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วิิสััยทััศน้์

สัารประธาน้กรรมการ และประธาน้เจ้้าหน้้าทั่�บริหาร

ทัำาควิามร้้จ้ักทัาน้ตะวิัน้

โครงสัร้างบริหารงาน้

ธุรกิจ้ของบริษััทั

น้วิัตกรรมผลิตภััณฑ์์

ห่วิงโซ่่คุณค่าทัางธุรกิจ้

สัรุปผลการดำำาเน้ิน้งาน้

การบริหารดำ้าน้ควิามยั�งยืน้

กลยุทัธ์ และ การดำำาเน้ิน้งาน้ดำ้าน้ควิามยั�งยืน้

การดำำาเน้ิน้งาน้กับผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ย

ประเดำ็น้สัำาคัญดำ้าน้ควิามยั�งยืน้

การกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่

การบริหารจ้ัดำการควิามเสั่�ยง

การดำำาเน้ิน้งาน้ดำ้าน้เศรษัฐกิจ้

การดำำาเน้ิน้งาน้ดำ้าน้สัิ�งแวิดำล้อม

การสัร้างสั่วิน้ร่วิมกับสัังคมและชุุมชุน้

การดำ้แลพน้ักงาน้

ควิามปลอดำภััยและอาชุ่วิอน้ามัย

GRI Content Index

เก่�ยวิกับรายงาน้ฉบับน้่�
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VISIONS      

Mission

Core
Value

(วิิสััยทััศน์์)

(พััน์ธกิิจ)

(ค่่าน์ิยม)

เป็น้ผ้้น้ำาน้วิัตกรรมบรรจุ้ภััณฑ์์ระดำับสัากล

เราจ้ะใชุ้น้วิัตกรรม เทัคโน้โลย่ และประสับการณ์ดำ้าน้บรรจุ้ภััณฑ์์พลาสัติกสั้่การ
ออกแบบ วิิจ้ัย ผลิต และจ้ัดำจ้ำาหน้่าย ตลอดำจ้น้เป็น้ผ้้ให้บริการทั่�สัร้างคุณค่าเพิ�ม
ให้แก่พัน้ธมิตรทัางธุรกิจ้ เพื�อสัร้างผลตอบแทัน้ทั่�ยั�งยืน้แก่ผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้สั่วิน้เสั่ย
ทัุกกลุ่ม

Team Spirit

High Performance

Ingenuity   

Partnership

ทัำางาน้เป็น้ทั่ม

สัร้างผลงาน้ทั่�เป็น้เลิศ

ม่ควิามคิดำสัร้างสัรรค์

สัร้างพัน้ธมิตรธุรกิจ้ทั่�ยั�งยืน้
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 เป็น้ทั่�ทัราบกัน้ดำ่อย้่แล้วิวิ่าใน้ปี 2564 เป็น้ปีทั่�ทั้าทัายมาก
สัำาหรับภัาคอุตสัาหกรรมทัั�วิทัุกมุมโลกจ้ากการทั่�ต้องเผชุิญกับการแพร่
ระบาดำของโควิิดำ-19 ไดำ้สัร้างผลกระทับให้กับโลกอย่างหน้ักหน้่วิงทัุก
ดำ้าน้ ไม่วิ่าจ้ะเป็น้เศรษัฐกิจ้ สัังคม การเมือง รวิมไปถึึงวิิถึ่ชุ่วิิตของผ้้คน้ 
ตลอดำทัั�งห่วิงโซ่่อุปทัาน้โลก ทั่�เปล่�ยน้แปลงอย่างรวิดำเร็วิและต้องปรับ
ตัวิอย่างมาก ใน้ขณะเดำ่ยวิกัน้ก็ม่ควิามทั้าทัายดำ้าน้การเปล่�ยน้แปลง
สัภัาพภั้มิอากาศ (Climate Change) ทั่�โลกกำาลังเผชุิญการเปล่�ยน้ 
แปลงดำังกล่าวิไดำ้สั่งผลเชุื�อมโยงทัั�วิทัั�งโลกและสั่งผลกระทับอย่างลึกซ่ึ�ง
ต่อสัภัาพควิามเป็น้อย้่ของประชุาชุน้ เศรษัฐกิจ้ และสัิ�งแวิดำล้อม อ่กทัั�ง
ยังม่แน้วิโน้้มทั่�จ้ะสั่งผลถึึงอน้าคตของทัุกคน้บน้โลกใบน้่�
 “แน้วิคิดำการพัฒน้าองค์กรส่้ัควิามยั�งยืน้”จ้ึงเป็น้แน้วิทัางการ
พัฒน้าทั่�มนุ้ษัยชุาติยุคปัจ้จุ้บัน้ต้องยึดำถึือ เพื�อรักษัาโลกให้แก่คน้รุ่น้หลัง 
สัำาหรับ บริษััทั ทัาน้ตะวิัน้อุตสัาหกรรม จ้ำากัดำ (มหาชุน้) ยังคงมุ่งมั�น้ใน้
การดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้และขับเคลื�อน้องค์กรส่้ัควิามยั�งยืน้และพัฒน้าองค์กร
ให้ม่ควิามพร้อมรับมือกับการเปล่�ยน้แปลงทั่�อาจ้เกิดำขึ�น้
 ดำ้าน้เศรษัฐกิจ้สัร้างสัรรค์ประสับการณ์ทั่�ดำ่โดำยให้ควิามสัำาคัญ
กับการพัฒน้าคุณภัาพผลิตภััณฑ์์และบริการพร้อมตอบสัน้องควิามต้อง 
การของพัน้ธมิตร ค้่ค้า ล้กค้า และผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ย ทั่�ทัำาให้เกิดำประโยชุน้์
ร่วิม กัน้ของทัุกฝ่่ายอย่างยืน้ยาวิและยั�งยืน้
 ดำ้าน้สัังคมพร้อมยืน้หยัดำชุ่วิยเหลือดำ้แล และให้การสัน้ับสันุ้น้ค้่
ค้า พัน้ธมิตรทัางธุรกิจ้และชุุมชุน้ใกล้เค่ยงใน้การสั้้วิิกฤตโควิิดำ-19ไป
พร้อมกับการดำ้แลทัุกคน้ใน้องค์กรอย่างดำ่ทั่�สัุดำผ่าน้สัวิัสัดำิการทั่�ครอบ 
คลุมบน้ควิามปลอดำภััยของพน้ักงาน้ควิบค้่การดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ 

 ดำ้าน้สัิ�งแวิดำล้อม บริษััทัฯ ม่การบริหารจ้ัดำการดำ้าน้สัิ�งแวิดำล้อม
แบบบร้ณาการรวิมถึงึการใชุ้ทัรพัยากรอย่างมป่ระสัทิัธิภัาพโดำย บรษัิัทั 
ได้ำปฏิบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั และ มาตรฐาน้ทัั�งใน้ระดำับประเทัศและ
ระดำับสัากล
        ภัายใต้ปณิธาน้ “ผ้้น้ำาน้วิัตกรรมบรรจุ้ภััณฑ์์ ระดำับสัากล” บริษััทัฯ 
สัร้างคุณค่าทั่�สัังคมต้องการอย่างต่อเน้ื�อง และน้ำาไปสั้่การเติบโตอย่าง
ยั� งยืน้ให้สัอดำคล้องตามบริบทัและเป้าหมายการพัฒน้าท่ั�ยั� งยืน้  
(Sustainable Development Goals: SDGs) ตามหลักสัากล
องค์การสัหประชุาชุาติ (UN) โดำยตระหน้ักและยึดำมั�น้ใน้การดำ้แลรักษัา
สัิ�งแวิดำล้อม ควิามรับผิดำชุอบต่อสัังคม และ การบริหารงาน้ตามหลัก 
ธ ร ร ม า ภัิ บ า ล ข อ ง ก ร อ บ ก า ร ดำำา เ น้ิ น้ ง า น้ ดำ้ า น้ ค วิ า ม ยั� ง ยื น้  
(Environmental, Social, and Governance : ESG) บน้ควิาม
โปร่งใสัทัางธุรกิจ้ ควิามเป็น้เลิศใน้การดำำาเน้ิน้งาน้ และน้วิัตกรรมของ
ผลิตภััณฑ์์และบริการโดำยคำาน้ึงถึึงประโยชุน้์ของผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้สั่วิน้เส่ัยทัั�ง
ภัายใน้ และภัายน้อกองค์กรอย่าง เทั่าเทั่ยม
 ใน้น้ามของ บริษััทั ทัาน้ตะวิัน้อุตสัาหกรรม จ้ำากัดำ (มหาชุน้) 
ขอขอบคุณผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้สั่วิน้เสั่ยทัุกภัาคสั่วิน้ ทั่�ให้ควิามเชุื�อมั�น้และม่สั่วิน้
ร่วิมใน้การพัฒน้าและสัน้ับสันุ้น้การดำำาเน้ิน้งาน้ บริษััทัฯ ม่เจ้ตน้ารมณ์ทั่�
จ้ะมุ่งมั�น้ใน้การยกระดำับการดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ท่ั�ม่ควิามรับผิดำชุอบทัั�งดำ้าน้
เศรษัฐกิจ้ สัังคม และสัิ�งแวิดำล้อม ควิบค้่ไปกับการดำำาเน้ิน้งาน้ดำ้วิยหลัก
ธรรมาภัิบาล เพื�อสั่งมอบ “คุณภัาพและมาตรฐาน้” สั้่สัังคมอย่างยั�งยืน้
ต่อไป

สัารจากิ ประธาน์กิรรมกิาร

น้ายไพรสััณฑ์์ วิงศ์สัมิทัธิ�
ประธาน้คณะกรรมการ

บริษััทั ทัาน้ตะวิัน้อุตสัาหกรรม จ้ำากัดำ (มหาชุน้)
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 การต่อสั้้เพื�อหยุดำยั�งการแพร่กระจ้ายของโควิิดำ-19ยังคงดำำาเน้ิน้ 
ต่อไปแม้ปัจ้จุ้บัน้ผ้้คน้ใน้หลายประเทัศทัั�วิโลกต่างกำาลัง “ใชุ้ชุ่วิิตอย้่ร่วิม 
กับเชุื�อไวิรัสัโคโรน้า” น้ับเป็น้วิิกฤติดำ้าน้สัุขภัาพครั�งใหญ่ ทั่�กระทับ 
กระเทัือน้เป็น้วิงกวิ้าง ตั�งแต่เศรษัฐกิจ้ สัังคม วิัฒน้ธรรม สัิ�งแวิดำล้อม 
ตลอดำจ้น้วิิถึ่ชุ่วิิตของผ้้คน้ สั้่การเปล่�ยน้แปลงหลายอย่างทั่�เกิดำขึ�น้อย่าง 
รวิดำเร็วิและรุน้แรง ถึือเป็น้สัิ�งทั้าทัายต่อภัาคธุรกิจ้ใน้การปรับตัวิให้ทััน้ 
ทั่วิงทั่ เพราะหากปรับตัวิไดำ้ชุ้าก็ย่อมไดำ้รับผลกระทับทั่�มากขึ�น้ และสั่งผล
ต่อควิามสัามารถึการแข่งขัน้ใน้ระยะยาวิ
 การดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ของ บริษััทั ทัาน้ตะวิัน้อุตสัาหกรรม จ้ำากัดำ  
(มหาชุน้) หรือ THIP ให้ควิามสัำาคัญต่อการพัฒน้าธุรกิจ้อย่าง 
ยั�งยืน้ โดำยคำาน้ึง สัิ�งแวิดำล้อม สัังคม และบรรษััทัภัิบาล (ESG:  
Environmental, Social and Governance) บน้ปณิธาน้ “ผ้้น้ำา
น้วิัตกรรมบรรจุ้ภััณฑ์์ระดำับสัากล” ทัำาให้บริษััทัฯ ไดำ้แสัดำงศักยภัาพทัาง
ธุรกิจ้ทั่�แข็งแกร่ง ควิบค้่ไปกับการดำำาเน้ิน้งาน้ดำ้าน้ควิามยั�งยืน้ โดำยไดำ้รับ
การจ้ัดำให้อย้่ใน้รายชุื�อหุ้น้ยั�งยืน้ หรือ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) 2021 ต่อเน้ื�องกัน้เป็น้ทั่� 3 จ้ากตลาดำหลักทัรัพย์
แห่งประเทัศไทัย
 บริษััทัฯยึดำมั�น้ใน้พัน้ธสััญญาทั่�จ้ะสัร้างสัรรค์เทัคโน้โลย่และ 
น้วิัตกรรม เพื�อสัร้างสัรรค์ชุ่วิิตทั่�ดำ่ใน้ทัุกวิัน้ให้กับทัุกคน้ จ้ึงมุ่งมั�น้พัฒน้า
ธุรกิจ้ให้เติบโตไปพร้อมกับสัร้างคุณค่าแก่สัังคมและสัิ�งแวิดำล้อม โดำยใชุ้ 
น้วิัตกรรมใน้การสัร้างผลิตภััณฑ์์บริการและพัฒน้าระบบการทัำางาน้ เพื�อ
ก้าวิสั้่การเป็น้องค์กรน้วิัตกรรมสั้่ควิามยั�งยืน้ หรือ To be Innovative  
Organization” โดำยริเริ�มโครงการ “THIP INNOVENTURE” เพื�อ
สัร้างน้วิัตกรรมองค์กรอย่างยั�งยืน้ พร้อมปรับยุทัธศาสัตร์ สั้่องค์กร
น้วิัตกรรมภัายใน้ปี 2567 โดำยมุ่งปรับวิัฒน้ธรรมองค์กรควิบค้่สัร้าง
น้วิัตกรรม ทั่�บุคลากรทัุกสั่วิน้งาน้ รักการเร่ยน้ร้้ กล้าคิดำกล้าทัำา และเพิ�ม
ควิามสัามารถึให้กับบุคลากรใน้การสัร้างสัรรค์น้วิัตกรรมใน้ทัุกสั่วิน้งาน้
อย่างเป็น้ระบบ เพื�อขับเคลื�อน้องค์กรดำ้วิยน้วิัตกรรมจ้ากทัุกภัาคสั่วิน้
ขององค์กร ให้บริษััทัฯ สัามารถึเติบโตอย่างก้าวิกระโดำดำดำ้วิยควิามมั�น้คง
และยั�งยืน้
 ขณะเดำ่ยวิการไม่หยุดำคิดำค้น้และวิิจ้ัย เพราะเชุื�อวิ่าโลกไม่เคย
หยุดำน้ิ�ง จ้ึงทัำาให้บริษััทัฯ สัร้างสัรรค์ผลิตภััณฑ์์และบริการทั่�ตอบโจ้ทัย์ทัุก
ควิามต้องการ ไม่วิ่าจ้ะเป็น้ “SUNMUM SMART BAG WITH  
SUNFAMILY” ผ้้ชุ่วิยสัุดำสัมาร์ทัสัำาหรับคุณแม่ยุคดำิจ้ิทััล ใน้การบริหาร
จ้ัดำการสัต็อกน้ำ�าน้มให้ม่ประสัิทัธิภัาพบน้สัมาร์ทัโฟน้รายแรกใน้
ประเทัศไทัย การัน้ตร่ดำ้วิยรางวิัลระดำับโลก G-Mark 2021 หรือ 
GOOD DESIGN AWARD 2021 จ้ากประเทัศญ่�ปุ่น้ สัะทั้อน้แน้วิคิดำ
การออกแบบผลิตภััณฑ์์ ทั่�มิไดำ้คำาน้ึงถึึงควิามสัวิยงาม (Aesthesic) 
และประโยชุน้์ใชุ้สัอย (Function) เทั่าน้ั�น้ แต่ยังออกแบบพัฒน้าเพื�อ
ตอบโจ้ทัย์และแก้ปัญหา (Solution) ทั่�ผ้้บริโภัคประสับอย้่อ่กดำ้วิย 
“SUNZIP Antivirus” ถึุงซ่ิปน้วิัตกรรมรายแรกของไทัย เพื�อควิาม
สัะอาดำและปลอดำภััยใน้การใชุ้ชุ่วิิตประจ้ำาวัิน้ผ่าน้การรับรองจ้าก
สัถึาบัน้วิิจ้ัยมาตรฐาน้โลก ใชุ้งาน้ง่าย ใชุ้ซ่ำ�าไดำ้บ่อย “Kitchen Neat” 
ถึุงมืออเน้กประสังค์ ตัวิชุ่วิยทัำาให้มั�น้ใจ้ไดำ้มากขึ�น้ใน้ทัุกการสััมผัสั ลดำ
การสััมผัสัโดำยตรงกับวิัตถึุหรือสิั�งของสัอดำรับกับ“วิิถึ่ชุ่วิิตใหม่ของผ้้
บริโภัค”ทั่�ตระหน้ักถึึงควิามสัำาคัญของสัุขภัาพและควิามปลอดำภััยทัั�งของ
ตน้เองและของสั่วิน้รวิมมากขึ�น้

 ภัายใต้การบริหารจั้ดำการองค์กรให้ดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ไดำ้อย่างต่อ
เน้ื�องคือกุญแจ้สัำาคัญทั่�ทัำาให้องค์กรและพน้ักงาน้ ผ่าน้พ้น้วิิกฤตมาไดำ้
อย่างปลอดำภััย และธุรกิจ้ยังคงดำำาเน้ิน้ต่อไปไดำ้ตามแผน้ทั่�วิางไวิ้ 
เน้ื�องจ้ากทั่มผ้้บริหารไดำ้ติดำตามสัถึาน้การณ์อย่างใกล้ชุิดำ และปรับแผน้
งาน้ให้ม่ควิามยืดำหยุ่น้และคล่องตัวิ ขณะเดำ่ยวิกัน้ยังคงต้องติดำตามควิาม
เสั่�ยงโดำยเฉพาะปัจ้จ้ัยภัายน้อก ทั่�หวิั�น้อาจ้ม่ผลกระทับกับห่วิงโซ่่อุปทัาน้
ใน้สัิน้ค้าภัาคอุตสัาหกรรมอัน้เก่�ยวิเน้ื�องกับธุรกิจ้
 ขอขอบคุณควิามร่วิมมือร่วิมใจ้ของผ้้บริหารและพนั้กงาน้ทุัก
คน้ ทั่�ร่วิมกัน้ฝ่่าฟัน้วิิกฤตมาดำ้วิยกัน้ ตั�งแต่วิัน้แรกทั่�เกิดำการแพร่ระบาดำ
ของโควิิดำ-19 มาจ้น้ถึึงปัจ้จุ้บัน้ รวิมถึึงจ้ัดำเตร่ยมแผน้งาน้เพื�อรองรับภััย
โรคระบาดำทั่�อาจ้เกิดำขึ�น้ใน้อน้าคต เพื�อให้ธุรกิจ้ยังสัามารถึเดำิน้หน้้าสั้่เป้า 
หมายทั่�วิางไวิ้ สั่งมอบสัิน้ค้าและบริการให้ล้กค้าไดำ้ตามกำาหน้ดำเวิลา และ 
เรายังคงต้องหมั�น้ปรับตัวิอย้่เสัมอเพื�อให้ทััน้และรับกับสัถึาน้การณ์โลก
รอบตัวิทั่�เปล่�ยน้แปลงอย้่ตลอดำเวิลา
 ทั้ายทั่�สัุดำน้่�ใน้น้ามของคณะกรรมการบริษััทั ขอขอบคุณทั่าน้ผ้้
ถึือหุ้น้และผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้สั่วิน้เส่ัยทัุกทั่าน้ทั่�ให้ควิามไวิ้วิางใจ้และสัน้ับสันุ้น้
บริษััทัมาโดำยตลอดำ บริษััทัฯ ยังคงมุ่งพัฒน้าธุรกิจ้ พร้อมปรับตัวิใน้ยุค
ปัจ้จุ้บัน้ทั่�โลกม่ควิามเปล่�ยน้แปลงอย่างรวิดำเร็วิ เพื�อให้ม่ควิามพร้อม
สัำาหรับโอกาสัและควิามทั้าทัายทั่�จ้ะเกิดำขึ�น้ โดำยยึดำหลักการพัฒน้าอย่าง
ยั�งยืน้เพื�อสัร้างสัมดำุลของเศรษัฐกิจ้ สัังคม และสัิ�งแวิดำล้อม

น้างพจ้น้ารถึ ปริญภััทัร์ภัากร
ประธาน้เจ้้าหน้้าทั่�บริหาร

บริษััทั ทัาน้ตะวิัน้อุตสัาหกรรม จ้ำากัดำ (มหาชุน้)

สัารจากิ ประธาน์เจ้าหน์้าทั่�บริหาร
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ทัำาค่วิามร้้จักิทัาน์ตะวิัน์

สำานัักงานัใหญ่ (Disclosure 102-3) :  
เลขทั่� 143-144 ซ่อยกังวิาล 2 ถึน้น้เพชุรเกษัม ตำาบลอ้อมใหญ่ 
อำาเภัอสัามพราน้ จ้ังหวิัดำน้ครปฐม 73160  
โทัรศัพทั์ 02-431-3051 , โทัรสัาร 02-431-3056 -7

สำานัักงานักรุงเทพฯ : 
123 อาคารซ่ัน้ทัาวิเวิอร์สั ชุั�น้ 32 เอ ถึน้น้วิิภัาวิดำ่รังสัิต  
แขวิงจ้อมพล เขตจ้ตุจ้ักร กรุงเทัพมหาน้คร 10900  
โทัรศัพทั์ 02-273-8333, โทัรสัาร 02-273-8282 ,  
02-273-8484

จำำานัวนัพนักังานัประจำำา (Disclosure 102-7) :  
1,700 คน้ ชุาย 674 คน้ หญงิ 1,026 คน้ (ณ วินั้ทั่� 31 ธนั้วิาคม 2564)

สำานัักงานัตวงธนัา :  
197 , 198 ถึน้น้เพชุรเกษัม ตำาบลยายชุา 
อำาเภัอสัามพราน้ จ้ังหวิัดำน้ครปฐม 73160 โทัรศัพทั์ 02-811-
4700 , 02-431-3051 โทัรสัาร 02-431-3056-7

จำดทะเบัียนัจำัดตั�ง : ปี 2521 ผู้้�บัริหารส้งสุด : น้างพจ้น้ารถึ ปริญภััทัร์ภัากร  
          ประธาน้เจ้้าหน้้าทั่�บริหาร

ทุนัจำดทะเบัียนัและชำำาระแล�ว : 90,000,000.00 บาทั

ประเภทธุรกิจำ : อุตสัาหกรรม

ธุรกิจำของเรา (Disclosure 102-1) : บริษััทัทัาน้ตะวิัน้อุตสัาหกรรม จ้ำากัดำ (มหาชุน้)
ชำ่�อในัตลาดหุ�นั : THIP
 บริษััทั ทัาน้ตะวิัน้อุตสัาหกรรม จ้ำากัดำ (มหาชุน้) เดำิมชุื�อ บริษััทั โบลเทัค (ประเทัศไทัย) จ้ำากัดำ ก่อตั�งขึ�น้เมื�อวิัน้ทั่� 21 กัน้ยายน้ 2521 และจ้ดำ
ทัะเบ่ยน้ใน้ตลาดำหลักทัรัพย์แห่งประเทัศไทัยเมื�อวิัน้ทั่� 19 พฤศจ้ิกายน้ 2537 ม่ทัุน้จ้ดำทัะเบ่ยน้ 100 ล้าน้บาทั เร่ยกชุำาระแล้วิ 90 ล้าน้บาทั 
วิัตถึุประสังค์เพื�อประกอบธุรกิจ้ผลิตและจ้ำาหน้่ายผลิตภััณฑ์์พลาสัติก
 ปัจ้จุ้บัน้บริษััทั ทัาน้ตะวิัน้อุตสัาหกรรม จ้ำากัดำ (มหาชุน้) เป็น้ผ้้ผลิตบรรจุ้ภััณฑ์์ และหลอดำเครื�องดำื�ม ทั่�ม่ประสับการณ์และควิามเชุ่�ยวิชุาญ
มายาวิน้าน้กวิ่า 40 ปี ซ่ึ�งเราเป็น้ทัั�งผ้้รับจ้้างผลิต (OEM) ผ้้ให้บริการออกแบบ พัฒน้าสัิน้ค้าและผลิตภััณฑ์์ โดำยคำาน้ึงถึึงคุณภัาพและมาตรฐาน้สัากล 
รวิมถึึงให้บริการดำ้าน้การผลิต (ODM) แก่ล้กค้าทัั�วิทัุกมุมโลก และน้อกจ้ากน้่�บริษััทัฯ ยังม่การพัฒน้าร้ปแบบสัิน้ค้าเพื�อจ้ัดำจ้ำาหน้่ายใน้ตราสัิน้ค้าของ
ตน้เองใน้ทัุกกลุ่มสัิน้ค้า (Disclosure 102-2)
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กิารเป็น์สัมาชิิกิองค่์กิร (Disclosure 102-13)

หอการค้าไทัย และ
สัภัาหอการค้าแห่งประเทัศไทัย

สัมาคมอุตสัาหกรรมพลาสัติกไทัย

สัภัาอุตสัาหกรรมแห่งประเทัศไทัย

สัมาคมผ้้น้ำาเข้าและสั่งออก
ระดำับมาตรฐาน้เออ่โอ

สัถึาบัน้รหัสัสัากล

สัมาคมบริษััทัจ้ดำทัะเบ่ยน้ไทัย

สัมาคมสั่งเสัริมสัถึาบัน้
กรรมการบริษััทั

สัมาคมอุตสัาหกรรม
พลาสัติกชุ่วิภัาพไทัย

สัมาคมการจ้ัดำการงาน้บุคคล
แห่งประเทัศไทัย

สัมาคมสั่งเสัริมเทัคโน้โลย่
(ไทัย-ญ่�ปุ่น้)

ตลาดำหลักทัรัพย์แห่งประเทัศไทัย

สัภัาผ้้สั่งสัิน้ค้าทัางเรือ
แห่งประเทัศไทัย

สัมาคมการจ้ัดำการธุรกิจ้
แห่งประเทัศไทัย

สัำาน้ักงาน้
น้วิัตกรรมแห่งชุาติ (สัน้ชุ.)
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ธุรกิิจของบริษััทั
 ทัาน้ตะวิัน้อุตสัาหกรรม จ้ำากัดำ (มหาชุน้) ไดำ้พัฒน้าการให้บริการจ้าก ผ้้รับจ้้างผลิต (OEM) มาเป็น้ผ้้ให้บริการออกแบบและ
พัฒน้าสัิน้ค้ารวิมถึึงให้บริการดำ้าน้การผลิต (ODM) แก่ล้กค้าทัั�วิทัุกมุมโลก และน้อกจ้ากน้่�บริษััทัฯ ยังม่การพัฒน้าร้ปแบบสัิน้ค้าเพื�อจ้ัดำ
จ้ำาหน้่ายใน้ตราสัิน้ค้าของตน้เองใน้ทัุกกลุ่มสัิน้ค้า

แบรน์ด์์สัิน์ค่้าของเรา: “ทัาน์ตะวิัน์อุตสัาหกิรรม”
เราไม่เค่ยหยุด์น์ิ�งใน์กิารพััฒน์าและค่ิด์ค่้น์
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ปริมาณกิำาลังกิารผลิต (Disclosure 102-4)

STRAWS
Average Annual Capacity

1,195 TON

GENERIAL BAGS
Average Annual Capacity

480 TON

ZIPPER PROFILE
Average Annual Capacity

164 TON

COMPOSTABLE BIOPLASTICS
Average Annual Capacity

88 TON

ZIPPER BAGS
Average Annual Capacity

24,000 TON

CLING WRAP
Average Annual Capacity

218 TON

BODY PUFF
Average Annual Capacity

473 TON

SLIDER ZIPPER BAGS
Average Annual Capacity

3,900 TON

LAMINATE BAGS
Average Annual Capacity

38 TON

DRAWSTING BAGS
Average Annual Capacity

11 TON

กิำาลังกิารผลิตเฉล่�ยต่อปี
รวิมทัุกิสัายกิารผลิต

30,567 ตัน์
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น์วิัตกิรรมผลิตภััณฑ์์

น์วิัตกิรรมผลิตภััณฑ์์ทั่�เป็น์มิตรกิับสัิ�งแวิด์ล้อม

 “SUNBIO” ผลิตจ้ากเม็ดำพลาสัติกชุ่วิภัาพทั่�ไดำ้จ้ากวิัตถึุดำิบธรรมชุาติ 100% สัามารถึสัลายตัวิไดำ้เองดำ้วิยการฝ่ังกลบ 
โดำยจุ้ลิน้ทัร่ย์และแบคทั่เร่ยธรรมชุาติ ภัายใน้ 180 วิัน้ คืน้กลับสั้่ระบบน้ิเวิศไดำ้อย่างสัมบ้รณ์โดำยไม่ม่สัารพิษัคืน้กลับสั้่ระบบ
น้ิเวิศ

 SUNECO Straw หลอดำดำ้ดำน้ำ�าพกพา ใชุ้ซ่ำ�าไดำ้ ออกแบบมาให้ปรับขน้าดำไดำ้ถึึง 3 ระดำับ ใชุ้ไดำ้ทัั�งเครื�องดำื�มร้อน้และ
เย็น้ พร้อมแปรงล้างหลอดำใน้กล่อง และสัายคล้อง

 SUNBIN หมวิดำผลิตภััณฑ์์ร่ไซ่เคิล ทั่�คิดำค้น้วิิจ้ัยและพัฒน้าอย่างต่อเน้ื�อง จ้น้ไดำ้เป็น้ “ถึุงขยะร่ไซ่เคิล 100%”
ใน้ร้ปแบบพับและม้วิน้ โดำยม่คุณสัมบัติเน้ื�อถึุงเหน้่ยวิ รับน้ำ�าหน้ักไดำ้ดำ่ และไม่ม่กลิ�น้ฉุน้ ทัางเลือกใหม่สัำาหรับตอบสัน้อง
การใชุ้งาน้ใน้ชุ่วิิตประจ้ำาวิัน้

SUNBIO

SUNECO
STRAW
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 SUNMUM Smart bag ถึุงเก็บน้ำ�าน้มแม่รุ่น้ใหม่ ใชุ้ค้่กับแอปพลิเคชุัน้ “SUNFAMILY” บริหารสัต็อกน้ำ�าน้มสัุดำลำ�า
ผ่าน้สัมาร์ทัโฟน้ ตัวิชุ่วิยคุณแม่ยุคดำิจ้ิทััล เปล่�ยน้การจ้ัดำเก็บน้ำ�าน้ม ให้กลายเป็น้เรื�องง่าย สัะดำวิก ม่ระบบแจ้้งสัถึาน้ะน้ำ�าน้ม
อัตโน้มัติ ออกแบบเหมาะสัำาหรับการใชุ้งาน้ ดำ้วิยซ่ิปล็อค 3 ชุั�น้ ปิดำสัน้ิทั ป้องกัน้การรั�วิซ่ึม เน้ื�อถึุงใสั เคล่ยร์ มองเห็น้น้ำ�าน้ม
ไดำ้ชุัดำเจ้น้ ซ่่ลดำ้าน้ข้างม่ควิามหน้า แข็งแรง พร้อมแถึบบัน้ทัึกกวิ้าง เข่ยน้สัะดำวิก พิเศษัดำ้วิยการออกแบบให้ถึุงน้มวิางแน้วิตั�ง
ไดำ้ ประหยัดำพื�น้ทั่�ใน้การจ้ัดำเก็บ เพ่ยงสัแกน้ QR Code หน้้าถึุง สัามารถึชุ่วิยใน้การบริการจ้ัดำการสัต็อกน้มไดำ้เป็น้อย่างดำ่
 แอปพลิเคชุัน้ SUNFAMILY เริ�มใชุ้งาน้ใน้ประเทัศไทัยเป็น้แห่งแรกเมื�อเดำือน้สัิงหาคม 2564 ทั่�ผ่าน้มาเป็น้
แอปพลิเคชุัน้ทั่�ชุ่วิยคุณแม่ใน้การบริหารสัต็อกน้ำ�าน้มง่ายๆ เพ่ยง 3 ขั�น้ตอน้ “สัแกน้ไวิ เก็บง่าย และหยิบไม่พลาดำ” สัามารถึ
ดำาวิน้์โหลดำใชุ้งาน้ฟร่ ไดำ้ทัั�งระบบ iOS และ Android โดำยใชุ้งาน้ง่ายค้่กับถึุงน้ำ�าน้มแม่และถึุงเก็บสัต็อก “SUNMUM” เพ่ยง
แค่สัแกน้ QR Code บน้ถึุงน้ำ�าน้ม SUNMUM smart bag ผ่าน้แอป SUNFAMILY เพื�อบัน้ทัึกวิัน้-เวิลา และข้อม้ลสัำาคัญ, 
ระบบจ้ะแจ้้งเตือน้การใชุ้ถึุงน้ำ�าน้มก่อน้-หลัง ครบครัน้ดำ้วิยตัวิชุ่วิยดำ่ๆ ทั่�ชุ่วิยให้คุณแม่ยุคใหม่ดำ้แลล้กไดำ้ง่ายมากยิ�งขึ�น้

SUNMUM Smart bag” (ถุุงเก็บันัำ�านัมแม่) พร�อม SUNFAMILY APPLICATION

SUNZIP Antivirus

 ถึุงซ่ิปอเน้กประสังค์ “SUNZIP Anti Virus” ภัายใต้แบรน้ดำ์ SUNZIP ผลิตขึ�น้ดำ้วิยน้วิัตกรรมสัุดำลำ�า สัามารถึยับยั�ง
การเจ้ริญเติบโตของไวิรัสัไดำ้กวิ่า 99% ใชุ้งาน้ง่าย ใชุ้ซ่ำ�าไดำ้บ่อย ประสัิทัธิภัาพไม่ลดำลง ตอบโจ้ทัย์ควิามสัะอาดำและปลอดำภััย
ใน้การใชุ้ชุ่วิิตประจ้ำาวิัน้ ผ่าน้ผลการทัดำสัอบใน้ห้องปฏิิบัติการคณะเวิชุศาสัตร์เขตร้อน้ มหาวิิทัยาลัยมหิดำล ใน้การกำาจ้ัดำเชุื�อ
ไวิรัสั Influenza A (H1N1), Influenza B ภัายใน้ 24 ชุม. ซ่ึ�งเป็น้น้วิัตกรรมถึุงซ่ิปรายแรกทั่�สัามารถึยับยั�งเชุื�อไวิรัสัไดำ้ดำ้วิย
เทัคโน้โลย่ซ่ิลเวิอร์ไอออน้ (Silver Ion Technology) จ้ากประเทัศญ่�ปุ่น้ ถึือเป็น้อ่กหน้ึ�งควิามภั้มิใจ้ของบริษััทั ทั่�ไดำ้สัร้าง
น้วิัตกรรมเพื�อดำ้แลสัุขภัาพให้กับผ้้ใชุ้งาน้ สัอดำรับกับวิิสััยทััศน้์ของบริษััทัฯ ทั่�คิดำค้น้และพัฒน้าผลิตภััณฑ์์ทั่�มุ่งเน้้น้ตอบโจ้ทัย์
ให้ผ้้บริโภัคม่ชุ่วิิตทั่�สัะดำวิกสับายมากขึ�น้

น์วิัตกิรรมผลิตภััณฑ์์
น์วิัตกิรรมผลิตภััณฑ์์เพั่�อสัังค่ม
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โครงสร�างกรรมการของบัริษััทฯประกอบัด�วยคณะกรรมการทั�งหมด 4 คณะ ได�แก่ 
1.คณะกรรมการบริษััทั
2.คณะกรรมการตรวิจ้สัอบ
3.คณะกรรมการสัรรหา กำาหน้ดำค่าตอบแทัน้ และกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่
4.คณะกรรมการบริหารควิามเสั่�ยง

ประธานัเจำ�าหนั�าที�กลุ่มกลยุทธ์
และพัฒนัาธุรกิจำ

ประธานัเจำ�าหนั�าที�
กลุ่มปฏิิบััติการ

ประธานัเจำ�าหนั�าที�
กลุ่มธุรกิจำ 1

ประธานัเจำ�าหนั�าที�
กลุ่มธุรกิจำ 2

คณะกรรมการบัริษััท

คณะกรรมการ
บัริหารความเสี�ยง

คณะกรรมการตรวจำสอบั

คณะกรรมการสรรหา กำาหนัดค่าตอบัแทนั
และกำากับัด้แลกิจำการที�ดี

ตรวจำสอบัภายในั

ประธานัเจำ�าหนั�าที�
สำานัักประธานัเจำ�าหนั�าที�บัริหาร

ที�ปรึกษัาด�านัจำัดซื้่�อ
ต่างประเทศ

ประธานัเจำ�าหนั�าที�
กลุ่มบััญชำีการเงินั

รองประธานั 
เจำ�าหนั�าที�บัริหาร

ประธานัเจำ�าหนั�าที�บัริหาร

โค่รงสัร้างองค่์กิร (Disclosure 102-18, 102-20, 102-22, 102-23) 
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ห่วิงโซ่่คุ่ณค่่าของธุรกิิจ (Value Chain)ห่วิงโซ่่คุ่ณค่่าของธุรกิิจ (Value Chain)

 กิจำกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบัด�วย 5 กิจำกรรม ซื้ึ�งเชำ่�อมโยงกันัอย่างต่อเนั่�องตาม
บัริบัทการดำาเนัินัธุรกิจำของบัริษััทฯ ในัภาพรวม ดังนัี�

 (1) การบัริหารปัจำจำัยการผู้ลิต
 บริษััทัฯ ม่การบริหารจ้ัดำการปัจ้จ้ัยการผลิตอย่างเหมาะสัม ม่ระบบใน้การจ้ัดำสัรรปัจ้จ้ัยการผลิตทั่�ให้เพ่ยงพอต่อควิามต้องการ ม่สัถึาน้ทั่�จ้ัดำ
เก็บทั่�ม่ควิามเหมาะสัมพร้อมทัั�งม่ระบบตรวิจ้เชุ็คสัิน้ค้าคงเหลือ และกำาหน้ดำตารางเคลื�อน้ย้ายทั่�ชุัดำเจ้น้

 (2) การปฏิิบััติการ
 บริษััทัฯ ม่การคิดำค้น้และพัฒน้าผลิตภััณฑ์์พร้อมทัั�งน้ำาน้วิัตกรรมเข้ามาใชุ้ใน้การผลิต เพื�อตอบสัน้องควิามต้องการของผ้้บริโภัคและใสั่ใจ้สัิ�ง
แวิดำล้อม อ่กทัั�งยังม่การใชุ้เทัคโน้โลย่ใน้การผลิตทั่�เพิ�มขึ�น้ สั่งผลให้ผลิตภััณฑ์์ม่คุณภัาพตอบโจ้ทัย์ควิามต้องการของล้กค้า อ่กทัั�งยังม่การพัฒน้า
พน้ักงาน้โดำยสั่งเสัริมให้พน้ักงาน้ไดำ้รับการฝ่ึกอบรมตามควิามเหมาะสัมใน้ทัักษัะทั่�พน้ักงาน้ควิรไดำ้รับ และม่การปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบข้อบังคับ และ
จ้รรยาบรรณทั่�เก่�ยวิข้องอย่างเคร่งครัดำและม่ควิามร้้ ควิามเชุ่�ยวิชุาญใน้งาน้ทั่�รับผิดำชุอบเป็น้อย่างดำ่

 (4) การตลาดและการขาย  
 สัิน้ค้าของบริษััทัฯ ม่การจ้ัดำจ้ำาหน้่ายทัั�งใน้ประเทัศและต่างประเทัศ โดำยสััดำสั่วิน้ของสัิน้ค้าสั่งออกกวิ่า 87.55% และจ้ำาหน้่ายใน้ประเทัศ 
12.45% ทัั�งน้่�ใน้สั่วิน้ของชุ่องทัางการจ้ัดำจ้ำาหน้่าย จ้ะม่ใน้สั่วิน้ทั่�เป็น้ทัั�ง online และ offline เพื�อสัะดำวิกใน้การสัั�งซ่ื�อสัิน้ค้าของผ้้บริโภัค พร้อมทัั�งม่
การสั่งเสัริมการขายใน้ร้ปแบบต่างๆตามชุ่วิงเวิลาทั่�เหมาะสัม

 (3) การกระจำายสินัค�าและบัริการ
 ผลิตภััณฑ์์หลักของบริษััทัฯ ไดำ้แก่ สัิน้ค้ากลุ่มบรรจุ้ภััณฑ์์ ซ่ึ�งใน้การกระจ้ายสัิน้ค้าน้ั�น้ ไดำ้ม่ระบบใน้การจ้ัดำสัรรสัิน้ค้าอย่างเหมาะสัม พร้อมทัั�ง
ม่การควิบคุมระยะเวิลาใน้การขน้สั่งให้ตรงตามกำาหน้ดำการทั่�กำาหน้ดำไวิ้ อ่กทัั�งยังม่การบริหารจ้ัดำการดำ้าน้จ้ราจ้รเพื�อไม่ให้สั่งผลกระทับต่อชุุมชุน้โดำย
รอบ

 (5) การบัริการหลังการขาย
 บริษััทัฯ ม่การคิดำค้น้น้วิัตกรรมเพื�อสั่งเสัริมการบริการหลังการขายอย่างต่อเน้ื�อง โดำยเฉพาะผลิตภััณฑ์์ใน้กลุ่มแม่และเดำ็ก ไดำ้ม่การคิดำค้น้
แอปพลิเคชุัน้ “SUNFAMILY” ดำ้วิยการน้ำาเทัคโน้โลย่มาชุ่วิยแก้ปัญหาการจ้ัดำการน้ำ�าน้ม ลดำกลิ�น้หืน้ ทั่�เกิดำจ้ากการเก็บน้ำ�าน้มไวิ้น้าน้จ้น้เกิน้ไป และ
เพื�อให้ล้กน้้อยไดำ้รับสัารอาหารทั่�สัดำ ใหม่ อย่างครบถึ้วิน้ เพ่ยงลงทัะเบ่ยน้เข้าใชุ้งาน้และสัแกน้ QR Code ผ่าน้แอปฯ “SUNFAMILY” โดำยเริ�มเปิดำ
ใชุ้งาน้ใน้ไทัยครั�งแรกเมื�อ พ.ค. ทั่�ผ่าน้มา พร้อมขยายล้กค้าใน้กลุ่มภั้มิภัาค ASEAN ดำ้วิยภัาษัาทั้องถึิ�น้ เพื�อการเข้าถึึงของสัมาร์ทัมัม ตอบโจ้ทัย์
ควิามต้องการของล้กค้า และเตร่ยมพร้อมสั้่การแข่งขัน้ใน้ตลาดำดำิจ้ิทััล

 กิจำกรรมสนัับัสนัุนั (Support Activities)
  น้อกเหน้ือจ้ากกิจ้กรรมหลักใน้การดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้แล้วิ บริษััทัฯ ยังม่การสั่งเสัริมให้เกิดำองค์กรแห่งน้วิัตกรรม ผ่าน้โครงการ “THIP
 INNOVENTURE”พร้อมกับปรับวิัฒน้ธรรมองค์กร และการสัร้างน้วิัตกรรมควิบค้่ไปดำ้วิย โดำยมุ่งเน้้น้ให้เป็น้วิัฒน้ธรรมทั่�บุคลากรทัุกสั่วิน้งาน้รักการ
เร่ยน้ร้้ กล้าคิดำกล้าทัำา กล้าทั่�จ้ะล้มเหลวิเพื�อเร่ยน้ร้้ และเพิ�มควิามสัามารถึให้กับบุคลากรใน้การสัร้างสัรรค์น้วิัตกรรมใน้ทัุกสั่วิน้งาน้อย่างเป็น้ระบบ 
เพื�อก้าวิเข้าสั้่องค์กรทั่�ขับเคลื�อน้ดำ้วิยน้วิัตกรรมจ้ากทัุกภัาคสั่วิน้ขององค์กร ให้บริษััทัฯ สัามารถึเติบโตอย่างก้าวิกระโดำดำดำ้วิยควิามมั�น้คงและยั�งยืน้
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• เป็น้สัมาชุิก CAC ( Thailand’s Private Sector
  Collective Action Coalition against Corruption)
• No Gift Policy ติดำต่อกัน้เป็น้ปีทั่� 4
• จ้ำาน้วิน้เหตุการณ์ทั่�เกิดำจ้ากการทัุจ้ริต 0 กรณ่
• คะแน้น้ร้อยละ 94 จ้ากผลการสัำารวิจ้การกำากับดำ้แลกิจ้การของบริษััทั
  จ้ดำทัะเบ่ยน้ ประจ้ำาปี 2564 ใน้ระดำับดำ่เลิศ โดำยสัมาคมสั่งเสัริมสัถึาบัน้    
  กรรมการบริษััทัไทัยเป็น้ปีทั่� 4 ต่อเน้ื�องจ้ากปี 2561 
  (GC Score 5 ดำาวิ)
• คะแน้น้ประเมิน้ 100 คะแน้น้ จ้ากการประเมิน้คุณภัาพการ 
  จ้ัดำประชุุมผ้้ถึือหุ้น้ประจ้ำาปี 2564 โดำยสัมาคมสั่งเสัริมผ้้ลงทัุน้ไทัย
  (AGM Checklist 2021)

• รายไดำ้รวิม 3,797.09 ล้าน้บาทั
• สััดำสั่วิน้รายไดำ้แยกตามผลิตภััณฑ์์ ผลิตภััณฑ์์ถึุงพลาสัติก 88.44%
  ผลิตภััณฑ์์หลอดำ 4.82% ผลิตภััณฑ์์อื�น้ๆ 5.79%
• การจ้ำาหน้่ายสัิน้ค้าแยกตามกลุ่มประเทัศ ยุโรป 2,014.00 ล้าน้บาทั   
  ออสัเตรเล่ยและน้ิวิซ่่แลน้ดำ์ 168.22 ล้าน้บาทั  
  อเมริกา 743.35 ล้าน้บาทั
  เอเชุ่ยและกลุ่มประเทัศอื�น้ๆ 366.4 ล้าน้บาทั 
• สััดำสั่วิน้การขายภัายใน้ประเทัศและการสั่งออก.สั่งออก 87.55% 
  ขายใน้ประเทัศ 12.45%
• กำาไรสัุทัธิ 382.8 ล้าน้บาทั
• ภัาษั่จ้่ายออก 77.3 ล้าน้บาทั (ค่าใชุ้จ้่ายภัาษั่เงิน้ไดำ้ 77,287,561 
บาทั)
• การจ้ัดำซ่ื�อวิัตถึุดำิบหลัก
   - จ้ำาน้วิน้ Supplier ใน้ประเทัศ 41 ราย
   - จ้ำาน้วิน้ Supplier ต่างประเทัศ 20 ราย
   - จ้ำาน้วิน้ซ่ัพพลายเออร์ทัั�งใน้พื�น้ทั่� (น้ครปฐม) 2 ราย
   - ม้ลค่าการใชุ้จ้่ายกับซ่ัพพลายเออร์(ใน้ประเทัศ) 29%    
   - ม้ลค่าการใชุ้จ้่ายกับซ่ัพพลายเออร์พื�น้ทั่�อื�น้ ต่างประเทัศ 71%

สัรุปผลกิารด์ำาเน์ิน์งาน์ปี 2564

• การปล่อยก่�าซ่เรือน้กระจ้ก 13,582.95 ตัน้คาร์บอน้ไดำออกไซ่ดำ์
   - การปล่อยก่าซ่เรือน้กระจ้ก โดำยตรง Scope 1 20.89 ตัน้ 
   คาร์บอน้ไดำออกไซ่ดำ์
   - การใชุ้พลังงาน้โดำยอ้อม Scope 2 13,559.28 ตัน้ 
   คาร์บอน้ไดำออกไซ่ดำ์
   - การปล่อยมลพิษัทัางอ้อมอื�น้ๆ Scope 3 2.78 ตัน้ 
   คาร์บอน้ไดำออกไซ่ดำ์
   โดำยจ้ากการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลดำังกล่าวิพบวิ่า  
   ม่การปล่อยปริมาณก่าซ่เรือน้กระจ้กลดำลงจ้ากปีทั่�แล้วิ 7.13%
• การใชุ้พลังงาน้ไฟฟ้าต่อปี 22,651,660 FT 
  (เฉล่�ยต่อเดำือน้ 1,887,638 FT)
• ปริมาณน้ำ�าประปาทั่�ใชุ้ 74,047 ลบ.ม. ต่อปี
  (เฉล่�ย 6,170.58 ลบ.ม. ต่อเดำือน้)
• ปริมาณน้ำ�าทั่�น้ำากลับมาใชุ้ใหม่ 5,201 ลบ.ม. ต่อปี
• ปริมาณน้ำ�าเสั่ยทั่�เข้าสั้่ระบบบำาบัดำน้ำ�าเสั่ย 26,005.36 ลบ.ม. ต่อปี
• การจ้ัดำการของเสั่ย : สัิ�งปฏิิก้ลและวิัสัดำุทั่�ไม่ใชุ้แล้วิเกิดำขึ�น้
  จ้ำาน้วิน้ 1,658,296 กิโลกรัม
     - ร่ไซ่เคิล จ้ำาน้วิน้ 1,552,381 กิโลกรัม คิดำเป็น้ 93%
     - เผาเป็น้เชุื�อเพลิง จ้ำาน้วิน้ 105,914 กิโลกรัม คิดำเป็น้ 7% 
     - ฝ่ังกลบ 0 กิโลกรัม

• ควิามปลอดำภััย
   - อัตราควิามรุน้แรงของการบาดำเจ้็บ (I.S.R.) 17.30
   - อัตราควิามถึ่�การเกิดำอุบัติเหตุ (I.F.R.) 5.27 ครั�ง
   - อัตราการบาดำเจ้็บรวิม (TRIR) 26 ครั�ง
• ล้กค้า
   - ควิามพึงพอใจ้ของล้กค้าใน้ประเทัศ ร้อยละ 90.77
   - ควิามพึงพอใจ้ของล้กค้าต่างประเทัศ ร้อยละ 80
• พน้ักงาน้
ชุั�วิโมงการฝ่ึกอบรม
   - ระดำับปฏิิบัติการ 1.55 ชุม. ต่อคน้ ต่อปี 
   - ระดำับหัวิหน้้างาน้ 8.85 ชุม. ต่อคน้ ต่อปี
   - ระดำับบังคับบัญชุา 8.89 ชุม. ต่อคน้ ต่อปี 
   - ระดำับบริหาร 8.65 ชุม. ต่อคน้ ต่อปี
การจ้้างงาน้ผ้้พิการ
   - จ้ำาน้วิน้ 2 คน้ ม้ลค่า 528,730 บาทัต่อปี
   - สัน้ับสันุ้น้โครงการสัร้างรายไดำ้แก่ผ้้พิการ  
     ม้ลค่า 1,798,720 บาทั

การเติบัโตทางเศรษัฐกิจำ

การจำัดการสิ�งแวดล�อม

การดำาเนัินัการด�านัสังคม

บัรรษััทภิบัาล
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รางวิัลแห่งค่วิามภัาค่ภั้มิใจ

Rising Star Sustainability Excellence 2021

Outstanding Company  
Performance Awards 2021

ESG 100 Company ประจ้ำาปี 2564

Outstanding CEO Awards 2021

Thailand Sustainability Investment  
(THSI) 2019-2021

องค์กรทั่�สัน้ับสันุ้น้งาน้ดำ้าน้คน้พิการระดำับดำ่เดำ่น้  
ประจ้ำาปี 2564
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Design Excellence Awards 2021
G-Mark 2021

Mommy’s Choice แบรน้ดำ์ใน้ดำวิงใจ้คุณแม่

Sustainability Disclosure Recognition

รองชุน้ะเลิศอัน้ดำับ 2 โครงการประกวิดำสัิ�งประดำิษัฐ์
และน้วิัตกรรม ประจ้ำาปี 2564

โรงงาน้อุตสัาหกรรมเชุิงน้ิเวิศทั่�ม่คุณค่าต่อสัังคม 
ระดำับ Bronze Award

โรงงาน้อุตสัาหกรรมเชุิงน้ิเวิศทั่�ม่คุณค่าต่อสัังคม 
ระดำับ Silver Awards

รางวิัลแห่งค่วิามภัาค่ภั้มิใจ
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กิารบริหารค่วิามยั�งย่น์องค่์กิร

 บริษััทัฯให้ควิามสัำาคัญกับการบริหารควิามยั�งยืน้ใน้ทัุกระดำับ ครอบคลุมทัั�งใน้สั่วิน้ของ บรรษััทัภัิบาล เศรษัฐกิจ้ 
สัังคม และสัิ�งแวิดำล้อม โดำยม่การวิิเคราะห์หลักการบริหารควิามเสั่�ยงทัั�งภัายใน้และภัายน้อกองค์กรเข้ามาเป็น้สั่วิน้หน้ึ�งใน้
การกำาหน้ดำกลยุทัธ์การดำำาเน้ิน้งาน้ดำ้าน้ควิามยั�งยืน้ อ่กทัั�งยังน้ำาแน้วิโน้้มและทัิศทัางดำ้าน้ควิามยั�งยืน้ของโลกมาปรับใชุ้กับ
องค์กรเพื�อให้ตอบสัน้องควิามต้องการของผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ยใน้ทัุกกลุ่ม

     หลักการและกรอบัแนัวคิดด�านัความยั�งย่นั (Disclosure 102-16)
 บริษััทัฯ ไดำ้กำาหน้ดำกรอบการดำำาเน้ิน้งาน้ดำ้าน้ควิามยั�งยืน้ภัายใต้เป้าหมายการพัฒน้าทั่�ยั�งยืน้ (SDGs)
และควิามต้องการควิามคาดำหวิังของผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ย

โครงสร�างด�านัการบัริหารจำัดการความยั�งย่นัองค์กรแบั่งเป็นั 2 ระดับั
(Disclosure 102-19, 102-20, 102-22) ได�แก่

ระดับับัริหารจำัดการ
ม่การจ้ัดำตั�งคณะบริหารงาน้ดำ้าน้ควิาม
ยั�งยืน้ และคณะทัำางาน้ดำ้าน้ควิามยั�งยืน้
เพื�อให้การดำำาเน้ิน้งาน้ดำ้าน้ควิามยั�งยืน้
เป็น้ไปตามเป้าหมายและกลยุทัธ์
ทั่�วิางไวิ้

ระดับันัโยบัาย
ม่การกำาหน้ดำน้โยบายดำ้าน้ควิามยั�งยืน้
ขององค์กร และกำาหน้ดำกลยุทัธ์ใน้การ
บริหารงาน้ดำ้าน้ควิามยั�งยืน้ 
(Disclosure 102-26)
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กิลยุทัธ์ ประเด์็น์ เป้าหมายกิารพััฒน์าและผลกิารด์ำาเน์ิน์งาน์ สั้่องค่์กิรยั�งย่น์

การพัฒนัาและกลยุทธ์

มิติด�านั : บัรรษััทภิบัาล
กลยุทัธ์ : สัร้างควิามโปร่งใสั

มิติด�านั : เศรษัฐกิจำ
กลยุทัธ์ : สัร้างควิามยั�งยืน้ทัางธุรกิจ้

เป้าหมายการพัฒนัา

- ผ่าน้การประเมิน้จ้าก IOD การ 
  กำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่และเป็น้ธรรม

- ไดำ้รับการประเมิน้คุณภัาพการจ้ัดำ 
   ประชุุมผ้้ถึือหุ้น้ ประจ้ำาปี 2564  
   โดำยสัมาคมสั่งเสัริมผ้้ลงทัุน้ไทัย

-  อย้่ใน้กลุ่มบริษััทัหลักทัรัพย์ทั่�ม่ 
   การดำำาเน้ิน้งาน้โดำดำเดำ่น้  
   ด้ำาน้สิั�งแวิดำล้อม 
   สัังคม ธรรมาภัิบาล (ESG 100)

- ยอดำขายและล้กค้าทัางธุรกิจ้

- การสัรรหาแรงงาน้ใน้พื�น้ทั่�

- ผลงาน้ดำ้าน้น้วิัตกรรมของบริษััทัฯ

- ผ่าน้เกณฑ์์การประเมิน้มาตรฐาน้ 
  ของล้กค้า มาตรฐาน้ระดำับสัากล

- ยอดำขายสัิน้ค้าดำ้าน้น้วิัตกรรม
   ของบริษััทัฯ

ประเด็นัของการพัฒนัา

-  การกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่และเป็น้   
   ธรรม

-การเปิดำเผยข้อม้ลและการรายงาน้

- สัร้างการเติบโตทัางธุรกิจ้

- สัร้างรายไดำ้ให้กับระบบเศรษัฐกิจ้ 
 และลดำปัญหาควิามยากจ้น้ใน้ชุุมชุน้   
  สัังคม

- สัร้างสัรรค์สัิน้ค้าดำ้วิยน้วิัตกรรมทั่�   
  เป็น้มิตรต่อสัิ�งแวิดำล้อม และตอบ 
  สัน้องควิามต้องการของสัังคมและ 
  ล้กค้า

- มุ่งเน้้น้คุณภัาพสัิน้ค้า 
  ตามมาตรฐาน้ระดำับสัากล

ผู้ลการดำาเนัินังานั

- การกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่และเป็น้    
  ธรรม ผ่าน้การประเมิน้จ้าก IOD  
  94% ติดำต่อกัน้เป็น้ปีทั่� 4

- AGM checklist ไดำ้ 100 คะแน้น้

-  ติดำอัน้ดำับ ESG 100  
   เป็น้ปีทั่� 4 จ้ากสัถึาบัน้ไทัยพัฒน้์

- รายไดำ้รวิม 3,797.09 ล้าน้บาทั

- ม่การจ้้างงาน้ใน้พื�น้ทั่�มากกวิ่า 85%

- ม่ผลงาน้ดำ้าน้น้วิัตกรรมของบริษััทั 
  จ้ำาน้วิน้ 5 ผลิตภััณฑ์์

- ผ่าน้เกณฑ์์มาตรฐาน้สัากล

- ยอดำขายสัิน้ค้าดำ้าน้น้วิัตกรรม  
   44,959,870 ล้าน้บาทั
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กิลยุทัธ์ ประเด์็น์ เป้าหมายกิารพััฒน์าและผลกิารด์ำาเน์ิน์งาน์ สั้่องค่์กิรยั�งย่น์

การพัฒนัาและกลยุทธ์

มิติด�านั : สิ�งแวดล�อม
กลยุทัธ์ : การใสั่ใจ้สัิ�งแวิดำล้อม

มิติด�านั : สังคม
กลยุทัธ์ : พัฒน้าบุคลากร

เป้าหมายการพัฒนัา

- ผ่าน้การรับรองจ้ากหน้่วิยงาน้ทั่�ม่ 
  การดำำาเน้ิน้งาน้โดำดำเดำ่น้ 
  ดำ้าน้สัิ�งแวิดำล้อม

- ปริมาณการใชุ้พลังงาน้ไฟฟ้า
   ลดำลง 3% ต่อปี

- ปริมาณการน้ำาน้ำ�ากลับมาใชุ้ซ่ำ�า

- คุณภัาพน้ำ�า  
  ผ่าน้เกณฑ์์ตามกฎหมาย

- น้ำ�าเสั่ยเข้าสั้่ระบบบำาบัดำ 100%

- ปริมาณการปล่อยก่าซ่เรือน้
  กระจ้กผ่าน้หลักเกณฑ์์ขององค์การ 
  บริหารจ้ัดำการก่าซ่เรือน้ 
  กระจ้ก(องค์การมหาชุน้)

- คุณภัาพอากาศ ผ่าน้เกณฑ์์
  ตามกฎหมาย

- ผลการวิัดำเสั่ยงและแสังผ่าน้
  เกณฑ์์ ตามกฎหมายกำาหน้ดำและ 
  เป็น้ไปตามทั่�กฎหมายกำาหน้ดำ

- ผลการบริหารจ้ัดำการสัภัาพ
  แวิดำล้อมใน้การทัำางาน้เป็น้ไป
  ตามมาตรฐาน้สัากล

- ผลการจ้ัดำการของเสั่ย และแน้วิทัาง 
  การบริการจ้ัดำการเป็น้ไปตามทั่� 
  กฎหมายกำาหน้ดำ

- การจ้ัดำการของเสั่ยโดำย 
  การฝ่ังกลบเป็น้ศ้น้ย์

- ผลการจ้ัดำการของเสั่ยอย่าง ถึ้กวิิธ่  
  ตามมาตรฐาน้สัากล หรือ 
  ข้อกำาหน้ดำทัางกฎหมาย

- ปฏิิบัติต่อพน้ักงาน้อย่างเทั่าเทั่ยม 
  ไม่เลือกปฏิิบัติ,ม่เสัร่ภัาพใน้การ  
  แสัดำงควิามคิดำเห็น้, 
  ไม่วิ่าจ้้างแรงงาน้เดำ็กหรือ
  แรงงาน้บ่บบังคับ

ประเด็นัของการพัฒนัา

- มุ่งเน้้น้ลดำการสั้ญเสั่ยของการใชุ้ 
  ปริมาณไฟฟ้าใน้การทัำางาน้

- พัฒน้ากระบวิน้การเพื�อลดำ
  การใชุ้พลังงาน้

- การใชุ้ทัรัพยากรน้ำ�า

- ปรับปรุงกระบวิน้การใชุ้น้ำ�าให้
  เกิดำควิามคุ้มค่าสั้งสัุดำ

- การบำาบัดำน้ำ�าเสั่ย

- การปล่อยก่าซ่เรือน้กระจ้กและ 
  สัภัาพอากาศ

- การควิบคุม ตรวิจ้สัอบสัภัาพ 
  แวิดำล้อมทัางอากาศ

- การจ้ัดำการมลภัาวิะทัางเสั่ยง
  และแสัง

- บริหารจ้ัดำการสัภัาพแวิดำล้อม
  ใน้การทัำางาน้ให้เป็น้ไปตาม 
  มาตรฐาน้ทั่�กำาหน้ดำ

- การจ้ัดำการของเสั่ย

- ดำ้าน้สัิทัธิมนุ้ษัยชุน้และการ
  ปฏิิบัติต่อแรงงาน้อย่างเป็น้ธรรม

ผู้ลการดำาเนัินังานั

- ไดำ้รับรางวิัล Green Industry    
   Level 4

- การใชุ้ไฟฟ้าลดำลง 2.29% 
  จ้ากปี 2563
- การใชุ้พลังงาน้ต่อหน้่วิยการ
  ผลิต 0.62 kWh/ton

- ม่การน้ำาน้ำ�าทั่�ผ่าน้ระบบการ
  บำาบัดำกลับมาใชุ้ 7% ต่อปี หรือ    
  5,201ล้กบาศก์เมตร/ปี

- คุณภัาพน้ำ�าผ่าน้เกณฑ์์ตาม
  กฎหมาย

- น้ำ�าเสั่ยเข้าสั้่ระบบบำาบัดำ 100%

- ปริมาณการปล่อยก่าซ่เรือน้
   กระจ้ก 13,582,954 ตัน้ 
   คาร์บอน้ไดำออกไซ่ดำ์

- คุณภัาพอากาศ ผ่าน้เกณฑ์์
  ตามกฎหมาย

- ผลการวิัดำเสั่ยงและแสังผ่าน้
  เกณฑ์์ ตามกฎหมายกำาหน้ดำ

- ผลการบริหารจ้ัดำการสัภัาพ
  แวิดำล้อมใน้การทัำางาน้เป็น้ไป
  ตามมาตรฐาน้สัากล

- ร่ไซ่เคิล1,552,381กิโลกรัม

- เผาเป็น้เชุื�อเพลิง105,914 กิโลกรัม

- ฝ่ังกลบ 0 กิโลกรัม

- การจ้ัดำการของเสั่ยถึ้กวิิธ่ตาม 
   มาตรฐาน้สัากลและข้อกำาหน้ดำ
   ทัางกฎหมาย

- ไดำ้รับรองมาตรฐาน้ BSCI
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กิลยุทัธ์ ประเด์็น์ เป้าหมายกิารพััฒน์าและผลกิารด์ำาเน์ิน์งาน์ สั้่องค่์กิรยั�งย่น์

การพัฒนัาและกลยุทธ์

กลยุทัธ์ : การสัร้างสั่วิน้ร่วิม
กับชุุมชุน้

เป้าหมายการพัฒนัา

- จ้ำาน้วิน้หลักสั้ตรการจ้ัดำการ
  อบรมภัายใน้และจ้ำาน้วิน้ผ้้เข้าอบรม

- สัื�อสัารข้อม้ลสั้่พน้ักงาน้

- จ้ำาน้วิน้สัมาชุิกกองทัุน้สัำารอง
   เล่�ยงชุ่พ
- จ้ำาน้วิน้สัมาชุิกสัหกรณ์
   ออมทัรัพย์

- ข้อม้ลพน้ักงาน้กลับเข้ามา 
  ทัำางาน้หลังคลอดำบุตร

- อัตราอุบัติเหตุเป็น้ศ้น้ย์

- จ้ำาน้วิน้หลักสั้ตรการอบรม 
  ดำ้าน้ควิามปลอดำภััย

- จ้ำาน้วิน้พน้ักงาน้เข้าร่วิมโครง
  การกิจ้กรรมกับบริษััทัฯ

- จ้ำาน้วิน้ผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้สั่วิน้เสั่ยของ 
   บริษััทัฯ ทั่�ไดำ้ประโยชุน้์

- สัน้ับสันุ้น้งบประมาณกิจ้กรรม 
  ทั่�สั่งผลลัพธ์ทัางสัังคม

ประเด็นัของการพัฒนัา

- การพัฒน้าควิามร้้ สั้่การเติบโต 
  ตามสัายอาชุ่พ

- การเข้าถึึงข้อม้ล และการรับร้้    
  ข่าวิสัารของพน้ักงาน้

- การสัร้างควิามมั�น้คงใน้ชุ่วิิต
  การทัำางาน้ของพน้ักงาน้

- การสัร้างควิามผ้กพัน้ใน้องค์กร

- ดำ้าน้ควิามปลอดำภััยใน้การทัำางาน้

- การเสัริมสัร้างควิามร้้ ควิาม
  เข้าใจ้เก่�ยวิกับควิามปลอดำภััยใน้ 
  การทัำางาน้ การสั่งเสัริมให้เกิดำ 
  ควิามตระหน้ักดำ้าน้ควิามปลอดำภััย 
 ใน้การทัำางาน้

- สั่งเสัริมและสัร้างการม่สั่วิน้ร่วิมทัั�ง   
  ภัายใน้และภัายน้อกองค์กร เพื�อ 
  สัร้างสัรรค์ชุุมชุน้และสัังคม

ผู้ลการดำาเนัินังานั

- จ้ัดำอบรมภัายใน้ 20 หลักสั้ตร  
   ผ้้เข้าอบรม 649 คน้
- จ้ัดำอบรมภัายน้อก 22 หลักสั้ตร  
   ผ้้เข้าอบรม 41 คน้

- ดำำาเน้ิน้การสัื�อสัารทัุกชุ่องทัางของ   
  องค์กร อาทัิ E-mail, Intranet,  
  LINE กลุ่ม, ภัาพหน้้าจ้อ   
  คอมพิวิเตอร์, สัื�อโซ่เชุ่ยลต่างๆ,  
  บอร์ดำประชุาสััมพัน้ธ์, Morning  
  Talk และกล่องรับควิามคิดำเห็น้
- ประชุุมTown Hall ประจ้ำาเดำือน้ 
  กับทัางผ้้บริหารเพื�อชุ่�แจ้งข่าวิ และ 
  อัพเดำทัสัถึาน้การณ์โควิิดำ 19  
  ของทัางบริษััทั

- กองทัุน้สัำารองเล่�ยงชุ่พ  
   ม่สัมาชุิก 373 คน้
- สัหกรณ์ออมทัรัพย์ 
   ม่สัมาชุิก 423 คน้

- พน้ักงาน้กลับเข้ามาทัำางาน้ 
   หลังคลอดำบุตร 90%

- อัตราควิามถึ่�การเกิดำอุบัติเหตุ 
   I.F.R) อย้่ทั่� 5.27%

- จ้ัดำอบรมหลักสั้ตรดำ้าน้ควิาม 
  ปลอดำภััย 7 หลักสั้ตร ต่อปี

- พน้ักงาน้เข้าร่วิม 
  โครงการ จ้ำาน้วิน้ 417 คน้

- ผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้สั่วิน้เสั่ยของบริษััทัฯ  
  ทั่�ไดำ้รับประโยชุน้์  
  จ้ำาน้วิน้ 33,682 คน้

- งบประมาณทั่�สั่งผลลัพธ ์
  ทัางสัังคมกวิ่า 3,735,202 บาทั



24 ทานตะวัันอุุตสาหกรรม  รายงานควัามยั�งยืน 2564

กิารด์ำาเน์ิน์งาน์กิับผ้้ม่สั่วิน์ได์้เสั่ย (Disclosure 102-43)

 บริษััทัฯไดำ้ม่การดำำาเน้ิน้การวิางกลยุทัธิ�ของธุรกิจ้โดำยคำาน้ึงถึึงผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ยใน้ทัุกภัาคสั่วิน้และให้ม่ควิามสัอดำคล้อง
กับสัถึาน้การณ์และแน้วิโน้้มของการเปล่�ยน้แปลงของโลก
 ผลการดำำาเน้ิน้งาน้เพื�อตอบสัน้องต่อควิามต้องการและควิามคาดำหวิังของผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ยใน้รายงาน้ฉบับน้่� เป็น้การ
ดำำาเน้นิ้งาน้ตลอดำปี 2564 ทั่�บรษิัทััฯยงัคงใชุ้การจ้ำาแน้กกลุม่ผ้ม้ส่่ัวิน้ได้ำเส่ัยของบรษิัทััฯออกเป็น้ 7 กลุม่ (Disclosure102-40) 
ซ่ึ�งไดำ้แก่ พน้ักงาน้ ผ้้ถึือหุ้น้ ล้กค้า ค้่ค้า ค้่แข่งขัน้ทัางการค้า หน้่วิยงาน้ราชุการ และ ชุุมชุน้และสัังคม

ผู้ลการดำาเนัินังานักับัผู้้�มีส่วนัได�เสีย

กลุ่มผู้้�มีส่วนัได�เสีย

พน้ักงาน้

ผ้้ถึือหุ้น้

ล้กค้า

สิ�งที�บัริษััทตอบัสนัอง

- ม่การประเมิน้ 360 องศา 
  เพื�อควิามยุติธรรมและครอบคลุม
- ม่การจ้ัดำกิจ้กรรมให้แก่พน้ักงาน้ทัั�งกิจ้กรรม 
  ทั่�สั่งเสัริมสัุขภัาพ และให้ควิามร้้เรื�องการ 
  ออมเงิน้ พร้อมเตร่ยมตัวิสั้่วิัยน้เกษั่ยณ
- ม่การจ้ัดำหลักสั้ตรการฝ่ึกอบรมทั่�เหมาะสัมใน้    
   ทัุกตำาแหน้่งงาน้
- กำาหน้ดำน้โยบาย และวิิธ่ปฏิิบัติของฝ่่าย 
   ทัรัพยากรบุคคลให้สัอดำคล้องกับกฎหมาย 
   ทั่�เก่�ยวิข้อง
- สั่งเสัริมควิามก้าวิหน้้าใน้สัายอาชุ่พสัำาหรับ 
  พน้ักงาน้ใน้องค์กร และให้ค่าตอบแทัน้และผล 
  ประโยชุน้์อื�น้ๆทั่�เหมาะสัม
- ม่การจ้ัดำอบรมควิามปลอดำภััยตาม 
  ทั่�กฎหมายกำาหน้ดำ

- สัร้างผลตอบแทัน้ทั่�ดำ่และจ้่ายเงิน้ปัน้ผล 
- เปิดำเผยข้อม้ลของบริษััทัฯอย่างโปร่งใสั 
   และทััน้เหตุการณ์
- จ้ัดำทัำาน้โยบายการกำากับกิจ้การทั่�ดำ่
- ไดำ้รับการรับรองเป็น้สัมาชุิกของสัมาคม 
   สั่งเสัริมสัถึาบัน้กรรมการบริษััทัไทัย เพื�อเป็น้ 
   แน้วิร่วิมปฏิิบัติ การต่อต้าน้การทัุจ้ริตคอรัปชุัน้ 
   ใน้ภัาคเอกชุน้
- จ้ัดำให้ม่กิจ้กรรมการเย่�ยมชุม 
   กิจ้การของน้ักลงทัุน้

- ทัำาการตรวิจ้สัอบคุณภัาพของสัิน้ค้า 
  ให้ตรงตามมาตรฐาน้ทั่�กำาหน้ดำ
- ทับทัวิน้โปรแกรมสั่งเสัริมการขาย  
  และราคาขาย
- สั่งมอบสัิน้ค้าตรงตามเวิลาทั่�กำาหน้ดำ
- ซ่ื�อสััตย์ต่อคำาสััญญาทั่�ให้กับล้กค้า
- ประเมิน้ควิามพึงพอใจ้ของล้กค้า 
   เพื�อน้ำามาปรับปรุง

ความคาดหวัง

- การประเมิน้ผลอย่างเป็น้ธรรม
- การพัฒน้าศักยภัาพ
- ค่าตอบแทัน้และสัวิัสัดำิการทั่�เหมาะสัม  
  เป็น้ธรรม
- ควิามปลอดำภััยใน้การทัำางาน้ควิามมั�น้คง 
  ก้าวิหน้้า

- ผลตอบแทัน้จ้ากการลงทัุน้
- การดำำาเน้ิน้งาน้อย่างโปร่งใสั ตรวิจ้สัอบไดำ้
- การสัร้างควิามเจ้ริญเติบโตก้าวิหน้้าขององค์กร

- คุณภัาพสัิน้ค้า
- ราคาทั่�เป็น้ธรรม
- พัฒน้าประสัิทัธิภัาพระบบ โลจ้ิสัติกสั์
- ปฏิิบัติตามมาตรฐาน้สัากลและของล้กค้า 
   อย่างเคร่งครัดำ
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กลุ่มผู้้�มีส่วนัได�เสีย

ค้่ค้า

ค้่แข่งขัน้ทัางการค้า

หน้่วิยงาน้ราชุการ

ชุุมชุน้และสัังคม

สิ�งที�บัริษััทตอบัสนัอง

- ทับทัวิน้หลักการปฏิิบัติและจ้รรยาบรรณทัาง 
   ธุรกิจ้ของค้่ค้า
- จ้ัดำทัำากรอบการจ้ัดำซ่ื�อจ้ัดำจ้้างอย่างเป็น้ธรรม
- ม่การทับทัวิน้และปรับปรุงกระบวิน้ 
   การจ้ัดำซ่ื�อจ้ัดำจ้้าง

- ให้ข้อม้ลทัางการตลาดำทั่�ไม่กระทับค้่แข่ง  
   และดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ภัายใต้การแข่งขัน้ตาม
   กลไลตลาดำเสัร่

- ปฏิิบัติตามกฎหมาย ระเบ่ยบ ข้อบังคับต่างๆ
   ทั่�เก่�ยวิข้องกับการดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ 
   อย่างถึ้กต้อง โปร่งใสั
- ควิบคุมคุณภัาพสัิ�งแวิดำล้อมให้ไดำ้ตามมาตรฐาน้ 
   ทั่�กฎหมายกำาหน้ดำ

- จ้้างแรงงาน้ทั้องถึิ�น้ สั่งเสัริม 
   การพัฒน้าอาชุ่พของคน้ใน้ชุุมชุน้
- พัฒน้าโครงการทั่�เก่�ยวิข้องกับชุุมชุน้
- รับฟังข้อร้องเร่ยน้จ้ากชุุมชุน้
- ลงพื�น้ทั่�เก็บแบบสัำารวิจ้ผลกระทับชุุมชุน้
- ปฏิิบัติตัวิเป็น้สัมาชุิกทั่�รับผิดำชุอบต่อชุุมชุน้

ความคาดหวัง

- ปฏิิบัติตามสััญญาและข้อตกลงของค้่ค้า
- การปฏิิบัติต่อค้่ค้าอย่างเป็น้ธรรมและเทั่าเทั่ยม
- ยึดำมั�น้ใน้ควิามซ่ื�อสััตย์โปร่งใสั

- ดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้อย่างโปร่งใสั 
   เป็น้ธรรม ภัายใต้กติกาการแข่งขัน้ทั่�ดำ่
- ดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ภัายใต้การแข่งขัน้ 
   ตามกลไกการตลาดำเสัร่

- ปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบข้อบังคับและกฎหมาย
- ให้ควิามร่วิมมือสัน้ับสันุ้น้โครงการของภัาครัฐ
- การอนุ้รักษั์สัิ�งแวิดำล้อม

- การจ้้างงาน้
- การลดำผลกระทับต่อชุมุชุน้จ้ากการดำำาเน้นิ้กิจ้การ
- การพัฒน้าดำ้าน้การศึกษัา
- การพัฒน้าดำ้าน้สัิ�งแวิดำล้อม
- การพัฒน้าดำ้าน้เศรษัฐกิจ้
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ประเด์็น์สัำาค่ัญด์้าน์ค่วิามยั�งย่น์

 บริษััทัฯ ม่การระบุประเดำ็น้ควิามสัำาคัญดำ้าน้ควิามยั�งยืน้โดำยพิจ้ารณาจ้ากข้อม้ลแน้วิโน้้มทัิศทัางการเปล่�ยน้แปลงของ
โลก แผน้ธุรกิจ้ของบริษััทัฯ การบริหารควิามเสั่�ยง และเป้าหมายการพัฒน้าทั่�ยั�งยืน้ของสัหประชุาชุาติ (Sustainable  
Development Goals) โดำยม่วิัตถึุประสังค์เพื�อสัื�อสัารทัิศทัางการดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ขององค์กร และกระบวิน้การดำำาเน้ิน้งาน้
ดำ้าน้ควิามยั�งยืน้ เพื�อตอบสัน้องควิามคาดำหวิังของผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ยใน้ทัุกกลุ่ม ตามมาตรฐาน้ของ GRI หรือ 
GRI Sustainability Reporting Standards (Disclosure 102-40)

หลักการคัดเล่อกประเด็นัสำาคัญ (Materiality)

1. การระบัุประเด็นัสำาคัญ (Identification) ของกลุ่มผู้้�มีส่วนัได�เสียและองค์กร
 บริษััทัฯ ไดำ้ทัำาการรวิบรวิมข้อม้ลสัำาคัญทัั�งจ้ากปัจ้จ้ัยภัายใน้ ซ่ึ�งไดำ้แก่เป้าหมายและแผน้ธุรกิจ้ขององค์กร และ
ภัายน้อก คือทัิศทัางการเปล่�ยน้แปลงของโลก และควิามคาดำหวิังของผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ย ทั่�อาจ้สั่งผลดำ้าน้ควิามยั�งยืน้ขององค์กร
ทัั�งทัางดำ้าน้ เศรษัฐกิจ้ สัังคม และสัิ�งแวิดำล้อม โดำยชุ่วิงเวิลารายงาน้ครอบคลุมตั�งแต่วิัน้ทั่� 1 มกราคม- 31 ธัน้วิาคม 2564

2. การจำัดลำาดับัความสำาคัญ (Prioritization)
 บริษััทัฯ น้ำาประเดำ็น้ทั่�ม่น้ัยสัำาคัญต่อองค์กรและต่อผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ยมาเทั่ยบเค่ยงกับควิามสัอดำคล้องใน้ประเดำ็น้และตัวิ
ชุ่�วิัดำตามมาตรฐาน้ GRI จ้ากน้ั�น้ให้ค่าคะแน้น้พิจ้ารณาลำาดำับควิามสัำาคัญใน้ 2 เกณฑ์์แล้วิกำาหน้ดำประเดำ็น้ลงตาราง
Materiality Matrix โดำยม่รายละเอ่ยดำและควิามสัำาคัญของแกน้ต่างๆดำังน้่�

 • แกน้น้อน้ : เป็น้ประเดำ็น้ทั่�สัำาคัญต่อองค์กร พิจ้ารณาผลกระทับ โอกาสั / ควิามเสั่�ยงทั่อาจ้เกิดำต่อองค์กรทัั�งใน้ 
                          ระยะสัั�น้และระยะยาวิ 

 • แกน้ตั�ง : เป็น้ประเดำ็น้ทั่�ม่สั่วิน้สัำาคัญต่อผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ยใน้การตัดำสัิน้ใจ้ต่างๆต่อองค์กร โดำยพิจ้ารณาจ้ากระดำับผล 
                       กระทับและควิามสัำาคัญทั่อาจ้เกิดำขึ�น้จ้ากองค์กรต่อกลุ่มผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ย

3. การให�เหตุผู้ล (Validation)
 ประเดำ็น้สัำาคัญทั่�ไดำ้จ้ากการวิิเคราะห์ ไดำ้ผ่าน้การพิจ้ารณาเห็น้ชุอบจ้ากคณะกรรมการกำากับน้โยบายควิามยั�งยืน้
องค์กร (Disclosure 102-32) โดำยเฉพาะประเดำ็น้จ้ากกลุ่มล้กค้า และแน้วิโน้้มของโลกดำ้าน้ควิามยั�งยืน้ใน้กลุ่ม
อุตสัาหกรรมพลาสัติก พบวิ่า ม่ประเดำ็น้ดำ้าน้ควิามยั�งยืน้ใน้ปี 2564 ดำังน้่�



27ทานตะวัันอุุตสาหกรรม  รายงานควัามยั�งยืน 2564

การบัริหารกิจำการพ่�นัฐานั
1. กลยุทัธิ�ทัางธุรกิจ้
2. การกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่
3. การบริหารจ้ัดำการควิามเสั่�ยง
4. การม่สั่วิน้ร่วิมของผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ย

21
28
34
24

ระดับัความสำาคัญต่อทานัตะวันั

ระ
ดับั

คว
าม

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้้�ม

ีส่ว
นัไ

ด�ส
่วนั

เส
ีย

สังคม
1. สัิทัธิมนุ้ษัยชุน้
2. อาชุ่วิอน้ามัยและควิามปลอดำภััย
3. การม่สั่วิน้ร่วิมกับชุุมชุน้

50
53
45

เศรษัฐกิจำ
1. ผลประกอบการณ์ทั่�ดำ่
2. การบริหารจ้ัดำการห่วิงโซ่่อุปทัาน้
3. น้วิัตกรรมและเทัคโน้โลย่

36
38
13

สิ�งแวดล�อม
1. การใชุ้พลังงาน้
2. การเปล่�ยน้แปลงสัภัาพภั้มิอากาศ
3. การจ้ัดำการของเสั่ย

40
41
43
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 คณะกรรมการและผ้้บริหารของบริษััทั ยึดำมั�น้ใน้หลักการกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่ ตามหลักการกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่
สัำาหรับบริษััทัจ้ดำทัะเบ่ยน้ปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของสัำาน้ักงาน้คณะกรรมการ
กำากับหลักทัรัพย์และตลาดำหลักทัรัพย์ เพื�อสัร้างควิามยั�งยืน้ใน้การดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้

 บริษััทัฯ ม่ควิามมุ่งมั�น้ทั่�จ้ะสัร้างควิามน้่าเชุื�อถึือให้กับผ้้ลงทัุน้ และผ้้ทั่�ม่สั่วิน้ไดำ้สั่วิน้เสั่ยต่อการดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ เพิ�ม
ม้ลค่าขององค์กรและสั่งเสัริมการเติบโตอย่างยั�งยืน้ของบริษััทัฯ ดำ้วิยการบริหารจ้ัดำการธุรกิจ้ตามหลักการกำากับดำ้แลกิจ้การ 
เพื�อให้สัามารถึบรรลุเป้าหมาย อัน้เป็น้คุณค่าพื�น้ฐาน้ขององค์กรชุั�น้น้ำา ดำังน้ั�น้ บริษััทัฯจ้ึงไดำ้กำาหน้ดำน้โยบายการกำากับดำ้แล
กิจ้การ เพื�อเป็น้กรอบใน้การปฏิิบัติงาน้ดำ้าน้ต่างๆ ดำังต่อไปน้่�
 1. คณะกรรมการบริษััทั ผ้้บริหาร และพน้ักงาน้ทัุกคน้ จ้ะปฏิิบัติตามค้่มือหลักการกำากับดำ้แลกิจ้การของบริษััทัฯ 
ดำ้วิยควิามเชุื�อมั�น้ และเข้าใจ้ใน้หลักการกำากับดำ้แลกิจ้การ
 2. คณะกรรมการบริษััทั ผ้้บริหาร และพน้ักงาน้ทัุกคน้ จ้ะน้ำาหลักการกำากับดำ้แลกิจ้การของบริษััทัฯ ไปปฏิิบัติใน้การ
บริหารจ้ัดำการธุรกิจ้ทัุกระดำับ
 3. คณะกรรมการบริษััทั ผ้้บริหาร และพน้ักงาน้ทัุกคน้ จ้ะยึดำมั�น้ใน้ควิามเป็น้ธรรม ปฏิิบัติต่อผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้สั่วิน้เสั่ย
อย่างเทั่าเทั่ยมกัน้ และปฏิิบัติงาน้เพื�อผลประโยชุน้์ของบริษััทัฯ อย่างเต็มควิามสัามารถึ ดำ้วิยควิามสัุจ้ริต โปร่งใสัทั่�สัามารถึ
ตรวิจ้สัอบไดำ้
 4. คณะกรรมการบริษััทั ผ้้บริหาร และพน้ักงาน้ทัุกคน้ อาจ้เสัน้อแน้ะปรับปรุงน้โยบายการกำากับดำ้แลกิจ้การของบริ
ษััทัฯ เพื�อให้สัอดำคล้อง และเหมาะสัมกับมาตรฐาน้การดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ และควิามต้องการของสัังคมทั่�เปล่�ยน้แปลงไปและเป็น้
ไปตามมาตรฐาน้สัากล

 บริษััทัฯ กำาหน้ดำให้เป็น้หน้้าทั่�และควิามรับผิดำชุอบของกรรมการ ผ้้บริหาร และพน้ักงาน้ทัุกคน้ ทั่�จ้ะต้องรับทัราบ
และปฏิิบัติตามน้โยบายและข้อกำาหน้ดำทั่�ม่อย้่ใน้ค้่มือหลักการกำากับดำ้แลกิจ้การของบริษััทัฯ อ่กทัั�ง ผ้้บริหารทัุกระดำับจ้ะต้อง
ดำ้แลรับผิดำชุอบ และถึือเป็น้เรื�องสัำาคัญใน้การสั่งเสัริมให้พน้ักงาน้ภัายใต้การบังคับบัญชุาม่ควิามร้้ควิามเข้าใจ้ และปฏิิบัติ
ตามค้่มือหลักการกำากับดำ้แลกิจ้การของบริษััทัฯอย่างเคร่งครัดำ
 บริษััทัฯ จ้ะไม่ดำำาเน้ิน้การใดำๆทั่�ผิดำกฎหมาย หรือขัดำกับหลักการกำากับดำ้แลกิจ้การ หากกรรมการ ผ้้บริหาร หรือ
พน้ักงาน้กระทัำาผิดำหลักการกำากับดำ้แลกิจ้การตามทั่�กำาหน้ดำไวิ้จ้ะไดำ้รับโทัษัทัางวิิน้ัยอย่างเคร่งครัดำ และหากม่การกระทัำาทั่�
เชุื�อไดำ้วิ่าทัำาผิดำกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ระเบ่ยบ และข้อบังคับของภัาครัฐ บริษััทัฯจ้ะสั่งเรื�องให้เจ้้าหน้้าทั่�รัฐดำำาเน้ิน้การต่อไป
 หากพน้ักงาน้ทัุกระดำับของบริษััทัฯประสับปัญหาใน้การตัดำสัิน้ใจ้ หรือปฏิิบัติงาน้เก่�ยวิกับจ้รรยาบรรณธุรกิจ้ทั่�มิไดำ้
กำาหน้ดำไวิ้ใน้จ้รรยาบรรณธุรกิจ้ของบริษััทัฯให้ตั�งคำาถึามเก่�ยวิกับการกระทัำาน้ั�น้กับตน้เอง ดำังน้่�
1. การกระทัำาน้ั�น้ขัดำต่อกฎหมายหรือไม่
2. การกระทัำาน้ั�น้ขัดำต่อน้โยบาย หรือจ้รรยาบรรณ หรือสั่งผลต่อภัาพลักษัณ์ของบริษััทัฯหรือไม่
3. การกระทัำาน้ั�น้สั่งผลเสั่ยต่อผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้สั่วิน้เสั่ยของบริษััทัฯอย่างร้ายแรงหรือไม่ 
 ทัั�งน้่� หากพน้ักงาน้พบการกระทัำาผิดำกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำากับดำ้แลกิจ้การ ให้แจ้้งข้อร้องเร่ยน้หรือข้อ
กล่าวิหาไปยังประธาน้กรรมการบริษััทั บริษััทัฯจ้ะดำำาเน้ิน้การตรวิจ้สัอบโดำยไม่เปิดำเผยชุื�อผ้้แจ้้งเบาะแสั เพื�อคุ้มครองผลกระ
ทับทั่�อาจ้เกิดำขึ�น้กบัผ้แ้จ้้งข้อร้องเรย่น้หรอืข้อกล่าวิหาดำงักล่าวิ ซ่ึ�งเป็น้ไปตามน้โยบายการแจ้้งเบาะแสัหรอืข้อร้องเรย่น้ของบรษิัทััฯ

กิารกิำากิับด์้แลกิิจกิารทั่�ด์่

นัโยบัายการกำากับัด้แลกิจำการ

ภาพรวมของนัโยบัายและแนัวปฏิิบััติการกำากับัด้แลกิจำการ

การติดตามด้แลให�มีการปฏิิบััติ
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 คณะกรรมการบริษััทัฯ ไดำ้ม่มติอนุ้มัติน้โยบายการกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่ ซ่ึ�งน้โยบายดำังกล่าวิไดำ้ม่การทับทัวิน้ปรับปรุง
และอนุ้มัติโดำยคณะกรรมการบริษััทัทุักปี เพื�อให้คณะกรรมการบริษััทั ผ้้บริหาร และพนั้กงาน้ทัุกคน้ยึดำถึือเป็น้แน้วิทัางใน้
การปฏิิบัติงาน้เพื�อสั่งเสัริมให้เป็น้บริษััทัทั่�ม่ประสัิทัธิภัาพใน้การดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ ม่การกำากับดำ้แลกิจ้การและการบริหารจ้ัดำการ
ทั่�เป็น้เลิศ ม่คุณธรรมใน้การดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ ม่ควิามโปร่งใสั และตรวิจ้สัอบไดำ้ เพื�อพัฒน้าและยกระดำับระบบการกำากับดำ้แล
กิจ้การทั่�ดำ่ของบริษััทัฯ ให้ม่ประสัิทัธิภัาพอย่างต่อเน้ื�อง และเป็น้การสัร้างควิามเชุื�อมั�น้ให้แก่ผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ยทัุกกลุ่ม ตลอดำจ้น้
น้ำาไปส้ั่การเติบโตอย่างยั�งยืน้ขององค์กร บริษััทัฯ ไดำ้จ้ัดำให้ม่การเผยแพร่น้โยบายการกำากับดำ้แลกิจ้การท่ั�ดำ่ทัางเว็ิบไซ่ต์ของ
บริษััทัฯ (www.thantawan.com) และระบบสัื�อสัารภัายใน้ของบริษััทัฯ (Intranet) เพื�อควิามสัะดำวิกของกรรมการ
ผ้้บริหารและพน้ักงาน้ ใน้การเข้าถึึง
 น้อกจ้ากน้่� บริษััทัฯ ไดำ้จ้ัดำให้ม่การเสัริมสัร้างควิามร้้ควิามเข้าใจ้เก่�ยวิกับน้โยบายการกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่และหลัก
ใน้การปฏิิบัติอย่างต่อเน้ื�อง อาทัิ จ้ัดำการบรรยายเรื�องการกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่ให้แก่พน้ักงาน้ใน้การปฐมน้ิเทัศสัำาหรับ
พน้ักงาน้ใหม่ รวิมทัั�งจ้ัดำทัำาสัื�อการเร่ยน้ร้้เรื�องหลักการกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่ เพื�ออธิบายหัวิข้อต่าง ๆ ทั่�สัำาคัญและเพื�อให้ง่าย
ต่อการทัำาควิามเข้าใจ้ เชุ่น้ การต่อต้าน้ทัุจ้ริตและคอร์รัปชุัน้ การให้และรับของขวิัญ ข้อม้ลสั่วิน้บุคคลและควิามเป็น้สั่วิน้ตัวิ 
รวิมถึึงเรื�องอื�น้ ๆ ซ่ึ�งเป็น้เรื�องใกล้ตัวิทั่�พน้ักงาน้ควิรทัราบอ่กดำ้วิย

 คณะกรรมการบริษััทั สั่งเสัริมให้บริษััทัฯ เป็น้องค์กรทั่�ม่ประสัิทัธิภัาพใน้การดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ การกำากับดำ้แลกิจ้การ 
และการบริหารจ้ัดำการทั่�ดำ่ โดำยมุ่งเน้้น้การสัร้างประโยชุน้์ทั่�ดำ่ให้แก่ผ้้ถึือหุ้น้และคำาน้ึงถึึงผ้้ทั่�ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ยโดำยรวิม ม่คุณธรรม
ใน้การดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้โปร่งใสั และตรวิจ้สัอบไดำ้ จ้ึงไดำ้กำาหน้ดำเป็น้น้โยบายการกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่ เพื�อให้คณะกรรมการ
ผ้้บริหารและพน้ักงาน้ ยึดำถึือเป็น้แน้วิทัางใน้การปฏิิบัติงาน้ ดำังน้่�
 1. คณะกรรมการบริษััทั ผ้้บริหารและพน้ักงาน้ทัุกคน้มุ่งมั�น้ทั่�จ้ะน้ำาเอาหลักสัำาคัญใน้การกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่ของ
บริษััทัฯ มาใชุ้ใน้การดำำาเน้ิน้งาน้ ม่โครงสัร้างการบริหารทั่�ม่ควิามสััมพัน้ธ์กัน้ระหวิ่างคณะกรรมการบริษััทั ผ้้บริหาร และ
ผ้้ถึือหุ้น้อย่างเป็น้ธรรม
 2. คณะกรรมการบริษััทั จ้ะปฏิิบัติหน้้าทั่�ดำ้วิยควิามทัุ่มเทัและรับผิดำชุอบม่ควิามเป็น้อิสัระ และม่การจ้ัดำแบ่งบทับาทั
หน้้าทั่�ระหวิ่างประธาน้กรรมการและประธาน้เจ้้าหน้้าทั่�บริหารออกจ้ากกัน้อย่างชุัดำเจ้น้
 3. คณะกรรมการบริษััทั ม่บทับาทัสัำาคัญใน้การกำาหน้ดำวิิสััยทััศน้์ กลยุทัธ์ น้โยบาย และแผน้งาน้ทั่�สัำาคัญของบริษััทั 
โดำยจ้ะต้องพิจ้ารณาถึึงปัจ้จ้ัยเสั่�ยงและวิางแน้วิทัางการบริหารจ้ัดำการทั่�ม่ควิามเหมาะสัม รวิมทัั�งต้องดำำาเน้ิน้การเพื�อให้มั�น้ใจ้
วิ่าระบบบัญชุ่รายงาน้ทัางการเงิน้ และการสัอบบัญชุ่ม่ควิามน้่าเชุื�อถึือ
 4. คณะกรรมกำารบริษััทั จ้ะต้องเป็น้ผ้้น้ำาใน้เรื�องจ้ริยธรรม เป็น้ตัวิอย่างใน้การปฏิิบัติงาน้ตามแน้วิทัางการกำากับ
ดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่ของบริษััทั และสัอดำสั่องดำ้แลเรื�องการจ้ัดำการแก้ไขปัญหาควิามขัดำแย้งทัางผลประโยชุน้์ และรายการทั่�เก่�ยวิ
โยงกัน้
 5. คณะกรรมการบริษััทั แต่งตั�งคณะกรรมการชุุดำย่อยขึ�น้ตามควิามเหมาะสัม เพื�อชุ่วิยพิจ้ารณากลั�น้กรองงาน้ทั่�ม่
ควิามสัำาคัญอย่างรอบคอบ
 6. คณะกรรมการบริษััทั ต้องจ้ัดำให้ม่การประเมิน้ผลตน้เองรายปี เพื�อใชุ้เป็น้กรอบใน้การตรวิจ้สัอบการปฏิิบัติ
หน้้าทั่�ของคณะกรรมการบริษััทั
 7. คณะกรรมการบริษััทั เป็น้ผ้้พิจ้ารณากำาหน้ดำมาตรฐาน้ทัางจ้ริยธรรมและจ้รรยาบรรณของบริษััทั เพื�อให้คณะ
กรรมการบริษััทั ผ้้บริหาร พน้ักงาน้ รวิมถึึงล้กจ้้างทัุกคน้ใชุ้เป็น้แน้วิทัางใน้การประพฤติปฏิิบัติควิบค้่ไปกับข้อบังคับและ
ระเบ่ยบของบริษััทัฯ

นัโยบัายการกำากับัด้แลกิจำการที�ดีและจำรรยาบัรรณธุรกิจำ

นัโยบัายการกำากับัด้แลกิจำการที�ดี
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 8. คณะกรรมการบริษััทั จ้ะจ้ัดำให้ม่การเปิดำเผยสัารสัน้เทัศของบริษััทัทัั�งใน้เรื�องทัางการเงิน้และทั่�ไม่ใชุ่เรื�องทัางการ
เงิน้อย่างเพ่ยงพอเชุื�อถึือไดำ้ และทััน้เวิลา เพื�อให้ผ้้ถึือหุ้น้และผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ย ไดำ้รับสัารสัน้เทัศอย่างเทั่าเทั่ยมกัน้ รวิมทัั�งจ้ัดำให้
ม่หน้่วิยงาน้ประชุาสััมพัน้ธ์และหน้่วิยงาน้น้ักลงทัุน้สััมพัน้ธ์ เพื�อรับผิดำชุอบใน้เรื�องการให้ข้อม้ลกับน้ักลงทัุน้และประชุาชุน้
ทัั�วิไป
 9. คณะกรรมการบริษััทั ต้องปฏิิบัติอย่างเทั่าเทั่ยมกัน้ โดำยให้ผ้้ถึือหุ้น้ม่สัิทัธิใน้การเข้าถึึงข้อม้ลสัารสัน้เทัศ และม่
ชุ่องทัางใน้การสัื�อสัารกับบริษััทั
 10. คณะกรรมการบริษััทั ต้องจ้ัดำให้ม่ระบบการคัดำสัรรบุคลากรทั่�จ้ะเข้ามารับผิดำชุอบใน้ตำาแหน้่งบริหารทั่�สัำาคัญทัุก
ระดำับอย่างเหมาะสัมและม่กระบวิน้การสัรรหาทั่�โปร่งใสั เป็น้ธรรม
 11. คณะกรรมการบริษััทั ต้องจ้ัดำให้ม่น้โยบายและระบบทั่�สัน้ับสันุ้น้การต่อต้าน้การทัุจ้ริตและคอร์รัปชุัน้ทั่�ม่
ประสัิทัธิภัาพ เพื�อให้มั�น้ใจ้วิ่าฝ่่ายบริหารไดำ้ตระหน้ักและให้ควิามสัำาคัญกับการต่อต้าน้การทัุจ้ริตและคอร์รัปชุัน้ รวิมทัั�ง
ปฏิิบัติตามมาตรการต่อต้าน้การทัุจ้ริตและคอร์รัปชุัน้
 น้อกจ้ากน้โยบายดำังกล่�าวิ คณะกรรมการบริษััทั ไดำ้กำาหน้ดำหลักการกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่ของ บริษััทัฯ จ้ำาน้วิน้ 8 
หมวิดำ ประกอบดำ้วิย
 1. ตระหน้ักถึึงบทับาทัและควิามรับผิดำชุอบของคณะกรรมการใน้ฐาน้ะผ้้น้ำาองค์กร
     ทั่�สัร้างคุณค่าให้แก่กิจ้การอย่างยั�งยืน้
 2. กำาหน้ดำวิัตถึุประสังค์และเป้าหมายหลักของกิจ้การทั่�เป็น้ไปเพื�อควิามยั�งยืน้
 3. เสัริมสัร้างคณะกรรมการทั่�ม่ประสัิทัธิผล
 4. สัรรหาและพัฒน้าผ้้บริหารระดำับสั้งและการบริหารบุคลากร
 5. สั่งเสัริมน้วิัตกรรมและการประกอบธุรกิจ้อย่างม่ควิามรับผิดำชุอบ
 6. ดำ้แลให้ม่ระบบการบริหารควิามเสั่�ยงและการควิบคุมภัายใน้ทั่�เหมาะสัม
 7. รักษัาควิามน้่าเชุื�อถึือทัางการเงิน้และการเปิดำเผยข้อม้ล
 8. สัน้ับสันุ้น้การม่สั่วิน้ร่วิมและการสัื�อสัารกับผ้้ถึือหุ้น้

 คณะกรรมการบริษััทั ม่น้โยบายจ้ะสั่งเสัริมคุณธรรม จ้ริยธรรม จ้รรยาบรรณ ควิามโปร่งใสั โดำยมุ่งเน้้น้การดำำาเน้ิน้
ธุรกิจ้ตามหลักจ้รรยาบรรณใน้ทัุกดำ้าน้ และสัอดำคล้องกับหลักการน้โยบายการกำากับดำ้แลกิจ้การ เพื�อน้ำาไปสั้่การเป็น้องค์กร
ธรรมาภัิบาล คณะกรรมการ
 บริษััทัไดำ้กำาหน้ดำ “จ้รรยาบรรณใน้การดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้” เพื�อใชุ้เป็น้แน้วิทัางปฏิิบัติทั่�ดำ่ใน้การดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้อย่างเป็น้
ธรรม ต่อผ้้เก่�ยวิข้องทัั�งภัายใน้และภัายน้อกองค์กร รวิมทัั�งการปฏิิบัติต่อผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้สั่วิน้เสั่ย อัน้ไดำ้แก่ ผ้้ถึือหุ้น้ ล้กค้า ค้่ค้า 
เจ้้าหน้่� ค้่แข่งทัางการค้า พน้ักงาน้ สัังคมและสัิ�งแวิดำล้อม ใน้การดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ร่วิมกัน้อย่างเป็น้ธรรม เพื�อสัร้างควิามมั�น้คง
และควิามเจ้ริญเติบโตอย่างต่อเน้ื�อง และยั�งยืน้ให้กับองค์กรและผ้้ถึือหุ้น้ ม่สัาระสัำาคัญดำังน้่�
 1.  การปฏิิบัติต่อผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้สั่วิน้เสั่ย (ผ้้ถึือหุ้น้, ล้กค้า, ค้่ค้า, ค้่แข่งทัางการค้า,เจ้้าหน้่�,  
     พน้ักงาน้, ชุุมชุน้ สัังคมและสัิ�งแวิดำล้อม)
 2. การเคารพกฎหมายและหลักสัิทัธิมนุ้ษัยชุน้สัากล
 3. ควิามปลอดำภััย อาชุ่วิอน้ามัย และสัิ�งแวิดำล้อม
 4. การขัดำแย้งทัางผลประโยชุน้์
 5. รายการทั่�เก่�ยวิข้องกัน้
 6. การรักษัาควิามลับและการใชุ้ข้อม้ลภัายใน้
 7. การต่อต้าน้ทัุจ้ริตคอร์รัปชุั�น้และการแจ้้งเบาะแสั
 8. จ้รรยาบรรณของน้ักลงทัุน้สััมพัน้ธ์
 โดำยม่การเปิดำเผยข้อม้ลดำังกล่าวิใน้ร้ปแบบของรายงาน้แยกต่างหากไวิ้บน้เวิ็บไซ่ต์ของบริษััทัฯ
 www.thantawan.com ภัายใต้หัวิข้อจ้รรยาบรรณธุรกิจ้ หรือ เอกสัารแน้บ 5

จำรรยาบัรรณธุรกิจำ
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 บริษััทัฯ ไดำ้จ้ัดำให้ม่การปรับปรุงน้โยบาย แน้วิปฏิิบัติ และ ระบบการกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่อย่างต่อเน้ื�อง เพื�อเพิ�ม
ประสัิทัธิภัาพการกำากับดำ้แล และเพื�อยกระดำับมาตรฐาน้การกำากับดำ้แลกิจ้การ ของบริษััทัให้สัอดำคล้องกับหลักการกำากับ
ดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่สัำาหรับบริษััทั จ้ดำทัะเบ่ยน้ปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของสัำาน้ักงาน้
คณะกรรมการกำากับหลักทัรัพย์และตลาดำหลักทัรัพย์ใน้ปี 2564 คณะกรรมการบริษััทั ไดำ้อนุ้มัติการปรับปรุงน้โยบาย
แน้วิปฏิิบัติ และระบบการกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่ ดำังน้่�

 1. อนุ้มัติการปรับปรุงน้โยบายการกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่ โดำยการปรับปรุงหลักปฏิิบัติให้ครอบคลุมหลักปฏิิบัติ 8  
 หลักปฏิิบัติ เพื�อเสัริมสัร้างระบบบริหารจ้ัดำการทั่�ดำ่ โปร่งใสั และม่มาตรฐาน้เป็น้สัากล

 2. อนุ้มัติการปรับปรุงน้โยบายต่อต้าน้ทัุจ้ริตคอร์รัปชุัน้ (ฉบับปรับปรุง) เพื�อกำาหน้ดำแน้วิทัางปฏิิบัติและควิามชุัดำเจ้น้ 
 ของ การให้บริจ้าค/การรับบริจ้าค และกำาหน้ดำข้อปฏิิบัติสัำาหรับการตรวิจ้สัอบรายการขัดำแย้งผลประโยชุน้์

 3. อนุ้มัติการปรับปรุงจ้รรยาบรรณใน้การดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ และน้โยบายการแจ้้งเบาะแสัหรือข้อร้องเร่ยน้

 4. อนุ้มัติการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษััทั เพื�อควิามชุัดำเจ้น้ถึึงแน้วิทัางปฏิิบัติและสัอดำคล้องกับการทัำางาน้ 
 ใน้ปัจ้จุ้บัน้

 5. อนุ้มัติการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวิจ้สัอบ ใน้ประเดำ็น้การกำากับดำ้แลมาตรการป้องกัน้การทัุจ้ริตและ 
 คอร์รัปชุั�น้ การควิบคุมภัายใน้และการบริหารควิามเสั่�ยง เพื�อให้สัอดำคล้องตามแน้วิปฏิิบัติทั่�ดำ่สัำาหรับคณะกรรมการ 
 ใน้การกำากับดำ้แลและสั่งเสัริมน้วิัตกรรม (Guideline on Board’s Role in Innovation Governance) และ 
 ให้สัอดำคล้องกับบทับาทัการสัอบทัาน้การกำากับดำ้แลเรื�องสัิ�งแวิดำล้อม สัังคมและการกำากับดำ้แล 
 (Environment, Social, Governance หรือ ESG)

 6. ต่ออายุสัมาชุิกของโครงการแน้วิร่วิมปฏิิบัติ (Collective Action Coalition against corruption) 
 ของภัาคเอกชุน้ไทัยใน้การต่อต้าน้การทัุจ้ริต ซ่ึ�งจ้ะครบกำาหน้ดำอายุการรับรอง 3 ปี ใน้วิัน้ทั่� 4 กุมภัาพัน้ธ์ 2565

 บริษััทัฯ น้ำาหลักการกำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่สัำาหรับบริษััทัจ้ดำทัะเบ่ยน้ปี 2560 มาปฏิิบัติอย่างครบถึ้วิน้

การเปลี�ยนัแปลงและพัฒนัาการที�สำาคัญเกี�ยวกับัการทบัทวนันัโยบัายแนัวปฏิิบััติ  
และระบับัการกำากับัด้แลกิจำการ หร่อกฎบััตรคณะกรรมการในัรอบัปีที�ผู้่านัมา

กรณียังมิได�นัำาหลักหลักการกำากับัด้แลกิจำการที�ดีสำาหรับับัริษััทจำดทะเบัียนัปี 2560  
ในัเร่�องใดมาปฏิิบััติ
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 ใน้ปี 2564 ไม่ม่กรณ่ทั่�กรรมการทั่�ไม่เป็น้ผ้้บริหารลาออกอัน้เน้ื�องจ้ากประเดำ็น้เรื�องการกำากับดำ้แลกิจ้การ รวิมทัั�ง
ไม่ม่กรณ่การกระทัำาผิดำดำ้าน้การทัุจ้ริต หรือ กระทัำาผิดำดำ้าน้จ้ริยธรรม น้อกจ้ากน้่� บริษััทัฯไดำ้รับผลการประเมิน้ใน้เรื�องการ
กำากับดำ้แลกิจ้การทั่�ดำ่ อัน้ไดำ้แก่

การปฏิิบััติในัเร่�องอ่�นั ๆ ตามหลักการกำากับัด้แลกิจำการที�ดี

 บริษััทัฯ ม่การปฏิิบัติดำ้าน้การต่อต้าน้ทัุจ้ริตอย่างต่อเน้ื�องเป็น้บริษััทัทั่�ผ่าน้การรับรองเป็น้แน้วิร่วิมปฏิิบัติของภัาค
เอกชุน้ไทัยใน้การต่อต้าน้ทัุจ้ริต (CAC: Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption) มำาตั�งแต่ปี 2559 และไดำ้รับการรับรองอย่างต่อเน้ื�องใน้ปีน้่�
 อ่กทัั�งม่น้โยบายสัน้ับสันุ้น้การประกอบธุรกิจ้ดำ้วิยคุณธรรม จ้ริยธรรม และดำ้วิยหลักการต่อต้าน้การทัุจ้ริต ทัุกร้ป
แบบ และให้ควิามสัำาคัญกับผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้สั่วิน้เสั่ยทัุกภัาคสั่วิน้ ม่ขั�น้ตอน้การปฏิิบัติงาน้และการมอบหมายหน้้าทั่�ควิามรับผิดำ
ชุอบอย่างชุัดำเจ้น้ เพื�อการให้ปฏิิบัติงาน้เป็น้ไปอย่างถึ้กต้อง และโปร่งใสั ม่มาตรการการแจ้้งเบาะแสั และกลไกคุ้มครองผ้้
แจ้้งเบาะแสั
 ทัั�งน้่�บริษััทัฯไดำ้จ้ัดำให้ม่ชุ่องทัางทั่�ผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ยสัามารถึร้องเร่ยน้หรือแสัดำงควิามเห็น้ต่างๆโดำยตรงแกคณะกรรมกา
รบริษััทัฯ โดำยผ่าน้ชุ่องทัางดำังน้่�
 1.  สั่งผ่าน้ไปรษัณ่ย์ถึึงประทัาน้กรรมการ บริษััทั ทัาน้ตะวิัน้อุตสัาหกรรม จ้ำากัดำ (มหาชุน้)  
              เลขทั่� 123 อาคารซ่ัน้ทัาวิเวิอร์สั เอ ชุั�น้ 32 
     ถึน้น้วิิภัาวิดำ่รังสัิต แขวิงจ้อมพล เขตจ้ตุจ้ักร กทัม. 10900
 2. จ้ดำหมายอิเล็คทัรอน้ิคสั์ถึึงประธาน้กรรมการทั่�
     e-mail : board-thip@thantawan.com
 3. เบอร์โทัร. 02-273-8333 ต่อ 3203

การต่อต�านัทุจำริตคอรัปชำั�นั

ได�รับัคะแนันั
ร�อยละ 94

 จ้ากผลการสัำารวิจ้การกำากับดำ้แล
กิจ้การของบริษััทั

จ้ดำทัะเบ่ยน้ ประจ้ำาปี 2564
 ใน้ระดำับดำ่เลิศ โดำยสัมาคมสั่งเสัริม

สัถึาบัน้กรรมการบริษััทัไทัยเป็น้ปีทั่� 4
ต่อเน้ื�องจ้ากปี 2561

 

ได�รับัคะแนันัประเมินั 
100 คะแนันั

จ้ากการประเมิน้คุณภัาพ
การจ้ัดำประชุุมผ้้ถึือหุ้น้

ประจ้ำาปี 2564
โดำยสัมาคมสั่งเสัริมผ้้ลงทัุน้ไทัย
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 บริษััทัฯ ให้ควิามสัำาคัญเป็น้อย่างยิ�งใน้การบริหารจ้ัดำการควิามเสั่�ยงตามหลักสัากล จ้ึงไดำ้ม่การกำาหน้ดำน้โยบายการ
บริหารควิามเสั่�ยงทั่�ม่ผลต่อการบรรลุวิัตถึุประสังค์และเป้าหมายของบริษััทัฯ อย่างเป็น้ระบบ เพื�อให้องค์กรม่การเติบโต
อย่างยั�งยืน้และสัร้างม้ลค่าเพิ�มให้แก่บริษััทัฯ ภัายใต้วิิสััยทััศน้์ “เป็น้ผ้้น้ำาน้วิัตกรรมบรรจุ้ภััณฑ์์ระดำับสัากล” ทัั�งน้่�การบริหาร
ควิามเสั่�ยงทัางธุรกิจ้ของบริษััทัฯ อย้่ภัายใต้การบริหารจ้ัดำการของผ้้บริหารใน้ทัุกระดำับและการกำากับดำ้แลของคณะกรรมการ
บริหารควิามเสั่�ยง (Risk Management Committee: RMC) โดำยผ้้อำาน้วิยการใน้แต่ละสัายงาน้ร่วิมทัำาหน้้าทั่�วิิเคราะห์
และวิางแผน้การจ้ัดำการควิามเสั่�ยงลงไปใน้ระดำับปฏิิบัติการ ซ่ึ�งรับผิดำชุอบโดำยเจ้้าของควิามเสั่�ยงน้ั�น้ๆ อ่กทัั�งฝ่่ายกลยุทัธ์และ
วิางแผน้ขององค์กรจ้ะทัำาหน้้าทั่�ติดำตาม ประเมิน้ผล และรายงาน้ต่อคณะกรรมการบริหารควิามเสั่�ยง ซ่ึ�งม่การประชุุมเป็น้
ประจ้ำาอย่างน้้อยไตรมาสัละ 1 ครั�ง เพื�อให้มั�น้ใจ้วิ่าควิามเสั่�ยงทั่�ม่สัาระสัำาคัญทั่�เกิดำจ้ากปัจ้จ้ัยภัายใน้และภัายน้อกหรือควิาม
เสั่�ยงทั่�เกิดำขึ�น้ใหม่จ้ะไดำ้รับการบริหารจ้ัดำการอย่างม่ประสัิทัธิภัาพสัอดำคล้องกับสัถึาน้การณ์ทั่�ม่การเปล่�ยน้แปลงอย่างรวิดำเร็วิ

กิารบริหารจัด์กิารค่วิามเสั่�ยงองค่์กิร

 กรรมการบริษััทั ผ้้บริหารและหน้่วิยงาน้ทัั�งหมดำใน้องค์กรม่สั่วิน้ร่วิมใน้การบริหารควิามเสั่�ยง โดำยม่คณะกรรมการ
บริหารควิามเสั่�ยง ซ่ึ�งประกอบดำ้วิยกรรมการบริษััทั รวิม 3 ทั่าน้ ทัำาหน้้าทั่�ใน้การดำำาเน้ิน้การทับทัวิน้กรอบน้โยบายการ
บริหารควิามเสั่�ยง โครงสัร้างการบริหารควิามเสั่�ยง และจ้ัดำตั�งคณะทัำางาน้บริหารควิามเสั่�ยงเพื�อทัำางาน้ควิบค้่ตามน้โยบาย 
รวิมทัั�งให้ข้อเสัน้อแน้ะแน้วิทัางใน้การบริหารควิามเสั่�ยงทั่�สัอดำคล้องต่อทัิศทัางกลยุทัธ์การดำำาเน้ิน้งาน้และแผน้ธุรกิจ้ พร้อม
การกำากับดำ้แลติดำตามและสัอบทัาน้การรายงาน้ การบริหารควิามเสั่�ยงทั่�สัำาคัญของหน้่วิยงาน้ทัั�งหมดำ เพื�อให้สัอดำคล้องกับ
มาตรฐาน้และสัภัาพแวิดำล้อมทั่�เปล่�ยน้แปลงไป

ประเด็นั

ควิามเสั่�ยงของควิามล่าชุ้าใน้การสัร้างธุรกิจ้ใหม่

ควิามเสั่�ยงดำ้าน้การบริหารจ้ัดำการการลงทัุน้

ควิามเสั่�ยงดำ้าน้การเติบโตของรายไดำ้จ้ากสัิน้ค้า
แบรน้ดำ์ของบริษััทั (Own-brand) ไม่เป็น้ไปตาม
เป้าหมาย

ควิามเสั่�ยงจ้ากการพึ�งพิงยอดำขายจ้ากล้กค้าราย
ใหญ่

ควิามเสั่�ยงจ้ากต้น้ทัุน้การผลิตสั้ง

ควิามเสั่�ยงจ้ากควิามผัน้ผวิน้ของอัตราแลกเปล่�ยน้

การบัริหารจำัดการ

- หาธุรกิจ้ใหม่ทั่�สัามารถึเติบโตไดำ้ใน้อน้าคต
- วิางแผน้การร่วิมมือทัางธุรกิจ้ใน้อุตสัาหกรรม 
   ทั่�เก่�ยวิข้อง

- กำาหน้ดำหลักเกณฑ์์การลงทัุน้และแน้วิทัางใน้ 
  การบริหาร ติดำตามและกำากับดำ้แล
- ม่การติดำตามผลการดำำาเน้ิน้งาน้เป็น้ระยะ ๆ

- ใชุ้ผลการศึกษัาวิิจ้ัยทัางการตลาดำน้ำามาสัร้าง 
  กลยุทัธ์ทั่�เหมาะสัมใน้การแข่งขัน้
- ม่การตรวิจ้สัอบติดำตามและรายงาน้ผลต่อคณะ 
   กรรมการบริหารควิามเสั่�ยงอย่างต่อเน้ื�อง

- เพิ�มยอดำขายจ้ากล้กค้ารายอื�น้ๆ
- ขยายชุ่องทัางขายใหม่ๆ
- พัฒน้าผลิตภััณฑ์์ใหม่ๆ เพื�อขยายฐาน้ล้กค้า

- วิางน้โยบายและดำำาเน้ิน้การ 
  เพิ�มประสัิทัธิภัาพการผลิต
- ฝ่ึกอบรมเพื�อเพิ�มทัักษัะและ 
  ควิามชุำาน้าญให้กับพน้ักงาน้
- ปรับปรุงสัภัาพเครื�องจ้ักรและจ้ัดำซ่ื�อ 
   เครื�องจ้ักรใหม่ทั่�ม่ประสัิทัธิภัาพสั้งขึ�น้
- ดำำาเน้ิน้การตามแผน้การลดำใชุ้แรงงาน้คน้ โดำย 
  การพัฒน้าและปรับปรุงกระบวิน้การผลิตตลอดำ 
  จ้น้น้ำาเทัคโน้โลย่ใหม่ๆ เข้ามาใชุ้อย่างต่อเน้ื�อง
- ตั�งเป้าหมายใน้การลดำต้น้ทัุน้เป็น้หน้ึ�ง 
  ใน้ตัวิชุ่�วิัดำผลการดำำาเน้ิน้งาน้ของบริษััทัฯ

- ใชุ้เครื�องมือทัางการเงิน้ประเภัทัสััญญา 
   ซ่ื�อขายเงิน้ตราต่างประเทัศล่วิงหน้้า 
   (Forward Contract)

ผู้ลกระทบั

สั่งผลต่อควิามสัามารถึใน้การแข่งขัน้

การลงทัุน้ต่าง ๆ ต้องเผชุิญกับควิามเสั่�ยงทั่�ผล
ตอบแทัน้จ้ากการลงทัุน้อาจ้ไม่เป็น้ไปเป้าหมาย

กระทับต่อรายไดำ้ของบริษััทั

เกิดำการผ้กขาดำทัางการค้า ล้กค้าม่อำาน้วิจ้ใน้การ
ต่อรอง ม่ผลกระทับต่อยอดำการขาย

ราคาสัิน้ค้าสั้งขึ�น้ สั่งผลต่อการตัดำสัิน้ใจ้ซ่ื�อของ
ล้กค้า

ผลกระทับต่อรายไดำ้หากไม่ม่มาตรการ
ป้องกัน้ควิามเสั่�ยง

การบัริหารความเสี�ยงองค์กร

ด�านัเศรษัฐกิจำ

โครงสร�างการบัริหารความเสี�ยงขององค์กร
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ประเด็นั

ประเด็นั

ประเด็นั

รายละเอียดเพิ�มเติมระบัุในั One Report ประจำาปี 2564

ควิามเสั่�ยงของการแพร่กระจ้ายของ
โรคระบาดำ

ควิามเสั่�ยงจ้ากวิิน้าศภััย เชุ่น้ อุทักภััย อัคค่ภััย

ควิามเสั่�ยงจ้ากทัิศทัางการพัฒน้าธุรกิจ้
ดำ้าน้ควิามยั�งยืน้

การบัริหารจำัดการ

การบัริหารจำัดการ

การบัริหารจำัดการ

- ปรับแผน้บริหารควิามต่อเน้ื�อง (Business  
   Continuity Plan) เป็น้การเฉพาะให้ 
   เหมาะสัมสัำาหรับสัถึาน้การณ์ทั่�ต้อง 
   เผชุิญกับโควิิดำ-19
- จ้ัดำซ่ื�อวิัคซ่่น้ป้องกัน้ Covid-19  
  ให้แก่พน้ักงาน้ทัุกคน้
- การสัุ่มตรวิจ้เชุื�อโควิิดำจ้ากพน้ักงาน้
- ต้องแสัดำงผลตรวิจ้ ATK ทั่�ตรวิจ้ภัายใน้ 14 วิัน้  
  หรือ 3 วิัน้สัำาหรับบุคคลภัายน้อกทั่�เข้ามาติดำต่อ

- ติดำตั�งระบบป้องกัน้อัคค่ภััยทั่�ไดำ้มาตรฐาน้
- ดำำาเน้ิน้การตรวิจ้สัอบการใชุ้งาน้ของ
  ระบบอย่างต่อเน้ื�อง
- ม่ระบบการป้องกัน้อุทักภััยและการ
  ระบายน้ำ�าทั่�ดำ่

- จ้ัดำตั�งทั่มวิิจ้ัยและพัฒน้าผลิตภััณฑ์์ใหม่
- เปิดำโอกาสัให้ค้่ค้าและพน้ักงาน้ม่สั่วิน้รวิม 
  ใน้การคิดำค้น้
- ออกผลิตภััณฑ์์ใหม่ทั่�ตอบสัน้องควิาม 
   ต้องการของล้กค้า (Sunzip Antivirus)

ผู้ลกระทบั

ผู้ลกระทบั

ผู้ลกระทบั

การเปล่�ยน้แปลงทั่�รวิดำเร็วิสั่งผลให้การดำำาเน้ิน้งาน้
ปรับตัวิไม่ทััน้ต่อสัถึาน้การณ์ทั่�เปล่�ยน้แปลงไป
กระทับต่อการดำำาเน้ิน้งาน้ขององค์กร

กระทับต่อการดำำาเน้ิน้งาน้ของธุรกิจ้

กระทับต่อยอดำขายขององค์กร เน้ื�องจ้าก
พฤติกรรมการเลือกบริโภัคสัิน้ค้าทั่�เปล่�ยน้แปลง
ไป ใสั่ใจ้ต่อสัุขภัาพและควิามสัะดำวิกสับายมาก
ขึ�น้

ด�านัสังคม

ด�านัสิ�งแวดล�อม

ความเสี�ยงที�เกิดขึ�นัใหม่ (Emerging Risk)
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 ใน้ปี 2564 ทัั�วิโลกยังคงประสับปัญหาจ้ากโรคระบาดำโควิิดำ -19 อย่างต่อเน้ื�องแต่บริษััทัฯ ยังคงสัร้างรายไดำ้ไดำ้อย่าง
ต่อเน้ื�องเชุ่น้กัน้ โดำยใน้ปี 2564 ม่รายไดำ้รวิมอย้่ทั่� 3,797.09 ล้าน้บาทั ซ่ึ�งเพิ�มขึ�น้ จ้ากปี 2563 คิดำเป็น้ 18.3% และม่กำาไร
สัุทัธิอย้่ทั่� 382.8 ล้าน้บาทั เพิ�มขึ�น้จ้ากปี 2563 คิดำเป็น้ 10.06% พร้อมทัั�งม่การจ้่ายภัาษั่คืน้ให้แก่รัฐเป็น้จ้ำาน้วิน้เงิน้กวิ่า 
77 ล้าน้บาทั
 รายไดำ้หลักจ้ากธุรกิจ้ยังคงมาจ้ากการสั่งออก และผลิตภััณฑ์์ทั่�สัร้างรายไดำ้หลักให้แก่องค์กรไดำ้แก่ผลิตภััณฑ์์ ถึุง
พลาสัติก ทัั�งน้่�บริษััทัฯ ยังม่การวิิจ้ัยและพัฒน้าผลิตภััณฑ์์ทั่�เป็น้มิตรต่อสัิ�งแวิดำล้อมและควิามปลอดำภััยใน้ดำ้าน้สัุขอน้ามัย
อย่างต่อเน้ื�อง เพื�อสัร้างชุ่องทัางและเพิ�มม้ลค่ารายไดำ้จ้ากการขายผลิตภััณฑ์์ทั่�เพิ�มมากขึ�น้ใน้อน้าคต

กิารเติบโตทัางเศรษัฐกิิจ

2563 2564 2563 2564

347.8

382.8

3210.3

3797.09

B
B
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5.79%4.82%

88.44%

สััด์สั่วิน์รายได์้แยกิตามผลิตภััณฑ์์

สััด์สั่วิน์กิารขายใน์ประเทัศและกิารสั่งออกิ

สััด์สั่วิน์รายได์้แยกิตามกิลุ่มประเทัศ
(หน์่วิย:ล้าน์บาทั)

ผลิิตภััณฑ์์ถุุงพลิาสติก

ผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ 

ผลิิตภััณฑ์์หลิอื่ด

2,014.00

743.35

366.4

12.45%

87.55%
ขายในประเทศ

ส่งอื่อื่ก

 ใน้ปี 2564 บริษััทัฯ ยังคงม่การจ้ัดำจ้ำาหน้่ายสัิน้ค้าสั่วิน้ใหญ่
ไปยังต่างประเทัศโดำยม่อัตราสั่วิน้คิดำเป็น้ 87.55% ลดำลงจ้ากปี 2563 
และจ้ำาหน้่ายภัายใน้ประเทัศเพิ�มขึ�น้เป็น้ 12.45% ภัายใต้แผน้การ
ขยายตลาดำจ้ำาหน้่ายผลิตภััณฑ์์ภัายใน้ประเทัศให้ครอบคลุมผ้้บริโภัค
ทัุกกลุ่มอาชุ่พ เพื�อตอบสัน้องควิามต้องการให้มากยิ�งขึ�น้ และอัตรา
การเติบโตม่แน้วิโน้้มไปใน้ทัิศทัางทั่�ดำ่อย่างต่อเน้ื�อง

168.22
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 ใน้ปีทั่�ผ่าน้มา สัถึาน้การณ์การระบาดำของโควิิดำ-19 เป็น้ปัญหาหลักทั่�กระทับไปทัั�วิโลก ไม่วิ่าจ้ะเป็น้ภัาคประชุาชุน้
หรือภัาคธุรกิจ้ เน้ื�องจ้ากสัภัาวิะตลาดำและพฤติกรรมผ้้บริโภัคทั่�เปล่�ยน้แปลงไป เพื�อให้บริษััทัฯ สัามารถึดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ต่อไปไดำ้
อย่างต่อเน้ื�องและมั�น้คง น้อกจ้ากจ้ะต้องปรับตัวิเพื�อตั�งรับกับสัถึาน้การณ์ใหม่ๆ แล้วิ ยังต้องให้ควิามสัำาคัญกับการ
“บริหารห่วิงโซ่่อุปทัาน้” ควิบค้่ไปดำ้วิย เพื�อเป็น้การบริหารควิามสััมพัน้ธ์ และเสัริมสัร้างกระบวิน้การทัำางาน้กับผ้้ม่สั่วิน้
เก่�ยวิข้องทัุกฝ่่าย ไดำ้รับสัิน้ค้าและบริการทั่�ม่คุณภัาพ เป็น้มิตรกับสัิ�งแวิดำล้อม และตอบสัน้องควิามต้องการของผ้้บริโภัค 
พร้อมทัั�งยึดำหลักบรรษััทัภัิบาลทั่�ดำ่ ดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้อย่างยั�งยืน้ต่อไป โดำยการบริหารจ้ัดำการห่วิงโซ่่อุปทัาน้ของบริษััทัฯ
ม่รายละเอ่ยดำดำังน้่�

 
 บริษััทัฯ ไดำ้ม่การชุ่�แจ้งแน้วิการดำำาเน้ิน้งาน้ของบริษััทัฯ และให้ควิามร้้เก่�ยวิกับระเบ่ยบการจ้ัดำการวิัตถึุดำิบ และ
ขั�น้ตอน้การดำำาเน้ิน้งาน้ของบริษััทัฯ และเปิดำโอกาสัให้ค้่ค้าไดำ้สัอบถึามแสัดำงควิามคิดำเห็น้ เสัน้อคำาแน้ะน้ำาต่างๆ ทัั�งประเดำ็น้
ปัญหาทั่�พบใน้การทัำางาน้เก่�ยวิกับการจ้ัดำซ่ื�อ ซ่ึ�งทัางจ้ัดำซ่ื�อไดำ้เป็น้ตัวิกลางใน้การรับประเดำ็น้เหล่าน้ั�น้มาปรับปรุงการทัำางาน้
ร่วิมกัน้ และชุ่�แจ้งประเดำ็น้การปรับปรุงแก้ไขให้แก่ค้่ค้าเพื�อควิามเข้าใจ้ตรงกัน้ และบางประเดำ็น้ไดำ้น้ำามาปรับปรุงใน้
กระบวิน้การทัำางาน้ให้ม่ประสัิทัธิภัาพยิ�งขึ�น้ สั่งผลให้เกิดำควิามสััมพัน้ธ์อัน้ดำ่และควิามมั�น้ใจ้ให้แก่ค้่ค้า

 
 บริษััทัฯ ม่การวิิจ้ัยและพัฒน้าผลิตภััณฑ์์เพื�อตอบสัน้องควิามต้องการของล้กค้าอย่างต่อเน้ื�อง โดำยมุ่งมั�น้ให้ล้กค้าไดำ้
รับสัิน้ค้าทั่�ดำ่ ตรงตามมาตรฐาน้ ภัายใต้ระดำับราคาทั่�เหมาะสัม อ่กทัั�งยังม่การเปิดำเผยข้อม้ลของสัิน้ค้าอย่างครบถึ้วิน้ และสั่ง
มอบสัิน้ค้าตรงตามเวิลา น้อกจ้ากการเพิ�มชุ่องทัางการสัั�งซ่ื�อทั่�สัะดำวิกสับายให้แก่ล้กค้าแล้วิน้ั�น้ บริษััทัฯ ยังม่การจ้ัดำชุ่องทัาง
ให้ล้กค้าสัามารถึร้องเร่ยน้เก่�ยวิกับสัิน้ค้าและบริการไดำ้ ภัายใต้การเก็บประวิัติล้กค้าไวิ้เป็น้ควิามลับ รวิมไปถึึงการจ้ัดำทัำาแบบ
ประเมิน้ควิามพึงพอใจ้ของล้กค้า เพื�อน้ำามาปรับปรุงและพัฒน้าผลิตภััณฑ์์และบริการต่อไป

 บริษััทัฯม่การประเมิน้ควิามพึงพอใจ้ของล้กค้าทัั�งใน้ประเทัศและต่างประเทัศใน้ทัุกปี เพื�อน้ำาข้อเสัน้อแน้ะต่างๆ
มาจ้ัดำทัำากลยุทัธิ�ใน้การดำำาเน้ิน้การเพื�อตอบสัน้องควิามต้องการและควิามพึงพอใจ้ของล้กค้าไดำ้อย่างเต็มทั่�และยั�งยืน้ต่อไป

ผู้ลประเมินัความพึงพอใจำของล้กค�า

ความรับัผู้ิดชำอบัต่อล้กค�า

การบัริหารความสัมพันัธ์กับัค้่ค�า 

กิารบริหารห่วิงโซ่่อุปทัาน์

90.77% 80%
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กิารด์ำาเน์ิน์งาน์ด์้าน์สัิ�งแวิด์ล้อม

 ทัรัพยากรธรรมชุาติและสัิ�งแวิดำล้อมถึือเป็น้ปัจ้จ้ัยหลักใน้การดำำาเน้ิน้งาน้ทั่�ทัางบริษััทัฯ ให้ควิามสัำาคัญเป็น้อย่างมาก 
หากไม่ม่การให้ควิามร้้ทั่�ทัั�วิถึึงเก่�ยวิกับการบริหารจ้ัดำการพลาสัติก อาจ้สั่งผลกระทับต่อสัิ�งแวิดำล้อมและสัังคมไดำ้ บริษััทัฯ จ้ึง
มุ่งเน้้น้การให้ควิามร้้และสั่งเสัริมกระบวิน้การควิามคิดำใน้การบริหารจั้ดำการพลาสัติกอย่างเป็น้ระบบทัั�งภัายใน้และภัายน้อก
องค์กร พร้อมทัั�งม่การควิบคุมและตรวิจ้สัอบการจ้ัดำการทัรัพยากรอย่างม่ประสัิทัธิภัาพ และม่การใชุ้หลักเศรษัฐกิจ้หมุน้เวิ่ยน้ 
(Circular Economy)ใน้กระบวิน้การผลิต เพื�อสัร้างคุณค่าร่วิมทัั�งทัางดำ้าน้เศรษัฐกิจ้ สัังคม และสัิ�งแวิดำล้อมเพื�อการดำำาเน้ิน้
ธุรกิจ้ทั่�ตอบสัน้องพัน้ธกิจ้การดำำาเน้ิน้งาน้อย่างยั�งยืน้ขององค์กรจ้ึงไดำ้ม่การกำาหน้ดำน้โยบายและแน้วิทัางการรับผิดำชุอบต่อสิั�ง
แวิดำล้อมขึ�น้
 ซ่ึ�งจ้ากควิามมุ่งมั�น้ใน้การดำำาเน้ิน้งาน้ควิบค้่ไปกับการจ้ัดำการสัิ�งแวิดำล้อมดำังกล่าวิ บริษััทัฯจ้ึงไดำ้รับการรับรองโรงงาน้
อุตสัาหกรรมเชุิงน้ิเวิศทั่�ม่คุณค่าต่อสัังคม ระดำับ Silver Awards ซ่ึ�งเป็น้การรับรองกระทัรวิงอุตสัาหกรรม บ่งบอกถึึงการ
เป็น้องค์กรทั่�ม่การจ้ัดำการสัิ�งแวิดำล้อมอย่างเป็น้ระบบ ม่การติดำตาม ประเมิน้ผล และทับทัวิน้เพื�อการพัฒน้าอย่างต่อเน้ื�อง 
รวิมถึึงการไดำ้รับรางวิัลดำ้าน้สัิ�งแวิดำล้อมทั่�เป็น้ทั่�ยอมรับ และการรับรองมาตรฐาน้ดำ้าน้สัิ�งแวิดำล้อมต่างๆ
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22,651,660 FT 1,887,638 FT  0.62 kWh/ton

 บริษััทัฯ ให้ควิามสัำาคัญใน้การพัฒน้าเทัคโน้โลย่ทั่�ปรับปรุงประสัิทัธิภัาพของกระบวิน้การผลิตและม่การกำาหน้ดำ
แผน้การดำำาเน้ิน้งาน้เพื�อลดำปริมาณการปล่อยมลพิษัทัางอากาศอย่างต่อเน้ื�อง พร้อมทัั�งม่การตรวิจ้ประเมิน้ติดำตามการ
ดำำาเน้ิน้งาน้ อ่กทัั�งยังม่การลงพื�น้ทั่�เพื�อสัำารวิจ้ผลกระทับทั่�อาจ้เกิดำขึ�น้กับคุณภัาพชุ่วิิตของประชุาชุน้ใน้ชุุมชุน้

 บริษััทัฯ ม่ระบบการจ้ัดำการพลังงาน้ทั่�ไดำ้รับรองตามมาตรฐาน้ ISO 50001ทั่�ดำำาเน้ิน้การมาอย่างต่อเน้ื�องควิบค้่กับ
การกำาหน้ดำเป้าหมายใน้การใชุ้พลังงาน้พร้อมทัั�งม่การจ้ัดำตั�งแผงโซ่ลาเซ่ลเพื�อลดำการใชุ้พลังงาน้ โดำยใน้ปี 2564 ม่การใชุ้
พลังงาน้ไฟฟ้า 22,651,660 FT คิดำเป็น้การใชุ้พลังงาน้ต่อหน้่วิยการผลิตอย้่ทั่� 0.62 kWh/ton พร้อมทัั�งม่การปรับปรุง
ประสัิทัธิภัาพของกระบวิน้การผลิตอย่างต่อเน้ื�องเพื�อลดำปริมาณการปล่อยมลพิษัทัางอากาศ และไดำ้ม่การให้ควิามร้้พร้อม
รณรงค์ให้พน้ักงาน้ม่สั่วิน้ร่วิมใน้การบริหารจ้ัดำการ

เป้าหมายการใชำ�พลังงานั 
การใชุ้พลังงาน้ต่อหน้่วิยผลผลิตไม่เกิน้ 0.65 ต่อปี

การใชำ�พลังงานัและการเปลี�ยนัแปลงสภาพภ้มิอากาศ

ผู้ลการดำาเนัินังานั ปี 2564

กิารใชิ้พัลังงาน์และกิารเปล่�ยน์แปลงสัภัาพัภั้มิอากิาศ

กิารด์ำาเน์ิน์งาน์ด์้าน์สัิ�งแวิด์ล้อม
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การจำัดการเพ่�อลดปัญหาก๊าซื้เร่อนักระจำก

   บริษััทัฯ มุ่งมั�น้ใน้การดำำาเน้ิน้งาน้ทั่�ใสั่ใจ้ดำ้าน้สัิ�งแวิดำล้อมเป็น้อย่างมาก โดำยเฉพาะการดำำาเน้ิน้งาน้เพื�อสั่ง
เสัริมการลดำการปล่อยปริมาณก่าซ่เรือน้กระจ้ก ซ่ึ�งใน้ปี 2564 บริษััทัฯ ไดำ้เข้าร่วิมเป็น้สัมาชุิกกลุ่ม “Carbon Markets 
Club คลับัรักษั์โลกลดก๊าซื้เร่อนักระจำกแห่งประเทศไทย” ซ่ึ�งถึือเป็น้การประกาศเจ้ตจ้ำาน้งค์ทั่�ม่ต่อการบริหารจ้ัดำการก่าซ่
เรือน้กระจ้กอย่างยั�งยืน้ ซ่ึ�งผลจ้ากการมุ่งมั�น้ใน้การบริหารจ้ัดำการก่าซ่เรือน้กระจ้กดำังกล่าวิ สั่งผลให้ใน้ปี 2564 ม่การปล่อย
ปริมาณก่าซ่เรือน้กระจ้กลดำลงจ้ากปี 2563 7.13%

กิารด์ำาเน์ิน์งาน์ด์้าน์สัิ�งแวิด์ล้อม

20.89

13,559.28

2.78
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 บริษััทัฯ ม่การตรวิจ้ติดำตามและเฝ่้าระวิังสัถึาน้การณ์น้ำ�ารอบพื�น้ทั่�การดำำาเน้ิน้งาน้อย่างใกล้ชุิดำ น้อกจ้ากน้่�ยังม่การตรวิจ้สัอบคุณภัาพน้ำ�าอย่าง
ต่อเน้ื�องก่อน้การระบายออกสั้่ระบบการบำาบัดำน้ำ�า อ่กทัั�งยังไม่ม่การปล่อยน้ำ�าจ้ากกระบวิน้การผลิตออกสั้่ชุุมชุน้ และม่การดำำาเน้ิน้งาน้ตามมาตรฐาน้ทั่�
กฎหมายกำาหน้ดำไวิ้อย่างเคร่งครัดำ

เป้าหมายการใชำ�นัำ�า : ม่การน้ำาน้ำ�ากลับมาใชุ้ใหม่

ผู้ลการดำาเนัินังานั ปี 2564 :

 ใน้ปี 2564 บริษััทัฯ ม่ปริมาณน้ำ�าทั่�ใชุ้ใน้กระบวิน้การผลิตรวิม 79,375 ล้กบาศก์เมตร โดำยมาจ้ากแหล่งน้ำ�าทั่�เป็น้น้ำ�าประปาทัั�งหมดำ และม่
ปริมาณการน้ำาน้ำ�ากลับมาใชุ้ใหม่อย้่ทั่� 5,201 ล้กบาศก์เมตร คิดำเป็น้ร้อยละ 7 ของปริมาณน้ำ�าทั่�ใชุ้ใน้กระบวิน้การผลิตทัั�งหมดำ พร้อมทัั�งม่การบริหาร
จ้ัดำการน้ำ�าทัิ�งอย่างม่ประสัิทัธิภัาพ

 บริษััทัฯ ม่การน้ำาเทัคโน้โลย่การบำาบัดำน้ำ�าเสั่ยแบบเติมอากาศ 
เล่�ยงตะกอน้เวิ่ยน้กลับ (AERATION ACTIVATED SLUDGE PRO-
CESS ; A/S) มาใชุ้ใน้การบำาบัดำน้ำ�าเสั่ย ก่อน้น้ำากลับไปใชุ้ประโยชุน้์ใน้
ดำ้าน้ต่างๆ โดำยสัามารถึรองรับน้ำ�าเสั่ยไดำ้สั้งสัุดำ 95 ล้กบาศก์เมตร ต่อวิัน้ 
และยังม่การจ้ัดำทัำาแผน้ติดำตาม / ตรวิจ้สัอบ / ตรวิจ้วิัดำ ดำ้าน้สัิ�งแวิดำล้อม 
ระบบบำาบัดำน้ำ�าเสั่ยทัุกวิัน้ และม่การซ่่อมบำารุงอย่างสัมำ�าเสัมอ โดำยม่การ
ตรวิจ้สัอบค่าน้ำ�าทัิ�งปีละ 2 ครั�ง แหล่งน้ำ�าเสั่ยภัายใน้บริษััทัฯมาจ้าก น้ำ�า
หล่อเย็น้ ห้องน้ำ�า การซ่ักล้าง การล้างพื�น้และโรงอาหาร
 ใน้ปี 2564 ม่น้ำ�าเสั่ยทั่�เข้าสั้่ระบบกำารบำาบัดำน้ำ�าเสั่ยจ้ำาน้วิน้ 
26,005.36 ซ่ึ�งคิดำเป็น้ 100% จ้ากปริมาณน้ำ�าเสั่ยทัั�งหมดำ

การบัำาบััดนัำ�าเสีย

การบัริหารการจำัดการนัำ�า

กิารด์ำาเน์ิน์งาน์ด์้าน์สัิ�งแวิด์ล้อม
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 บริษััทัฯ มุ่งเน้้น้ประสัิทัธิภัาพใน้กระบวิน้การผลิตโดำยใชุ้หลักเศรษัฐกิจ้หมุน้เวิ่ยน้ (Circular Economy) ไม่ก่อให้เกิดำของเสั่ยจ้าก
กระบวิน้การผลิต ลดำผลกระทับต่อสัิ�งแวิดำล้อม และลดำค่าใชุ้จ้่ายใน้การบริหารจ้ัดำการของเสั่ย อ่กทัั�งบริษััทัฯ ยังยึดำมั�น้ใน้การปฏิิบัติตามหลัก 3Rs 
(Reduce, Reuse and Recycle) ตั�งแต่ต้น้ทัางโดำยการลดำของเสั่ยจ้ากกระบวิน้การต่างๆให้เหลือน้้อยทั่�สัุดำ และเมื�อเกิดำของเสั่ยขึ�น้ บริษััทัฯ 
สัามารถึบริหารจ้ัดำการน้ำาของเสั่ยกลับไปใชุ้ซ่ำ�าหรือใชุ้ประโยชุน้์ใหม่ให้ไดำ้ทัั�งหมดำ สั่งผลให้ลดำปริมาณการฝ่ังกลบของเสั่ยอย่างต่อเน้ื�องและบรรลุเป้า
หมายทั่�องค์กรวิางไวิ้ ปัจ้จุ้บัน้ของเสั่ยทั่�อาจ้ก่อให้เกิดำผลกระทับต่อสัิ�งแวิดำล้อมทั่�เกิดำขึ�น้จ้ากกระบวิน้การผลิต ซ่่อมบำารุง และกิจ้กรรมอื�น้ๆ ม่
กระบวิน้การจ้ัดำการทั่�ม่ประสัิทัธิภัาพและสัอดำคล้องกับมาตรฐาน้สัากล เพื�อป้องกัน้ผลกระทับทั่�อาจ้เกิดำ ขึ�น้แก่สัิ�งแวิดำล้อมและชุุมชุน้โดำยรอบ

เป้าหมาย  : ลดปริมาณการฝัังกลบัของเสียอันัตรายให�เป็นัศ้นัย์

 บริษััทัฯ ม่ควิามมุ่งมั�น้ใน้การบริหารจ้ัดำการของเสั่ยและวิัสัดำุเหลือใชุ้อย่างม่ประสัิทัธิภัาพมาอย่างต่อเน้ื�องทัั�งการให้ควิามร้้แก่พน้ักงาน้ และ
การรณรงค์โครงการคัดำแยกขยะอย่างต่อเน้ื�อง เพื�อเป้าหมายลดำปริมาณการฝ่ังกลบของเสั่ยอัน้ตรายให้เป็น้ศ้น้ย์ โดำยใน้ปี 2564 ม่สัิ�งปฏิิก้ลและวิัสัดำุ
ทั่�ไม่ใชุ้แล้วิเกิดำขึ�น้จ้ำาน้วิน้ 1,658,296 กิโลกรัม โดำยผ่าน้กระบวิน้การน้ำากลับมาใชุ้ใหม่ (Recycle) จ้ำาน้วิน้ 1,552,381 กิโลกรัม คิดำเป็น้ 93% ของ
สัิ�งปฏิิก้ลและวิัสัดำุทั่�ไม่ใชุ้แล้วิ เผาเป็น้เชุื�อเพลิง (Incineration for energy) จ้ำาน้วิน้ 105,914 กิโลกรัม คิดำเป็น้ 7% ของสัิ�งปฏิิก้ลและวิัสัดำุทั่�ไม่ใชุ้
แล้วิ

 บริษััทัฯ จ้ัดำให้ม่การอบรมพน้ักงาน้ เรื�องการจ้ัดำการของเสั่ย การคัดำแยกขยะอัน้ตรายและขยะไม่อัน้ตราย อย่างสัมำ�าเสัมอ เพื�อให้เกิดำควิาม
ร้้ ควิามเข้าใจ้ สัร้างจ้ิตสัำาน้ึก และน้ำาไปปฏิิบัติไดำ้อย่างถึ้กต้อง พร้อมทัั�ง กำาหน้ดำให้พน้ักงาน้แต่ละอาคารรับผิดำชุอบดำ้แลเรื�องขยะเพื�อชุ่วิยรวิบรวิมน้ำา
ไปทัิ�งใน้สัถึาน้ทั่�ทั่�กำาหน้ดำไวิ้ โดำยแยกตามประเภัทั เพื�อรอกำาจ้ัดำอย่างถึ้กต้องตามทั่�กฎหมายกำาหน้ดำ

การสร�างการใส่ใจำสิ�งแวดล�อมให�แก่พนัักงานั

93%7%

ผู้ลการดำาเนัินัการ ปี 2564:

RECYCLE
REUSE
REDUCE

การบัริหารจำัดการวัสดุเหล่อใชำ�และของเสีย

กิารด์ำาเน์ิน์งาน์ด์้าน์สัิ�งแวิด์ล้อม
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กิารสัร้างสั่วิน์ร่วิมกิับชิุมชิน์และสัังค่ม

กลยุทธ์การพัฒนัา : สั่งเสัริมการม่จ้ิตสัาธารณะ แบ่งปัน้อย่างสัร้างสัรรค์ เพื�อการอย้่ร่วิมกัน้อย่างม่ควิามสัุข 
   และยั�งยืน้ ภัายใต้แน้วิคิดำ Sustainability Living the Future ทัาน้ตะวิัน้ 
   เพื�อทัุกชุ่วิิตทั่�ยั�งยืน้

เป้าหมายการพัฒนัา : มุ่งมั�น้สัาน้ต่อการพัฒน้าอย่างยั�งยืน้ร่วิมกับชุุมชุน้ควิบค้่ไปกับ  ควิามยั�งยืน้ของธุรกิจ้  
      การทัำาให้ชุุมชุน้ม่การเปล่�ยน้แปลง ตลอดำจ้น้ยกระดำับคุณภัาพชุ่วิิตของประชุาชุน้ 
         ให้ดำ่ขึ�น้อย่าง สัร้างสัรรค์และยั�งยืน้
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กิารม่สั่วิน์ร่วิมชิ่วิยเหล่อ ด์้แล และบรรเทัาผลกิระทับต่อผ้้ม่สั่วิน์ได์ ้
เสั่ยผ่าน์กิระบวิน์กิารทัางธุรกิิจของบริษััทัใน์ชิ่วิงสัถาน์กิารณ์ COVID-19

 ภัายใต้การแน้ะน้ำาของสัาธารณสัุขจ้ังหวิัดำ โดำยม่เต่ยงรองรับ 100 เต่ยง และขยายไดำ้ถึึง 120 เต่ยง พร้อม
ทัั�งม่การบัน้ทัึก ติดำตามอาการของผ้้ป่วิย จ้่ายยาตามคำาแน้ะน้ำาของแพทัย์ และม่บุคลากรทัางการแพทัย์ดำ้แล 24 
ชุั�วิโมง โดำยการดำำาเน้ิน้การดำังกล่าวิไม่ไดำ้เน้้น้เฉพาะการดำ้แลพน้ักงาน้เทั่าน้ั�น้ บริษััทัฯ ยังจ้ัดำสัรรการชุ่วิยเหลือและ
ดำ้แลให้ครอบคลุมถึึงกลุ่มผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ยทัุกสั่วิน้โดำยจ้ำาแน้กเป็น้สััดำสั่วิน้การรองรับดำังน้่� 

FACTORY ISOLATION

70%

15%15%

จำัดตั�งสถุานัด้แลผู้้�ป่วยติดเชำ่�อโควิดของสถุานัประกอบัการ (Factory Isolation) :  
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 ใน้ชุ่วิงสัถึาน้การณ์ดำังกล่าวิ บริษััทัฯ ไดำ้เล็งเห็น้ถึึงควิามปลอดำภััยของพน้ักงาน้เป็น้สัำาคัญ จ้ึงไดำ้ม่การออก
น้โยบายการบริหารจ้ัดำการ และการดำ้แลพน้ักงาน้ ให้พน้ักงาน้ม่ควิามปลอดำภััยและไดำ้รับผลกระทับต่อสัถึาน้การณ์
ดำังกล่าวิน้้อยทั่�สัุดำ

 ใน้สั่วิน้ของพน้ักงาน้ทั่�เป็น้ผ้้ติดำเชุื�อใน้กลุ่มสั่เข่ยวิ หรือกลุ่มทั่�สัามารถึพักรักษัาตัวิทั่�บ้าน้ของตน้เองไดำ้น้ั�น้ 
บริษััทัฯ ไดำ้ม่การจ้ัดำทัำาถึุงยังชุ่พสั่งมอบให้พน้ักงาน้ และม่การระบุให้ม่การรายงาน้การรักษัาอย่างเป็น้ระยะ

แนัวทางในัการด้แลพนัักงานัในัชำ่วงการแพร่ระบัาดของโควิด-19

จำัดหาวัคซื้ีนัสำาหรับัพนัักงานั

ถุุงยังชำีพสำาหรับั Home Isolation

รายละเอียดพนัักงานั
ที�ได�รับัวัคซื้ีนั

(ณ 31 ธันัวาคม 2564)

1.1 พน้ักงาน้ทั่�ไดำ้รับวิัคซ่่น้ เข็มทั่� 1

1.2 พน้ักงาน้ทั่�ไดำ้รับวิัคซ่่น้ เข็มทั่� 2

1.3 พน้ักงาน้ทั่�ไดำ้รับวิัคซ่่น้ เข็มทั่� 3

จำำานัวนัพนัักงานั
ที�ได�รับัวัคซื้ีนั หมายเหตุ

98.41%

96.65%

2%

สัาเหตุทั่�ยังไม่ไดำ้รับวิัคซ่่น้  
(ผ้้ทั่�ติดำเชุื�อ ,ผ้้ทั่�เข้ารับการรักษัาตัวิ 

และผ้้ทั่�ม่อายุครรภั์ตำ�ากวิ่า 
12 สััปดำาห์)

จำำานัวนัพนัักงานั
ทั�งหมด (คนั)

1,700
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ลำาดับั

1

2

3

4

5

6

7

8

9

งบัประมาณ

1,000,000 บาทั

-

 -

-

-

-

-

-

-

หนั่วยงานั

ม้ลน้ิธิโรงพยาบาลตำารวิจ้ ใน้พระบรมราชุิน้้ปถึัมภั์

วิิทัยาลัยแพทัยศาสัตร์ โรงพยาบาลตำารวิจ้

ศ้น้ย์รับบริจ้าคเพื�อชุ่วิยเหลือโควิิดำ-19
จ้ังหวิัดำสัมุทัรสัาคร

โรงพยาบาลหลวิงพ่อทัวิ่ศักดำิ� ชุุตินฺ้ธโร อุทัิศ

โรงพยาบาลชุลบุร่ และโรงพยาบาลสัน้ามทั่�ไดำ้รับการจ้ัดำตั�งโดำย
โรงพยาบาลชุลบุร
1. ศ้น้ย์ฝ่ึกหน้่วิยบัญชุาการต่อสั้้อากาศยาน้
      และรักษัาฝ่ั�ง (เกล็ดำแก้วิ)
2. โรงพยาบาลศ้น้ย์อน้ามัยแม่เดำ็ก จ้ังหวิัดำชุลบุร
3. โรงพยาบาลศ้น้ย์ฝ่ึกและทัดำสัอบมาตรฐาน้
      ภัาคตะวิัน้ออก ภัายใน้สัำาน้ักงาน้ขน้สั่ง
      จ้ังหวิัดำชุลบุร่
4. มหาวิิทัยาลัยการก่ฬาแห่งชุาติ วิิทัยาเขตชุลบุร่

โครงการ DTX เพือหมอไทัย ไฝ่วิ้โควิิดำ เพื�อสัน้ับสันุ้น้
การปฏิิบัติงาน้ของแพทัย์ และบุคลากรทัางการแพทัย์ 
1. โรงพยาบาลบุร่รัมย์ 
2. โรงพยาบาลสัน้ามของโรงพยาบาลเจ้ริญประชุารักษั์
3. สัถึาบัน้บำาบัดำรักษัาและฟ้�น้ฟ้ผ้้ติดำยาเสัพติดำ
    แห่งชุาติบรมราชุชุน้น้่
4. โรงพยาบาลราชุบุร่ 
5. โรงพยาบาลและสัถึาน้พยาบาลอื�น้ๆ

โรงพยาบาลสัามพราน้ จ้ังหวิัดำน้ครปฐม

ร่วิมกับพัน้ธมิตรทัางการค้าบริษััทั สัิงห์ เอสัเตทัจ้ำากัดำ (มหาชุน้) 
สัน้ับสันุ้น้น้โยบายการให้บริการฉ่ดำวิัคซ่่น้โควิิดำ 19 เชุิงรุก สัำาหรับ
ผ้้ประกัน้ตน้ใน้พื�น้ทั่�กรุงเทัพมหาน้คร (เขตพื�น้ทั่� 2)

โรงพยาบาลเสัริมงาม จ้ังหวิัดำลำาปาง

ผู้ลิตภัณฑ์์ของบัริษััท

-

รถึจ้ักรยาน้ยน้ต์ จ้ำาน้วิน้ 2 คัน้
ม้ลค่า 115,132 บาทั

1. ถึุงขยะแดำง จ้ำาน้วิน้ 500 ใบ (50 ม้วิน้)
2. ถึุงขยะฟ้า จ้ำาน้วิน้ 12,340 ใบ (1,234 ม้วิน้)
ม้ลค่า 57,780 บาทั

1. หลอดำ SUNBIO จ้ำาน้วิน้ 18,000 เสั้น้
2. ถึุงซ่ิป SUNBIO Compostable 
ZipperBag จ้ำาน้วิน้ 4,320 ใบ
3. ถึุงขยะ SUNBIO Compostable จ้ำาน้วิน้ 
4,752 ใบ
ม้ลค่า 94,665 บำาทั

1. หลอดำ SUNBIO จ้ำาน้วิน้ 56,400 เสั้น้
2. ถึุงขยะ SUNBIO จ้ำาน้วิน้ 18,792 ใบ
3. ถึุงซ่ิปแบบใสั จ้ำาน้วิน้ 24,240 ใบ
ม้ลค่า 218,898 บาทั

1. ถึุงซ่ิป จ้ำาน้วิน้ 20,000 ใบ 
2. ถึุงขยะ drawstring 21L
จ้ำาน้วิน้ 220 ม้วิน้ (2,200 ใบ)
3. ถึุงคลุมเทั้า จ้ำาน้วิน้ 1,300 ชุุดำ (ค้่) 
ม้ลค่า 91,505 บาทั

1. ถึุงซ่ิป จ้ำาน้วิน้ 72,000 ใบ
2. ถึุงคลุมเทั้า จ้ำาน้วิน้ 3,000 ชุุดำ (ค้่)
ม้ลค่า 111,900 บาทั

1. ถึุงขยะสั่แดำง (Kitchen Neat)
จ้ำาน้วิน้ 1,200 ใบ (120 ม้วิน้)
2. หลอดำพลาสัติกแบบม่ห่อพลาสัติก
จ้ำาน้วิน้ 2,880 เสั้น้
ม้ลค่า 6,312 บาทั

1. ชุุดำเครื�องคอมพิวิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วิง 
จ้ำาน้วิน้ 15 ชุุดำ
2. ถึุงซ่ิป จ้ำาน้วิน้ 20,000 ใบ
3. ถึุงขยะ SUNBIN จ้ำาน้วิน้ 8,688 ใบ
ม้ลค่า 103,392 บาทั

ร่วิมสัน์ับสัน์ุน์ผลิตภััณฑ์์ของทัางบริษััทัฯลฯ
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ลำาดับั

10

11

งบัประมาณ

-

-

หนั่วยงานั

รวมม้ลค่า

ร่วิมกับพัน้ธมิตรทัางการค้า KRUA.CO
(บริษััทั แสังแดำดำ ม่เดำ่ย กรุ่ป จ้ำากัดำ) ใน้โครงการข้าวิกล่องกำาลัง
ใจ้และสัิ�งของยังชุ่พให้ประชุาชุน้ทั่�กำาลังต่อสั้้กับโรคระบาดำ (โค
วิิดำ19) ข้าวิกล่อง จ้ำาน้วิน้ 700 กล่อง และสัิ�งของยังชุ่พ จ้ำาน้วิน้ 
700 ชุุดำ

โรงพยาบาลสั่งเสัริมสัุขภัาพตำาบล ตำาบลอ้อมใหญ่ อำาเภัอ
สัามพราน้ จ้ังหวิัดำน้ครปฐม

ผู้ลิตภัณฑ์์ของบัริษััท

2,003,204 บัาท (สองล�านัสามพันัสองร�อยสี�บัาทถุ�วนั)

สมทบัทุนัซื้่�ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให�แก่ม้ลนัิธิโรงพยาบัาลตำารวจำ
ในัพระบัรมราชำินั้ปถุัมภ์ จำำานัวนั 1 ล�านับัาท

1. ถึุงซ่ิป SUNZIP ANTI VIRUS
จ้ำาน้วิน้ 30 ลัง (720 กล่อง)
2. ถึุงขยะ drawstring 21L
จ้ำาน้วิน้ 100 ม้วิน้ (1,000 ใบ)
ม้ลค่��า 66,180 บาทั

1. ชุุดำตรวิจ้ Antibody Test Kit 
จ้ำาน้วิน้ 748 ชุุดำ
2. น้ำ�าดำื�ม ขน้าดำ 330 มิลลิลิตร x 12 ขวิดำ 
จ้ำาน้วิน้ 80 แพ่ค
ม้ลค่า 137,440 บาทั
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โครงการ ‘ถึุงรักษั์ร่าง-ถึุงรักษั์ร้ป’
เป็น้โครงการต่อเน้ื�องจ้ากการร่วิมกัน้คิดำค้น้วิิจ้ัย กับบริษััทั
พ่ทั่ทั่ โกลบอล เคมิคอลจ้ำากัดำ (มหาชุน้) และคณะ
แพทัยศาสัตร์ศิริราชุพยาบาล เพื�อรักษัาร่างของ 
“อาจ้ารย์ใหญ่” ให้สัมบ้รณ์ และคงสัภัาพการใชุ้งาน้ไดำ้ดำ่ทั่�สัุดำ

ร่วิมเป็น้เจ้้าภัาพทัอดำกฐิน้สัามัคค่ประจ้ำาปี 2564
โดำยบริษััทัฯ ไดำ้รวิบรวิมปัจ้จ้ัยจ้ากผ้้บริหารและพน้ักงาน้ทัั�งทั่�
โรงงาน้อ้อมใหญ่ โรงงาน้ตวิงธน้า และสัำาน้ักงาน้ซ่ัน้ทัาวิ
เวิอร์สั จ้ำาน้วิน้ 152,451 บาทั ถึวิายแก่วิัดำน้าคปรก
เขตภัาษั่เจ้ริญ กรุงเทัพมหาน้คร

‘ถึุงเพาะชุำา (Compost) ย่อยสัลายไดำ้ตามธรรมชุาติ’ 
บริษััทัฯ ดำำาเน้ิน้กลยุทัธ์สั่งเสัริมแน้วิทัางการใชุ้วิัสัดำุทัดำแทัน้
ทั่�เป็น้มิตรกับสัิ�งแวิดำล้อม หรือทั่�เร่ยกวิ่า บรรจุ้ภััณฑ์์
ประเภัทัย่อยสัลายไดำ้ตามธรรมชุาติ (Compostable 
Packaging) โดำย ‘ถึุงเพาะชุำากล้าไม้’ เดำิน้หน้้าควิ้า
รางวิัลรองชุน้ะเลิศอัน้ดำับ 1 ระดำับประชุาชุน้ทัั�วิไป ใน้เวิทั่
การประกวิดำบรรจุ้ภััณฑ์์วิัสัดำุทัดำแทัน้ถึุงเพาะชุำากล้าไม้ทั่�
เป็น้มิตรกับสัิ�งแวิดำล้อม จ้ัดำโดำย กรมป่าไม้ ณ ศ้น้ย์ป่าไม้
จ้ังหวิัดำน้ครปฐม
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กิารด์้แลพัน์ักิงาน์

 บริษััทัฯ ตระหน้ักถึึงควิามสัำาคัญของพน้ักงาน้ อัน้เป็น้กลไกสัำาคัญทั่�ชุ่วิยขับเคลื�อน้ธุรกิจ้ให้เจ้ริญเติบโต เพื�อเป็น้ไป
ตามเป้าหมายขององค์กร จ้ึงมุ่งมั�น้ใน้การบริหารงาน้ทัรัพยากรบุคคลให้สัอดำคล้องกับกลยุทัธ์ของบริษััทัฯ อ่กทัั�งภัายใต้การ
เปล่�ยน้แปลงของโลกทั่�ไม่หยุดำน้ิ�งทัั�งทัางดำ้าน้ เศรษัฐกิจ้ สัังคม และสัิ�งแวิดำล้อม บริษััทัฯ จ้ึงเน้้น้การสัร้างแรงจ้้งใจ้และควิาม
ผ้กพัน้ธ์ต่อองค์กรของพน้ักงาน้ พร้อมทัั�งม่การกำาหน้ดำเป้าหมายใน้แต่ละปีอย่างชุัดำเจ้น้

ข�อม้ลเกี�ยวกับัพนัักงานั 
 ปี 2564 บริษััทัทัาน้ตะวิัน้อุตสัาหกรรม จ้ำากัดำ (มหาชุน้)ม่พน้ักงาน้ทัั�งสัิ�น้ 1,700 คน้ โดำยม่สัถึิติ
ทัางดำ้าน้บุคลากรทั่�สัำาคัญ ดำังน้่�

ข�อม้ลจำำานัวนัพนัักงานัทั�งหมด 

สัดส่วนัระดับับัริหาร

สัดส่วนัพนัักงานัระดับัจำัดการ

สัดส่วนัพนัักงานัระดับัพนัักงานั

33% 67%

62% 38%

61% 39%
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 ภัายใต้สัถึาน้การณ์โควิิดำ บริษััทัฯ ไดำ้ตระหน้ักถึึงปัญหาทั่�อาจ้จ้ะเกิดำขึ�น้จ้ากตัวิพน้ักงาน้ทัั�งพน้ักงาน้ประจ้ำา และ
พน้ักงาน้รายวิัน้ จ้ึงไดำ้กำาหน้ดำน้โยบายและแผน้การป้องกัน้ปัญหาอย่างใกล้ชุิดำ ซ่ึ�งเน้้น้การดำ้แลและสั่งเสัริมให้พน้ักงาน้ใสั่ใจ้
ใน้การดำ้แลสัุขภัาพ และไม่ม่การยกเลิกการจ้้างงาน้แต่อย่างใดำ โดำยใน้ปี 2564 ม่พน้ักงาน้รายเดำือน้ลาออกคิดำเป็น้ 1.4% 
และพน้ักงาน้รายวิัน้ลาออกคิดำเป็น้ 5.6%

ใน้การจ้้างงาน้บริษััทัฯ เน้้น้การเปิดำรับพน้ักงาน้จ้ากชุุมชุน้รอบ
โรงงาน้เป็น้หลัก โดำน้ม่พน้ักงาน้เป็น้คน้ใน้พื�น้ทั่�มากกวิ่า 85% 
เพื�อเป็น้การกระจ้ายรายไดำ้สั้่ชุุมชุน้ และจ้ากข้อม้ลการจ้้างงาน้
ของปี 2564 พบวิ่าม่พน้ักงาน้เพศชุายคิดำเป็น้ 40 % และเป็น้
เพศหญิง คิดำเป็น้ 60% ของพน้ักงาน้ทัั�งหมดำ และไม่ม่การแบ่ง
แยกหรือเลือกปฏิิบัติตามหลักสัิทัธิมนุ้ษัยชุน้ 
ภัายใต้น้โยบายทั่�กำาหน้ดำไวิ้

พนัักงานัรายเด่อนั 1.4 %

พนัักงานัรายวันั 5.6%

อัตราการลาออกของพนัักงานั

อัตราพนัักงานัลาคลอดกลับัมาทำางานั

31

28

91%
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กิารพััฒน์าพัน์ักิงาน์ค่วิบคุ่มกิับกิารพััฒน์าองค่์กิร

 บริษััทัฯเชุื�อมั�น้วิ่า พน้ักงาน้เป็น้บุคลากรทั่�ทัรงคุณค่าต่อองค์กร และเป็น้หัวิใจ้หลักทั่�สั่งผลให้องค์กรประสับควิาม
สัำาเร็จ้ ดำังน้ั�น้ บริษััทัฯจ้ึงมุ่งมั�น้ทั่�จ้ะพัฒน้าศักยภัาพของพน้ักงาน้อย่างต่อเน้ื�อง รวิมถึึงรักษัาพน้ักงาน้ทั่�ม่ควิามร้้ควิาม
สัามารถึให้อย้่กับองค์กร โดำยดำ้แลพน้ักงาน้ทัุกคน้อย่างเทั่าเทั่ยมบน้พื�น้ฐาน้ของการเคารพสัิทัธิมุษัยชุน้และสัิทัธิแรงงาน้
ถึึงแม้วิ่าใน้ปี 2564 จ้ะประสับกับสัถึาน้การณ์โควิิดำ-19 อย่างต่อเน้ื�อง อาจ้สั่งผลต่อการฝ่ึกอบรมของพน้ักงาน้ แต่บริษััทัฯ 
ไดำ้วิางแผน้การบริหารจ้ัดำการโดำยสั่งเสัริมให้พน้ักงาน้เร่ยน้ร้้ผ่าน้ระบบออน้ไลน้์ และจ้ัดำหาหลักสั้ตรการฝ่ึกอบรมผ่าน้ระบบ
ออน้ไลน้์ให้แก่พน้ักงาน้อย่างต่อเน้ื�อง

 บริษััทัฯ ม่การจ้ัดำการฝ่ึกอบรมภัายใต้หลักเกณฑ์์การประเมิน้ของพน้ักงาน้รายบุคคลและตามตำาแหน้่งงาน้ทั่�ไดำ้รับ
มอบหมาย เพื�อให้พน้ักงาน้ไดำ้รับการฝ่ึกอบรมใน้หลักสั้ตรทั่�เหมาะสัม สั่งเสัริมควิามชุำาน้าญใน้การดำำาเน้ิน้งาน้ และควิาม
เติบโตใน้สัายงาน้ต่อไป

จำำานัวนัชำั�วโมงการฝัึกอบัรม ( ชำม : คนั : ปี )  
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ค่วิามปลอด์ภััยและอาชิ่วิอน์ามัย

สัถิติจำาน์วิน์กิารเกิิด์อุบัติเหตุ (ค่น์)

หยุดงานเกิน 
3 วััน

หยุดงานไม่่เกิน 
3 วััน

ไม่่หยุดงาน 
3 วััน

9 8 7

 บริษััทัมุ่งมั�น้ดำำาเน้ิน้งาน้ตามน้โยบายดำ้าน้ควิามปลอดำภััยและการรักษัาควิามปลอดำภััยอย่างเคร่งครัดำ เน้ื�องจ้าก
ควิามปลอดำภััยและอาชุ่วิอน้ามัยสั่งผลทัั�งทัางดำ้าน้คุณภัาพชุ่วิิตของพน้ักงาน้และควิามน้่าเชุื�อถึือขององค์กร ดำังน้ั�น้ควิาม
ปลอดำภััยน้ับเป็น้เป้าหมายหลักของการดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ของบริษััทัฯ

เป้าหมาย : ลดจำำานัวนัอุบััติเหตุเป็นัศ้นัย์
น้อกจ้ากการดำำาเน้ิน้งาน้ทั่�เน้้น้ควิามปลอดำภััยของพน้ักงาน้
แล้วิน้ั�น้ บริษััทัฯ ยังเล็งเห็น้ถึึงควิามปลอดำภััยและอาชุ่วิ
อน้ามัยตลอดำห่วิงโซ่่อุปทัาน้ของการดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้ โดำยใน้ปี 
2564 ม่การกำาหน้ดำน้โยบายอาชุ่วิอน้ามัยและควิาม
ปลอดำภััยพร้อมทัั�งเผยแพร่ไปสั้่ผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ยใน้ทัุกภัาคสั่วิน้ 
ไม่วิ่าจ้ะเป็น้ค้่ค้า ผ้้รับเหมา และหน้่วิยงาน้อื�น้ๆ ทั่�เก่�ยวิข้อง
กับการดำำาเน้ิน้ธุรกิจ้

สถุิติจำำานัวนัการเกิดอุบััติเหตุ (คนั)

แนัวทางการดาเนัินังานัด�านัอาชำีวอนัามัยและความปลอดภัย 
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 ภัายใต้โครงสัร้างการบริหารงาน้ดำ้าน้ควิามปลอดำภััยและมาตรฐาน้ระบบการจ้ัดำการทั่�บริษััทัฯ ไดำ้จ้ัดำตั�งขึ�น้น้ั�น้ สั่งผล
ให้พน้ักงาน้รวิมทัั�งผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้เสั่ยตระหน้ักและให้ควิามสัำาคัญกับการดำำาเน้ิน้งาน้โดำยสัอดำคล้องกับเป้าหมายการลดำอุบัติเหตุ
เป็น้ศ้น้ย์
 ใน้ปี 2564 บริษััทัฯ ไดำ้จ้ัดำให้ม่การฝ่ึกอบรมซ่ึ�งเป็น้หลักสั้ตรเก่�ยวิกับอาชุ่วิอน้ามัยและควิามปลอดำภััยรวิมทัั�งสัิ�น้ 7 
หลักสั้ตร

1. Morning Talk

2.  อบรมคณะกรรมควิามปลอดำภััย อาชุ่วิอน้ามัย และสัภัาพแวิดำล้อมใน้การทัำางาน้ 

3.  โครงการอนุ้รักษั์การไดำ้ยิน้ใน้สัถึาน้ประกอบการณ์

4.  อบรมผ้้ไดำ้รับอนุ้ญาต ผ้้ควิบคุม ผ้้ชุ่วิยเหลือ และผ้้ปฏิิบัติงาน้ใน้ทั่�อับอากาศ 

5.  อบรมการใชุ้รถึโฟล์คลิฟทั์และการบำารุงรักษัา

6.  อบรมควิามปลอดำภััยใน้การทัำางาน้เก่�ยวิกับไฟฟ้า 

7. อบรมการใชุ้สัารเคม่ และเตร่ยมควิามพร้อมใน้กรณ่สัายเคม่รั�วิไหล

8. อบรมมาตรฐาน้การจ้ัดำกลุ่มสัารเคม่ และฉลาก GHS

ผู้ลการดำาเนัินังานัด�านัความปลอดภัย 

 อัตราความรุนัแรงของการบัาดเจำ็บั
 (I.S.R.) 17.30

อัตราความถุี�การเกิดอุบััติเหตุ
(I.F.R.) 5.27 ครั�ง

อัตราการบัาดเจำ็บัรวม
(TRIR) 26 ครั�ง

กิจำกรรม/หลักส้ตรการฝัึกอบัรม

กิจำกรรมด�านัการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชำีวอนัามัย
  เน้ื�องดำ้วิยสัถึาน้การณ์โควิิทั-19 สั่งผลให้การจ้ัดำกิจ้กรรมหรือการฝ่ึกอบรมบางอย่างไม่สัามารถึดำำาเน้ิน้การ
ไดำ้ แต่บริษััทัฯ ยังคงให้ควิามสัำาคัญกับการสั่งเสัริมควิามปลอดำภััยและอาชุ่วิอน้ามัย จ้ึงจ้ัดำการฝ่ึกอบรมภัายใต้มาตรการ
ควิามปลอดำภััยทั่�เคร่งครัดำอย่างต่อเน้ื�องใน้หลักสั้ตรทั่�จ้ำาเป็น้ต่อการดำำาเน้ิน้งาน้
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ภาพกิจำกรรมการฝัึกอบัรม
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GRI Standard Disclosure Page 
number(s)

SDGs External 
Assurance

General 
Disclosure

2016

9

11-14

9

9

15

9

9

51-52

39

7

34-35

-

10

7

34-35

28-33

15

20

20

15,20

-

28

20

SDG8

SDG16

SDG5

SDG16

SDG16

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

9

11-14 

9 

9 

15 

9 

9 

50-51 

38 

7 

34-35 

- 

10

28-32
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GRI Standard Disclosure Page 
number(s)

SDGs External 
Assurance

General 
Disclosure

2016

GRI 103
Management 

Approach
2016

GRI 201:
Economic

Performance
2016

ECONOMIC PERFORMANCE

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

201-1� Direct economic value generated

� and distributed

Material Topics

GRI 200 Economic Standard Series

26-27

34-35

26-27

24-25

24-25

24-25

24-25

24-25

24-25

-

64

26-27

64

64

64

64

64

64

64

58-63

-

36-38

36-38

36-38

36-39

jSDG16

SDG2
SDG5
SDG7
SDG8
SDG9

-

56-63

36-38

36-37

36-37

36-37
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GRI Standard Disclosure Page 
number(s)

SDGs External 
Assurance

GRI 103
Management 

Approach
2016

PROCUREMENT PRACTICE

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

ANTI-CORRUPTION

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

GRI 204:
Procurement

Practices 
2016

204-1 Proportion of spending on

local suppliers

GRI 302:
Energy
2016

302-1 Energy consumption within the

organization

302-3 Energy intensity

GRI 103
Management

Approach
2016

WATER

103-1 Explanation of the material topic and

its Boundary

GRI 205:
Anti- Corruption

2016

Sustainable
Supplier 

Development

GRI 103
Management 

Approach 
2016

ENERGY

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

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

BCP

Indicator

Material Topics

GRI 300 Environmental Standard Series

39

39

39

28-33

28-33

28-33

40-42

40-42

40-42

40-42

40-42

28.33

28-33

SDG16

SDG16

SDG7,
8,12,13
SDG7,

8,12,13

-

43

38

38

17

28-32

28-32

28-32

28-32

28-32

39-41

39-41

39-41

42

39-41

39-41

38
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GRI Standard Disclosure Page 
number(s)

SDGs External 
Assurance

Approach
2016

103-2� The management approach and

� its components

103-3� Evaluation of the management

� approach

GRI 303:
Water
2016

303-1� Water withdrawal by source

303-3� Water recycled and reused

GRI 305:
Emissions

2016

GRI 307:
Environmental 

Compliance 
2016

307-1� Non-compliance with environmental

� laws and regulations

EMISSIONS

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

GRI 103
Management 

Approach
2016

EFFLUENTS AND WASTE

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

GRI 103
Management 

Approach
2016

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

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

GRI 103
 Management 

Approach 
2016

43

43

41-42

41-42

41-42

40-44

40-44

40-44

40-44

40-44

40-44

40-44

43

44

-

17,42

17,42

-

-

43

43

SDG6

SDG6,
8,12

SDG3,
6,12,14

SDG16

SDG12,
13,14,15
SDG12,

13,14,15

42

42

42

42

40-41

40-41

40-41

17,41
17,41

39,43

39,43

39,43

42

43

39-43

39-43

39-43

39-43
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GRI Standard Disclosure Page 
number(s)

SDGs External 
Assurance

308-2 Negative environmental impacts in 

the supply chain and actions taken

SUPPLIE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

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

GRI 103
Management 

Approach
2016

ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURES 

AND INVESTMENT

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

Total environmental protection expenditures

and investment type

GRI 103
Management 

Approach
2016

GRI 103
Management 

Approach
2016

EMPLOYMENT

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

GRI 103
Management 

Approach
20166

LABOR/MANAGEMENT RELATION

103-1 Explanation of the material topic

and its Boundary

GRI 103 
Management

Approach
2016

GRI 308:
Supplier

Environmental 
Assessment 2016

401-1 New employee hires and

employee turnover
GRI 401:

Employment
2016

BCP

Indicator

BCP

Indicator

Material Topics

GRI 400 Social Standard Series

39

39

39

-

-

-

-

-

-

-

51-52

51-52

51-52

51-52

51-52

-

SDG5,
8

38

38

38

50-51

50-51

50-51

50-51

50-51
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GRI Standard Disclosure Page 
number(s)

SDGs External 
Assurance

GRI 403:
Occupational

Health and Safety 
2016

403-2 Types of injury and rates of injury,

occupational diseases, lost days, and

number of work-related fatalities

OGSS Emergency Preparedness

404-1 Average hours of training per year

per employee

404-3 Percentage of employees receiving regular 

performance and career

103-2 The management approach and

its components

103-3 Evaluation of the management approach

Best Employer Score by AON Hewitt

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

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

GRI 103
Management 

Approach
2016

LOCAL COMMUNITIES

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

GRI 103
Management 

Approach
2016

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

103-1 Explanation of the material topic

and its Boundary

GRI 103
Management

Approach 
2016

TRAINING AND EDUCATION

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

GRI 103
Management 

Approach
2016

GRI 404: 
Training and 

Education 
2016

413-1 Operations with local community

engagement, impact assessment,

and development programs

GRI 413: 
Local Communities 

20166

BCP

Indicator

51-52

51-52

-

54-56

54-56

54-56

53

53

53

53

53

45-50

45-50

45-50

-

45-50

54

-

SDG3,
8

SDG4,
5,8

SDG4,
5,8
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GRI Standard Disclosure Page 
number(s)

SDGs External 
Assurance

MARKETING AND LABALING

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

GRI 103
Management 

Approach
2016

SOCIOECONOMIC COMPLIANCE

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

GRI 103
Management 

Approach 
2016

GRI 414:
Supplier Social 

Assessment
2016

103-2 The management approach and 

its components

103-3 Evaluation of the management approach

414-2 Negative social impacts in the supply

chain and actions taken

Number of suppliers that were self-assessed

using SCOC criteria

GRI 417:
Marketing and 

Labeling
2016

417-3 Incidents of non-compliance concerning

marketing communications

GRI 419: 
Socioeconomic 

Compliance 
2016

419-1 Non-compliance with laws and regulations 

in the social and economic area

BCP

Indicator

-

-

11-14

11-14

11-14

28-33

28-33

28-33

28

-

-

-

SDG16

28-32

28-32

28-32
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เกี�ยวกับัรายงานัฉบัับันัี�
 ทั่�มาของรายงาน้ใน้ปี 2564 บริษััทัทัาน้ตะวิัน้อุตสัาหกรรม จ้ำากัดำ (มหาชุน้) ไดำ้จ้ัดำทัำารายงาน้ควิามยั�งยืน้ เพื�อ
รายงาน้ผลการดำำาเน้ิน้งาน้ประจ้ำาปีของบริษััทัฯ ใน้ดำ้าน้เศรษัฐกิจ้ สัังคม และสัิ�งแวิดำล้อม (Disclosure 102-52) โดำยม่
รอบการรายงาน้ตั�งแต่วิัน้ทั่� 1 มกราคม ถึึงวิัน้ทั่� 31 ธัน้วิาคม 2564 (Disclosure 102-50) และใชุ้แน้วิทัางการรายงาน้
ตาม GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) (Disclosure 102-54) น้อกจ้ากน้่� บริษััทัฯ 
ยังเชุื�อมโยงผลการดำำาเน้ิน้การตามกลยุทัธ์องค์กรทั่� ตอบสัน้องต่อเป้าหมายการพัฒน้าทั่�ยั�งยืน้แห่งสัหประชุาชุาติ
(United Nations : Sustainable Development Goals: SDGs)

ขอบัเขตของรายงานั (Disclosure 102-45, Disclosure 103-1)
 รายงาน้ฉบับน้่�น้ำาเสัน้อผลการดำำาเน้ิน้งาน้ ประจ้ำาปี 2564 รอบการรายงาน้ตั�งแต่วิัน้ทั่� 1 มกราคม 
ถึึงวิัน้ทั่� 31 ธัน้วิาคม 2564 ของบริษััทัทัาน้ตะวิัน้อุตสัาหกรรม จ้ำากัดำ (มหาชุน้) ครอบคลุมผลการดำำาเน้ิน้งาน้ทัั�งใน้สั่วิน้ของ
โรงงาน้ และ สัำาน้ักงาน้ออฟฟิศอาคารซ่ัน้ทัาวิเวิอร์

การให�ความเชำ่�อมั�นัต่อรายงานั
 รายงาน้ฉบับน้่�ม่การทับทัวิน้เน้ื�อหาสัำาคัญโดำยผ้้บริหารระดำับสั้งของแต่ละกลุ่มงาน้ (Disclosure 102-32) ผ่าน้
การประชุุมคณะกรรมการกำากับน้โยบายควิามยั�งยืน้ขององค์กร เพื�อให้ควิามเชุื�อมั�น้วิ่า ข้อม้ลทั่�รายงาน้ครบถึ้วิน้ ถึ้กต้อง
และครอบคลุมการตอบสัน้องต่อผ้้ม่สั่วิน้ไดำ้สั่วิน้เสั่ยทัุกกลุ่ม

การสอบัถุามข�อม้ล
หากม่ข้อสังสััยหรือข้อเสัน้อแน้ะเพิ�มเติมกรุณาติดำต่อ ฝ่่ายควิามยั�งยืน้ขององค์กร
บริษััทัทัาน้ตะวิัน้อุตสัาหกรรม จ้ำากัดำ (มหาชุน้)
E-mail : corpcom@thantawan.com
โทัรศัพทั์ 0 2273 8333
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