

จำนวน 13 คน โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสที่ผูพิการสามารถประกอบอาชีพใหสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เพื่อยก

ระดับคุณภาพชีวิตไดอยางยั่งยืน โดยมี คุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม พรอมคุณธัมมิกา นิยมศิลป

นายกเหลากาชาดจังหวัดนครปฐมเปนผูรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

31 2,403,320 736 13,755 1 : 175
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สรางสวนรวมกับชุมชนและสังคม

     บริษัทฯ รวมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ แกหนวยงานภาครัฐและเอกชน ม่ีจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจำป 2562

อยางตอเน่ือง เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนและสงเสริมความสามารถของเด็กและเยาวชน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ตามคำขวัญวันเด็กประจำป 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา พัฒนาชาติ”

     บริษัทฯ จัดตั้ง “คณะทำงานสงเสริมสุขภาพ” เพื่อเปนคณะทำงานที่ถายทอดความรูและจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแก

พนักงาน ใหมีสุขภาพดี หางไกลจากโรคภัยสูการเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพวัยทำงานอยางเปนรูปธรรม โดยคณะทำงาน

สงเสริมสุขภาพไดผานการเวิรกชอป “Healthy Organization Meeting คร้ังท่ี 9” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พรอมรับเกียรติบัตรเขารวมเคร่ือขายคนไทยไรพุง โดยมี ศาสตราจารย แพทยหญิงวรรณี นิธิยานันท

ประธานคณะกรรมการเครือขายคนไทยไรพุงเปนผูมอบ ณ อาคารศูนยเรียนรูสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสราง

สุขภาพ กรุงเทพมหานคร

SUSTAINABILITY REPORT 2019 41

การพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน



สรางสวนรวมกับชุมชนและสังคม

     บริษัทฯ สงมอบ “ถุงขยะสลายตัวไดโดยธรรมชาติ 100%”

ชวยเหลือผูประสบภัยพายุปาบึก จ.นครศรีธรรมราช จำนวน

400 กิโลกรัม ใหแก คุณจำเริญ ทิพญพงศธาดา ผูวา

ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรองศาสตราจารย

ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน ผูแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ศูนยชวยเหลือผูประสบภัย พายุปาบึก ม.วลัยลักษณ เปน

ตัวแทนรับมอบและนำไปชวยเหลือผูประสบภัยตอไป

     บริษัทฯ ตระหนักถึงการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงนำพลาสติกท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต

นำกลับมาใชประโยชนอีกครั้ง โดยการทำหลอดพลาสติก เพื่อนำไปทำหมอนหลอดสำหรับผูปวย พรอมสงมอบผานหนวยงาน

ตางๆ ที่มีความตองการ อาทิ โรงพยาบาล กลุมจิตอาสา เปนตน

     บริษัทฯ สงมอบผลิตภัณฑ “SUNBIO” ถุงสุขา ถุงรวบรวม

และถุงขยะ จำนวน 1,000 ชุด ท่ีจัดทำข้ึนเฉพาะกิจ เพ่ือนำไป

มอบใหผูประสบภัยน้ำทวมสำหรับขับถายในสภาวะฉุกเฉิน

หรือภัยพิบัติ สามารถสลายตัวไดทางธรรมชาติ 100% โดย

เขาสมทบแกสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ซ่ึงมี คุณวรวรรณ

ติณสูลานนท รองผูจัดการฝาย ประชาสัมพันธ และคุณอรชุน

รินทรวิฑูรย ผูประกาศขาวไทย ทีวีชอง 3 เปนผูรับมอบ ณ

อาคารมาลีนนททาวเวอร อาคาร 2 ถนนพระรามสี่

กรุงเทพมหานคร

     บริษัทฯ เขารวมโครงการ “Say Hi to Bio, Say No

to Foam” นำ SUNBIO ผลิตภัณฑเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

รวมงานแถลงขาวประกาศเจตนารมณหยุดจำหนายภาชนะ

โฟมบรรจุอาหาร ซึ่งจัดโดย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด

(มหาชน) ณ แม็คโคร สาขาถลาง จ.ภูเก็ต
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สรางสวนรวมกับชุมชนและสังคม

     รวมสรางนวัตกรรมสุดเจง ‘ถุงพลาสติกสลายตัวได’ จากแปงมันสำปะหลัง ฝมือคนไทย ประเดิมงาน ‘กาชาดสีเขียว

2562’ ในงาน "ถุงพลาสติกสลายตัวไดสำหรับขยะอินทรีย จากหองทดลองสูการขยายผลเพื่อใชงานจริง” พรอมอวดโฉม

"ถุงพลาสติกสลายตัวไดสำหรับขยะอินทรีย” โดยบริษัทฯ สนับสนุนกระบวนการเปาขึ้นรูปถุงพลาสติก ซึ่งสามารถผลิตถุง

พลาสติกสลายตัวได สำหรับขยะอินทรียจำนวน 19,000 ถุง โดยประเดิมนำไปใชท่ีงานกาชาดสวนลุมพินี จัดข้ึนระหวาง 15-24

พฤศจิกายนน้ี เปนงานแรก โดยมีถุงดวยกัน 2 ขนาด คือ ถุงหนากวาง 18 น้ิว สำหรับใชตามรานอาหาร และถุงหนากวาง 30 น้ิว

สำหรับวางตามจุดคัดแยกมากกวา 40 จุดทั่วงานกาชาด โดยมีทีมจิตอาสาที่จะคอยใหขอมูลและแนะนำวิธีการคัดแยกขยะ

ท่ีถูกตองกอนท่ีทางกรุงเทพมหานครจะนำไปบริหารจัดการในโรงงานขยะตอไป เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการแกปญหาขยะพลาสติก 

     โดยบริษัทฯ สงมอบผลิตภัณฑ "ถุงพลาสติกสลายตัวไดสำหรับขยะอินทรีย” เปนผลงานวิจัยของเอ็มเทค สวทช. รวมกับ

บริษัท เอสเอ็มเอส คอรปอเรชั่น จำกัด พัฒนาสูตรพลาสติกชีวภาพมาแปรรูปเปนพลาสติกและทำการผสมสูตรเพื่อเพิ่มสมบัติ

ทางวิศวกรรมใหเหมาะสมกับการนำไปขึ้นรูปเปนฟลมบาง โดยไดรับความรวมมือจากภาคีอุตสาหกรรมพลาสติก ไดแก บริษัท

โททาล คอรเบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย)  จำกัด และ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด เปนผูสนับสนุนวัตถุดิบเม็ดพลาสติก

ชีวภาพ และบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกระบวนการเปาขึ้นรูปถุงพลาสติกสลายตัวได”

     ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรวมสนับสนุนงานกาชาดประจำป 2562 นี้ ใหเปนงานกาชาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเขากับคอนเซ็ปต

“Green Fair” โดยมี คุณชาตรี วัฒนเขจร ผูอำนวยการสำนักส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร เปนผูแทนรับมอบ ณ สำนักระบายน้ำ

กรุงเทพมหานคร ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
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สรางสวนรวมกับชุมชนและสังคม

     รวมนวัตกรรมถุงพลาสติกยอยสลาย 100% ตอยอดผลผลิตการเกษตร ตอบโจทยนโยบาย BCG Economy รวมงาน

“กระทรวง อว. รวมกับเอกชน ขับเคล่ือนงานวิจัยใชไดจริงตอบโจทยนโยบาย BCG” พรอมโชวนวัตกรรม “ถุงพลาสติก

ยอยสลายไดสำหรับขยะเศษอาหาร” ดวยการนำแปงมันมาพัฒนาเปนพลาสติก นำไปใชงานจริงในงานกาชาดที่สวนลุมพินี

ที่ผานมา ซึ่งผลิตภัณฑนี้ เปนตนแบบในการพัฒนาตอบโจทย BCG Economy ดานเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)

โดยการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใชในการเพ่ิมคุณคาหรือการประยุกตใชงานและการแปรรูปของผลิตภัณฑท่ีไดจากการเกษตร

เพ่ือทำใหผลผลิตทางการเกษตรแบบด้ังเดิม มีมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน พรอมอนุรักษส่ิงแวดลอม ขณะเดียวกันก็ตอบโจทย

SMEs ไทย และผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากกระแสอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยมี นายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรี

วาการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.), ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล ผูอำนวยการ สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) พรอมดวยสื่อมวลชน เขาเยี่ยมชมกระบวนการพัฒนาผลิตพลาสติกชีวภาพ

ณ โรงงาน บริษัท เอสเอ็มเอส คอรปอเรชั่น จำกัด จ.ปทุมธานี

     ภายในงานมีการเสวนาหัวขอ “โอกาสและปจจัยในการสราง Value จากวัสดุฐานชีวภาพเพ่ือรวมขับเคล่ือน BCG Model”

ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy และดำเนินงานภายใตแนวคิด

“ทานตะวันเพ่ือทุกชีวิตท่ีย่ังยืน” ต้ังเปานำพลาสติกท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตกลับมาใชประโยชนใหได 100% และริเร่ิม

ผลักดันผลิตภัณฑที่เหลือจากกระบวนการผลิตดังกลาวมาตอยอดทางธุรกิจ 

     ท้ังน้ี บริษัทฯ ในฐานะองคกรหน่ึงท่ีดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ขอรวมเปนสวนหน่ึงรณรงคสงเสริมกับพันธมิตรทุกภาค

สวนเพื่อใหสังคมของเราจัดการปญหาพลาสติกไดอยางยั่งยืน และอยากย้ำเตือนวาพลาสติกไมใชผูราย พลาสติกเปนสิ่งที่มี

ประโยชนเมื่อเรานำมาใชซ้ำ และมีการจัดการอยางถูกวิธีและเหมาะสม”
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     เขามอบทุนการศึกษาแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลออมใหญ (วัดออมใหญ) และโรงเรียนเทศบาล 2

วัดออมใหญ (นครราษฎรวิทยาคาร) เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการ

สนับสนุนการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน อันจะเปนกำลัง

สำคัญของชาติตอไป 

     นำผลิตภัณฑของบริษัทฯ เขามอบเพื่อนำไปจัดกิจกรรม

วันเด็กแหงชาติประจำป 2652 ณ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แกว

จังหวัดนครปฐม

     รวมแหเทียนพรรษาประจำป สืบสานประเพณีชาวพุทธ โดย คุณดารารัตน ปุยชัยภูมิ ผูชวยผูจัดการฝายบริหารทรัพยากร

บุคคล เปนตัวแทนบริษัทฯ พรอมพนักงานรวมประเพณีแหเทียนพรรษา ประจำป 2562 ซ่ึงจัดโดยเทศบาลตำบลออมใหญ เขา

รวมขบวนแหเทียนพรรษา จากสำนักงานเทศบาลตำบลออมใหญไปถวายแดพระภิกษุสงฆประจำวัดที่อยูในเขตเทศบาล ณ

อ.สามพราน จ.นครปฐม ไดแก วัดสิรินธรเทพรัตนาราม  วัดเทียนดัด  วัดออมใหญ และวัดคลองออมใหญ โดยมี คุณทศพล

รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลออมใหญ เปนประธานในพิธี ซ่ึงบริษัทฯ หวังเปนสวนหน่ึงในการรวมสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท่ีดีงามของพุทธศาสนิกชนโดยเขารวมกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง
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     โครงการ “Born To Be Good ชวนเพื่อนทำดีเดือนเกิด” ซึ่งเปนโครงการใหพนักงานรวมกันทำดีในเดือนเกิด โดยมี

กิจกรรมที่หลากหลายในแตละเดือน ทั้งการทำบุญเลี้ยงพระ บำเพ็ญประโยชน และการรวมพัฒนาชุมชนบริเวณรอบโรงงาน 

     รวมสนับสนุนงาน innoBioPlast 2019 : Circular Economy Opportunities for Bioplastics โดย คุณนฤศสัย มหฐิติรัฐ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสำนักวิเคราะหนโยบายแผนงานและประเมินผล เปนผูแทนบริษัทฯ รวมถายภาพกับคณะกรรมการ

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) ในฐานะผูสนับสนุนการจัดงาน innoBioPlast 2019 ซึ่งภายในงานดังกลาว

ไดจัดใหมีงานเสวนาโดย คุณเดชบดินทร เหรียญทรัพยดี รองกรรมการผูจัดการ เปนผูแทนเขารวมเสวนาในหัวขอ Bioplastics

Applications in Thailand/Trends/Research and Development ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรวมออกบูธสินคาในกลุม SUNBIO

เพื่อหวังเปนสวนหนึ่งในการใหความรู และสงเสริมการใชผลิตภัณฑพลาสติกแบบสลายตัวไดทางธรรมชาติ 100% แกสังคม
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     สนับสนุนโครงการ "จิตอาสา 100,000 ชั่วโมง ทำดีทำไดทำดวยกันอีกนะ" ของธนาคารกสิกรไทย รวมกับกลุมจิตอาสา

I SEE U จัดกิจกรรม ณ สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ พระประแดง จำนวน 200 กิโลกรัม (ประมาณ 200,000 เสน)

     สนับสนุนโครงการ “คน กฟผ. ทำดี ป7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กลุมจิตอาสา I SEE U จัดกิจกรรม ณ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จำนวน 50 กิโลกรัม (ประมาณ 50,000 เสน)

โครงการ
"จิตอาสา 100,000 ชั่วโมง
ทำดีทำได ทำดวยกันอีกนะ"

ธนาคารกสิกรไทย 200,000

โครงการ “คน กฟผ. ทำดี ป7” การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

250,000 18,750

50,000

จำนวนการสนับสนุนทั้งหมด (เสน) มูลคา (บาท)

ชื่อโครงการ หนวยงาน จำนวนหลอดที่สนับสนุน (เสน)
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     THIP เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน รวมใจบริจาคโลหิต ผนึกกำลังรวมกับสำนักงานเหลากาชาดจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ

บริจาคโลหิต ประจำป 2562 เพื่อศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย นำไปใชประโยชนในการชวยเหลือเพื่อนมนุษย

ผูเจ็บปวย โดยมีผูบริหารและพนักงาน THIP เขารวมบริจาคโลหิต ทั้งนี้โครงการฯ มีกำหนดจัดขึ้นตลอดทั้งป เพื่อใหพนักงาน

THIP รวมบริจาคโลหิต เพื่อชวยเหลือผูปวย สงตอการใหเพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 

     ผนึกกำลัง สิงห เอสเตท รวมโครงการ Let’s Go Green, Save The Earth ตั้งเปาขอเปนสวนหนึ่งสนับสนุนการรักษา

สิ่งแวดลอม รวมเปนภาคีรณรงคลดปญหาขยะ และสงเสริมโครงการวิภาวดีไมมีขยะภายใตแคมเปญ Let's Go Green, Save

The Earth โดยไดรับความรวมมือจากบริษัทพันธมิตรผูเชาอาคารซันทาวเวอรส และบริษัทใกลเคียงในยานวิภาวดี รวมกวา 20

บริษัท เขารวมโครงการฯ เพราะปญหาขยะพลาสติกในทุกวันนี้ เกิดจากการขาดความรู ขาดวินัย และการจัดการหลังใชงาน

ของพลาสติก จึงไดรวมทำโครงการนี้ขึ้นมา และถือโอกาสนี้สรางการรับรูตอความแตกตางของถุงพลาสติกแตละชนิดใหแก

ผูบริโภค โดยเฉพาะพลาสติกสลายตัวไดตามธรรมชาติ 100% ซึ่งเปนทางเลือกใหม เมื่อนำไปกลบฝงแลวสามารถยอยกลาย

เปนปุย 100% ควบคูกับการมุงสรางความรู ความเขาใจตอเรื่องพลาสติกใหแกประชาชน เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุน

การรักษาสิ่งแวดลอมตอไป”
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     “THIP SPORT DAY” ปลุกกระแสรักษสุขภาพ

เพื่อพนักงานมีกายใจที่แข็งแรง

นำโดย คุณอรวีณา มณีแสงสาคร ประธานคณะทำงานดำเนินการ

สงเสริมสุขภาพ เปดตัวโครงการการสงเสริมสุขภาพ ภายใต

แนวคิด “THIP SPORT DAY” วันแหงการออกกำลังของชาว

ทานตะวัน จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ พรอมมอบอุปกรณกีฬา

แกพนักงาน อาทิ แบดมินตัน ฟุตซอล ฟุตบอลเล็ก ตะกรอ

ปงปอง แอโรบิค เปนตน เพื่อใหพนักงานนำไปออกกำลังกาย

ในชวงเวลาวางจากการทำงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริม

สรางสุขภาพพนักงานใหแข็งแรงทั้งกายและใจ พรอมสรางสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานผานการเลนกีฬา ทั้งนี้ไดจัดกิจกรรม

เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนรอบบริเวณโรงงานทานตะวันอุตสาหกรรมเปนครั้งแรก ปลุกกระแสรักษสุขภาพในหมูพนักงาน โดยมี

คุณเดชบดินทร เหรียญทรัพยดี รองกรรมการผูจัดการ เปนประธานในพิธี ซึ่งมีพนักงานเขารวมกิจกรรมกวา 100 คน โดยจะ

มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่องใหแกพนักงาน เพราะสุขภาพกายที่แข็งแรง ยอมสงผลดีตอตนเอง การดำเนินชีวิต

ครอบครัว ขยายไปสูระดับองคกรและสังคมอยางยั่งยืนในที่สุด โดยกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น ณ โรงงานทานตะวันอุตสาหกรรม

ออมใหญ จ. นครปฐม

     THIP ชื่นชม!!! พนักงานทำดี โดย

คุณเดชบดินทร เหรียญทรัพยดี รองกรรมการผูจัดการ และ

คุณปรวีย เรณสถาน ผูอำนวยการสายงานการผลิต มอบประกาศ

เกียรติบัตรความดีแกพนักงาน ท่ีไดเขาไปชวยปองกันและระงับ

ฃเหตุอัคคีภัยโรงงานขางเคียง ซ่ึงสมควรแกการยกยองสรรเสริญ

ใหเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน ณ โรงงานทานตะวันอุตสาหกรรม

ออมใหญ จ. นครปฐม

     THIP เพ่ือทุกชีวิตท่ีย่ังยืน จัดกิจกรรมเน่ืองในวันงดสูบบุหร่ีโลก

ซ่ึงตรงกับวันท่ี 31 พฤษภาคมของทุกป เพ่ือรณรงค ลด ละเลิก

การสูบบุหรี่แกพนักงาน โดยโดยแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

ดำเนินกิจกรรมประกอบไปดวยนิทรรศการแสดงพิษภัยของบุหร่ี

และกิจกรรมรณรงคงดสูบบุหร่ี พรอมแจกของรางวัลใหแกพนักงาน

ท่ีรวมกิจกรรม ณ บริเวณโรงอาหาร โรงงานทานตะวันอุตสาหกรรม

จังหวัดนครปฐม ท้ังน้ีผูท่ีสูบบุหร่ีสามารถขอรับคำปรึกษาเพ่ือเลิก

สูบบุหร่ีไดท่ี ศูนยบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดกทม

ทุกแหง หรือขอรับคำปรึกษาไดท่ี ศูนยบริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพท

แหงชาติ โทร.1600 ตลอด 24 ชั่วโมง



     ลุยตอ!!! คณะทำงานดำเนินการสงเสริมสุขภาพเพิ่มความเขมขน เพื่อพนักงานสุขภาพดีมีสุข

โดย คุณอรวีณา มณีแสงสาคร ผูชวยผูอำนวยการกลุมงานการผลิต 1 ประธานคณะทำงานดำเนินการสงเสริมสุขภาพ พรอม

ดวยคณะทำงานดำเนินการสงเสริมสุขภาพ ใหการตอนรับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ส.พ.ส.) ภายใตโครงการพัฒนา

สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ติวเขมการดำเนินงาน

เชิงกระบวนการในสถานประกอบการ เพ่ือนำความรูมาปรับใชในการจัดทำกิจกรรมขับเคล่ือนสุขภาพพนักงาน โดยมีเปาหมาย

ใหพนักงานมีสุขภาพท่ีดีและมีสุข โดยเช่ือวาสุขภาพท่ีดี นำไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนครอบครัว และสังคม

อยางยั่งยืนในที่สุด
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1 15 กุมภาพันธ 2562 115 30,450

2 17 พฤษภาคม 2562 89 26,950

3 23 สิงหาคม 2562 84 25,200

4 22 พฤศจิกายน 2562 120 30,800

480 113,400

รวมจำนวนพนักงานเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น (คน) รวมปริมาณเลือดที่สามารถรับบริจาคได (ซีซี)

ครั้งที่ วันที่ จำนวนพนักงานที่เขารวม ปริมาณเลือดที่สามารถบริจาคได (ซีซี)



     ปจจุบันบริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้น 1,654 คน โดยมีสถิติทางดานบุคลากรที่สำคัญ

ดังนี้

ขอมูลจำนวนพนักงานทั้งหมด

ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน
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ชาย หญิง

61%

61%

39%

39% 37%63% 39%61%

สัดสวนพนักงานทั้งหมด

สัดสวนพนักงาน
ระดับบริหาร

สัดสวนพนักงาน
ระดับจัดการ

สัดสวนพนักงาน
ระดับพนักงาน

อัตราการลาออกของพนักงาน 

พนักงานรายเดือน 

พนักงานรายวัน

1.44%

5.63%



ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน
อัตราพนักงานลาคลอดกลับมาทำงาน

จากขอมูลป 2562 พบวา มีพนักงานเพศชายคิดเปน 39 % และเปนเพศหญิง คิดเปน 61% ของพนักงานทั้งหมด

     ในการจางงานนั้นบริษัทฯ มีนโยบายเปดรับบุคลากรจากชุมชนรอบโรงงาน พรอมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพ

ชีวิตใหแกคนในชุมชนซึ่งนับเปนการกระจายรายไดสูชมชน ชวยเสริมสรางความสัมพันธและการยอมรับจากชุมชน

     การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ มิใชเพียงแตการฝกอบรมภาคทฤษฎีแตเพียงอยางเดียว แตยังมีการฝกอบรม

ดานทักษะการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่จริง  เพื่อใหพนักงานเกิดทักษะและศักยภาพในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อชวย

ลดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

ความผูกพันธของพนักงานตอองคกร

     บริษัทฯ จัดใหมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อนำความคิดเห็นที่ไดมาพัฒนาการดำเนินการดานการสรางความ

ผูกพันธพนักงาน ซึ่งในป 2562 คะแนนความผูกพันธองคกรอยูที่ 74% 

การพัฒนาพนักงานควบคุมกับการพัฒนาองคกร

     บริษัทฯ เชื่อมั่นวา พนักงานเปนบุคลากรที่ทรงคุณคาตอองคกร และเปนหัวใจหลักที่สงผลใหองคกรประสบความสำเร็จ

ดังนั้น บริษัทฯจึงมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางตอเน่ือง รวมถึงรักษาพนักงานที่มีความรูความสามารถใหอยูกับ

องคกร โดยดูแลพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมุษยชนและสิทธิแรงงาน

     บริษัทฯ จัดหลักสูตรฝกอบรมภายในและภายนอกที่หลากหลาย เพื่อเสริมความรูและความสามารถของผูบริหารและ

พนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ ยังพัฒนา และสงเสริมใหพนักงานที่มีความรูและประสบการณจากการฝกอบรมเปนวิทยากร

ภายใน เพ่ือถายทอดความรูและประสบการณทำงานจริงใหแกเพ่ือนพนักงาน คนอ่ืนนำไปตอยอดในการทำงานตอไป อีกท้ังยัง

เปนการสรางคุณคาใหแก พนักงานที่ไดรับคัดเลือกเปนวิทยากรมีความภาคภูมิใจในตนเอง อันจะชวยสราง แรงจูงใจในการ

พัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน

ลาคลอด

คน คน
24

กลับมา คิดเปนทำงาน

20 83%

ชั่วโมงการฝกอบรม (ชม./คน/ป)

ระดับผูบริหาร
63.18

ระดับปฏิบัติการ
10.43

ระดับพนักงาน
28.01

ระดับบังคับบัญชา
55.18
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

     ความปลอดภัยนับเปนเปาหมายหลักของการดำเนินธุรกิจของบริษัทอีกทั้งยังเปนดัชนีชี้วัดหลักในการวัดความสำเร็จของ

องคกร ซึ่งสงผลถึงชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกรอยางเปนสาระสำคัญ บริษัทจึงมุงมั่นดำเนินงานตามนโยบายดานความ

ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด

แนวทางการดำเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เปาหมาย : ลดจำนวนอุบัติเหตุเปนศูนย

     ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยเปนสิ่งที่องคกรให

ความสำคัญ ไมเพียงตอบริษัทฯ หากยังสำคัญตอผูมีสวน

ไดเสีย อันไดแกพนักงาน ผูรับเหมาและชุมชน บริษัทฯ จึง

มีนโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กำหนดให

พนักงานและผูรับเหมามีหนาที่และความรับผิดชอบดาน

ความปลอดภัยท้ังตอตนเองและเพ่ือนรวมงาน โดยมี โครงสราง

การบริหารดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และมาตรฐาน

ระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกท้ัง

สงเสริมใหเกิดการจัดการอบรมดานความปลอดภัยในองคกร

อยางตอเนื่อง ในป 2562 ที่ผานมา มีการจัดอบรมได

ความปลอดภัยถึง 7 หลักสูตรดวยกัน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

จำนวนอุบัติเหตุทั่วไป (หยุดงานแตไมถึง 3 วัน) = 3

จำนวนอุบัติเหตุเล็กนอย (ไมหยุดงาน) = 7

จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นรุนแรง (หยุดงานเกิน 3 วัน) = 8

จำนวนรวมการเกิดอุบัติเหตุ = 19

ปฏิบัติตามขอกำหนด
ดานความปลอดภัย

สอดสองจุดบกพรอง
เพ่ือลดความเส่ียงในการ

เกิดอุบัติเหตุ

จัดอบรม
ดานความปลอดภัย

โดยผูเช่ียวชาญ

จำกัดบุคคลท่ีเขา
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

สนับสนุนและสงเสริม
สุขอนามัยท่ีดีแกพนักงาน

ปฏิบัติหนาท่ีอยางระมัดระวัง
และไมสงผลกระทบตอชุมชน

หรือส่ิงแวดลอมรอบขาง

ปฏิบัติตามมาตราการ
รักษาความปลอดภัย
และแผนกฉุกเฉิน
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ผลการดำเนินงานดานความปลอดภัย

     สำหรับผลการดำเนินงานท่ีสะทอนประสิทธิภาพและความมุงม่ัน ดานความปลอดภัย บริษัทฯ ไดจัดเก็บขอมูลทางสถิติผาน

ดัชนีช้ีวัดอัตราการบาดเจ็บข้ันรุนแรงของพนักงานจากอุบัติเหตุ ซ่ึงจากการเก็บขอมูลทางสถิติในป 2562 ท่ีผานมา พบวา อัตรา

การบาดเจ็บขั้นรุนแรงของพนักงานมีคาเทากับ 8 ครั้ง และไมพบวามีการเสียชีวิตของพนักงาน

กิจกรรมดานการสงเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

     กิจกรรม Safety Morning Talk เพื่อสื่อสารขาวสารและกิจกรรมดานความปลอดภัยประจำเดือนใหพนักงานทุกทาน

รับทราบ และการทำกิจกรรม KYT รวมกันเพื่อสรางความตระหนักในการทำงาน

     อบรมการใชระบบสปริงเกอร

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

54 SUSTAINABILITY REPORT 2019

การพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน



     ทาสีตีเสนเขตหามวาง
ของขวางอุปกรณฉุกเฉิน
ตางๆ 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

     การอบรมหลักสูตรดาน
ความปลอดภัย

     อบรมปฐมพยาบาล
เบื้องตน
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GRI Content Index

GRI Standard

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

102-1 Name of the organization

Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization

Supply chain

Activities, brands, products,
and services

Information on employees and
other workers

Significant changes to the organization
and its supply chain

Precautionary Principle or
approach
External initiatives
Membership of associations

Governance structure
Delegating authority

Conflicts of interest

Executive-level responsibility for
economic, environmental and
social topics
Composition of the highest governance
body and its committees

Role of highest governance body in
setting purpose, values,
and strategy

Evaluating the highest governance
body’s performance

Nominating and selecting the highest
governance body

Statement from senior decision-maker

Key impacts, risks, and opportunities

Values, principles, standards, and
norms of behavior

102-2

102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8

102-9

102-10

102-11

102-12
102-13

4

4-9

4
4
13
4
4
51-52 SDG 8

35

2-3

30-31

-
5

102-14

102-15

2-3

30-31

102-16 28-29 SDG 16

102-18
102-19

102-20

102-22

102-24

102-25
102-26

102-28

Identifying and managing economic,
environmental, and social impacts

102-29

Highest governance body’s role in
sustainability reporting

102-32

Communicating critical concerns102-33

13
19

19

13,19

-

28
19

26-27

30-31

SDG 5
SDG 16

SDG 16

SDG 16

26-27

24-25

ORGANIZATIONAL PROFILE

STRATEGY

Ethics and Integrity

GOVERNANCE

General
Disclosure

2016

Disclosure SDGs External
Assurance

Page
number (s)
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PROCUREMENT PRACTICE

GRI Content Index

GRI Standard

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

Material Topics
GRI 200 Economic Standard Series

102-40 List of stakeholder groups

Identifying and selecting stakeholders
Approach to stakeholder engagement
Key topics and concerns raised

Defining report content and topic
boundaries

Entities included in the consolidated
financial statements

List of material topics

Restatements of information

Changes in reporting
Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Content point for questions regarding
the report

Collective bargaining agreements

Claims of reporting in accordance with
the GRI Standards

Explanation of the material topic and
its Boundary

The management approach and its
components
Evaluation of the management approach

Explanation of the material topic and
its Boundary

Direct economic value generated and
distributed

GRI content index

External assurance

102-41
102-42
102-43
102-44

102-45

102-46

102-47

102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53

102-54

102-55

102-56

24-25

-
24-25
24-25
24-25

-

64

26-27

64
64
64
64
64
64

64

58-63

103-1

103-2

103-3

103-1

The management approach and its
components

103-2

Evaluation of the management approach103-2

Proportion of spending on local suppliers204-1

Effective time and cost management of
packaging procurement 
Percentage of efficiency in supplier
contract management

BCP
Indicator

35

35

35

14

-

201-1

32

32

32

32-35 SDG 2
SDG 5
SDG 7
SDG 8
SDG 9

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

REPORTING PRACTICE

ECONOMIC PERFORMANCE

General
Disclosure

2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 201: 
Economic

Performance
2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 204:
Procurement
Practices 2016

Sustainable
Supplier

Development

Disclosure SDGs External
Assurance

Page
number (s)
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ENERGY

WATER

EMISSIONS

GRI Content Index

GRI Standard

Material Topics
GRI 200 Economic Standard Series

Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

The management approach and its
components
Evaluation of the management approach
Communication and training about
anti-corruption policies and procedures

Confirmed incidents of corruption and
actions taken

103-2

103-2

205-2

205-3

28-29

28-29

28-29

28-29

28-29

SDG 16

SDG 16

Explanation of the material topic an
its Boundary

Explanation of the material topic and
its Boundary

103-1

103-1

Explanation of the material topic and
its Boundary

103-1

Direct (Scope 1) GHG emissions305-1

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions305-2

Volume of flared and vented
hydrocarbon

OG6

Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides
(SOX), and other significant air
emissions

305-7

The management approach and its
components
Evaluation of the management approach

103-2

103-3

36-37

37 SDG 12,13,14,15

SDG 2,12,13,14,1537

-

-

36-37

36-37

The management approach and its
components

103-2

Evaluation of the management approach

Water withdrawal by source

103-3

303-1

Water recycled and reused303-3

37-38

37-38

37-38

37-38

37-38

SDG 6

SDG 6,8,12

The management approach and its
components

103-2

Evaluation of the management approach

Energy consumption within the
organization

Energy intensity

103-3

302-1

302-2

36-37

36-37

36-37

36-37 SDG 7,8
,12,13

36-37 SDG 7,8
,12,13

ANTI-CORRUPTION
GRI 103

Management
Approach 2016

GRI 205 :
Anti-Corruption

2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 103
 Management

Approach 2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 305 :
Emissions 2016

GRI 303 :
Water 2016

GRI 302 :
Energy 2016

Disclosure SDGs External
Assurance

Page
number (s)
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ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURES AND INVESTMENT

PRODUCTS TRANSPORTATION

SUPPLIE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

GRI Content Index

GRI Standard

Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

103-2 The management approach and its
components

307-1 Non-compliance with environmental
laws and regulations

103-2 The management approach and its
components

103-3

36-39

36-39 SDG 16

36-39

36-39Evaluation of the management approach

103-3 Evaluation of the management approach

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

103-2 The management approach and its
components

103-3 Evaluation of the management approach

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

103-2 The management approach and its
components

103-3 Evaluation of the management approach

BCP
Indicator

Total environmental protection
expenditures and investment type

BCP
Indicator

-

-

-

-

-

-

-

-Significant environmental impacts of
transporting products

308-2

35

35

35

-Negative environmental impacts in the
supply chain and actions taken

306-1 Water discharge by quality and destination
306-2 Waste by type and disposal method

306-3 Significant spills

103-2 The management approach and its
components

103-2

36-39

37-38
37-38

SDG 3,6,12,14

36-39

36-39Evaluation of the management approach

EFFLUENTS AND WASTE

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 308 :
Supplier Environmental

Assessment 2016

GRI 306 :
Effluents and
Waste 2016

GRI 307 :
Environmental

Compliance 2016

Disclosure SDGs External
Assurance

Page
number (s)
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LOCAL COMMUNITIES

LABOR/MANAGEMENT RELATION

GRI Content Index

GRI Standard

Material Topics
GRI 400 Social Standard Series

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

The management approach and its
components
Evaluation of the management approach

103-2

103-2

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary
The management approach and its
components

Evaluation of the management approach

Best Employer Score by AON Hewitt

103-2

103-2

BCP
Indicator

Types of injury and rates of injury,
occupational diseases, lost days, and
number of work-related fatalities

403-2

Emergency PreparednessOGSS

New employee hires and employee
turnover

401-1

EMPLOYMENT
GRI 103

Management
Approach 2016

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary
The management approach and its
components
Evaluation of the management approach

103-2

103-2

51-52

51-52

51-52

51-52

51-52

51-52

-

53

-

51-52 SDG 5
SDG 8

SDG 3
SDG 8

53-55

53-55

53-55

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary
The management approach and its
components
Evaluation of the management approach

103-2

103-2

Average hours of training per year per
employee

404-1

Percentage of employees receiving
regular performance and career

404-3

52

52

52

52

52

SDG 4,8,5

SDG 4,8,5

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary
The management approach and its
components

Evaluation of the management approach

Operations with local community
engagement, impact assessment, and
development programs

103-2

103-2

413-1

40-50

40-50

40-50

40-50

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 403 :
Occupational Health

and Safety 2016

GRI 404 :
Training and

Education 2016

GRI 413 :
Local

Communities
2016

GRI 401 :
Employment 2016

Disclosure SDGs External
Assurance

Page
number (s)

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

TRAINING AND EDUCATION
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GRI Content Index

MARKETING AND LABALING

GRI Standard

Material Topics
GRI 400 Social Standard Series

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

The management approach and its
components
Evaluation of the management approach

103-2

103-2

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary
The management approach and its
components

Evaluation of the management approach

Incidents of non-compliance concerning
marketing communications

103-2

103-2

417-3

10-12

10-12

10-12

-

Number of suppliers that were
self-assessed using SCOC criteria

BCP
Indicator

Negative social impacts in the supply
chain and actions taken

414-2

-

-

-

-

-

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
GRI 103

Management
Approach 2016

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary
The management approach and its
components

Evaluation of the management approach

103-2

103-2

Non-compliance with laws and
regulations in the social and economic
area

419-1

28-29

28-29

28-29

29 SDG 16

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 417 : 
Marketing and
Labeling 2016

GRI 419 :
Socioeconomic

Compliance 2016

GRI 414
Supplier Social

Assessment 2016

Disclosure SDGs External
Assurance

Page
number (s)

SOCIOECONOMIC COMPLIANCE
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ที่มาของรายงาน

     ในป 2562 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปของบริษัทฯ ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (Disclosure 102-52) โดยมีรอบการรายงานตั้งแตวันที่ 1

มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (Disclosure 102-50) และใชแนวทางการรายงานตาม GRI Sustainability Reporting

Standards (GRI Standards) (Disclosure 102-54) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชื่อมโยงผลการดำเนินการตามกลยุทธองคกรที่

ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนแหงสหประชาชาติ (United Nations : Sustainable Development Goals: SDGs)

ขอบเขตของรายงาน (Disclosure 102-45, Disclosure 103-1)

     รายงานฉบับน้ีนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำป 2562 รอบการรายงานต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมผลการดำเนินงานท้ังในสวนของโรงงาน และ สำนักงานออฟฟศ

อาคารซันทาวเวอร

การใหความเชื่อมั่นตอรายงาน 

     รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาสำคัญโดยผูบริหารระดับสูงของแตละกลุมงาน (Disclosure 102-32) ผานการประชุม

คณะกรรมการกำกับนโยบายความยั่งยืนขององคกร เพื่อใหความเชื่อมั่นวา ขอมูลที่รายงานครบถวน ถูกตองและครอบคลุม

การตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

การสอบถามขอมูล

     หากมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาติดตอ ฝายกิจการสังคมเพื่อความยั่งยืนขององคกร

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

E-mail : corpcom@thantawan.com 

โทรศัพท 0 2273 8333
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