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การก ากบัดูแลกจิการ 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีเนื่องจากพจิารณาเหน็ว่าเป็นกลไกส าคญัในการน าไปสู่การมรีะบบบริหาร

จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซึง่จะช่วยสรา้งความเชื่อม ัน่ต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

ทกุฝ่าย โดยการมกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่จีะเป็นเครื่องมอืเพือ่เพิม่มูลค่าใหก้บัองคก์ร สรา้งความสามารถในการแข่งขนั รวมท ัง้ส่งเสรมิการ

เตบิโตอย่างย ัง่ยนืของบริษทัฯในระยะยาว นอกจากนี้  บริษทัฯยงัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่งอย่าง

ใกลช้ดิ  

การตดิตามการปฏบิตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารส่งเสริมและสือ่สารขอ้มูลใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัท ัง้องคก์รรบัทราบผ่านระบบเครือข่ายภายในองคก์ร 

(Intranet) การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ คู่มอืพนกังาน โดยมุ่งเนน้เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเพือ่น าไปสู่การปฏบิตัิตามนโยบายการก ากบั

ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ท ัง้นี้  คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ไดป้ฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดูแล

กิจการทีด่แีละตดิตามผลการปฏบิตั ิมกีารทบทวนและปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัหลกัเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard เพือ่น ามา

ปฏบิตัแิละปรบัใชต้ามความเหมาะสม พรอ้มท ัง้ชี้แจงเหตผุลทีท่  าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัการดงักลา่ว ดงันี้ 

ขอ้ที่ยงัไม่ไดป้ฏบิตัิ เหตผุล 

คณะกรรมการมกีารจดัต ัง้ CG Committee หรอืไม่ คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัและเล็งเห็นความส าคญัของการ

ก ากบัดูแลกิจการที่ดี และมุ่งม ัน่ที่จะก ากบัดูแลใหอ้งคก์รมีการ

ด าเนินงานและปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีสอดคลอ้ง

กบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้งตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ซึ่งการพจิารณาแต่งต ัง้ CG Committee นัน้ ยงัอยู่

ระหว่างการพจิารณา 

คณะกรรมการมีการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเรื่ อง

สิง่แวดลอ้มหรอืไม่ 

บรษิทัฯมนีโยบายการด าเนินธุรกจิภายใตม้าตรฐานสิง่แวดลอ้มและ

การใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ เพือ่ใหม้ ัน่ใจถงึประสทิธภิาพ

การด าเนินการดา้นสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั บริษทัฯ

ด าเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ โดยจะ

ด าเนินการฝึกอบรมหรอืจดักจิกรรมเรื่องสิง่แวดลอ้มใหพ้นกังานใน

ปีนี้ 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึก าหนดใหม้นีโยบายในการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึง่ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1 สทิธิของผูถ้อืหุน้ (The Rights of Shareholders) 

บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสทิธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ สทิธิการซื้อขายหรือโอนหุน้ สทิธิในการไดร้บั

ขอ้มลูข่าวสารขององคก์รอย่างเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุเพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งต ัง้หรอืถอดถอนกรรมการ 

แต่งต ัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปนัผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธิ
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และขอ้บงัคบั การลดทนุหรอืเพิม่ทนุ เป็นตน้  นอกเหนือจากสทิธพิื้นฐานต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัฯ ยงัไดด้  าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ป็นการ

ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้   

การด าเนินการปี 2562 

 จดัส่งหนงัสอืนดัประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 7 วนั โดยจะระบวุนั เวลา สถานที ่และวาระการ

ประชุม พรอ้มท ัง้ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษทัไวอ้ย่างชดัเจน รวมท ัง้ไดแ้นบเอกสารประกอบการประชุม เช่น

รายงานประจ าปี งบการเงนิ เอกสารประกอบวาระต่าง ๆ และหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึ่งไดแ้นบไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชุม

เพือ่ส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ทกุรายตามรายชื่อทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัทีบ่รษิทัฯประกาศงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้

และไดเ้ผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุ และวาระการประชมุดงักล่าวผ่านทางเวป็ไซดข์องบรษิทัฯล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อน

วนัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนวนัประชุม รวมถงึไดโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพ์

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั ก่อนวนัประชุม เพื่อบอกกล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ก่อนการประชุม ซึ่งเป็นไปตาม

พรบ.บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535

 การเปิดโอกาสใหส้ทิธิผูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัเลอืกต ัง้การเป็น

กรรมการ ระหว่างวนัที่ 16 ตุลาคม 2561 ถงึวนัที่ 16 มกราคม 2562 โดยแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พรอ้มท ัง้ประกาศหลกัเกณฑ์และระบุวิธีปฏิบตัิที่ชดัเจนไวใ้นเว็ปไซด์ของบริษ ัทฯที่

www.tacconsumer.com ในส่วนของ “ขอ้มูลผูถ้อืหุน้” ภายใตห้วัขอ้ “การประชุมผูถ้อืหุน้” โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผู ้

รวบรวมหวัขอ้วาระการประชมุตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ และน าเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ในส่วนของการเสนอชื่อบคุคลเพือ่

เขา้รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณารายชื่อและคุณสมบตัขิองบคุคลทีผู่ถ้อืหุน้

เสนอชื่อ และน าผลการพจิารณาเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาต่อไป กรณีทีค่ณะกรรมการบริษทัมมีตอินุมตัิ

ใหน้ าวาระดงักลา่วเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ บริษทัฯจะบรรจเุป็นวาระการประชมุในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ต่อไป

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรือบุคคล

ใด ๆ เขา้ร่วมประชมุแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ

 แจง้วธิกีารลงคะแนนเสยีงและนบัคะแนนก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ และมกีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยเสนอชื่อใหก้รรมการใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนทลีะคน

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทกุคร ัง้ บริษทัฯจดัใหม้ผูีต้รวจสอบอสิระที่ไม่มส่ีวนไดเ้สยีกบับริษทั โดยท าหนา้ทีต่รวจสอบ

การนบัคะแนนเสยีง และผลของการลงคะแนนเสยีง เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั

 บรษิทัฯไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลส  าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ในการประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 อกีท ัง้ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ไดอ้ย่างเต็มที่

และอสิระ

 ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้ บริษทัฯ จดัท  ารายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และไดเ้ปิดเผยมติที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหลงัจากเสร็จสิ้นการประชุมภายใน 9.00 น.ของวนัถดัไป พรอ้มท ัง้ผล

การลงมตใินแต่ละวาระ จ านวนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี ท ัง้นี้  บริษทัฯไดเ้ผยแพร่รายงาน

การประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมไปยงัเวป็ไซดข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวป็ไซดข์อง

บรษิทัฯ

http://www.tacconsumer.com/
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หมวดที่ 2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัแิละคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ท ัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและ

ผูถ้อืหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้ที่เป็นคนไทยหรือผูถ้อืหุน้ต่างชาติ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูถ้อืหุน้รายย่อย บริษทัฯ มนี โยบายที่จะเพิม่

ทางเลอืกในการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขา้ร่วม

ประชุมและออกเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ได ้รวมถงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชมุสามญัประจ าปีและเสนอชื่อบคุคล

เพือ่เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการลว่งหนา้ในเวลาอนัสมควร  

การด าเนินการปี 2562 

 บรษิทัฯไดด้  าเนินการประชมุเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ตามล  าดบัวาระการประชมุ โดยจะมกีารเสนอรายละเอยีดในแต่

ละวาระอย่างครบถว้น พรอ้มแสดงขอ้มลูประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมท ัง้จะไม่เพิม่วาระการประชมุทีไ่ม่มกีารแจง้

ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มคีวามส าคญัที่ผูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการ

ตดัสนิใจ บริษทัฯไดจ้ดัท  าหนงัสอืเชิญประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี และรายงานประจ าปีท ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาติ

 ใหส้ทิธอิอกเสยีงแก่ผูถ้อืหุน้ตามจ านวนหุน้ทีถ่อือย่างเท่าเทยีมกนั

 บริษทัฯไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ผูถ้อืหุน้สามาถก าหนดทศิทาง การ

ลงคะแนนเสยีงไดเ้องในแต่ละวาระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ

หรอืบคุคลอืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน โดยเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ

 คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง

ซึง่รวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมตลอดถงึคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มลู รวมถงึไดก้ าหนดบทลงโทษเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ หรอืน าขอ้มลูของบรษิทัฯ ไปใชเ้พือ่

ประโยชนส่์วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมท ัง้หา้มมใิหก้รรมการและผูบ้รหิาร

ของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว  ซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ในช่วง

ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิใหแ้ก่สาธารณชนทราบ โดยบริษทัฯ ไดด้  าเนินการแจง้ใหก้รรมการและ

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เขา้ใจและรบัทราบ เกี่ยวกบัภาระหนา้ทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยใ์นบรษิทัฯ ของตนเอง คู่

สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต่์อส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี (The Role of Stakeholders) 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธิของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีและปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทกุฝ่าย ท ัง้ภายในและภายนอก

บรษิทัฯ และตระหนกัถงึบทบาทความส าคญัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุม่ 

การด าเนินการปี 2562 

 ลูกคา้ : บรษิทัฯ เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลูกคา้โดยเนน้การผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ไดม้าตรฐาน และสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครบถว้น มกีารปฏบิตัต่ิอลูกคา้ดว้ยความเขา้ใจและความร่วมมอืทีด่รีะหว่างกนั การรกัษา

ความลบัของลูกคา้ ใหค้วามส าคญัต่อการก าหนดราคาขายและเงื่อนไขที่เหมาะสม นอกจากนี้  บริษทัฯ จดัใหม้ี

กระบวนการทีส่ามารถใหลู้กคา้แจง้ถงึปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์

 คู่คา้และเจา้หนี้ : บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัต่ิอคู่คา้และเจา้หนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค มคีวามซือ่สตัยใ์นการด าเนินธุรกิจ ไม่เอารดั

เอาเปรียบ รกัษาผลประโยชนร่์วมกบัคู่คา้และเจา้หนี้  รวมถงึมจีรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏบิตัติามเงือ่นไข

ทางการคา้ และ/หรือขอ้ตกลงตามสญัญาทีท่  าร่วมกนัอย่างเคร่งครดั เพือ่พฒันาความสมัพนัธท์างธุรกิจทีก่่อใหเ้กิดประโยชน์

ของท ัง้สองฝ่าย โดยบรษิทัฯมุ่งทีจ่ะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัคู่คา้และคู่สญัญา ทีม่วีตัถปุระสงคช์ดัเจนในเรื่อง

คุณภาพของผลติภณัฑแ์ละมคีวามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั รวมท ัง้มกีารก าหนดผูร้บัจา้งผลติทีเ่ป็นพนัธมติรหลกัทีส่  าคญั

 คู่แข่ง : บริษทัฯ ประพฤตติามกรอบกตกิาการแข่งขนัทีด่แีละกฎหมายทีก่  าหนดไว ้รกัษาบรรทดัฐานของขอ้พงึปฏบิตัใินการ

แข่งขนั และหลกีเลีย่งวธิกีารไม่สุจริตเพือ่ท  าลายคู่แข่ง ไม่กระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่นหรือ

คู่แข่งทางการคา้

 พนกังาน : บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานทุกคน ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนใหบ้ริษทัฯ สามารถ

พฒันาการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษทัฯ จงึมุ่งเนน้ในการพฒันาศกัยภาพและความรูค้วามสามารถ และทกัษะของ

พนกังานอย่างต่อเนื่อง รวมถงึพจิารณาใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรูค้วามสามารถของพนกังานแต่ละคนและสามารถ

เทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัทีป่ระกอบธุรกิจเดยีวกนั ตลอดจนการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยค านึงถงึคุณภาพชีวติ

และความปลอดภยัในการท างาน ท ัง้นี้ บรษิทัฯ ไดถ้อืปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม

 ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ : บรษิทัฯมุ่งใหม้กีารด าเนินธุรกิจอย่างมปีระสทิธภิาพ ซือ่สตัย ์และโปร่งใส โดยการเปิดเผยขอ้มูลต่อผู ้

ถอืหุน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนั ภายใตก้รอบของหลกัจรยิธรรมและแนวทางการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี

ดูแลและรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบักลุม่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โดยเปิดโอกาสใหบ้คุคลทีเ่กี่ยวขอ้งทกุกลุม่สามารถเขา้ถงึและสอบถาม

ขอ้มลูได ้มกีารน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน ฐานะขอ้มลูทางการเงนิ และรายงานอืน่ ๆ อย่างสม า่เสมอและครบถว้นตาม

ความเป็นจริง และสือ่สารเรื่องราวหรือจดุขายของบริษทัฯไปยงักลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ โดยผลการด าเนินงาน

ตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีเ่ปิดเผย และบรษิทัฯปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการประชมุผูถ้อืหุน้

 ชมุชนและสงัคม : ดว้ยตระหนกัดวี่าเราเปรียบเสมอืนส่วนหนึ่งของสงัคมทีจ่ะร่วมกา้วเดนิไปสู่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

เพือ่ความย ัง่ยนืสบืไป บรษิทัฯ เนน้การปลูกฝงัจติส  านึก ความรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคมใหเ้กดิขึ้นในบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง

รวมถงึสนบัสนุนกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อส่วนรวม และไม่กระท าการใดๆ ที่ขดัหรือผดิกฎหมาย โดยมนีโยบายการ

ด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างชดัเจน และยดึถอืปฏบิตักินัภายในองคก์ร
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การสือ่สารภายในและภายนอกองคก์ร 

บรษิทัฯใหค้วามส าคญักบัการสือ่สารภายในและภายนอกองคก์ร โดยมรีะเบยีบปฏบิตัทิีค่รอบคลมุถงึการสือ่สารท ัง้ภายในและภายนอก

องคก์ร มกีารสือ่สารกบักลุม่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทัฯ เช่น กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลูกคา้ ผูบ้รโิภค ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ เป็นตน้  

การสือ่สารภายใน คือ การถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารที่จ  าเป็นใหผู้บ้ริหารและพนกังานรบัรู ้โดยอาจเป็นการเนน้การมส่ีวนร่วมของ

ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน เพือ่ใหบ้รรลผุลตามเป้าหมายขององคก์ร โดยผ่านช่องทางการสือ่สารต่าง ๆ เช่น  Line Group, Line Official, 

Intranet, E-mail และบอรด์ประชาสมัพนัธข์องบรษิทัฯ 

 การสือ่สารภายนอก คือ การรายงานขอ้มูลทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร การประชาสมัพนัธ ์การส่งข่าวสาร ไปยงัภายนอกองคก์ร โดยผ่านช่อง

ทางการสือ่สารต่าง ๆ ของบรษิทัฯ เช่น เวป็ไซดบ์รษิทั Facebook, Instagram, E-mail, การส่งข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การสือ่สารภายในและภายนอกองคก์ร เป็นการสือ่สารขอ้มูลข่าวสารปกตแิละขอ้มูลข่าวสารเร่งด่วนใหก้ลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไดร้บัทราบ

เรื่องทีส่  าคญัต่าง ๆ เกดิความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งและตรงกนัภายในและภายนอกองคก์ร และเสรมิสรา้งจรยิธรรม จรรณยาบรรณแก่พนกังาน ผูบ้รหิาร 

เพือ่สรา้งความตระหนกัต่อความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  

การแจง้ขอ้มูลเบาะแสเกี่ยวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุริต 

บริษทัฯมกีารก าหนดระเบยีบปฏบิตักิารด าเนินการแจง้ขอ้มลูเบาะแสเกี่ยวกบัการฉอ้ฉลหรอืทจุริตใหม้แีบบแผนทีเ่หมาะสม และ

เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีท ัง้ภายในและภายนอกองคก์รสามารถแจง้เบาะแสหรอืเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกบัการฉอ้ฉลหรอืทจุรติ อนัน า มา

ซึง่ความเสือ่มเสยีในทรพัยส์นิและชื่อเสยีงของบรษิทัฯ โดย 

การทจุรติ                       หมายถงึ    การกระท าใดๆ เพือ่แสวงหาประโยชนท์ีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 ส  าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ 

 การฉอ้ฉล   หมายถงึ    การใชอ้บุายหลอกลวงโดยเอาความเทจ็มากล่าวเพือ่ใหผู้อ้ืน่หลงผดิ 

การคอรร์ปัช ัน่     หมายถงึ    การเรยีกรบั หรอืยอมจะรบัให ้ขอให ้หรอืรบัว่าจะใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด 

 กบัเจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานเอกชนเพื่อใหบุ้คคล 

 หรอืหน่วยงานเหลา่นัน้ใชอ้  านาจหนา้ทีท่ีม่อียู่ กระท าการ ไม่กระท าการ เร่งรดั หรอื 

 ประวงิการกระท าใดอนัมชิอบดว้ยอ านาจหนา้ทีเ่พือ่ประโยชนข์องบรษิทัฯ เวน้แต่เป็น  

 กรณีทีก่ฎหมาย จารตี และขนมธรรมเนียมก าหนดใหก้ระท าได ้

ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน               หมายถงึ   กรรมการผูจ้ดัการหรอืประธานกรรมการบรหิาร  

ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน หมายถงึ   เลขานุการบรษิทั 

ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน       หมายถงึ   ผูจ้ดัการฝ่ายสนบัสนุนองคก์ร 

ผูถ้กูรอ้งเรยีน             หมายถงึ   กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืบคุคลใด ๆ ทีถ่กูรอ้งเรยีน หรอืกลา่วหา 

 โดยผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการฉอ้ฉลหรอืทจุรติ 
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ช่องทางในการแจง้เรื่องรอ้งเรียน 

ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนสามารถแจง้เรื่องรอ้งเรยีนผ่านช่องทาง ดงันี้ 

1. จดหมาย ส่งถงึ กรรมการผูจ้ดัการ หรอื ประธานกรรมการบรหิาร

บรษิทั ท.ี เอ. ซ.ี คอนซูเมอร ์จ ากดั  (มหาชน) 

ช ัน้ 23 อาคารยูเอม็ทาวเวอร ์9/231-233 ถนนรามค าแหง 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

2. Website : www.tacconsumer.com

3. Facebook : Tacconsumer

https://th-th.facebook.com/TACConsumer/

4. จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ถงึ whistleblower@tacconsumer.com ชื่อบญัช ีE-mail นี้ จะส่งตรงและถกูเปิดอ่าน

โดยกรรมการผูจ้ดัการเท่าหรอืประธานกรรมการบรหิารเท่านัน้

ขัน้ตอนในการด าเนินการแจง้ขอ้มูลเบาะแสเกี่ยวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุริต หรือขอ้รอ้งเรียน 

1. เมือ่ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการฉอ้ฉลหรอืทจุริต จากช่องต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ โดยผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนจะ

พจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน และส่งเรื่องรอ้งเรยีนใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน ภายใน 3 วนัท  าการ เพือ่ด  าเนินการต่อไป

2. ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน รวบรวมพจิารณาความชดัแจง้เพียงพอของพยานหลกัฐานในเบื้องตน้ที่ไดร้บัจากผูร้บัเรื่อง

รอ้งเรยีน รวมถงึจดัเก็บขอ้มลู  บนัทกึความคบืหนา้และผลสรุป  ตดิตามและสรุปผลสถานะของเรื่องรอ้งเรยีน

3. ประสานงานเรื่องรอ้งเรียน ส่งเรื่องรอ้งเรยีนทีผ่่านการพจิารณาจากกรรมการผูจ้ดัการหรือประธานกรรมการบริหาร ใหผู้ต้รวจ

สอบเรื่องรอ้งเรยีนภายใน 5 วนัท  าการ

4. ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน ท าการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน กรณีการรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการประพฤตผิดิกรณีทจุรติ กรณีฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบตัิตามกฏหมาย หรือระเบยีบขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัฯ และน าเสนอใหก้รรมการผูจ้ดัการหรือประธาน

กรรมการบรหิารพจิารณา ภายใน  1 เดอืน

5. กรรมการผูจ้ดัการหรอืประธานกรรมการบรหิาร พจิารณาอนุมตัเิรื่องรอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวกบัการฉอ้ฉลหรอืทจุรติภายใน 1 เดอืน

5.1 กรณีอนุมตั ิกรรมการผูจ้ดัการ หรอืประธานกรรมการบรหิารจะน าเสนอ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป

5.2 กรณีไม่อนุมตั ิส่งเรื่องรอ้งเรยีนดงักลา่วกลบัไปยงัผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนเพือ่พจิารณาตรวจสอบใหม่

6. หากเป็นเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนนิธุรกจิอย่างมนียัส  าคญั กรรมการผูจ้ดัการหรอืประธานกรรมการบรหิารจะน าเสนอ

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและก าหนดบทลงโทษตามทีเ่หน็สมควรต่อไป 

การใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนและบคุคลที่เกี่ยวขอ้ง 

       ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน และบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งในกระบวนการด าเนินการแจง้ขอ้มูลเบาะแสเกี่ยวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตจะไดร้บั

ความคุม้ครองทีเ่หมาะสมจากบริษทัฯ  เช่น ไม่เปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่  างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏบิตังิาน 

เลกิจา้ง หรอือืน่ใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผูน้ ัน้ รวมถงึขอ้มลูเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีน จะถกูเก็บรกัษาเป็นความลบั ไม่

เปิดเผยต่อผูไ้ม่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่ทีจ่  าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

        บคุคลใดๆ ทีไ่ดร้บัทราบเรื่องรอ้งเรียน หรือขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียนตามระเบยีบปฏบิตันิี้  จะตอ้งปกป้องขอ้มูลเรื่อง

รอ้งเรียน หรือเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน ใหเ้ป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบคุคลอื่น โดยค านึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผู ้

แจง้รอ้งเรียน แหล่งทีม่าของขอ้มูล หรือบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่กรณีทีม่คีวามจ าเป็นในข ัน้ตอนการด าเนินการตามระเบยีบปฏบิตันิี้  หรือ

ตามทีก่ฎหมายก าหนด หากมกีารจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มลูออกไปเปิดเผยบรษิทัฯจะด าเนินการลงโทษทางวนิยั และ/หรอื ด าเนินการทางกฎหมาย

กบัผูท้ีฝ่่าฝืน แลว้แต่กรณี 

http://www.tacconsumer.com/
https://th-th.facebook.com/TACConsumer/
mailto:whistleblower@tacconsumer.com
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การตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน่

บริษทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารงานและการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล โดยยดึหลกัการด าเนินธุรกจิ

ดว้ยความสุจริตและโปร่งใส ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั คร ัง้ที ่5/2558 ซึ่งประชุมเมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 2558 จงึไดม้มีตอินุมตันิโยบาย

การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ โดยปลูกจติส านึกใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนในองคก์รตระหนกัถงึพษิภยัของการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ สรา้ง

ค่านิยมทีถู่กตอ้งและทศันคตใิหก้บัพนกังานในการปฏบิตัหินา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จริต ไม่แสวงหาประโยชนจ์ากต าแหน่งหนา้ทีข่องตนเอง 

หรือเอื้อประโยชนใ์ดๆ ใหก้บัคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานโดยทางตรงหรือทางออ้ม และหา้มใชโ้อกาสจากต าแหน่งหนา้ที่ในบริษทัฯ  

แสวงหาผลประโยชนส่์วนตวัหรือของครอบครวั และเพิม่ความเชื่อม ัน่ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย และใหเ้ปิดเผยนโยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัช ัน่ใหพ้นกังานทุกคนรบัทราบเพื่อปฏิบตัิตาม โดยไดม้กีารส่งพนกังานเขา้อบรมหลกัสูตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่เบื้องตน้ 

เพือ่ใหท้ราบถงึหลกัเกณฑ ์ข ัน้ตอนการวางระบบการป้องกนัการทจุรติในองคก์ร 

นโยบายการด าเนินธุรกจิภายใตม้าตรฐานสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

        เพือ่ใหม้ ัน่ใจถงึประสทิธภิาพการด าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั บรษิทัฯด าเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบยีบและ

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในส่วนของกระบวนการผลติของบรษิทัฯ ไม่มมีลภาวะทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ ถอืปฏบิตัติามระเบยีบของ

กรมโรงงานอตุสาหกรรม และขอ้ก าหนดต่างๆ อย่างเคร่งครดั 

ส าหรบัมาตรการในการจดัการของเสยีที่เกิดจากการผลติและผลผลติที่ไม่ไดคุ้ณภาพนัน้ ในส่วนของกระบวนการผลติเครื่องดื่ม

ประเภท 3 in 1 จะมขีองเสยีทีเ่กดิจากการผลตินอ้ยมาก ส่วนใหญ่ขยะทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ คอื ถงุทีใ่ชใ้ส่วตัถดุบิระหว่างกระบวนการผลติ 

ซึง่มกีารสวมถงุสองช ัน้ ช ัน้นอกจะมหีมนุเวยีนใช ้และเปลีย่นถงุใหม่ทกุ ๆ 2 วนั เพือ่ลดปรมิาณขยะทีเ่กดิขึ้น ส่วนถงุช ัน้ในทีส่มัผสักบัวตัถดุบิจะ

ใชแ้ลว้ทิ้ง เพือ่ลดการปนเป้ือนขา้มจลุนิทรีย ์ท ัง้นี้  ถงุท ัง้หมดจะมเีสน้ทางการเคลือ่นยา้ยและจดัเก็บอย่างเป็นระเบยีบตามหลกัสุขาภบิาลอาหาร 

และการป้องกนัสตัวพ์าหะน าโรค และในทกุสปัดาหจ์ะมรีถเทศบาลมาเก็บขยะออกจากโรงงาน แต่ส  าหรบัขยะทีส่ามารถขายไดจ้ะน าส่งขายใหก้บัผู ้

ที่รบัซื้อของเก่าในระแวกนัน้ ๆ ส  าหรบัสินคา้ที่ไม่ไดคุ้ณภาพ ทางฝ่ายประกนัคุณภาพของบริษทัฯจะประเมินคุณภาพของสินคา้ว่าน าไป 

Reprocess ไดห้รือไม่ หากไดจ้ะน าไปใหฝ่้ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑค์ิดสูตรเพือ่ส  าหรบั Reprocess และออกวธิีการใหก้บัทางโรงงานผูผ้ลติ 

แต่ถา้หากสนิคา้นัน้ไม่สามารถน ามา Reprocess ได ้ทางโรงงานผูผ้ลติจะเก็บสนิคา้ไวใ้นคลงัสนิคา้และตดิป้ายระบสุนิคา้รอท าลาย และจะเขา้สู่

กระบวนการท าลายประจ าปี  

ส าหรบัการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ  เนื่องจากบริษทัฯ ใชบ้ริการบรษิทัขนส่งสนิคา้ไปยงัคลงั โดยบริษทัฯ มนีโยบายที่

จะตอ้งส่งมอบสนิคา้ใหต้รงตามก าหนดเวลา โดยมกีารวางแผนการจดัการขนส่งสนิคา้อย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ลดการใชพ้ลงังานในการขนส่ง

หรอืลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ในปีนี้บรษิทัฯไดส่้งเสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า ก าหนดใหพ้นกังานตอ้งเอาใจ

ใส่และปฏิบตัิงานดว้ยจิตส านึกถงึความปลอดภยัและค านึงถงึสิ่งแวดลอ้ม โดยมกีารจดักิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ปลุกความคิด..ปลุก

จิตส านึก...ดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้มภายในองคก์ร” ใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัถงึความส าคญัในการช่วยกนัดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้มภายใน

องคก์ร เช่น การประหยดน า้ การประหยดัไฟ การใชก้ระดาษ Reuse การเก็บขอ้มลูแบบ Paperless ยกเลกิการใชห้ลอดพลาสตกิ  เป็นตน้ 

นอกจากนี้  บริษทัฯยงัมแีนวทางในการพฒันาบรรจภุณัฑใ์หเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  โดยมกีารพฒันาบรรจภุณัฑแ์บบใหม่ของ

เครื่องดื่ม โดยเป็น Innovation Packaging ทีส่ามารถน าบรรจภุณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่และมกีารลดใชพ้ลาสตกินอ้ยลงของบรรจภุณัฑอ์กีดว้ย 

รวมท ัง้บรษิทัฯไดเ้พิม่สญัลกัษณ ์Recycle ลงบนกลอ่งกระดาษาเพือ่ใหผู้ผ้ลติสามารถน ากลบัมาใชง้านใหม่ได ้
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นโยบายหรือแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการไม่ละเมิดทรพัยส์นิทางปญัญา 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ์ โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. พนกังานทกุคนมหีนา้ทีป่กป้อง รกัษาความลบั และความปลอดภยัของขอ้มลู อนัเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปญัญาของบรษิทั เพือ่ใหม้ิ

ใหข้อ้มลูเหลา่นัน้ร ัว่ไหล และตอ้งไม่น าทรพัยส์นิทางปญัญาประเภทต่าง ๆ ของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชนส่์วนตวัหรอืเพือ่บคุคลอื่น

โดยมไิดร้บัอนุญาต

2. พนกังานทกุคนตอ้งเคารพและใหเ้กียรตต่ิอทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น และไม่น าผลงานอนัมทีรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น ไม่

ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต

3. มกีารดูแลการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้ สิทธิบตัร ลขิสทิธิ์ และทรพัยส์นิทางปญัญาของบริษทั เพือ่รกัษาผลประโยชนแ์ละ

ป้องกนัการละเมดิลขิสทิธิ์จากบคุคลอืน่

4. มนีโยบายใหพ้นกังานทกุคนยนิยอมรบัเงือ่นไขการใชง้านระบบสารสนเทศของบรษิทัฯ เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านระบบสารสนเทศของบรษิทัฯ

ไดท้ราบถงึขอ้หา้มและขอ้ปฏบิตัเิพือ่ลดความเสีย่งทีเ่กิดจากบคุคลากรและจากการละเมดิความม ัน่คงปลอดภยัสารสนเทศท ัง้โดย

เจตนาและมไิดเ้จตนา

หมวดที่ 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ท ัง้รายงานขอ้มูลทางการเงนิและ

ขอ้มลูท ัว่ไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนขอ้มลูทีส่  าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ 

ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพือ่ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯท ัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างเท่าเทยีม

กนั โดยบริษทัฯจะท าการเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศต่อผูถ้อืหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย ์

และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ   

การด าเนินงานปี 2562 

 คณะกรรมการบรษิทั ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อรายงานงบการเงนิทีม่ขีอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจรงิ และสมเหตสุมผล

งบการเงนิของบริษทัฯ จดัท  าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีทีร่บัรองท ัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชีทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัิ

อย่างสม า่เสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงั รวมท ัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารด ารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดอ้ย่างมเีหตผุลว่าการ

บนัทกึขอ้มูลทางการบญัชีมคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ และเพือ่ใหท้ราบจดุอ่อนเพือ่

ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทจุรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั รวมถงึมกีารแต่งต ัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่

ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารเพือ่ท  าหนา้ทีใ่นการตรวจสอบรายงานทางการเงนิ รายการระหว่างกนั และระบบ

ควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั

 จดัส่งรายงานทางการเงนิต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด ไม่มรีายการทีผู่ส้อบบญัชแีสดงความคดิเหน็อย่างมเีงือ่นไข และไม่มปีระวตักิารถกูส ัง่ใหแ้กไ้ข

งบการเงนิจากทางตลาดหลกัทรพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

 ดา้นความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุและผูถ้อืหุน้ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัใหค้วามส าคญัต่องานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ โดยมส่ีวน

ร่วมในการพบปะ ใหข้อ้มลู และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะห ์และสือ่ต่าง ๆ อย่างสม า่เสมอ

 บรษิทัฯไดจ้ดัต ัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์ป็นผูร้บัผดิชอบในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย์

โดยการรายงานผ่านเวป็ไซดข์องบริษทั www.tacconsumer.com ในหวัขอ้นกัลงทนุ ซึ่งรวบรวมขอ้มูลของบริษทัฯ ทีร่ายงาน

ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้มูลนกัลงทุน ขอ้มูลและรายงาน

http://www.tacconsumer.com/
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ทางการเงนิ ขอ้มูลผูถ้อืหุน้ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ผลการด าเนินงานรายไตรมาส ความเคลือ่นไหวของราคาหุน้  และ

เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ โดยมกีารปรบัปรุงขอ้มูลใหท้นัการณ์อยู่เสมอ เพือ่ใหน้กัลงทนุและผูส้นใจสามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่าง

รวดเร็วและเท่าเทยีมกนั  โดยขอ้มูลทีไ่ดจ้ากบริษทัฯจะเป็นขอ้มูลทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลาโดยเฉพาะ

ขอ้มูลส  าคญัทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทัฯ ผูท้ีไ่ดร้บัขอ้มูลสามารถน าขอ้มูลเหล่านัน้ไปประกอบการตดัสนิใจใน

การลงทนุอย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะส่งผลสะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิและเหมาะสมตามสถานการณใ์นแต่ละช่วง 

 บริษทัฯมกีารรายงานผลการปฏิบตัิงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธใ์หก้ ับคณะกรรมการบริษทัรบัทราบเป็นรายไตรมาส และ

ก าหนดแผนงานนกัลงทนุสมัพนัธล์่วงหนา้ โดยในปี 2562 บริษทัฯมกีารจดักิจกรรมต่าง ๆ ในดา้นนกัลงทนุสมัพนัธเ์พือ่

เปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่นกัลงทนุ สรุปได ้ดงันี้

รูปแบบกจิกรรม จ านวนคร ัง้ 

กจิกรรมพบนกัลงทนุ/นกัวเิคราะห ์การเยีย่มชมกจิการ CONFERENCE CALL 9 

การจดัประชมุนกัวเิคราะห ์(ANALYST MEETING) 2 

ROADSHOW ในประเทศ 6 

การเขา้ร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนของตลาดหลกัทร ัพย์ฯ เช่น OPPORTUNITY DAY, 

MAI FORUM 

3 

การจดัท  า COMPANY SNAPSHOT เป็นรายไตรมาส 4 

กจิกรรมสมัภาษณส์ือ่ต่าง ๆ 2 

เผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ ์(PRESS RELEASE) ความเคลือ่นไหวทางธุรกจิ ผลการด าเนินงาน 

และภาพข่าวกจิกรรมการต่าง ๆ ของบรษิทั 

อย่างสม า่เสมอ 

 ส าหรบัดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสในปี 2562 ทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงนิ

ธนาคาร ไดม้กีารจดัพธิีมอบรางวลั SET AWARDS 2019 เพือ่ยกย่องเชิดชูบริษทัทะเบยีนในตลาดทนุทีม่คีวามโดดเด่น

และเป็นเลศิในการบริหารจดัการธุรกิจในดา้นต่าง ๆ โดยบริษทัฯ ไดร้บัรางวลับรษิทัจดทะเบยีนดา้นนกัลงทนุสมัพนัธย์อด

เยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ซึ่งรางวลันี้ เป็นรางวลัทีม่อบใหแ้ก่บรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเด่นดา้นการ

ด าเนินกจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ ์ใหค้วามส าคญัต่อการมส่ีวนร่วมของท ัง้องคก์รในการด าเนินกจิกรรม นอกจากนี้ บริษทัฯ

ยงัไดร้บัรางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธด์ีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) เป็นปีที่ 3

ตดิต่อกนั ในกลุม่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ รางวลัทีไ่ดร้บันี้ เป็นรางวลัทีม่เีกยีรตเิป็นความภาคภูมใิจ

เป็นก าลงัใจใหก้บัทมีงานของบรษิทัฯ เพือ่มุ่งม ัน่ท  าสิง่ทีด่ใีหก้บัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และกลุม่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทัฯ ต่อไป

ในอนาคต

ขอ้มูลการตดิตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ ์

ผูต้ดิต่อ : นางสาวปญัจพร  ฤกษส์มบูรณ์ 

โทร:  0-2717-2898 ต่อ 77

โทรสาร: 0-2717-2899

E-mail: ir@tacconsumer.com

mailto:ir@tacconsumer.com
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 เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยเปรียบเทยีบการเปลีย่นแปลงการถอืหุน้ของกรรมการและ

ผูบ้ริหารในแต่ละปี และก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของ

กรรมการและผูบ้รหิาร เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

 เปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปีและเวบ็ไซดข์องบริษทัไวค่้อนขา้งครบถว้น เช่น ขอ้มูลนกัลงทนุ ขอ้มูลผูถ้อืหุน้ ขอ้มูลและ

รายงานทางการเงนิ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ หลกัปฏบิตัเิกี่ยวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบรษิทั การประชมุ

ผูถ้อืหุน้ หอ้งข่าวต่าง ๆ เป็นตน้

หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

         บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการแสดงบทบาทหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ เพือ่ดูแลรกัษาผลประโยชนข์องผูถ้อื

หุน้ และกลุม่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิที่มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในระดบัต าแหน่งผูบ้ริหารจาก

องคก์รต่าง ๆ จงึสามารถน าประสบการณ ์ความรูค้วามสามารถมาพฒันาและก าหนดนโยบาย ทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ และผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบริษทัจะมบีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและ

ภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการและประเมนิผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้

 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการอสิระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท ัง้คณะ ปจัจบุนั บรษิทัฯมี

กรรมการท ัง้สิ้นจ านวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 2 ท่าน กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 1 ท่านและกรรมการอสิระ 4 ท่าน (รวม

ประธานกรรมการบรษิทั)  โครงสรา้งกรรมการดงักลา่วจะท าใหเ้กดิการถ่วงดุลในการออกเสยีงเพือ่พจิารณาในเรื่องต่างๆ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทั และฝ่ายจดัการมกีารแบ่งแยกบทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน เพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดุล

และสอบทานการบรหิารงาน และยงัไดแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการชดุต่างๆ เพือ่ช่วยในการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ดงันี้ 
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1.1   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให ้

คณะกรรมการบริษทั พจิารณาและรบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมสีทิธิหนา้ทีต่ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ท ัง้นี้  กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่าน มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชีเพยีงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ ได ้

1.2  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน เพื่อ

พจิารณาโครงสรา้ง องคป์ระกอบ รวมท ัง้คุณสมบตัขิองกรรมการของบริษทั คดัเลอืก สรรหาบคุคลทีม่คีวามรูค้ วามสามารถเหมาะสมกบั

กจิการของบรษิทั และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการในกรณีทีต่  าแหน่งว่างลง เพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อ

พจิารณาแต่งต ัง้ รวมท ัง้พจิารณาเสนอโครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และประเมนิผลการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการบรษิทั 

1.3  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ประกอบดว้ย กรรมการบริหารความเสีย่ง 5 ท่าน เพือ่วางกลยุทธใ์นการบริหารความ

เสีย่งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิตดิตาม  และดูแลปรมิาณความเสีย่ง โดยเฉพาะความเสีย่งทีส่  าคญั

ของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งคก์รก าหนด 

1.4  คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย กรรมการบริหาร 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้ าหนดแนวทางและกล

ยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่  าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั และเพือ่ใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างคลอ่งตวั  

1.5 คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย อนุกรรมการบริหารความเสีย่งจ านวน 10 ท่าน เพือ่ปฏบิตัหินา้ทีใ่นการ

พจิารณาปญัหาหรอืปจัจยัเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ และหาทางลดความเสีย่งหรอืบรหิารความเสีย่งใหต้  า่ทีสุ่ด โดย

จะรายงานใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทราบอย่างสม า่เสมอ 

บริษทัฯ มนีโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหเ้ป็นคน

ละบคุคลกนั เพือ่ป้องกนัมใิหบ้คุคลใดมอี านาจเบด็เสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูก้ าหนดอ านาจหนา้ที ่

และคดัเลอืกบคุคลเพือ่เขา้ด  ารงต าแหน่งดงักลา่ว  

ท ัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งต ัง้เลขานุการบรษิทั เพือ่ใหม้หีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญตั ิหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ดงันี้ 

1) ดูแลและใหค้ าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหารเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ และตดิตามดูแลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างถกูตอ้งและสม า่เสมอ 

2) รบัผดิชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทั และการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมท ัง้ดูแลประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิอง

ทีป่ระชมุดงักลา่ว 

3) ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบเป็นไปตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

4) จดัท  าและเก็บรกัษาเอกสารซึ่งไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุม

คณะกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ รายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการ

ผูบ้รหิาร และด าเนินการอืน่ ๆ ตามทีก่ฎหมายหรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

2. บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

บริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการบริษทั ปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of Best

Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้งเขา้ใจและทราบถงึบทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของตน และตอ้งปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยความซือ่สตัย์
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สุจรติ และค านึงถงึประโยชนข์องบรษิทัฯและผูถ้อืหุน้เป็นส  าคญั ท ัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูก้ าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบรษิทัฯ และก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่  าหนด

ไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่ประโยชนสู์งสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม  

นโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกดิขึ้นจากการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และ

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ว่าผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดจะไม่สามารถเขา้มามส่ีวนในการอนุมตัริายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทัจะตอ้ง

ดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส ัง่ หรือขอ้ก าหนดของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมตลอดถงึการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการ

เปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิที่ส  าคญัของบริษทัฯ รวมท ัง้ปฏบิตัิตามมาตรฐานบญัชีที่

ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชโีดยเคร่งครดั  

นอกจากนี้  บริษทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบญัชี หรือผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ แลว้แต่กรณี พิจารณา

ตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท ารายการ และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่าง

กนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี 

(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  

ระบบการควบคมุภายใน 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรบัท ัง้ระดบับริหารและระดบัปฏบิตัิการ จงึไดม้กีารก าหนดขอบเขต

หนา้ที่และอ านาจด าเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์ินใหเ้กิดประโยชน์มากที่สุด และมกีาร

แบ่งแยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในการอนุมตั ิการบนัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และการจดัเก็บดูแลทรพัยส์นิออกจากกนั เพือ่ให ้

เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงัมกีารควบคุมภายในเกี่ยวกบัระบบการเงนิ โดยบริษทัฯ จดัใหม้รีะบบ

รายงานทางการเงนิเสนอผูบ้ริหารสายงานทีร่บัผดิชอบ ถงึแมว้่าปจัจบุนับริษทัฯจะยงัไม่มฝ่ีายตรวจสอบภายใน แต่บริษ ัทฯก็ไดจ้า้งผูต้รวจ

สอบภายในอสิระจากภายนอกเขา้มาท  าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ  

บริษทัฯ มกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานได ้โดยฝ่ายบริหารและจดัการจะมกีาร

เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานจริงกบัเป้าหมายทีก่  าหนดไวเ้ป็นประจ าทกุเดอืน โดยจะมกีารประเมนิปจัจยัความเสีย่งท ัง้ทีม่าจากภายนอกและภายใน

ทีพ่บในการด าเนินงาน วเิคราะหถ์งึปจัจยัทีเ่ป็นสาเหตแุละมกีารก าหนดมาตรการในการตดิตามเหตกุารณ์ทีเ่ป็นสาเหตขุองปจัจยัความเสี่ยง รวมท ัง้

มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งติดตามความเสี่ยงนัน้ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหนา้ต่อ

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งรายไตรมาส 

3. การประชมุคณะกรรมการบรษิทั

บรษิทัฯ มนีโยบายใหค้ณะกรรมการของบรษิทั ตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อคร ัง้ และอาจมกีารประชมุพเิศษเพิม่เตมิตาม

ความจ าเป็น เลขานุการบริษทัไดก้ าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทั ส  าหรบัปี 2562 ล่วงหนา้ และไดแ้จง้ใหก้รรมการทกุท่าน

รบัทราบตารางการประชุมดงักล่าว โดยการประชุมแต่ละคร ัง้ไดม้กีารก าหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจนและมกีารส่ง หนงัสอืนดั

ประชมุพรอ้มรายละเอยีดลว่งหนา้ 7 วนั เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทั ไดม้เีวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชมุ รวมท ัง้ไดม้กีาร

จดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบริษทั พรอ้มให ้

คณะกรรมการบรษิทัและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้

ในปี 2561 ไดม้ีการก าหนดตารางประชุมคณะกรรมการประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหนา้ (ตารางการประชุมนี้ อาจมีการ

เปลีย่นแปลงได)้ โดยไม่รวมการประชมุในวาระพเิศษ ดงันี้ 
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คร ัง้ที่ 

การประชมุ 

คณะกรรมการบรษิทั 

การประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชมุ 

คณะกรรมการสรรหา 

และพจิารณาคา่ตอบแทน 

การประชมุคณะกรรมการ 

บริหารความเสีย่ง 

1/2562 วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2562 วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2562 วนัที ่17 ตลุาคม  2562 วนัที ่4 กรกฎาคม  2562 

2/2562 วนัที ่9 พฤษภาคม 2562 วนัที ่9 พฤษภาคม 2562 

3/2562 วนัที ่8 สงิหาคม 2562 วนัที ่8 สงิหาคม 2562 

4/2562 วนัที ่17 ตลุาคม 2562 วนัที ่7 พฤศจกิายน 2562 

5/2562 วนัที ่ 7 พฤศจกิายน 2562 

การประชมุของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

บริษทัฯมีนโยบายใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกนัเอง เพื่อ

อภปิรายปญัหาหรอืขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เช่น กลยุทธก์ารบรหิารงาน แนวทางการเตบิโตอย่างย ัง่ยนื ปจัจยัเสีย่งอืน่ ๆ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วม

ดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ ส  าหรบัปี 2562 ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุ 1 คร ัง้เมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2562 เพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการ ของ

ฝ่ายจดัการ 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

บริษทัฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสมและเป็นอตัราที่เพียงพอส าหรบัการรกัษา

กรรมการและผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพไวโ้ดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ากเกนิควร และอยู่ในระดบัที่สามารถเทยีบเคียงไดก้บับริษทัในกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดยีวกนั ปจัจยัทีจ่ะน ามาพจิารณาประกอบดว้ย ประสบการณ ์ภาระหนา้ที ่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ ท ัง้นี้  การ

จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีจะผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และน าเสนอเพือ่ให ้

คณะกรรมการบริษทัอนุมตัิอีกคร ัง้ และตอ้งน าเสนอเพื่อใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะเป็นไปตาม

หลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทั ก าหนดไว ้ซึ่งจะพจิารณาจากภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่

ละท่าน ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

5. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร

คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในระบบการ

ก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซึ่งรวมถงึกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทัเพื่อใหม้ีการปรบัปรุงการ

ปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการบริษทั เพือ่เขา้อบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ไดแ้ก่ หลกัสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) หลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

  โดยในปี 2562 มคีณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั เขา้รบัการอบรมสมันา ดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง หลกัสูตร/จดัโดย 

1. นายคมศกัดิ์  วฒันาศรโีรจน์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หลกัสูตร Board Nomination & Compensation 

Program (BNCP)    

จดัโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

2. นายชชัชว ี วฒันสุข กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่งและ

ประธานกรรมการบรหิาร 

หลกัสูตรนกับรหิารระดบัสูงเพือ่การสรา้งชาต ิ

จดัโดย สถาบนัการสรา้งชาต ิ
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รายช่ือ ต าแหน่ง หลกัสูตร/จดัโดย 

3. นางจริพรรณ  คชฤทธิ์ ชูแสง กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

หลกัสูตร The Herrmann Brain Dominance 

Instrument (HBDI) จดัโดย HERMANN 

INTERNATIONNAL ASIA 

4. นางสาวหสัยา  จารุวทิยานนัท์  กรรมการบรหิาร และผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการ สายงานสนบัสนุนปฏบิตักิาร 

หลกัสูตร Strategic VCM for AI  

จดัโดย เทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร 

5. นางสาวปารฉิตัร โชตภิูมเิวทย์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการบรหิาร 

และผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

หลกัสูตร กา้วทนัและวเิคราะหเ์จาะลกึรายงานทาง

การเงนิ จดัโดย สภาวชิาชพีบญัช ี

6. นางสาวปญัจพร  ฤกษส์มบรูณ์ เลขานุการบรษิทั - หลกัสูตร Engaging your stakeholders

through effective communication

จดัโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Role of the Company Secretary in

shipping Corporate Culture

จดัโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

การประเมินการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

บรษิทัฯ ไดร้บัผลส ารวจโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ าปี 2562 โดยมบีรษิทัจดทะเบยีนเขา้ร่วม 

677 บรษิทั แบ่งเป็น กลุม่ SET 78%  กลุม่ MAI 22% บรษิทั โดยบรษิทัฯไดร้บัคะแนน 88% (ระดบัดมีาก) และมสีรุปผลการส ารวจ ดงันี้  

ปี 

ผลการส ารวจ (%) 

คะแนนของ 

TACC 

ระดบั คะแนนเฉลี่ยของ 

บริษทัจดทะเบยีนโดยรวม 

2562 88% 

ระดบัดมีาก 

82% 

2561 87% 

ระดบัดมีาก 

81% 

2560 79% 

ระดบัด ี

80% 

2559 70% 

ระดบัด ี

78% 
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การประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

  บริษ ัทฯ ไดร้ ับผลคะแนนในโครงการประเมินคุณภาพการจ ัดประชุมสามญัผูถ้ือหุน้  ปี 2562 จากสมาคมส่งเสริม 

ผูล้งทุนไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยบริษทัฯไดร้บัคะแนน 99 คะแนน (ระดบั 

ดมีาก)  จาก 100 คะแนน    

ปี 
ผลการประเมิน (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

คะแนนของ TACC ระดบั คะแนนเฉลี่ยของบริษทัจดทะเบยีนโดยรวม 

2562 99 ระดบัดมีาก 93.70 

2561 97 ระดบัดมีาก 92.42 

2560 98 ระดบัดมีาก 91.97 

2559 97.25 ระดบัดมีาก 91.62 

การประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี  าหรบับรษิทัจดทะเบยีนนัน้ ไดเ้สนอแนะใหค้ณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิทั

จดทะเบยีนควรมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงานและปรบัปรุง

แกไ้ข โดยการประเมนิไดจ้ดัท  าท ัง้แบบรายคณะและรายบคุคล  ในปี 2562 บริษทัฯจดัใหม้กีารประเมนิผลงานของคณะกรรมการจ านวน 3 

แบบ เพือ่ใหก้รรมการทกุคนประเมนิผลงานประจ าปี โดยแบ่งออกเป็น 

1) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทั

2) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร)

3) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล

กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมิน 

กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมนิตนเอง

เป็นรายบุคคลทุกสิ้นปี ทางเลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อใหค้ณะกรรมการ

ประเมนิผลงานประจ าปี ซึ่งภายหลงัจากทีค่ณะกรรมการแต่ละคนประเมนิผลงานเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงาน

กลบัมายงัเลขานุการบรษิทัเพือ่รวบรวมผลการประเมนิของคณะกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

ในแต่ละคณะเพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบต่อไป โดยวธิีการใหค้ะแนน ก าหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อใหค้ณะกรรมการ

สามารถเปรยีบเทยีบผลประเมนิในแต่ละหวัขอ้ได ้

0 =  ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ หรือไม่มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้

1 =  ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็นอ้ย 

2 =  เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร 

3 =  เหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ด ี

4 =  เหน็ดว้ยอย่างมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้อย่างดเียีย่ม 
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โดยสรุปผลการประเมนิการปฏบิตังิานในแต่ละคณะประจ าปี 2562 มดีงันี้ 

1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั

คะแนนเฉลี่ย  3.73   อยูใ่นเกณฑด์ี ประกอบดว้ย 3 หมวด

หมวดที่ หวัขอ้ คา่เฉลี่ย 

1 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 3.73 

2 การประชมุคณะกรรมการ 3.83 

3 บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 3.64 

4 เรื่องอืน่ ๆ 3.71 

 สรุปการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั ในภาพรวม 4 หมวด มคีะแนนเฉลีย่อยู่ในเกณฑด์ ีหมวดทีไ่ดร้บั

คะแนนเฉลีย่มากทีสุ่ดคือ หมวดที ่2 การประชุมคณะกรรมการ หวัขอ้ทีไ่ดร้บัคะแนนมากทีสุ่ดคือ  จ านวนกรรมการมคีวามเหมาะสมกบั

ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั คณะกรรมการประกอบดว้ยบคุคลทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์หลากหลายเพยีงพอ กรรมการอสิระใน

คณะกรรมการมจี านวนทีเ่หมาะสม กรรมการในแต่ละประเภทมคีวามเหมาะสม และ นิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัก าหนดมคีวามเหมาะสม

กบัลกัษณะเฉพาะของบริษทั  หมวดที่ไดร้บัคะแนนเฉลีย่นอ้ยที่สุดคือ หมวดที่ 3 บทบาทหนา้ที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

หวัขอ้ทีไ่ดร้บัคะแนนนอ้ยทีสุ่ดคอื กระบวนการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง 

2) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุชดุยอ่ยแบบรายคณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร)

คะแนนเฉลี่ย  3.62   อยูใ่นเกณฑด์ ี ประกอบดว้ย 3 หมวด

หมวดที่ หวัขอ้ คา่เฉลี่ย 

1 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ 3.71 

2 การประชมุคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ 3.83 

3 บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ 3.57 

สรุปการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ในภาพรวม 3 หมวด มคีะแนนเฉลีย่อยู่ในเกณฑด์ ี

หมวดทีไ่ดร้บัคะแนนเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื หมวดที ่2 การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย หวัขอ้ทีไ่ดร้บัคะแนนมากทีสุ่ดคอื กรรมการชดุย่อยได ้

รบัทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหนา้ หมวดทีไ่ดร้บัคะแนนเฉลีย่นอ้ยทีสุ่ดคือ  หมวดที ่3 บทบาทหนา้ทีแ่ละความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อย แบ่งเป็น 

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ย 3.57    อยูใ่นเกณฑด์ี  

หวัขอ้ทีไ่ดร้บัคะแนนมากทีสุ่ดคือ  สอบทานใหบ้ริษทัมงีบการเงนิทีถู่กตอ้งและน่าเชื่อถอื ด าเนินการตามกฎหมายและ

กฎระเบียบใหถู้กตอ้ง ระบบตรวจสอบภายในที่ดี  พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์ หวัขอ้ทีไ่ดร้บัคะแนนนอ้ยทีสุ่ดคือ ใหค้วามเหน็ในการแต่งต ัง้ ถอดถอนหวัหนา้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน และด าเนินการใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้กีระบวนการด าเนินการรบัเรื่องรอ้งเรยีนไดอ้ย่างเหมาะสม 

2.2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คะแนนเฉลี่ย 3.39    อยูใ่นเกณฑด์ี 

หวัขอ้ที่ไดร้บัคะแนนมากที่สุดคือ ก าหนดคุณสมบตัิกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงที่ตอ้งการสรรหา สอดคลอ้งกบั

กฎระเบยีบและลกัษณะธุรกิจ ด าเนินการพจิารณาสรุปรายชื่อเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาอย่างเหมาะสม  

หวัขอ้ที่ไดร้บัคะแนนนอ้ยที่สุดคือ หวัขอ้โครงการส าหรบัพฒันาและสืบทอดงานของกรรมการและผู ้บริหาร 

(Succession Plan)   
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2.3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คะแนนเฉลี่ย 3.60   อยูใ่นเกณฑด์ี 

หวัขอ้ที่ไดร้บัคะแนนมากที่สุดคือ  มกีารควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย

บรหิารความเสีย่งทีบ่รษิทัก าหนด หวัขอ้ทีไ่ดร้บัคะแนนนอ้ยทีสุ่ดคอื ก าหนดนโยบาย ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ละ

ระดบัความเสีย่งสูงสุดทีอ่งคร์จะยอมรบั และครอบคลมุถงึความเสีย่งประเภทต่าง ๆ ทีส่  าคญั  

2.4) คณะกรรมการบรหิาร คะแนนเฉลี่ย 3.58    อยูใ่นเกณฑด์ี 

หวัขอ้ทีไ่ดร้บัคะแนนมากทีสุ่ดคอื การพจิารณากล ัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายจดัการ น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผน

ธุรกิจ รวมถงึงบประมาณประจ าปี และควบคุม ดูแลและตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

นโยบายและแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดไว ้และก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและมปีระสทิธิภาพ

บริษทัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  หวัขอ้ที่ไดร้บัคะแนนนอ้ยที่สุดคือ น าเสนอโครงสรา้งองคก์รที่เหมาะสมกบัการ

ด าเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทั โครงสรา้งองคก์ร 

3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยรายบคุคล

คะแนนเฉลี่ย 3.82   อยูเ่กณฑด์ี ประกอบดว้ย 3 หมวด

 หมวดที่ หวัขอ้ คา่เฉลี่ย 

1 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 3.86 

2 การประชมุคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 3.80 

3 บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 3.80 

สรุปการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคลในภาพรวม 3 หมวด มคีะแนนเฉลีย่อยู่

ในเกณฑด์ี หมวดที่ไดร้บัคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวดที่ 1 โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

รายบคุคลและการประชุมคณะกรรมการ หวัขอ้ทีไ่ดร้บัคะแนนมากทีสุ่ดคือ กรรมการมคีุณสมบตั ิความรู ้และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบั

ธุรกจิของบรษิทั 

การประเมินผลการปฏบิตังิานของประธานกรรมการบริหาร 

ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัไดท้  าการประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานกรรมการบรหิาร โดยใชห้วัขอ้ส  าหรบัการประเมนิ

เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ย 10  ดา้น ดงัต่อไปนี้ 

1. ความเป็นผูน้ า

2. การก าหนดกลยุทธ์

3. การปฏบิตัติามกลยุทธ์

4. การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ

5. ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ

6. ความสมัพนัธก์บัภายนอก

7. การบรหิารงาน และความสมัพนัธก์บับคุคลากร

8. การสบืทอดต าแหน่ง

9. ความรูท้างดา้นผลติภณัฑ ์และบรกิาร

10. คุณลกัษณะสว่นตวั

ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของประธานกรรมการบริหารโดยรวมอยู่ในเกณฑด์ ีโดยบริษทัฯมคีวามต ัง้ใจทีจ่ะประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของประธานกรรมการบรหิารเป็นประจ าทกุปี ซึ่งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีท ัง้นี้  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

ประธานกรรมการบรหิารในคร ัง้ต่อไปจะมขีึ้นในปี 2563 




