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วิสัยทศัน ์พันธกจิ วัตถุประสงคห์ลักขององคก์ร และกลยุทธข์องบริษัทฯ 
 บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ไดป้ระกาศวิสยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถปุระสงคห์ลกั และกลยทุธข์องบรษัิทฯ เพื่อให้

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัในองคก์รไดร้บัทราบ เขา้ใจร่วมกัน เพื่อผลกัดนัใหบ้ริษัทฯสามารถบรรลเุป้าหมายและกา้วไปใน

ทิศทางที่ก าหนดไวอ้ยา่งมั่นคง นอกจากนี ้บรษัิทฯยงัไดเ้ผยแพรแ่ก่สาธารณชน คูค่า้ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ของบรษัิทฯ เพื่อ

รบัรูท้ิศทางและอนาคตของบรษัิทฯ และด าเนินธุรกิจรว่มกนักบับรษัิทฯไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืน 

วิสัยทัศน ์    “เป็นผูน้  านวตักรรมบรรจภุณัฑร์ะดบัสากล” 
พันธกิจ      “เราจะใชน้วตักรรม เทคโนโลยี และประสบการณด์า้นบรรจุภณัฑพ์ลาสติกสู่การออกแบบ วิจัย ผลิต และจัด
จ าหน่าย ตลอดจนเป็นผูใ้หบ้ริการที่สรา้งคณุค่าเพิ่มใหแ้ก่พนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสยีทกุกลุม่” 
วัตถุประสงคห์ลักขององคก์ร ทานตะวนั จะขยายธุรกิจที่เนน้ผลิตสินคา้ที่ผสมผสานกับคุณค่า (Value) และนวตักรรม 
(Innovation) สูต่ลาดสากล อีกทัง้ขยายไปยงับรรจภุณัฑท์ี่ไมใ่ช่พลาสติก (Non-Plastic Packaging) โดยยงัคงสมรรถนะหลกั
ขององคก์รในดา้นบรรจภุณัฑ ์

กลยุทธ์ เร่งสร้างการเติบโตของก าไรทั้งจากทั้งภายในและภายนอกโดยการปรับโครงสร้างของรายได้ (Portfolio 
transformation) ที่มุ่งเน้นสินคา้และบริการ (Solution) ที่ตอบสนองผู้บริโภคดา้นสุขอนามัยและความสะดวกส าหรบัทุก
รูปแบบของการด าเนินชีวิต  โดยมีกลยทุธด์งันี ้

1. ขยายฐานลกูคา้ของสินคา้รบัจา้งผลิต (OEM/ODM) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
2. มุง่เนน้การเติบโตของสินคา้ท่ีมีตราสินคา้ของบริษัทฯ (Own brand) โดยการออกสินคา้ใหม ่และขยายตลาดไปยงั

ภมูิภาคอาเซียน
3. พฒันาความสามารถในการแข่งขนัดา้นตน้ทุนในดา้นการผลิต และห่วงโซ่อปุทานโดยการปรบัปรุงกระบวนการ

และการน าเทคโนโลยีดิจิตอลเขา้มาช่วย
4. ส ารวจและสรรหาหุ้นส่วนทางธุร กิจเ พ่ือขยายธุร กิจใหม่ ท่ีสร้างโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดด

และตอ่ยอดธุรกิจปัจจบุนั
5. พฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจและการเติบโตในอนาคต
นอกจากนี ้บริษัทฯยงัคงใหค้วามส าคญักบัระบบเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) โดยค านึงถึงผลตอบแทนที่ยั่งยืน
แก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ รวมถึงการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร
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  ภาพรวมทางการเงนิ (หน่วย:ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ 3,196.74 3,025.91 3,052.41 
รายไดร้วม 3,210.34 3,058.80 3,086.47 
ก าไรขัน้ตน้ 751.96 601.27 583.68 
ก าไรสทุธิ 347.81 244.52 258.39 
สนิทรพัยร์วม 2,511.52 2,206.69 2,064.31 
สนิทรพัยห์มนุเวียน 1,559.73 1,302.00 1,191.58 
หนีส้นิรวม 497.39 398.37 399.40 
หนีส้นิหมนุเวียน 402.85 343.65 354.59 
สว่นของผูถื้อหุน้ 2,014.13 1,808.32 1,664.91 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 
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อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
อัตราส่วนทางการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เทา่ 3.87 3.79 3.36 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 2.73 2.57 2.03 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 1.28 1.03 0.61 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 10.16 10.31 11.56 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 35.91 35.00 31.00 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เทา่ 5.85 5.78 5.70 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 62.38 63.00 63.00 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้ เทา่ 10.91 10.79 9.39 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 33.47 34.00 38.00 
วงจรเงินสด (Cash cycle) วนั 64.82 65.00 56.00 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)     

อตัราก าไรขัน้ตน้  % 23.52 19.87 19.37 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 12.67 9.42 9.66 
อตัราก าไรอื่น % 0.42 1.08 1.10 
อตัราเงินสดตอ่การท าก าไร % 117.49 125.60 79.22 
อตัราก าไรสทุธิ % 10.83 7.99 8.37 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 18.20 14.08 16.29 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม % 14.74 11.45 12.84 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน % 52.60 39.49 45.57 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่ 1.36 1.43 1.53 
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)     

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.25 0.22 0.24 

อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ เทา่ 243.50 213.08 179.95 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เทา่ 1.52 0.48 0.25 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % N/A 40.85 38.70 
 
หมายเหต ุ  เงินปันผลจ่ายส าหรบังวดปี 2563 จะตอ้งรอมติที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในเดือนเมษายน 2564 
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รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
เรียน ท่านผู้ถอืหุน้ บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั  (มหาชน) 
 

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เผชิญความทา้ทายจากการเปลี่ยนแปลงใน

หลากหลายมิติ ทัง้จากมิติเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ มิติสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม น ามาซึ่งตอ้งปรบัตวัต่อ การเปลี่ยนแปลง 

และการพฒันาศกัยภาพการเติบโตและการแข่งขนัของบรษัิทฯ จากการวางรากฐานใหเ้ป็นองคก์รท่ียืดหยุ่นทนัต่อสถานการณแ์ละ

ยดึมั่นตอ่แนวทางการพฒันาองคก์รอยา่งยั่งยืนอยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหใ้นปีที่ผา่นมาภาพรวมการด าเนินงานของบรษัิทฯ   ถึงแมจ้ะมี

ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยที่ตกต ่าจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรฐัและจีน  รวมทัง้การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่น าไปสูรู่ปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของประชาชนทั่วโลก  แตบ่รษัิทฯยงัสามารถสรา้งผล

ก าไรที่เติบโต โดยในปี 2563 มีผลก าไรสทุธิ 347.80 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2562 ซึ่งมีผลก าไรสทุธิ 244.52 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

103.28 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้ 42.24% การท่ีบรษัิทฯ มีรายไดร้วมและก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ สาเหตหุลกับรษัิทฯไดร้บัค าสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้

ในช่วงครึง่ปีหลงัโดยสินคา้ที่เป็นบรรจุภณัฑพ์ลาสติกถงุซิปยงัคงเป็นที่ตอ้งการของตลาดอย่างต่อเนื่องจากการใชง้านของสมาชิก

ครวัเรอืนระหวา่งอยูบ่า้นในชว่งตอ้ง Lockdown  รวมทัง้บรษัิทฯไดม้ีการสรา้งแบรนดใ์นสว่นสนิคา้ที่บรษัิทฯ ผลติและจดัจ าหนา่ยเอง 

ใหเ้ป็นสนิคา้ที่เขา้ถึงกลุม่ผูบ้รโิภคที่มีความแตกตา่งกนัไดม้ีการเติบโตขึน้ทัง้ตลาดในและตา่งประเทศ 
 

นอกจากผลประกอบการท่ีเติบโตขึน้ซึง่ถือเป็นดา้นเศรษฐกิจ บรษัิทฯยงัค านงึดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม บรษัิทฯยงัคงดแูล

ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อาทิ โครงการพฒันาห่วงโซ่อุปทาน มีการพฒันาการผลิตร่วมกบัคู่คา้ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นลกูคา้หรือ         

ผูจ้ัดจ าหน่ายวตัถุดิบ เพื่อพฒันาการออกแบบสินคา้ ปรบัปรุงขัน้ตอนการผลิต การเลือกใชว้ตัถุดิบที่เหมาะสม เพื่อลดของเสีย      

ลดตน้ทนุการผลติ ไดส้นิคา้ที่ไดค้ณุภาพและมีการออกแบบที่เหมาะสมต่อการใชง้าน โครงการจา้งงานหรอืใหท้นุเลีย้งชีพผูพ้ิการซึ่ง

เป็นญาติพี่นอ้งของพนกังานเป็นการปฏิบัติตามขอ้กฎหมายที่ก าหนด และยงัเป็นการดแูลผูพ้ิการซึ่งมีความเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน

ของบริษัทฯ สง่ผลใหบ้ริษัทฯไดร้บัรางวลัองคก์รที่สนบัสนนุงานดา้นคนพิการ ระดบัดีเด่นประจ า ปี 2563 ของกระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ส่วนดา้นสิ่งแวดลอ้มและชุมชน บริษัทฯใหค้วามส าคญัต่อการดูแลสิ่งแวดลอ้มเพื่อไม่สรา้ง

มลภาวะที่เป็นพิษต่อชุมชนและประเทศชาติ โดยปฏิบัติตามนโยบายการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Waste ผ่าน

กระบวนการ 3Rs หรือ Reduce Reuse และ Recycle รวมไปถึงการจดัการการใชน้ า้ ไฟ และของเสยีที่ใชภ้ายในองคก์ร การลดฝุ่ น 

กลิ่น และความรอ้นในบริเวณท างาน การติดตัง้แผงโซลารเ์พื่อส่งเสริมการใช้พลงังานอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการใช้พลงังาน

ทางเลอืกที่สะอาด ช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศโลก 
 

จากการที่บริษัทฯ ยึดเป็นนโยบายในการใหค้วามส าคญัและดูแล ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

สง่ผลใหใ้นปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ในบริษัทกลุม่หลกัทรพัย ์ESG100 ที่มีการด าเนินงานโดดเด่นดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) รวมทั้ง เข้ารับรางวัล “หุ้นยั่ งยืน” หรือ Thailand 

Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประเภทกลุม่สินคา้อุตสาหกรรม กลุม่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

ซึ่งแสดงถึงการเป็นบริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบองค์กรที่ด  าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง

ความส าเรจ็ทัง้หมดจะเกิดขึน้ไมไ่ด ้ถา้ขาดความรว่มมือและการสนบัสนนุจากผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 
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 ทา้ยสดุนีต้อ้งขอขอบคณุผูม้ีสว่นไดท้กุฝ่าย ตัง้แต่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ สถาบนัการเงิน ลกูคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจน
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ ทกุทา่น ที่ไดร้ว่มแรงรว่มใจกนัผลกัดัน สนบัสนนุ การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ใหม้ีการเติบโตตาม
แนวทางพฒันาอยา่งยั่งยืน เพื่อใหเ้ป็นบรษัิทท่ีมีผลประกอบการท่ีเติบโตอยา่งยั่งยืน ควบคูก่บัการดแูลสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 
 
 
 
 

 
นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ 

ประธานคณะกรรมการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน

ซึ่งเป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณเ์ฉพาะดา้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยและมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2563 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีทัง้สิน้ 5 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดห้ารือรว่มกับผูส้อบบญัชี 
และผูต้รวจสอบภายใน รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร เพื่อรว่มเสนอขอ้มลูและความเห็นในประเด็นที่มีความเสีย่งส าคญัซึง่
เป็นประโยชนต์อ่การบริหารงาน โดยแสดงความเห็นและใหข้อ้เสนอแนะอยา่งเป็นอิสระ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามส าคญั
กบัการสอบทานงบการเงิน  การสอบทานการควบคมุภายใน การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย วา่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ส่งเสริม และสนับสนุนใหม้ีการปฏิบตัิตาม      
แนวปฏิบตัิการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนัของบรษัิท เพื่อสรา้งความโปรง่ใสใหก้บัองคก์ร ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอเป็น
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นรายไตรมาส สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้     

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน   
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินทัง้ประจ าไตรมาสและประจ าปีของบรษัิทฯ รว่มกบัผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 

และฝ่ายจดัการทัง้ในประเด็นความถกูตอ้งเช่ือถือไดแ้ละความเหมาะสม โดยสอบถามและรบัฟังค าชีแ้จงเก่ียวกบัความถกูตอ้งและ
ครบถว้นของงบแสดงฐานะการเงินตามหลกัการบญัชี และพิจารณารายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั รายการปรบัปรุง 
รายการประมาณการทางบญัชี ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความส าคญั ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้บและหารอืกบัผูส้อบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการรว่มประชมุดว้ยเพื่อขอทราบขอ้คิดเห็น หรอื
ขอ้สงัเกตเก่ียวกบักระบวนการจดัท างบการเงิน และการควบคมุภายในดา้นบญัชี รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญั และการน าเสนอ
เรือ่งส  าคญัในการตรวจสอบ ซึง่ไมพ่บปัญหาหรอืรายการผิดปกติที่เป็นสาระส าคญั  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่างบการเงินในปี 2563 มีความถูกต้องตามที่ควรเช่ือถือได้ในสาระส าคัญ              
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัอยา่งเพียงพอ 

2. ระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ   
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคมุภายใน และการบริหารความเสี่ยง รว่มกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบ

ภายในทุกไตรมาส จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2563 ตามแผนงานที่ไดร้บัมอบหมายซึ่งครอบคลมุระบบงานที่ส  าคญั 
รวมทัง้ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร เพื่อปรบัปรุงระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และการบริหารความ
เสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือความบกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญัในระบบการควบคมุภายในการด าเนินการ
ต่างๆ มีการมอบอ านาจและอนมุตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทฯ มีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัธุรกิจของบรษัิท และมีการแบง่แยกอ านาจหนา้ที่โดยชดัเจน  

3. การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีรายการที่มีขอ้บ่งชีถ้ึงความผิดปกติและไดเ้ปิดเผยขอ้มูล  
อยา่งเพียงพอ 
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4. การปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงานต่างๆ เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯไดถื้อปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆที่เก่ียวขอ้งทัง้

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และส านักเลขานุการบริษัท  ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ พบวา่บรษัิทฯ ไดถื้อปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  

5. ก ากบัดแูลในเรือ่งแนวทางปฏิบตัิงานตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 
คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลในเรื่องแนวทางปฏิบัติงานต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน และไดม้อบหมายใหฝ่้าย

ตรวจสอบภายในสอบทานมาตรการและการก าหนดแนวทางเชิงปอ้งกนัการทจุรติและพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมที่อาจจะเกิดขึน้ไดใ้น
ระบบงานต่างๆ รวมถึงขยายแนวทางการปฏิบตัิไปยงัคู่คา้ เช่น จัดท าคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อก าหนด
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงก าหนดกรอบแนวทางปฏิบตัิในการงดรบัของขวญัในช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นตน้ รวมทัง้
สนบัสนุนใหบ้ริษัทเปิดช่องทางรายงานการทุจริตคอรร์ปัชั่น และการปฏิบตัิงานที่อาจขดัต่อจรรยาบรรณ (Whistleblowing) ผ่าน
ช่องทาง Website ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 6. การรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบภายในกบัคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

โดยไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต์อ่การบริหารงานของฝ่ายจัดการ  ซึง่ฝ่ายบรหิารไดด้  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
อยา่งเหมาะสม 

 7. การพิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาโดยค านึงถึงช่ือเสียง       

และความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ ความสามารถในการใหบ้ริการ การรบัรองงบแสดงฐานะการเงินได้
ทนัเวลาสม ่าเสมอ และการใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 1) นางสาวศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4604 หรอื 2) นายวิชาติ 
โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4451 หรอื 3) นางสาวกมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียน
เลขที่ 4377 แหง่บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบรษัิทฯตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีคา่ธรรมเนียมใน
การสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,850,000 บาท (หนึง่ลา้นแปดแสนหา้หมื่นบาทถว้น)  

ในการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ปรียบเทียบกิจกรรมที่ส  าคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีกบักฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบตัิที่ดีแลว้ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี  

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทฯไดจ้ดัท า
ขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การด าเนินธุรกิจเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน           
ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯก าหนด  

          ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

 

นายสายณัห ์สตางคม์งคล 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ       
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกจิการทีด่ ี
 ในปี 2563  คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ประกอบดว้ย
กรรมการจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยมี  ดร.ศศิธร  วงศ์วิไล ท าหน้าที่ประธาน นายอัษฎากร  ลิม้ปิติ            
และนายสายณัห ์สตางคม์งคล เป็นกรรมการ  
 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาฯ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ในปี 2563  คณะกรรมการ
สรรหาฯ มีการประชุมรวมทัง้สิน้  2 ครัง้  ซึ่งนอกจากการประชุมระหวา่งคณะกรรมการสรรหาฯ กนัเองแลว้ ยงัมีการประชุมรว่มกบั
กรรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายบรหิาร เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาในเรือ่งตา่ง ๆ ที่อยูใ่นความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรร
หาฯ โดยไดม้ีการรายงานผลการประชมุใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้นีส้ามารถสรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัิ
ในปี 2563  ดงันี ้
 
การสรรหา  : 

1) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และ          
กระบวนการสรรหาของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้ิจารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดวาระ  โดย
แต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิและการปฏิบตัิหนา้ที่แลว้ 
เห็นว่ากรรมการมีความตัง้ใจสม ่าเสมอ อีกทัง้ยงัใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ อย่าง
ตอ่เนื่อง  ซึง่กรรมการทัง้ 3 ทา่น ที่ไดเ้สนอแตง่ตัง้นัน้ ยงัคงมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด เพื่อน าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ 

2) พิจารณาเสนอช่ือกรรมการเพื่อท าหนา้ที่กรรมการชดุยอ่ย แทนกรรมการชดุยอ่ยที่สิน้สดุสญัญาจา้ง โดยพิจารณาตาม
องคป์ระกอบของคณะกรรมการชุดย่อย คุณสมบตัิ ความรู ้ความช านาญ ความสามารถ รวมทัง้  ทกัษะที่เก่ียวขอ้ง
และเหมาะสมตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการชดุยอ่ย และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้  

3) พิจารณาทบทวนแผนสบืทอดต าแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงู พรอ้มทัง้น าเสนอบคุคลที่เหมาะสมเพื่อพิจารณา ตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบรษัิท 

 
การก าหนดค่าตอบแทน : 

1) พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2563  โดยเทียบเคียงกบักลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยพิจารณาจาก
ความรู ้ ความสามารถ  และคณุภาพในการปฎิบตัิหนา้ที่ใหก้บับรษัิทฯ  น าสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ และน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและทบทวนหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

3) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ัดการ และผูบ้ริหารระดบัสูง   โดยค านึงถึงผลการประเมินประจ าปี ความ
เหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย  ผลการปฏิบตัิงาน ผลประกอบการของบรษัิทฯ  น าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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การก ากับดูแลกิจการที่ดี  : 

1) พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อตา้นการทุจริต และนโยบายแจง้
เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน ใหม้ีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบรษัิทฯ และใดม้ีการสือ่สารนโยบายดงักลา่ว ไปยงัผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เห็นความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการ ตระหนักในความ
รบัผิดชอบและการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อใหเ้กิดวฒันธรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในบรษัิทฯ 
อยา่งตอ่เนื่อง 

2) พิจารณาจรรณยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและนโยบายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแบบประเมินตนเองเพื่อ
พัฒนาระบบต่อต้านคอรร์ัปชัน ฉบับปรับปรุง 4.0 ของแนวร่วมต่อต้านคอรร์ัปชันภาคเอกชนไทย (CAC) และ
สอดคล้องกับเหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ของสถานบัน
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

3) บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment” ประจ าปี 2563  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประเภทสินค้า
อุตสาหกรรม (Industrials)  จากตลาดทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และไดร้บัรางวลัเกียรติคุณการเปิดเผยขอ้มูลความ
ยั่งยืน (Sustainability Disclosure Recognition) ประจ าปี 2563  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  โดยส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละสถาบนัไทยพฒัน ์
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาฯ ไดป้ฏิบัติหนา้ที่ครบถ้วนตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยใช้ความรู ้
ความสามารถ ความระมดัระวงั และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชนโ์ดยรวมของ
บรษัิทและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่ายเป็นส าคญั 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

นางสาวศศธิร วงศว์ิไล 
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงว่ามีผลต่อการด าเนินธุรกิจและการเติบโต

อย่างยั่งยืน จึงไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ และผูบ้ริหารจากสายงานหลกัต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง โดยมีหนา้ที่ในการก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิดา้นการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงการประเมินและตดิตาม
ผลการบรหิารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 
 
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2563 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบตัรคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมีการประชมุรวม 6 ครัง้ และมีการด าเนินการในดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้
 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านการบริหารความเสี่ยง  

เพื่อใหพ้นกังานตระหนกัและเขา้ใจกรอบ นโยบาย และแนวการปฏิบตัิดา้นการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร รวมถึงการท า 

Workshop ร่วมกัน เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถระบุความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง ประเมินระดบัความเสี่ยง และก าหนดวิธีการ

บรหิารจดัการความเสีย่งนัน้ ๆ ได ้

 
2.ระบุความเสี่ยงขององคก์ร 
                  จดัใหม้ีการประชมุระดมความคิดรว่มกบัผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบตัิงานในหนว่ยงานตา่ง ๆ เพื่อระบคุวามเสี่ยงหรอืความไม่
แนน่อนที่อาจเกิดขึน้และมีผลกระทบตอ่เปา้หมายและวตัถปุระสงคข์ององคก์รทัง้ในเชิงปรมิาณและคณุภาพ โดยจดักลุม่ปัจจยัเสีย่ง
อา้งอิงมาตรฐาน COSO 
 
3. การประเมินความเสี่ยงขององคก์ร  
 จัดใหม้ีการประชุมร่วมกับผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินและวิเคราะหค์วามเสี่ยงโดยใช้ 
“แผนภมูิระดบัความเสี่ยง” หรือ “Risk Profile” ซึ่งเป็นแมททริกซแ์บบ 5x5 ในการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
จากความสมัพนัธร์ะหวา่ง “โอกาสที่จะเกิด”(Likelihood) กบั “ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ”(Impact) โดยไดก้ าหนดวิธีการและ
เกณฑก์ารประเมินไวอ้ยา่งชดัเจน 
 
4. การบริหารจัดการความเสี่ยง  
 พิจารณาความเหมาะสมของแผนงานบริหารความเสี่ยงที่ผูบ้ริหารหน่วยงาน (Risk Owner) จัดท าขึน้ในแต่ละประเภท
ความเสีย่ง เพื่อใหม้ั่นใจวา่ความเสีย่งนัน้จะไดร้บัการบริหารจดัการ ลดโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึน้ และมีการ
ควบคมุความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสมที่องคก์รสามารถยอมรบัได  ้
 
5. ติดตามผลและทบทวนการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 คณะจดัการประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารหนว่ยงานตา่ง ๆ เป็นประจ าทกุเดือน เพื่อติดตามความคืบหนา้ดา้นประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลของการด าเนินงานตามแผน รวมทัง้พิจารณาแนวโนม้ของความเสีย่งที่อาจเปลีย่นแปลงภายหลงัจดัท าแผนบรหิารความ
เสี่ยง ตลอดจนการใหค้  าแนะน าที่ส  าคญัเพื่อน าไปสู่การพฒันางานดา้นการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพและ
บรรลวุตัถปุระสงคต์ามที่ก าหนดไว ้
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 จากการด าเนินงานดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มี
ความเหมาะสมและด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัหลกัและแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบ
การควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัธุรกิจเพื่อประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทฯ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่  
     
         
          ในนามคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
  
 
                      นายอษัฎากร ลิม้ปิติ 
        ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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ข้อมูลทั่วไป 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ช่ือภาษาองักฤษเป็น 
 "THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED"  ช่ือยอ่  “THIP” 
 เดิมช่ือบรษัิท โบลเทค (ประเทศไทย) จ ากดั  แปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน จ ากดั 
 และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมื่อวนัที่  19 พฤษภาคม 2537   
สถานทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 
(โรงงาน) 

ที่ตัง้ 
 
โทรศพัท ์

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

   
   

ส านักงานสาขา ที่ตัง้ 
 
โทรศพัท ์

เลขที่ 123  อาคารซนัทาวเวอรส์  เอ  ชัน้ 32  ถนนวิภาวดีรงัสติ   
แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
02-273-8333  โทรสาร 02-273-8282 หรอื 02-273-8484 

 Website  www.thantawan.com 

ส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ ์ โทรศพัท ์ 02-273-8333 ตอ่ 3208, E-mail Address : irthip@thantawan.com 
  

ประเภทธุรกิจ ผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑพ์ลาสติกและผลติภณัฑพ์ลาสติก 
  

เลขทะเบียนบริษัท 0107537001749  (ทะเบียนเดิมเลขที่ บมจ. 421) 
  

ทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 80,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
  

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 80,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 80,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
  

นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้น 
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ไมม่ี 

  

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์02-2009-9000 โทรสาร 02-2009-9991 

  

ผู้สอบบัญช ี บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู ้ป.ณ.1047 กรุงเทพฯ 10501 

 

 

 

 

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

บรษัิทฯจดทะเบียนจดัตัง้บรษัิท เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2521  เดิมช่ือ บริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จ ากัด  และ
ไดร้บัอนมุตัิ ใหเ้ขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 มีทนุจดทะเบียน 
100,000,000 บาท เรียกช าระแลว้ 80,000,000 บาท เมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯไดล้ดทนุจดทะเบียนจาก 100,000,000 
บาท เป็น  80,000,000 บาท โดยมีบรษัิท ทานตะวนั  จ ากดั เป็นบรษัิทผูถื้อหุน้รายใหญ่  ในอตัราสว่น รอ้ยละ 56.39 ของจ านวนหุน้ 
ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ  บรษัิทฯไดด้  าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑพ์ลาสติก โดยมีผลติภณัฑห์ลกั 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ หลอดดดูเครือ่งดื่ม ถงุพลาสติกทั่วไป และผลติภณัฑอ์ื่น สว่นใหญ่จะเป็นการผลติสนิคา้ตามค าสั่งและตามความตอ้งการของ
ลกูคา้ ซึ่งมีการสง่ออกมากกวา่ประมาณรอ้ยละ 85 ของยอดขายรวม โดยมีลกูคา้อยูใ่นเกือบทกุทวีป ไดแ้ก่ ประเทศในแถบภมูิภาค
เอเชีย ยโุรป สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี และนิวซีแลนด ์
 
ลักษณะผลิตภณัฑ ์ 
 บรษัิทฯมีสายการผลติ 3 สายผลติภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่  

1) ถงุพลาสติกทั่วไป ประกอบดว้ยถงุพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (Low Density 
Polyethylene – LDPE) เนื่องจาก LDPE มีคณุสมบตัิเดน่ คือ น่ิมและใส เหมาะส าหรบัผลติถงุที่ตอ้งการใหส้ามารถมองเห็นสิง่ของที่
บรรจอุยูภ่ายใน ผลติภณัฑถ์งุพลาสติกในกลุม่ LDPE ไดแ้ก่ ถงุซิปชนิดปิด-เปิด ในตวั ถงุยืดอายผุกัผลไม ้ถงุใสข่ยะบางประเภท และ
ถงุพลาสติกที่ผลติจากเม็ดพลาสติกโพลเิอททีลีนชนิดความหนาแนน่สงู (High Density Polyethylene – HDPE) เนื่องจาก HDPE มี
คณุสมบตัิเดน่ คือ แข็งและเหนียว สามารถรบัน า้หนกัไดด้ี แตส่จีะไมใ่ส ผลติภณัฑถ์งุพลาสติกในกลุม่ HDPE ไดแ้ก่ ถงุใสข่ยะ ถงุใส่
อาหารท่ีตอ้งการความหนาและความทน  
 2)  หลอดดูดเครื่องดื่ม ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (Poly Propylene - PP) ผลิตภัณฑ์หลอดของบริษัทฯมี
หลากหลายรูปแบบ และขนาดที่แตกตา่งกนั เช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดชอ้น เป็นตน้ 

  3)  ส่วนผลิตภณัฑอ์ื่นจะเป็นผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรือน ที่บริษัทฯไดจ้ัดหาผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตรายอื่น และจัดจ าหน่าย
ใหก้บัลกูคา้ที่สั่งซือ้ตามความตอ้งการ 
การได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม ตามบตัรสง่เสริมการลงทนุ เลขที่ 2103(1)/2554 เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2553 ภายใตเ้ง่ือนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธิ
ประโยชนด์งักล่าวรวมถึงการไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรที่ไดจ้ากการประกอบกิจการ ที่ไดร้บัการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ (วนัท่ี 23 เมษายน 2560) และไดร้บัลดหยอ่นภาษีเงินไดน้ิติบคุคล
ส าหรบักิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดร้บัยกเวน้ภาษี 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯแบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์ระหวา่งปี  2561 - 2563   ดังนี ้
ตารางที่  1   รายได้ของบริษัทฯแยกตามผลติภณัฑ ์                                                                    (หนว่ย:ลา้นบาท) 

สายผลิตภณัฑ ์
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 
 ถงุพลาสติกทั่วไป 2,801.00 87.62 2,565.60 84.79 2,533.05 82.98 
 หลอดดดูเครือ่งดื่ม 208.60 6.53 282.60 9.34 356.42 11.68 
 ผลติภณัฑอ์ื่น 187.10 5.85 177.70 5.87 162.94 5.34 
 รวม 3,196.70 100.00 3,025.90 100.00 3,052.41 100.00 
 อตัราเพิ่ม (ลด) จากปีก่อน  5.64  -0.87  5.33 

 

การตลาด และการแข่งขัน  

นโยบายการตลาดผลติภณัฑข์องบริษัทฯในปีที่ผ่านมา 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามค าสั่งซือ้ของลูกค้า (Made to Order) และจัดจ าหน่าย  ทั้ง

ตา่งประเทศ  และในประเทศ โดยการจดัจ าหนา่ยในตา่งประเทศจะมุง่เนน้ที่ลกูคา้รายใหญ่และเป็นผลติภณัฑท์ี่มีคณุภาพสงู และมี
การน าเสนอผลิตภณัฑท์ี่หลากหลาย เพื่อรองรบัค าสั่งซือ้ของลกูคา้ที่เพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง โดยลกูคา้จะมีความเช่ือมั่นต่อบริษัทฯที่
ด  าเนินธุรกิจในดา้นนี ้และมีความช านาญเก่ียวกบับรรจุภณัฑด์า้นพลาสติกจึงมีความสมัพนัธ์ดา้นธุรกิจกนัอย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้
บริษัทฯยงัมุ่งเนน้พฒันารูปแบบผลิตภัณฑใ์หม้ีความแปลกใหม่ และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมไปถึงผลิตภัณฑท์ี่มี
คุณสมบัติ หรือคุณภาพพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี ้
ผลิตภัณฑ์หลอดดูดเครื่องดื่มและถุงพลาสติกของบริษัทฯส่วนมากจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าพิเศษเฉพาะ และสินค้าคุณภาพสูง 
ตวัอย่างเช่น ถงุซิปชนิดเปิด-ปิดในตวัที่มีคณุสมบตัิพิเศษ ถงุใสผ่กัผลไมท้ี่มีคณุสมบตัิเฉพาะ ถงุใสข่ยะที่ตอบสนองต่อการใชง้าน
ของลกูคา้ หลอดดดูเครือ่งดื่มที่มีหลากหลายชนิดตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ เป็นตน้ ลกูคา้ตา่งประเทศสว่นใหญ่จะเป็นลกูคา้ที่
ติดตอ่ธุรกิจกบับรษัิทฯมากกวา่ 5 ปี  

สว่นลกูคา้ในประเทศจะเนน้ลกูคา้ที่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมที่ใชผ้ลติภณัฑใ์นรูปแบบตามความตอ้งการของลกูคา้  ไดแ้ก่ ถงุ
ซิปเปิด-ปิด รวมทัง้การน าเสนอผลติภณัฑรู์ปแบบท่ีหลากหลายตอ่รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ภายใตแ้บรนด ์SUN ประกอบดว้ย  

 - ผลติภณัฑท์ี่เป็นถงุพลาสติกใชส้  าหรบับรรจขุยะ จะใชแ้บรนดว์า่ SUNBAG และ SUNBIN 
-  ผลติภณัฑท์ี่เป็นถงุซิปพลาสติกที่ใชส้  าหรบัถนอมอาหาร จะใชแ้บรนดว์า่ SUNZIP 
-  ผลติภณัฑท์ี่เป็นถงุพลาสติกส าหรบัใสน่มแม ่จะใชแ้บรนดว์า่ SUNMUM 
-  ผลติภณัฑท์ี่เป็นถงุพลาสติกยืดอายผุกัและผลไม ้จะใชแ้บรนดว์า่ Fresh & Fresh 
-  ผลติภณัฑท์ี่เป็นหลอดดดูเครือ่งดื่ม จะใชแ้บรนดว์า่ SUN STRAW  
-  นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัรบัจา้งผลติ ผลติภณัฑภ์ายใตย้ี่หอ้หรอืแบรนดต์ามที่ผูส้ ั่งซือ้ก าหนดดว้ย 
บรษัิทฯ จดัใหม้ีกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้และผูบ้รโิภคเป็นระบบและมีขัน้ตอนอยา่งชดัเจน จากการส ารวจ

ความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของราคา คุณภาพ การส่งมอบ ผลการส ารวจ                
สรุปวา่ปี 2563  ลกูคา้ตา่งประเทศมีความพงึพอใจรอ้ยละ 86 และลกูคา้ในประเทศมีความพงึพอใจรอ้ยละ 90.12 
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 ดว้ยก าลงัการผลิตส าหรบัผลิตภัณฑท์ี่หลากหลายและการมุ่งมั่นพฒันารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ ์ส่งผลให้    
บริษัทฯมีความสามารถในการแข่งขนักับคู่แข่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีสดัส่วนการขาย แยกเป็นในประเทศและ
ตา่งประเทศได ้ดงันี ้
ตารางที่  2   แสดงสัดส่วนการจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นตลาดต่างประเทศและในประเทศ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                                                                                                                                                            
รายการ 

(หน่วย:ล้านบาท) 
ผลิตภณัฑ์
ถุงพลาสตกิ 

ผลิตภณัฑห์ลอด ผลิตภณัฑอ์ื่น รวม 

 ขายตา่งประเทศ 2,554.80 85.60 129.50 2,769.90 

 ขายในประเทศ 246.20 123.00 57.60 426.80 

รวม 2,801.00 208.60 187.10 3,196.70 

 % การขายตา่งประเทศ 91.21 41.04 69.21 86.65 

 % การขายในประเทศ 8.79 58.96 30.79 13.35 
 
ตารางที่  3   แสดงการจ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศ โดยแยกเป็นกลุ่มประเทศ  
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

กลุ่มประเทศ                                                                                                                                                         
(หน่วย:ล้านบาท) 

ผลิตภณัฑถุ์งพลาสตกิ ผลิตภณัฑห์ลอด ผลิตภณัฑอ์ื่น รวม 

 ยโุรป 1,593.70 57.40 114.60 1,765.70 

 ออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ 155.10 0.10 0.10 155.30 

 อเมรกิา 415.30 23.50 11.00 449.80 

 เอเชีย และกลุม่ประเทศอื่น 390.70 4.60 3.80 399.10 

รวมต่างประเทศ 2,554.80 85.60 129.50 2,769.90 
 
การขายต่างประเทศ บริษัทฯจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย โดยแยกประเภทได้ ดังนี ้
1) ผู้น าเข้าถุงพลาสติกภายใต้ตราสินค้าของตนเอง  

ลกูคา้กลุ่มนีจ้ะเป็นผูท้ี่น  าเขา้ และจ าหน่ายถงุพลาสติกภายใตต้ราสินคา้ของตนเองที่มีช่ือเสียงอยู่แลว้  เขา้ไปจ าหน่ายตาม
รา้นคา้หรอืหา้งสรรพสนิคา้ในตลาดของแตล่ะประเทศ และเป็นผูท้  าการตลาดดว้ยตนเอง 

2) ผู้น าเข้าถุงพลาสติกให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  
ลกูคา้กลุม่นีจ้ะเป็นผูน้  าเขา้และจดัจ าหนา่ยใหก้บัรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ของแตล่ะประเทศ  

3) ผู้ค้าส่ง  
ลกูคา้กลุม่ผูค้า้สง่หรอืตวัแทนจ าหนา่ย จะน าเขา้สนิคา้ของบรษัิทฯไปจ าหนา่ยสูล่กูคา้ในตา่งประเทศ ในรอบปี 2563 บรษัิทฯมี
ลกูคา้ต่างประเทศหนึ่งรายมียอดการสั่งซือ้มากกว่ารอ้ยละ 30 ของมูลค่าการขายรวม ส าหรบัประเภท สินคา้ ที่ลกูคา้ราย
ดงักลา่วไดส้ั่งซือ้กบับรษัิทฯ ไดแ้ก่ ถงุพลาสติก หลอดดดูเครือ่งดื่ม และผลติภณัฑอ์ื่น ทัง้นี  ้ลกูคา้รายดงักลา่วไมใ่ช่บรษัิทย่อย
หรอืบรษัิทในเครอืของบรษัิทฯแตอ่ยา่งใด  

การขายในประเทศ บรษัิทฯจะเป็นผูจ้ดัจ าหนา่ยโดยตรงใหก้บัผูซ้ือ้ ไดแ้ก่ ลกูคา้ที่เป็นภาคอตุสาหกรรมที่ตอ้งใช ้ถงุพลาสติก ผูค้า้
สง่ รวมทัง้การวางจ าหนา่ยในรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ 
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สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  

จากขอ้มลูของส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ไดค้าดการณภ์าพรวมอตุสาหกรรมพลาสติกปี 2563  
ว่าดชันีผลการผลิตจะหดตวัรอ้ยละ 0.48 เมื่อเทียบกับปี 2562 ภาคการส่งออกหดตวัรอ้ยละ 0.12 และการน าเขา้หดตวัรอ้ยละ 7.29 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตวั และคา่เงินบาทแข็งคา่ขึน้  

คาดการณ ์ปี 2564 ดชันีผลผลติคาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 1-2 สว่นการสง่ออกผลติภณัฑพ์ลาสติก คาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 
3.50 – 4.50 เมื่อเทียบกับปี 2563 แนวโนม้อุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2564 คาดว่าจะขยายตวัเพียงเล็กนอ้ยจากนโยบายส่งเสริมการ
ลงทนุของภาครฐั แตย่งัคงมีปัจจยัที่จะสง่ผลตอ่การขยายตวัของอตุสาหกรรมพลาสติก เช่น  

- ทิศทางราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกยงัคงผนัผวน สง่ผลใหเ้ม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกมี
ราคาคอ่นขา้งผนัผวน และสง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุการผลติ 

- เศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ชะลอตวั จากสงครามการคา้ระหวา่งสหรฐั-จีน และยงัคงมีความไมช่ดัเจน ซึง่จะสง่ผลท าใหอ้ปุสงคใ์น
ตลาดโลกชะลอตวั 

- แนวโนม้การแข็งขึน้ของคา่เงินบาท สง่ผลใหก้ารสง่ออกชะลอตวั 
- กระแสสิ่งแวดลอ้มทัง้ใน และนอกประเทศที่มีสญัญาณชดัขึน้ สง่ผลท าใหก้ารคา้ทัง้ภายใน และภายนอกประเทศมีขอ้จ ากัด
มากขึน้  
อตุสาหกรรมถงุพลาสติกในประเทศไทยมีผูผ้ลติทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่จ านวนมาก โดยมีผูผ้ลติถงุพลาสติก

ขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ท าการผลติถงุพลาสติกกลุม่เดียวกบัของบรษัิทฯ และเพื่อการสง่ออกเป็นหลกัมีจ านวนประมาณมากกวา่ 10 
ราย ซึ่งแต่ละรายอาจมีประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑท์ี่มีความแตกต่างกันอยู่บา้ง โดยส่วนใหญ่แข่งขนัเรื่องราคา รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์และการบริการสง่มอบ บริษัทฯถือว่าเป็นผูผ้ลิตที่อยูใ่นตลาดมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนานซึง่ไดเ้ปรียบในเรือ่งฐานลกูคา้ที่มี
อยู ่และเป็นผูผ้ลติเพื่อการสง่ออกรายใหญ่รายหนึง่ในประเทศไทยที่ผลติไดม้าตรฐานและเป็นที่ยอมรบัของลกูคา้ตา่งประเทศ  

นอกจากการแข่งขนัภายในประเทศแล้ว อุตสาหกรรมถุงพลาสติก และหลอดดูดเครื่องดื่ม ยงัคงตอ้งแข่งขนักับผูผ้ลิต
ตา่งประเทศดว้ย เช่น ผูผ้ลติจากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม เป็นตน้ ซึง่ไดพ้ฒันาผลติภณัฑแ์ละไดเ้ปรยีบเรือ่งตน้ทนุคา่แรงงานที่
ต  ่า ท าให้ผลิตภัณฑ์มีราคาต ่ากว่าการผลิตในประเทศไทยและเริ่มขยายการตลาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก อุตสาหกรรม
ถุงพลาสติกและหลอดดูดเครื่องดื่มในประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมาไดเ้ผชิญปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการแข่งขันทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ ท าใหผู้ผ้ลิตถงุพลาสติกของไทยตอ้งปรบัตวัเพื่อการแข่งขนัที่เพิ่มมากขึน้ โดยอปุสรรคที่ส  าคญัเป็นอย่ างมากที่
ผูผ้ลิตถงุพลาสติกไดร้บัผลกระทบ คือ การที่มีผลิตภณัฑร์าคาถกูจากประเทศจีนเขา้มาแข่งขนั  กดดนัราคาสินคา้ถงุพลาสติกของ
ไทยในตลาดโลก โดยสินคา้จากจีนจะไดเ้ปรียบดา้นตน้ทนุแรงงาน อย่างไรก็ตามสินคา้ในกลุม่สินคา้มลูค่าเพิ่มจากจีนในประเภท
สินคา้เดียวกนักบัที่บริษัทฯผลิตนัน้ ไดแ้ก่ ถุงใส่ผกัผลไมแ้ละถงุซิปนัน้ ปัจจุบนัผูผ้ลิตจากประเทศจีนยงัผลิตไม่ไดค้ณุภาพตามที่
ลกูคา้ตอ้งการ 

แนวโนม้การใชผ้ลติภณัฑถ์งุพลาสติกและหลอดดดูเครือ่งดื่ม ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมีปรมิาณการใชท้ี่เพิ่มขึน้ตาม
ความตอ้งการของตลาด แนวโนม้อตุสาหกรรม ยงัคงมีการขยายตวั แตต่อ้งพิจารณาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทัง้ภายในประเทศและ
ในระดบัทั่วโลก ซึ่งยงัคงมีความผนัผวนอยู่และความไม่แน่นอนสงูมาก ถึงแมภ้าวะเศรษฐกิจในสหรฐัอเมริกา ในยโุรป ในเอเชีย มี
ภาวการณฟ้ื์นตวั สว่นภาวะเศรษฐกิจในประเทศยงัคงมีความไมแ่น่นอนสงูจากปัญหาทางการเมือง ท าใหส้ภาพเศรษฐกิจไทยอาจ
อยู่ในสภาวะชะลอตวั รวมทัง้ภาวการณแ์ข่งขนัค่อนขา้งสงู มีการแข่งขนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศยงัคงเป็นเรื่องราคาของ
ผลติภณัฑ ์การขยายตวัการจ าหนา่ยผลติภณัฑถ์งุพลาสติกและหลอดดดูเครือ่งดื่มของบรษัิทฯ คาดวา่จะไมสู่งมากนกั 
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การจัดหาผลิตภัณฑ ์ 
 ลักษณะการจัดใหไ้ด้มาซ่ึงผลติภณัฑ ์

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือเม็ดพลาสติก Polyethylene และ Polypropylene ในการจัดซือ้วัตถุดิบต้องค านึงถึง
คุณภาพของวตัถดุิบที่ไดม้าตรฐานเป็นส าคญั และราคาวตัถุดิบก็เป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณาตดัสินใจซือ้   เนื่องจากราคามี
ความเคลือ่นไหวตามกลไกของตลาด บรษัิทฯไดต้ิดตามราคาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อใหก้ารสั่งซือ้แตล่ะครัง้
ใหค้วามมั่นใจไดว้่าสามารถจดัหาวตัถดุิบในราคาที่สมเหตุสมผลกับราคาตลาดในขณะนัน้ ประกอบกบับริษัทฯไดจ้ัดท าแผนการ
จดัซือ้ใหส้อดคลอ้งกบัการหมนุเวียนของวตัถดุิบในคลงัสนิคา้ และใหท้นัตอ่การใชง้านไมใ่หม้ีปัญหาเรือ่งการขาดแคลนวตัถดุิบ 

ในปี 2563 บริษัทฯไดจ้ัดซือ้วตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสดัส่วนแบ่งภายในประเทศประมาณ 
25% และต่างประเทศประมาณ 75% เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศประมาณ 39 รายและผูจ้ดัจ าหน่ายในต่างประเทศประมาณ 20 
ราย บรษัิทฯไดม้ีการปอ้งกนัความเสีย่งเพื่อมิใหว้ตัถดุิบขาดแคลนจึงไดต้กลงท าสญัญาซือ้วตัถดุบิจากผูผ้ลติสีร่าย ในรอบปีที่ผา่นมา
มากกว่ารอ้ยละ 63 ของการสั่งซือ้วตัถดุิบทัง้หมด บริษัทฯไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบในการผลิต นอกจากนีย้งัจดัหา
แหล่งวตัถุดิบใหม่เพิ่มขึน้ดว้ย ในการด าเนินการจัดซือ้ไดค้  านึงถึงความสมัพนัธ์ที่ดีต่อคู่คา้เพื่อการเจริญเติบโตที่ดี ไปพรอ้มๆกนั 
ปัจจบุนับรษัิทฯมีก าลงัการผลติของทกุผลติภณัฑร์วมสงูสดุประมาณ 26,000 ตนัตอ่ปี 
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

บริษัทฯไดร้บัมาตรฐานเก่ียวกบัการจดัการสิ่งแวดลอ้ม (ISO14001 : 2015) ซึ่งใหค้วามส าคญัดา้นการตรวจสอบป้องกนั
ผลกระทบและการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม แบบมีระเบียบ ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  รวมทัง้การ
ก าจดัของเสยี หรอืเศษซาก บรษัิทฯไดจ้ดัวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารท่ีไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ผลของการปฏิบตัิจรงิในช่วงหลายปี 
ที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และบริษัทฯไม่มีคดีความหรือถูกเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับการท าความผิดที่เก่ียวขอ้งกับ
สิง่แวดลอ้ม 
  

ปัจจัยความเสี่ยง  
 บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการบรหิารจดัการความเสีย่งตามหลกัสากล จึงไดม้ีการก าหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อใหอ้งคก์รมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและ
สรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษัทฯ ภายใตว้ิสยัทศัน์ “เป็นผูน้  านวตักรรมบรรจภุณัฑร์ะดบัสากล” ทัง้นีก้ารบริหารความเสีย่งทางธุรกิจของ
บริษัทฯ อยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของผู้บริหารในทุกระดับและการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ( Risk 
Management Committee: RMC) โดยผูอ้  านวยการในแตล่ะสายงานรว่มท าหนา้ที่วิเคราะหแ์ละวางแผนการจดัการความเสีย่งลงไป
ในระดับปฏิบัติการ ซึ่งรบัผิดชอบโดยเจ้าของความเสี่ยงนัน้ ๆ อีกทัง้ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนขององคก์รจะท าหนา้ที่ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่มีการประชมุเป็นประจ าอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อให้มั่นใจวา่
ความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหรือความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่จะไดร้บัการบริหารจัดการอย่างมี
ประสทิธิภาพสอดคลอ้งกบัสถานการณท์ี่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 

 

1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 
1.1. ความเสี่ยงจากการความล่าช้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ 
จากสภาวะที่มีแข่งขนัที่ค่อนขา้งสงูในอตุสาหกรรมทัง้ในฐานะผูผ้ลิตสินคา้ใหแ้บรนดช์ัน้น าของโลก และแบรนดส์ินคา้ของ

บริษัทฯ เอง การสรา้งความแตกต่างของสินคา้ดว้ยการพฒันาสินคา้ใหม้ีรูปลกัษณห์รือสรา้งคณุประโยชนใ์หม่ๆ รวมถึงใหท้นัต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคให้ออกมาได้อย่างรวดเร็วและสม ่าเสมอ จะช่วยสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวได ้บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัอย่างยิ่งกับกระบวนการพฒันาสินคา้ใหม่และการพฒันา



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 19  
ANNUAL REPORT 2020    

 

บคุคลากรที่เก่ียวขอ้งเพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยทุธใ์นระยะกลาง โดยมีการตัง้เปา้หมายที่ชดัเจนและมีการติดตาม
อยา่งเป็นระบบโดยผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อใหแ้นใ่จวา่จะสามารถออกสนิคา้ใหมไ่ดอ้ยา่งตอ่เนื่องและตรงตามก าหนด รวมถึงสามารถ
สรา้งรายไดจ้ากสนิคา้ใหมด่งักลา่วตามที่คาดการณไ์ว  ้

1.2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการการลงทุน 
บรษัิทฯ มีการลงทนุอยา่งตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มหรอืปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลติและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  รวมถึง

การแสวงหาโอกาสในการลงทนุเพื่อขยายธุรกิจแบบ Inorganic ตามทิศทางของกลยทุธบ์รษัิทฯ การลงทนุตา่ง ๆ ตอ้งเผชิญกบัความ
เสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปเป้าหมาย การด าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงาน และเงินทุนโครงการสูงกว่า
งบประมาณที่ตัง้ไว ้ 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารลงทนุและแนวทางในการบริหาร ติดตามและก ากบัดแูล โดยก่อนการอนมุตัิการลงทุนที่
ส  าคญันัน้จะตอ้งมีการศึกษาความเป็นไปได ้พิจารณาปัจจยัภายในและภายนอกใหค้รอบคลมุทกุดา้น และจะมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ ๆ หลงัจากการลงทนุอยา่งเหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจวา่การลงทนุตา่ง ๆ จะเกิดประโยชนแ์ละมีผลตอบแทนตามที่
คาดหวงั 

1.3. ความเสี่ยงด้านการเติบโตของรายได้จากสินค้าแบรนดข์องบริษัท (Own-brand) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากหนึ่งในกลยทุธห์ลกัของบริษัทฯ คือการมุ่งเนน้การเติบโตของรายไดจ้ากสินคา้ที่มีตราสินคา้ของบริษัทฯ เอง เพื่อ

เป็นการกระจายความเสี่ยงและการเติบโตของผลก าไรในระยะยาว ในปี 2563 บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายและแผนงานที่ชดัเจนในการ
มุง่เนน้การสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรูจ้กั โดยไดใ้ชผ้ลการศกึษาวิจยัทางการตลาดน ามาสรา้งกลยทุธท์ี่เหมาะสมในการแขง่ขนั เพื่อขยาย
ตลาดทัง้ในช่องทาง E-commerce และผ่านตวัแทนจ าหน่ายเพื่อใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง้่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึน้ โดยมีการตรวจสอบ
ติดตามและรายงานผลตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง 

2    ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 
2.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงยอดขายจากลูกค้ารายใหญ่ 
บรษัิทฯ มีการขายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้รายใหญ่ที่มียอดขายสงู โดยลกูคา้รายใหญ่สว่นมากเป็นลกูคา้บรษัิทฯ ที่มีความสมัพนัธ์

อนัยาวนาน และยงัคงมีการขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความพึงพอใจในสินคา้และบริการของบริษัทฯ และไดจ้ดั
อนัดบัใหบ้รษัิทฯ เป็นหนึง่ในผูผ้ลติยอดเยี่ยมในระดบัภมูิภาค อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความเสีย่งจากการพึง่พิงยอดขาย
ดงักลา่ว จึงยงัคงด าเนินนโยบายในการบริหารจดัการอย่างต่อเนื่องใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) เพิ่มยอดขายจากลกูคา้รายอื่น ๆ 2) ขยาย
ช่องทางขายใหม่ ๆ เช่น เพิ่มช่องทางออนไลนใ์หค้รอบคลมุ ขยายฐานลกูคา้ใหมแ่ละตลาดใหม่ไม่วา่จะเป็น ญ่ีปุ่ น อเมริกา รวมถึง
การมุง่เนน้ลกูคา้ในกลุม่อาเซียนใหม้ากยิ่งขึน้ 3) พฒันาผลิตภณัฑใ์หม ่เพื่อขยายฐานลกูคา้และเพิ่มยอดขายในฐานลกูคา้รายหลกั
เดิมเพื่อใหม้ีความหลากหลายของสนิคา้มากขึน้ ซึง่ผลการด าเนินงานในปีที่ผา่นมาบรษัิทฯ สามารถเพิ่มยอดขายจากลกูคา้รายหลกั
อื่น ๆ ดว้ยผลติภณัฑใ์หมส่  าหรบัลกูคา้รายนัน้ ไดต้ามเปา้หมาย 

2.2. ความเสี่ยงด้านการปรับตัวของบุคลากรต่อความเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วจากปัจจัยภายนอก 
เนื่องจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นดา้นเทคโนโลยีในการผลิต 

กระบวนการท างาน พฤติกรรมผูบ้รโิภค ช่องทางการขาย หรอืกลยทุธก์ารตลาดตา่ง ๆ การพฒันาศกัยภาพและทกัษะของบคุคลากร
ใหส้ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงที่รวดเรว็นัน้เป็นสิง่บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัอยา่งตอ่เนื่อง บรษัิทฯ ไดว้างแผนการพฒันา
บุคลากรในระยะยาว โดยมีแผนการฝึกอบรมพนกังานในแต่ละระดบัตามความเหมาะสมตามสายงาน และเริ่มมีการสรา้งทกัษะ
วิธีการท างานแบบใหม่โดยการทดลองใชก้ารท างานแบบ Agile กบัโครงการที่ส  าคญั เพื่อใหพ้นกังานเรียนรูไ้ปพรอ้มกบัการท างาน
จรงิ ซึง่จะท าการขยายผลกบัโครงการอื่น ๆ ในอนาคต  
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2.3. ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตสูง  
นอกจากตน้ทนุวตัถดุิบแลว้ บรษัิทฯ ยงัคงใหค้วามส าคญักบัความเสีย่งที่เกิดจากตน้ทุนอื่น ๆ ไดแ้ก่ คา่แรง คา่ใชจ้่ายโรงงาน 

และของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งต้นทุนส่วนนีส้่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ทางบริษัทฯ ได้วางนโยบายและ
ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กบัการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะและความช านาญใหก้บัพนกังาน โดยบริษัทฯ ไดม้ีกา ร
ปรบัปรุงสภาพเครื่องจกัรและจดัซือ้เครื่องจกัรใหม่ที่มีประสิทธิภาพสงูขึน้ และด าเนินการตามแผนการลดใชแ้รงงานคน โดยการ
พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลติตลอดจนน าเทคโนโลยีใหม ่ๆ เขา้มาใชอ้ยา่งตอ่เนื่อง โดยไดม้ีการตัง้เปา้หมายในการลดตน้ทนุ
เป็นหนึ่งในตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทกุปี เพื่อใหพ้นกังานทกุระดบัตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการดา้น
ตน้ทนุ  

3 ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 
3.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการสง่ออกสินคา้ไปขายยงัต่างประเทศกว่ารอ้ยละ 80 และในขณะเดียวกนัก็มีค่าใชจ้่ายในการน าเขา้

วัตถุดิบจากต่างประเทศ แมว้่าจะมีการลดความผันผวนส่วนใหญ่ไดจ้ากการสรา้งสมดุลระหว่างรายไดก้ับค่าใช้จ่าย (Natural 
Hedge) อย่างไรก็ตามอตัราแลกเปลี่ยนยงัคงมีผลกระทบตอ่รายไดห้ากไม่มีมาตรการปอ้งกนัความเสี่ยง โดยค่าเงินบาทมีการออ่น
คา่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 และมีแนวโนม้แข็งคา่ขึน้ในช่วงไตรมาสที่สองจนกระทั่งถึงปลายปี และมีการคาดการณว์า่คา่เงิน
บาทจะยงัคงมีแนวโนม้ยืนระดบัแข็งค่าต่อไปในปี 2564 ซึ่งขึน้อยู่กบันโยบายทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัทางการคา้ของประเทศ
มหาอ านาจของโลก ที่ยงัคงมีความไม่แน่นอน ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีการบริหารความเสี่ยงดงักล่าวดว้ยการใชเ้ครื่องมือทางการเงิน
ประเภทสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ (Forward Contract) ซึ่งผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณปั์จจยัต่าง ๆ อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

4 ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk) 
4.1. ความเสี่ยงด้านระบบควบคุมคุณภาพในการผลิต 
บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัเรือ่งการควบคมุคณุภาพเป็นอยา่งมาก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และรกัษามาตรฐาน

ในการผลิต บริษัทฯ จึงตระหนกัถึงความเสี่ยงดา้นระบบการควบคมุคณุภาพในการผลิตใหม้ีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการ
ออกผลิตภณัฑ ์หรือการปรบักระบวนการใหม่ การจัดการความเสี่ยงเรื่องคุณภาพที่บริษัทฯ ด าเนินการ ไดแ้ก่ การจัดการระบบ
คณุภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 และมาตรฐานอื่น ๆ  ตามขอ้ก าหนดของลกูคา้ เช่น GMP HACCP และ BRC อยา่งเครง่ครดั 
โดยจดัใหม้ีการอบรม สื่อสาร ตรวจสอบติดตาม บ่งชีปั้ญหา แกไ้ข และป้องกนัการเกิดซ า้ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และทาง
บรษัิทฯ ไดม้ีการทบทวนวิธีการท างานท่ีด าเนินการอยูเ่ป็นประจ าใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายดา้นคณุภาพของผลติภณัฑห์รอืบริการที่
เปลีย่นแปลงไปตามความตอ้งการของลกูคา้ 

5 ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 
5.1. ความเสี่ยงจากโรคติดเชือ้ (Infectious diseases) 
 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา หรือ โควิด-19 ตัง้แต่ปลายปี 2562 ที่ทวีความรุนแรงและ

แพรก่ระจายไปทั่วทกุมมุโลกยงัคงด าเนินต่อไปตลอดทัง้ปี โดยไมม่ีทีทา่วา่จะยตุิลง ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินชีวิตของผูค้น การ
ท างานขององคก์ร และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก ท าใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจเผชิญกบัภาวะชะงกังนั 
และสง่ผลกระทบต่อห่วงโซ่อปุทานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ทางฝ่ายบริหารตระหนกัถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้โดยไดป้รบัแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เป็นการเฉพาะใหเ้หมาะสมส าหรบัสถานการณท์ี่ตอ้งเผชิญกบัโควิด-19 และไดเ้ริ่มใช้
จริงทนัทีตัง้แต่การการระบาดระลอกแรก ท าใหช้่วยสามารถป้องกันผลกระทบที่รุนแรงที่อาจเกิดขึน้ไดท้นัท่วงที ดว้ยมาตรการที่
เครง่ครดั ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างตอ่เนื่องและที่ส  าคญัที่สดุคือไม่มีพนกังานบริษัทฯ รายใดติดเชือ้ไวรสัดงักลา่ว 
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นอกจากนีท้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยงัไดม้อบหมายใหฝ่้ายปฏิบตัิการจดัท าแผนรองรบัความเสี่ยงใหค้รอบคลมุถึงโรค
ระบาดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ไดอ้ีกดว้ย เพื่อใหม้ั่นใจวา่จะสามารถมีแผนรองรบัความเสีย่งในอนาคต 
 
โครงสร้างการถอืหุน้และการจัดการ 

รายช่ือผูถื้อหุน้  10  รายแรก  จากจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 1,494 ราย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
ตารางที่  4  รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

ล าดับที ่ ชื่อผู้ถอืหุน้ จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวน 

หุ้นทั้งหมด 
1 บรษัิท ทานตะวนั จ ากดั 45,115,000 56.394 
2 บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 11,471,888 14.340 

3 
MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยข์องบรษัิท
เงินทนุหลกัทรพัยก์ารลงทนุไทย จ ากดั (มหาชน) 

3,849,000 4.811 

4 นายสมเกียรติ ลมิทรง 1,125,000 1.406 
5 นายประเสรฐิ คงรกัเกียรตยิศ 1,039,000 1.299 
6 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 1,025,200 1.282 
7 นายชวูงศ ์เตี่ยนซื่อ 960,000 1.200 

8 
MR. HUANG, TSAI-LAI โดยเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยข์องบรษัิท
เงินทนุหลกัทรพัยก์ารลงทนุไทย จ ากดั (มหาชน) 

842,000 1.053 

9 นางสาวอไุรวรรณ บวรกีรติขจร 712,900 0.891 
10 นายพงศพ์นัธ ์เชาอนาจิณ 630,000 0.788 

 รวม 66,769,988 83.464 
 
ที่มา :  บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   

                ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูจาก  www.set.or.th  ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 

บริษัท ทานตะวนั จ ากัด เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด าเนินงานของ
บริษัทฯอย่างมีนยัส าคญั เช่น การส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการที่มีอ  านาจจดัการ  หรือมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางนโยบายของ
บรษัิทฯเป็นตน้ 
  

http://www.set.or.th/
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โครงสร้างการถอืหุน้และสัดสว่นการถอืหุน้ของบริษัททีเ่กี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี ้

 
 

ตารางที่ 5 โครงสร้างการถอืหุน้ในบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง และรายชื่อคณะกรรมการของแต่ละบริษัท  
ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายชื่อคณะกรรมการ 

1. บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จ ากัด 
ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ : 310,000,000 บาท 
จ านวนหุน้ที่จดทะเบียน 3,100,000 หุน้ 
ประเภทธุรกิจ : Holding Company   

1. นายน า้  มหฐิติรฐั  ถือหุน้ 51.69 % จ  านวนหุน้ที่ถือ 1,602,400  หุน้ 
2.  Adpower International Ltd. (นิติบคุคลตา่งประเทศ) ถือหุน้ 

48.31 % จ านวนหุน้ที่ถือ   1,497,599 หุน้ 
3. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร  จ านวนหุน้ที่ถือ 1 หุน้ 

 1. นายน า้ มหฐิติรฐั  
 2. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 
 3. นายวฒิุพงษ ์เอ่ียมโอภาส 

2. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จ ากัด 
ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ : 300,000,000 บาท   
จ านวนหุน้ที่จดทะเบียน 3,000,000 หุน้   
ประเภทธุรกิจ: Holding Company 

1. บรษัิท ทานตะวนักรุป๊ จ  ากดั  ถือหุน้  100 %  จ  านวนหุน้ที่ถือ  
2,999,994 หุน้ 

2. นายน า้  มหฐิติรฐั  จ านวนหุน้ที่ถือ 5  หุน้ 
3. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร  จ านวนหุน้ที่ถือ 1 หุน้ 

  1. นายน า้ มหฐิติรฐั  
  2. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 
  3. นายวฒิุพงษ ์เอ่ียมโอภาส 
 

3. บริษัท ทานตะวัน จ ากัด 
ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ : 70,000,000 บาท 
จ านวนหุน้ที่จดทะเบียน 70,000 หุน้   
ประเภทธุรกิจ: Holding Company 

 1. บรษัิท ทานตะวนัธุรกิจ จ  ากดั  ถือหุน้ 97.99 %  
     จ  านวนหุน้ที่ถือ  68,595  หุน้ 
 2. นายน า้  มหฐิติรฐั  ถือหุน้ 2.01 %  จ านวนหุน้ที่ถือ  1,404  หุน้ 
 3. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร  จ  านวนหุน้ที่ถือ 1 หุน้ 

1. นายน า้ มหฐิติรฐั  
2. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 
3. นายวฒิุพงษ ์เอ่ียมโอภาส 

 

4. บริษัท บางกอกเทอรม์ินอล จ ากัด 
ทนุจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท   
ทนุที่ช  าระแลว้ : 1,000,000,000 บาท 
จ านวนหุน้ที่จดทะเบียน 250,000,000 หุน้   
ประเภทธุรกิจ : ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

 1. บรษัิท ทานตะวนัธุรกิจ จ  ากดั ถือหุน้ 100 %  
     จ  านวนหุน้ที่ถือ  249,999,940 หุน้ 
 2. นางพจนารถ  ปรญิภทัรภ์ากร จ านวนหุน้ที่ถือ 50 หุน้ 
 3. นายน า้  มหฐิติรฐั  จ  านวนหุน้ที่ถือ 10 หุน้ 

1. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 
2. นายธีระชยั สิรธิัญญานนท ์
3. นายวฒิุพงษ ์เอ่ียมโอภาส 
 

 

ขอ้มลูเพิ่มเติม 
 บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ไมไ่ดถื้อหุน้ในบรษัิทอื่น และไมม่ีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ใหญ่ 
 

 

56.39 % 

100.00 % 

100.00 % 

บจก.ทานตะวัน 

 

บจก.ทานตะวันธุรกิจ 

บจก.ทานตะวันกรุ๊ป 

บจก.บางกอก
เทอรม์ินอล 

บมจ.ทานตะวนั
อุตสาหกรรม 

97.99 % 
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การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 
  ไมม่ีการออกหลกัทรพัยอ์ื่น  
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจ่าย
ตามความเหมาะสม ความสมเหตสุมผล เง่ือนไขทางการเงิน และความตอ้งการเงินทนุของบรษัิทฯทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 
ตารางที่  6  การจ่ายเงนิปันผลที่ผ่านมาของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

 อตัราก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท ตอ่ หุน้) 4.35 3.06 3.23 3.46 4.05 

 อตัราเงินปันผลตอ่หุน้  (บาท ตอ่ หุน้) * 1.25 1.25 1.25 1.42 

 อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) * 40.85 38.70 36.11 35.00 

หมายเหต ุ   * เงินปันผลจ่ายส าหรบังวด ปี 2563 จะตอ้งรอมติที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  
ซึง่จะประชมุในเดือนเมษายน 2564 และในระหวา่งปี 2560 ไดม้ีการเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียน  
จาก 8,000,000 หุน้ เป็น 80,000,000 หุน้ 
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โครงสร้างการจัดการ  
โครงสรา้งการจดัการของ บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ย  
• คณะกรรมการบรษัิท  
• คณะกรรมการชุดย่อย มีหนา้ที่กลั่นกรองในเรื่องที่ส  าคญั ปฏิบตัิตามกฎบตัรที่ก าหนด ซึ่งไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

จ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร 

• ฝ่ายจดัการ โดยมีกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูบ้รหิารสงูสดุของบรษัิทฯ  
 
 
 
                                                                                                                                

•   

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 
บรหิารความเสี่ยง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุม่งานการขาย 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุม่งานปฏิบตักิาร 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

กลุม่งานบรหิารองคก์ร 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

กลุม่งานการตลาดและนวตักรรม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรหิาร 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมการบริษัท 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบรษัิท มีกรรมการจ านวน 9 คน ประกอบดว้ย    
• กรรมการอิสระ จ านวน 4 คน  
• กรรมการ จ านวน 5 คน  

ตารางที่ 7 คณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1. นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ ประธานกรรมการ 9 9 
2. นายสายณัห ์ สตางคม์งคล กรรมการอิสระ 9 9 
3. นายอษัฎากร ลิม้ปิติ กรรมการอิสระ 9 9 
4. นางสาวศศธิร วงศว์ิไล กรรมการอิสระ 9 8 
5. นายศวินสั นาคทตั กรรมการ 9 9 
6. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการ 9 9 
7. นางสาวนฤศสยั   มหฐิติรฐั กรรมการ 9 9 
8. นายเดชบดินทร ์ เหรยีญทรพัยด์ี กรรมการ 9 9 
9. นายฐิติศกัดิ ์ สกลุครู กรรมการ 9 7 

 

         โดยมีนายธีระชยั สริธิญัญานนท ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ตารางที่ 8 คณะกรรมการตรวจสอบ 

       โดยมีนางสาววชิราภรณ ์เสร ีเป็นเลขานกุารกรรมการตรวจสอบ 
 
  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1. นายสายณัห ์           สตางคม์งคล ประธานกรรมการ 5 5 
2. นายอษัฎากร ลิม้ปิติ กรรมการ 5 5 
3. นางสาวศศธิร วงศว์ิไล กรรมการ 5 5 



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 26  
ANNUAL REPORT 2020    

 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกจิการทีด่ ี
ตารางที่ 9 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกจิการทีด่ ี

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1. นางสาวศศธิร    วงศว์ิไล ประธานกรรมการ 2 2 
2. นายสายณัห ์     สตางคม์งคล กรรมการ 2 2 
3. นายอษัฎากร     ลิม้ปิติ กรรมการ 2 2 
โดยมีนางอติภา บา่ยเจรญิ เป็นเลขานกุารกรรมการสรรหาฯ 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ตารางที่ 10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1. นายอษัฎากร         ลิม้ปิติ ประธานกรรมการ 6 6 
2. นายสรุศกัดิ ์          เหลอืงอรา่มศร ี กรรมการ 6 6 
3. นายปรวยี ์             เรณสถาน กรรมการ 6 6 
4. นายเดชบดินทร ์     เหรยีญทรพัยด์ี กรรมการ และเลขานกุาร 6 6 
คณะกรรมการบริหาร 
ตารางที่ 11 คณะกรรมการบริหาร 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

การเข้าร่วม 
การประชุม 

1. นางพจนารถ          ปรญิภทัรภ์ากร ประธานกรรมการ 8 8 
2. นายฐิติศกัดิ ์          สกลุครู กรรมการ 8 8 
3. นายเดชบดินทร ์    เหรยีญทรพัยด์ี กรรมการ 8 8 
4. นางสาวนฤศสยั     มหฐิติรฐั กรรมการ 8 8 
5. นางสาวนภาศิร ิ     มหฐิติรฐั กรรมการ 8 8 
โดยมีนางสาว วารยิา แซต่ัง้ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร 
ผู้บริหาร 
ตารางที่ 12 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายเดชบดินทร ์เหรยีญทรพัยด์ี รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(รกัษาการ) ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานการตลาดและนวตักรรม 
(รกัษาการ) ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานปฏิบตัิการ 

3. นายสรุศกัดิ ์เหลอืงอรา่มศร ี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานการขาย 

4. นางสาวนภาศิร ิมหฐิติรฐั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบรหิารองคก์ร 

5. นายธีระชยั สริธิญัญานนท ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
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  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรัพย ์ของกรรมการ และผู้บริหาร 
บริษัทฯ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์ (THIP) ของกรรมการ และผูบ้ริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษัิท เป็นประจ าทกุไตรมาส โดยสรุปการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ (ตามค านิยามของ
ส านกังาน ก.ล.ต.) ซึ่งรวมถึงจ านวนหลกัทรพัยท์ี่ถือครองของผูเ้ก่ียวขอ้งตามมาตรา 59 และ 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย  ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ  และผู้บริหาร (ทั้งทางตรง และทางอ้อม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เปรยีบเทียบกบัปี 2562 ดงันี ้
ตารางที ่13 รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการ และผู้บริหาร 

*  จ  านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ของบรษัิทฯ ณ 31  ธันวาคม  2563  =  80,000,000  หุน้ 

ล าดับ กรรมการและผู้บริหาร ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นทีถ่อื 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 สัดส่วนการ ถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  ( % )* 

จ านวนหุ้นทีถ่อื 
ณ 31 ธ.ค. 62 

สัดส่วนการถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ ( % ) 

จ านวนหุ้นที ่ 
 เปลี่ยนแปลง   
 เพิม่ขึน้(ลดลง) 

1 นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธิ ์
คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ 
นติิบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประธานกรรมการ และ 
กรรมการอิสระ  

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

2 นายสายณัห ์สตางคม์งคล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาฯ 

- - - - - 

คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ - - - - - 

นติิบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - - 

3 นายอษัฎากร ลิม้ปิติ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง  กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการสรรหา ฯ 

- - - - - 

คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ - - - - - 

นติิบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - - 

4 นางสาวศศิธร วงศว์ิไล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาฯ 

- - - - - 

คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ - - - - - 

นติิบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - - 

5 นายศิวนสั นาคทตั กรรมการบรษัิท - - - - - 
 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ  - - - - - 
 นติิบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง  - - - - - 

6 นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการ กรรมการบรหิารและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

- - - - - 
 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ - - - - - 
 นติิบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - - 

7 นายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์ กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิารความเส่ียง 
กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(รกัษาการ) ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการกลุ่ม
งานการตลาดและนวตักรรม 
(รกัษาการ) ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการกลุ่ม
งานปฏิบตัิการ 

- - - - - 
 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ - - - - - 
 นติิบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - - 

8 นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรฐั กรรมการบรษัิท และกรรมการบรหิาร - - - - - 

คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ - - - - - 

นติิบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - - 

9 นายฐิติศกัดิ ์ สกลุครู กรรมการบรษัิท และกรรมการบรหิาร - - - - - 

คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ - - - - - 

นติิบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - - 

10  นายธีระชัย  สิรธิญัญานนท ์ เลขานกุารบรษัิท และผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

- - - - - 

  คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ - - - - - 

  นติิบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - - 

11 นางสาวนภาศิร ิ มหฐิติรฐั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงานบรหิาร
องคก์ร และกรรมการบรหิาร 

- - - - - 

 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ - - - - - 

 นติิบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - - 

12 นายสรุศกัดิ ์ เหลืองอรา่มศรี 
คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ 
นติิบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มงานการขาย และกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

13 นายปรวีย ์เรณสถาน กรรมการบรหิารความเส่ียง 
 

- - - - - 

คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ - - - - - 

นติิบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - - 
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เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญช ี

 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษัทตั้งแต่                     

วนัท่ี  22 กมุภาพนัธ ์2550  ซึง่จะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ ทัง้นีห้นา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนด มีดงันี ้

1) ท าหนา้ที่ประสานงานเพื่อใหก้ารจดัการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯใหเ้ป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง เช่น 
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

2) ดูแลเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้หนว่ยงานก ากบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ใหค้  าปรึกษาเบือ้งตน้แก่คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
ตามกฎระเบียบ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนติดตาม
กฎระเบียบท่ีประกาศใหมด่ว้ย 

4) จัดท าและเก็บเอกสารที่เก่ียวขอ้ง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษัิท หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการถือครองหลกัทรพัย ์และรายงาน
การมีสว่นท่ีไดเ้สยี เป็นตน้ 

5) ดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการบรษัิท เพื่อใหก้รรมการสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
6) ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบรษัิท และที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
7) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

โดยคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทจบการศกึษาดา้นบญัชี และรายละเอียดเก่ียวกบัเลขานกุารบรษัิท 
ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ 

นางสาวนภาศิร ิมหฐิติรฐั เป็นผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ซึง่มีหนา้ที่ในการควบคมุ ดแูลงานดา้นบญัชี
และการเงินใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด โดยคุณสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวเป็นไปตามตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด รายละเอียด
เก่ียวกบัผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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 ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

นางสาวกัณฑปักษ์ กษมานิติ เป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี ซึ่งมีหนา้ที่ในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินใหม้ีคณุภาพ ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
โดยคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหนง่ดงักลา่วเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 
รายละเอียดเก่ียวกบัผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายโดยตรงในการควบคมุดแูลบญัชีปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

1. ค่าตอบแทนของกรรมการ 
 1.1. ค่าตอบแทนประจ า และค่าตอบแทนที่เป็นเบีย้ประชุม 
บรษัิทฯมีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษัิท เป็นคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน และคา่เบีย้ประชมุส าหรบักรรมการที่

ไมใ่ช่ผูบ้รหิารรายครัง้ สว่นคา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ยจ่ายเป็นรายครัง้ตามที่ประชมุจรงิ โดยการพิจารณาจากคา่ตอบแทนกรรมการ
ในกลุม่อตุสาหกรรมที่ใกลเ้คียงกนั ซึ่งค านึงถึงความเหมาะสมกบัประเภทธุรกิจ และพิจารณาตามความเหมาะสมกบัประสบการณ ์
บทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

รายละเอียดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการในรูปของเบีย้ประชมุทัง้ 5 คณะ 
1.คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท 
1.1 คณะกรรมการบรษัิท จ่ายเป็นรายเดือนในอตัราคงที่ประกอบไปดว้ย 

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

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

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นรายครัง้ตามที่ประชมุจรงิ 

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

2.2 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี จ่ายเป็นรายครัง้ที่ประชมุจรงิ 
ประธานกรรมการสรรหาฯ   20,000 บาท / ครัง้ 
กรรมการสรรหาฯ    10,000 บาท / ครัง้ 

2.3 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จ่ายเป็นรายครัง้ที่ประชมุจรงิ 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  20,000 บาท / ครัง้ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง   10,000 บาท / ครัง้ 

 2.4 คณะกรรมการบรหิาร จ่ายเป็นรายครัง้ที่ประชมุจรงิ 
       กรรมการที่ไมใ่ช่ผูบ้รหิาร    10,000 บาท / ครัง้ 

           ในรอบปี 2563 คา่ตอบแทนรายคณะกรรมการทกุชดุ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ตลอดปี  เทา่กบั 4,620,000 บาท ซึง่เป็นไป 
ตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 มีรายละเอียดดงันี ้  
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  ตารางที่  14  ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563                                               (หนว่ย : บาท) 

ล าดบั 
ที ่

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริษัท  

รายเดอืน 

คณะกรรม 
การบริษัท  
รายครัง้ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรม 
การสรรหาฯ 

คณะกรรม 
การบริหาร 

รวม 

1 นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ ประธานกรรมการบริษัท  480,000 180,000 - - - - 660,000 

2 นายสายณัห ์ สตางคม์งคล 

 

กรรมการอิสระ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาฯ 

360,000 90,000 100,000 - 20,000 - 570,000 

3 นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการสรรหา

ฯ และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

360,000 90,000 50,000 120,000 20,000 - 640,000 

4 นางสาวศศิธร  วงศว์ิไล 

 

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาฯ  

360,000 80,000 50,000 - 40,000 - 530,000 

5 นายศิวนสั    นาคทตั กรรมการ 360,000 90,000 - - - - 450,000 

6 นางพจนารถ  ปริญภทัรภ์ากร กรรมการบริษัท และ

กรรมการผูจ้ดัการ 

360,000 - - - - - 360,000 

7 นายเดชบดินทร ์ เหรียญทรพัยดี์ กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง  

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

8 นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรฐั กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหาร 

360,000 - - - - - 360,000 

9 นายฐิติศกัด์ิ สกลุครู กรรมการบริษัท 360,000 70,000 - - - 80,000 510,000 

10 นายสรุศกัด์ิ เหลอืงอร่ามศร ี กรรมการบริหารความเสี่ยง - - - 60,000 - - 60,000 

11 นายปรวีย ์เรณสถาน กรรมการบริหารความเสี่ยง - - - 60,000 - - 60,000 

รวม 3,360,000 600,000 200,000 300,000 80,000 80,000 4,620,000 

 
1.2) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นโบนสั  

ส าหรบัปี 2563 บรษัิทฯมีกรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 6 ทา่น ไดจ้่ายคา่ตอบแทนที่เป็นโบนสั ซึง่ผา่นการอนมุตัิจากที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แลว้ ดงันี ้ 
   ตารางที่  15  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นโบนัสของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประจ าปี 2563                       (หนว่ย : บาท) 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล กรรมการอิสระ จ านวนเงนิโบนัส (บาท) 
1 นายไพรสณัฑ ์     วงศส์มิทธ์ิ 676,000 
2 นายสายณัห ์       สตางคม์งคล 520,000 
3 นายอษัฎากร       ลิม้ปิติ 520,000 
4 นางสาวศศธิร      วงศว์ิไล 520,000 
5 นายศวินสั           นาคทตั  520,000 
6 นายฐิติศกัดิ ์        สกลุครู  520,000 

รวม 3,276,000 
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนส าหรบัผูบ้ริหารจะเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตัิหนา้ที่ ของผูบ้ริหารแต่ละ

ท่านนัน้ ประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนัส ส าหรบัผูบ้ริหาร ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ในรอบปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 
33,038,900  บาท   

 
ค่าตอบแทนอื่น 
- ไมม่ีที่นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

 
บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯมีจ านวนพนกังานแยกตามสายผลติภณัฑ ์และการบรหิารไดด้งันี ้
ตารางที่  16   จ านวนพนักงานแยกตามสายผลิตภณัฑ ์ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
ตารางที่  17   ผลตอบแทนของพนักงานประจ าปี 2563    

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 
 เงินเดือน 190,741,917.42 

 คา่แรง 221,074,530.26 

 โบนสั 57,804,853.98 

เงินประกนัสงัคม และเงินกองทนุทดแทน 8,537,995.00 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 4,708,252.00 

เงินสวสัดกิารอื่น 14,706,637.36 

รวม 497,574,186.02 

คิดเป็นร้อยละ 17.74 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 

  

ประเภทของส่วนงาน รายเดือน  (คน) รายวัน  (คน) รวม (คน) 
โรงงานผลติถงุทั่วไป 13 50 63 
โรงงานผลติถงุซิป 64 639 703 
โรงงานผลติหลอดดดูเครือ่งดื่ม 19 179 198 
สว่นการบรหิารงานกลางส านกังานใหญ่ 200 131 331 
สว่นการบรหิารงานกลางส านกังานสาขา (ซนัทาวเวอรส์) 106 - 106 

รวม 402 999 1,401 
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และการพัฒนาบุคลากร 
ผลตอบแทนที่บริษัทฯจดัใหแ้ก่พนกังานทกุระดบัชัน้และทุกเชือ้ชาติอย่างเสมอภาคและเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ดียวกนั 

ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเบีย้ขยัน เงินสมทบประกันสงัคม เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
โครงการสหกรณอ์อมทรพัย ์เงินชดเชยกรณีเกษียณอาย ุโดยในปี 2563 บรษัิทฯไดจ้่ายผลตอบแทนดงักลา่วใหแ้ก่พนกังานทัง้องคก์ร
รวมทัง้สิน้ 497,574,186.02 บาท 

บริษัทฯ ไดด้  าเนินการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน ดว้ยความโปรง่ใส ชดัเจน เป็นธรรม และจูงใจ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ นโยบายรฐับาล และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ส าหรบัผลประโยชนร์ะยะสัน้ จะมีการประเมินการ
ปฏิบตัิงานประจ าปีและคา่ดชันีวดัผลงาน ควบคูก่บัผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ สว่นผลประโยชนร์ะยะยาวนัน้ บรษัิทฯอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาความเหมาะสม 

การพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯใหค้วามส าคญัต่อการฝึกอบรมและการเสริมความรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง  โดยเนน้เสริมสรา้งสิ่งที่จ  าเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพของพนกังานทกุระดบัใหเ้กิดความตระหนกั ความรู ้ 
ความเข้าใจ ทักษะ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  อันจะน าไปสู่
ความกา้วหนา้ของพนกังานและบริษัทฯต่อไป เพื่อเป็นการเสริมสรา้งและพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯไดม้ีการจดัท า
เอกสารปฐมนิเทศส าหรบัพนกังานใหม่ทุกท่าน เพื่อเป็นขอ้มูลที่เป็นประโยชนใ์นการปฏิบตัิงาน รวมถึงการจัดปฐมนิเทศแนะน า
ลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจ ระบบการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ ส าหรบัพนกังานท่ีไดร้ว่มงานกบับรษัิทฯ
แลว้ ไดจ้ดัสง่บคุลากรไปศึกษาดงูานและการสมัมนาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจดัอบรมภายในและการเขา้ร่วม
หลกัสตูรอบรมโดยองคก์รภายนอก 

บริษัทฯมีนโยบายการพฒันาพนกังาน โดยเนน้ใหม้ีการฝึกอบรมครบทุกระดบัชัน้ จัดใหม้ีระบบการจัดการฝึกอบรมให้
ความรูท้กัษะในการปฏิบตัิงานแก่พนกังาน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจ าปี มุ่งหวงัใหพ้นกังานทกุคนเกิดความ
เขา้ใจและสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มีประสทิธิภาพ ส าหรบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลติ จะเนน้เรือ่งลดการเกิดของเสยี 
และค านงึถึงความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ไดส้รา้งจิตส านกึดา้นสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่พนกังาน มีการฝึกอบรมในการใชว้ตัถดุบิให้
คุม้คา่ มีการจดัระบบการทิง้ขยะและมีการแยกขยะที่มีพิษ ขยะเปียก ขยะแหง้ ตลอดจนการลดอบุตัิเหตใุนการท างานมีการสง่เสริม
รณรงคใ์นเรือ่งการลดอบุตัิเหต ุการรกัษาความปลอดภยัในระหวา่งการท างาน 

บรษัิทฯ ไมม่ีการจดัตัง้สหภาพแรงงาน  
รายละเอียดจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนกังานต่อปี และสถิติดา้นความปลอดภยัปรากฎอยู่ในรายงานการ

พฒันาเพื่อความยั่งยืน ปี 2563 
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การก ากับดูแลกจิการ 
นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ  

บรษัิทฯ มีความมุง่มั่นท่ีจะสรา้งความนา่เช่ือถือใหก้บัผูล้งทนุ และผูท้ี่มีสว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การด าเนินธุรกิจ เพิ่มมลูคา่ของ
องคก์รและสง่เสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดว้ยการบริหารจดัการธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อใหส้ามารถ
บรรลเุป้าหมาย อนัเป็นคณุคา่พืน้ฐานขององคก์รชัน้น า ดงันัน้ บริษัทฯจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อเป็นกรอบใน
การปฏิบตัิงานดา้นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1.  คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน จะปฏิบตัิตามคู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดว้ยความเช่ือมั่น 

และเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
2. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน จะน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ไปปฏิบตัิในการบริหารจดัการ

ธุรกิจทกุระดบั  
3. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอย่างเท่าเทียมกนั 

และปฏิบตัิงานเพื่อผลประโยชนข์องบรษัิทฯ อยา่งเต็มความสามารถ ดว้ยความสจุรติ โปรง่ใสที่สามารถตรวจสอบได้ 
4. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน อาจเสนอแนะปรบัปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคลอ้ง และเหมาะสมกับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ และความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 
การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 
บรษัิทฯก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ที่จะตอ้งรบัทราบและปฏิบตัิ

ตามนโยบายและขอ้ก าหนดที่มีอยูใ่นคู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ อีกทัง้ผูบ้รหิารทกุระดบัจะตอ้งดแูลรบัผิดชอบ และ
ถือเป็นเรื่องส าคญัในการสง่เสริมใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชามีความรูค้วามเขา้ใจ และปฏิบตัิตามคูม่ือหลกัการก ากบัดูแล
กิจการของบรษัิทฯอยา่งเครง่ครดั 

บริษัทฯจะไม่ด าเนินการใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือขดักับหลกัการก ากบัดูแลกิจการ หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน
กระท าผิดหลกัการก ากับดูแลกิจการตามที่ก าหนดไวจ้ะไดร้บัโทษทางวินยัอย่างเคร่งครดั และหากมีการกระท าที่เช่ือไดว้่าท าผิด
กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครฐั บรษัิทฯจะสง่เรือ่งใหเ้จา้หนา้ที่รฐัด  าเนินการตอ่ไป 

หากพนกังานทกุระดบัของบรษัิทฯประสบปัญหาในการตดัสนิใจ หรอืปฏิบตัิงานเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจที่มิไดก้ าหนดไว้
ในจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิทฯใหต้ัง้ค  าถามเก่ียวกบัการกระท านัน้กับตนเอง ดงันี ้

1. การกระท านัน้ขดัตอ่กฎหมายหรอืไม่ 
2. การกระท านัน้ขดัตอ่นโยบาย หรอืจรรยาบรรณ หรอืสง่ผลตอ่ภาพลกัษณข์องบรษัิทฯหรอืไม่ 
3. การกระท านัน้สง่ผลเสยีตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯอยา่งรา้ยแรงหรอืไม่ 
ทัง้นีห้ากพนกังานพบการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรอื หลกัการก ากบัดแูลกิจการ ใหแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้กลา่วหาไปยงั

ประธานกรรมการบริษัท บริษัทฯจะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส เพื่อคุม้ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้
แจง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้กลา่วหาดงักลา่ว ซึง่เป็นไปตามนโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนของบรษัิทฯ 
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ระบบการด าเนินงาน และการควบคุมภายในของบริษัทฯตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
หมวดที ่1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

บรษัิทฯค านงึถึงสทิธิของผูถื้อหุน้ โดยสนบัสนนุ สง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย ดว้ยวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรบัและเช่ือถือ
ได ้โดยใหส้ิทธิการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ี่ตนเองถืออยูอ่ยา่งอิสระ การเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และเสนอวาระการประชมุลว่งหนา้ 
การเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  การเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ การ
เลอืกตัง้กรรมการ การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดคา่สอบบญัชี การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ การพิจารณาการจ่ายเงิน
ปันผล การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ การอนมุตัิธุรกรรมที่ส  าคญัที่มีผลตอ่ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของ
บรษัิทฯ และการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารอยา่งเพียงพอ  

บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทกุปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และ
หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะตอ้งพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวขอ้งกับผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ซึ่ง
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษัิท สามารถเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นกรณีไป  

 

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) บริษัทฯเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการของบริษัทฯ โดยชีแ้จงรายละเอียดและวิธีการผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯอย่างนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบบญัชี 
คือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 – 30 ธนัวาคม 2563 พรอ้มทัง้สง่หนงัสอืถึงตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี ้บรษัิทฯไดก้ าหนดให้
ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ้งเป็นผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ 

2) บริษัทฯไดเ้ผยแพรข่อ้มลูหนงัสือเชิญประชมุ ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ หนงัสือมอบ
ฉนัทะทกุแบบ ประกอบดว้ยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (ส าหรบัผูถื้อหุน้ตา่งประเทศที่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นัน้) 
ตามที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้ ขอ้มูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ ผ่านทาง
เว็บไซตข์องบริษัทฯ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ประมาณ 30 วนั ก่อนที่จะจดัสง่เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้คือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 ซึง่ก าหนดการประชมุคือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563 

3) บริษัทฯได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ประชุมใหช้ัดเจน พรอ้มทัง้
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ขอ้มูลส าคญัและจ าเป็น ประกอบการพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมครัง้ที่ผ่านมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉนัทะและระบวุิธีการมอบฉนัทะใหช้ดัเจน และเอกสารประกอบการประชมุ
อื่นๆ โดยจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ คือวนัท่ี 5 มิถนุายน2563 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลู
ข่าวสารเพื่อการตดัสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมลว่งหนา้ 
พรอ้มทัง้ประกาศลงในหนงัสือพิมพ ์ติดต่อกนัต่อเนื่อง 3 วนั ก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 3 วนั เพื่อเป็นการบอกกลา่วการเรียก
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นการลว่งหนา้ส าหรบัใหผู้ถื้อหุน้เตรยีมตวัมารว่มประชมุ 
 

บริษัทฯเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามเพื่อสอบถามขอ้มลูในแตล่ะวาระหรือขอ้มลูอื่นๆของบริษัทฯเป็นการลว่งหนา้ก่อน
วนัประชมุผูถื้อหุน้ ตัง้แตว่นัท่ี 9 มิถนุายน 2563 ถึง วนัท่ี 22 มิถนุายน 2563 ผา่นทางอีเมล ์ legal.nattabhol@thantawan.com หรอื
ตามที่อยูข่อง บรษัิทฯ หากผูถื้อหุน้ตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมสามารถติดตอ่โดยตรงไดท้ี่ 
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เลขานกุารบรษัิท  
บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 32  
ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
ทางโทรศพัท ์02-2738333 ตอ่ 3209 ทางโทรสาร 02-2738484 
 

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) บริษัทฯไดอ้ านวยความความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในวนัประชุมอย่างเท่าเทียมกนั โดยจัดเจา้หนา้ที่ตอ้นรบัและใหข้อ้มูลในการ

ตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริษัทฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้สามารถรบัการลงทะเบียนก่อน
เวลาประชมุ 2 ชั่วโมง และแมจ้ะพน้เวลาลงทะเบียนแลว้ ก็ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะรว่มประชมุ สามารถลงทะเบียน
เขา้รว่มประชมุไดโ้ดยไมเ่สยีสทิธิ  

2) บริษัทฯไดจ้ดัใหม้ีสถานที่จดัการประชมุที่สะดวกต่อการเดินทางมาเขา้รว่มการประชมุและมีขนาดเพียงพอรองรบัจ านวนผูถื้อ
หุน้ และมีแผนรองรบักรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน ณ วนัประชมุ เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่น และรกัษาความปลอดภยัใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุราย ใน
ปี 2563 บริษัทฯไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที่ 26 มิถนุายน 2563 ณ หอ้งประชุมชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอรส์ บี ถนน
วิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ซึ่งเดินทางไดส้ะดวกเนื่องจากอยู่ติดถนนวิภาวดีรงัสิต  และถนนพหลโยธิน 
ตัง้อยูไ่มไ่กลจากสถานีรถไฟฟา้สถานีหมอชิต สถานีหา้แยกลาดพรา้ว และรถไฟฟา้ใตด้ินสถานีจตจุกัร และสถานีพหลโยธิน 

3) บริษัทฯไดน้ าระบบบารโ์คด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและนบัคะแนน แสดงถึงเลขทะเบียนผูถื้อหุน้แต่ละรายที่ไดจ้ดัพิมพไ์วบ้น
แบบลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉันทะ เพื่อใหข้ัน้ตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีจุดตรวจเอกสาร  กรณีมอบ
ฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน และจดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรบัปิดหนงัสือมอบฉนัทะไวบ้ริการใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ
ที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ พรอ้มเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน 

4) บริษัทฯไม่กระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิในการเขา้รว่มประชุมของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนย่อมมีสิทธิ เขา้รว่ม
ประชมุผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลาการประชมุ  

5) ก่อนเริ่มประชมุทกุครัง้ ประธานที่ประชุมจะเป็นผูชี้แ้จงหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และ
การออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้วิธีการนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีจะตอ้งลงมติในแตล่ะวาระตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

6) บริษัทฯจะระบกุารมีสว่นไดส้ว่นเสียของกรรมการไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุฯ และในการประชุมผูถื้อหุน้ หากกรรมการทา่นใดมี
ส่วนไดส้่วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบ  ก่อนการ
พิจารณาวาระ โดยกรรมการทา่นท่ีมีสว่นไดส้ว่นเสยีนัน้จะไมร่ว่มประชมุในวาระนัน้ๆ 

7) สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็นให้
ขอ้เสนอแนะ และออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในทกุวาระ 

บรษัิทฯไดจ้ดัใหม้ีการใชบ้ตัรยืนยนัการลงคะแนนทกุวาระท่ีจะตอ้งมีการลงมติ เพื่อความโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้
โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะคนใดไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียง ขอใหชู้มือขึน้ และลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือ และเจา้หนา้ที่จะบนัทึกคะแนน
เสยีงโดยการสแกนบารโ์คด้ที่บตัรยืนยนัการลงคะแนน พรอ้มทัง้เก็บบตัรดงักลา่ว สว่นผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยใหล้งคะแนน และลงลายมือ
ช่ือในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไมต่อ้งชูมือ และจะเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นดว้ยทกุใบพรอ้มกนัทัง้หมด ภายหลงัเสรจ็
สิน้การประชมุ ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ บริษัทฯด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสยีงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ 
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การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นหลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) บริษัทฯเปิดเผยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงภายในวันที่มีการประชุม หลงัจากประชมุเสร็จ ผ่านระบบขา่ว

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ พรอ้มทัง้ จัดท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้แจง้ต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันหลงัวนัประชุม คือ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และเผยแพรบ่นัทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถว้นเหมาะสม ประกอบดว้ย รายช่ือ
กรรมการ และฝ่ายจดัการที่เขา้รว่มประชุม ขัน้ตอน และวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม และการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ การออกเสยีง และขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระ และค าชีแ้จงหรอืความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ท่ีเสนอในที่ประชมุอยา่ง
ละเอียด พรอ้มทัง้ เผยแพรว่ีดิทศันก์ารประชมุใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบบนเว็บไซตบ์รษัิทฯ  

2) บริษัทฯไดน้ าขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นที่ไดร้บัจากผูถื้อหุน้ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มา
พิจารณาและหาแนวทางการปรบัปรุง เพื่อพฒันาการจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้อยา่งตอ่เนื่อง 

บริษัทฯไดเ้ปิดเผยมติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563  ใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯภายหลังเสร็จสิน้การประชุม 
(www.thantawan.com) 

 

 หมวดที ่2 การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน                                                                                               
1) ผูถื้อหุน้มีสทิธิมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาประชมุ และลงมติแทนผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสทิธิไดร้บัเอกสารและค าแนะน าในการมอบฉันทะ 

ผูร้บัมอบฉนัทะที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะใหก้รรมการในท่ีประชมุแลว้ย่อมมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ และลง
มติเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ทกุประการ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ มาประชมุ และลงมติแทนก็ได ้ผูถื้อหุน้
มีสทิธิไดร้บัประวตัิ ขอ้มลูการท างาน และรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการพิจารณาวาระตา่งๆ ของกรรมการอิสระ
แตล่ะทา่นอยา่งครบถว้นเหมาะสม 

2) บริษัทฯไดด้  าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดับระเบียบวาระที่ไดแ้จ้งไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้   

3) บริษัทฯไดจ้ดัสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น 
และตัง้ค าถามในท่ีประชมุและไดใ้ชส้ทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ผูถื้อหุน้สามารถออกเสยีงในทกุวาระการประชุม
ผา่นบตัรลงคะแนนเสยีงที่บรษัิทฯ ไดแ้จกใหใ้นวนัประชมุ   

4) กรรมการและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้ไดบ้นัทึกประเด็นซกัถาม และ
ขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานการประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบ 

5) บริษัทฯไดเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูข่าวสารส าคญัของบริษัทฯ ที่มี
การเปลีย่นแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บรษัิทฯเปิดเผยตามขอ้ก าหนดตา่งๆ โดยภายหลงัจากการเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย (ตลท.) แลว้ ไดน้ าขอ้มลูเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ที่ประชุมไดพ้ิจารณาเรื่องต่างๆตามล าดบัในระเบียบวาระที่ไดก้ าหนดไวใ้น
หนงัสอืนดัประชมุที่ไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้โดยไมม่ีการเปลีย่นแปลงล าดบัวาระดงักลา่ว และไมม่ีการขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่อง
อื่นที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ นอกจากนีภ้ายหลงัจากที่ประชมุไดพ้ิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบ
วาระครบถว้นแลว้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติมในเรือ่งที่มีความสนใจก่อนปิดการประชมุ 

 

  

http://www.thantawan.com/
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การป้องกนัการขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทฯไดใ้หค้วามส าคัญเรื่องการจัดการความขัดแยง้ทางผลประโยชนข์องผู้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษัทฯอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนด
นโยบาย และแนวปฏิบตัิตา่ง ๆ ในเรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ดงันี ้
1) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรายงานการมีสว่นไดส้ว่นเสยีที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของบรษัิทฯ เมื่อเขา้

มาด ารงต าแหนง่กรรมการ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นครัง้แรก และรายงานทกุครัง้เมื่อมีการเปลีย่นแปลงขอ้มลูการมีสว่นไดส้ว่น
เสยี รวมถึงรายงานเป็นประจ าทกุสิน้ปี และแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 

2) ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัททา่นใดมีสว่นได้สว่นเสียกบัผลประโยชนใ์นเรื่องที่ก าลงัมีการพิจารณา 
กรรมการที่มีส่วนไดส้่วนเสียจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื่องนัน้ โดยอาจไม่เขา้ร่วมการประชุม  หรืองดออกเสียง 
เพื่อใหก้ารตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษัิทเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ยตุิธรรม 
ในปี 2563 ไมพ่บวา่มีผูเ้ก่ียวขอ้งทา่นใดมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ 

 

หมวดที ่3  การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
บริษัทฯใหค้วามส าคญัตอ่การค านงึถึงประโยชนข์องผูม้ีสว่นได้สว่นเสยีกลุม่ตา่งๆ โดยด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ

และเป็นธรรมต่อผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย มุ่งมั่นในการพฒันากิจการของบริษัทฯใหเ้จริญกา้วหนา้มั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสรา้ง
ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชนแ์ละดแูลทรพัยส์ินของบริษัทฯเสมือนวิญญชูนพึงรกัษาทรพัยส์ินของตน 
ในการนีบ้รษัิทฯไดด้แูลสทิธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่ตา่งๆ ดว้ยการปฏิบตัิที่ดีอยา่งเทา่เทียมกนั  ดงันี  ้
 

ผู้ถอืหุ้น:  บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และรายยอ่ย 
เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 
 

ลูกค้า: บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะผลิตสินคา้ที่มีคณุภาพ และมาตรฐาน ปฏิบตัิดา้นการตลาดดว้ยความเป็นธรรมรบัผิดชอบต่อคณุภาพ 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ รกัษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจังและสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้มี
หนว่ยงานท่ีท าหนา้ที่รบัเรือ่งรอ้งเรยีนของลกูคา้เพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ลกูคา้โดยเรว็ 
 

คู่แข่ง: บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการคา้ โดยสจุริตและเป็นธรรม โดยใชห้ลกัคู่แข่งเชิง
พนัธมิตร อนัเป็นการสง่เสรมิซึง่กนัและกนัในกรอบท่ีไมก่่อใหเ้กิดความเสยีหายทางธุรกิจ และความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั 
 

คู่ค้า/เจ้าหนี้: บริษัทฯจะไม่ด าเนินการที่ทจุริตในการคา้กบัคู่คา้และเจา้หนี ้  มีขัน้ตอนปฏิบตัิงานการคดัเลือกคู่คา้อย่างเป็นระบบ
และมุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อเจา้หนีอ้ย่างเคร่งครดั ทัง้เรื่องวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน การช าระคืน การดูแล
คณุภาพหลกัทรพัยค์  า้ประกนั และเรือ่งอื่นใดที่ไดท้  าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี ้เพื่อบรรลผุลประโยชนร์ว่มกนั 
 

พนักงาน: บริษัทฯค านึงถึงการคุม้ครองทางสงัคมของแรงงาน ดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างานตรงตามขอ้
กฎหมายก าหนด ตลอดจนการสรา้งความผกูพนัระหวา่งพนกังาน และองคก์รดว้ยการจดัการทรพัยากรบคุคลอยา่งเป็นธรรมในดา้น
ผลตอบแทน สวสัดิการ และความกา้วหนา้ในอาชีพ ตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้สง่เสริมใหพ้นกังานมี
สว่นรว่มกบักิจกรรมของชมุชน 
 

ชุมชน สังคม หน่วยงานราชการ และองคก์รที่เกี่ยวข้อง: บริษัทฯ สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณะประโยชนแ์ก่ชุมชน และสงัคม 
พรอ้มกบัสง่เสริมใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในกิจกรรมของชุมชน เพื่อด าเนินกิจกรรมการพฒันาชมุชน และสงัคมใหเ้กิดประโยชน ์ และ
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สนบัสนุนการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ เพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในการแข่งขนัทางธุรกิจ และเป็นประโยชนต์่อ
สงัคมและประเทศชาติโดยรวม 
 ผลการด าเนินงานเก่ียวกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีประจ าปี 2563 ไดก้ลา่วไวใ้นรายงานการพฒันาเพื่อความยั่งยืน ปี 2563  

 
หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถอืหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหาร 

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการ และผูบ้ริหารจะถกูเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยท์กุครัง้ที่มี การซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรพัยต์่อ ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ นอกจากนี ้บรษัิทฯยงัมีแนวปฏิบตัิส  าคญัที่จะสง่เสรมิการก ากบัดแูลการใช้
ขอ้มลูภายใน บรษัิทฯไดก้ าหนดนโยบายใหม้ีการรายงานการซือ้ ขาย และการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯโดยคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้ที่มีการประชุม และกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการมีสว่นไดส้ว่นเสียของตนตอ่บริษัทฯเป็นประจ า ทกุไตรมาส และจะตอ้งจดัท ารายงานใหมท่กุปี โดยขอ้มลูดงักลา่ว
จะเก็บไวใ้ชภ้ายในบริษัทฯเท่านัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมี
สว่นไดส้ว่นเสยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง 

บริษัทฯใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญั ถูกตอ้ง ครบถว้น แม่นย า เพื่อใหผู้ม้ีส่วนได้ส่วนเสียใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจ การเปิดเผยขอ้มลูเป็นดชันีชีว้ดัความโปรง่ใสในการด าเนินการตวัหนึ่งซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งความเช่ือมั่นแก่นกั
ลงทนุถึงความซื่อสตัยส์จุรติในการด าเนินงาน และเป็นกลไกการตรวจสอบในการด าเนินการ บรษัิทฯจึงก าหนดแนวปฏิบตัิเพื่อก ากบั
ดแูลการเปิดเผยขอ้มลู และความโปรง่ใส ดงันี ้
1) คณะกรรมการบรษัิท หรอืผูท้ี่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย มีหนา้ที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน 

และที่ไมใ่ช่ทางการเงินอยา่งเพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯไดร้บัสารสนเทศที่
เท่าเทียมกนัตามที่ก าหนดโดยกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯมีการจดัท าและปรบัปรุงขอ้มลูบนเว็บไซตใ์หม้ีความ
ครบถว้นอย่างสม ่าเสมอ รวดเร็ว ทนัสถานการณเ์พื่อใหแ้น่ใจว่าผูถื้อหุน้สามารถหาขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และ
ติดตอ่กบัหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบตอ่การใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็และมีประสทิธิภาพ 

2) ระบบสารสนเทศของบรษัิทฯไดร้บัการจดัท าขึน้อยา่งรอบคอบ มีความชดัเจน ถกูตอ้งและโปรง่ใสดว้ยภาษาที่กระชบั เขา้ใจงา่ย 
มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส  าคญั และจ าเป็นอยา่งสม ่าเสมอไมว่า่จะก่อใหเ้กิดผลดี หรอืผลเสยีตอ่บรษัิทฯ 

3) จดัใหม้ีหน่วยงานประชาสมัพนัธท์ าหนา้ที่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารการด าเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์
ใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ พนกังาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง และสาธารณชนทั่วไป อย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ ขจดัความเขา้ใจที่ผิด 
รวมทัง้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธท์ าหนา้ที่เป็นหนว่ยงานประสานกบันกัลงทนุ สถาบนั เจา้หนี ้นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์และผู้
ถือหุน้ของบริษัทฯ ในการใหข้อ้มูล การด าเนินการ และการลงทุนของบริษัทฯ ดว้ยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และ
เขา้ถึงง่าย 

4) คณะกรรมการบริษัทฯ จดัใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ และรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
พรอ้มทัง้รายงานประจ าปีของคณะกรรมการเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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5) คณะกรรมการดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึง่รวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปีแบบ 56-1 สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ สนบัสนุนใหบ้ริษัทฯจัดท าค าอธิบาย และการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส 

6) คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัใหม้ีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ตาม
กฎเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ในปี 2563 บรษัิทฯไดม้ีการเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
1) ระบบอิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
2) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
3) การจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์
4) การจดัโครงการผูถื้อหุน้เยี่ยมชมกิจการ  
5) เว็บไซตข์องบรษัิทฯท่ี www.thantawan.com ซึง่มีทัง้สองภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
6) การจดักิจกรรมบรษัิทพบปะพดูคยุกบันกัวิเคราะห ์(Analyst Meeting) จ านวน 1 ครัง้ 
7) การจดักิจกรรมบรษัิทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) จ านวน 1 ครัง้ 

 
  นอกจากนี ้บรษัิทฯมีมาตรการปอ้งกนัการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูภายใน โดยก าหนดใหพ้นกังานทกุระดบัของบรษัิทฯ 

ตอ้งไม่น าขอ้มูลที่เป็นความลบัไปใช ้ เพื่อประโยชนส์่วนตนหรือบุคคลอื่น และรกัษาขอ้มูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถ
เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก อนัน าไปสูก่ารแสวงหาผลประโยชน ์เพื่อตนเองหรอืครอบครวั หรอืพวกพอ้งในทางมิชอบ เช่น ขอ้มลู
ที่มีผลกระทบตอ่ราคาหุน้ ความลบัทางการคา้ หรอืสตูรการประดิษฐ์คิดคน้ตา่งๆ เป็นตน้  พนกังานท่ีเปิดเผยขอ้มลูและขา่วสาร
ที่ส  าคัญของบริษัทฯออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทฯจะไดร้บัพิจารณามาตรการทางวินยัตาม
ระเบียบของบรษัิทฯ และอาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 
หมวดที ่5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บรษัิทฯมีแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท โดยคณะกรรมการบรษัิทตอ้งประกอบดว้ย
ผูม้ีความรูค้วามเช่ียวชาญและประสบการณท์ี่สามารถเอือ้ประโยชนใ์หแ้ก่บรษัิทฯไดเ้ป็นอยา่งดี มีความทุม่เทและใหเ้วลาอยา่งเตม็ที่
ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทไดร้บัแต่งตัง้จากผูถื้อหุน้มาเป็นผูก้  ากบัแนวทางการด าเนินงานของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้ฝ่ายบริหารรบัผิดชอบการด าเนินธุรกิจ และแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อ
รบัผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ไดร้บัมอบหมาย ผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท รบัผิดชอบการ
ด าเนินการประชมุและการปฏิบตัิตามกฎหมาย  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท เป็นผูร้บัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเรื่อง
ขนาดและองคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาบริษัทฯสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่
บรษัิทฯก าหนดไว ้สาระส าคญัส าหรบัแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท มีดงัตอ่ไปนี ้
1. องคป์ระกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
1) มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั 

http://www.thantawan.com/
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2) มีจ านวนอยา่งนอ้ย 5 คน แตไ่มเ่กิน 9 คน ซึง่ปัจจบุนัคณะกรรมการบรษัิท มีจ านวน 9 คน โดยกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯหรอืไมก็่ได ้และตอ้งมีอายไุมเ่กิน 
75 ปีบรบิรูณ ์ 

3) มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 คน และจะตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 

4) กรรมการบรษัิท ตอ้งมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นอตุสาหกรรม ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นธุรกิจ ดา้น
การจัดการ ดา้นการตลาดระหว่างประเทศ ดา้นกลยุทธ์ ดา้นการบริหารวิกฤติ ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดแูลกิจการ 
โดยประกอบดว้ยผูม้ีความรูใ้นธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 3 คนดา้นกฎหมายอยา่งนอ้ย 1 คน และดา้นบญัชีการเงินอยา่งนอ้ย 
1 คน 

5) การแต่งตัง้กรรมการตอ้งเป็นไปตามวาระที่ก าหนดไวโ้ดยเจาะจง  มีความโปรง่ใสชดัเจน และตอ้งมีประวตัิของบคุคลนัน้ โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นการตดัสนิใจของที่ประชุมผูถื้อหุน้ และตอ้งเปิดเผยประวตัิของคณะกรรมการทกุคนใน
รายงานประจ าปี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบทั่วกนั 

6) มีการจดัแบง่บทบาทหนา้ที่ระหวา่งคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุยอ่ย และฝ่ายจดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน   
ปัจจุบนับริษัทฯมีคณะกรรมการษัท 9 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ประกอบไปดว้ยผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถที่หลากหลาย 

และสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ  
2. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
    นโยบายการด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนของกรรมการ 
1) บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการแตล่ะคนสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่นได ้โดยเมื่อรวมบรษัิทฯแลว้ตอ้ง

ไมเ่กินจ านวน 5 บรษัิทจดทะเบียน รวมถึงบรษัิทยอ่ยที่ไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบียนของบรษัิทจดทะเบียน (ถา้มี) ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิด
ประสทิธิภาพ และสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบรษัิทไดอ้ยา่งเต็มที่ 

2) กรรมการไม่ควรรบัเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทฯ และการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของกรรมการ 

3) นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสงู บริษัทฯไดก้ าหนดให้
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผูจ้ัดการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และตอ้งผา่นการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทก่อนด ารงต าแหนง่ 
ในปี 2563 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใด ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการแตล่ะทา่นไดเ้ปิดเผยไวใ้นหนา้ประวตัิกรรมการ และผูบ้รหิารในเอกสารแนบ 1 
3. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
จ านวนปีที่ด  ารงต าแหนง่ของกรรมการบรษัิท 

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯไดก้ าหนดจ านวนปีที่ด  ารงต าแหนง่ในแตล่ะวาระของกรรมการบรษัิทเป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิท
มหาชนจ ากัดพ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีกรรมการบริษัทตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ตาม
ขอ้บังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 9 คน แต่ละคนจะด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม 
กรรมการบรษัิทท่ีออกไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่อีกก็ได ้
จ านวนวาระการด ารงต าแหนง่ติดตอ่กนัของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนบัวาระแรกตัง้แตปี่ที่ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก และ
ครบก าหนดการด ารงต าแหนง่ในแตล่ะวาระในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีที่ตนครบก าหนดออกตามวาระ ทั้งนี ้คณะกรรมการ



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 41  
ANNUAL REPORT 2020    

 

บริษัทอาจเสนอช่ือกรรมการอิสระดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปไดต้ามที่
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร แตใ่หค้ณุสมบตัิความเป็นอิสระของกรรมการนัน้สิน้สดุลง 
4. กรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกลุม่ของผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้ริหารของบริษัทฯมี
ความสามารถเขา้ถึงขอ้มลูทางการเงินและทางธุรกิจของบรษัิทฯ รวมทัง้ธุรกิจอื่นอยา่งเพียงพอ เพื่อท่ีจะแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี
ในการปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายย่อย เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีหนา้ที่ในการจดัท า
รายงานรบัรองความเป็นอิสระของตนเมื่อไดร้บัแตง่ตัง้ และเปิดเผยขอ้มลูความเป็นอิสระไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ กรรมการ
อิสระตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้น ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด ดงันี ้ 
1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  

3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง 
และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการ
เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยัส าคญั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั
ค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัส  าคญั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูเ้ก่ียวข้อง
กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยัส าคญักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 
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5. ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหนา้ที่จดัการบริษัทฯใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และเรื่องที่กฎหมาย

ก าหนด ใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
2) ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ ค่านิยมรว่มขององคก์ร หรือวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการของบริษัทฯ โดยมี

การทบทวน และอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี 
3) ก ากบัดแูลกิจการใหส้ามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งยั่งยืน ภายใตปั้จจยัทัง้โอกาส และความเสีย่งทีม่ีผลกระทบตอ่กิจการ และผูม้ีสว่น

ไดส้ว่นเสยี 
4) พิจารณาแผนหลกัในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถ

ของบรษัิทฯใหแ้ขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 
5) ติดตามดูแลใหม้ีการน ากลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบตัิ และติดตามวดัผลการด าเนินงาน โดยก าหนดใหม้ีการรายงานผลการ

ด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้ใหน้โยบายเพื่อการพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ โดยค านงึถึงความปลอดภยั และ
สขุอนามยั ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบคุลากร 

6) ก ากบัดแูล และพฒันานโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิ และ
เป็นแบบอยา่งในการปฏิบตัิ รวมทัง้ อนมุตัินโยบายดงักลา่ว และทบทวนเป็นประจ า อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7) สง่เสริมใหพ้นกังานทกุระดบัมีจิตส านกึในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ 
และนโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ พรอ้มทัง้ก ากบัดแูลใหม้ีระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสม เพื่อลดความเสีย่งดา้นการทจุรติ และการใชอ้  านาจอยา่งไมถ่กูตอ้ง รวมทัง้ปอ้งกนัการกระท าผิดกฎหมาย 

8) ก ากบัดแูล และสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ก่อใหเ้กิดมลูคา่แก่บรษัิทฯ ควบคูก่บัการสรา้งคณุประโยชนต์่อผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย 

9) จดัใหม้ีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10) สอดส่องดูแลและจัดการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดขึน้ระหว่างผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของบริษัทฯ  
ก าหนดแนวทางในการท ารายการที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ เพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็น
ส าคญั โดยที่ผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย ไม่ควรมีส่วนรว่มในการตดัสินใจ ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการ และการเปิดเผยขอ้มลูของ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น 

11) ดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่ และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิใน
การดแูลรกัษาผลประโยชนข์องตนเอง และก ากบัดแูลใหบ้ริษัทฯเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งถกูตอ้งครบถว้น โปรง่ใส ตรวจสอบ
ได ้และทนัเวลา 

12) ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ี สว่นไดส้ว่นเสีย
ทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปรง่ใส ก ากับดแูลกระบวนการ และช่องทางในการรบั และจัดการกบัขอ้รอ้งเรียนของผูป้ระสงค์
จะแจง้เบาะแส หรือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่ายอยา่งมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่ายสามารถติดตอ่ /
รอ้งเรยีนในเรือ่งที่อาจจะเป็นปัญหาใหก้บัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 

13) คณะกรรมการบรษัิทจดัใหม้รีะบบการควบคมุดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ 
และนโยบาย รวมทัง้ จดัใหม้ีบคุคลหรอืหนว่ยงานท่ีเป็นภายในบรษัิทฯ หรอื การวา่จา้งหนว่ยงานภายนอกที่มคีวามเป็นอิสระใน
การปฏิบตัิหนา้ที่ เป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักลา่ว และก าหนดใหม้ีการทบทวนระบบที่ส  าคญัอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ พรอ้มทัง้ใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 43  
ANNUAL REPORT 2020    

 

14) ใหม้ีการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยง ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร โดยใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏิบตัิตามนโยบายและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการบรษัิท โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุไตรมาส 
บริษัทฯจดัใหม้ีการประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี่ยงอย่างนอ้ยปีละ  1 ครัง้ ใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยั
ลว่งหนา้และรายการผิดปกติทัง้หลาย 

15) พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย ตามที่ไดร้บัการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการที่ดี รวมทัง้ พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อดูแลรบัผิดชอบงานดา้นต่างๆ เก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท และ
จดัการงานอนัส าคญัของบริษัทฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัความรบัผิดชอบของเลขานุการ
บรษัิท 

16) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจ ใหแ้ก่ คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร ปฏิบตัิการอยา่งหนึง่
อย่างใด เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯที่ไดก้ าหนดไว้ รวมถึง การยกเลิก เพิกถอน ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงแกไ้ขการ
มอบอ านาจหนา้ที่ดงักลา่ว  

17) คณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการซือ้และจ าหน่ายสินทรพัย ์การลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขา้รว่ม
ทนุกบัผูป้ระกอบกิจการอื่นๆ ภายใตข้อ้บงัคบัและวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ รวมทัง้ภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

6. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
 บริษัทฯไดแ้บง่แยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน โดยกรรมการบรษัิทท า
หนา้ที่ก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการในระดบันโยบาย สว่นฝ่ายจดัการท าหนา้ที่ในการบรหิารงานให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เพราะฉะนัน้ ประธานกรรมการบรษัิท จึงเป็นบคุคลคนละคนกบักรรมการผูจ้ดัการ โดยทัง้สองต าแหนง่
จะผา่นการพิจารณาแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท เพื่อใหไ้ดบ้คุคลที่เหมาะสมที่สดุ 
 ประธานกรรมการบริษัท ไม่ไดเ้ป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ไม่มีสว่นรว่มในการบริหารงานของบริษัทฯ และไม่มีอ านาจลง
นามผกูพนับรษัิทฯเพื่อใหแ้บง่แยกหนา้ที่ระหวา่งการก ากบัดแูลเชิงนโยบายในภาพรวมของบรษัิทฯกบัการบรหิารงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ส าหรบัฝ่ายจัดการไดร้บัมอบหมายอ านาจหนา้ที่ใหด้  าเนินงานภายใตน้โยบายที่ก าหนด รบัผิดชอบผลการด าเนินงาน
โดยรวม ควบคมุค่าใชจ้่ายและงบลงทนุตามขอบเขตหนา้ที่คณะกรรมการอนมุตัิในแผนงานประจ าปี ด าเนินการตามนโยบายดา้น
บคุคล แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ที่มีผลกระทบตอ่องคก์ร และสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพกบัผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง 
6.1 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
1) พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท รว่มกบักรรมการผูจ้ดัการ และดแูลใหค้ณะกรรมการบริษัทไดร้บัขอ้มลู

อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพื่อใหก้รรมการบรษัิทสามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายใหบ้คุคลอื่นด าเนินการแทน และก าหนดใหม้ีการประชุมของคณะกรรมการ
บรษัิท โดยไมม่ีกรรมการท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

3) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสยีง
เป็นเสยีงชีข้าด 

4) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เพียงพอ เพื่อใหก้รรมการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการบริหารจัดการและ
ก ากับดแูลกิจการ หรือก ากบัใหก้ารเสนอช่ือเรื่องเขา้สูว่าระการประชุมไดอ้ย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล ส่งเสริมใหใ้ชด้ลุย
พินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผูบ้ริหารระดับสูงเป็นผูใ้หข้อ้มูลสารสนเทศที่จ าเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจไดอ้ย่าง
เหมาะสม พรอ้มทัง้สรุปมติที่ประชมุ และสิง่ที่จะตอ้งด าเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 

5) เป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดั
ประชมุ เวน้แตท่ี่ประชมุจะมีมติใหเ้ปลีย่นล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้
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ร่วมประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลใหม้ีการตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้
อยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส 

6) สนบัสนนุ และเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบรษัิทฯ 
7) ก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู และการจดัการอยา่งโปรง่ใส ในกรณีที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

8) เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการบรษัิท และฝ่ายจดัการ และสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการผูจ้ดัการและ
ฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษัิทฯ 

9) ก ากับดูแลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

6.2 บทบาทหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผูจ้ดัการของบริษัทฯ ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหท้ าหนา้ที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจตามปกติ

ของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท  อย่างเคร่งครดั ซื่อสตัย ์สจุริต และ
รกัษาผลประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ และผูถื้อหุน้ ไม่ท าการใดที่มีสว่นไดส้ว่นเสียหรือมีผลประโยชนล์กัษณะขดัแยง้กบับริษัทฯ และ
บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ โดยหนา้ที่และความรบัผิดชอบประกอบดว้ย 
1) จดัท าและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี/10 ปี ตลอดจนกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ แก่คณะกรรมการบรษัิท 
2) จดัหาขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบรษัิทฯ ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิท รวมถึงขอ้มลูอื่นท่ีคณะกรรมการบรษัิทตอ้งการ 
3) บรหิารงานของบรษัิทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ 
4) บริหารงานของบริษัทฯ ตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท 

และ/หรอืมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
5) จดัโครงสรา้ง และบรหิารจดัการองคก์รตามแนวทางที่คณะกรรมการบรษัิทใหค้  าแนะน า 
6) ปรบัวฒันธรรมองคก์รของบรษัิทฯ เพื่อสนบัสนนุวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยทุธข์องบรษัิทฯ 
7) น านโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น และแนวทางปฏิบตัิตามมาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่ น ประกาศและ

บงัคบัใชใ้นองคก์รอยา่งทั่วถึง และใหม้ีการสอบทานกระบวนการปฏิบตัิตามมาตรการฯอยา่งตอ่เนื่อง 
8) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
9) มอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบ 

ขอ้ก าหนด หรอืค าสั่งที่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื บรษัิทฯไดก้ าหนดไว ้
10) จดัท า และเสนอรายงานการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่ส  าคญัอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการจดัท า

รายงานเรือ่งอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทตอ้งการ 
11) เป็นตวัแทนของบรษัิทฯ ในการติดตอ่กบับคุคลภายนอก 
7. อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจอนมุตัิเรือ่งตา่งๆของบรษัิทฯตามขอบเขตหนา้ที่ท่ีก าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการก าหนดทบทวนวิสยัทศัน ์กลยุทธ์ในการด าเนินงาน แผนงาน
หลกัของนโยบายบรหิารความเสีย่ง แผนงบประมาณ และแผนการด าเนินงานของธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจระยะกลาง และระยะยาว 
การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้และก ากบัดแูลรายจ่ายการลงทนุท่ีส  าคญั รายการระหวา่งกนั 
การเขา้ควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเขา้ร่วมทุน  ในการอนุมตัิการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท้ี่
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิ คณะกรรมการควรมั่นใจไดว้่า การท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ  
สภาพคลอ่งทางการเงิน หรอืความสามารถในการช าระหนี ้ 
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8. การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการก าหนดขึน้เป็นตารางการประชุมล่วงหนา้ในแต่ละปี เพื่อใหก้รรมการบริษัท
สามารถจัดเวลา และเขา้ร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม  โดยจะ
ปรึกษาหารือกับกรรมการผูจ้ัดการ ประกอบกับการพิจารณาตามค าขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส  าคัญเป็นวาระการ
พิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้ โดยบริษัทฯจะจดัสง่เอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการพิจารณาลว่งหนา้  เพื่อที่จะมีเวลา
เพียงพอในการศกึษาพิจารณา และตดัสนิใจอยา่งถกูตอ้งในเรือ่งตา่งๆโดยมีขอ้ปฏิบตัิดงันี ้
1) ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทจะตอ้งประชมุกนัอย่างนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี ทัง้นีก้รรมการบริษัท ตอ้งมาประชุมอย่างนอ้ย 2 ใน 3 

จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
2) บริษัทฯก าหนดใหม้ีการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนัก่อนวนั

ประชมุ เพื่อใหก้รรมการมีเวลาที่จะศกึษาพิจารณา และตดัสนิใจอยา่งถกูตอ้งในเรือ่งตา่งๆ อยา่งพอเพียง และสามารถจดัเวลา
การเขา้รว่มประชมุได ้

3) ประธานกรรมการบริษัท เป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการจดัเรื่องที่จะเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ  โดยมีการปรกึษาหารอื
กบักรรมการผูจ้ดัการและพิจารณาค าขอของกรรมการ ที่จะบรรจเุรือ่งอื่นที่ส  าคญัเป็นวาระการพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

4) ประธานกรรมการบริษัท จดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพียงพอ ส าหรบัการน าเสนอเอกสาร และขอ้มลูของผูบ้ริหาร และการพิจารณา 
สอบถาม และอภิปรายในประเด็นท่ีส าคญัของคณะกรรมการบรษัิท 

5) คณะกรรมการบริษัท ตอ้งอุทิศเวลา และทุ่มเทความสนใจใหแ้ก่บริษัทฯอย่างเต็มที่ และพรอ้มที่จะเขา้ร่วมการประชุมอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมีหนา้ที่เขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ที่จดัประชมุ   

6) คณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็น เพื่อขอเอกสารและขอ้มูลค าปรึกษาและบริการต่างๆ เก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง  และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจ าเป็นเพื่อ
ประกอบการประชมุในแตล่ะครัง้ 

7) สนบัสนนุใหผู้บ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง  
8)   สนบัสนนุใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเก่ียวกบั

การจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชมุดว้ย 

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

10) กรรมการบรษัิท ที่อาจมีสว่นเก่ียวขอ้ง หรอืมีสว่นไดส้ว่นเสยีในแตล่ะวาระการประชมุจะตอ้งงดออกเสยีงหรอืใหค้วามคิดเห็นใน
วาระนัน้ๆ 

11) การจดบนัทกึการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ผลการประชมุ และความคิดเห็นของคณะกรรมการบรษัิท จะตอ้งมีความชดัเจน
เพื่อใชอ้า้งอิง 

ในปี 2563 มีการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ทัง้หมด 9 ครัง้ และกรรมการอิสระของบรษัิทฯไดจ้ดัประชมุกนัเองโดยไม่
มีผูบ้รหิารเขา้รว่มจ านวน 1 ครัง้ ซึง่ไดเ้ปิดเผยจ านวนครัง้การเขา้ประชมุกรรมการแตล่ะทา่นไวใ้นตารางที่ 7 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 บริษัทฯไดท้ าการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และทบทวนผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยเป็นประจ าทกุปี โดยจดัท าการประเมินในรูปแบบของการประเมินทัง้คณะ เพื่อใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงาน และ
ปัญหา เพื่อก าหนดมาตรการในการปรบัปรุงประสทิธิภาพการท างานของคณะกรรมการต่อไป 
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ในปี 2563 บริษัทฯไดใ้ชแ้นวทางการประเมินตามรูปแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลมุถึงประเด็น
ส าคญั อนัไดแ้ก่ โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  การประชุม
คณะกรรมการ การท าหนา้ที่ของกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการและการพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้รหิาร  

กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ จะมีการก าหนดหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนท่ีชดัเจน โดยคณะกรรมการ
สรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาแบบประเมิน และแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการทราบ
ขอ้มลูเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทัง้นี ้
บริษัทฯอาจจะพิจารณาการว่าจา้งที่ปรึกษาภายนอกใหก้ าหนดแนวทาง และเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการ และจะเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจ าปี 

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย เมื่อประเมินเสรจ็แลว้จะท าการรวบรวม สรุปผลและน าเสนอตอ่คณะกรรมการสรร
หา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดีใหท้ราบก่อน จากนัน้จึงน าสง่ใหป้ระธานกรรมการของแตล่ะชดุทราบตอ่ไป 

ตารางที่ 18 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2563 มีดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะ 

1. คณะกรรมการบริษัท 87.47% 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 84.22% 
3. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี 83.90% 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 80.42% 
หลกัเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มในแตล่ะขอ้ทัง้หมด ดงันี ้

มากกวา่รอ้ยละ 85    = ดีเยี่ยม 
มากกวา่รอ้ยละ 75    = ดีมาก 
มากกวา่รอ้ยละ 65    = ดี 
มากกวา่รอ้ยละ 50    = พอใช ้
ต ่ากวา่รอ้ยละ   50    = ควรปรบัปรุง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผูป้ระเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ัดการ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจ 

การด าเนินตามนโยบายที่ไดร้บัจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดยใชแ้บบประเมินตาม
รูปแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี จะน าผลการ
ประเมินไปพิจารณาเพื่อก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ และเสนอผลการประเมินการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
โดยแบบประเมินจะครอบคลมุประเด็นส าคญั ดงันี ้

1) ความเป็นผูน้  า
2) การก าหนดกลยทุธ์
3) การปฏิบตัิตามกลยทุธ์
4) การวางแผน และผลปฏิบตัิทางการเงิน
5) ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการบรษัิท

6) ความสมัพนัธก์บัภายนอก
7) การบรหิารงาน และความสมัพนัธก์บับคุลากร
8) การสบืทอดต าแหนง่
9) ความรูด้า้นผลติภณัฑ ์และการบรกิาร
10) คณุลกัษณะสว่นตวั
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สรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย
จากการประเมินทุกหวัขอ้รวมกนั เท่ากับรอ้ยละ 84.62% อยู่ในเกณฑ ์“ดีมาก” ส่วนผลการประเมินจากดชันีช้ีว้ดัผลงานหรือ
ผลส าเร็จของงาน เท่ากับรอ้ยละ 107.00% อยู่ในเกณฑ ์“ดีเยี่ยม” ดังนั้น ผลการประเมินกรรมการผูจ้ัดการของบริษัทฯที่
ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทรวมกับดัชนีชีว้ัดผลงานหรือผลส าเร็จของงาน  เท่ากับรอ้ยละ 102.52% พบว่ามีผลการ
ปฏิบตัิงานอยู่ในเกณฑ ์“ดีเยี่ยม” 
10. การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร
1) บรษิัทฯไดส่้งเสรมิและสนบัสนนุการฝึกอบรม และใหค้วามรูใ้นเรื่องหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ ใหก้บักรรมการ

บริษัท กรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการเสริมสรา้ง และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง

2) คณะกรรมการควรดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรูท้ักษะ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าว หมายรวมถึง ผูบ้ริหารสงูสดุสายงาน
บญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุารบรษิัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์

3) บริษัทฯไดจ้ดัท าเอกสารปฐมนิเทศส าหรบักรรมการใหม่ เพื่อเป็นขอ้มลูที่เป็นประโยชนใ์นการปฏิบตัิงานรวมถึง การจดั
ปฐมนิเทศแนะน าลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ดว้ย โดยกรรมการ
บรษิัทตอ้งผ่านการอบรมหลกัสตูรจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)

4) บริษัทฯมีการพฒันาผูบ้ริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัการหมนุเวียนต าแหน่งภายในองคก์ร  รวมทั้ง
เตรียมความพรอ้มส าหรบัการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ โดยจดัใหม้ีการประเมินศกัยภาพผูบ้รหิารระดบัสงู

5) บริษัทฯจดัใหม้ีระบบพี่เลีย้ง (Mentoring Program) เพื่อพฒันาความพรอ้มในการปฏิบตัิงานระดบัผูบ้ริหารอาวุโส หรือ
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เมื่อถึงเวลาสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ บริษัทฯจะพิจารณาผูท้รงคุณวุฒิที่
ไดร้บัการสรรหาและคดัเลือกจากภายนอก หรือผูบ้รหิารระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้รหิารระดบัอาวโุสที่มีความ
พรอ้ม เขา้สู่กระบวนการสรรหา

การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นกรรมการบริษัท 
 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ บริษัทฯไดก้ าหนดแนวปฏิบัติโดยการรวบรวมขอ้มูลที่จ  าเป็นเพื่อ

ประโยชนใ์นการตรวจสอบดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายในเรื่องที่ เก่ียวขอ้งกบักรรมการ มีการจดัส่งขอ้มลูส าคญัและ
จ าเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการเก่ียวกับบริษัทฯ เช่น หนงัสือบริคนธส์นธิและขอ้บงัคบั คู่มือกรรมการบรษิัท 
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการด าเนินงาน เป็นตน้ เพื่อให้มีข้อมูลอา้งอิงและสามารถสืบคน้ไดเ้บือ้งตน้ 
นอกจากนีจ้ัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการหรือผู้อ  านวยการฝ่ายต่างๆเพื่อ
รบัทราบ และสอบถามขอ้มลูเชิงลกึเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
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ตารางที ่ 19   รายชื่อหลักสูตรอบรมและสัมมนา ของ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ในปี 2563 

ช่ือหลักสูตร 
สถาบันทีจ่ัดอบรม 

สัมมนา 
รายช่ือกรรมการ 
ทีเ่ข้ารับการอบรม 

ต าแหน่ง 

Boardroom Success Through Financing and 

Investment (BFI) รุน่ที่ 9/2563 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธิ ์ ประธานกรรมการ  

และกรรมการอิสระ 

Advanced Audit Committee Program  

รุน่ที่ 37/2563 

นายสายณัห ์สตางคม์งคล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาฯ 

Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL) รุน่ที่ 20/2563 

นายฐิติศกัดิ์ สกลุครู กรรมการ และกรรมการบริหาร 

Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ที่ 

9/2563 

นางพจนารถ ปริญภทัรภ์ากร กรรมการ กรรมการบริหาร  

และกรรมการผูจ้ดัการ 

S05 หลกัสตูรการประเมินผลและการจดัการขอ้มลู

ดา้นความยั่งยืน รุน่ที่ 3  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

นายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยด์ี 

กรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง  

(รกัษาการ) ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

การตลาดและนวตักรรมและ 

(รกัษาการ) ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

ปฎิบตัิการ 

Successful Formation & Execution of Strategy 

(SFE) รุน่ที่ 32/2563 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4  ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  และคณะกรรมการบริหาร         
เพื่อปฏิบัติหนา้ที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยจัดใหม้ีกฎบัตรส าหรับ
คณะกรรมการชดุย่อยเพื่อก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบ และไดเ้ปิดเผยกฎบตัรดงักล่าวในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระรวมทัง้สิน้จ านวน 3 ท่าน มี

คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆของบริษัทฯ เพื่อใหเ้กิดความ
ถูกต้อง และเป็นไปเพื่ อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รายชื่ อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตาม ตารางที่  8 มี                             
นางสาวศศิธร ฝ้ันพรม ไดร้บัแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 จบการศึกษา
ดา้นบญัชี และเป็นผูท้ี่มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของบรษิัทฯ 
ขอบเขต  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
           1) รายงานทางการเงนิและการสอบบัญชี 

1.1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกตอ้งและเชื่อถือได ้รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบบัญชีภายนอก  และผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบ
จดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

1.2. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ยกเลิกหรือเลิกจา้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผู้สอบ
บญัชีของบรษิัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความ
เพียงพอของทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผูส้อบบัญชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

1.3. ส่งเสริมความเป็นอิสระ และใหค้วามเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี รวมทัง้ส่งเสริมใหม้ี
การพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล      

      2) การควบคุมภายใน 
2.1. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเส่ียงที่ เหมาะสม  และมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส รวมถึงอาจเสนอแนะใหม้ีการสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกับการปรบัปรุงแกไ้ขระบบ
การควบคมุภายใน ระบบบรหิารความเส่ียง และรายงานผลการสอบทานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

2.2. สอบทานพยานหลักฐาน ในกรณีที่ เกิดข้อสงสัยเก่ียวกับการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ
การฝ่าฝืนกฎหมาย และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

2.3. สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรบัแจง้เบาะแส และการรบัขอ้รอ้งเรียน 

2.4. สอบทานความถูกตอ้งและประสิทธิผลของเทคโลยีสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกับรายงานทางการเงิน และ
การควบคมุภายใน 
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2.5. พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้
ตรวจสอบและประเมินแลว้ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

2.6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2.7. สอบทานใหบ้รษิัทฯมีกระบวนการในการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นสอดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานก ากับ
ดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสรา้งความตระหนักรู ้(Awareness) การ
ประเมินความเส่ียง การสรา้งระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมิน
ตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบ และประเมิน
แลว้ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯมีระบบต่าง ๆ ในการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นตามที่ไดร้ายงานไวใ้นแบบประเมิน
ตนเองของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

        3) การตรวจสอบภายใน 
3.1 สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และก ากบัใหห้น่วยงาน

ตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
3.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการเข้าถึงข้อมูลที่จ  าเป็นส าหรับงาน

ตรวจสอบภายใน และการให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึง ให้ค  าแนะน าในเรื่องงบประมาณ 
อตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย 
หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่มารับผิดชอบเก่ียวกับงาน
ตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายจดัการน าเสนอ 

3.3 พิจารณาจัดหาที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษาหรือให้
ความเห็นไดต้ามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

3.4 พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และทบทวนกฎบตัรนี ้เป็นประจ าทกุปี โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิแกไ้ข (ถา้มี) 

3.5 อนมุตัิ และประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อใหแ้ผนการตรวจสอบสอดคลอ้งกบัประเภท
และระดบัความเส่ียงของบรษิัทฯ 

3.6 สอบทานรายงาน และพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับผลการตรวจสอบ เก่ียวกับการ
ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน 

      4) การก ากับดูแลมาตรการป้องกันการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 
4.1 ก ากับดูแลการควบคุมภายใน การจดัท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวกับมาตรการ

ต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่ากระบวนการต่างๆมีการก าหนดอย่างเหมาะสมและมีการน าไป

ปฏิบตัิอย่างครบถว้น และมีประสิทธิภาพ 

4.2 ก ากับดูแลใหม้ีกระบวนการรบัแจง้เบาะแส และการรบัขอ้รอ้งเรียน ในกรณีที่พนกังาน และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นการกระท าอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อใหค้วามมั่นใจแก่ผู้



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 51 
     ANNUAL REPORT 2020 

แจ้งเบาะแสว่าบริษัทฯมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามที่
เหมาะสม รวมถึงการสอบทานและสรุปผลการตรวจสอบทุจริต เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันภายใน
องคก์ร 

        5) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้อง 
5.1. สอบทานใหบ้รษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกับ
บรษิัทฯ 

5.2. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ทั้งนีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าว
ถกูตอ้งสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ 

        6) หน้าทีอ่ื่นๆ 
6.1. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า    

มีความจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  ทั้งนี ้ การ
ด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้ก าหนดของบรษิัทฯ 

6.2. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผย
ไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ ตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

6.3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯเพื่อ
รว่มชีแ้จงเก่ียวกบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

6.4. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
6.5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
 ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯมีจ านวน 3 คน 
กรรมการทกุคนเป็นกรรมการอิสระ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาฯเป็นไปตามตารางที่ 9 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ ดงันี ้

1) การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 
1.1 พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผูจ้ัดการ และร่วมกับ

กรรมการผูจ้ดัการ พิจารณาหลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู 

1.2 พิจารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยใหม้ี
ความเหมาะสมกบักลยทุธข์องบรษิัทฯ และสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป 

1.3 พิจารณา และก าหนดคุณสมบตัิของผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความหลากหลาย
ทางดา้นความรู ้ความเชี่ยวชาญ ทกัษะ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
และการอทุิศเวลา 
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1.4 พิจารณาสรรหาบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ
ผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาแต่งตัง้ตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีต  าแหน่ง
ว่างลง 

1.5 พิจารณาแผนการพฒันาฝึกอบรมที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ หรือความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบรษิัทฯ ใหแ้ก ่
กรรมการบรษิัท และกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย 

1.6 พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง พรอ้มทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะไดร้บัการ
พิจารณาสืบทอดต าแหน่ง และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

1.7 ปฏิบตัิการอื่นใดอนัเก่ียวกบัการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
2) การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

2.1 การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 
1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตวัเงิน 

และไม่ใช่ตัวเงิน ส าหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี ้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และทบทวนหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนมุตัิและประเมนิ 
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

3) เสนอหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของกรรมการ
บริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกบัการประเมิน แผนธุรกิจ
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯโดยรวม เพื่อสามารถจูงใจ และเป็นการด ารงไวซ้ึ่งกรรมการที่มี
ความรู ้ความสามารถ และมีศกัยภาพ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

2.2 การพิจารณาค่าตอบแทนส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
1) พิจารณา และทบทวนโครงสรา้งและองคป์ระกอบค่าตอบแทนส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู เป็นประจ า

ทกุปี แลว้น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
2) ทบทวนหลกัเกณฑ ์และปัจจยัในการประเมินผลงานส าหรบัทัง้องคก์ร รวมทัง้การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นประจ าทกุปี แลว้น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 
3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ าทุกปี  ส่ือสารผลการ

พิจารณา รวมทัง้ประเด็นเพื่อการพฒันาใหผู้บ้ริหารระดบัสงูไดท้ราบ และรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการบรษิัท  

4) พิจารณาค่าตอบแทนของ ผูบ้ริหารระดบัสงู โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่เป็น
เงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้และระยะยาว และผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดบัสงู และน าเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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 3) การปฏิบตัดิ้านการก ากับดแูลกิจการทีด่ ี
3.1  ดแูลการจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ที่เหมาะสม

กับบริษัทฯ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีท าหนา้ที่ก ากบั
ดูแล ไดแ้ก่ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์และตลาด
หลกัทรพัย ์หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อ
เสนอคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 

3.2 ก าหนดใหม้ีการจดัท าคู่มือการปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น (Anti-
Corruption Policy) เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิที่ถกูตอ้งและเป็นมาตรฐาน 

3.3  ก ากับ ดูแล และใหค้  าแนะน าแก่กรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร ในการปฏิบตัิหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑข์องนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น (Anti-
Corruption Policy) เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตาม
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ 

3.4 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption Policy) อย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหน้โยบายการก ากบัดแูล
กิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption 
Policy) และสอดคลอ้งกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ ์ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบรษิัทฯ 

3.5 จดัท ารายงานผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทพรอ้ม
ทัง้น าเสนอความเห็น และขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

3.6 เสนอแนะขอ้ก าหนด และแนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
และขอ้พึงปฏิบตัิของกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ 

3.7 แต่งตัง้คณะท างานเพื่อท าหนา้ที่สนบัสนนุงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไดต้ามความจ าเป็น 
3.8 ปฏิบตัิงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 ปี 2563 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 4 ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็น
กรรมการอิสระ รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นไปตามตามตารางที่ 10 ซึ่งมีขอบเขต  อ านาจหนา้ที่ของคณะ
กรรมการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้

1) ก าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียง และการวางกรอบการบรหิารความเส่ียงโดยรวมของบรษิัทฯ ซึ่งครอบคลมุ
ถึงความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ท่ีส าคญั เช่น ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้มและการตลาด 
ความเส่ียงดา้นการผลิตและจ าหน่าย ความเส่ียงดา้นราคาวตัถดุิบในการผลิต ความเส่ียงดา้นตลาดแรงงาน และ
ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ความเส่ียงเรื่องการลงทุน โดยรวมถึงการกลั่นกรองการลงทุน 
และความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น เป็นตน้ 
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 2) ก าหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงขององคก์ร รวมทั้งกฎบัตรคณะ
กรรมการบรหิารความเส่ียง ใหส้อดคลอ้งกบักรอบการบรหิารความเส่ียงองคก์ร เพื่อใหม้ีประสิทธิผล และมีความ
เพียงพอ สอดคลอ้งตามสภาวการณท์ี่เปล่ียนแปลง 

  3) ก าหนดกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกับนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ตรวจติดตามและควบคุมความ
เส่ียงของบรษิัทฯ โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

  4) สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัทั่วทัง้องคก์ร รวมทัง้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสรมิวฒันธรรมบรหิารความเส่ียง 

  5) ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานบริหารความเส่ียงที่ส  าคญั พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน าเพื่อใหม้ั่นใจว่ามี
การบรหิารจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจบรษิัทฯ และสามารถบรหิาร
จดัการความเส่ียงต่างๆ ใหค้วามเส่ียงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัไดส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเส่ียงองคก์ร 

  6) รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทอยา่งสม ่าเสมอในส่ิงที่ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
และกลยทุธท์ี่ก าหนด 

  7) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการบริหาร 

 ปี 2563 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารจ านวน 5 ท่าน รายชื่อคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามตามตารางที่ 11       

ซึ่งมีขอบเขต อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร  ดงันี ้

1) ปฏิบตัิหนา้ที่ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ

บรษิัท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ความระมดัระวงั มีความรบัผิดชอบ และมีจรยิธรรม โดย

ค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียม 

2) บริหารธุรกิจของบริษัทฯใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์วิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการ

บริษัท และเป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ  และข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานก ากับดูแลที่

เก่ียวขอ้ง 

3) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัทิศทางกลยทุธ ์โครงสรา้งการบรหิารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี

ของบรษิัทฯ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

4) ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และ

งบประมาณประจ าปีที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัสภาพธุรกิจที่

เปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงใหค้  าปรกึษา และขอ้แนะน าการบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

5) พิจารณาอนุมัติการใชจ้่ายเงินตามงบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ และให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติ รวมทั้งตาม

อ านาจการบรหิารที่คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดไว ้

6) พิจารณาเห็นชอบในโครงสรา้งเงินเดือน และผลประโยชนต์อบแทนอื่นๆของผูบ้ริหารและพนักงาน แลว้น าเสนอ

ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนมุตัิต่อไป 

7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง โครงสรา้งการบริหารงาน ระเบียบปฏิบัติ และ

ขัน้ตอนการท างานของแต่ละสายงาน 
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8) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอกู้ยืมเงิน  หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน 
ตลอดจนวงเงินการค า้ประกนัต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาการอนมุตัิ 

9) พิจารณาอนุมตัิการจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน เพื่อการเปิดบญัชี การปิดบญัชี การท าธุรกรรม
การปกติของบรษิัทฯ  

10) ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทนุในโครงการใหม่ โดยมีเงื่อนไขของการเขา้ลงทนุโครงการใหม่ เช่น  
1) โครงการที่ลงทุนตอ้งศึกษาความเป็นไปไดข้องการด าเนินธุรกิจ โดยให้จัดท า Feasibility Study ที่

ชดัเจน  
2) โครงการที่ลงทุนตอ้งลงทุนในลกัษณะการรว่มทุน การเขา้ซือ้กิจการ การเขา้ซือ้สินทรพัย ์หรืออื่นๆ แต่

ไม่เป็นการใหเ้งินกูห้รือการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน  
3) โครงการท่ีลงทนุตอ้งเสนอการพิจารณาอนมุตัิต่อคณะกรรมการบรษิัททกุครัง้ 

11) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใตอ้ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและ/หรือเป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิัทโดยตรง 

12) พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารเป็นประจ าทกุปี 

 ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหอ้ยู่ในระดบัท่ีสามารถจงูใจและอยู่
ในระดบัที่เทียบเคียงกบับริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรบัผิดชอบ
ของกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ รวมทั้งผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชนท์ี่สรา้งใหก้ับผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้
คณะกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายใหม้ีหนา้ที่  และความรบัผิดชอบเพิ่มขึน้เป็นพิเศษจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยง
กับระดบัความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายนัน้ ผูท้ี่เป็นประธานอาจไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการไดร้บั โดยทุกปี
คณะกรรมการบริษัทจะจัดท ารายงานเก่ียวกับนโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ เหตุผล และ
วัตถุประสงคข์องนโยบาย โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และงบการเงินของบริษัทฯ ทั้ งนี ้คณะกรรมการบริษัทฯจะ
น าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
 หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกกรรมการอิสระ 

ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู ้
ความสามารถและเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน เป็นผูม้ี
ความรูค้วามสามารถทางดา้นบญัชี หรือเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและเป็นผูม้ีประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน 
โดยเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์หค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา จากนัน้จึงน าเสนอ
ขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ 

 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม 1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
 การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 

1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุ
กบัจ านวน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกกไ็ด ้ 

2) นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบตัิ 
หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด  และ/หรือ กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก หรือศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบรษิัทฯ ทัง้นี ้กรรมการซึ่งลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

4) ในการลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  3 
ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ ที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5) ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด  และกฎหมายว่าดว้ย
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวน้แต่วาระ
ของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

 

การก ากับการดูแลการด าเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
- บรษิัทฯไม่มีบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มที่ตอ้งเขา้ควบคมุดแูล 

 
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯใหค้วามส าคญัเรื่องการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนหรือขอ้มลูที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดมาตรการ
การป้องกันการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไวใ้นคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณ และข้อบังคับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะของบคุคลดงักล่าว โดยมีแนวปฏิบตัิเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี ้

1) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลู รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะของบุคคลดงักล่าว ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจ าปี ภายใน 24 ชั่วโมงหลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว (Blackout Period) ทัง้นี ้
เลขานุการบริษัท จะแจง้เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกสไ์ปยังบุคคลที่เก่ียวขอ้งใหท้ราบช่วงระยะเวลา Blackout 
Period ล่วงหน้า 30 วันก่อนถึง Blackout Period และห้ามมิให้พนักงานที่เก่ียวข้องกับการจัดท างบการเงิน
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เปิดเผยงบการเงินใหบุ้คคลอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงินทราบในช่วงตัง้แต่วนัปิดงวดของงบการเงิน
จนถึงวนัเปิดเผยงบการเงนิดงักล่าว  

2) ในกรณีที่ทราบขอ้มูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ตอ้งไม่ซือ้ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ไดม้ีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้ง
หมดแลว้ 

3) กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (ผูบ้ริหาร
ระดับสูง) จะตอ้งรายงานการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทฯ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์อง
บรษิัทฯการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง ผ่าน
เว็บไซตข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4) คณะกรรมการไดต้ิดตามผลการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าว โดยก าหนดใหม้ีการรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือหลกัทรพัยใ์หท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบทกุครัง้ และเปิดเผยขอ้มลูจ านวนหุน้ท่ีถือ ณ ตน้ปี สิน้ปี และ
ที่มีการซือ้ขายระหว่างปีของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูทัง้ทางตรงและทางออ้มไวใ้นรายงานประจ าปี  
ทัง้นีใ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระท าความผิดของกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง

เก่ียวกบัการใชข้อ้มลูภายในแต่อย่างใด 

 
การปฏิบัติตามหลักก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯไดย้ึดมั่นและปฏิบตัิตามหลกัก ากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านกังานก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑต์ามโครงการส ารวจ
การก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส าหรบัส่วนที่ยังไม่ปฏิบตัิ
บรษิัทฯจะน าไปเป็นแนวทางในการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป 

บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิใน
คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ ที่เก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ ไวอ้ย่างชัดเจน ซึ่งไดร้บัการทบทวน และพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ปี 2563 และปฏิบตัิตามโดยเคร่งครดั  รวมทัง้นโยบายการต่อตา้นการทุจริต และนโยบายการแจง้
เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนดว้ย (สามารถดาวนโ์หลดที่ www.thantawan.com) 

ในปี 2563 ไม่มีกรณีที่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารลาออกอนัเนื่องจากประเด็นเรื่องการก ากบัดแูลกิจการ รวมทัง้
ไม่มีกรณีการกระท าผิดดา้นการทุจริต หรือ กระท าผิดดา้นจริยธรรม นอกจากนี ้บริษัทฯไดร้บัผลการประเมินในเรื่องการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อนัไดแ้ก่ 

- ไดร้บัคะแนนรอ้ยละ 93 จากผลการส ารวจการก ากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2563 ใน
ระดบัดีเลิศ โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- ไดร้บัคะแนนประเมิน 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 โดย
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 
 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 
 ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีด ีไดพ้ิจารณาทบทวนนโยบายและ
แนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ บรษิัทฯไดเ้ผยแพรน่โยบายดงักล่าวให้
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พนกังาน และเว็บไซตข์องบรษิัทฯท่ี www.thantawan.com ในหวัขอ้แจง้เบาะแสการทจุรติ  และรายงานประจ าปี ไวเ้ป็นท่ี
ทราบโดยทั่วกนั รายละเอียดนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นมีดงันี  ้
 บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
ความโปรง่ใส โดยมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร รวมถึงการปฏิบตัติอ่
ผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้/เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ และสังคมส่วนรวม บริษัทฯก าหนด
หลักการด าเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม หรือบุคคลที่กระท าการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน ์
เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินกิจการปราศจากการคอรร์ปัชั่น จึงจดัท านโยบายฉบบันีข้ึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ และ
ใชส่ื้อสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั รวมทั้ง หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถึง
ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการดา้นต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธรุกจิ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย  
 
บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่ พิจารณา และอนมุตัินโยบาย และก ากบัดแูลใหม้ีระบบสนบัสนนุการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการให้การยอมรับ และให้ความส าคัญต่อนโยบายต่อตา้นการทุจริต      

คอรร์ปัชั่น และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการทีด่ี มีหนา้ที่ ก าหนดนโยบาย และก ากบั

ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ 

รวมถึงใหค้  าแนะน าแก่กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูที่มีความรบัผิดชอบต่อการน านโยบายต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชั่นนีไ้ปปฏิบตัิ  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่ สอบทานและประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการจัดท ารายงาน

ทางการเงินและบญัชี ระบบการตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวขอ้งกับนโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ ตามที่ก าหนด โดย

มีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมถึงสอบทานการควบคุมภายในที่เก่ียวกับมาตรการ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น กบับคุลากรท่ีปฏิบตัิงานนัน้ๆ ก่อนรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนา้ที่ ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงอนัอาจเกิดจากการ

ทจุรติคอรร์ปัชั่น ซึ่งครอบคลมุความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์การเงิน ปฏิบตัิการ กฎเกณฑ ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องคก์ร 

และปัจจัยภายนอก ตลอดจนก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และวางกรอบการบริหารความเส่ียงของ

บรษิัทฯ รวมถึงก ากบัดแูล ติดตาม และสอบทานรายงานการบรหิารความเส่ียง เพื่อใหม้ั่นใจวา่มีการบรหิารจดัการ

ความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ

บรษิัท 

กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง มีหนา้ที่ รบัมอบอ านาจ และความรบัผิดชอบต่อการน านโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิ โดยก าหนดใหม้ีระบบสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น และ
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ส่ือสารไปยังพนักงาน และผู้ที่ เก่ียวข้องทุกฝ่าย ทบทวนความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และ

มาตรการต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น  ตั้งแต่ คัดเลือก 

อบรม ประเมินผลงาน ใหผ้ลตอบแทน และเล่ือนต าแหน่ง มีก าหนดไวใ้นคู่มือการปฏิบตัิงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นดว้ย 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทาน กระบวนการ การ

ปฏิบตัิงานว่าเป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจการด าเนินงาน ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมายขอ้ก าหนดของ

หน่วยงานก ากับดแูล เพื่อใหม้ั่นใจว่า มีระบบการควบคมุที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 
1. คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทฯ หา้มกระท าการอันใดที่เก่ียวขอ้งกับการทุจริต

คอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

2. บริษัทฯห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระท าการใดที่แสดงเจตนาว่าเป็นการทุ จริต
คอรร์ปัชั่น เช่น การให ้หรือรบัสินบนเจา้หนา้ที่รฐั หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานเอกชน หรือผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่
เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ เพื่อใหไ้ดม้าหรือคงไวซ้ึ่งธุรกิจ ขอ้ไดเ้ปรียบทางการคา้และการแข่งขนั  

3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เรียกรอ้ง ด าเนินการ หรือยอมรับการทุจริต
คอรร์ปัชั่น เพื่อประโยชนต์่อตนเอง ครอบครวั ญาติพี่นอ้ง เพื่อน และคนรูจ้กั 

4. บริษัทฯ ก าชบัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิงานอย่างระมดัระวงัในขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานที่มีความเส่ียงสงูต่อการทจุรติคอรร์ปัชั่น เช่น การขายและการตลาด การจดัซือ้จดัจา้ง งานโครงการลงทนุ 
การท าสัญญา การให้และรับของขวัญ ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อื่นใด การเลีย้งรับรอง การให้เงินบริจาค เงิน
สนบัสนนุ เป็นตน้ 

5. บริษัทฯ ก าชบัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ ด าเนินการเรื่องการใหห้รือรบัเงินบริจาค เงิน
สนับสนุนอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามระเบียบบริษัทฯ และถูกตอ้งตามกฎหมายโดยตอ้งมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงิน
สนบัสนนุไม่ไดถ้กูน าไปใชเ้พื่อการติดสินบน 

6. บริษัทฯ ก าชับใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทฯ ระมัดระวังในการท าธุรกรรมกับบุคคล นิติ
บคุคล  หรือองคก์รใด ๆ ที่มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

7. บรษิัทฯ หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ขา่ย
เป็นการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหนา้ที่ที่ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบ
ทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่างๆ 

8. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุม้ครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอรร์ัปชั่น หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริต
คอรร์ปัชั่นใหก้บับริษัทฯ ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรการการแจง้เบาะแส และกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือใหค้วาม
ร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรร์ปัชั่น ตามที่บริษัทฯ ไดก้ าหนดไวใ้น นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน   
และคู่มือจรรยาบรรณของบรษิัทฯ 
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9. บรษิัทฯจะพิจารณา และลงโทษผูก้ระท าการทจุรติคอรร์ปัชั่น ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ ตามระเบียบว่า
ดว้ยวินยัของพนกังานท่ีก าหนดไว ้และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

10. บริษัทฯจะเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกับบุคคลที่ตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ หรืออาจเกิด
ผลกระทบต่อบรษิัทฯ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

ข้อก าหนดในการด าเนินงาน 

  เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตคอรร์ัปชั่น กรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปนี ้
 
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

1) บริษัทฯมีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ  ยึดมั่นใน
ความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการปฏิบตัิตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย บรษิัทฯ 
ไม่มีนโยบายสนบัสนนุช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมือง หรือนกัการเมืองทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

2) บริษัทฯไม่สนับสนุนเงิน หรือส่ิงของใหพ้รรคการเมือง นักการเมือง หรือผูส้มัครรบัเลือกตัง้ทางการเมืองใดๆ เพื่อ
แลกกบัสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชนอ์นัไม่ชอบ ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

3) กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ ทุกระดบัมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ภายใตบ้ทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนญู แต่ไม่มีสิทธิในการแอบอา้งความเป็นพนกังานบรษิัทฯ หรือน าทรพัยสิ์น อปุกรณ ์
เครื่องมือใดๆของบรษิัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 

4) คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษัทฯ สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง ตามสิทธิ
เสรีภาพส่วนบคุคล แต่ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
ก. ไม่ควรแสดงออกดว้ยวิธีใดๆ ที่ท  าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจว่าบริษัทฯ มีความเก่ียวขอ้ง ฝักใฝ่ หรือใหก้ารสนับสนุนการ

ด าเนินการทางการเมือง 
ข. ไม่แต่งกายดว้ยเครื่องแบบพนกังาน หรือใชส้ญัลกัษณใ์ดที่ท  าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดว้่าเป็นพนกังานของบรษิัทฯ ในการ

เขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 
ค. ไม่แอบอ้างต าแหน่งหน้าที่การงาน การเป็นพนักงานบริษัทฯ เพื่อความน่าเชื่อถือในการหาแนวร่วมในการ

แสดงออกทางการเมือง 
ง. หลีกเล่ียงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ท  างาน หรือในเวลางานอนัอาจท าให้

เกิดความขดัแยง้ในการท างาน 
2. การบริจาคเพื่อการกุศล และเงนิสนับสนุน  

1) การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น การใหค้วามรู ้
หรือสละเวลา เป็นตน้ บริษัทฯสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนการประชาสมัพนัธ ์และ
เสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีใหแ้ก่บรษิัทฯ โดยไม่ไดมุ้่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

2) การใหเ้งินสนบัสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือส่ิงของแทนเงินสดแก่กิจกรรม หรือโครงการ จะตอ้งด าเนินการดว้ยความ
โปร่งใส ตอ้งระบุชื่อผูใ้หใ้นนามบริษัทฯเท่านั้น  โดยผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว ้
และมั่นใจว่าการใหเ้งินสนบัสนุนดงักล่าวจะไม่ถูกน าไปใชใ้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ทัง้นี ้การใหเ้งินสนบัสนุนตอ้งมี
วัตถุประสงค ์เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ ์ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณท์ี่ดีของบริษัทฯ โดยอาจกระท าไดห้ลาย
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รูปแบบ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมทางวฒันธรรม กิจกรรมเพื่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเพื่อการศกึษาและ
กีฬา เป็นตน้ 

3) การบริจาค และใหก้ารสนบัสนุนกับเจา้หนา้ที่รฐั หน่วยงานภาครฐั รวมถึงองคก์รการกุศล ตอ้งด าเนินการภายใต้
เงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
ก. เป็นองคก์รที่เชื่อถือได ้และ/หรือมีการจดัตัง้อย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 
ข. เป็นการกระท าในนามของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบตัิอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปอย่าง

โปรง่ใส  
ค. ไม่ควรจ่ายเงิน หรือใหส่ิ้งของแทนเงินสดแก่เจา้หนา้ที่รฐั หรือบุคคลใดโดยตรง เวน้แต่มีรายละเอียดระบุใน

หนงัสือขอรบัการสนบัสนนุอย่างชดัเจน และมีหลกัฐานการรบัการสนบัสนนุอย่างเป็นลายลกัษณอ์ักษร 
ง. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาค หรือการสนับสนุนไดถู้กน าไปใชเ้พื่อประโยชนข์อง

สาธารณะ และ/หรือตรงตามวตัถปุระสงคข์องการบรจิาค และ/หรือการสนบัสนนุอย่างแทจ้รงิ 
4) ผูร้อ้งขอใหบ้รษิัทฯจดัเงินสนบัสนนุ เงินบรจิาค และเงินช่วยเหลือ ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้

ก. ผูร้อ้งขอน าเสนอรายละเอียดการขอเบิกจ่ายการใหเ้งินสนบัสนนุ เงินบรจิาค หรือเงินช่วยเหลือใหผู้บ้งัคบับญัชา
พิจารณา 

ข. ผูบ้งัคบับญัชาของผูร้อ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอผูม้ีอ  านาจตามระเบียบปฏิบตัิว่าดว้ยเรื่องอ านาจอนมุตัิ  
ค. ผูม้ีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการใหเ้งินสนบัสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ เพื่อใหม้ั่นใจว่าวตัถุประสงค์

ของการใหเ้งินสนับสนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ และพิจารณา
อนมุตัิ 

ง. ผูร้อ้งขอน าหลกัฐานการใหเ้งินสนบัสนนุ เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ เช่น หนงัสือขอบคณุจากหน่วยงานท่ีรบั
เงินสนบัสนนุ เงินบรจิาค หรือเงินช่วยเหลือ รูปถ่าย หรือใบเสรจ็รบัเงิน เป็นตน้ ส่งใหฝ่้ายบญัชี เพื่อเป็นหลกัฐาน
ประกอบการบนัทึกบญัชี หลงัจากด าเนินการใหเ้งินสนบัสนนุ เงินบรจิาค หรือเงินช่วยเหลือแลว้ 

จ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการใหเ้งินสนบัสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ หากหลกัฐานที่ผูร้อ้งขอใหม้าไม่
เพียงพอใหแ้จง้ผูร้อ้งขอ เพื่อขอขอ้มลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ดว้่าการใหเ้งินสนบัสนุน เงินบริจาค หรือ
เงินช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชั่น บริษัทฯ จะลงโทษ
ผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ 

3. การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม   
1) การจดักิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม  ทัง้ในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น 

การใหค้วามรู ้การสละเวลา การมอบสินคา้เพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรม การอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ บริษัทฯ 
สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนการประชาสมัพนัธ ์และเสริมสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีใหแ้ก่
บรษิัทฯ โดยไม่มุ่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

2) การจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ร่วมกับเจา้หนา้ที่รฐั หน่วยงานภาครฐั หรือองคก์รต่างๆ สามารถท าได้
ตามความเหมาะสม โดยตอ้งท าในนามของบรษิัทฯ และมีวตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกับนโยบายของบรษิัทฯ ทัง้นีค้วร
มีหลกัเกณฑ ์แผนงาน การวดัผลที่ชดัเจน และด าเนินการผ่านขัน้ตอน และระเบียบของบรษิัทฯท่ีก าหนดไว้ 

3) การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือส่ิงของแทนเงินสดจะตอ้งด าเนินการดว้ยความ
โปร่งใส ตอ้งไม่เป็น หรือเก่ียวขอ้งกับการสนบัสนุนของพรรคการเมือง ตอ้งระบุชื่อผูใ้หใ้นนามบริษัทฯ เท่านัน้ โดย
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ผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิตามระเบียบของบรษิัทฯ ที่ก าหนดไว ้และมั่นใจว่าการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม
ดงักล่าว จะไม่ถูกน าไปใชใ้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ทัง้นีก้ารจดักิจกรรมตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบแทนชุมชน และ
สงัคม ตลอดจนประชาสมัพนัธ ์และภาพลกัษณท์ี่ดีของบริษัทฯ โดยอาจกระท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การสรา้งงาน
สรา้งรายไดแ้ก่ชมุชน การใหค้วามรูก้บัคนในชมุชน เป็นตน้ 

4) ผูร้อ้งขอใหบ้รษิัทฯมีการจดักิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม จะตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
ก. ผูร้อ้งขอน าเสนอรายละเอียดการจดักิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา 
ข. ผูบ้งัคบับญัชาของผูร้อ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอฝ่ายความรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ือสารองคก์รพิจารณา 
ค. ฝ่ายความรบัผิดชอบต่อสังคม และส่ือสารองคก์รพิจารณา และจัดท าแผนประจ าปีก่อนน าเสนอผูม้ีอ  านาจ

ตามระเบียบปฏิบตัิว่าดว้ยเรื่องอ านาจอนมุตัิ  
ง. ผูม้ีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการจัดกิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสังคม  เพื่อใหม้ั่นใจว่าวตัถุประสงคข์อง

การจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบรษิัทฯ และพิจารณาอนมุตัิ 
จ. ฝ่ายความรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ือสารองคก์ร น าส่งเอกสาร เช่น แผนประจ าปี รายละเอียดการจดักิจกรรม 

เป็นตน้ ใหฝ่้ายบัญชีเพื่อด าเนินการเบิกเงินทดรองจ่ายของการจัดกิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสังคม  และ
เคลียรเ์งินพรอ้มหลกัฐานการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เช่น ใบเสร็จรบัเงิน รูปภาพ เป็นตน้ เพื่อ
เป็นหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว ้

ฉ. ฝ่ายบัญชีสอบทานหลักฐานการจัดกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม หากหลักฐานที่ผู้รอ้งขอให้มาไม่
เพียงพอใหแ้จง้ผูร้อ้งขอ เพื่อขอขอ้มลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ดว้่าการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม ไม่ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชั่น บริษัทฯจะลงโทษผูก้ระท าผิด
ตามมาตรการสงูสดุ  

4.  การรับของขวัญ ทรัพยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด 
1) พนกังานของบรษิัทฯ งดรบัของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดในทกุกรณี รวมถึงมีหนา้ที่แจง้ใหบ้คุคลภายนอก

ทราบถึงนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างทั่วถึง 
2) กรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งรบัของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได ้ใหป้ฏิบตัิ ดงันี ้

ก. แจง้ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานทราบทนัที 
ข. พนกังานจดัท าใบน าส่งของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด และน าส่งเอกสารพรอ้มของขวญั ทรพัยสิ์น หรือ

ประโยชนอ์ื่นใด ใหห้น่วยงานท่ีบรษิัทฯแต่งตัง้ใหร้บัผิดชอบ ดงันี ้
 ส าหรบัส านกังานใหญ่ และสาขาตวงธนา น าส่งฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 

 ส าหรบัสาขาส านกังานอาคารซนัทาวเวอรส์  น าส่งส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

ค. หน่วยงานที่รบัผิดชอบถ่ายรูปของขวัญ ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด บันทึกขอ้มูล พรอ้มแนบภาพถ่ายใน
ทะเบียนคมุ เพื่อออกรหสั และน าไปติดที่ของที่ไดร้บั  

ง. หน่วยงานที่รบัผิดชอบระบุรหัสในใบน าส่งของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด จดัเก็บเอกสาร และของที่
ไดร้บัในสถานที่ก าหนดไว ้แลว้น าส่งทะเบียนคมุใหก้รรมการผูจ้ดัการรบัทราบ 

จ. กรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูพ้ิจารณา และก าหนดทางเลือกในการจดัการของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด 
น าไปบรจิาคองคก์รสาธารณกศุล หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม เป็นตน้ 
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5.  การให้ของขวัญ ทรัพยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด 

1) การใหข้องขวัญ ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดตามประเพณีนิยม สามารถกระท าไดโ้ดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง และจารีตประเพณีทอ้งถิ่น ควรใหใ้นรูปแบบท่ีช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณข์องบรษิัทฯ สินคา้ที่ส่งเสรมิการ
พฒันาอย่างยั่งยืน หรือสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน ดงัต่อไปนี ้
ก. ปฏิทิน ไดอารี่ 
ข. สินคา้ของบรษิัทฯ  
ค. สินคา้ที่ใชเ้ป็นส่ือประชาสมัพนัธข์องบรษิัทฯ 
ง. สินคา้โครงการหลวง โครงการพระราชด าริ สินคา้ชุมชนที่สรา้งรายไดใ้หก้ับชุมชน หรือสินคา้ที่ส่งเสริมการ

พฒันาอย่างยั่งยืน 
2) การใหข้องขวัญ ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดควรปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ใหเ้กิดการเลือก

ปฏิบตัิ  
3) ไม่ใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดแก่คู่สมรส บุตร  หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ที่รฐั คู่คา้ ลกูคา้ และ

บคุคลที่ติดต่อดว้ย เนื่องจากพฤติกรรมถือว่าเป็นการรบัแทน 
4) การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น เนื่องในโอกาสส าคญัทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจดัตัง้ การลงนามสญัญาทาง

ธุรกิจ สามารถกระท าได ้แต่หากมลูค่าของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดเกินกว่า 3,000 บาท (สามพนับาท
ถว้น) ตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากกรรมการผูจ้ดัการ หรือตามระเบียบของบรษิัทฯก าหนด ดงันี ้
ก. ผูร้อ้งขอน าเสนอรายละเอียดการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา 
ข. ผูบ้งัคบับญัชาของผูร้อ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอผูม้ีอ  านาจตามระเบียบปฏิบตัิว่าดว้ยเรื่องอ านาจอนมุตัิ  
ค. ผูม้ีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด เพื่อใหม้ั่นใจว่าวตัถปุระสงค์

ของการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด เป็นไปตามหลักการ และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และ
พิจารณาอนมุตัิ 

ง. ผูร้อ้งขอน าหลกัฐานการใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด เช่น ใบเสร็จรบัเงิน ส่งใหฝ่้ายบญัชี เพื่อ
เป็นหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว ้

จ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด หากหลกัฐานท่ีผูร้อ้งขอใหม้าไม่
เพียงพอใหแ้จง้ผูร้อ้งขอ เพื่อขอขอ้มูล หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสูจนไ์ดว้่าการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือ
ประโยชนอ์ื่นใด ไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ หรือใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชั่น บริษัทฯจะ
ลงโทษผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ  

6. การบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง 

1) เป็นการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ เช่น การเลีย้งรบัรองเป็นอาหาร และเครื่องดื่ม การเลีย้งรบัรองในรูปแบบการกีฬา 
และการใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการปฏิบตัิทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการคา้ รวมถึงการใหค้วามรู้
ความเขา้ใจทางธุรกิจ สามารถกระท าได ้แต่ตอ้งเป็นการใชจ้่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจในการปฏิบตัิงานของผูไ้ดร้บับริการตอ้นรบั เลีย้งรบัรอง ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
เช่น งดการบรกิารตอ้นรบั เลีย้งรบัรองในช่วงระหว่างการประกวดราคา เป็นตน้ 

2) ตอ้งมีหลักฐานการใชจ้่ายเงินที่แสดงมูลค่าของการเลีย้งรบัรองนั้น เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบได้ ตามระเบียบ
ปฏิบตัิ ดงันี ้ 
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ก. ผูร้อ้งขอน าเสนอรายละเอียดการบริการตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง เช่น ชื่อ  นามสกุล สถานที่ท  างาน และ
ต าแหน่งหน้าที่ของผู้ไดร้ับการรับรองทุกคน ตลอดจนรายชื่อของพนักงานของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่ว มในการ
รบัรอง ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา 

ข. ผูบ้งัคบับญัชาของผูร้อ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอผูม้ีอ  านาจตามระเบียบปฏิบตัิว่าดว้ยเรื่องอ านาจอนมุตัิ  
ค. ผูม้ีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการบริการตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง เพื่อใหม้ั่นใจว่าวัตถุประสงคข์องการ

บรกิารตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบรษิัทฯ และพิจารณาอนมุตัิ 
ง. ผูร้อ้งขอน าส่งเอกสารใหฝ่้ายบญัชีเพื่อด าเนินการเบิกเงินทดรองจ่ายก่อนการบรกิารตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง 

และเคลียรเ์งินพรอ้มหลักฐานการบริการตอ้นรับ การเลีย้งรบัรอง เช่น ใบเสร็จรบัเงิน เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว ้

จ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการบรกิารตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง หากหลกัฐานท่ีผูร้อ้งขอใหม้าไม่เพียงพอให้
แจง้ผูร้อ้งขอ เพื่อขอขอ้มลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ดว้่าการบริการตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง ไม่ปฏิบตัิ
ตามแนวปฏิบตัิของบรษิัทฯ หรือใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชั่น บรษิัทฯ จะลงโทษผูก้ระท าผิดตามมาตรการ
สงูสดุ  

7. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเย่ียมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า 

1) การรบัขอ้เสนอการประชมุ อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใชง้บประมาณของคู่คา้ สามารถกระท าไดห้าก
เป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบใุนสญัญา และเป็นไปตามนโยบายของบรษิัทฯ 

2) ตอ้งเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการด าเนินธุรกิจ หรือจารีตทางการคา้ โดยตอ้งกระท าดว้ยความโปร่งใส และไม่ส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจ ในการปฏิบตัิงาน หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

3) ตอ้งไม่รบัขอ้เสนอเก่ียวกับการอบรม ที่มีลกัษณะแฝงการท่องเที่ยว ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั โดยปราศจากเจตนา
ในการถ่ายทอดความรูอ้ย่างแทจ้รงิ 

4) การรบัขอ้เสนอการประชุม อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใชง้บประมาณของคู่คา้ ในกรณีที่ไม่ไดร้ะบุใน
ข้อตกลงสัญญา สามารถกระท าได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็น
ประโยชนต์่อบรษิัทฯ ทัง้นี ้ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้งัคบับญัชา และเป็นไปตามระเบียบของบรษิัทฯ 

มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
1. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน 

1) พบเห็นการกระท าที่บ่งชี ้หรืออาจบ่งชีว้่าเป็นการทจุรติคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รทัง้ทางตรง และทางออ้ม เชน่ 
พบเห็นพนกังานเสนอ หรือรบัสินบนจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานรฐั หรือหน่วยงานเอกชน 

2) พบเห็นการกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของ
บรษิัทฯ ที่บ่งชี ้หรืออาจบ่งชีว้่าเป็นช่องทางในการคอรร์ปัชั่น 

3) พบเห็นการกระท าที่ท  าใหบ้รษิัทฯ เสียผลประโยชน ์หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบรษิัทฯ 
4) พบเห็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จรรยาบรรณบรษิัทฯ 

2. ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน 
เพื่อใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการ  บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีช่องทางรบัแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดที่แสดงว่าผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียไดร้บัผลกระทบ หรือมีความเส่ียงที่จะไดร้บัผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุกลุ่ม
จากการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ หรือจากการปฏิบตัิของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรือลกูจา้งของบรษิัทฯ เก่ียวกบัการ
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กระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ปัชั่น การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
หรือการกระท าที่ขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ ผ่านช่องทาง ดงันี ้

1. ทางไปรษณีย ์
 ประธานกรรมการบรษิัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 32  
 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

2. อีเมลถ์ึงประธานคณะกรรมการบรษิัท และประธานกรรมการตรวจสอบ board-thip@thantawan.com 
3. เว็บไซตบ์รษิัทฯ  www.thantawan.com  
4. กล่องรบัขอ้เสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ขอ้รอ้งเรียนภายในบรษิัทฯ 
ช่องทางการแจง้เบาะแสเป็นช่องทางที่ปลอดภยั และสามารถใหผู้แ้จง้เบาะแสเขา้ถึงไดอ้ย่างมั่นใจ เมื่อตอ้งการ

แจง้ขอ้มูล หรือเบาะแสโดยปราศจากความเส่ียงต่อผูแ้จง้ในภายหลัง หรือค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยไม่เปิดเผย
ชื่อผูแ้จง้เบาะแส รวมทัง้ด าเนินการจดัเก็บขอ้มลูการรอ้งเรียนเป็นความลบั เพื่อคุม้ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับผูแ้จง้
เบาะแสดงักล่าว 
3. กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียน และผูใ้หข้อ้มลูที่กระท าโดยเจตนาสจุรติ บรษิัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ
ขอ้มลูใดๆ ที่สามารถระบุตวัผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรียน และผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั 
โดยจ ากดัเฉพาะผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่านัน้ ที่จะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได้ 

 ในกรณีที่มีการรอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรร์ปัชั่นของกรรมการ หรือผูบ้ริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะท า
หนา้ที่คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบุคคลที่ใหข้อ้มูลในการสอบสวนขอ้เท็จจริง ไม่ใหไ้ดร้บัความ
เดือดรอ้น อนัตราย ความไม่ชอบธรรมอนัเกิดจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน เป็นพยาน หรือการใหข้อ้มลู 
  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียน ตอ้งเก็บรักษาข้อมูล ข้อรอ้งเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้
รอ้งเรียน รวมถึงผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลับ หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามที่
กฎหมายก าหนด 
4. การสอบสวน  
 หากได้รับข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีเบาะแสจากภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจะมอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐาน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอ้เท็จจรงิเป็นผูส้อบสวน และสรุปผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 หากไดร้บัขอ้มลูการทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือมีเบาะแสจากหน่วยงานที่ก ากบัดูแลบริษัทฯ หรือจากภายนอกองคก์ร 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐาน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอ้เท็จจรงิเป็นผูส้อบสวนและสรุปผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป  
5. บทลงโทษ 
  บริษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัการทจุริตคอรร์ปัชั่นท่ีเป็นพนกังานตามระเบียบว่าดว้ยโทษ
ทางวินยัของพนกังานท่ีบรษิัทฯก าหนด  รวมทัง้อาจไดร้บัโทษหรืออาจถกูเรียกรอ้งค่าเสียหายตามที่กฎหมายไดก้ าหนดไว ้

http://www.thantawan.com/
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หากผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นเป็นกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้อาจ
ไดร้บัโทษหรืออาจถกูเรียกรอ้งค่าเสียหายตามที่กฎหมายไดก้ าหนดไว ้
การสื่อสารนโยบายภายในองคก์ร และบุคคลภายนอก 
1. บริษัทฯตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และท าความเข้าใจกับบุคคลอื่น ท่ีตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ที่

เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบรษิัทฯ รวมทัง้สาธารณชนในเรื่องที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

2. บริษัทฯจดัท าขอ้แนะน าเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัหาช่องทาง
ส าหรบัเผยแพร่ เช่น การติดประกาศในบอรด์ประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต อีเมล ์เว็ปไซตข์องบริษัทฯ เป็นตน้ 
เพื่อใหท้กุคนในองคก์ร เขา้ใจ ยอมรบั และปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่างเหมาะสม 

3. บรษิัทฯจดัใหม้ีการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สมัมนาเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นใหก้ับกรรมการ ผูบ้รหิาร 
พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ ไดร้บัทราบ และน าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. บริษัทฯส่ือสาร และเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน 
และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ใหบุ้คคลภายในบริษัทฯรบัทราบ ผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น การติดประกาศในบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ระบบอินทราเน็ต อีเมล ์เว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นตน้ เพื่อใหท้กุ
คนในบรษิัทฯ เขา้ใจ ยอมรบั และปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

5. บริษัทฯส่ือสาร และเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รปัชั่น รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนไปยงั
สาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯมีอ านาจในการควบคุม และตวัแทนทางธุรกิจ คู่คา้ทางธุรกิจที่
เก่ียวขอ้ง และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัทฯ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี เป็นตน้ เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และสนบัสนนุใหย้ึดมั่นในมาตรฐานการรบัผิดชอบต่อสงัคม ในเรื่องการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นเช่นเดียวกบับรษิัทฯ  

6. บรษิัทฯ จดัท าเอกสาร สญัญา โดยระบเุงื่อนไข หรือขอ้สงัเกตใหก้บัลกูคา้ หรือคู่คา้ลงนามตอบกลบัมาเพื่อรบัทราบถงึ
นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ในเอกสารแนบทา้ยสญัญาของบรษิัทฯ 

หากพนกังานคนใดเกิดความไม่มั่นใจว่า การกระท าใด อาจเขา้ลกัษณะเป็นการทุจรติคอรร์ปัชั่น หรือในกรณีที่มี
ค  าถาม หรือข้อสงสัย พนักงานควรปรึกษาคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิ จการที่ดี หรือ
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
ข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ 
     บริษัทฯ มอบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคล หรือผูร้บัผิดชอบ เป็นผูต้อบขอ้สงสัยเก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่น เมื่อบุคลากรของบริษัทฯ มีขอ้สงสยั หรือตอ้งการค าแนะน าใด เพื่อที่จะหลีกเล่ียงการกระท าที่จะเชื่อมโยงกับ
การคอรร์ปัชั่น สามารถปรกึษาไดก้บัฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรือผูร้บัผิดชอบ 
     ทัง้นี ้เมื่อบุคลากรของบริษัทฯ อยู่ในสถานการณท์ี่ไม่แน่ใจในการตดัสินใจว่า การกระท าขดัต่อนโยบายต่อตา้น
การคอรร์ปัชั่นหรือไม่ ใหต้ัง้ค  าถามกบัตวัเองดงัต่อไปนี ้

1)  การกระท านัน้ขดัต่อกฎหมายหรือไม่ ถา้ขดัต่อกฎหมายให ้“หยดุท า” 
2)  การกระท านัน้ขดัต่อนโยบายของบรษิัทฯ หรือไม่ ถา้ขดัต่อนโยบายให ้“หยุดท า”  
3)  การกระท านัน้ขดัต่อค่านิยม หรือวฒันธรรมของบรษิัทฯ หรือไม่ ถา้ขดัต่อค่านิยม หรือวฒันธรรมให ้“หยดุท า” 
4)  การกระท านัน้ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณข์องบรษิัทฯ หรือไม่ ถา้ส่งผลต่อภาพลกัษณบ์รษิัทฯ ให ้“หยดุท า” 
5)  การกระท านัน้ส่งผลต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบรษิัทฯ หรือไม่ ถา้ส่งผลเสียให ้“หยดุท า” 
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6)  การกระท านัน้ก่อใหเ้กิดแนวปฏิบตัิที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่ ถา้เกิดแนวปฏิบตัิที่ไม่ดีให ้“หยดุท า” 
ระบบการควบคุมภายใน 
1. กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบันทกึข้อมูล  

1) บริษัทฯจดัใหม้ีขัน้ตอนการตรวจสอบ เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการเก็บรกัษาขอ้มลู 
ปฏิบตัิไดอ้ย่างเหมาะสม และปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

2) ทุกสายงานประเมินความเส่ียง และจัดท าแผนบริหารความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่นจากการปฏิบัติงานที่ตอ้งติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เช่น การจดัซือ้จดัจา้ง การขายสินคา้ การต่อใบอนญุาตต่างๆ เป็นตน้ อย่างเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร รวมทัง้ระบบการควบคมุภายใน และการบรหิารจดัการ เพื่อป้องกนัการเกิดทจุรติคอรร์ปัชั่น 

3) ผูต้รวจสอบภายในสอบทานแผนบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในของทุกสายงาน จดัท าแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี พรอ้มใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกไ้ข เพื่อปรบัปรุง หรือพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในใหม้ีประสิทธิภาพ หากพบประเด็นที่ไม่สอดคลอ้งกับนโยบายต่อตา้นการคอรร์ัปชั่นจะตอ้งแจง้
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบใหร้บัทราบ เพื่อปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในใหเ้หมาะสม และสรุปเป็นรายงานน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) บริษัทฯ จดัใหม้ีขัน้ตอนการเก็บรกัษาเอกสาร และบนัทึกต่างๆ ใหพ้รอ้มต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถูกตอ้ง 
และเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าไม่มีรายการใดที่ไม่ไดร้บั
การบนัทึก หรือไม่สามารถอธิบายได ้หรือรายการท่ีเป็นเท็จ 

2. ส าหรับหน่วยงานทีส่ าคัญ ให้มีระบบการควบคุมภายใน ดังนี ้
1) ระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง บรษิัทฯ จดัใหม้ีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่เก่ียวขอ้งกับระบบการจดัซือ้ จดัจา้ง และบงัคบั

ใชภ้ายในบริษัทฯ เพื่อควบคุมทุกๆ ขัน้ตอนที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง ซึ่งด าเนินการผ่านระบบ และ
จดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใชอ้า้งอิง และสามารถตรวจสอบได ้

2) ระบบการขาย บรษิัทฯจดัใหม้ีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการขาย และบงัคบัใชภ้ายในบรษิัทฯ เพื่อ
ควบคมุทกุๆ ขัน้ตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการขาย ซึ่งด าเนินการผ่านระบบ และจดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใชอ้า้งอิง 
และสามารถตรวจสอบได ้

3) ระบบบัญชี บริษัทฯจัดใหม้ีการบันทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และขอ้บังคบัของส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยโ์ดยด าเนินการผ่านระบบ และจัดเก็บเป็นหลักฐานเพื่อใช้
อ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ รายการบันทึกบัญชีต่างๆ ตอ้งมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกตอ้ง มีการระบุ
รายการจ่าย การซือ้ขาย การจดัการสินทรพัย ์วตัถุประสงคก์ารท ารายการท่ีชดัเจน ไม่มีการปลอมแปลงการบนัทึก
บญัชีและเอกสารที่เก่ียวขอ้งเพื่อปิดบงัรายการธุรกรรมที่แทจ้รงิ  

4) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.1 บริษัทฯจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การเล่ือน

ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน และการใหผ้ลตอบแทนโดยก าหนดให้
ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารและท าความเขา้ใจกบัพนกังานเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 
เพื่อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรบัผิดชอบ และควบคมุดแูลใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 บริษัทฯจดัใหม้ีกระบวนการปฐมนิเทศใหแ้ก่พนกังานใหม่ เพื่อใหพ้นกังานมีความเขา้ใจเก่ียวกับนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น ความคาดหวังของบริษัทฯ รวมถึงบทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายนี ้
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4.3 บริษัทฯจดัใหม้ีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจอย่างแทจ้ริง เก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ความคาดหวงัของบริษัทฯ รวมถึง
บทลงโทษ หากพนกังานไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้

4.4 บริษัทฯจัดใหม้ีกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลที่ใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนักงานที่ปฏิเสธ 
หรือแจง้เรื่องการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลลบต่อ
พนกังาน แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบรษิัทฯจดัใหม้ีช่องทางการแจง้
เบาะแส และการคุม้ครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อพนักงานตอ้งการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแส รวมถึง
ค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

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

เสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิหากมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงการก ากับ และติดตามการน านโยบาย
ฉบบันีไ้ปปฏิบตัิ และใหค้  าแนะน าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. ผูต้รวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการขายและการตลาด 
กระบวนการจัดซือ้ และกระบวนการสนับสนุนอื่นๆของบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในมีประสิทธิผลในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่างเพียงพอ รวมถึงการหารือผลการตรวจสอบรว่มกบับคุคล
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อหาแนวทางแกไ้ขที่เหมาะสม และรายงานการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบรบัทราบต่อไป  หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วนฝ่ายตรวจสอบภายในจะแจง้ตรงไปยงัประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดท้นัที 

3. คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอ  และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และ
กระบวนการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทฯมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ
โปรง่ใส  

4. ผูต้รวจสอบภายในจะติดตามความคืบหนา้ของแนวทางการแกไ้ขว่าไดร้บัการแกไ้ขอย่างเหมาะสม และรายงานผล
การติดตามใหค้ณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบต่อไป  

ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   
บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีใหแ้ก่ผูส้อบบัญชี ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 เป็นจ านวนเงินรวม 1,750,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงเป็นจ านวนเงิน  
2,760 บาท รวมค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,752,760 บาท 
 2) ค่าบริการอื่น   

บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบค าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ(BOI) เพื่อใชข้อรบัสิทธิประโยชนใ์นการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท  

บรษิัทฯไม่มีค่าตอบแทนอื่นท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต อนัเกิดจากขอ้ตกลงที่ยงับรกิารไม่เสรจ็ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
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ความรับผิดชอบตอ่สังคม 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึน้มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นท่ีจะ

เป็นผู้น าการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ก าหนดกรอบแนวทาง 
(Framework) การปฏิบัติดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกรอบการปฏิบตัิงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ
บริษัทฯ และด าเนินการควบคู่กับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมลูกคา้ พนักงาน และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของ
บรษิัทฯ ซึ่งการรายงานขอ้มลูและรายละเอียดการด าเนินงานความรบัผิดชอบต่อสงัคมจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในรูปแบบ
ของรายงานแยกต่างหากไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ http://www.thantawan.com ภายใตห้วัขอ้ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทท าการ
ตรวจสอบระบบการท างานต่างๆ ของบริษัท เพื่อมุ่งเนน้ใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการ
ด าเนินธุรกิจ และป้องกนัความเสียหายของบรษิัท โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
            จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่  5  มีนาคม 2564 โดยมีกรรมการอิสระซึ่งเป็น
กรรมการตรวจสอบดว้ยทัง้ 3 ท่าน ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ โดยไดพ้ิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายในตามแบบประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยประเมินระบบ
การควบคุมภายในตามกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 องคป์ระกอบ คือสภาพแวดลอ้มการควบคุม การบริหาร
ความเส่ียง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู และระบบการติดตาม ซึ่งไดม้ีการปรบัปรุง
พฒันาควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งพิจารณาแลว้
สรุปไดว้่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกัน กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการใช้
ทรพัยากร การดูแลรกัษาทรพัยสิ์น การป้องกันหรือลดความผิดพลาด โดยระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความ
ถูกตอ้งเชื่อถือได ้รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่พบ
ประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั  
สาระส าคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทไดก้ าหนดไว้ ดังนี ้ 
1) การควบคุมภายในองคก์ร  

- มีการจัดโครงสรา้งองคก์รที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวน               
ใหเ้หมาะสมอยู่เสมอ  

- คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงานท่ีครอบคลมุถึงการปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าวนั การตดัสินใจในเรื่องต่างๆ และแนวการ
ปฏิบตัิต่อคู่คา้ ลกูคา้ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุกลุ่มอย่างเป็นธรรมและโปรง่ใส 

- คณะกรรมการบริษัท ก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได ้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยคณะกรรมการบรหิารเป็นผูจ้ดัท า และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  

http://www.thantawan.com/
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- ก าหนดใหม้ีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมาย โดยไม่
ก าหนดเป้าหมายที่จูงใจหรือใหผ้ลประโยชนต์อบแทนที่เกินสมควร หรืออาจน าไปสู่การกระท าทุจริต ประพฤติ    
มิชอบ ทัง้นี ้การก าหนดเป้าหมายใหค้ านึงถึงสภาพแวดลอ้มของธุรกิจเป็นส าคญั  

- มีการจดัท าจริยธรรม และขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ ทางผลประโยชนก์บักิจการเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ่งรวมถึงการหา้มคอรร์ปัชนัอนัท าใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อองคก์ร  

- คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบตัิการต่อตา้น     
การทจุรติคอรร์ปัชนั เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน โดยมี   
การส่ือสารและประชาสมัพนัธน์โยบายดงักล่าว ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซตข์อง
บรษิัท และจดัใหม้ีการอบรมนโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

2)  การประเมินความเสี่ยง  
- มีการประเมินและทบทวนความเส่ียงในดา้นต่างๆอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ความเส่ียงภายในและภายนอก รวมถึงการ

ประเมินความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั โดยผูบ้รหิารจากหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานบรหิารความเส่ียงได ้
น าเสนอภาพรวมการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทใหแ้ก่คณะกรรมการความเส่ียงรบัทราบในทกุๆ ไตรมาส  

- ก าหนดใหม้ีมาตรการในการติดตามเหตุการณท์ี่เป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงและมาตรการในการลดความ
เส่ียงเหล่านัน้    

- มีการแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรบัทราบ และปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเส่ียงที่ก าหนดไว ้รวมถึง ติดตามผล
ว่าไดม้ีการปฏิบตัิตามมาตรการนัน้ๆ  

- บรษิัทฯปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกจิของบรษิทั  
3) กจิกรรมการควบคุม  

- บริษัทฯ มีการจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงมีการทบทวน  ให้สอดคลอ้งกับ
โครงสรา้งและการปฏิบัติงานที่เปล่ียนแปลงไป เช่น  มีการจัดท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรท่ีครอบคลมุธุรกรรมส าคญัของบรษิัทและการบรหิารทั่วไป  

- มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และวงเงินอ านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไวอ้ย่างชัดเจนและ         
เป็นลายลกัษณอ์กัษร  

- มีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ หนา้ที่อนุมัติ หนา้ที่บันทึกรายการบัญชีและขอ้มูล
สารสนเทศและหนา้ที่ในการดแูลจดัเก็บทรพัยสิ์นอย่างชดัเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั  

- การก าหนดมาตรการที่ชัดเจน ในกรณีที่บริษัทฯท าธุรกรรมต่างๆ ไดม้ีมาตรการที่รดักุมใหก้ารท าธุรกรรมนั้น             
ตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิตามที่ก าหนดไว ้            

4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  
- มีการน าเสนอขอ้มลูที่ส  าคญัต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ  
- มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชมุผูถื้อหุน้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี ใหพ้ิจารณาก่อนการประชมุ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และตามที่กฎหมายก าหนด 

- บริษัทฯไดใ้ชน้โยบายการบัญชี ตามหลักการบญัชีที่รบัรองทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ มีการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบนัทึกบญัชี ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่  
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- มีการควบคุมความปลอดภัยของขอ้มูล โดยการก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงข้อมูลในระบบต่างๆ ตามหลักการ
แบ่งแยกหนา้ที่และการปฏิบตัิงาน  

- มีช่องทางในการส่ือสารภายในองคก์รที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมล การประชาสมัพนัธผ่์านการจดักิจกรรม
ต่างๆ และการจดัการประชมุ เพื่อใหเ้กิดการประสานงานและสามารถปฏิบตัิงานบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ 

- ส าหรบัการส่ือสารกับบุคคลภายนอกองคก์ร ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธท์ าหนา้ที่เปิดเผยขอ้มูลและส่ือสารให้แก่ผูม้ี
ส่วนไดเ้สียอย่างทั่วถึงและชดัเจน  

- บริษัทมีการก าหนดนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนและแนวปฏิบตัิถึงช่องทางการรบัแจง้เรื่องรอ้งเรียน 
รวมถึงก าหนดขัน้ตอนการบริหารจดัการกับเรื่องรอ้งเรียนอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าเรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บั
การพิจารณาอย่างโปรง่ใส และยตุิธรรม  

5) ระบบการติดตามและประเมินผล  
- บริษัทฯจดัใหม้ีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหาร และพนกังาน  

ปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายงานประจ าปี 2563   
- มีการก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายใน ตรวจสอบและประเมินผลการควบคมุภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการ

ตรวจสอบ ที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มทั้งใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ควบคุมภายใน และส่ือสารใหผู้บ้ริหารทราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุง โดยจะรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างอิสระ และเสนอรายงานไดอ้ย่าง
ตรงไปตรงมาเป็นประจ าทกุไตรมาส  

- เมื่อมีการตรวจพบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญั จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  / คณะกรรมการบรษิัท     
เพื่อพิจารณาและสั่งการใหม้ีการแกไ้ขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

- คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
พรอ้มทัง้รบัทราบรายงานขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญัที่ตรวจพบ และรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ
พิจารณาและสั่งการใหม้ีการแกไ้ขภายในเวลาที่เหมาะสม  

- บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองฐานะสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) 
โดยไดผ่้านกระบวนการประเมินตนเอง มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริษัท     
เพื่อยืนยันว่า บริษัทฯมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชัน 
ตลอดจนด าเนินธุรกิจอยู่ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

          การตรวจสอบจากภายนอกโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีความเป็นอิสระ และไดร้ับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ท าหนา้ที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีขอ้สงัเกต
เก่ียวกบัขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายในบรษิัทฯท่ีเป็นสาระส าคญั 
          การตรวจสอบภายใน บริษัทไดแ้ต่งตั้ง นางสาววชิราภรณ์  เสรี ด  ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน                   
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา อนุมตัิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยหรือเลิกจา้ง และประเมินผลการท างานของ
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3 
         ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคมุภายใน ซึ่งประเมินโดยผูบ้รหิารและฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญัซึ่งสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
รายการระหว่างกันในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท    เอกสารแนบ 1    

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ 

 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

 
สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2557 
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

61 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัโอคลาโฮมา สเตท สหรฐัอเมริกา 

- หลกัสตูรการบริหารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สูงรุน่ท่ี 5  
สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชูปถมัภ ์

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท. รุน่ท่ี 14) สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ  

- หลกัสตูรผูน้  าการเปล่ียนแปลงระดบัสูง บริษัท กริดทีม 
เวิรค์ จ  ากดั  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-    Boardroom Success Through Financing and Investment    

     (BFI) รุน่ท่ี 9/2563 

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

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

รุน่ท่ี 4/2559  
- Boards that Make a Difference (BMD) รุน่ท่ี 1/2559  
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 37/2558  
- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 92/2550  
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 12/2547  

 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

- บริษัท เอสโฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

- บริษัท จกัรไพศาล เอสเตท จ ากดั 
 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท พี แอดไวเซอรร์ี่ จ  ากดั 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน 
กรรมการตรวจสอบ 

ธ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการ

อิสระ 

- บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการ
อิสระ 

- บริษัท พีดบับลิว คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

2560 - 2562 กรรมการอิสระ - การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2560 - 2562 กรรมการอิสระ - บริษัท บริหารสินทรพัย ์ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย จ ากดั 

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

2559– 2560 ที่ปรกึษารฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงอตุสาหกรรม 

- กระทรวงอตุสาหกรรม 

2558 – 2559 
 

ปรกึษารฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

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

2557– 2558 ประธานคณะท างานก ากบั และ

ติดตามการบริหารงาน NPL 

- ธนาคารพฒันารฐัวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

2555 – 2559 ประธานกรรมการบริหาร - บริษัท เอสซีเอ็มบี จ ากดั 

นายสายณัห ์ สตางคม์งคล 
 

กรรมการอิสระ 
 

สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี
แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

73 - พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑิต (MBA)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตรเ์กษตร)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท. รุน่ท่ี 17)   
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 37/2563 
- Board that Make a Difference (BMD) รุน่ท่ี 1/2559 
-  Role of the Nomination and Governance Committee 

(RNG) รุน่ท่ี 6/2557 
-  Role of Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 25/2554 
-  Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 34/2554 
-  DCP Re-Refresher Course DCP (DCP Re) รุน่ท่ี 1/2551 
-  Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 7/2008 
-  Finance for Non – Finance Directors (FND) รุน่ท่ี 9/2547 
- Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 43/2547 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ 

บริษัท พีซีเอ็น คอรป์ 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  
และประธานกรรมการ 

บริษัท พีซีเอ็น คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 73 
     ANNUAL REPORT 2020 

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท    เอกสารแนบ 1  

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ 

 
กรรมการอิสระ 

 
สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

66 -  วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนนอ์ารเ์บอร ์สหรฐัอเมริกา 

- วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนนอ์ารเ์บอร ์สหรฐัอเมริกา 

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

- Thailand Energy Academy (TEA) รุน่ท่ี 1/2555 
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท.รุน่ท่ี 17/2556)  

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2560 
- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 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 
 

ที่ปรกึษา 
 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)   

2557 – 2558 
 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่ม
งานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ
รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยี และ
พฒันาความยั่งยืน 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)     
 
 

 

2553 – 2556 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่ม
งานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)    

นางสาวศศิธร วงศว์ิไล 
(ชื่อเดิมนางสาวศศิธร ฝ้ันพรม) 

 
กรรมการอิสระ 

 
สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

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

- ปริญญาโททางสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
(NIDA) 

- ปริญญาตรีทางบญัชี  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรีรฐัศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- โครงการพฒันาผูส้อบบญัชีตลาดทนุ 
- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร  ศาลภาษีอากรกลาง 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Directors Certification Program รุน่ท่ี 283/2562 
- Director Accreditation Program รุน่ท่ี 150/2561 
- Advanced Audit Committee Program รุน่ท่ี 31/2561 

 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  
(ประเทศไทย) 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

ปัจจุบนั ผูส้อบบญัชีสหกรณ ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ บริษัท ไอเอเอส ที่ปรกึษาธรุกิจ  
จ ากดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอวิสโซ (ไทยแลนด)์  
จ  ากดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอเนอรส์ จ ากดั 

ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษ   คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการกลุ่มการคา้ชายแดน
และขา้มแดน ดา้นเมียนมา 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

2544 - ปัจจุบนั ทีมที่ปรกึษา สมาคมส่งเสริมผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย (ATSME)                  

นายศิวนสั นาคทตั 

 
กรรมการบริษัท 

 
สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

40 - 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 
- นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) Class 96/2012 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท วรลกัษณ ์พรอ๊พเพอรตี์ ้
จ  ากดั (มหาชน) 

2544 – ปัจจุบนั หุน้ส่วน บริษัท เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ 
จ ากดั 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท นาคทตั แอนด ์ดอลย์ 
จ ากดั 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จ  ากดั 

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

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นางพจนารถ  ปรญิภทัรภ์ากร 

 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

กรรมการบริหาร  
และ กรรมการผูจ้ดัการ 

 
สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

65 - ปริญญาโทเคหพฒันศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาโทสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน  
(วพน. รุน่ท่ี12/2561)  

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และบริการ (วธอ. รุน่ท่ี 3/2559)  
สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม  

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท. รุน่ท่ี 17/2557)   
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 9/2563 

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

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

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)  
รุน่ท่ี 2/2555  

- Role of the Compensation Committee (RCC)  
รุน่ท่ี 14/2555  

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

2560 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และการพฒันา
อย่างยั่งยืน 

บริษัท เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษัท บางกอกเทอรม์ินอล จ ากดั 

2560 – 2561 
 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2557 – 2560 
 

ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

   

นายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์ 
 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการบริหาร 

(รกัษาการ) ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มงานการตลาดและนวตักรรม และ 
(รกัษาการ) ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการกลุ่ม

งานปฏิบติัการ  
 

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 
 

สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

1) เป็นนอ้งเขยของนางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั 
2) เป็นสามีของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั 

45 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Mechanical Engineer  Milwaukee School of Engineering 

(U.S.A) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   Successful Formation & Execution of Strategy (SFE) 
     รุน่ท่ี 32/2563 
- 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 ผูจ้ดัการ การเงิน วางแผน
องคก์ร และพฒันาธุรกิจ 

บจ.นวพลาสติก (สระบรุี) 

2556 – 2556 
 

ผูจ้ดัการส านกังานวางแผน
องคก์ร และพฒันาธุรกิจ 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์
จ ากดั   

2552 – 2555 
 

ผูจ้ดัการ การตลาด และ
เลขานกุารกรรมการบริษัท 

Mehr Petrochemical Company   

2547 – 2550 Business Analysis บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั   

2542 - 2551 Export Sale Executive 
SEA Sea region 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั   

นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรฐั 
 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
และ กรรมการบริหาร 

 
สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
1) เป็นพ่ีสาวของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั 
2) เป็นพ่ีภรรยาของนายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์ 

51 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรค์อมพิวเตอร ์

University of Pennsylvania, U.S.A. 
- CSR DAY for Directors Program สถาบนัไทยพฒัน ์และ
สถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

 

2552- ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2549 - 2553 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2542 - 2546 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่าย
ประสานงาน 

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

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายฐิติศกัด์ิ สกลุครู 

 
กรรมการบริษัท และ 
กรรมการบริหาร 

 
แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 

 
สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

65 - ปริญญาตรี ศศบ.การบัญชีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบตัร Mini M.B.A. รุน่ที่ 26
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Risk Management Program for Corporate Leaders  
  (RCL) รุน่ที่ 20/2563 
- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 
รุน่ที่ 1/2560 

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

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

2562 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2563 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท สกาย ไอซีที จ  ากดั (มหาชน) 

2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอร์
ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 

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

2562 – 2562 กรรมการก ากบั สถาบนัการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย 

2560 - 2563 กรรมการ รองประธาน
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร ์จ ากดั 

2556 - 2557 กรรมการ/ประธาน
กรรมการ 

บริษัท มิลลเ์ล่ียน ไมลส์ 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 คอนสตรคัชั่น จ  ากดั 

2548 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท ไทรทอง พรอ็พเพอรตี์ ้จ  ากดั 

2546 - 2558 กรรมการบริหาร 
บริษัท สยามเจนเนอรลัแฟคตอริ่ง 
จ  ากดั (มหาชน) 

นายธีระชยั  สิริธัญญานนท ์
 

เลขานกุารบริษัท และผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

 
 

สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

55 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
- CSR DAY for Directors Program สถาบนัไทยพฒัน ์
และสถาบันธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

- การบริหารความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันา 
  อย่างยั่งยืน สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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  เหลืองอรา่มศร ี
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มงานขาย 

 
สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

53 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
   Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A. 
- CSR DAY for Directors Program 
  สถาบนัไทยพฒันแ์ละสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาด 
  หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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 
 

ผูจ้ดัการทั่วไป 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2547 - 2552 กรรมการผูจ้ดัการ 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 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั 

 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มงานบริหารองคก์ร 

 

เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสดุ
ในสายงานบญัชีและการเงิน 

 

สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

1) เป็นนอ้งสาวของนางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั 
2) เป็นภรรยาของนายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์ 

43 - ปริญญาโท การเงินและการตลาด  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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 รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ 6 ชั่วโมง 
- ภาษีศลุกากรที่นกับญัชีตอ้งรู ้6 ชั่วโมง 

2559-ปัจจุบนั 
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานบญัชีและการเงิน 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2558 ผูอ้  านวยการฝ่าย ธนาคารทหารไทย 

2552 – 2555 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่าย ธนาคารทหารไทย 

นางสาวกณัฑปักษ์ กษมานิติ  
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

เป็นผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 
 

สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

35 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีและการเงิน 
- TFRS ใหม่ที่ตอ้งรู ้7 ชั่วโมง 
- Update กฎหมายภาษีอาการ 2562 พรอ้มประเด็นการตรวจสอบ
ภาษียอ้นหลงั 3 ชั่วโมง 

- ปัญหาส าคญัทางบญัชีเกี่ยวขอ้งกบัการใชสิ้ทธิประโยชนส่์งเสริม
การลงทนุจาก BOI ยคุดิจิตอล 6 ชั่วโมง 

- The Thailand e-Tax Symposium 2019 6 ชั่วโมง 
- Transfer pricing 
- มาตรฐานการบญัชีทกุฉบบัที่ประกาศใชแ้ลว้ TFRS for PAEs  
- TFRS ทกุฉบับ รุน่ท่ี 2/2561 30 ชั่วโมง 
- การจดัท างบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ รุน่ท่ี 2/2561 12 ชั่วโมง 
- วิเคราะหง์บการเงินเพื่อผูบ้ริหารระดบัสงู 

2561 – 2561 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บริษัทพลาสติกและหีบห่อไทย 
จ ากดั(มหาชน) 

2561 - 2561 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นงานบญัชี
บริหารและการจดัท า
งบประมาณ 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

2558 – 2560 ผูช้่วยผูจ้ดัการดา้นงานบญัชี
บริหารและการจดัท า
งบประมาณ 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

2551 – 2558 ผูช้่วยผูส้อบบญัชี  บริษัท เคพีเอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ี
จ ากดั 

นายปรวีย ์เรณสถาน 

 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

 

   ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง     

   กรรมการ และผูบ้ริหาร 

51 -  ปริญญาโท วิศวกรรมการจดัการอตุสาหการ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื  

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมอตุสาหการ 
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

2562 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการสายงานการผลิต 

 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2560 – 2562 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่าย 

 

บริษัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์
จ ากดั (มาเลเซีย) 

2560 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน 

ซพัพลายเชน 

บริษัท คารก์ิลลม์ีทส ์(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

2559 - 2560 ผูอ้  านวยการดีมานด ์

และซพัพลาย 

บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั                                                                   เอกสารแนบ 2  

 
รายช่ือ 

 

บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม  

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

 1. นายไพรสณัฑ ์  วงศส์มิทธ์ิ /          

2. นายสายณัห ์    สตางคม์งคล  / /    /     

3. นายอษัฎากร    ลิม้ปิติ  /  /  / /    

4. นางสาวศศิธร   วงศว์ิไล  /  / /      

5. นายศิวนสั        นาคทตั  /         

6. นายฐิติศกัด์ิ      สกลุครู  /        / 

7. นางพจนารถ     ปริญภทัรภ์ากร  /       /  

8. นายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์  /      /  / 

9. นางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั  /        / 

10.นายสรุศกัด์ิ      เหลืองอรา่มศร ี        /   

11.นายปรวยี ์       เรณสถาน        /   

12.นางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั          / 

 

หมายเหต ุเฉพาะนางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร เป็นกรรมการของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 

1. บรษิัท ทานตะวนักรุ๊ป จ ากดั 

2. บรษิัท ทานตะวนัธุรกิจ จ ากดั 

3. บรษิัท บางกอกเทอรม์ินอล จ ากดั 

4. บรษิัท ทานตะวนั จ ากดั 
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รายละเอียดเก่ียวกับผู้ตรวจสอบภายใน                                                                 เอกสารแนบ 3   

 ในการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส บรษิัทฯไดจ้ดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเขา้ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 
 ทั้งนี ้การพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
จะตอ้งผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดเก่ียวกับผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน มีดงันี ้
นางสาววชิราภรณ ์เสรี 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ49 ปี 
สดัส่วนการถือหลกัทรพัยใ์นบรษิทัฯ: ไม่มี 
การศึกษา 
- ปรญิญาโท คณะการจดัการองคก์ร (English Program)  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
- ปรญิาตรี   คณะการจดัการทรพัยากรมนษุย ์(Human Resource) มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์
ประสบการณ ์
2561 - ปัจจบุนั   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน         ฝ่ายตรวจสอบภายใน      บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2559 – 2561      ผูช้่วยผูจ้ดัการทั่วไป (AVP)              ส านกัตรวจสอบภายใน    บรษิัท โฮมโปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2546 – 2561      ผูต้รวจสอบ (บริหารชัน้ตน้ ระดบั 2) ฝ่ายตรวจสอบ 1              ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
2541 – 2546      ผูต้รวจสอบ                                      ฝ่ายตรวจสอบ                 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)    
การฝึกอบรม 
-  พฒันาขอบเขตของงานบรกิารตรวจสอบสมยัใหม่ – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

-  IA' New Value Proposal and After the Crisis – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

-  Road to Certify CAC และการจดัท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในองคก์ร – Thai CAC  

-  หลกัสตูรอบรมดา้นการบรหิารจดัการธุรกิจ เพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืน ปี2562  – ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-  IT Risk Management – ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

- Evaluating Internal Controls: A COSO-Based Approach (Institute of Internal Auditors of Thailand) – สมาคม
ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

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

- Internal Audit Standard (Institute of Internal Auditors of Thailand) – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Audit Working Papers and Audit Evidence – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Audit Report Writing – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Auditor In-Charge Tools and Techniques – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Risk-Base Internal Audit Plan – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Control Self-Assessment – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
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           เอกสารแนบ 3 
- Internal Audit Management – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Audit Manager tools and Techniques – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Leadership Skills for Auditors – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Anti-Money Laundering, FATCA. – ชมรมผูต้รวจสอบภายในธนาคารและสถาบนัการเงิน 
-  Frauds Prevention, Advance Trade Finance, Auditing on Market and Liquidity Risk – ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน
ธนาคารและสถาบนัการเงิน 

-  Road to Certify CAC – Thai CAC 
-  การจดัท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในองคก์ร – สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
-  หลกัสตูรอบรมดา้นการบรหิารจดัการธุรกิจ เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน ปี2562  – ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
- ปฏิบตัิตามกฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบ ท่ีอนมุตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการพิจารณาทบทวนทกุปี  
- ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ รวมถงึการติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขระบบ และด าเนินการตามหนา้ที่
ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด หรือเห็นสมควร 

- เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจัดการประจ าปี 2563 
ก.) ผลการด าเนินงาน 

         บรษิัทมีก าไรสทุธิส าหรบัปี 2563 จ านวน 347.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน  103.3 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 42.2 และมีก าไรสทุธิต่อหุน้จ านวน 4.35 บาทต่อหุน้ เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 3.06 บาทต่อหุน้ สาระส าคญัเป็น

ผลมาจากรายไดห้ลกัของกิจการเพิ่มขึน้ 170.8 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.6  และตน้ทนุท่ีลดลงตามค าอธิบายดงันี ้

• ยอดขายโดยรวมเพิ่มขึน้จากรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์รอ้ยละ 5.6 เทียบกบั ปี 2562 แบ่งเป็น  

 
- หลงัจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 หรือ Covid19 ที่ส่งผลต่ออุปสงคใ์นช่วงครึ่งปี

แรกของปี 2563 ใหล้ดต ่ากว่าปรกติแลว้ แต่ในช่วงครึ่งปีหลังนานาประเทศไดป้รบัตัวตามสถานการณท์ี่

เปล่ียนไป ส่งผลใหค้  าสั่งซือ้จากลกูคา้กลบัมาอย่างต่อเนื่อง และพบว่ากลุ่มสินคา้บรรจุภณัฑท์ี่ใชไ้ดห้ลาย

ครัง้ยงัคงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดต่อเนื่องจากการใชร้ะหว่างอยู่บา้นในช่วง lockdown เนื่องจากลกูคา้ใส่ใจ

สุขอนามัยมากขึน้ ท าใหย้อดขายในกลุ่มผลิตภัณฑถ์ุงเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.2 และส่งผลใหร้ายไดร้วมเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 5.6 

- การสรา้งแบรนดย์ังคงเป็นกลยุทธส์ าคญัของบริษัท โดยบริษัทจัดกลุ่มแบรนดเ์ป็น 3 กลุ่มหลัก เพื่อเขา้ถึง

กลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการแตกต่างกัน “SUN Mum&Baby”  สินค้าแม่และเด็ก เช่นถุงน ้านมแม่ ,               

“SUN Kitchen” สินคา้เพื่อกลุ่มใชใ้นครวั เช่นถุงซิป ถุงยืดอายุผัก fresh&fresh ถุงขยะ และ “SUN Eco” 

ผลิตภัณฑท์ี่ย่อยสลายไดด้ว้ยตัวเอง1 ส าหรบัผูบ้ริโภคที่ตอ้งการลดภาระต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งนีสิ้นคา้เรือธง

ของบริษัทยงัคงเป็นกลุ่มสินคา้แม่และเด็ก SUNMUM อย่างไรก็ดีจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ท าให้

กิจกรรมทางการตลาดทัง้ในและต่างประเทศมีขอ้จ ากดั ส่งผลใหร้ายไดก้ลุ่มแบรดย์งัรกัษายอดขายในระดบั

เดียวกับปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการขายผ่านหา้งสรรพสินคา้ อย่างไรก็ดีการขายผ่านช่องทางออนไลน์

และการส่งออกยงัเติบโตขึน้รอ้ยละ 73  

 

 

 

 

 
1 ผลติภณัฑย์่อยสลายไดด้ว้ยตวัเอง จะสามารถย่อยสลายไดเ้ม่ืออยู่ในอณุหภมิูและความชืน้ที่เหมาะสม 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ขายตา่งประเทศ      2,554.8      2,317.3           85.6         143.0         129.5         120.3     2,769.9     2,580.6 
ขายในประเทศ         246.2         248.3         123.0         139.6           57.6           57.4        426.8        445.3 
รวมรายไดจ้ากการขาย      2,801.0      2,565.6         208.6         282.6         187.1         177.7     3,196.7     3,025.9 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ขายตา่งประเทศ 10.2% -40.1% 7.6% 7.3%
ขายในประเทศ -0.8% -11.9% 0.3% -4.2%

รวม เพิ่มขึน้ (ลดลง) 9.2% -26.2% 5.3% 5.6%

รายได้จากการขาย
หลอดดูดเคร่ืองดื่มถุง ผลิตภณัฑอ่ื์น รวมรายไดจ้ากการขาย
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• ค่าใชจ้่ายโดยรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.1 เทียบกบัปี 2562  สาเหตหุลกัเกิดจาก
- ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้ 10.0 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 10.6 เทียบกบัปี 2562 สาเหตสุ่วน

ใหญ่เกิดจากค่าส่งเสรมิการขายในประเทศเพิ่มขึน้ 
- ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยจ านวนเงิน 1.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.5 เนื่องจากบริษัท

พยายามบริหารค่าใช้จ่ายด าเนินงานใหล้ดลง แต่ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีค่าใชจ้่าย One-time expense 
จากผลขาดทุนในการตัง้ส ารองการลดมูลค่าสินทรพัยถ์าวรจ านวน 9.2 ลา้นบาท จุดประสงคเ์พื่อบริหาร
จดัการพืน้ที่ภายในโรงงานเพื่อรองรบัการปรบัปรุงสายการผลิตในอนาคต จึงท าใหค้่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้จากปี 
2562 เพียงเล็กนอ้ย  

- ตน้ทุนขายเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.8  เป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามตน้ทุนขายที่เพิ่มขึน้เป็นสดัส่วน
นอ้ยกว่ารายไดท้ี่เพิ่มขึน้มาก ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ปี 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 23.5 ของยอดขาย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.7 
เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นผลมาจากราคาวตัถุดิบหลักปรบัตัวลดลง ในขณะที่ราคาขายปรบัตามไดบ้างส่วน 
และปริมาณค าสั่งซือ้ที่เขา้มาอย่างต่อเนื่องท าใหก้ารผลิตมีประสิทธิภาพและของเสียลดลง จึงสะทอ้นภาพยงั
ตน้ทุนโดยรวมดีขึน้ อย่างไรก็ตามปัจจุบนัราคาเฉล่ียของวตัถุดิบมีการปรบัตวัเพิ่มจากไตรมาส 3 กว่ารอ้ยละ 
16  และคาดว่าราคาขายจะค่อยๆทยอยปรบัขึน้แต่ไม่ในทนัที ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบในไตรมาสถดัไป 

ข.) ฐานะทางการเงนิ 
สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 2,511.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 
304.8  ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 13.8 การเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัในสินทรพัยเ์ป็นดงันี ้

1.) สินทรพัยห์มนุเวียนจ านวน 1,559.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 257.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19.8 สาเหตหุลกัเกิดจากเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้จ านวน 361.6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 108.0 เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562  

2.) สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนจ านวน 951.8 ลา้นบาทเพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  จ านวน 47.1       ลา้นบาท
คิดเป็นรอ้ยละ 5.2 สาเหตหุลกัเกิดจากสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ซึง่เป็นผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบั
ที่ 16 เพิ่มขึน้ 62.6 ลา้นบาท 

หนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีสิ้นจ านวน  497.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 

จ านวน 99.0 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 24.9 สาเหตุเกิดจาก 1.) หนีสิ้นตามสัญญาเช่าเพิ่มขึน้ซึ่งเป็นผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 จ านวนเงิน 46.1 ลา้นบาท  2.) จากภาษีเงินไดน้ิติบุคคลคา้งจ่าย 10.5 ลา้นบาทจากก าไรสทุธิ
เพิ่มขึน้  3.) จากการตัง้ส ารองผลประโยชนพ์นกังานเพิ่มขึน้ 7.4 ลา้นบาท จากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานในการค านวณใหม่
และ 4.) เพิ่มจากค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่นตามค่าใชจ้่ายที่ปรบัเพิ่มขึน้ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  จ านวน 2,014.1  ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 205.8 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.4 
เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จากยอดก าไรเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี 2563 



แนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

              ขอให้บริษัทพิจารณาปัจจัยตามแนวทางด้านล่างในการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยขอให้ระบุเร่ืองท่ีได้รับ
ผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนพร้อมค าอธิบายผลกระทบ/ตัวเลข (ถ้าม)ี ในแบบ 56-1 เพ่ือให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจและรับทราบสถานะของ
บริษัทในปัจจุบัน รวมถึงสามารถประเมินความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้  

ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 

1. การด าเนินงาน (operation)     กระทบ         ไม่กระทบ 
 ความตอ้งการสินคา้และบริการ (demand for goods & services) 
 การเปล่ียนแปลงแผนงานหรือเป้าหมายท่ีเคยรายงานไว ้ 

(changes to previously announced plans, projects or targets) 
 การปิดหรือหยดุด าเนินงาน (halting of operations) 
 ขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน (operation constraints) 

(เช่น การ work from home, แผน BCP ท่ีไม่ไดร้องรับสถานการณ์ COVID-19) 

 การระบาดของโรคในกลุ่มพนกังาน (pandemic outbreak 
among employees) 

 ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) 
(เช่น ผลกระทบจากคู่คา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 การขาดแคลน 
วตัถุดิบจากผูส่้งวตัถุดิบ ปัญหาในการขนส่งวตัถุดิบ/สินคา้) 

 อื่น ๆ 

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

2. การเงิน (financial)     กระทบ         ไม่กระทบ 
 ความสามารถในการช าระหน้ี (ability to fulfil obligations) 
 การปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูแ้ละหุ้นกู ้(debt covenants) 
 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล (ability to pay dividend) 

 สภาพคล่อง (liquidity) 
 อื่น ๆ 

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

3. ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน (balance sheet and performance)      กระทบ         ไม่กระทบ 
 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(impairments of assets) 
 การไดม้าหรือจ าหน่ายสินทรัพยไ์ปของสินทรัพยไ์ม่เป็นไป 

ตามแผน (acquisition or disposal of assets that otherwise not 
have occurred) 

 การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีท่ีเคยเปิดเผยไว ้
(changes in accounting estimates previously disclosed) 

 การเปล่ียนแปลงรายจ่ายฝ่ายทนุท่ีเคยวางแผนไว ้(changes to 
capex previously planned for) 

 อื่น ๆ 

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

บรษัิทฯยังคงดาํเนินงานตามปกต ิไม่ไดม้ีการปิดหรอืหยุดการดาํเนินงาน ไม่มีการระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน 

แตม่ี�ญหาเรื�องตูสิ้นคา้ขาดแคลน ส่งผลกระทบตอ่การส่งออกสินคา้ไปยังลูกคา้บางส่วนล่าช้า ซึ�ง�ญหานี�ภาครฐัอยู่ระหวา่งการดาํเนินการแก้ ไข

บรษัิทฯมีภาระหนี�สินเฉพาะเจ้าหนี�การคา้ และคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย ซึ�งเป็นปกติ ในการดาํเนินธุรกิจ 

และมีสภาพคล่องที�มากเพียงพอตอ่การชําระหนี�ดงักล่าว

บรษัิทฯไม่ไดร้บัผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเป็นสาระสําคญั



4. ภาระผูกผันตามสัญญา (contractual obligations)       กระทบ         ไม่กระทบ 
 ความเส่ียงในสิทธิหรือภาระผกูพนัในสัญญา (threats to 

contractual rights, ability to fulfil obligations) 
 การเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงท่ีส าคญั (changes to material 

contractual terms) 

 บริษทัหรือคู่สัญญาใชสิ้ทธิตามสัญญาในการปลดเปล้ืองภาระ
ลูกหน้ีเป็นการชัว่คราว สิทธิเร่ืองเหตุสุดวิสัย หรือสิทธิเลิก
สัญญาท่ีส าคญั (temporary relief, force majeure clauses or 
termination of obligations) 

 อื่น ๆ 

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

5. ความเส่ียงต่อความอยู่รอดของกจิการ (threats to viability)         กระทบ         ไม่กระทบ 
 การด าเนินงานต่อเน่ือง (ability to operate as a going concern) 
 ผลกระทบต่อบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง (effects on related companies) 

 การเปล่ียนแผนทางธุรกิจเพ่ือจดัการตน้ทุนในระยะส้ัน 
(changes to business plan in order to manage near-term costs) 

 อื่น ๆ 

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

6. อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)
ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

บรษัิทฯไม่ไดร้บัผลกระทบตอ่การปฎิบัตภิาระผูกพันตามสัญญา ทั �งของบรษัิทฯหรอืคูสั่ญญา หรอืลูกหนี�ทางการคา้ 

ยังคงดาํเนินการตามสัญญาเป็นปกตทิางธุรกิจ

บรษัิทฯไม่มีบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม และบรษัิทที�เกี�ยวข้อง และบรษัิทฯยังคงดาํเนินงานตอ่เนื�อง ดาํเนินธุรกิจตามแผนงานเป็นปกติ

_______



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 84 
   ANNUAL REPORT 2020 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจดัท า

ขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิในประเทศไทย ภายใตพ้ระราชบญัญัติการบญัช ี พ.ศ. 2543 และตามขอ้ก าหนดของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท าและน า เสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยไดม้ีการพิจารณาเลือกใชน้โยบายการบญัชีที่เหมาะสม 

และถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูส้อบ

บญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีแลว้  

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีและด ารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้

มั่นใจไดอ้ย่างมีเหตผุลว่าขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้งครบถว้น และเพียงพอที่จะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยสิ์นตลอดจนเพื่อ

ไม่ใหเ้กิดการทจุรติ หรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั 

ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหนา้ที่สอบทานนโยบายการบญัชี และ

คุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการ

เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนีป้รากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

งบการเงินของบรษิัทฯ ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ คือ บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในการ

ตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนขอ้มลูและเอกสารต่าง ๆ เพื่อใหผู้ส้อบบัญชีสามารถตรวจสอบและ

แสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผูส้อบบญัชีไดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบญัชีซึง่แสดง

ไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 

เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุด  

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได ้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกตอ้งตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  

 นาย ไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ  

 ประธานคณะกรรมการ          

 บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม  จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงนิ 
31 ธันวาคม 2563 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบดว้ย  งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบ
กระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส  าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าไดป้ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความ
รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบใุนขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐาน
การสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรบังวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าไดน้ าเรื่องเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นีข้า้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรบัเรือ่งเหลา่นี ้ 

ขา้พเจ้าไดป้ฏิบัติงานตามความรบัผิดชอบที่ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมความรบัผิดชอบที่เก่ียวกับเรื่องเหล่านีด้ว้ย การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ไดร้วม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรบัเรือ่งเหลา่นีด้ว้ย ไดใ้ชเ้ป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงินโดยรวม 

เรือ่งส  าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวิธีการตรวจสอบมีดงันี ้

การรับรู้รายได ้

รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ถือเป็นรายการบญัชีที่ส  าคญั เนื่องจากจ านวนที่บนัทึกในบญัชีมีสาระส าคญั และสง่ผล
กระทบโดยตรงตอ่ก าไรขาดทนุของบรษัิทฯ  ประกอบกบับรษัิทฯมีรายการขายและบรกิารกบัลกูคา้เป็นจ านวนหลายรายทัง้
ตลาดในประเทศและตา่งประเทศซึง่มีขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย ท าใหร้ายไดจ้ากสญัญาที่ท  ากบัลกูคา้ของ
บรษัิทฯมีเง่ือนไขในการรบัรูร้ายไดท้ี่ซบัซอ้น ดงันัน้ บรษัิทฯจึงมีความเสีย่งเก่ียวกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรบัรูร้ายได้ 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบใหม้ั่นใจวา่บริษัทฯรบัรูร้ายไดใ้นระยะเวลาที่เหมาะสมโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศ
และระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯที่เก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูร้บัผิดชอบท าความเขา้ใจและเลอืก
ตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุที่บริษัทฯออกแบบไว ้และใหค้วามส าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดย
การขยายขอบเขตการทดสอบส าหรบัการควบคมุภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดงักลา่วข้างตน้ สุม่ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบรายการขายและบรกิารท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหนีท้ี่บรษัิทฯออก
ภายหลังวันสิน้รอบระยะเวลาบัญชี เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการรับรูร้ายได้ก่อนถึงเวลาที่ควร ประกอบกับวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ของ
รายการขายและบรกิารตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที่ท าผา่นใบส าคญัทั่วไป 

ข้อมูลอื่น  

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ขอ้มลูอื่น ซึง่รวมถึงขอ้มลูที่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ (แตไ่มร่วมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีที่แสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดว่าจะถกูจดัเตรียมใหก้ับขา้พเจา้ภายหลงัวนัที่ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีนี ้

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถึงขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมั่นใน
รูปแบบใดๆตอ่ขอ้มลูอื่นนัน้ 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นนัน้มีความ
ขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มลูอื่น
แสดงขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของบริษัทฯตามที่กลา่วขา้งตน้และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิ
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวใหผู้ม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อใหม้ีการด าเนินการแก้ไขที่
เหมาะสมตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้รหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของบรษัิทฯในการด าเนินงานตอ่เนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบักิจการที่ด  าเนินงาน
ตอ่เนื่องเวน้แตผู่บ้รหิารมีความตัง้ใจที่จะเลกิบรษัิทฯหรอืหยดุด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องอีกตอ่ไปได้ 

ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลมีหนา้ที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษัิทฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
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ผูส้อบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตสุมผลคือความเช่ือมั่นในระดบัสงูแต่ไมไ่ดเ้ป็น
การรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรอืขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญั
เมื่อคาดการณอ์ย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

• ระบแุละประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะ
เกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูร้่วมคิดการปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ
ภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ ์แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุ
ภายในของบรษัิทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้รหิารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบักิจการท่ีด าเนินงานตอ่เนื่องของผูบ้รหิาร และสรุป
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณห์รือสถานการณท์ี่
อาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของบรษัิทฯในการด าเนินงานตอ่เนื่องหรือไม ่หาก
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจ้าถึงการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐาน          การสอบบญัชีที่ไดร้บั
จนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตกุารณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็น
เหตใุหบ้รษัิทฯตอ้งหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่องได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้โดยถกูตอ้งตามที่ควรหรอืไม ่ 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพรอ่งที่มีนยัส  าคญัในระบบการควบคมุภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารบัรองแก่ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส้ื่อสารกับผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เช่ือว่ามี
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เหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจ้าใชเ้พื่อปอ้งกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องทัง้หลายที่สื่อสารกับผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแล ขา้พเจ้าไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดใน การ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าไดอ้ธิบายเรื่องเหล่านี ้ ไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยเรื่องดงักลา่วต่อสาธารณะ หรือในสถานการณท์ี่
ยากที่จะเกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไมค่วรสื่อสารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักลา่วสามารถ
คาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท์ี่ ผูม้ีสว่นไดเ้สยีสาธารณะจะไดจ้ากการ
สือ่สารดงักลา่ว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้

 

ศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4604 

 

 

บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

กรุงเทพฯ: 15 กมุภาพนัธ ์2564 
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
       

งบแสดงฐานะการเงนิ 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
       

       
 (หนว่ย: บาท)  

   
หมายเหต ุ 2563 

 
2562 

สินทรัพย ์
       

สินทรัพยห์มุนเวียน 
       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
  

8 
 

        696,570,823  
 

        334,927,417  

เงินลงทนุชั่วคราว 
  

9 
 

                            -  
 

        232,393,447  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 
  

10 
 

        325,268,911  
 

        323,804,202  

สนิคา้คงเหลอื 
  

11 
 

        437,757,690  
 

        397,900,904  

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่ 
  

12 
 

           90,129,855  
 

                           -  

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 
    

           10,005,141  
 

          12,969,469  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 
    

     1,559,732,420  
 

     1,301,995,439  

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 
       

สนิทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่น 
  

12 
 

           32,570,418  
 

                           -  

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
  

13 
 

           43,140,261  
 

          43,140,261  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์  
  

14 
 

        777,732,092  
 

        815,805,120  

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 
  

15 
 

           22,030,703  
 

          24,993,249  

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 
  

16 
 

           62,590,534  
 

                           -  

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
  

23 
 

           11,719,930  
 

            7,339,286  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 
    

             2,000,000  
 

          13,418,513  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
    

        951,783,938  
 

        904,696,429  

รวมสินทรัพย ์
    

     2,511,516,358  
 

     2,206,691,868  
        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
       

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
       

       
 (หน่วย: บาท)     

หมายเหต ุ 2563 
 

2562 
หนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

       

หนี้สนิหมุนเวียน 
       

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 
  

17  
 

   257,969,882  
 

250,568,126  
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 

    
     83,896,540  

 
57,838,116  

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
 

18  
 

                      -  
 

2,833,036  
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

  
16  

 
16,575,852  

 
-  

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 
    

37,733,720  
 

27,248,377  
หนีส้นิทางการเงินหมนุเวยีนอื่น 

    
1,656,747  

 
-  

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 
    

5,022,016  
 

5,162,969  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 

    
402,854,757  

 
343,650,624  

หนี้สนิไม่หมุนเวียน 
       

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากส่วนท่ีถงึก าหนดช าระ 
      

ภายในหนึง่ปี 
  

18  
 

-  
 

4,728,822  
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 
16  

 
37,037,178  

 
-  

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 
  

19  
 

57,493,985  
 

49,995,395  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 

    
94,531,163  

 
54,724,217  

รวมหนีส้ิน 
    

497,385,920  
 

398,374,841  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

       

ทนุเรอืนหุน้ 
       

   ทนุจดทะเบียน 
       

       หุน้สามญั 80,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
    

80,000,000  
 

80,000,000  

   ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แลว้ 
       

       หุน้สามญั 80,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
    

80,000,000  
 

80,000,000  
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 

    
136,800,000  

 
136,800,000  

ก าไรสะสม 
       

   จดัสรรแลว้ - ส  ารองตามกฎหมาย 
  

20 
 

10,000,000  
 

10,000,000  
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

    
1,787,330,438  

 
1,581,517,027  

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 
    

2,014,130,438  
 

1,808,317,027  
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 

    
2,511,516,358  

 
2,206,691,868  

        
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
      

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
      

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
      

      
 (หน่วย: บาท)    

หมายเหต ุ
 

2563 
 

2562 
ก าไรขาดทุน: 

      

รายได้ 
      

รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ 
 

26 
 

3,196,743,033  
 

3,025,905,118  
รายไดอ้ื่น 

 
21 

 
     13,596,088  

 
32,892,575  

รวมรายได้ 
   

3,210,339,121  
 

3,058,797,693  
ค่าใช้จ่าย 

      

ตน้ทนุขายและบรกิาร 
 

22 
 

2,444,779,628  
 

2,424,630,529  
คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหนา่ย 

   
  103,432,056  

 
 93,464,295  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
   

257,021,403  
 

255,766,287  
รวมค่าใช้จ่าย 

   
2,805,233,087  

 
2,773,861,111  

ก าไรจากการด าเนินงาน 
   

 405,106,034  
 

 284,936,582  
ตน้ทนุทางการเงิน 

   
 (2,189,959) 

 
   (1,861,607) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้
   

  402,916,075  
 

283,074,975  
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้

 
23 

 
 (55,110,446) 

 
  (38,555,151) 

ก าไรส าหรับปี 
   

347,805,629  
 

 244,519,824         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่: 
      

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 
      

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
   

 (2,490,272) 
 

 (1,389,882) 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้

 
23 

 
498,054  

 
277,976  

รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 
      

   - สทุธิจากภาษีเงินได ้
   

 (1,992,218) 
 

 (1,111,906) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ส าหรับปี 

   
 (1,992,218) 

 
 (1,111,906)        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 
   

345,813,411  
 

243,407,918  
       

ก าไรต่อหุน้  
 

25 
    

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 
      

   ก าไร 
   

4.35  
 

3.06  
       
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  

(หน่วย: บาท) 

 
ทนุเรอืนหุน้ 
ท่ีออกและ 
ช าระแลว้ 

 
ส่วนเกิน 
มลูค่าหุน้
สามญั 

 ก าไรสะสม  
รวมส่วนของ 
ผูถ้ือหุน้   

จดัสรรแลว้-
ส ารองตาม
กฎหมาย 

 
ยงัไม่ได ้
จดัสรร 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 
2562 

80,000,000  136,800,000  10,000,000  1,438,109,109  1,664,909,109 

ก าไรส าหรบัปี -  -  -  244,519,824  244,519,824 
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี -  -  -  (1,111,906)  (1,111,906) 
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -  -  -  243,407,918  243,407,918 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหต ุ28) -  -  -  (100,000,000)  (100,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2562 

80,000,000  136,800,000  10,000,000  1,581,517,027  1,808,317,027 

          
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 
2563 

 80,000,000   136,800,000   10,000,000   1,581,517,027  1,808,317,027 

ก าไรส าหรบัปี -  -  -  347,805,629  347,805,629 
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี -  -  -  (1,992,218)  (1,992,218) 
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -  -  -  345,813,411  345,813,411 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหต ุ28) -  -  -  (140,000,000)  (140,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2563 

80,000,000  136,800,000  10,000,000  1,787,330,438  2,014,130,438 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
      

งบกระแสเงนิสด 
      

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
      

      
 (หน่วย: บาท)    

หมายเหต ุ
 

2563 
 

2562 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

      

ก าไรก่อนภาษี 
   

           402,916,075  
 

           283,074,975  
รายการปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั(จา่ย) 

      

 จากกิจกรรมด าเนินงาน: 
      

 คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ  าหน่าย 
 

14, 15, 16 
 

           122,800,935  
 

             98,594,594  
 โอนสินทรพัยไ์มมี่ตวัตนไปเป็นคา่ใชจ้า่ย 

   
                     44,000  

 
                               -  

 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
   

                   (66,661) 
 

                     66,661  
 คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารคา้เพิ่มขึน้ 10 

 
                     25,370  

 
                               -  

 การปรบัลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น 
      

   มลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัเพ่ิมขึน้ 
 

11 
 

               7,115,482  
 

               2,273,574  
 ตดัจ  าหน่ายสว่นต ่ามลูคา่เงินลงทนุชั่วคราว 

   
                                -  

 
              (1,575,553) 

 คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของอปุกรณเ์พ่ิมขึน้ 
 

14 
 

               9,222,426  
 

                               -  
 (ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

  
                 (296,477) 

 
               1,219,968  

 (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ 
   

                   399,420  
 

                 (382,850) 
 ส  ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

 
19 

 
               4,712,214  

 
             15,817,547  

 รายไดด้อกเบีย้ 
 

21 
 

              (5,341,022) 
 

              (6,665,150) 
 ตน้ทนุทางการเงิน 

 
16, 19 

 
               2,189,959  

 
               1,861,607  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน 
      

 สินทรพัยแ์ละหนีส้ินด  าเนินงาน 
   

           543,721,721  
 

           394,285,373  
สินทรพัยด์  าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง: 

      

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 
   

         (126,418,383) 
 

         (163,246,922) 
 สินคา้คงเหลือ 

   
           (46,972,268) 

 
             41,021,876  

 สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 
   

               1,964,328  
 

              (1,691,812) 
 สินทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่น 

   
                 (130,064) 

 
                               -  

 สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 
   

                                -  
 

                   (67,884) 
หนีส้ินด  าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง): 

      

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 
   

               2,654,305  
 

              (2,908,767) 
 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

   
             26,058,424  

 
               1,509,057  

 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 
   

                 (140,953) 
 

              (3,781,573) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

   
           400,737,110  

 
           265,119,348  

 เงินสดจา่ยผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 
 

19 
 

                 (710,000) 
 

           (10,943,041) 
 เงินสดจา่ยภาษีเงินไดแ้ละภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

   
           (46,855,981) 

 
           (24,694,341) 

 เงินสดรบัจากการขอคืนภาษีมลูคา่เพิ่ม 
   

           122,772,718  
 

           128,391,963  
กระแสเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 

   
           475,943,847  

 
           357,873,929  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

      

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
      

      
 (หนว่ย: บาท)  

  
หมายเหต ุ

 
2563 

 
2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
      

เงินสดรบัจากดอกเบีย้รบั 
   

               5,601,445  
 

               6,285,096  
เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุชั่วคราว 

   
                                -  

 
         (490,903,710) 

ซือ้เครือ่งมือทางการเงิน 
   

           (78,021,841) 
 
                                -  

เงินสดรบัคืนจากเงินฝากประจ า 
   

           135,000,000  
 
                                -  

เงินสดรบัคืนจากเงินลงทนุชั่วคราว 
   

                                -  
 

           530,000,000  
เงินสดรบัคืนจากเงินลงทนุในตราสารหนี ้

   
             57,263,592  

 
                                -  

เงินสดจา่ยซือ้สว่นปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ ์
   

           (77,394,165) 
 

         (143,962,684) 
เงินสดจา่ยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 

   
                 (660,000) 

 
              (2,279,733) 

เงินมดัจ าเพื่อซือ้ทีด่ินเพิ่มขึน้ 
   

              (2,000,000) 
 
                                -  

เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยอปุกรณ ์
   

                   457,517  
 

               1,739,783  
กระแสเงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 

   
             40,246,548  

 
           (99,121,248) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
      

ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ของหนีส้นิตามสญัญาเชา่  
 

16 
 

           (17,237,889) 
 
                                -  

เงินสดจา่ยหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 
   

                                -  
 

              (2,540,940) 
เงินสดจา่ยดอกเบีย้ 

   
                                -  

 
                 (237,165) 

เงินสดจา่ยเงินปันผล 
   

         (137,309,100) 
 

         (100,108,107) 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ 

   
         (154,546,989) 

 
         (102,886,212) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 
   

           361,643,406  
 

           155,866,469  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 

   
           334,927,417  

 
           179,060,948  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 
 

8 
 

           696,570,823  
 

           334,927,417  
       
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

      

รายการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัเงินสด 
      

   สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงินเพิม่ขึน้ 
   

                                -  
 

               5,235,978  
   เจา้หนีจ้ากสญัญาเชา่เพิ่มขึน้ 

 
16 

 
                   344,134  

 
                                -  

   เจา้หนีจ้ากการซือ้สว่นปรบัปรุงอาคารและอปุกรณเ์พิ่มขึน้ 
   

               3,279,856  
 

               2,970,411  
   เงินปันผลคา้งจา่ย 

   
               7,394,362  

 
               4,703,462         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจดัตัง้และมีภูมิล  าเนาในประเทศไทย 
บริษัทฯมีบริษัท ทานตะวัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ และมีบริษัท 
ทานตะวนักรุ๊ป จ ากดั เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทยเช่นกนัเป็นบริษัทใหญ่สงูสดุ ธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ
คือการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑพ์ลาสติก ไดแ้ก่  หลอดดูดเครื่องดื่ม และถุงพลาสติกทั่วไป ที่อยู่ตามที่จด
ทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 143-144 หมู่ 8 ซอยกงัวาล 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลออ้มใหญ่ อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม 

2.  เกณฑใ์นการจัดท างบการเงนิ 

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี  พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
การบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษัทฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหวา่งปี บรษัิทฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการ
ปรบัปรุงหรือจัดใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินีไ้มม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงิน
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ่งไดม้ีการเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคัญ 
สามารถสรุปไดด้งันี ้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เครือ่งมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การปอ้งกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหนีส้นิทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ดงักลา่วขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูคา่เครือ่งมอื
ทางการเงินดว้ยมลูค่ายตุิธรรมหรือราคาทนุตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเครือ่งมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทางการเงิน 

 มาตรฐานกลุม่นีไ้มม่ีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 17 เรื่อง สญัญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีที่เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไ้ดก้ าหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิส  าหรบัสญัญาเช่าทกุรายการที่มีระยะเวลา
ในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แตส่นิทรพัยอ์า้งอิงนัน้มีมลูคา่ต ่า 

 การบญัชีส าหรบัผูใ้หเ้ช่าไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดั
ประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงินทนุ 

 บรษัิทฯรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีม้าถือปฏิบตัิครัง้แรกโดยปรบัปรุง ณ วนัที่ 
1 มกราคม 2563 และไมป่รบัยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรยีบเทียบ 

 ผลสะสมของเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข)    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน    
   หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรบัปรุง ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทาง
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯพิจารณาวา่มาตรฐานดงักลา่วจะไมม่ีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบรษัิทฯในปีที่
เริม่น ามาตรฐานดงักลา่วมาถือปฏิบตัิ 
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถอืปฏิบัติ  

 ตามที่กลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3 บรษัิทฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เครือ่งมือทางการเงิน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิในระหวา่งปีปัจจุบนั โดยบริษัทฯไดเ้ลือกปรบัผลสะสมจาก
การเปลีย่นแปลงโดยปรบัปรุง ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 และไมป่รบัยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรยีบเทียบ 

 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีตอ่งบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เนื่องจากการน ามาตรฐานเหลา่นี ้
มาถือปฏิบตัิ แสดงไดด้งันี ้ 

(หนว่ย: พนับาท) 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐาน          
การรายงาน
ทางการเงิน 
กลุม่เครือ่งมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน     
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม 
2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพย ์     
สินทรัพยห์มุนเวียน     
เงินลงทนุชั่วคราว 232,393 (232,393) - - 
สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่ - 232,393 - 232,393 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 12,970 - (1,000) 11,970 
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน     
สนิทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่น - 4,419 - 4,419 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหต ุ14) 815,805 - (7,238) 808,567 
สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้(หมายเหต ุ16) - -    79,687 79,687 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 13,419 (4,419) (9,000) - 
หนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น     
หนี้สนิหมุนเวียน     
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 

 
2,833 - 

 
(2,833) 

 
- 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี (หมายเหต ุ16) - - 16,663 16,663 

หนี้สนิไม่หมุนเวียน     
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่น
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 4,729 - (4,729) - 



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 99  
ANNUAL REPORT 2020    

(หนว่ย: พนับาท) 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐาน          
การรายงาน
ทางการเงิน 
กลุม่เครือ่งมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน     
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม 
2563 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นท่ี               
ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี                 
(หมายเหต ุ16) - - 53,348 53,348 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูคา่ของสนิทรพัยท์างการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที่ 9 และมลูคา่ตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 

มลูคา่ตามหลกัการบญัชี
เดิม 

การจดัประเภทและวดัมลูคา่ตาม                              
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 

  ราคาทนุตดัจ าหนา่ย 

สินทรัพยท์างการเงนิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563                             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 334,927 334,927 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 323,804 323,804 
สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่ 232,393 232,393 
สนิทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่น 4,419 4,419 

รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 895,543 895,543 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 บรษัิทฯไมไ่ดก้ าหนดใหห้นีส้นิทางการเงินใดวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ  

4.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรก บรษัิทฯรบัรูห้นีส้นิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญา
เช่าที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสญัญาเช่า         ที่เหลืออยูค่ิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบีย้การกูย้ืมสว่นเพิ่มของบรษัิทฯ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ส าหรบัสญัญาเช่าที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญา
เช่าเงินทุน บริษัทฯรบัรูมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินตามสญัญาเช่าดว้ยมลูค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัที่น  า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรก 
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(หนว่ย: พนับาท) 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทีเ่ปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 51,264 

บวก: สทิธิเลอืกในการขยายอายสุญัญาเชา่  38,879 

หกั:   สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าที่สนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต ่า  (50) 

         สญัญาที่พิจารณาเป็นสญัญาบรกิาร      (24,971) 

         ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัชี (2,673) 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่เพิ่มขึน้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรก 

 
62,449 

หนีส้นิสญัญาเช่าการเงินที่มีอยูเ่ดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,562 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหต ุ16) 70,011 

อตัราดอกเบีย้การกูย้ืมสว่นเพิ่มถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (รอ้ยละตอ่ปี) 1.9 
  
ประกอบดว้ย  
หนีส้นิตามสญัญาเชา่หมนุเวียน 16,663 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ไมห่มนุเวียน 53,348 

 70,011 

รายการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรก ณ วนัที ่
1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 

ที่ดิน  42,139 

อาคาร 18,545 

อปุกรณ ์ 354 

ยานพาหนะ 18,649 

รวมสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้(หมายเหต ุ16) 79,687 

5. นโยบายการบัญชทีี่ส าคัญ 

5.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื่อบรษัิทฯไดโ้อนอ านาจควบคมุในสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้ กลา่วคือ เมื่อมีการสง่มอบ
สินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส าหรับสินค้าที่ไดส้่งมอบหลังจากหัก
ประมาณการสนิคา้รบัคืนและสว่นลด โดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
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 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้า่บรกิารรบัรูเ้มื่อกิจการใหบ้รกิารเสรจ็สิน้ 

รายได้ดอกเบีย้  

 รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริง โดยจะน ามลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัยท์าง
การเงินมาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ยกเวน้สนิทรพัยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตในภายหลงั ทีจ่ะ
น ามูลค่าตามบญัชีสทุธิของสินทรพัยท์างการเงิน (สทุธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้) มา
คณูกบัอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี ้ยจากหนีส้ินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายค านวณ โดยใช้วิธีดอกเบีย้                        
ที่แทจ้รงิและรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.2  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงู 
ซึง่ถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไมม่ีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้  

5.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั) หรือมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บั
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกลเ้คียงกับต้นทุนจริงและ
ประกอบดว้ยตน้ทนุวตัถดุิบ แรงงานและคา่โสหุย้ในการผลติ 

 วตัถดุิบ สารเคมี ภาชนะบรรจ ุอะไหลแ่ละวสัดโุรงงานแสดงมูลคา่ตามราคาทนุถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั หรอืมลูคา่สทุธิ
ที่จะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุการผลติเมื่อมีการเบิกใช ้

5.4 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

บรษัิทฯบนัทกึมลูคา่เริม่แรกของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุในราคาทนุซึง่รวมตน้ทนุการท ารายการ หลงัจากนัน้ 

บรษัิทฯจะบนัทกึอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุดว้ยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 

บริษัทฯรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ไดร้บัสทุธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยใ์นส่วนของ

ก าไรหรอืขาดทนุในปีที่ตดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุออกจากบญัชี 

5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณแ์ละค่าเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณแ์สดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสื่อมราคาสะสม และค่าเผ่ือการ
ดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้มี) 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณค์ านวณจากราคาทุนของสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์
โดยประมาณดงันี ้ 
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อาคารและสว่นปรบัปรุง 5, 10 และ 20 ปี 
เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์ 5 ถึง 14 ปี 
เครือ่งมือเครือ่งใช ้ 3 ถึง 10 ปี 
เครือ่งตกแตง่ติดตัง้และเครือ่งใชส้  านกังาน 5 และ 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

คา่เสือ่มราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไมม่ีการคิดคา่เสือ่มราคาส าหรบัท่ีดิน งานระหวา่งก่อสรา้งและเครือ่งจกัรระหวา่งติดตัง้ 

บรษัิทฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ออกจากบญัชี เมื่อจ าหนา่ยสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไม่ไดร้บัประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรพัย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
สนิทรพัยจ์ะรบัรูใ้นสว่นของก าไรหรอืขาดทนุเมื่อบรษัิทฯตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัชี 

5.6 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

บริษัทฯบนัทึกตน้ทนุเริ่มแรกของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทนุ ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริ่มแรก สินทรพัยไ์ม่มี
ตวัตนแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่สะสม (ถา้มี) ของสนิทรพัยน์ัน้  

บริษัทฯตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายกุารใหป้ระโยชนจ์ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจของสินทรพัยน์ัน้ และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักลา่วเมื่อมีขอ้บ่งชีว้่าสินทรพัยน์ัน้เกิดการ
ดอ้ยคา่ บรษัิทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหนา่ยและวิธีการตดัจ าหนา่ยของสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนดงักลา่วทกุสิน้
ปีเป็นอยา่งนอ้ย คา่ตดัจ าหนา่ยรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนที่มีอายกุารใหป้ระโยชนจ์ ากดัมีดงันี ้

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 5 ปี 
ลขิสทิธ์ิ  3 ถึง 10 ปี 

ไมม่ีการตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนระหวา่งพฒันา 

5.7 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า บริษัทฯจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดย
สญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานัน้มีการใหส้ิทธิในการควบคมุการใชส้ินทรพัย์ที่
ระบไุดส้  าหรบัช่วงเวลาหนึง่เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 

บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏบิตัติ ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

บริษัทฯใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูคา่สญัญาเช่าทกุสญัญา เวน้แตส่ญัญาเช่าระยะ
สัน้และสญัญาเช่าที่สินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล (วนัที่สินทรพัยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้าน)  
บริษัทฯบนัทึกสินทรพัยส์ิทธิการใชซ้ึ่งแสดงสิทธิในการใชส้ินทรพัยอ์า้งอิงและหนีส้ินตามสญัญาเช่าตามการจ่าย
ช าระตามสญัญาเช่า  
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สินทรัพยส์ิทธิการใช้  

สินทรพัยส์ิทธิการใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุง
ดว้ยการวดัมูลค่าของหนีส้ินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรพัยส์ิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของ
หนีส้นิตามสญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริม่แรก ตน้ทนุทางตรงเริม่แรกที่เกิดขึน้ จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเชา่ ณ 
วนัท่ีสญัญาเช่าเริม่มีผลหรอืก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเริม่มีผล และหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าที่ไดร้บั 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่าหรืออายุกา รให้
ประโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธิการใชแ้ลว้แตร่ะยะเวลาใดจะสัน้กวา่ ดงันี  ้

ที่ดิน  3 ถึง 17 ปี 
อาคาร  6 ปี 
อปุกรณ ์  2 ถึง 5 ปี 
ยานพาหนะ  3 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรพัยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บับริษัทฯเมื่อสิน้สดุอายสุญัญาเช่าหรือราคาทนุของสินทรพัย์
ดงักลา่วไดร้วมถึงการใชส้ทิธิเลอืกซือ้ คา่เสือ่มราคาจะค านวณจากอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัย์ 

หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยคา่เช่าคงที่หกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่า คา่เช่าผนัแปรท่ีขึน้อยู่
กบัดชันีหรอือตัรา จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื รวมถึงราคาใชส้ทิธิของสทิธิเลอืก
ซือ้ซึง่มีความแนน่อนอยา่งสมเหตสุมผลที่บรษัิทฯจะใชส้ทิธินัน้ และการจ่ายคา่ปรบัเพื่อการยกเลกิสญัญาเช่า หาก
ขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทฯจะใชส้ิทธิในการยกเลิกสญัญาเช่า บริษัทฯบนัทึกค่าเช่าผนัแปรที่
ไมข่ึน้อยูก่บัดชันีหรอือตัราเป็นคา่ใชจ้่ายในงวดที่เหตกุารณห์รอืเง่ือนไขซึง่เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนัน้ไดเ้กิดขึน้  

บรษัิทฯคิดลดมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าหรือ
อัตราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลงัจากวันที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าจะเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า 
นอกจากนี ้มลูคา่ตามบญัชีของหนีส้นิตามสญัญาเชา่จะถกูวดัมลูคา่ใหมเ่มื่อมีการเปลีย่นแปลงอายสุญัญาเช่า การ
เปลีย่นแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมินสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสัน้และสัญญาเช่าซึง่สินทรัพยอ้์างอิงมีมูลค่าต ่า 

สญัญาเช่าที่มีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตัง้แต่วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล หรือสญัญาเช่าซึง่สินทรพัย์
อา้งอิงมีมลูคา่ต ่า จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏบิตัก่ิอนวนัที ่1 มกราคม 2563  

สญัญาเช่าที่ดิน อาคารและอปุกรณท์ี่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผู้
เช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่
เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตาม
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สญัญาเช่าหกัค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้ินระยะยาว สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในสว่นของก าไรหรอื
ขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรพัยท์ี่ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เสือ่มราคาตลอดอายกุารใชง้าน
ของสนิทรพัยท์ี่เช่า หรอือายขุองสญัญาเช่า แลว้แตร่ะยะเวลาใดจะต ่ากวา่  

สญัญาเช่าที่ดิน อาคารและอปุกรณท์ี่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ไมไ่ดโ้อนไปใหก้บั
ผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในสว่นของก าไร
หรอืขาดทนุตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษัทฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคมุบริษัทฯ หรือถกูบริษัทฯ
ควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบับรษัิทฯ 

 นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทรว่มและบคุคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรอืทางออ้มซึง่ท าใหม้ีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่บรษัิทฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนกังานของ
บรษัิทฯท่ีมีอ  านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบรษัิทฯ  

5.9 เงนิตราต่างประเทศ 

  บรษัิทฯแสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบรษัิทฯ   

  รายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีที่เกิดรายการ สนิทรพัยแ์ละ
หนีส้ินที่เป็นตวัเงินซึง่อยู่ในสกลุเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน  

  ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  

5.10 การด้อยค่าของสินทรัพยท์ีไ่ม่ใช่สินทรัพยท์างการเงนิ 

  ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการดอ้ยคา่ของที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ สินทรพัยส์ิทธิการ
ใช ้อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบริษัทฯ หากมีขอ้บ่งชีว้า่สินทรพัยด์งักลา่วอาจดอ้ย
ค่า บริษัทฯรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าเมื่อมลูค่าที่คาดวา่จะไดร้บัคืนของสินทรพัยม์ีมลูคา่ต ่ากวา่มลูค่าตามบญัชี
ของสินทรพัยน์ัน้ ทัง้นีมู้ลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรพัยห์รือ
มลูคา่จากการใชส้นิทรพัยแ์ลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่  

 บรษัิทฯจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ  

5.11 ผลประโยชนข์องพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

 บรษัิทฯรบัรู ้เงินเดือน คา่จา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน   

 โครงการสมทบเงนิ 
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 บริษัทฯและพนกังานไดร้่วมกันจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินที่พนกังานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษัทฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทนุส ารองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องบรษัิทฯ เงินท่ี
บรษัิทฯจ่ายสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน  

 บริษัทฯมีภาระส าหรบัเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือวา่

เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรบัพนกังาน  

 บริษัทฯค านวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช ้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักลา่ว

ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัส าหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออก

จากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

5.12 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินไวใ้นบญัชีเมื่อภาระผกูพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้  

และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ 

และบรษัิทฯสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ  

5.13 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนที่คาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐั โดยค านวณจาก

ก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บรษัิทฯบนัทกึภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกตา่งชั่วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ ณ 

วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท่ีเก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ 

วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน   

 บริษัทฯรบัรูห้นีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีทกุรายการ แต่รบัรูส้ินทรพัย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกตา่งชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ดใ้ชใ้นจ านวน

เท่าที่มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที่บริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกตา่ง

ชั่วคราวที่ใชห้กัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ 



THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 106  
ANNUAL REPORT 2020    

 บริษัทฯจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท า

การปรบัลดมลูคา่ตามบญัชีดงักลา่ว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแนว่า่ บริษัทฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอตอ่

การน าสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน  ์

 บริษัทฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้หากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ี

ไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้  

5.14 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏบิตัติ ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

บริษัทฯรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูค่ายตุิธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการ
เฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรพัยท์างการเงินที่ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 
ส าหรบัลกูหนีก้ารคา้ที่ไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินที่มีนยัส าคญั  บริษัทฯจะรบัรูส้ินทรพัยท์างการเงิน
ดงักลา่วดว้ยราคาของรายการ ตามที่กลา่วไวใ้นนโยบายการบญัชีเรือ่งการรบัรูร้ายได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

บริษัทฯจัดประเภทสินทรพัย์ทางการเงิน ณ วันที่รบัรูร้ายการเริ่มแรก เป็นสินทรพัยท์างการเงินที่ วัดมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรพัยท์างการเงินที่ว ัดมูลค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรพัยท์างการเงินที่ว ัดมูลค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรพัยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตาม
สญัญาของสนิทรพัยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

บริษัทฯวดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงินดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย เมื่อบริษัทฯถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้เพื่อ
รบักระแสเงินสดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแส     เงินสดที่เป็น
การรบัช าระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงินตน้ในวนัท่ีระบไุวเ้ทา่นัน้  

สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า 
ทัง้นี ้ผลก าไรและขาดทนุที่เกิดขึน้จากการตดัรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักลา่วจะ
รบัรูใ้นสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ    

สินทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สนิทรพัยท์างการเงินดงักลา่ว หมายรวมถึง ตราสารอนพุนัธ์  

สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย
มลูคา่ยตุิธรรม โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสทุธิของมลูคา่ยตุิธรรมในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีส้ินทางการเงนิ 

ยกเวน้หนีส้นิตราสารอนพุนัธ ์บรษัิทฯรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกส าหรบัหนีส้นิทางการเงินดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุ
การท ารายการ และจัดประเภทหนีส้ินทางการเงินเป็นหนีส้ินทางการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริง ทัง้นี ้ผลก าไรและขาดทนุที่เกิดขึน้จากการตดัรายการหนีส้ินทางการเงินและ
การตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริงจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดั
จ าหน่ายค านึงถึงสว่นลดหรือสว่นเกินมลูคา่ รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทนุที่ถือเป็นสว่นหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ที่
แทจ้ริงนัน้ดว้ย ทัง้นี ้ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริงแสดงเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทนุทางการเงินในสว่นของ
ก าไรหรอืขาดทนุ  

การตัดรายการของเครือ่งมือทางการเงนิ 

สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชี เมื่อสิทธิที่จะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สดุลง 

หรอืไดม้ีการโอนสทิธิที่จะไดร้บักระแสเงินสดของสนิทรพัยน์ัน้ รวมถึงไดม้ีการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนเกือบ

ทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้ หรือมีการโอนการควบคมุในสินทรพัยน์ัน้ แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ้ึ่งความ

เสีย่งและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้   

บริษัทฯตดัรายการหนีส้ินทางการเงินก็ตอ่เมื่อไดม้ีการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของหนีส้ินนัน้แลว้ มีการยกเลิกภาระ

ผกูพนันัน้ หรือมีการสิน้สดุลงของภาระผกูพนันัน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนีส้ินทางการเงินที่มีอยูใ่หเ้ป็นหนีส้นิใหม่

จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซึง่มีขอ้ก าหนดที่แตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหนีส้ินท่ีมีอยู่อยา่งเป็น

สาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีส้ินเดิมและรบัรูห้นีส้ินใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมลูค่าตามบญัชี

ดงักลา่วในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ  

การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

บริษัทฯรบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของตราสารหนี ้ทัง้หมดที่ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะ

ครบก าหนดช าระตามสญัญากบักระแสเงินสดทัง้หมดที่บรษัิทฯคาดวา่จะไดร้บัช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้

ที่แทจ้รงิโดยประมาณของสนิทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

ในกรณีที่ความเสีย่งดา้นเครดิตของสนิทรพัยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญันบัตัง้แตก่ารรบัรูร้ายการเริม่แรก บรษัิท

ฯวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้โดยพิจารณาจากการผิดสญัญาที่อาจจะเกิดขึน้ใน 12 เดือน

ขา้งหนา้ ในขณะที่หากความเสี่ยงดา้นเครดิตของสินทรพัยเ์พิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญนับตัง้แต่การรบัรูร้ายการ

เริ่มแรก บริษัทฯวดัมลูค่าผลขาดทนุดว้ยจ านวนเงินที่เท่ากบัผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุที่

เหลอือยูข่องเครือ่งมือทางการเงิน  

บริษัทฯพิจารณาว่าความเสี่ยงดา้นเครดิตจะเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั เมื่อมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสญัญา

เกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรพัยท์างการเงินนัน้มีการผิดสญัญา เมื่อมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม

สญัญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯอาจพิจารณาว่าสินทรพัยท์างการเงินนัน้มีการเพิ่มขึน้
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ของความเสีย่งดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญัและมกีารผิดสญัญา โดยพิจารณาจากขอ้มลูภายในหรอืขอ้มลูภายนอก

อื่น เช่น อนัดบัความนา่เช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

บรษัิทฯใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการค านวณผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ส าหรบัลกูหนีก้ารคา้ดงันัน้ ทกุวนั

สิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจึงไมม่ีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางดา้นเครดิต แต่จะรบัรูค้า่

เผ่ือผลขาดทุนจากผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายขุองลกูหนีก้ารคา้โดยอา้งอิงจากขอ้มลูผล

ขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการคาดการณไ์ปในอนาคตเก่ียวกบัลกูหนีน้ัน้และ

สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สนิทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัจ าหนา่ยออกจากบญัชี เมื่อกิจการคาดวา่จะไมไ่ดร้บัคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีก

ตอ่ไป  

การหักกลบของเครือ่งมือทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงินและหนีส้นิทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสทุธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็
ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินที่รบัรู ้และกิจการมีความตัง้ใจที่จะ
ช าระดว้ยยอดสทุธิ หรอืตัง้ใจที่จะรบัสนิทรพัยแ์ละช าระหนีส้นิพรอ้มกนั 

นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏบิตัก่ิอนวนัที ่1 มกราคม 2563 

ลูกหนี้การค้า 

ลกูหนีก้ารคา้แสดงมลูค่าตามจ านวนมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บั บริษัทฯบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทนุ
โดยประมาณที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได ้ซึง่โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณก์ารเก็บเงินและ
การวิเคราะหอ์ายหุนี ้

 เงนิลงทุน 

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปี รวมทัง้ที่จะถือจนครบก าหนดแสดงมลูค่าตามราคาทนุตดั
จ าหน่าย บริษัทฯตดับญัชีสว่นเกิน/รบัรูส้ว่นต ่ากวา่มลูคา่ตราสารหนีต้ามวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริง ซึ่งจ านวนท่ีตดั
จ าหนา่ย/รบัรูน้ีจ้ะแสดงเป็นรายการปรบักบัดอกเบีย้รบั 

5.15 ตราสารอนุพันธ ์ 

บริษัทฯใชต้ราสารอนพุนัธ ์เช่น สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลีย่น  

บริษัทฯรบัรูม้ลูค่าเริม่แรกของตราสารอนพุนัธด์ว้ยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ท  าสญัญา และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย

มลูค่ายตุิธรรม โดยรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงของมลูค่ายตุิธรรมในภายหลงัในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ ทัง้นี ้บริษัทฯ

แสดงตราสารอนพุนัธเ์ป็นสินทรพัยท์างการเงินเมื่อมีมลูค่ายตุิธรรมมากกว่าศนูย ์และแสดงเป็นหนีส้ินทางการเงิน

เมื่อมีมลูคา่ยตุิธรรมนอ้ยกวา่ศนูย ์
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บริษัทฯแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงก าหนดช าระภายใน                  

12 เดือน เป็นสินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น หรือหนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น และสินทรพัยท์างการ

เงินหมนุเวียน หรอืหนีส้นิทางการเงินหมนุเวียน 

5.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มลูค่ายตุิธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือเป็นราคาที่จะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนีส้ินให้
ผูอ้ื่นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัที่วดั
มูลค่า บริษัทฯใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินซึ่ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไมม่ีตลาด
ที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินที่มีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มี
สภาพคลอ่งได ้บรษัิทฯจะประมาณมลูคา่ยตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมลูคา่ที่เหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ ์
และพยายามใชข้อ้มลูที่สามารถสงัเกตไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคา่ยตุิธรรมนัน้ใหม้ากที่สดุ  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี  ้

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคลอ่ง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้  

 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่า
ยตุิธรรมส าหรบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานที่มีการวดัมลูค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึน้
ประจ า 

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจและการประมาณ
การในเรือ่งที่มีความไมแ่น่นอนเสมอ การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จ านวนเงินท่ี
แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนที่ประมาณการไว ้การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงันี ้

สัญญาเช่า 

การก าหนดอายสุญัญาเช่าทีม่ีสทิธิการเลอืกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า - บรษิัทฯในฐานะผู ้
เช่า 

ในการก าหนดอายสุญัญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตสุมผลหรอืไม ่ที่จะใชส้ทิธิเลอืกในการขยายอายสุญัญาเชา่หรอืยกเลกิสญัญาเช่าโดยค านงึถึงขอ้เท็จจรงิและ
สภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดที่ท  าใหเ้กิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรบับริษัทฯในการใชห้รือไม่ใชส้ิทธิเลอืก
นัน้  
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การก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิ่ม - บรษิัทฯในฐานะผูเ้ช่า 

บริษัทฯไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้ืมสว่นเพิ่มของบริษัทฯในการคิดลดหนีส้ินตามสญัญาเช่า โดยอตัราดอกเบีย้การกูย้ืม
สว่นเพิ่มเป็นอตัราดอกเบีย้ที่บริษัทฯจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินที่จ าเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สินทรพัยท์ี่มีมลูคา่ใกลเ้คียง
กับสินทรพัยส์ิทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที่คลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ืมและหลกัประกนัที่
คลา้ยคลงึ  

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนี้การค้า 

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุย
พินิจในการประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ี่คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลกูคา้ที่มีความเสี่ยงดา้น
เครดิตที่คลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ ทัง้นี ้ขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีตและการคาดการณส์ภาวะ
เศรษฐกิจของบรษัิทฯอาจไมไ่ดบ้ง่บอกถึงการผิดสญัญาของลกูคา้ที่เกิดขึน้จรงิในอนาคต 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณแ์ละค่าเสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณ ์ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์
และมลูค่าคงเหลือเมื่อเลิกใชง้านของอาคารและอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลอื
ใหมห่ากมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 

นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที่ดิน อาคารและอปุกรณใ์นแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยน์ัน้ ในการนีฝ่้าย
บรหิารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจที่เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในอนาคตซึง่เก่ียวเนื่องกบัสนิทรพัย์
นัน้ 

 ผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน ์

หนีส้ินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึ่ง
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรา
มรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหวา่งปี บรษัิทฯไมม่ีรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานที่ใหแ้ก่กรรมการและ
ผูบ้รหิาร ดงัตอ่ไปนี ้
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(หนว่ย: พนับาท) 
2563 2562 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 40,160 48,711 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,832 2,505 

รวม 42,992 51,216 

8. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

(หนว่ย: พนับาท) 
2563 2562 

เงินสด 120 120 
เงินฝากธนาคาร 696,451 334,807 
รวม 696,571 334,927 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรพัยม์ีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 0.04 ถึง 0.50 ตอ่ปี (2562:         รอ้ย
ละ 0.15 ถึง 1.40 ตอ่ปี) 

9. เงนิลงทุนชั่วคราว

(หนว่ย: พนับาท) 
อตัราดอกเบีย้(รอ้ย

ละตอ่ปี) 31 ธนัวาคม 2562 

เงินฝากประจ า 1.70 - 1.85 135,000 

หุน้กู ้ 1.98 - 3.21 97,393 

รวม 232,393 

10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น
2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 278,869 254,504 
คา้งช าระ  
   ไมเ่กิน 3 เดือน 35,211 58,272 
   3 - 6 เดือน 239 1,835 
   6 - 12 เดือน 8 133 
รวม 314,327 314,744 
หกั: คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 
       (2562: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) (25) (67) 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั, สทุธิ 314,302 314,677 
ลูกหนี้อืน่ 
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ลกูหนีก้รมสรรพากร 10,146 7,589 
เงินทดรองจา่ยทั่วไป 187 654 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 23 12 
ดอกเบีย้เงินฝากคา้งรบั 611 872 

รวมลกูหนีอ้ื่น 10,967 9,127 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 325,269 323,804 
   การเปลีย่นแปลงของบญัชีคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ มีรายละเอียดดงันี ้

     (หนว่ย:พนับาท) 
2563 

    ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   - 
ส ารองผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้     25 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      25 

11. สินค้าคงเหลือ
(หนว่ย: พนับาท) 

ราคาทนุ 
รายการปรบัลดราคาทนุใหเ้ป็น 

มลูคา่สทุธิที่จะไดร้บั สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 
2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สนิคา้ส าเรจ็รูป 184,640 115,740 (6,218) (5,622) 178,422 110,118 
สนิคา้ระหวา่งผลติ 18,529 17,915 - - 18,529 17,915 
วตัถดุิบ 186,249 166,265 (8,149) (1,629) 178,100 164,636 
วสัดโุรงงาน 16,587 13,993 - - 16,587 13,993 
สนิคา้ระหวา่งทาง 46,120 91,239 - - 46,120 91,239 
รวม 452,125 405,152 (14,367) (7,251) 437,758 397,901 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯบนัทึกการปรบัลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บั เป็นจ านวน 
7.1 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุขาย (2562: 2.3 ลา้นบาท) 

12. สินทรัพยท์างการเงนิอื่น

(หนว่ย: พนับาท) 
31 ธนัวาคม 2563 

ตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 
เงินฝากประจ าประเภท 6 เดือน 50,000 
เงินลงทนุในหุน้กูภ้าคเอกชนซึง่จะครบก าหนดไถ่ถอนภายในหนึง่ปี 40,130 

เงินลงทนุในหุน้กูภ้าคเอกชนซึง่ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567 27,832 

รวม 117,962 

สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 

เงินมดัจ าและเงินค า้ประกนั 4,738 
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รวม  4,738 

รวมสนิทรพัยท์างการเงินอื่น  122,700 

ประกอบดว้ย   
หมนุเวียน  90,130 

ไมห่มนุเวียน  32,570 

  122,700 

13. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ  คือที่ดินว่างเปล่าที่ ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานและตั้งอยู่ที่                                  
อ าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี ซึ่งมลูค่าตามบญัชีและมลูค่ายตุิธรรมของอสงัหาริมทรพัย ์ เพื่อการลงทนุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2563 2562 
มลูคา่ตามบญัชี (ราคาทนุ) 43,140 43,140 
มลูคา่ยตุิธรรมของที่ดิน  188,961 188,961 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯไดจ้ดัใหม้ีการประเมินราคาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุส าหรบัที่ดินดงักลา่ว 
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระซึง่ใชเ้กณฑร์าคาตลาด  
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14. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ์

 (หนว่ย: พนับาท) 

 ที่ดิน 
อาคารและ         
สว่นปรบัปรุง 

เครือ่งจกัรและ 
อปุกรณ ์

เครือ่งมือ
เครือ่งใช ้

เครือ่งตกแตง่
ติดตัง้และ
เครือ่งใช้
ส  านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสรา้งและ
เครือ่งจกัร
ระหวา่งการ
ติดตัง้ รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2562 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 าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย - (23,218) (3,431) (3,745) (1,413) (900) - (32,707) 

โอนเขา้(โอนออก) - 177,195 102,168 7,290 15,525 - (302,178) - 

31 ธนัวาคม 2562  101,463 487,434 702,144 99,520 52,016 33,813 6,933 1,483,323 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มา
ถือปฎิบตัิ (หมายเหต ุ4) - - - - - (17,093) - (17,093) 

1 มกราคม 2563 101,463 487,434 702,144 99,520 52,016 16,720 6,933 1,466,230 
ซือ้เพิ่ม - 4,144 14,121 8,902 3,959 319 49,230 80,675 
จ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย - - (12,096) (308) (600) - - (13,004) 

โอนเขา้(โอนออก) - 4,079 10,670 585 12,209 - (27,543) - 

31 ธนัวาคม 2563 101,463 495,657 714,839 108,699 67,584 17,039 28,620 1,533,901 
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 (หนว่ย: พนับาท) 

 ที่ดิน 
อาคารและ         
สว่นปรบัปรุง 

เครือ่งจกัรและ 
อปุกรณ ์

เครือ่งมือ
เครือ่งใช ้

เครือ่งตกแตง่
ติดตัง้และ
เครือ่งใช้
ส  านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสรา้งและ
เครือ่งจกัร
ระหวา่งการ
ติดตัง้ รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2562 - 228,575 291,600 47,589 10,588 21,112 - 599,464 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 23,157 49,132 11,785 6,357 4,374 - 94,805 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นท่ีจ าหนา่ย
และตดัจ าหนา่ย - (22,408) (3,408) (2,291) (741) (900) - (29,748) 

31 ธนัวาคม 2562  - 229,324 337,324 57,083 16,204 24,586 - 664,521 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มา
ถือปฎิบตัิ (หมายเหต ุ4) - - - - - (9,855) - (9,855) 

1 มกราคม 2563 - 229,324 337,324 57,083 16,204 14,731 - 654,666 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 26,670 52,850 12,337 8,746 1,522 - 102,125 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นท่ีจ าหนา่ย
และตดัจ าหนา่ย - - (11,939) (302) (600) - - (12,841) 

31 ธนัวาคม 2563 - 255,994 378,235 69,118 24,350 16,253 - 743,950 
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 (หนว่ย: พนับาท) 

 ที่ดิน 
อาคารและ         
สว่นปรบัปรุง 

เครือ่งจกัรและ 
อปุกรณ ์

เครือ่งมือ
เครือ่งใช ้

เครือ่งตกแตง่
ติดตัง้และ
เครือ่งใช้
ส  านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสรา้งและ
เครือ่งจกัร
ระหวา่งการ
ติดตัง้ รวม 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า         

1 มกราคม 2562 - - 2,997 - - - - 2,997 

31 ธนัวาคม 2562 - - 2,997 - - - - 2,997 

เพิ่มขึน้ระหวา่งปี - - 9,222 - - - - 9,222 

31 ธนัวาคม 2563 - - 12,219 - - - - 12,219 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี         

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

31 ธนัวาคม 2563 101,463 239,663 324,385 39,581 43,234 786 28,620 777,732 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี         

2562 (70.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุการผลติ สว่นท่ีเหลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขาย จดัจ าหนา่ยและบรหิาร) 94,805 

2563 (77.2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุการผลติ สว่นท่ีเหลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขาย จดัจ าหนา่ยและบรหิาร) 102,125 
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเครื่องจกัรและอปุกรณจ์ านวน 12.2 ลา้นบาท ส าหรบั
เครือ่งจกัรที่ไมไ่ดใ้ชใ้นการด าเนินงานของบรษัิทฯแลว้ (2562: 3.0 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีอาคารและอปุกรณจ์ านวนหนึ่งซึง่ตดัคา่เสื่อมราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่ 
มลูค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรพัยด์งักลา่วมีจ านวนเงินประมาณ 406.7 ลา้นบาท (2562: 
351.9 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน  โดยมี
มลูคา่สทุธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 7.2 ลา้นบาท       

15. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน  

  (หนว่ย: พนับาท) 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ ลขิสทิธ์ิ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา 

 
รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2562 32,744 8,087 176 41,007 
ซือ้เพิ่ม - 672 1,608 2,280 

โอนเขา้ (โอนออก) 880 779 (1,659) - 

31 ธนัวาคม 2562 33,624 9,538 125 43,287 
ซือ้เพิ่ม - 71 589 660 

โอนเขา้ (โอนออก) - 81 (125) (44) 

31 ธนัวาคม 2563 33,624 9,690 589 43,903 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2562 10,442 4,062 - 14,504 

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัปี 2,650 1,140 - 3,790 

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

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัปี 2,534 1,044 - 3,578 

31 ธนัวาคม 2563 15,626 6,246 - 21,872 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี     

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

31 ธนัวาคม 2563 17,998 3,444 589 22,031 
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16. สัญญาเช่า 

  บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 บรษัิทฯท าสญัญาเช่าสนิทรพัยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของบรษัิทฯ โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 3 ถึง 17 ปี 

ก) สินทรัพยส์ิทธิการใช้  

  รายการเปลีย่นแปลงของบญัชีสนิทรพัยส์ทิธิการใชส้  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 ที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์ ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - - - - 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
มาถือปฏิบตัิ (หมายเหต ุ4) 42,139 18,545 354 18,649 79,687 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 42,139 18,545 354 18,649 79,687 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี (7,208) (3,088) (180) (6,621) (17,097) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 34,931 15,457 174 12,028 62,590 

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจา่ยตามสญัญาเช่า  55,559 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดับญัชี (1,946) 

รวม 53,613 

หกั: สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (16,576) 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 37,037 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชีหนีส้ินตามสญัญาเช่าส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563                    สรุปได้
ดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหต ุ4) 70,011 
บวก: คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ตามสญัญาเชา่ 1,184 
หกั: เงินสดจา่ยช าระคา่เช่าระหวา่งปี (17,238) 

 หนีส้นิตามสญัญาเชา่ลดลง (344) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 53,613 
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 การวิเคราะหก์ารครบก าหนดของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ ขอ้ 31.2 
ภายใตห้วัขอ้ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง  

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 

ส าหรบัปี                 
สิน้สดุวนัท่ี                              

31 ธนัวาคม 2563 

คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 17,097 
ดอกเบีย้จ่ายของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 1,184 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก่ียวกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้ 616 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก่ียวกบัสญัญาเชา่ซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต ่า 363 

ง) อื่น ๆ 

 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่าส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 18.2 ลา้นบาท 
ซึง่รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสัน้ และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต ่า 

17.   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  

(หนว่ย: พนับาท) 
 2563 2562 
เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 221,963 226,365 
เจา้หนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 36,007 24,203 

รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 257,970 250,568 

18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงนิ  

 (หนว่ย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 8,019 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดับญัชี (457) 

รวม 7,562 

หกั: สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (2,833) 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 4,729 

 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมี
ก าหนดการช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลา 4 ปี   

 บรษัิทฯ มีภาระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายคา่เช่าขัน้ต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงันี ้
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(หนว่ย: พนับาท) 
 2562 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่
การเงิน 3,082 4,937 8,019 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (249) (208) (457) 

มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจา่ยทัง้สิน้ตาม
สญัญาเชา่การเงิน 2,833 4,729 7,562 

19. ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื่อออกจากงาน          แสดงได้
ดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 

 2563 2562 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานต้นปี 49,995 42,107 
สว่นท่ีรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ:   
ตน้ทนุบรกิารในปัจจบุนั  4,712 6,510 
ตน้ทนุดอกเบีย้ 1,006 1,624 
ตน้ทนุบรกิารในอดีต  - 9,307 

สว่นท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น:   
ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั   

สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร ์ (3,016) (3,708) 
สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  1,651 4,055 
สว่นท่ีเกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ ์ 3,856 1,043 

ผลประโยชนท์ี่จ่ายในระหวา่งปี (710) (10,943) 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานปลายปี 57,494 49,995 

 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจา
นเุบกษา ซึง่ไดก้ าหนดอตัราคา่ชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลกิจา้ง ส าหรบัลกูจา้งซึง่ท างานติดตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้
ไปใหม้ีสิทธิไดร้บัค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 5 
พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงั
ออกจากงาน และมีผลกระทบใหบ้ริษัทฯมีหนีส้ินส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพิ่มขึน้ 9.3 ลา้นบาท 
บรษัิทฯบนัทกึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยรบัรูต้น้ทนุบรกิารในอดีตเป็นคา่ใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็ส  าหรบัปี 2019 
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 บรษัิทฯคาดวา่จะจา่ยช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ   8.9 ลา้น
บาท (2562: จ านวน 0.7 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัในการจ่ายช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานของ
บรษัิทฯประมาณ 14 ปี ส  าหรบัพนกังานรายเดือน และ 13 ปี ส าหรบัพนกังานรายวนั (2562: 15 ปี ส าหรบัพนกังาน
รายเดือน และ 12 ปี ส าหรบัพนกังานรายวนั) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สรุปไดด้งันี ้

(หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี) 
 2563 2562 

อตัราคิดลด 1.49 และ 1.50 1.84 และ 1.83 
อตัราการขึน้เงินเดือน  4.98 และ 2.30 4.98 และ 2.46 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน 0 - 36 0 ถึง 41 

 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส  าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 

 เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (2.5) 2.6 (2.4) 2.6 
อตัราการขึน้เงินเดือน 2.5 (2.4) 2.5 (2.3) 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน (2.6) 2.8 (2.6) 2.7 

20. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้งจดัสรรก าไร
สทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่
สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจบุนั บรษัิทฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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21. รายได้อื่น 

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2563 2562 
รายไดด้อกเบีย้จากตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 5,341 6,665 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 3,246 20,147 
อื่นๆ 5,009 6,081 

รวมรายไดอ้ื่น 13,596 32,893 

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการคา่ใชจ้่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการคา่ใชจ้่ายที่ส  าคญัดงัตอ่ไปนี  ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2563 2562 
เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชนอ์ื่นของพนกังาน 497,574 470,977 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 122,801 98,595 
วตัถดุิบและวสัดหุีบหอ่ใชไ้ป 1,584,108 1,513,962 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รูปและสนิคา้ระหวา่งผลติ 76,032 15,755 
คา่เช่าและคา่บรกิารตามสญัญาเช่าด าเนินงานและบรกิาร 18,452 35,559 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเครือ่งจกัร 9,222 - 

23.     ภาษีเงนิได้ 

 คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2563 2562 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัปี 58,993 39,835 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชั่วคราวและการกลบัรายการ
ผลแตกตา่งชั่วคราว (3,883) (1,280) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 55,110 38,555 
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จ านวนภาษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้ 

(หนว่ย: พนับาท) 
 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเ่ก่ียวขอ้งกบัผลขาดทนุจากการ                       

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (498) (278) 

 (498) (278) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดม้ีดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2563 2562 
   

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ติิบคุคล 402,916 283,075 

   
อตัราภาษีเงินไดน้ติิบคุคล 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ติิบคุคลคณูอตัราภาษี 80,583 56,615 
รายการปรบัปรุงคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของปีก่อน - 3,679 
ผลกระทบทางภาษีส าหรบั:   

การสง่เสรมิการลงทนุ (หมายเหต ุ24) (19,878) (17,102) 
คา่ใชจ้า่ยตอ้งหา้ม 359 193 

คา่ใชจ้า่ยที่มีสทิธิหกัไดเ้พิ่มขึน้ (5,954) (4,830) 

รวม (25,473) (21,739) 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดท้ี่แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 55,110 38,555 
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สว่นประกอบของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการ
ดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 2563 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้  
   (2562: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) 5 13 
คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 2,873 1,450 
คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 2,444 599 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 11,499 9,999 
สญัญาเชา่ 136 65 

รวม 16,957 12,126 

หนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี   
คา่เสือ่มราคาสะสม - อปุกรณ ์ (5,237) (4,787) 

รวม (5,237) (4,787) 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 11,720 7,339 

24. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม ตามบตัรสง่เสรมิการลงทนุเลขที่ 2103(1)/2554 เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2553 ภายใตเ้ง่ือนไขที่ก าหนดบาง
ประการ สิทธิพิเศษดงักลา่วรวมถึงการไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรที่ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดร้บัการสง่เสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัที่เริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ (วนัที่ 23 เมษายน 2560) 
และไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบักิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมในอัตรารอ้ยละ 50 ของอัตราปกติ มี
ก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดร้บัยกเวน้ภาษี 

รายไดข้องบริษัทฯ จ าแนกตามกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้
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(หนว่ย: พนับาท) 

 

กิจการท่ีไดร้บั                            
การสง่เสรมิ 

กิจการท่ีไมไ่ดร้บั                        
การสง่เสรมิ 

 
รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในตา่งประเทศ 521,661 530,201 2,239,588 2,042,562 2,761,249 2,572,763 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 966 1,591 425,837 443,695 426,803 445,286 

รวมรายไดจ้ากการขาย (หมายเหต ุ26) 522,627 531,792 2,665,425 2,486,257 3,188,052 3,018,049 

25.    ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปีที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  (ไม่รวมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
อื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัที่ออกอยูใ่นระหวา่งปี  

26.    ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มลูสว่นงานด าเนินงานที่น าเสนอนีส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการ
ด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรพัยากร  ใหก้ับส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของสว่นงาน  

บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนเดียวคือ การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
พลาสติก และด าเนินธุรกิจในสว่นงานภมูิศาสตรห์ลกัคือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่น
งานโดยพิจารณาจากก าไรหรอืขาดทนุจากการด าเนินงาน ซึง่วดัมลูคา่โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรอื
ขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนัน้ รายได ้ก าไรจากการด าเนินงานและสินทรพัยท์ี่แสดงอยู่ในงบ
การเงินจึงถือเป็นการรายงานตามสว่นงานด าเนินงานและเขตภมูิศาสตรแ์ลว้ 

 ขอ้มลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ ์

 บรษัิทฯประกอบอตุสาหกรรมผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑพ์ลาสตกิ โดยจ าแนกผลติภณัฑห์ลกัออกเป็น  2 ประเภท 
ไดแ้ก่ ถงุพลาสตกิและหลอด สว่นผลติภณัฑอ์ื่นๆ เช่น เสน้ซิป รวมถึงการขายเศษเม็ดพลาสติก 

ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรแยกตามผลติภณัฑข์องบรษัิทฯส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้
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(หนว่ย: ลา้นบาท) 
 ถงุพลาสตกิ หลอด อื่น ๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบั
ลกูคา้           
รายไดจ้ากลกูคา้
ภายนอก         

- ตา่งประเทศ 2,554.8 2,317.3 85.6 143.0 129.5 120.3 2,769.9 2,580.6 
- ในประเทศ 246.2 248.3 123.0 139.6 57.6 57.4 426.8 445.3 

รวมรายไดจ้ากสญัญาที่
ท ากบัลกูคา้   2,801.0 2,565.6 208.6 282.6 187.1 177.7 3,196.7 3,025.9 

ก าไรขัน้ตน้ 653.8 510.2 42.8 50.3 55.4 40.8 752.0 601.3 
รายไดอ้ื่น       13.6 32.9 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
จดัจ าหนา่ย       (103.5) (93.4) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร       (257.0) (255.8) 
ตน้ทนุทางการเงิน       (2.2) (1.9) 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้       (55.1) (38.6) 

ก าไรส าหรบัปี       347.8 244.5 
 (หนว่ย: พนับาท) 
 2563 2562 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้   
รายไดจ้ากการขาย (หมายเหต ุ24) 3,188,052 3,018,049 
รายไดจ้ากการบรกิาร 8,691 7,856 

รวมรายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ - รบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึง่ 3,196,743 3,025,905 

 

ขอ้มลูเก่ียวกบัเขตภมูิศาสตร ์ 

 รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอกก าหนดขึน้ตามสถานท่ีตัง้ของลกูคา้ 
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 (หนว่ย: พนับาท) 
 2563 2562 
ยโุรป 1,765,697 1,775,267 
ประเทศไทย 426,804 446,272 
ออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ 155,347 227,408 
เอเชีย 398,032 257,720 
อเมรกิา 449,808 318,157 
แอฟรกิา 1,055 1,081 

รวม 3,196,743 3,025,905 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

ที่ดิน อาคารและอปุกรณท์ัง้หมดของบรษัิทฯตัง้อยูใ่นประเทศไทย 

ขอ้มลูเก่ียวกบัลกูคา้รายใหญ่ 

ในปี 2563 และ 2562 บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่จ านวนสองราย ซึง่มาจากการขายผลติภณัฑ ์ หลอดและ
ถงุ 

27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯและพนกังานบริษัทฯไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯจะจ่ายสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงินเดือน สว่นพนกังานจะจ่าย
สมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบ
ว่าดว้ยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯรบัรูเ้งินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายจ านวน  4.7 ลา้นบาท 
(2562: 4.6 ลา้นบาท) 

28.    เงนิปันผล 

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยยอดดงัตอ่ไปนี ้

 
 อนมุตัิโดย จ านวนเงิน 

เงินปันผล       
ตอ่หุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

ปี 2563     
เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจาก                   
   ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2563 100.00 1.25 30 เมษายน 2563 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจาก                   
   ผลการด าเนินงานส าหรบังวด               
   หกเดือนของปี 2563 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2563 40.00   0.50 9 กนัยายน 2563 
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รวมเงินปันผลจ่ายส าหรบัปี 
   สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
140.00 1.75  

ปี 2562     
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรบั 
   ปี 2561 

ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้             
เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 100.00 1.25 22 พฤษภาคม 2562 

รวมเงินปันผลจ่ายส าหรบัปี 
   สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
100.00 1.25  

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 

 บรษัิทฯมีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้นอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอื่นดงันี  ้

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯมีรายจ่ายฝ่ายทนุเป็นจ านวนเงินประมาณ 30.1 ลา้นบาท ที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้
ที่ดินและการปรบัปรุงอาคาร (2562: 18.6 ลา้นบาท ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการปรบัปรุงอาคาร) 

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพยอ์้างอิงที่มีมูลค่าต ่าและสัญญาบริการ 

 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าสินทรพัยอ์า้งอิงที่มีมลูค่าต ่า และบริการตา่งๆที่เก่ียวขอ้ง อายขุองสญัญามีระยะเวลา
ตัง้แต ่1 ถึง 3 ปี  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการที่ตอ้งจ่ายในอนาคต   ภายใต้

สญัญาเช่าและบรกิาร ดงันี ้

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 
จ่ายช าระ  
   ภายใน 1 ปี 16.0 

   มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี 4.1 

   รวม 20.1 

29.3 หนังสือค า้ประกันธนาคาร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนงัสือค า้ประกนัซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 18.9 ลา้นบาท (2562: 19.2 ลา้นบาท) ซึ่งเก่ียวเนื่องกับภาระผูกพันการค า้ประกันการใช้ไฟฟ้าของ
โรงงาน การซือ้วตัถดุิบและการปฏิบตัิตามสญัญาซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจของบรษัิทฯ 

30. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสินทรพัยท์ี่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชัน้ของ
มลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้ 
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 (หนว่ย: พนับาท) 

 ล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม  ระดบั 2 

 2563 2562 

สินทรัพยท์ี่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม    
สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย   

เงินฝากประจ าประเภท 6 เดือน 50,000 - 
เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 68,980 - 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 188,961 188,961 
   

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม   
ตราสารอนพุนัธ ์   

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 1,657 18 
 

31. เคร่ืองมือทางการเงนิ  

31.1 ตราสารอนุพันธ ์ 

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2563 2562 
หนี้สนิตราสารอนุพันธ ์   
หนีส้นิตราสารอนพุนัธท์ี่ไมไ่ดก้ าหนดใหเ้ป็นเครือ่งมือที่                            
  ใชป้อ้งกนัความเสีย่ง 

  

  สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 1,657 18 
รวมหนีส้ินตราสารอนุพันธ ์ 1,657 18 

 ตราสารอนุพันธท์ี่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

 บริษัทฯใชส้ญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้เพื่อบริหารความเสี่ยงในการท าธุรกรรมบางสว่น โดยเขา้ท า
สญัญาดงักลา่วในช่วงเวลาที่สอดคลอ้งกบัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศของรายการอา้งอิง
ซึง่มีอายสุญัญาโดยทั่วไปตัง้แต ่1 ถึง 6 เดือน 

31.2 วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ  

เครื่องมือทางการเงินที่ส  าคญัของบริษัทฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารคา้ และเงิน
ลงทนุ บรษัิทฯมีความเสีย่งทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือ่งมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบรหิารความ
เสีย่ง ดงันี ้

ความเสี่ยงด้านเครดติ 

บรษัิทฯมีความเสีย่งดา้นเครดิตที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ารคา้ เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน และเครือ่งมือ
ทางการเงินอื่นๆ โดยจ านวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯอาจตอ้งสญูเสียจากการใหส้ินเช่ือคือมลูค่าตามบญัชีที่แสดงอยูใ่น
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งบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพันธ์ซึ่งไดเ้ปิดเผยจ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวั
ขอ้ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

ลูกหนีก้ารค้า  

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคมุการใหส้ินเช่ืออย่างเหมาะสมจึงไม่คาดว่าจะ
เกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทฯมีการติดตามยอดคงคา้งของลกูหนีก้ารคา้อย่าง
สม ่าเสมอ และมีการจดัท าประกนัสนิเช่ือแบบอื่น ๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงินอื่น ที่มีช่ือเสยีง  

บรษัิทฯพิจารณาการดอ้ยคา่ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน อตัราการตัง้ส  ารองของผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่
จะเกิดขึน้ค านวณโดยพิจารณาจากอายุหนีค้งคา้งนบัจากวนัที่ถึงก าหนดช าระส าหรบักลุ่มลกูคา้ที่มีรูปแบบของ
ความเสีย่งดา้นเครดิตที่คลา้ยคลงึกนั โดยจดักลุม่ลกูคา้ตามประเภทของลกูคา้ การค านวณผลขาดทนุจากการดอ้ย
ค่าดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน า้หนกั มลูค่าของเงินตามเวลาและขอ้มลูที่มี
ความสมเหตสุมผลและสามารถสนบัสนนุไดท้ี่มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตกุารณใ์นอดีต สภาพการณปั์จจุบนั
และการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป บริษัทฯจะตดัจ าหน่ายลกูหนีก้ารคา้ออกจากบญัชีหาก
ลกูหนีน้ัน้คา้งช าระเกินกวา่หนึง่ปีและบรษัิทฯไมไ่ดม้ีการด าเนินการตามกฎหมายกบัลกูหนีร้ายดงักลา่ว  

เครือ่งมือทางการเงนิและเงนิฝากธนาคาร  

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิตที่เก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินตามนโยบายของ
บริษัทฯ โดยจะลงทนุกบัคู่สญัญาที่ไดร้บัการอนมุัติแลว้เท่านัน้และอยู่ในวงเงินสินเช่ือที่ก าหนดใหก้บัคู่สญัญาแต่
ละราย โดยวงเงินสนิเช่ือจะถกูสอบทานโดยคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุปี และอาจมีการปรบัปรุงในระหวา่ง
ปีขึน้อยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความ
เสีย่งของการกระจกุตวัและบรรเทาผลขาดทนุทางการเงินท่ีอาจเกิดขึน้จากผิดนดัช าระของคูส่ญัญา 

บรษัิทฯมีความเสีย่งดา้นเครดิตของตราสารหนีแ้ละตราสารอนพุนัธ์ไม่สงูมากนกัเนื่องจากคูส่ญัญาเป็นธนาคารที่มี
อันดับความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิต
ระหวา่งประเทศ  

ความเสี่ยงด้านตลาด 

บรษัิทฯมีความเสีย่งดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นและความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้  

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น  

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส  าคัญอันเก่ียวเนื่องจากการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ โดยบริษัทฯบริหารความเสี่ยงสว่นใหญ่โดยการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ ซึ่ง
สญัญาโดยสว่นใหญ่มีอายไุมเ่กินหนึง่ปี 
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บรษัิทฯมียอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ดงันี  ้

สกลุเงิน 
จ านวนเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                                              
อตัราแลกเปลีย่น                          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                                              

 2563 2562 2563 2562 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทตอ่หนว่ยเงินตรา 

  ตา่งประเทศ) 

สินทรัพยท์างการเงนิ     
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 2.79 1.64 29.7749 29.8855 
ยโูร 0.03 0.12 36.3751 33.2713 

หนี้สนิทางการเงนิ     
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 3.32 4.18 30.2068 30.3313 
เยนญ่ีปุ่ น 1.68 1.68 0.2944 0.2796 
ยโูร 0.01 0.03 37.2578 34.0846 
โครนสวีเดน 0.48 0.13 3.7088 3.2711 

การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯไมม่ีความเสีย่งอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปลีย่นแปลงของ                    
สกลุเงินตราตา่งประเทศ 

ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ในระดับต ่า เนื่องจากสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯไมม่ีความเสีย่งอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปลีย่นแปลงของ อตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สนิทรพัยท์างการเงินและหนีส้นิทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบีย้ และส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบก าหนด 
หรอืวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่ึงก่อน) ไดด้งันี  ้
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  (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 2563 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

 

           
ภายใน 1 

ปี 
มากกวา่          
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

ไมม่ีอตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัรา
ดอกเบีย้ที่
แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 695.3 1.3 696.6 0.04 - 0.50 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - - - 325.3 325.3 - 
สนิทรพัยท์างการเงินอื่น 90.1 32.6 - - 122.7 1.00 - 3.21 
 90.1 32.6 695.3 326.6 1,144.6  
หนี้สนิทางการเงนิ       
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น - - - 258.0 258.0 - 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 16.6 37.0 - - 53.6 1.60 - 4.75 
หนีส้นิทางการเงินหมนุเวยีนอื่น - - - 1.7 1.7 - 

 16.6 37.0 - 259.7 313.3  
 

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 2562 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

 

           
ภายใน 1 

ปี 
มากกวา่          
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

ไมม่ีอตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัรา
ดอกเบีย้ที่
แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 323.1 11.8 334.9 0.15 - 1.40 
เงินลงทนุชั่วคราว 232.4 - - - 232.4 1.70 - 3.21 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - - - 323.8 323.8 - 
 232.4 - 323.1 335.6 891.1  
หนี้สนิทางการเงนิ       
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น - - - 250.6 250.6 - 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 2.8 4.7 - - 7.5 1.47 - 4.75 
 2.8 4.7 - 250.6 258.1  
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ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง 

บริษัทฯมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรกัษาระดบัเงินสดและเงินฝากธนาคารและมี
วงเงินสินเช่ือจากธนาคารหลายแห่ง ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯไดป้ระเมินแลว้ว่าบริษัทฯ   มีเงินทุน
หมนุเวียนเพียงพอที่จะช าระหนีส้นิที่แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงไดข้อ้สรุปวา่ ความเสีย่งดงักลา่วอยูใ่นระดบัต ่า 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีส้นิทางการเงินที่ไมใ่ช่ตราสารอนพุนัธแ์ละเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตรา
สารอนุพนัธ์ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาที่ยงัไม่คิดลดเป็น
มลูคา่ปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
2563 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่  
1 - 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 257,970 - 257,970 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ (หมายเหต ุ16) 17,479 38,080 55,559 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 275,449 38,080 313,529 

ตราสารอนุพนัธ ์

หนีส้นิตราสารอนพุนัธ:์ จ่ายช าระสทุธิ 1,657 - 1,657 

รวมตราสารอนุพันธ ์ 1,657 - 1,657 

31.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกบั
อตัราดอกเบีย้ในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมลูคา่ตามบญัชีที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

32. การบริหารจัดการทุน

วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารจดัการทนุที่ส  าคญัของบริษัทฯ คือการจดัใหม้ีซึ่งโครงสรา้งทนุที่เหมาะสมเพื่อสนบัสนนุ
การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯและเสรมิสรา้งมลูคา่การถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯมี
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 0.2:1 (2562: 0.2:1)

33. การอนุมัติงบการเงนิ

งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษัิทฯเมื่อวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2564






