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VISION
วิสัยทัศน์

A LEADING  INNOVATIVE PACKAGING 
SOLUTION PROVIDER WORLDWIDE

เป็นผู้นำนวัตกรรม บรรจุภัณฑ์ระดับสากล

MISSION
พันธกิจ 

VALUE
ค่านิยม 

ร่วมสร้างศรัทธา
การทำงานเป็นทีม

ร่วมสร้าง
ความเป็นเลิศ

ร่วมสร้าง
สรรค์องค์กร

ร่วมสร้างคุณค่า
กับพันธมิตร

เราจะใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์สู่การออกแบบ วิจัย ผลิต และจัดจำหน่าย 
ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

TEAM SPIRIT HIGH PERFORMANCE INGENUITY PARTNERSHIP 

T : TEAM SPIRIT H : HIGH 
PERFORMANCE  I : INGENUITY   P : PARTNERSHIP
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สารจากประธานกรรมการ

นายไพรสัณฑ วงศสมิทธ์ิ
ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

         ในป 2563 ที่ผานมา ทั่วโลกตางเผชิญกับความทาทายตอการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่สงผลกระทบตั้งแตดาน

เศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงบริบทของสังคมและฐานวิถีชีวิตใหม (new normal) การปรับตัว

ของประชาชน ธุรกิจ และภาครัฐ ใหเขากับ ฐานวิถีชีวิตใหมและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจโลก เปนสิ่งทาทาย 

ที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไดเตรียมพรอมรับมือกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นดวยการบริหาร

งานตามหลักบรรษัทภิบาล และการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม และมีความรับผิดชอบตอสังคม
         บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มุงม่ันดำเนินงานตามเปาหมายดานความยั่งยืนดังที่ปรากฎในยุทธศาสตร

ของบริษัทฯ มาอยางตอเนื่อง โดยไดรับ “รางวัลหุนยั่งยืน” ตอเนื่องเปนปที่ 2 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สะทอนใหเห็นถึงความตั ้งใจ และจริงใจในการดำเนินงานดานความยั่งยืน ที่มุงมั่นจะ "เติบโต ตอเนื่อง และยั่งยืน" 
โดยนำแนวคิดดานความยั่งยืนเขาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการดำเนินทางธุรกิจ โดยเตรียมพรอมรับมือความเสี่ยงใหมๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นได ไปพรอมกับการสรางโอกาสทางธุรกิจ เพื่อใหเทาทันรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยคำนึงถึง

สังคม สิ่งแวดลอม และบรรษัทภิบาล (ESG) ผานการดำเนินธุรกิจ อาทิ การคิดคนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยสุขอนามัย 

และความสะดวกสบายของผูบริโภคในยุคโควิด-19  การใหบริการที่ครบวงจรอยางตอเนื่องแกลูกคา ตลอดจนเปนผูใหบริการ

ที่สรางคุณคาเพิ่มใหแกพันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทฯ ยังใหความสำคัญตอการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ มีการเปดเผย

ขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส เชื่อถือไดในทุกมิติ และทันตอเหตุการณ เพื่อใหผูลงทุนใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

                                   นอกจากนี้ยังใหความสำคัญตอการปองกันความเสี่ยง และปกปองสวัสดิภาพของพนักงาน 

       ครอบครัวพนักงาน ตลอดจนสังคมรอบขางตอสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 เปนตน 

ประธานกรรมการ
สารจาก...

การดำเนินธุรกิจในปนี้ นับเปนความทาทาย และเปนบทพิสูจนความแข็งแกรง
ของบริษัทฯ ที่สะทอนดวยผลงานดานเศรษฐกิจที่โดดเดน ดูแลส่ิงแวดลอม และ
รับผิดชอบตอสังคมไดดีเปนอยางยิ่ง จากนี้ไป บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการปฏิบัติ

         ตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มั่งมั่นสูการเปน 

                “ผูนำนวัตกรรมบรรจุภัณฑระดับสากล”  
                       อยางมีธรรมาภิบาล (Governance) 
                    ซื่อตรง โปรงใส และตรวจสอบได ดวยหลักปรัชญา 
                        การพัฒนาอยางยั่งยืนที่คำนึงถึงผลประโยชน
                            ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
ยังคงยึดมั่นพันธกิจในการบริหารจัดการองคกรเพื่อ

ใหประสบความสำเร็จในเปาหมายความยั่งยืนที่ไดตั้งไว 
และยังคงกาวตอไปอยางแข็งแกรง ดวยความมุงมั่นท่ี

จะพัฒนาองคกรใหเกิดความยั่งยืนในทุกๆ ดาน 
และตอยอดสูผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางตอเน่ืองสืบไป
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สารจากกรรมการผู้จัดการ

นางพจนารถ ปริญภัทรภากร
กรรมการผูจัดการบริษัท ทานตะวันอุตาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ที่ปรากฎทั่วโลก ณ ขณะนี้ ไดสงผลกระทบตอทุกภาคสวน นับเปนหวงเวลาอันผิด

ปกติ “ความปลอดภัยของพนักงาน ลูกคา นักลงทุน คูคา และพันธมิตรทางธุรกิจทุกทาน เปนสิ่งที่เราใหความ
สำคัญเรงดวน และไมอาจมองขามไปได” บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจบนแนวทางมาตรการทางสาธารณสุขอยางเครงครัด  

และคำนึงถึงความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จึงไดวางมาตรการรองรับเหตุการณและลดความเสี่ยงในการดำเนิน

ธุรกิจ เพื่อใหองคกรขับเคลื่อนไปไดอยางราบร่ืนภายใตเง่ือนไขตางๆ สูการสงมอบ “มาตรฐานและคุณภาพ”
พรอมใหบริการอยางตอเนื่อง
             การดำเนินธุรกิจของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP ใหความสำคัญตอการพัฒนาธุรกิจ

อยางยั่งยืน โดยคำนึง สิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) บนปณิธาน 

“ผูนำนวัตกรรมบรรจุภัณฑระดับสากล” โดยขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ สูการสรางความ

เติบโตของธุรกิจจาก นอกจากการเติบโตภายใตแบรนดสินคาของบริษัทฯ แลว เรายังใหความสำคัญกับการสรางและปรับสมดุล

การเติบโตของแบรนดลูกคาอีกดวย เพราะเราเชื่อวา ความเชื่อมโยงเกี่ยวพันของผูมีสวนไดเสียแตละภาคสวนยอมสงผลกระทบ

ถึงกันตลอดทั้งระบบ นอกจากนี้ เราใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร อันเปนกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญขององคกร 

โดยดำเนินการ ใหบุคลากรในองคกรทุกสวนงานไดมีการพัฒนาใหสามารถรวมกันดำเนินธุรกิจใหเติบโตและแข็งแกรง

ไปพรอมกัน

ตลอดระยะเวลา 40 กวาป บริษัทฯ ผลิตและจำหนายบรรจุภัณฑแบบครบวงจร ดวยคุณภาพระดับสากล ที่สงมอบ 

“มาตรฐานและคุณภาพ” แกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยดำเนินธุรกิจภายใตจรรยาบรรณธุรกิจ

 และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีการปรับปรุง

กลยุทธองคกรใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณโลก เพื่อตอบสนองความ

คาดหวังของผูมีสวนไดเสียสูการบริหารจัดการอยางยั่งยืน

       ทายนี้ ดวยความรับผิดชอบในบทบาทของกรรมการผูจัดการ ใครขอ

ขอบคุณในความไววางใจและความเชื่อมั่นจากทานลูกคา นักลงทุน คูคา

พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผูมีสวนไดเสียทุกทาน ที่ไดใหการ

สนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีมาโดยตลอด รวมไปถึงทีมผูบริหาร

และพนักงาน ที่ไดรวมแรงรวมใจ ทุมเทกำลังและความสามารถ

อยางเต็มที่ในการทำงาน บนปณิธาณและความมุงมั่น ตอการ

รักษา “มาตรฐานและคุณภาพ” เพื่อสงมอบ

“คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ”
แกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

กรรมการผู้จัดการ
...สารจาก
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ทําความรู้จักทานตะวัน

ธุรกิจของเรา (Disclosure 102-1) : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ชื่อในตลาดหุน : THIP

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เดิมช่ือ บริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จำกัด กอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2521

ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 2 ลานบาท ตอมาไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จำกัด และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2537 มีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท เรียกชำระแลว 80 ลานบาท วัตถุประสงคเพื่อ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑพลาสติก

       ปัจจุบันบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไดพัฒนาการใหบริการจาก ผูรับจางผลิต (OEM) มาเปนผูใหบริการ

ออกแบบและพัฒนาสินคารวมถึงใหบริการดานการผลิต (ODM) แกลูกคาทั่วทุกมุมโลก และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนา

รูปแบบสินคาเพื่อจัดจำหนายในตราสินคาของตนเองในทุกกลุมสินคา

       โดย ผลิตภัณฑพลาสติกที่ทางบริษัทฯ สามารถผลิตไดท้ังพลาสติกท่ัวไป พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และ พลาสติกสลาย

ตัวได (Compostable plastics) รวมไปถึงสินคาจากงานวิจัยและพัฒนา และใชเทคโนโลยีสมัยใหมดานวัตถุดิบ เชน บรรจุภัณฑ

ยืดอายุผักและผลไม (Modify Atmosphere Packaging) บรรจุภัณฑตอตานจุลชีพ (Anti-Bacterial Packaging) บรรจุภัณฑ

บงบอกอุณหภูมิ (TEMP. Indicator Packaging) เปนตน (Disclosure 102-2)

จดทะเบียนจัดตั้ง : ป 2521
สำนักงานใหญ (Disclosure 102-3) : เลขที่ 143-144 หมู 8 ซอยกังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมใหญ

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160 โทรศัพท 02-431-3051 , โทรสาร 02-431-3056 -7

สำนักงานกรุงเทพฯ : 123 อาคารซันทาวเวอรส ชั้น 32 เอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 02-273-8333 โทรสาร 02-273-8282 , 02-273-8484

ผูบริหารสูงสุด : นางพจนารถ ปริญภัทรภากร กรรมการผูจัดการ

ทุนจดทะเบียนและชำระแลว : 80,000,000.00 บาท

จำนวนพนักงานประจำ (Disclosure 102-7) : 1,664 คน ชาย 654 คน หญิง 1,010 คน

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรม

Thantawan Industry 
Public Company Limited
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การเปนสมาชิกองคกร 
(Disclosure 102-13)

 

Thailand

)-(

).( 
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ทําความรู้จักทานตะวัน

ธุรกิจของบริษัท
ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไดพัฒนาการใหบริการจาก ผูรับจางผลิต (OEM) มาเปนผูใหบริการออกแบบและพัฒนา

สินคารวมถึงใหบริการดานการผลิต (ODM) แกลูกคาท่ัวทุกมุมโลก และนอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีการพัฒนารูปแบบสินคาเพ่ือจัด

จำหนายในตราสินคาของตนเองในทุกกลุมสินคา

     เราเปนผูผลิตถุงซิปในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2521 ดวยวัตถุดิบ 

LDPE (Low Density Polyethylene) คุณภาพสูง รวมถึงเทคโนโลยีการ

ผลิตอันทันสมัย ทำใหเรามีผลิตภัณฑถุงซิป ที่หลากหลาย อาทิ เชน Anti-

Static reclosable bags, Specimen bags, Handle Grip or Carrier

bags, Kangaroo reclosable bags, Compartment reclosable  bags, 

Bottom-Guesset reclosable bags, Wicketed reclosable bags,

Tamper-Evident reclosable bags, Vented reclosable bags.

     เราเปนผูผลิตหลอดชนิดงอได เปนรายแรกในประเทศไทย จากวัตถุดิบ

 PP (Polypropylene) คุณภาพสูง ดวยสินคาอันหลากหลาย อาทิ เชน 

หลอดตรง หลอดงอ หลอดชอน ที่คนกาแฟ ทั้งที่บรรจุในหอกระดาษหรือ

หอ OPP ทำใหผลิตภัณฑของเราเปนที่ยอมรับในคุณภาพและความสะอาด

หลอดดูดเคร่ืองด่ืม

ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย จึงเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในรานอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม และโรงพยาบาลทั่วไป เราบรรจง

คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการผลิต เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

ถุงซิป
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ทําความรู้จักทานตะวัน

    ดวยความไดเปรียบดานการเปนผูผลิตเสนซิปภายใตตราสินคา 

Zip Solution ทำใหเราสามารถบริการลูกคาไดอยางครบวงจร โดยสามารถ

ผลิตบรรจุภัณฑแบบมีซิปผนึกทั้งที่เปนแบบฟลมชั้นเดียว(Mono Layer) 

หรือแบบหลายช้ัน (Multi Layer) ซ่ึงสามารถใชงานไดในอุตสาหกรรมอาหาร

เนื่องจากทุกขั้นตอนในการผลิตของเราถูกควบคุมภายใตมาตรฐาน GMP 

ดวยเครื่องจักรอันทันสมัย

บรรจุภัณฑ์แบบมีซิปผนึก

    เราผลิตถุงทั่วไปจากพลาสติก HDPE ( High Density Polyethylene)

 บริสุทธิ์ ปราศจากเม็ดหลอม ดวยความหนาพิเศษ และไมมีกลิ่น จึงเหมาะ

กับการใชงานในโรงแรม โรงพยาบาล บานเรือน และท่ีสาธารณะท่ัวไป 

นอกจากนี้ เรายังผลิตถุงมืออเนกประสงคคุณภาพสูง มีความหนา นุม และ

ไดมาตรฐาน สามารถใชสวมใสในการประกอบอาหารไดอยางปลอดภัย

ถุงมือและถุงท่ัวไป

     ผลิตภัณฑสำหรับใชในครัว เนื้อฟลมใส หนาและเหนียว คุณภาพดี 

ปลอดภัยเมื่อใชกับอาหาร ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ สามารถใชอุนอาหาร

หรือละลายน้ำแข็งในไมโครเวฟได และยังชวยใหการตัดของคุณเปน

เรื่องงายดวย Slide Cutter (มีดตัดแบบสไลด) ไมเปลืองเนื้อฟลม

ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร

     ดวยประสบการณอันยาวนานในการเปนผูผลิตถุงซิป และการเติบโต

ของตลาดบรรจุภัณฑประเภท Flexible Packaging ทำใหเราพัฒนา

ผลิตภัณฑเสนซิป (Zipper Profile) ขึ้น เพื่อรองรับอุตสาหกรรมดังกลาว

ภายใตตราสินคา “Zip Solution” เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด 

เรามุงเนนใหเสนซิปของ Zip Solution เปนสวนหนึ่งในการเพิ่มความสะดวก

สบาย และชวยเก็บความสดใหม ใหกับสินคาที่บรรจุในบรรจุภัณฑที่ใชเสน

ซิปของเรา ซึ่งจะทำใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอบรรจุภัณฑนั้นๆ นั่นเอง

     เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา นอกเหนือจาก

ผลิตภัณฑหลัก เรายังผลิตใยขัดผิว Body Puff ดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย 

ที่สามารถผลิตเสนใยที่มีคุณภาพสูง นุม ละเอียด มาตรฐานสงออก สะอาด

ปลอดภัย ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม 100%

เส้นซิป

ใยขัดผิว



รายงานความยั่งยืน 7

ทําความรู้จักทานตะวัน

ตราสินคาของเรา

 NUS 
 

 

 
(Zipper Profile)
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ปริมาณกำลังการผลิต
(Disclosure 102-4)

Total Annually capacity
27,400  TON

STRAWS
2,300 TON

DRAWSTING 
BAGS

1,080 TON

SLIDER  
 BAGS
1,700 TON

ZIPPER BAGS
Average Annual Capacity

20,000 TON

COMPOSTABLE 
BIOPLASTICS

GENERIAL 
BAGS
1,200 TON

CLING 
WRAP
160 TON

LAMINATE 
BAGS

180 TON

ZIPPER 
PROFILE
360 TON

BODY PUFF
400 TON

20 TON
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นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมผลิตภัณฑ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม Real Green 
     คือกลุมผลิตภัณฑที่มุงเนนดาน Material Innovation เชน Compostable 
Bio Plasticมาปรับใชเพื่อสรางผลิตภัณฑที่สามารถสลายตัวไดทางธรรมชาติ 100% 
ภายใน 180 วันโดยไมเหลือสิ่งตกคางในธรรมชาติ 

จัดจำหนายภายใต “ แบรนด SUNBIO ” 

กลุ่ม GO GREEN 

คือกลุมที่อาศัย Design Innovation

ตามหลัก 3R เนนการลดใชวัตถุดิบและ

ลดการสรางขยะ เนนการใชซ้ำและลด

พลังงานในการนำกลับมาใชใหม 

จัดจำหนายภายใต
“แบรนด SUNPRODUCTS ”

หล
อด

พ
ลา

สต
ิกส

ลา
ยต

ัวไ
ด

ถุงซิปสลายตัวได ถุงซิปสลายตัวได

ถุงหูหิ้วสลายตัวได ถุงขยะมวนสลายตัวได
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นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมผลิตภัณฑ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2XL

    เปดตัวผลิตภัณฑที่สามารถนำกลับมาใชซ้ำดวย “SUNECO Straw” หลอดใชซ้ำ

แบบพกพาได ใชกับแกวไดทุกขนาดปลอดภัยตอการใชงานทั้งเครื่องดื่มรอนและเย็น 

มาพรอมแปรงลางหลอดและสายคลองในกลอง  เหมาะกับไลฟสไตลรักษโลก

        หมวดผลิตภัณฑรีไซเคิล ที่คิดคนวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

จนไดเปน“ถุงขยะรีไซเคิล 100%” ในรูปแบบพับและมวน โดยมีคุณสมบัติ

เน้ือถุงเหนียวรับน้ำหนักไดดี และไมมีกลิ่นฉุน ทางเลือกใหมสำหรับตอบ

สนองการใชงานในชีวิตประจำวัน



รายงานความยั่งยืน 11

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมผลิตภัณฑ
เพื่อสังคม

เปนผลิตภัณฑที่บริษัทฯ คิดคนขึ้นมาสำหรับการฆาเชื้อ

ดวยไมโครเวฟ โดยใชเวลาประมาณ 3 นาท ี 

สำหรับการใชงาน 

ปสสาวะ เปนผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ คิดคนข้ึนมาเพ่ือชวยใหการ

ตรวจปสสาวะทางการแพทยมีประสิทธิภาพ ดวยการปองกัน

การร่ัวไหลโดยใชซิปล็อคคู สะดวกในการเก็บรวบรวม 

เปนผลิตภัณฑที่บริษัทฯ คิดคนขึ้นมาเพื่อชวยใหงาย

ตอการใสถุงมือ รวดเร็วและสะดวกในการสวมใส 

ถูกสุขอนามัย

เปนผลิตภัณฑที่มีการออกแบบดวยหลัก TTI Packaging
 โดยถุงนมสามารถบอกอุณหภูมิที่เหมาะสมพรอมทาน
สำหรับคุณแมที่กังวลกับอุณหภูมิของนม ซึ่งหากอุณหภูมิ
พรอมทานจะแสดงสัญลักษณรูปขวดนมบนถุง
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นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
กลุมงานการขาย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
กลุมงานปฏิบัติการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
กลุมงานการตลาดและนวัตกรรม

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
กลุมงานบริหารองคกร

รองกรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบภายใน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สำนักกรรมการผูจัดการ กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทน

และกำกับดูแลกิจการท่ีดี

โครงสรางองคกร 
(Disclosure 102-18, 102-20, 102-22, 102-23) 
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สรุปผลการดำเนินงานปี 2563

บรรษัทภิบาล
•  CG Score 5 ดาว ติดตอกันเปนปที่ 4

•  เปนสมาชิก CAC ( Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption)

•  No Gift Policy ติดตอกันเปนปที่ 3 

•  จำนวนเหตุการณที่เกิดจากการทุจริต 0 กรณี

การเติบโตทางเศรษฐกิจ
•  รายไดรวม 3,210 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 คิดเปน 4.70%

•  สัดสวนรายไดแยกตามผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑถุงพลาสติก 87.62% 

   ผลิตภัณฑหลอด 6.53% ผลิตภัณฑอื่นๆ 5.85%

•  การจำหนายสินคาแยกตามกลุมประเทศ ยุโรป 1,765 ลานบาท ออสเตรเลียและ

   นิวซีแลนด 155 ลานบาท อเมริกา 449 ลานบาท เอเชียและกลุมประเทศอ่ืนๆ 399 ลานบาท

•  สัดสวนการขายภายในประเทศและการสงออก : สงออก 91.21% 

   ขายในประเทศ 8.79%

•  กำไรสุทธิ 347 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 คิดเปน 29.68%

•  การจัดซื้อวัตถุดิบหลัก

          - จำนวน Supplier ในประเทศ 39 ราย 

          - จำนวน Supplier ตางประเทศ 20 ราย 

          - จำนวนซัพพลายเออรทั้งในพื้นที่ (นครปฐม) 2 ราย

          - มูลคาการใชจายกับซัพพลายเออร(ในประเทศ) 25%

          - มูลคาการใชจายกับซัพพลายเออรพื้นที่อื่น ตางประเทศ 75%
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สรุปผลการดำเนินงานปี 2563

การจัดการสิ่งแวดล้อม
•  การปลอยกาซเรือนกระจก 14,650.70  ตันคารบอนไดออกไซด

          - การปลอยกาซเรือนกระจก โดยตรง Scope 1 20.80 ตันคารบอนไดออกไซด

          - การใชพลังงานโดยออม Scope 2 14,625.90 ตันคารบอนไดออกไซด

          - การปลอยมลพิษทางออมอื่นๆ Scope 3 4.00 ตันคารบอนไดออกไซด

•  การใชพลังงานไฟฟาตอป 21,096,016 FT

          - เฉลี่ยตอเดือน 1,758,001 FT

•  ปริมาณน้ำประปาที่ใช 73,055 ลบ.ม. ตอป

          - เฉลี่ย 6,087.92 ลบ.ม. ตอเดือน

•  ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใชใหม 5,165 ลบ.ม. ตอป  

•  ปริมาณน้ำเสียที่เขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 25,789.28 ลบ.ม. ตอป

•  การจัดการของสีย

          - รีไซเคิล 829,880 กิโลกรัม 

          - เผาเปนเชื้อเพลิง 45,616 กิโลกรัม

          - ฝงกลบ 113,482 กิโลกรัม 

 

การดำเนินการด้านสังคม
•  ความปลอดภัย

          - อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุ I.F.R.) อยูที่ 3.83

•  ลูกคา 

          - ความพึงพอใจของลูกคา รอยละ 90.12 

•  พนักงาน

          - Employee Engagement Score 76%

          - ชั่วโมงการฝกอบรม ระดับพนักงาน 17.77 ชม.:คน:ป 

            ระดับจัดการ 27.91 ชม.:คน:ป ระดับบริหาร 18.44 ชม.:คน:ป

•  การจางงานผูพิการ 2 คน มูลคา 465,370.87 บาทตอป 

    สนับสนุนโครงการสรางรายไดแกผูพิการ มูลคา 1,686,300 บาท
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

รางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563

รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงาน
ด้านคนพิการ ระดับดีเด่น 
ประจำปี 2563

     รางวัล “หุนยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำป 2563 ตอเนื่องเปนปที่ 2 ประเภท

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (Industrials) กลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยมี ดร. ภากร ปตธวัชชัย กรรมการและ

ผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผูจัดการหัวหนาสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน

 เปนผูมอบรางวัล ในงาน “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

รางวัล“องคกรที่สนับสนุนงานดานคนพิการ 

ระดับดีเดน ประจำป 2563” 

ในงานวันคนพิการสากล ประจำป 2563 โดยไดรับเกียรติ

จาก คุณจุติ ไกรฤกษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย ในการมอบโลรางวัล 

ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

กรุงเทพมหานคร
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THIP ติดอันดับหุ้นยั่งยืน 
ESG100 ปี 2563

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (THIP) 

ไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ในบริษัทกลุมหลักทรัพย ESG100

ที่มีการดำเนินงานโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และ

ธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance:

 ESG) จากการประเมินหลักทรัพยจดทะเบียน 

ในป พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 803 หลักทรัพย

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

ประกาศเกียรติคุณ 
(Sustainability Disclosure Recognition) 
ประจำปี 2563

รับประกาศเกียรติคุณการเปดเผยขอมูลความยั่งยืน 
(Sustainability Disclosure Recognition) ประจำป 2563
ติดตอกันเปนปที่ 2 ภายในงาน 
“The State of Corporate Sustainability in 2020” 
จัดโดยสถาบันไทยพัฒน

สุดยอดแบรนด์ถุง
เก็บน้ำนมในดวงใจคุณแม่

รางวัล Mommy’s Choice สุดยอดแบรนดผลิตภัณฑแม

และเด็ก หมวดผลิตภัณฑถุงเก็บน้ำนม 

โดยมี ระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน 

กรรมการผูอำนวยการใหญ บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เปนผูมอบ 

ภายในงาน “Amarin Baby & Kids Awards 2020”
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การบริหาร
ความยั่งยืนองคกร
     บริษัทฯใหความสำคัญกับการบริหารความยั่งยืนในทุกระดับ ครอบคลุมทั้งในสวนของ บรรษัทภิบาล เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม โดยมีการวิเคราะหหลักการบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองคกรเขามาเปนสวนหนึ่งในการ

กำหนดกลยุทธการดำเนินงานดานความยั่งยืน อีกทั้งยังนำแนวโนมและทิศทางดานความยั่งยืนของโลกมาปรับใชกับองคกร

เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียในทุกกลุม 

 

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

     

หลักการและกรอบแนวคิดดานความยั่งยืน (Disclosure 102-16)

     บริษัทฯ ไดกำหนดกรอบการดำเนินงานดานความยั่งยืนภายใตเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และตอบสนอง

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 

ระดับนโยบาย

•   มีการกำหนดนโยบายดานความยั่งยืนขององคกร และกำหนดกลยุทธในการบริหารงานดานความ

    ยั่งยืน (Disclosure 102-26)

ระดับบริหารจัดการ

•   มีการจัดต้ังคณะบริหารงานดานความย่ังยืน และคณะทำงานดานความย่ังยืน เพ่ือใหการดำเนินงาน

ดานความย่ังยืนเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธท่ีวางไว
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กลยุทธ :
สรางความโปรงใส

การพัฒนา
และกลยุทธ

มิติดาน :
บรรษัทภิบาล

• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และเปนธรรม

• การเปดเผยขอมูลและ
  การรายงาน

• ผานการประเมินจาก IOD
  การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และเปนธรรม  

• อยูในกลุมบริษัทหลัก
ทรัพยที่มีการดำเนินงาน
โดดเดน ดานสิ่งแวดลอม
 สังคม  ธรรมาภิบาล  
(ESG 100)  

• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และเปนธรรมผานการประเมิน
  จาก IOD  93% หรือ 5
  ตราสัญลักษณ
  ติดตอกันเปนปที่ 4

• ไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน
บริษัทกลุมหลักทรัพย ESG100 
ที่มีการดำเนินงานโดดเดน
ดานสิ่งแวดลอม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental 
Social and Governance: ESG) 
จากการประเมินหลักทรัพย
จดทะเบียน ในป พ.ศ.2563 
จำนวนท้ังส้ิน 803 หลักทรัพย

มิติดาน :
เศรษฐกิจ

• สรางการเติบโตทางธุรกิจ

• สรางรายไดใหกับระบบ
เศรษฐกิจ และลดปญหา
ความยากจนในชุมชนสังคม

• ยอดขายและลูกคา
  ทางธุรกิจ
• การสรรหาแรงงานในพื้นที่

• รายไดรวม 3,210.30 
  ลานบาท
• มีการจางงานในพื้นที่
  มากกวา 85%

กลยุทธ :
สรางความยั่งยืนทางธุรกิจ

• สรางสรรคสินคาดวยนวัตกรรม
ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ
ตอบสนองความตองการของ
สังคมและลูกคา

• ผลงานดานนวัตกรรมของ
  บริษัทฯ
• การผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานของลูกคา และ
มาตรฐานระดับสากล

• มีผลงานดานนวัตกรรมของ
  บริษัทฯ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ
• ผานเกณฑมาตรฐานสากล

• ไดรับคะแนนประเมิน 100 
คะแนน จากการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน
ประจำป 2563 โดยสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย

ประเด็นของ
การพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ผลการดำเนินการ

กลยุทธ์ ประเด็น เป้าหมายการพัฒนา
และผลการดำเนินงาน สูองคกรยั่งยืน
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กลยุทธ :
สรางความยั่งยืนทางธุรกิจ

• มุงเนนคุณภาพสินคาตาม
มาตรฐานระดับสากล

• ยอดขายสินคาดานนวัตกรรม
  ของบริษัทฯ

• ยอดขายสินคาดานนวัตกรรม 
  1.2 ลานบาท

มิติดาน :
สิ่งแวดลอม

• มุงเนนลดการสูญเสียของ
การใชปริมาณไฟฟาในการ
ทำงาน

• ผานการรับรองจากหนวยงาน
ท่ีมีการดำเนินงานโดดเดนดาน
ส่ิงแวดลอม 

• รับรางวัลดีเดนดานอนุรักษ
พลังงาน ประเภทโรงงานนอก
ขายควบคุม จากการประกวด 
Thailand Energy 
Awards 2018 จากกระทรวง
พลังงาน (มาตรฐานดานพลังงาน 
ISO 50001 : 2011)

• การใชทรัพยากรน้ำ

• ปรับปรุงกระบวนการใชน้ำ
  ใหเกิดความคุมคาสูงสุด
• การบำบัดน้ำเสีย

• การปลอยกาชเรือนกระจก
  และสภาพอากาศ

• การควบคุม ตรวจสอบสภาพ
แวดลอมทางอากาศ

• ปริมาณการนำน้ำกลับมาใช

• คุณภาพน้ำ ผานเกณฑ 
  ตามกฎหมาย
• น้ำเสียเขาสูระบบบำบัด 100%

• ปริมาณการปลอยกาช
  เรือนกระจก ผานตามหลัก
  เกณฑ ขององคการบริหารจัด
  การกาซเรือนกระจก 
  (องคการมหาชน)
• คุณภาพอากาศ ผานเกณฑ 
ตามกฎหมาย

• มีการนำน้ำที่ผานระบบ
  บำบดักลับมาใชซ้ำ
• คุณภาพน้ำ ผานเกณฑ 
  ตามกฏหมาย
• น้ำเสียเขาสูระบบ
บำบัด 100%
• ปริมาณการปลอยกาซเรือน
  กระจก 14,650.70  ตันคารบอน
  ไดออกไซด

• คุณภาพอากาศผานเกณฑ
ตามกฎหมายกำหนด

กลยุทธ :
การใสใจสิ่งแวดลอม

• พัฒนากระบวนการเพื่อลด
การใชพลังงาน
• การใชพลังงานสะอาด
• สงเสริมใหพนักงานตระหนัก
ถึงพลังงานอยางรูคุณคา

การพัฒนา
และกลยุทธ

ประเด็นของ
การพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ผลการดำเนินการ

กลยุทธ์ ประเด็น เป้าหมายการพัฒนา
และผลการดำเนินงาน สูองคกรยั่งยืน
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การพัฒนา
และกลยุทธ

ประเด็นของ
การพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ผลการดำเนินการ

กลยุทธ ประเด็น เปาหมายการพัฒนา
และผลการดำเนินงาน สูองคกรยั่งยืน

• ผลการวัดเสียงและแสง ผาน
  เกณฑ ตามกฎหมายและเปน
  ไปตามท่ีกฎหมายกำหนด
• ผลการบริหารจัดการสภาพ
  แวดลอมในการทำงานเปนไป
  ตามมาตรฐานสากล

• ผลการจัดการของเสีย และ
  แนวทางการบริหารจัดการ

• ผลการจัดการอยางถูกวิธีตาม
  มาตรฐานสากล หรือขอ
  กำหนดทางกฎหมาย

• ผลการวัดเสียงและแสงผาน
  เกณฑตามกฎหมายกำหนด

• ผลการบริหารจัดการสภาพ
  แวดลอมในการทำงานเปนไป
  ตามมาตรฐานสากล

• รีไซเคิล 829,880 กิโลกรัม 
• เผาเปนเชื้อเพลิง 45,616 
  กิโลกรัม
• ฝงกลบ 133,482 กิโลกรัม
• การจัดการของเสียถูกวิธีตาม
  มาตรฐานสากลและขอกำหนด
  ทางกฎหมาย

กลยุทธ :
การใสใจสิ่งแวดลอม

กลยุทธ :
พัฒนาบุคลากร

• การจัดการมลภาวะทางเสียง
  และแสง

• บริหารจัดการสภาพแวดลอม
ในการทำงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด

• การจัดการของเสีย

• การกำจัดอยางถูกวิธีตาม
  มาตรฐานสากลหรือขอ
  กำหนดของกฎหมาย

• ปฏิบัติตอพนักงานอยาง
  เทาเทียม,ไมเลือกปฏิบัติ,
  มีเสรีภาพในการแสดงความ
  คิดเห็น,ไมวาจางแรงงานเด็ก
  หรือแรงงานบีบบังคับ
• จำนวนหลักสูตรการจัดอบรม
  ภายในและจำนวนผูเขาอบรม
• ส่ือสารขอมูลสูพนักงาน

• จำนวนสมาชิกกองทุนสำรอง
  เล้ียงชีพ 
• จำนวนสมาชิกสหกรณ
  ออมทรัพย
• คะแนนความผูกพันธตอองคกร
• ขอมูลพนักงานกลับเขามา
  ทำงานหลังคลอดบุตร

• ไดรับรองมาตรฐาน BSCI

• จัดอบรมภายใน 33 หลักสูตร 
  ผูเขาอบรม 1,020 คน
• ดำเนินการผานทางบอรดประชา-
  สัมพันธ Morning Talk /Intranet 
  และกลองรับความคิดเห็น 
• ประชุมพนักงานประจำเดือน
• กองทุนสำรองเล้ียงชีพ มี
  สมาชิก 378 คน
• สหกรณออมทรัพยมีสมาชิก 
  598 คน
• คะแนนความผูกพันธตอองคกร
  อยูท่ี 76% (Ref. Global Standard)

• พนักงานกลับเขามาทำงานหลัง
  คลอดบุตร 48%

มิติดาน : สังคม

• ดานสิทธิมนุษยชนและการ
  ปฏิบัติตอแรงงานอยางเปน
  ธรรม

• การพัฒนาความรู สูการ
  เติบโตตามสายอาชีพ
• การเขาถึงขอมูล และการรับรู
  ขาวสารของพนักงาน

• การสรางความม่ันคงในชีวิต
  การทำงานของพนักงาน 

• การสรางความผูกพันใน
  องคกร
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การพัฒนา
และกลยุทธ

ประเด็นของ
การพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ผลการดำเนินการ

กลยุทธ ประเด็น เปาหมายการพัฒนา
และผลการดำเนินงาน สูองคกรยั่งยืน

กลยุทธ :
พัฒนาบุคลากร

• อัตราเกิดอุบัติเหตุเปนศูนย

• จำนวนหลักสูตรการอบรม
  ดานความปลอดภัย

• อัตราความถ่ีการเกิดอุบัติเหตุ 
  (I.F.R.) อยูท่ี 3.83

• จัดอบรมหลักสูตรดานความ
  ปลอดภัย 6 หลักสูตร ตอ ป

• ดานความปลอดภัยในการ
  ทำงาน

• การเสริมสรางความรู ความ
  เขาใจเก่ียวกับความปลอดภัย
  ในการทำงานการสงเสริมให
  เกิดความตระหนักดานความ
  ปลอดภัยในการทำงาน

มิติดาน : สังคม

กลยุทธ : 
การสรางสวนรวมกับชุมชน

• จำนวนพนักงานเขารวม
  โครงการกิจกรรมกับบริษัทฯ
• จำนวนผูมีสวนไดเสียของ
  บริษัทฯ ท่ีไดรับประโยชน
 
• สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม
  ท่ีสงผลลัพธทางสังคม

• พนักงานเขารวมโครงการจำนวน
  กวา 363 คน
• ผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ 
  ท่ีไดรับประโยชน จำนวน 
  36,806 คน
• งบประมาณท่ีสงผลลัพธทาง
  สังคมกวา 4,802,442 บาท

• สงเสริมและสรางการมีสวน
  รวมท้ังภายในและภายนอก
  องคกร เพ่ือสรางสรรคชุมชน
  และสังคม

มิติดาน : สังคม
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     บริษัทฯ ไดมีการดำเนินการวางกลยุทธของธุรกิจโดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวนและใหมีความสอดคลองกับ

สถานการณและแนวโนมของการเปล่ียนแปลงของโลก ผลการดำเนินงานเพ่ือตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของ

ผูมีสวนไดเสียในรายงานฉบับน้ี เปนการดำเนินงานตลอดป 2563 ท่ีบริษัทฯ ยังคงใชการจำแนกกลุมผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ

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

ชุมชนและสังคม

พนักงาน • การประเมินผลอยางเปนธรรม
• การพัฒนาศักยภาพ
• คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
  เปนธรรม
• ความปลอดภัยในการทำงานความ
  มั่นคงกาวหนา

• มีการประเมิน 360 องศาเพื่อความยุติธรรม
  และครอบคลุม
• มีการสำรวจความผูกพันธองคกร
• มีการจัดกิจกรรมใหแกพนักงานทั้งกิจกรรม
  ท่ีสงเสริมสุขภาพ และใหความรูเร่ืองการออม 
  พรอมเตรียมตัวสูวันเกษียณ
• มีการจัดหลักสูตรการฝกอบรมที่เหมาะสม
  ในทุกตำแหนงงาน
• กำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติของฝาย
  ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับกฎหมาย
  ที่เกี่ยวของ
• สงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพสำหรับ
  พนักงานในองคกร และใหคาตอบแทนและ
  ผลประโยชนอื่นๆที่เหมาะสม
• มีการจัดอบรมความปลอดภัยตามที่
  กฎหมายกำหนด

ผูถือหุน • ผลตอบแทนจากลงทุน 
• การดำเนินงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได
• การสรางความเจริญเติบโตกาวหนา
  ขององคกร

  

• สรางผลประกอบการที่ดีและจายเงินปนผล
• เปดเผยขอมูลของบริษัทฯอยางโปรงใสและ
  ทันเหตุการณ
• จัดทำนโยบายการกำกับกิจการที่ดี
• ไดรับการรับรองเปนสมาชิกของสมาคมสง
  เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพ่ือเปนแนว
  รวมปฏิบัติ การตอตานการทุจริตคอรัปช่ันใน
  ภาคเอกชน

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

การดำเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย (Disclosure 102-43)

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

• ทำการตรวจสอบคุณภาพของสินคาใหตรง
  ตามมาตรฐานที่กำหนด
• ทบทวนโปรแกรมสงเสริมการขาย และราคาขาย
• สงมอบสินคาตรงตามเวลาที่กำหนด
• ซื่อสัตยตอคำสัญญาที่ใหกับลูกคา
• ประเมินความพึงพอใจของลูกคาเพื่อนำมา
  ปรับปรุง

คูคา • ปฏิบัติตามสัญญาและขอตกลงของคูคา 
• การปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรมและ
  เทาเทียม
• ยึดมั่นในความซื่อสัตยโปรงใส

• ทบทวนหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณทาง
  ธุรกิจของคูคา
• จัดทำกรอบการจัดซื้อจัดจางอยางเปนธรรม 
• มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
  จัดซื้อจัดจาง

คูแขงขันทางการคา • ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสเปนธรรม 
  ภายใตกติกาการแขงขันที่ดี 
• ดำเนินธุรกิจภายใตการแขงขันตาม
  กลไกการตลาดเสรี

• ใหขอมูลทางการตลาดที่ไมกระทบคูแขงและ
  ดำเนินธุรกิจภายใตการแขงขันตามกลไก
  ตลาดเสรี

หนวยงานราชการ • ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและ
  กฎหมาย 
• ใหความรวมมือสนับสนุนโครงการของ
  ภาครัฐ
• การอนุรักษสิ่งแวดลอม

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
  ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจอยางถูกตอง 
  โปรงใส
• ควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอมใหไดตามมาตรฐาน
  ท่ีกฎหมายกำหนด

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

• จางแรงงานทองถ่ิน สงเสริมการพัฒนาอาชีพ
  ของคนในชุมชน
• พัฒนาโครงการที่เกี่ยวของกับชุมชน
• รับฟงขอรองเรียนจากชุมชน
• ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจผลกระทบชุมชน
• ปฏิบัติตัวเปนสมาชิกที่รับผิดชอบตอชุมชน

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

การดำเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย (Disclosure 102-43)

ผลการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 
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    บริษัทฯ มีการระบุประเด็นความสำคัญดานความยั่งยืนโดยพิจารณาจากขอมูลแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
แผนธุรกิจของบริษัทฯ การบริหารความเส่ียง และเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินธุรกิจขององคกร และกระบวนการดำเนินงานดานความยั่งยืน เพื่อ
ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียในทุกกลุม ตามมาตรฐานของ GRI หรือ GRI Sustainability Reporting Standards 
(Disclosure 102-40)

     บริษัทฯ ไดทำการรวบรวมขอมูลสำคัญท้ังจากปจจัยภายใน ซ่ึงไดแกเปาหมายและแผนธุรกิจขององคกร และภายนอก คือ

ทิศทางการเปล่ียนแปลงของโลก และความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย ท่ีอาจสงผลดานความย่ังยืนขององคกรท้ังทางดาน เศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดลอม โดยชวงเวลารายงานครอบคลุมตั้งแตวันที่ 1  มกราคม- 31 ธันวาคม 2563

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน

หลักการคัดเลือกประเด็นสำคัญ (Materiality)
การระบุประเด็นสำคัญ (Identification) ของกลุมผูมีสวนไดเสียและองคกร1.

     บริษัทฯ นำประเด็นที่มีนัยสำคัญตอองคกรและตอผูมีสวนไดเสียมาเทียบเคียงกับความสอดคลองในประเด็นและตัวชี้วัด

ตามมาตรฐาน GRI จากนั้นใหคาคะแนนพิจารณาลำดับความสำคัญใน 2 เกณฑแลวกำหนดประเด็นลงตาราง Materiality

Matrix โดยมีรายละเอียดและความสำคัญของแกนตางๆ ดังนี้

 •  แกนนอน : เปนประเด็นที่สำคัญตอองคกร พิจารณาผลกระทบ โอกาส/ความเสี่ยงทีอาจเกิดตอองคกรทั้งใน

    ระยะสั้นและระยะยาว

 •  แกนตั้ง : เปนประเด็นที่มีสวนสำคัญตอผูมีสวนไดเสียในการตัดสินใจตางๆตอองคกร โดยพิจารณาจากระดับ

    ผลกระทบและความสำคัญทีอาจเกิดขึ้นจากองคกรตอกลุมผูมีสวนไดเสีย

การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)2.

     ประเด็นสำคัญที่ไดจากการวิเคราะห ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับนโยบายความยั่งยืนองคกร

(Disclosure 102-32) โดยเฉพาะประเด็นจากกลุมลูกคา และแนวโนมของโลกดานความยั่งยืนในกลุมอุตสาหกรรมพลาสติก

พบวา มีประเด็นดานความยั่งยืนในป 2563 ดังนี้

การใหเหตุผล (Validation)3.
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ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน
การบริหารกิจการพื้นฐาน หนา

1. กลยุทธทางธุรกิจ       19

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี       27

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง      29

4. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย      23

เศรษฐกิจ
1. ผลประกอบการณที่ดี       31

2. การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน      35

3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี      9

สังคม
1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล     49

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      52

3. สิทธิมนุษยชน         49

4. การมีสวนรวมกับชุมชน       40

สิ่งแวดล้อม
1. การใชพลังงาน          36

2. การใชน้ำ          37

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ        36

4. การจัดการของเสีย         38
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      บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะสรางความนาเชื่อถือใหกับผูลงทุนและผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลคาของ

องคกรและสงเสริมการเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัทฯ ดวยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพ่ือใหสามารถ

บรรลุเปาหมาย อันเปนคุณคาพ้ืนฐานขององคกรช้ันนำ ดังน้ัน บริษัทฯจึงไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Disclosure

102-16)  เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ ดังตอไปนี้

          1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติตามคูมือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดวย

ความเชื่อมั่น และเขาใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ

          2. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในการ

บริหารจัดการธุรกิจทุกระดับ

          3. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเปนธรรม ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยาง

เทาเทียมกัน และปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ อยางเต็มความสามารถ ดวยความสุจริต โปรงใสท่ีสามารถตรวจสอบได

          4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

เพื่อใหสอดคลอง และเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเปนไปตาม

มาตรฐานสากล

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
     บริษัทฯ กำหนดใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีจะตองรับทราบและปฏิบัติ

ตามนโยบายและขอกำหนดท่ีมีอยูในคูมือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อีกท้ังผูบริหารทุกระดับจะตองดูแล รับผิดชอบ

และถือเปนเร่ืองสำคัญในการสงเสริมใหพนักงานภายใตการบังคับบัญชามีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามคูมือหลักการกำกับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯอยางเครงครัด

     บริษัทฯ จะไมดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการ หากกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน

กระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการตามท่ีกำหนดไวจะไดรับโทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการกระทำท่ีเช่ือไดวาทำผิด

กฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะสงเรื่องใหเจาหนาที่รัฐดำเนินการตอไป 

     หากพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ประสบปญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มิไดกำหนด

ไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ใหตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเอง ดังนี้

          

  

 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการ ใหแจงขอรองเรียนหรือขอกลาวหา

ไปยังประธานกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ

โดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแส เพื่อคุมครองผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นกับผูแจงขอรองเรียนหรือขอกลาวหาดังกลาว ซึ่งเปนไป

ตามนโยบายการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของบริษัทฯ

     ทั้งนี้ หากพนักงานพบการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือ

          1. การกระทำนั้นขัดตอกฎหมายหรือไม

          2. การกระทำนั้นขัดตอนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือสงผลตอภาพลักษณของบริษัทฯหรือไม

          3. การกระทำนั้นสงผลเสียตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม
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การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
     บริษัทฯ มีการปฏิบัติดานการตอตานทุจริตอยางตอเน่ืองเปนบริษัทท่ีผานการรับรองเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

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

2559 และไดรับการรับรองอยางตอเนื่องในปนี้

     อีกทั้งมีนโยบายสนับสนุนการประกอบธุรกิจดวยคุณธรรม จริยธรรม และดวยหลักการตอตานการทุจริต ทุกรูปแบบ และ

ใหความสำคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน มีข้ันตอนการปฏิบัติงานและการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจน

เพื่อการใหปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง และโปรงใส มีมาตรการการแจงเบาะแส และกลไกคุมครองผูแจงเบาะแส 

     ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางท่ีผูมีสวนไดเสียสามารถรองเรียนหรือแสดงความเห็นตางๆโดยตรงแกคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยผานชองทางดังนี้

          1. สงผานไปรษณียถึงประธานกรรมการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123

อาคารซันทาวเวอรส เอ ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

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

          3. เบอรโทร. 02-273-8333 ตอ 3203

การตอตานทุจริตคอรัปชั่น
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การบริหารความเสี่ยงองคกร

ความเสี่ยงจากการความ
ลาชาในการพัฒนาสินคาใหม

• สงผลตอความสามารถในการแขงขัน • มีกระบวนการพัฒนาสินคาใหมและการ
  พัฒนาบุคคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือรองรับการ
  เติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธในระยะกลาง
• ต้ังเปาหมายท่ีชัดเจนและมีการติดตามอยาง
  เปนระบบโดยผูบริหารระดับสูง เพ่ือใหแนใจ
  วาจะสามารถออกสินคาใหมไดอยางตอเน่ือง
  และตรงตามกำหนด

ความเสี่ยงดานการบริหาร
จัดการการลงทุน

• การลงทุนตาง ๆ ตองเผชิญกับความเส่ียง
  ที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไมเปน
  ไปตามเปาหมาย

• กำหนดหลักเกณฑการลงทุนและแนวทาง
  ในการบริหาร ติดตามและกำกับดูแล
• มกีารติดตามผลการดำเนินงานเปนระยะ ๆ

ความเส่ียงดานการเติบโตของ
รายไดจากสินคาแบรนดของ
บริษัท (Own-brand) ไมเปน
ไปตามเปาหมาย

• กระทบตอรายไดของบริษัท • ใชผลการศึกษาวิจัยทางการตลาดนำมา
  สรางกลยุทธที่เหมาะสมในการแขงขัน
• มีการตรวจสอบติดตามและรายงานผล
  ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  อยางตอเนื่อง

ประเด็น ผลกระทบ การบริหารจัดการ

ดานเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
     บริษัทฯ ใหความสำคัญเปนอยางยิ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักสากล จึงไดมีการกำหนดนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ อยางเปนระบบ เพ่ือใหองคกรมีการเติบโตอยางย่ังยืนและ

สรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริษัทฯ ภายใตวิสัยทัศน “เปนผูนำนวัตกรรมบรรจุภัณฑระดับสากล” ท้ังน้ีการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ อยูภายใตการบริหารจัดการของผูบริหารในทุกระดับและการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk 

Management Committee: RMC) โดยผูอำนวยการในแตละสายงานรวมทำหนาท่ีวิเคราะหและวางแผนการจัดการความเส่ียง

ลงไปในระดับปฏิบัติการ ซ่ึงรับผิดชอบโดยเจาของความเส่ียงน้ัน ๆ อีกท้ังฝายกลยุทธและวางแผนขององคกรจะทำหนาท่ีติดตาม 

ประเมินผล และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีการประชุมเปนประจำอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพ่ือใหม่ันใจ

วาความเส่ียงท่ีมีสาระสำคัญท่ีเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกหรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหมจะไดรับการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
     กรรมการบริษัท ผูบริหารและหนวยงานทั้งหมดในองคกรมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ซ่ึงประกอบดวยกรรมการบริษัท รวม 4 ทาน ทำหนาท่ีในการดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง 

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง และจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำงานควบคูตามนโยบาย รวมทั้งใหขอเสนอ

แนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลองตอทิศทางกลยุทธการดำเนินงานและแผนธุรกิจ พรอมการกำกับดูแลติดตาม

และสอบทานการรายงาน การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของหนวยงานทั้งหมด เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานและสภาพ

แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
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การบริหารความเสี่ยงองคกร

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงยอด
ขายจากลูกคารายใหญ

• เกิดการผูกขาดทางการคา ลูกคามีอำนาจ
  ในการตอรอง มีผลกระทบตอยอดการขาย

• เพิ่มยอดขายจากลูกคารายอื่น ๆ 
• ขยายชองทางขายใหม ๆ
• พฒันาผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือขยายฐานลูกคา

ความเสี่ยงจากตนทุนการ
ผลิตสูง

• ราคาสินคาสูงขึ้น สงผลตอการตัดสินใจ
  ซื้อของลูกคา

• วางนโยบายและดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ
  การผลิต 
• ฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญ
  ใหกับพนักงาน 
• ปรับปรุงสภาพเครื่องจักรและจัดซื้อเครื่อง
  จักรใหมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
• ดำเนินการตามแผนการลดใชแรงงานคน 
  โดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
  ผลิตตลอดจนนำเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใช
  อยางตอเนื่อง
• ตั้งเปาหมายในการลดตนทุนเปนหนึ่งใน
  ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเส่ียงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปล่ียน

• ผลกระทบตอรายไดหากไมมีมาตรการ
  ปองกันความเสี่ยง

• ใชเครื ่องมือทางการเงินประเภทสัญญา
  ซื ้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
  (Forward Contract)

ประเด็น ผลกระทบ การบริหารจัดการ

ดานเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงดานการปรับตัว
ของบุคคลากรตอความเปล่ียน
แปลงอยางรวดเร็วจากปจจัย
ภายนอก

• การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสงผลใหการ
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรไมท ัน
  สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปกระทบตอ
  การดำเนินงานขององคกร

• วางแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว
• มแีผนการฝกอบรมพนักงานในแตละระดับ
  ตามความเหมาะสมตามสายงาน
• มีการสรางทักษะวิธีการทำงานแบบใหม
  โดยการทดลองใชการทำงานแบบ Agile

ประเด็น ผลกระทบ การบริหารจัดการ

ดานสังคม
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การบริหารความเสี่ยงองคกร

ความเส่ียงจากวินาศภัย เชน 
อุทกภัย อัคคีภัย

• กระทบตอการดำเนินงานของธุรกิจ • ติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยที่ไดมาตรฐาน
• มีระบบการปองกันอุทกภัยและการระบาย
  น้ำท่ีดี

ประเด็น ผลกระทบ การบริหารจัดการ

ดานสิ่งแวดลอม

ความเส่ียงจากโรคติดเช้ือ 
(Infectious diseases)

รายละเอียดเพ่ิมเติมระบุใน Annual Report ประจำป 2563

• สงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของผูคน 
  การทำงานขององคกร และหนวยงานตาง ๆ 
  รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

• ปรับแผนบริหารความตอเน่ือง (Business 
  Continuity Plan) เปนการเฉพาะให
  เหมาะสมสำหรับสถานการณที่ตองเผชิญ
  กับโควิด-19
• เร่ิมใชจริงทันทีต้ังแตการระบาดระลอกแรก
• จัดทำแผนรองรับความเสี่ยงใหครอบคลุม
  ถึงโรคระบาดอื่นๆ

ประเด็น ผลกระทบ การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk)
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     ภายในป 2563 ซึ่งเปนปที่ทั่วโลกประสบกับปญหาโรคระบาดอยาง โควิด-19 สงผลตอเศรษฐกิจทั่วโลก แตบริษัทฯ ยังคง

สามารถรักษาสวนแบงทางการตลาดไดอยางตอเนื่อง โดยมีรายไดรวมอยูที่ 3,210.3 ลานบาท และมีกำไรสุทธิอยูที่ 347.80 ลานบาท

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2562 สำหรับรายไดหลักจากธุรกิจมาจากการสงออก และผลิตภัณฑที่สรางรายไดหลักใหแกองคกรไดแก

ผลิตภัณถุงพลาสติก ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อสรางชองทาง

และเพิ่มมูลคารายไดจากการขายผลิตภัณฑที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

กำไรสุทธิ
347.80  ลานบาท

รายไดรวม
3,210.3 ลานบาท
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ปจจุบัน บริษัทฯมีการจัดจำหนายสินคาสวนใหญไปยังตางประเทศโดยมีอัตราสวนคิดเปน 91.21% เพ่ิมข้ึนจากป 2562 และ

จำหนายภายในประเทศ 8.79% โดยบริษัทฯ มีแผนการขยายตลาดจำหนายผลิตภัณฑภายในประเทศใหครอบคลุมผูบริโภคทุก

กลุมอาชีพ เพ่ือตอบสนองความตองการใหมากย่ิงข้ึน และอัตราการเติบโตมีแนวโนมไปในทิศทางท่ีดีอยางตอเน่ือง

สัดสวนรายไดแยกตามผลิตภัณฑ

สัดสวนรายไดแยกตามกลุมประเทศ

สัดสวนการขายภายในประเทศและการสงออก

การขายในประเทศ
8.79%

การขายตางประเทศ
91.21%

ถุงพลาสติก

หลอด

ผลิตภัณฑอื่น87.62 %

1,7
65

.70

44
9.

8

39
9.

1

15
5.

3
6.53 %

5.85 %

ยุโรป ออสเตรีย& 
นิวซีเเลนด

อเมริกา เอเซียเเละ
ประเทศอื่น
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     ผลิตภัณฑของบริษัทฯ สวนใหญเปนการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกคา (Made to Order) และจัดจำหนาย ทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ โดยสัดสวนการจำหนายรอยละ 80-90  เปนการจำหนายในตลาดตางประเทศ การจัดจำหนายในตางประเทศ

เนนลูกคารายใหญในเกือบทุกทวีป ไดแก ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ยุโรป  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  และแอฟริกา 

จะเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง และหลากหลาย เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอยางเนื่องในอนาคต

    ผูนำเขาถุงพลาสติก ภายใต ตราสินคาของตนเอง

     ลูกคากลุมนี้ จะนำเขา และจำหนายถุงพลาสติก ภายใต ตราสินคาของตนเองที่เปนที่รูจัก

และมีชื่อเสียงโดยนำไปจำหนายตามรานคา หรือหางสรรพสินคา ในแตละประเทศ และเปน

ผูทำการตลาดดวยตนเอง

   ผูนำเขาถุงพลาสติก ใหกับรานคาปลีกขนาดใหญ

     ลูกคากลุมนี้ จะเปนผูนำเขาและจัดจำหนาย ใหกับรานคาปลีกขนาดใหญของแตละ

ประเทศ

    ผูคาสง

     กลุมผูคาสง หรือตัวแทนจำหนาย จะนำเขาสินคาของบริษัทฯ ไปจำหนายใหลูกคาในตาง

ประเทศ บริษัทฯ มุงสรางปฏิสัมพันธทั้งทางดานการคา และบริการ เพื่อความยั่งยืนในการดำเนิน

ธุรกิจรวมกันอยางเสมอมา 

   

ตลาดการขายสินคาและบริการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ดังนี้

 บริษัทฯ เปนผูจัดจำหนายตรงใหกับผูซื้อ  อาทิ  ลูกคาที่เปนภาคอุตสาหกรรมที่ตองการใช

ถุงพลาสติก  ผูคาสง  รวมทั้งการจำหนายในรานคาปลีกขนาดใหญ 

     การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ
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ภายใตการดำเนินกิจการใหเกิดความม่ันคงและย่ังยืน บริษัทฯไดมีการบริหารความสัมพันธและพัฒนากระบวนการทำงานรวม

กับคูคา ซ่ึงเปนกลุมผูมีสวนไดเสียท่ีมีความสำคัญของบริษัทฯ

     การบริหารความสัมพันธกับคูคา

     บริษัทฯ มีความเช่ือม่ันวาการดำเนินธุรกิจใหเกิดความม่ันคงและย่ังยืนน้ัน ตองมีการดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม ซ่ึงจะ

ชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกกลุมผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง คูคา เนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดซื้อ/จัดจาง

โดยมี Supplier ทั้งในทองถิ่นและพื้นที่ใกลเคียง บริษัทฯ มีการถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งวาดวยคูคาและคูแขงทาง

การคาอยางเครงครัด ไมทำลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในดานคูคา มีการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส

ในการจัดซื้อจัดจาง อีกทั้งยังระบุประเด็นดานสิทธิมนุษยชน ไมบังคับแรงงานที่ไมเปนธรรม หรือการใชแรงงานเด็ก รวมไปถึง

การไมกระทำผิดทางดานกฎหมายท่ีเก่ียวของดานความย่ังยืนทางดานธุรกิจมาเปนขอกำหนดในการคัดเลือกคูคาอีกดวย

การบริหารหวงโซอุปทาน

     ความรับผิดชอบตอลูกคา

     บริษัทฯ มุงม่ันในการสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับลูกคา ใหไดรับผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ตรงตาม

ความตองการของลูกคา ในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปดเผยขอมูลของสินคาอยางครบถวน ถูกตอง สงมอบสินคาตรงตาม

เวลาอีกท้ังยังมีการจัดชองทางใหลูกคาสามารถรองเรียนเก่ียวกับสินคาและบริการได มีความรับผิดชอบตอการเก็บรักษาประวัติ

ลูกคาของบริษัทฯ รวมไปถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกคา เพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ

ตอไป

ผลประเมินความพึงพอใจของลูกคา

        บริษัทฯมีการประเมินความพึงพอใจของลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศในทุกป เพื่อนำขอเสนอแนะตางๆมาจัด

ทำกลยุทธในการดำเนินการเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคาไดอยางเต็มที่และยั่งยืนตอไป 
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การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

     บริษัทฯ ไดมีการกำหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมเพื่อเปนกรอบในการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน และมุงเนน

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  เพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและทางออมใหไดมากท่ีสุด

และยังเปดโอกาสใหผูบริโภคมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น พรอมทั้งยังมีการติดตามการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

     ซึ่งจากความมุงมั่นในการดำเนินงานควบคูไปกับการจัดการสิ่งแวดลอมดังกลาว บริษัทฯจึงไดรับการรับรองอุตสาหกรรม

สีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green Industry Level 3 : Green System) อยางตอเนื่องซึ่งเปนการรับรองจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม บงบอกถึงการเปนองคกรที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และ

ทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับรางวัลดานสิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐาน

ดานสิ่งแวดลอมตางๆ

     บริษัทฯมีระบบการจัดการพลังงานที่ไดรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001ที่ดำเนินการมาอยางตอเนื่องควบคูกับการ

กำหนดเปาหมายในการใชพลังงานพรอมทั้งมีการจัดตั้งแผงโซลาเซลเพื่อลดการใชพลังงาน

จากการดำเนินงานดังกลาวสงผลใหในป 2563 มีการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต 0.59 kWh/ton

เปาหมายการใชพลังงาน

     การใชพลังงานตอหนวยผลผลิตไมเกิน 0.61 kWh/ton ตอป

ผลการดำเนินงาน ป 2563

การใชพลังไฟฟา
21,096,016 FT

การใชน้ำ (น้ำประปา)
73,055 ลบ.ม

การปลอยกาซ
เรือนกระจก
14,650.70 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์

การนำน้ำกลับมาใชใหม
5,165 ลบ.ม

21,096,016 FT 1,758,001 FT 0.59 kWh/ton

ใชพลังงาน
ตอผลผลิต 

การใชไฟฟา
ตอเดือน

การใชไฟฟา
ตอป

การใชพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

     ดวยความตระหนักถึงปญหาภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการเกิดภัยพิบัติตางๆทางธรรมชาติซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย

ทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางในการในการชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก

อยางเหมาะสม ทั้งจากกระบวนการผลิต การขนสงผลิตภัณฑ รวมถึงงานสำนักงาน เพื่อแสดงเจตนารมณที่จะรวมกันควบคุม

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไมใหสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส

     เนื่องจากปจจุบันทั่วโลกประสบวิฤตการณน้ำ โดยเฉพาะ ปญหาการขาดแคลนน้ำ ปญหาทุกภัย และภัยแลง บริษัทฯ 

ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงไดมีการกำหนดเปาหมายในการลดปริมาณการใชน้ำ รณรงคใหมีการใชน้ำอยางรูคุณคาและ

กอประโยชนสูงสุด และมีการนำน้ำทิ้งมาบำบัดเพื่อใหมีคุณคาดีพอสำหรับนำกลับมาใชใหมไดมากขึ้น 

เปาหมายการใชน้ำ

     มีการนำน้ำกลับมาใชใหม

     ผลการดำเนินงาน ป 2563

     บร ิษ ัทฯ ม ีการใช น ้ำประปาในกระบวนการผล ิต 100% โดยป 2563 ม ีการใช น ้ำประปา 73,055 ลบ.ม.

เฉล ี ่ย 6,087.92 ลบ.ม. ต อเด ือน และม ีน ้ำท ี ่นำกล ับมาใช ใหม จำนวน 5,165 ลบ.ม 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการน้ำ

14,625.90
ตันคารบอนไดออกไซด

 20.80 
ตันคารบอนไดออกไซด

การใชพลังงานโดยตรง 
(ขอบเขต 1) 

การใชพลังงานโดยออม
(ขอบเขต 1) 

 73,055 ลบ.ม. 5,165 ลบ.ม.
การใชน้ำ (น้ำประปา) การใชน้ำ (น้ำประปา)
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การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

การบำบัดน้ำเสีย

การบริหารจัดการวัสดุเหลือใชและของเสีย

     บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ เลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (AERATION ACTIVATED SLUDGE 

PROCESS ; A/S) มาใชในการบำบัดน้ำเสีย กอนนำกลับไปใชประโยชนในดานตางๆ โดยสามารถรองรับน้ำเสียไดสูงสุด 95 

ลูกบาศกเมตร ตอวัน และยังมีการจัดทำแผนติดตาม / ตรวจสอบ / ตรวจวัด ดานสิ่งแวดลอม ระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน และ

มีการซอมบำรุงอยางสม่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบคาน้ำท้ิงปละ 2 คร้ัง แหลงน้ำเสียภายในบริษัทฯมาจาก น้ำหลอเย็น หองน้ำ 

การซักลาง การลางพื้นและโรงอาหาร

     ในป 2563 มีน้ำเสียที่เขาสูระบบการบำบัดน้ำเสียจำนวน 25,789.28 ซึ่งคิดเปน 100% จากปริมาณน้ำเสียทั้งหมด

     บริษัทฯ ใหความสำคัญในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด นอกจากนี้บริษัทฯ 

ยังไดยึดถือและมุงเนนการจัดการของเสียตามหลัง 3Rs อยางตอเนื่อง ซึ่งประกอบดวย การลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช 

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

การลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

     ในป 2563 บริษัทไดดำเนินโครงการคัดแยกขยะอยางตอเนื่อง มีการใหความรูและประชาสัมพันธการคัดแยกขยะใหแก

พนักงาน พรอมวางถังขยะที่อำนวยความสะดวกในการคัดแยก เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสำนึกใหแกพนักงาน และชวยลด

ปริมารขยะที่ออกสูภายนอกตอไป

**ไมมีน้ำเสียปลอยทิ้ง

25,789.28 ลบ.ม
ปริมาณน้ำเสียที่สูระบบบำบัด



รายงานความยั่งยืน 39

SUSTAINABILITY REPORT 2020

การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการของเสีย

เปาหมาย

     ปฏิบัติไดตามมาตรฐานสากลและเปนไปตามกฎหมายกำหนด

     ผลการดำเนินงานป 2563

     ในป 2563 มีสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวเกิดขึ้นจำนวน 1,008,979.36 กิโลกรัม โดยผานกระบวนการนำกลับมาใชใหม 

(Recycle) จำนวน 829,880.26 กิโลกรัม คิดเปน 82% ของสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว เผาเปนเชื้อเพลิง (Incineration for 

energy)  จำนวน 45,616.50 กิโลกรัม คิดเปน 5% ของสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว และ ฝงกลบ (Landfill) จำนวน 

133,482.60 กิโลกรัม

     ในการดำเนินการดานการจัดการวัสดุเหลือใชและของเสีย บริษัทฯไดดำเนินการตามกฎหมาย ขอกำหนดอยางเครงครัด 

และไดรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2004 ซึ่งเปนมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม โดยใหความสำคัญดานการตรวจสอบ

ปองกันผลกระทบและการจัดการดานสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจ 

     นอกเหนือจากการดำเนินการดังกลาวแลว บริษัทฯยังไดมีการวาจางผูใหบริการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของในการ

กำจัดขยะแตละประเภท และยังมีการจัดทำทะเบียนของเสียแยกตามประเภท ไดแก ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะไมอันตราย 

ขยะขายได โดยมีการแยกสีถังขยะแตละประเภทอยางชัดเจน วางตามจุดที่กำหนด 

การสรางการใสใจสิ่งแวดลอมใหแกพนักงาน

     บริษัทฯ จัดใหมีการอบรมพนักงาน เรื่องการจัดการของเสีย การคัดแยกขยะอันตรายและขยะไมอันตราย อยางสม่ำเสมอ 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สรางจิตสำนึก และนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง พรอมทั้ง กำหนดใหพนักงานแตละอาคาร

รับผิดชอบดูแลเรื่องขยะเพื่อชวยรวบรวมนำไปทิ้งในสถานที่ที่กำหนดไว โดยแยกตามประเภท เพื่อรอกำจัดอยางถูกตองตาม

ที่กฎหมายกำหนด

     บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินกิจการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรอบใหนอยที่สุด 

เพื่อสรางความยั่งยืนตลอดไปในอนาคต 

เผาเปนเชื้อเพลิง
(Incineration for energy)

รีไซเคิล
(Recycling)

ฝงกลบ
(Iandfill)

82%
13%

5%
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จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
สนับสนุน (บาท)

พนักงาน
เขารวม (คน)

ผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่ไดรับประโยชน (คน)

มูลคาตอผูที่ไดรับประโยชน
(คน : บาท)

สรางสวนรวมกับชุมชนและสังคม

แนวคิด  “Sustainability Living the Future” หรือ "ทานตะวันเพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน"
กลยุทธการพัฒนา :     การสรางจิตสำนึกที่ดีใหกับบุคลากรภายในองคกร ใหพรอมที่จะรวมชวยเหลือสนับสนุน ทั้งชุมชน

                              ใกลเคียงและชุมชนตางๆ ตามความเหมาะสม สงเสริมการมีจิตสาธารณะ การแบงปนอยางสรางสรรค 

                              เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข และยั่งยืน

เปาหมายการพัฒนา :  มุงมั่นสานตอการพัฒนาอยางยั่งยืนรวมกับชุมชนควบคูไปกับความยั่งยืนของธุรกิจ การทำใหชุมชน

                              มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นอยางสรางสรรคและยั่งยืน 

     รวมสนับสนุนผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหแกโรงพยาบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชในการรักษาพยาบาลและ

ปองกันโรคโควิด-19

31 4,802,442 363 36,806 1 : 130.50 

ลำดับ หนวยงาน งบประมาณ ผูมีผลิตภัณฑของบริษัท

1 โรงพยาบาลสามพราน 300,000 บาท -

2 โรงพยาบาลศิริราช - ถุงขยะ SUNBIN จำนวน 10,000 ใบ 
ถุงมือ SUNGLOVE 15 cartons จำนวน 18,000 ใบ 

กลองขาวกระดาษ SUNBIO จำนวน 6,000 ใบ 
แกวน้ำกระดาษ SUNBIO จำนวน 6,000 ใบ 

3 โรงพยาบาลราชวิถี
          

500,0000 บาท ถุงขยะ SUNBIN จำนวน 8,000 ใบ 

4 สถาบันบำราศนราดูร 500,0000 บาท -

5 กรุงเทพมหานคร - ถุง SUNBAG ขนาด 20x30” จำนวน 10,000 ใบ

6 กลุม HERO GUARD - แผนฟลมพลาสติกยืดหยุนได จำนวน 500 ชุด

6 โรงพยาบาลปตตานี

รวมมูลคา

-

1,508,300 บาท (หนึ่งลานหาแสนแปดพันสามรอยบาทถวน)

ถุงขยะ SUNBIN จำนวน 400 ใบ 
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สรางสวนรวมกับชุมชนและสังคม
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สรางสวนรวมกับชุมชนและสังคม
     คิดคน ‘ถุงรักษราง-ถุงรักษรูป’ รวมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคณะแพทยศาสตร

ศิริราชพยาบาล โดยเปนนวัตกรรมที่ชวยเก็บรางและอวัยวะ ‘อาจารยใหญ’ ซึ่งเปนสวนสำคัญของหลักสูตรแพทยศาสตร 

เพื่อใหนักศึกษาแพทยไดศึกษากายวิภาคศาสตร



รายงานความยั่งยืน 43

SUSTAINABILITY REPORT 2020

สรางสวนรวมกับชุมชนและสังคม
     รวมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจำป 2563 โดยเขารวมกับภาครัฐ สนับสนุนการจัดกิจกรรมและผลิตภัณฑ

ตางๆ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการมอบความสุข ความสนุกสนาน สงเสริมความความสามารถของเด็กและเยาวชน รวมทั้ง

ปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรม ตามคำขวัญวันเด็กประจำป 2563 “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย”

โดยประมวลกิจกรรมดังนี้

           1. สำนักงานเทศบางตำบลออมใหญ

           2. ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม

           3. โรงเรียนวัดออมนอย (มิตรครูราษฎรรังสรรค)

           4. โรงเรียนบานปองเหลี่ยม

     บริษัทฯ รวมกับ สำนักงานเหลากาชาดจังหวัดนครปฐม จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำป 2563 ดวยแนวคิด 

“ใหโลหิต ใหชีวิต” ตอเนื่องเปนปที่ 2 ซึ่งสามารถรวมปริมาณเลือดที่สามารถรับบริจาคไดตลอด 2 ปนี้ จำนวน 199,850 ซีซี 

เพื่อสนับสนุนศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย นำไปใชประโยชนในการชวยเหลือเพื่อนมนุษยผูเจ็บปวย 

ครั้งที่ วันที่ จำนวนพนักงานที่เขารวม ปริมาณเลือดที่สามารถบริจาคได (ซีซี)

1 14 กุมภาพันธ 2563 83 29,050 

2 26 สิงหาคม 2563 82 28,700 

3 9 พฤศจิกายน 2563

รวมจำนวนพนักงานเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น (คน)

264 86,450

รวมปริมาณเลือดที่สามารถรับบริจาคได (ซีซี)

82 28,700 
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สรางสวนรวมกับชุมชนและสังคม
     จัดกิจกรรมเปดตัวโครงการ “สราง well-being ใหกับพนักงานผานกิจกรรมสัมพันธ” หวังสรางการมีสุขภาพกาย 

สุขภาพใจ รวมไปถึงสุขภาวะทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกพนักงานทุกคน ภายในงานมีการออกบูธ "ดูแลสุขภาพ" 

จากโรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจสุขภาพและใหคำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานทั้งกาย

และใจ และออกบูธ "วางแผนการใชเงิน” จากธนาคารออมสิน เพ่ือสงเสริมการวางแผนทางดานการเงิน การออมเงิน การลงทุน 

ตลอดจนการเตรียมความพรอมสำหรับพนักงานวัยเกษียณ

     โครงการ “ปมรักใหลูกเลิฟ” โดยมอบถุงเก็บน้ำนมแมแบรนดซันมัม (SUNMUM) ขนาด 3 ออนซ ใหแกคุณแมแรกคลอด 

จำนวน 1 แพ็คตอทาน ผานโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนจำนวน 76 แหงทั่วประเทศ 
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สรางสวนรวมกับชุมชนและสังคม
     รวมสนับสนุนการดำเนินงานศูนยพัฒนาการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ บานบางแค  โดยมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท 

หลอดไบโอพลาสติกที่สลายตัวไดตามธรรมชาติ (SUNBIO) และถุงขยะแบบมวนสีน้ำเงิน (Kitchen Neat) 

     สนับสนุนโครงการบูรณาการเครือขายหนวยงานการปฏิบัติ และแกไขบำบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

ในฐานะผูกระทำ และเสียหายดวยความเสมอภาค แกสานักงานอัยการคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร

ในกระบวนการยุติธรรมและผูเก่ียวของทุกฝาย ชวยกันสงเสริมใหโอกาสเด็กหรือเยาวชนสามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางปกติสุข 
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สรางสวนรวมกับชุมชนและสังคม
     สน ับสน ุนการจ ัดงาน การแข  งข ันจ ักรยานทางเร ียบช ิ งถ วยพระราชทานสมเด ็จพระกน ิษฐาธ ิ ราชเจ  า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ “6th Central Group Cycling Championship 2020” 

โดยสนับสนุนผลิตภัณฑหลอดไสหมอนจากพลาสติกรีไซเคิลจากกระบวนการผลิตของบริษัท เพื่อใชในกิจกรรมจัดทำหมอน 

จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ เพื ่อสงมอบใหแกผู ปวยยากไรในถิ ่นธุรกันดาร ผานมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ ในพระอุปถัมภฯ 

สนับสนุนถุงขยะรีไซเคิล (SUNBIN) สำหรับใชภายในการจัดงานดังกลาวทั้งหมด และสนับสนุนผลิตภัณฑกลุมสินคายอยสลาย

ทางชีวภาพของบริษัท (SUNBIO)



รายงานความยั่งยืน 47

SUSTAINABILITY REPORT 2020

สรางสวนรวมกับชุมชนและสังคม
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สรางสวนรวมกับชุมชนและสังคม
     สนับสนุนกิจกรรมกับบริษัท SMS Corporation co. ltd พัฒนาถุงเพาะชำที่สลายตัวทางชีวภาพจาก “สตารซ (starch)” 

คือพอลิแซ็กคาไรด (polysaccharide) ที่พบในพืช เชน เมล็ดธัญพืช พืชหัว และถั่วเมล็ดแหง ที่มีน้ำตาลกลูโคส (glucose) 

เปนมอโนเมอร ของน้ำตาลกลูโคส โดยใหเกษตรกรชาวสวนมันสำปะหลังที่อยูในเครือขายของบริษัท SMS บนพื้นที่ 50 ไร 

หรือคิดเปนประมาณ 100,000 ใบ ใน 3 จังหวัดนำรอง คือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครราชสีมา
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การดูแลพนักงาน
     ภายใตการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วของสถานการณโลกในดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม รวมถึงการเปล่ียนแปลง

ทางดานเทคโนโลยี บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงผลกระทบดังกลาว จึงมุงเนนการดูแลและพัฒนาพนักงาน ซ่ึงเปนทุนดานทรัพยากรมนุษย

ท่ีสำคัญท่ีสุดของบริษัทฯ ใหเปนผูมีศักยภาพ เพ่ือรวมกันขับเคล่ือนองคกรตอไป

     บริษัทฯมีการบริหารงานดานทรัพยากรมนุษยที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนดานเพศ 

เชื้อชาติ ศาสนา อีกทั้งยังมีชองทางการสื่อสารใหพนักงานสามารถทราบขอมูลขาวสารตางๆภายในบริษัทฯได นอกเหนือ

จากนี้บริษัทฯยังเปดโอกาสในการรับฟงความคิดเห็นหรือขอรองเรียนจากพนักงานโดยผาน กลองรับความคิดเห็น

     ปจจุบันบริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีพนักงานท้ังส้ิน 1,726 คน โดยมีสถิติทางดานบุคลากรท่ีสำคัญ ดังน้ี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลจำนวนพนักงานทั้งหมด

อัตราการลาออกของพนักงาน 
พนักงานรายเดือน 

พนักงานรายวัน

0.60% 

3.67% 

ชาย หญิงสัดสวนพนักงานทั้งหมด

สัดสวนพนักงาน
ระดับบริหาร

สัดสวนพนักงาน
ระดับจัดการ

สัดสวนพนักงาน
ระดับพนักงาน

61 %

39 %

60 %

40 %

36 %

39 %64 %

61 %
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อัตราพนักงานลาคลอดกลับมาทำงาน

    บริษัทฯเชื่อมั่นวา พนักงานเปนบุคลากรที่ทรงคุณคาตอองคกร และเปนหัวใจหลักที่สงผลใหองคกรประสบความสำเร็จ 

ดังนั้น บริษัทฯจึงมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางตอเนื่อง รวมถึงรักษาพนักงานที่มีความรูความสามารถใหอยู

กับองคกร โดยดูแลพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมุษยชนและสิทธิแรงงาน

    บริษัทฯ จัดหลักสูตรฝกอบรมภายในและภายนอกที่หลากหลาย เพื่อเสริมความรูและความสามารถของผูบริหารและ

พนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ ยังพัฒนา และสงเสริมใหพนักงานที่มีความรูและประสบการณจากการฝกอบรมเปนวิทยากร 

ภายใน เพื่อถายทอดความรูและประสบการณทำงานจริงใหแกเพื่อนพนักงาน คนอื่นนำไปตอยอดในการทำงานตอไป อีกทั้ง

ยังเปนการสรางคุณคาใหแก พนักงานที่ไดรับคัดเลือกเปนวิทยากรมีความภาคภูมิใจในตนเอง อันจะชวยสราง แรงจูงใจในการ

พัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน

    จากขอมูลป 2563 พบวา มีพนักงานเพศชายคิดเปน 39 % และเปนเพศหญิง คิดเปน 61% ของพนักงานทั้งหมด

    ในการจางงานน้ันบริษัทฯมีนโยบายเปดรับบุคลากรจากชุมชนรอบโรงงาน พรอมท้ังสนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต

ใหแกคนในชุมชนซึ่งนับเปนการกระจายรายไดสูชมชน ชวยเสริมสรางความสัมพันธและการยอมรับจากชุมชน

    การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ มิใชเพียงแตการฝกอบรมภาคทฤษฎีแตเพียงอยางเดียว แตยังมีการฝกอบรม

ดานทักษะการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่จริง  เพื่อใหพนักงานเกิดทักษะและศักยภาพในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อชวย

ลดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

ความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร
    บริษัทฯ จัดใหมีการสำรวจความผูกพันธของพนักงานตอองคกร (Employee Engagement Survey) เพ่ือนำความคิดเห็น

ท่ีไดมาพัฒนาการดำเนินการดานการสรางความผูกพันธพนักงาน ซ่ึงในป 2563 คะแนนความผูกพันธองคกรอยท่ี 76% ซ่ึงเพ่ิม

ข้ึนจากป 2562

 

ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน

การพัฒนาพนักงานควบคุมกับการพัฒนาองค์กร

27.91

17.77 18.44

ชั่วโมงการฝกอบรม (ชม./คน/ป)

ระดับพนักงาน

ระดับจัดการ

ระดับบริหาร

ลาคลอด

คน คน
23 11 48%

กลับมา คิดเปน
ทำงาน
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เป้าหมาย : ลดจำนวนอุบัติเหตุเป็นศูนย์
     ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยเปนสิ่งที่องคกรใหความสำคัญ ไมเพียงตอบริษัทฯ หากยังสำคัญตอผูมีสวนไดเสีย 

อันไดแก พนักงาน ผูรับเหมาและชุมชน บริษัทฯจึงมีนโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กำหนดใหพนักงานและ

ผูรับเหมามีหนาที่และความรับผิดชอบดานความปลอดภัยทั้งตอตนเองและเพื่อนรวมงาน โดยมีโครงสรางการบริหารดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และมาตรฐานระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้งสงเสริมใหเกิด

การจัดการอบรมดานความปลอดภัยใหเกิดใหในองคกรอยางตอเนื่อง ในป 2563 ที่ผานมา มีการจัดอบรมไดความปลอดภัย

ถึง 6 หลักสูตรดวยกัน

    บริษัทมุงมั่นดำเนินงานตามนโยบายดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด เนื่องจากความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยสงผลทั้งทางดานคุณภาพชีวิตของพนักงานและความนาเชื่อถือขององคกร ดังนั้นความปลอดภัย

นับเปนเปาหมายหลักของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในป 2563 อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุ I.F.R.) อยูที่ 3.83

แนวทางการดำเนินงานดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สอดสองจุดบกพรอง
เพ่ือลดความเส่ียงในการ

เกิดอุบัติเหตุ

จัดอบรม
ดานความปลอดภัย

โดยผูเช่ียวชาญ
จำกัดบุคคลท่ีเขา
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

สนับสนุนและสงเสริม
สุขอนามัย

ท่ีดีแกพนักงาน

ปฏิบัติหนาท่ีอยางระมัดระวัง
และไมสงผลกระทบตอชุมชน

หรือส่ิงแวดลอมรอบขาง

ปฏิบัติตามมาตราการ
รักษาความปลอดภัย
และแผนกฉุกเฉิน

ปฏิบัติตามขอกำหนด
ดานความปลอดภัย

หยุดงานแตไมถึง 3 วัน
5

7
18

6

จำนวนรวมการเกิดอุบัติเหตุ 

(หยุดงานเกิน 3 วัน)

ไมหยุดงาน
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ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
     สำหรับผลการดำเนินงานที่สะทอนประสิทธิภาพและความมุงมั่น ดานความปลอดภัย บริษัทไดจัดเก็บขอมูลทางสถิติผาน

ดัชนีชี้วัดอัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรงของพนักงานจากอุบัติเหตุ ซึ่งจากการเก็บขอมูลทางสถิติในป 2563 ที่ผานมา พบวา 

อัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรงของพนักงานมีคาเทากับ 7 ครั้ง และไมพบวามีการเสียชีวิตของพนักงาน

กิจกรรมด้านการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
     กิจกรรม Safety Morning Talk เพื่อสื่อสารขาวสารและกิจกรรมดานความปลอดภัยประจำเดือนใหพนักงานทุกทาน

รับทราบ และการทำกิจกรรม KYT รวมกันเพื่อสรางความตระหนักในการทำงาน และเนนการลดอุบัติเหตุเปน 0

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

     Morning Talk
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     ตรวจสอบระบบ

บำบัดน้ำเสีย

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

     ตรวจสอบสภาพ

อุปกรณดับเพลิง

     ตรวจทดสอบ

ปมน้ำดับเพลิง
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GRI Standard

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

102-1 Name of the organization

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

Supply chain

Activities, brands, products,
and services

Information on employees and
other workers

Significant changes to the organization
and its supply chain

Precautionary Principle or
approach
External initiatives
Membership of associations

Governance structure
Delegating authority

Conflicts of interest

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

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

Evaluating the highest governance
body’s performance

Nominating and selecting the highest
governance body

Statement from senior decision-maker

Key impacts, risks, and opportunities

Values, principles, standards, and
norms of behavior

102-2

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

102-9

102-10

102-11

102-12
102-13

3

5-12

3
3
12
3
3
49-50 SDG 8

35

1

29-31

-
4

102-14

102-15

1

29-31

102-16 27-28 SDG 16

102-18
102-19

102-20

102-22

102-24

102-25
102-26

102-28

Identifying and managing economic,
environmental, and social impacts

102-29

Highest governance body’s role in
sustainability reporting

102-32

Communicating critical concerns102-33

12
18

18

12,18

-

27
18

25-26

29-31

SDG 5
SDG 16

SDG 16

SDG 16

25-26

23-24

ORGANIZATIONAL PROFILE

STRATEGY

Ethics and Integrity

GOVERNANCE

General
Disclosure

2016

Disclosure SDGs External
Assurance

Page
number (s)
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PROCUREMENT PRACTICE

GRI Standard

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

Material Topics
GRI 200 Economic Standard Series

102-40 List of stakeholder groups

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

Defining report content and topic
boundaries

Entities included in the consolidated
financial statements

List of material topics

Restatements of information

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

Collective bargaining agreements

Claims of reporting in accordance with
the GRI Standards

Explanation of the material topic and
its Boundary

The management approach and its
components
Evaluation of the management approach

Explanation of the material topic and
its Boundary

Direct economic value generated and
distributed

GRI content index

External assurance

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

102-45

102-46

102-47

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

102-54

102-55

102-56

23-24

-
23-24
23-24
23-24

-

62

24-25

62
62
62
62
62
62

62

55-61

103-1

103-2

103-3

103-1

The management approach and its
components

103-2

Evaluation of the management approach103-2

Proportion of spending on local suppliers204-1

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

BCP
Indicator

35

35

35

15

-

201-1

32

32

32

32-34 SDG 2
SDG 5
SDG 7
SDG 8
SDG 9

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

REPORTING PRACTICE

ECONOMIC PERFORMANCE

General
Disclosure

2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 201: 
Economic

Performance
2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 204:
Procurement
Practices 2016

Sustainable
Supplier

Development

Disclosure SDGs External
Assurance

Page
number (s)
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ENERGY

WATER

EMISSIONS

GRI Standard

Material Topics
GRI 200 Economic Standard Series

Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

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

Confirmed incidents of corruption and
actions taken

103-2

103-2

205-2

205-3

27-28

27-28

26-28

26-28

26-28

SDG 16

SDG 16

Explanation of the material topic an
its Boundary

Explanation of the material topic and
its Boundary

103-1

103-1

Explanation of the material topic and
its Boundary

103-1

Direct (Scope 1) GHG emissions305-1

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions305-2

Volume of flared and vented
hydrocarbon

OG6

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

305-7

The management approach and its
components
Evaluation of the management approach

103-2

103-3

36-37

36 SDG 12,13,14,15

SDG 2,12,13,14,1536

-

-

36-37

36-37

The management approach and its
components

103-2

Evaluation of the management approach

Water withdrawal by source

103-3

303-1

Water recycled and reused303-3

37

37

37

37

37

SDG 6

SDG 6,8,12

The management approach and its
components

103-2

Evaluation of the management approach

Energy consumption within the
organization

Energy intensity

103-3

302-1

302-2

36-37

36-37

36-37

36-37 SDG 7,8
,12,13

36-37 SDG 7,8
,12,13

ANTI-CORRUPTION
GRI 103

Management
Approach 2016

GRI 205 :
Anti-Corruption

2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 103
 Management

Approach 2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 305 :
Emissions 2016

GRI 303 :
Water 2016

GRI 302 :
Energy 2016

Disclosure SDGs External
Assurance

Page
number (s)
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ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURES AND INVESTMENT

PRODUCTS TRANSPORTATION

SUPPLIE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

GRI Standard

Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

103-2 The management approach and its
components

307-1 Non-compliance with environmental
laws and regulations

103-2 The management approach and its
components

103-3

36-39

36-39 SDG 16

36-39

36-39Evaluation of the management approach

103-3 Evaluation of the management approach

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

103-2 The management approach and its
components

103-3 Evaluation of the management approach

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

103-2 The management approach and its
components

103-3 Evaluation of the management approach

BCP
Indicator

Total environmental protection
expenditures and investment type

BCP
Indicator

-

-

-

-

-

-

-

-Significant environmental impacts of
transporting products

308-2

35

35

35

-Negative environmental impacts in the
supply chain and actions taken

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

306-3 Significant spills

103-2 The management approach and its
components

103-2

36-39

37
37

SDG 3,6,12,14

36-39

36-39Evaluation of the management approach

EFFLUENTS AND WASTE

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 308 :
Supplier Environmental

Assessment 2016

GRI 306 :
Effluents and
Waste 2016

GRI 307 :
Environmental

Compliance 2016

Disclosure SDGs External
Assurance

Page
number (s)
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LOCAL COMMUNITIES

LABOR/MANAGEMENT RELATION

GRI Standard

Material Topics
GRI 400 Social Standard Series

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

The management approach and its
components
Evaluation of the management approach

103-2

103-2

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

Evaluation of the management approach

Best Employer Score by AON Hewitt

103-2

103-2

BCP
Indicator

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

403-2

Emergency PreparednessOGSS

New employee hires and employee
turnover

401-1

EMPLOYMENT
GRI 103

Management
Approach 2016

GRI 103
Management

Approach 2016

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

103-2

103-2

49-50

49-50

49-50

49-50

49-50

49-50

-

47

-

49-50 SDG 5
SDG 8

SDG 3
SDG 8

51-53

51-53

51-53

GRI 103
Management

Approach 2016

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

103-2

103-2

Average hours of training per year per
employee

404-1

Percentage of employees receiving
regular performance and career

404-3

50

50

50

50

50

SDG 4,5,8

SDG 4,5,8

GRI 103
Management

Approach 2016

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

Evaluation of the management approach

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

103-2

103-2

413-1

40-48

40-48

40-48

40-48

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 403 :
Occupational Health

and Safety 2016

GRI 404 :
Training and

Education 2016

GRI 413 :
Local

Communities
2016

GRI 401 :
Employment 2016

Disclosure SDGs External
Assurance

Page
number (s)

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

TRAINING AND EDUCATION
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MARKETING AND LABALING

GRI Standard

Material Topics
GRI 400 Social Standard Series

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary

The management approach and its
components
Evaluation of the management approach

103-2

103-2

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

Evaluation of the management approach

Incidents of non-compliance concerning
marketing communications

103-2

103-2

417-3

9-11

9-11

9-11

-

Number of suppliers that were
self-assessed using SCOC criteria

BCP
Indicator

Negative social impacts in the supply
chain and actions taken

414-2

-

-

-

-

-

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
GRI 103

Management
Approach 2016

GRI 103
Management

Approach 2016

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

Evaluation of the management approach

103-2

103-2

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

419-1

27-28

27-28

27-28

27 SDG 16

GRI 103
Management

Approach 2016

GRI 417 : 
Marketing and
Labeling 2016

GRI 419 :
Socioeconomic

Compliance 2016

GRI 414
Supplier Social

Assessment 2016

Disclosure SDGs External
Assurance

Page
number (s)

SOCIOECONOMIC COMPLIANCE
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ที่มาของรายงาน

     ในป 2563 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

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

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

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

ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนแหงสหประชาชาติ (United Nations : Sustainable Development Goals: SDGs)

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

     รายงานฉบับน้ีนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำป 2562 รอบการรายงานต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

ของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมผลการดำเนินงานท้ังในสวนของโรงงาน และ สำนักงานออฟฟศ

อาคารซันทาวเวอร

การใหความเชื่อมั่นตอรายงาน 

     รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาสำคัญโดยผูบริหารระดับสูงของแตละกลุมงาน (Disclosure 102-32) ผานการประชุม

คณะกรรมการกำกับนโยบายความยั่งยืนขององคกร เพื่อใหความเชื่อมั่นวา ขอมูลที่รายงานครบถวน ถูกตองและครอบคลุม

การตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

การสอบถามขอมูล

     หากมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาติดตอ ฝายกิจการสังคมเพื่อความยั่งยืนขององคกร

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

E-mail : corpcom@thantawan.com 

โทรศัพท 0 2273 8333

 




