รายงานประจ�ำปี 2562

GO BEY ND
ORDINARY
TO THE NEXT LEVEL

ค่านิยมหลักองค์กร
T-Team Work

การท�ำงานด้วยความสามัคคี
ทั้งภายในองค์กรและกับคู่ค้า
ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน

A-Achievement
& Attitude
การมุ่งสู่ความส�ำเร็จ
การมีทัศนคติเชิงบวก

C-Creativity

ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประสิทธิภาพ
และคุณภาพของงานที่ดียิ่งขึ้น

C-Customer
& Consumer Focus
การใส่ใจลูกค้า ผู้บริโภค
เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว
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วิสัยทัศน์
เราจะเป็นบริษัทชั้นน�ำที่เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์
เครื่องดื่มและสินค้าไลฟสไตล์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียน
เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ

พนักงานชาวทีเอซีซีจะร่วมกันผลักดันให้องค์กรนี้เป็นบริษัท
ชั้นน�ำด้านเครื่องดื่มและสินค้าไลฟสไตล์ โดยเฉพาะชา
และกาแฟ ด้วยการด�ำเนินกิจการในแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ
และธุรกิจสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศกัมพูชา
ลาว และจีน (CLC) โดยการสร้างความมั่นคง
ผ่านก�ำไรทั้ง 4 ดังนี้

u เติบโตควบคู่ไปกับคู่ค้าหลัก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนิน
ธุรกิจร่วมกันภายใต้หลักคิดของการเติบโตอย่างยั่งยืน
และความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจต่อกัน
u มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
ความแตกต่างทางธุรกิจ
สร้
u างช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
u เพิ่มยอดขายส�ำหรับตลาดต่างประเทศโดยการรักษา
ฐานลูกค้าปัจจุบัน และขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น
u รักษาความเป็นผู้นำ� ในตลาดเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
ในประเทศกัมพูชา

u ก�ำไรสู่ “ผู้บริโภค” ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในราคา
ที่เป็นธรรม
u ก�ำไรสู่ “คู่ค้า” ด้วยนโยบายและการท�ำงานภายใต้
หลักของความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแบบยั่งยืน
u ก�ำไรสู่ “สังคม” ด้วยการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม
u ก�ำไรสู่ “องค์กร” ด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดี
ทั้งแก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน
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B2B
Business to Business :
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ บริษัทฯ จะท�ำการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับลูกค้า ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจ
(Key Strategic Partner) เพื่อผลิตและวางจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในร้านค้าของลูกค้า ซึ่งจะครอบคลุมถึง
ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) และร้านอาหาร
ที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหาร (Food Chain Restaurant)
เช่น เครื่องดื่มเย็นในโถกด เครื่องดื่ม Non Coffee
ในมุม All Café เครื่องกดเครื่องดื่มร้อน เป็นต้น
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B2C

Business to Customer :
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นอกเหนือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนากับ
พันธมิตรทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ
เป็นผู้คิดและพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายใต้ตรา
สินค้าของบริษัทฯ เอง เช่น ชาเขียวพร้อมดื่มตรา “เซนย่า”
เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ตรา “ณ อรุณ” และตรา “สวัสดี”
(Sawasdee) ธุรกิจคาแรคเตอร์ และธุรกิจคาเฟ่
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รายได้รวม
(ล้านบาท)

สารบัญ
07
08
10
14
15
16
20
21
23
24
46
48
54
82
101
103
104
109
110
119
121
122
123
124
127
130

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
สารจากประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ� คัญ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ผังโครงสร้างองค์กร
รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายจัดการ
ปัจจัยความเสี่ยง
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
การก�ำกับดูแลกิจการ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายการระหว่างกัน
ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ราบงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน

2,100
1,800
1,500

1,529.88
1,289.49

1,295.58

1,200
900
600
300
0

2560

2561

2562

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)

159.18

175
150
125

112.47

100

71.30

75
50
25
0

2560

2561

2562

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
1,400
1,200
1,000

947.71

964.42

1,028.78

800
600
400
200
0
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ข้อมูลทางการเงินทีส่ ำ� คัญ
หน่วย

2561

2562

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รายได้รวม
ล้านบาท
1,289.49
1,295.58
ค่าใช้จ่ายรวม
ล้านบาท
1,149.17
1,200.06
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
140.02
95.04
ล้านบาท
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
112.47
71.30
ล้านบาท

1,529.88
1,328.60
200.93
159.18

งบแสดงฐานะทางการเงิน				
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
947.71
964.42
282.53
หนี้สินรวม
ล้านบาท
304.38
665.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
660.04

1,028.78
330.31
698.47

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

152.95
-79.67
-81.95
-8.67

232.35
-177.79
-118.46
-63.90

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ				
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
3.05
2.97
เท่า
4.46
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
3.95
วัน
80.74
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
91.09
วัน
11.29
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  
16.34
เท่า
5.32
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
4.94
ระยะเวลาช�ำระหนี  ้
วัน
67.66
72.84
%
30.22
อัตราก�ำไรขั้นต้น
28.76
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
%
10.34
6.94
อัตราก�ำไรสุทธิ
%
8.72
5.50
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
17.03
10.76
%
11.95
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.46
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
1.37
1.36
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
0.42
0.46
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
เท่า
26.58
373.71
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
เท่า
-0.14
1.67
%
97.30
อัตราการจ่ายเงินปันผล
110.86

2.94
5.09
70.75
15.34
5.69
63.25
30.71
12.61
10.41
23.44
15.97
1.54
0.47
707.66
1.54
91.67

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2560

-20.34
61.00
-105.45
-64.78
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สารจากประธานกรรมการบริษทั

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
ประธานกรรมการบริษัท

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังชะลอลงจากปีก่อนหน้า สาเหตุมาจากปัจจัยอุปสงค์จาก
ต่างประเทศทีช่ ะลอตัวลงเป็นส�ำคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศ
คูค่ า้ และปริมาณการค้าโลกทีช่ ะลอตัวลงจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน ส�ำหรับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีการ
ขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2562
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯในปี 2562 บริษัทฯ
มีรายได้รวม 1,529.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.08% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน มีรายได้รวม 1,295.58 ล้านบาท โดยรายได้หลักเกิดจากการ
เติบโตของยอดขายในกลุ่มธุรกิจ B2B ได้แก่ กลุ่มเครื่องดื่มเย็นใน
โถกด และกลุม่ เครือ่ งดืม่ Non Coffee ในมุม All Café ทีม่ กี ารเติบโต
ตามจ�ำนวนสาขา จ�ำนวนรสชาติทเี่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ ในกลุม่ ธุรกิจ B2C
ได้แก่ ธุรกิจคาแรคเตอร์ ในฐานะประธานกรรมการบริษทั ผมมีความ
ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีบ่ ริษทั ฯมีผลการด�ำเนินงานทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
เป็ น ไปตามเป้ า หมาย โดยความส� ำ เร็ จ ที่ ผ ่ า นมานั้ น เกิ ด จาก
องค์ประกอบในหลากหลายส่วน แต่ปัจจัยที่ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่น
ก็คือ การไม่หยุดพัฒนา และมองหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถมา
ต่อยอดธุรกิจของบริษัทอยู่เสมอ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญและมุ่งเน้นในการ
พิจารณาทบทวนและก�ำหนดทิศทาง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของ
บริษัท รวมถึงนโยบายที่ส�ำคัญ โดยได้ก�ำกับดูแลติดตามให้มีการ
ปฏิบัติเป็นไปตามภารกิจหรือเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้
บริษัทฯยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อย่างจริงจัง อีกทั้งยังค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�ำคัญ โดย
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ
ทันเวลา ตลอดจนการให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
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และสิง่ แวดล้อม โดยจากการรายงานการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนปี 2562 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  ในปีนบี้ ริษทั ฯ ได้รบั การประเมินในระดับ “ดีมาก”
หรือ 4 ดาว โดยมีคะแนนที่ดีขึ้นเท่ากับ 88% และในส่วนของการ
ประเมินการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ได้รับการประเมินอยู่ใน
ระดับ “ดีมาก” เช่นกัน
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น
ส� ำ หรั บ ความไว้ วางใจที่ ไ ด้ ม อบให้ กั บ บริ ษั ท ฯ ด้ ว ยดี เ สมอมา
ทีมผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ทุกคนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างทุม่ เท
เข้มแข็ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยปัจจัยต่างๆ ข้างต้น
จึงเป็นพลังส�ำคัญที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความ
ส�ำเร็จ และขอให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัททุกท่านจะปฏิบัติ
หน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ จะยึดมั่นและ
ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯตามหลั ก ธรรมมาภิ บ าล
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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สารจากประธานกรรมการบริหาร

นายชัชชวี วัฒนสุข

ประธานกรรมการบริหาร

ในปี 2562 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความส�ำเร็จของบริษัทฯ
โดยสามารถสร้างผลการด�ำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมั่นคง ในด้านผลประกอบการในปี 2562
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 159.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.26% หรือ
คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิ 5.50% จากปีกอ่ นทีม่ กี ำ� ไรสุทธิจำ� นวน 71.29
ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ลดต้นทุนจากการ
เรียกเก็บภาษีความหวานของเครือ่ งดืม่ และการเพิม่ ยอดขายในส่วน
ของผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ำ� ไรสูง โดยกลุม่ ธุรกิจ B2B บริษทั ฯ ได้รบั โอกาส
ในการสร้างการเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรหลักทางธุรกิจมาโดย
ตลอด ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจ B2C มีการเติบโตมากขึ้น ทั้งในส่วนของ
ธุรกิจคาแรคเตอร์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศ และต่าง
ประเทศอย่างมีนัยส�ำคัญ ในปีนี้บริษัทฯ มีการเพิ่มคาแรคเตอร์ใหม่
ของไทย ภายใต้ชื่อ หมาจ๋า และคาแรคเตอร์ Art Story ของกลุ่ม
เด็กพิเศษที่สร้างผลงานเป็นภาพวาดลายเส้น โดยบริษัทฯ เข้าไป
ช่วยร่วมสร้างรายได้ให้กบั โครงการนีท้ งั้ หมด ซึง่ ถือว่าเป็นการด�ำเนิน
การความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อีกโครงการหนึ่ง รวมทั้ง
ยังมีการส่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มขยายเข้าสู่ Café Business ซึ่งจะ
เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจอีกทางหนึ่ง
โดยจากแผนธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางใน
การบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่ ขับเคลือ่ นการเติบโตขององค์กรด้วย
จิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ สร้างสรรค์ข้อได้เปรียบด้านราคาที่
สามารถแข่งขันได้ ผ่านห่วงโซ่อุปทาน เน้นการฝึกอบรมและการ
เรียนรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพือ่ น�ำเสนอรูปแบบใหม่ของ
ธุรกิจหลัก ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัทฯ และมีการปลูกฝังความมีจิตส�ำนึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร โดยความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ ได้ถูกพัฒนาเข้าเป็นส่วน
หนึ่งในแผนธุรกิจของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งความส�ำเร็จของบริษัทฯในปีนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ
ได้รับรางวัลสําคัญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best
Investor Relations Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนัก
ลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในงาน SET Award 2019 ในกลุ่ม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นับเป็นรางวัลที่
การันตีถงึ การให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ความ
โปร่งใส และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจเกีย่ วกับ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
ในนามของประธานกรรมการบริหาร ผมขอขอบคุณท่าน
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท
ทีมผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่านทีป่ ฏิบตั งิ านด้วยความกระตือรือร้น
และพร้อมที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นองค์กรที่
ท�ำงานเชิงรุก ท�ำให้บริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างเป็น
รูปธรรม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานและความความเชื่อมั่นกับ TACC เสมอมา ผมขอให้
ความเชื่อมั่นว่า เราจะมุ่งมั่นด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพอย่างเต็มก�ำลังความสามารถภายใต้หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับ
กิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
สามารถน�ำพา TACC สู่เป้าหมายความส�ำเร็จให้เติบต่ออย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำ� คัญในช่วงปี 2562
มกราคม
u วางจ�ำหน่ายผงชีสโฟมเบส ส�ำหรับใส่
เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงพร้อมชง
รสชาติต่างๆ ในราคาเพิ่มโฟมชีส
15 บาท เช่น ชามะนาว ชีส, ชานม ชีส
และ ชาเขียวนมมัทฉะ ชีส เป็นต้น
ในมุม All Café ที่ร้าน 7-Eleven  
u วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มเย็นโถกด
ตามฤดูกาล คือ รสสตรอว์เบอร์รี่
คุกกี้แอนด์ครีม ที่ร้าน 7-Eleven

u วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง
พร้อมชงตามฤดูกาล คือ ราสป์เบอร์รี่โรส
โยเกิร์ตปั่น ในมุม All Café ที่ร้าน
7-Eleven  

กุมภาพันธ์

มีนาคม

u วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มเย็นโถกด
ตามฤดูกาล คือ รสอัญชันน�้ำผึ้ง
มะนาว ที่ร้าน 7-Eleven
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u วางจ�ำหน่ายโดนัทรูปแบบใหม่
คือ โดนัทป๊อปและดิปปิ้ง
สตรอว์เบอร์รี่ เป็นโดนัทชิ้น
พอดีค�ำ ในราคาขาย 25 บาท
เพื่อต้อนรับเทศกาลวัน
วาเลนไทน์
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u วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จ
ชนิดผงพร้อมชงตามฤดูกาล คือ
Mango Summer Sensation
ในมุม All Café กับ 3 เมนูใหม่
มะม่วงข้าวเหนียวมูนปั่น
มะม่วงโยเกิร์ตปั่น และมะม่วง
มะนาวโซดาเย็น ที่ร้าน7-Eleven
เพื่อต้อนรับฤดูร้อน

u เริ่มกลับเข้าไปจําหน่ายชาเขียว
พร้อมดื่ม "Zenya" ที่ประเทศ
กัมพูชาอีกครั้ง โดยทําการ
ปรับสูตรใหม่ใส่ Cooling Agent
เพื่อเพิ่มความเย็นสดชื่น
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เมษายน
u เปิดตัวซีรีส์เรื่องแรกของรีลัคคุมะ
ทาง Netflix เรื่อง "รีลัคคุมะกับคาโอรุ
(Rilakkuma & Kaoru)

พฤษภาคม
u ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มได้ขยายตัวเข้าสู่
Café Business ได้แก่ ร้านกาแฟมวลชน
ร้านอาราบิเทีย คาเฟ่ ร้านจังเกิ้ลคาเฟ่
และร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท

มิถุนายน

u วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มเย็นโถกดตามฤดูกาล
คือ รสเมลอนลาเต้ ที่ร้าน 7-Eleven

u วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง
พร้อมชงตามฤดูกาล คือ ชานมบุก
Brown Sugar ในมุม All Café ที่ร้าน
7-Eleven

u ได้รับคะแนนในระดับดีมาก (99 จาก 100 คะแนน)
ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
AGM ปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

กรกฏาคม
u วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง
พร้อมชงตามฤดูกาล คือ ชานม
ชามะนาว คัดสรรสูตรจากใบชาสดจาก
ไร่ชาอินทรีย์ ในมุม All Café
ที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่มีจำ� หน่าย
กับ 3 เมนูใหม่ ชานมปั่น ชานมเย็น
ชามะนาวเย็น

u วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง
พร้อมชงตามฤดูกาล คือ บูลลิ้นจี่
ในมุม All Café ที่ร้าน 7-Eleven
กับ 3 เมนูใหม่ บูลลิ้นจี่ โซดาโยเกิร์ต
บูลลิ้นจี่ โซดา และ บูลลิ้นจี่ โยเกิร์ต  

กันยายน

u วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มเย็นโถกดตาม
ฤดูกาลคือ รสน�ำ้ ฝรั่งชมพู ในร้าน
7-Eleven

u บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายลิขสิทธิ์การ์ตูนชื่อดังทาง
ออนไลน์ของไทย คือ “หมาจ๋า” โดยมีระยะเวลาของสัญญา
2 ปี ครอบคลุม 7 ประเทศ ไก้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม และยังมีคาแรคเตอร์
Art Story ของกลุ่มเด็กพิเศษที่สร้างผลงานเป็นภาพวาด
ลายเส้น โดยบริษัทฯ เข้าไปช่วยร่วมในโครงการนี้โดยไม่ได้
คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งรายได้จากการใช้ลิขสิทธิ์นี้จะน�ำให้โครงการ
Art Story ทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นโครงการ CSR อีกโครงการ
หนึ่งของบริษัทฯ

12

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

u วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง
พร้อมชงตามฤดูกาล คือ Salted Egg
Series ในมุม All Café ที่ร้าน 7-Eleven
กับ 3 เมนูใหม่ ไข่เค็มนมสดปั่น ไข่เค็ม
มัคคิอาโตเย็น และไข่เค็มนมสดเย็น

u วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง
พร้อมชงตามฤดูกาล คือ Fruit Tea ชา
ผลไม้ สกัดจากใบชาสด หอมกลิ่นผลไม้
ในมุม All Café ที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะ
สาขาที่มีจำ� หน่าย กับ 2 เมนูใหม่ ชาพีช
และชาราสป์เบอร์รี่
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ตุลาคม

u ร่วมกับพันธมิตร "สยามพารากอน"
เปิดมิติใหม่ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จัดงาน Siam Paragon presents Rilakkuma
World Happiness Town ในวันที่ 24 ตุลาคม
- 10 พฤศจิกายน ที่พาร์ค พารากอน ชั้น M
สยามพารากอน

u วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง
พร้อมชงตามฤดูกาลคือ ยูนิคอร์น มิลล์กี้
หอมกลิ่นคุกกี้ หวานสีพาสเทล
ในมุม All Café ในร้าน 7-Eleven  

u ได้รับการประเมินผลส�ำรวจการก�ำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนในปี 2562
อยู่ในระดับดีมาก (4 ดาว) จากสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยปีนี้บริษัทฯมีคะแนน 88%

พฤศจิกายน

u วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มเย็นโถกดตามฤดูกาล
คือ รสชานมบราวน์ชูการ์ ที่ร้าน 7-Eleven

u ส่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เข้าร้านแบล็คแคนยอน
ได้แก่ ไข่มุกบราวชูการ์บับเบิล Brown Sugar
Bubbles

u ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล
SET AWARDS 2019 เพื่อยกย่องเชิดชูบริษัททะเบียนในตลาดทุนที่มีความโดดเด่น และเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Investor Relations Awards
ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด�ำเนินกิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์ ที่ให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการด�ำเนินกิจกรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards (เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน)
ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รางวัลที่ได้รับนี้เป็นรางวัลที่มีเกียรติ
เป็นความภาคภูมิใจ เป็นก�ำลังใจให้กับทีมงานของบริษัทฯ เพื่อมุ่งมั่นท�ำสิ่งที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
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คณะกรรมการบริษทั

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชัชชวี วัฒนสุข

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
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นางพักตรา สุริยาปี

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชนิต สุวรรณพรินทร์

กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริหาร

7

3

2

1

4

5

6

1

นายชัชชวี วัฒนสุข

5

นางสุวีรยา อังศวานนท์

2

นายชนิต สุวรรณพรินทร์*

6

นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์

3

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

7

นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์

4

นายวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : * นายชนิต สุวรรณพรินทร์ ได้เกษียณอายุการท�ำงาน จากต�ำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 แต่ยังคง
		 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ผังโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
คุณชัชชวี วัฒนสุข

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
คุณชัชชวี วัฒนสุข

PA. ประธานกรรมการบริหาร
คุณแพรวนภา นิ่มมา

รองผู้อ�ำนวยการ
สายงานจัดซื้อจัดจ้าง
คุณแพรวนภา นิ่มมา

รักษาการผู้จัดการ
โรงงานบ้านบึง
คุณแพรวนภา นิ่มมา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ
คุณหัสยา จารุวิทยานันท์

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายพัฒนาและวิจัย
ผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายซัพพลายเชน
คุณนันทภัค โพธิสาร
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รองคณะกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์องค์กร
คุณจิรพรรณ คชฤทธ์ ชูแสง

ผู้จัดการ
ฝ่ายระบบคุณภาพ

คุณปรียาภรณ์ ปรีสุทธกุล

ผู้จัดการอาวุโส
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายสนับสนุนองค์กร ฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณยอดชาย ปั้นดี

คุณปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ส�ำนักเลขานุการ

คุณปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายธุรกิจร่วมทุน
คุณสุพจน์ ลีนานุรักษ์

ฝ่ายกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายปฏิบัติการ
ความเป็นเลิศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารคู่ค้า
และสื่อสารองค์กร
คุณสุวีรยา อังศวานนท์

ฝ่ายบริหารคู่ค้าหลัก
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานขายและการตลาด
คุณวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์

รองผู้อำ� นวยการ
ฝ่าย 7-Eleven

คุณนริสา ติยะสุขสวัสดิ์

ฝ่ายบริหาร
ซัพพลายเออร์
และ OEM

ฝ่ายขาย
ต่างประเทศ

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายธุรกิจ
คาแรคเตอร์

รองผู้อำ� นวยการ
ฝ่ายขายในประเทศ
และอุปกรณ์เครื่องดื่ม

คุณพรพรรณ พรรณพานิช

คุณชวลิต ประวัติบริสุทธ์ิ์

ผู้จัดการลูกค้าหลัก
ฝ่ายเครื่องเขียน
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Sustainability

DEVELOPMENT
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รางวัลแห่งความส�ำเร็จ

ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ
วารสารการเงินธนาคาร ได้มีการจัดพิธีมอบ
รางวัล SET AWARDS 2019 เพื่อยกย่องเชิดชู
บริษัททะเบียนในตลาดทุนที่มีความโดดเด่น
และเป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจในด้าน
ต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Investor
Relations Awards ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัล
ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น
ด้านการด�ำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ที่ให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ทั้งองค์กรในการด�ำเนินกิจกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล
Outstanding Investor Relations Awards
(เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน) รางวัลที่ได้รับนี้เป็นรางวัล
ที่มีเกียรติเป็นความภาคภูมิใจ เป็นก�ำลังใจให้กับ
ทีมงานของบริษัทฯ เพื่อมุ่งมั่นท�ำสิ่งที่ดีให้กับ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลส�ำรวจการก�ำกับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในปี 2562
อยู่ในระดับดีมาก จากสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย โดยปีนี้บริษัทฯ มีคะแนนเท่ากับ
89% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 87%

บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับดีมาก
(99 จาก 100 คะแนน) ในโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุม AGM ปี 2562
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อบริษัท ที.เอ.ซี.เบฟเวอร์เรจ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายเครื่องดื่มในโถกด (Dispenser Drink) ในร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ซึง่ เป็นเครือ่ งดืม่ ทีเ่ กิดจากการพัฒนาสินค้าร่วมกันระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) สินค้า
ที่วางจ�ำหน่ายในช่วงแรก ได้แก่ ชาเย็น ชานม กาแฟ และน�้ำผลไม้ เช่น น�้ำพั้นซ์ น�้ำแคนตาลูป เป็นต้น ต่อมาในปี 2548 บริษัทฯ ได้ขยาย
ธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (Ready to Drink) โดยเริ่มวางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาเขียวบรรจุขวดพร้อมดื่มภายใต้ตราสินค้า
“เชนย่า” และได้ขยายช่องทางการจ�ำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น กัมพูชา สิงคโปร์ ดูไบ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น จนกระทั่ง
ปี 2552 บริษทั ฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสูก่ ารแปรรูปอาหารจากเนือ้ สัตว์ โดยมีโรงงานแปรรูปอาหารจากเนือ้ สัตว์ ตัง้ อยูท่ นี่ คิ มอุตสาหกรรมไฮเทค
อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายลูกชิ้นปิ้งและหมูปิ้ง ภายใต้ตราสินค้า “แฮปปี้เชฟ” (Happy Chef) และ
“นัมเบอร์วัน” และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท ที.เอ.ซี.เบฟเวอร์เรจ จ�ำกัด เป็นบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2552 ต่อมาในปี 2554 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนอล (Functional Drink) โดยออกผลิตภัณฑ์กาแฟ
ปรุงส�ำเร็จพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุมน�ำ้ หนักภายใต้ตราสินค้า “วีสลิม” (VSlim) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความ
ส�ำคัญกับเรื่องของสุขภาพและความงาม โดย VSlim ถือเป็นยี่ห้อแรกที่ผลิตกาแฟปรุงส�ำเร็จพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุมน�้ำหนักใน
รูปแบบกระป๋อง
ในการจัดหาสินค้าเพื่อจ�ำหน่ายของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตภายนอก (Original Equipment Manufacturer หรือ
OEM) เป็นหลัก ในการผลิตสินค้าทั้งที่บริษัทฯ พัฒนาร่วมกับพันธมิตรหลักทางธุรกิจ (Key Strategic Partner) และสินค้าที่บริษัทฯ พัฒนา
ขึน้ เอง เพือ่ น�ำมาจัดจ�ำหน่ายให้แก่ลกู ค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ มีความครบวงจร
มากยิ่งขึ้น ในปี 2556 บริษัทฯ จึงได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงของบริษัทฯ เอง ซึ่งตั้งอยู่ที่โครงการพารากอน
แฟ็คตอรี่ แลนด์ อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่รวม 1 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา โดยมีก�ำลังการผลิตเต็มที่ 2,021.76 ตันต่อปี ถึงแม้
ว่าบริษทั ฯ จะมีโรงงานผลิตเครือ่ งดืม่ ของบริษทั ฯ ดังกล่าว บริษทั ฯ ยังคงต้องอาศัยการจัดหาสินค้าโดยการว่าจ้างผูร้ บั จ้างผลิตภายนอกเป็น
หลัก เพื่อใช้ศักยภาพและความแข็งแกร่งที่โดดเด่นและแตกต่างกันไปของผู้รับจ้างผลิตแต่ละราย
ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นน�ำในด้านเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงได้จำ� หน่ายธุรกิจแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 จากนั้นในปี 2557 บริษัทฯ ได้พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ประเภทเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ตรา “สวัสดี” (Sawasdee) โดยเน้นจ�ำหน่ายในตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ได้แก่ นมทุเรียนผสม
เนื้อทุเรียน นมมะม่วงผสมเนื้อมะม่วง และชานมไทย ซึ่งเป็น 3 รสชาติที่สะท้อนถึงนวัตกรรมและความเป็นไทยร่วมสมัย มีรสชาติอันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของไทย  และเพือ่ รองรับการเติบโตดังกล่าว บริษทั ฯ จึงมีการเพิม่ ทุนอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯได้ทำ� การแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจ�ำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จนปัจจุบันบริษัทฯ
มีทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 152 ล้านบาท และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่
2 ธันวาคม 2558  
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ในการที่บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) (“CPALL”) ในแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ (Business to Business :
B2B) นั้น เนื่องจาก CPALL ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven ซึ่งจ�ำหน่าย
สินค้าทีห่ ลากหลาย ทัง้ ของบริโภคและอุปโภคประกอบด้วยสินค้ากลุม่ หลักๆ ได้แก่  1) Stationary  2) Non-Food  3) Cosmetic 4) Beverage
และ 5) Processed Food และบริษัทฯต้องการเติบโตคู่ไปกับคู่ค้าอย่างยั่งยืน จึงวางกลยุทธ์และขอโอกาสทางคู่ค้าให้เข้าไปร่วมธุรกิจในกลุ่ม
สินค้าดังกล่าว ท�ำให้บริษัทฯต้องสามารถตอบสนองความต้องการในสินค้าที่หลากหลายได้  
ในแต่ละปีบริษัทฯมีการพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับลูกค้าเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจ
B2B (Business to Business) ในร้าน 7-Eleven มีการขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มสินค้าอื่นๆ จากเดิมมีเพียงธุรกิจเครื่องดื่มในโถกดเพียง
อย่างเดียว โดยปัจจุบันธุรกิจเครื่องดื่มเองก็มีการเติบโตมากขึ้น เช่น เครื่องดื่มชงสดในมุม All Café ของร้าน 7-Eleven เครื่องกดเครื่องดื่ม
ร้อน เป็นต้น อีกทั้งยังมีธุรกิจเบอเกอรี่ ธุรกิจเครื่องเขียน และธุรกิจ Non-Food เข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มประเภท
สินค้าหลักของ CPALL และถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกด้วย  
ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจ B2C (Business to Consumer) ในส่วนธุรกิจคาแรคเตอร์มีความแข็งแกร่งมากขึ้น จากที่บริษัทฯได้เป็นตัวแทน
อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น (Licensor) โดยได้มีการจัดท�ำสินค้าและแคมเปญต่างๆ ร่วมกับพันธมิตรแบรนด์
ชั้นน�ำ  ในปีนี้ได้มีคาแรคเตอร์ใหม่เป็นลายการ์ตูนชื่อดังทางออนไลน์ของไทย ภายใต้ชื่อ หมาจ๋า และคาแรคเตอร์ Art Story ของกลุ่ม
เด็กพิเศษที่สร้างผลงานเป็นภาพวาดลายเส้น โดยบริษัทฯเข้าไปช่วยร่วมสร้างรายได้ให้กับโครงการนี้ทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นการด�ำเนินการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯอีกโครงการหนึ่ง
ในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มในกลุ่มธุรกิจ B2C บริษัทฯ ได้ขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเข้าสู่ Café Business ได้แก่ ร้านกาแฟมวลชน
Arabitia Café Jungle Café CP Fresh Mart และ Black Canyon ซึ่งมีสาขากระจายทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มช่องทางในการจ�ำหน่ายสินค้ามาก
ยิ่งขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มที่
มีเอกลักษณ์และความแตกต่างอย่างชัดเจน ด้วยความหลากหลายทัง้ รูปแบบและรสชาติ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ สามารถตอบสนอง
ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคได้อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ได้รบั ความไว้วางใจและโอกาสในการพัฒนาสินค้าใหม่จากลูกค้าและคูค่ า้ เพิม่
มากขึน้ มาโดยตลอด ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจร่วมกับคูค่ า้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั มาอย่างยาวนาน ภายใต้หลักคิดของการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและความเป็นพันมิตรทางธุรกิจต่อกัน  

การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
บริษทั ฯได้มกี ารทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจประจ�ำทุกปี โดยผ่านการทบทวนและพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่
16 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้คงไว้ซึ่งวิสัยทัศน์ และพันธกิจตามเดิม เนื่องจากมีความสอดคล้องสถานการณ์และ
สภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน
คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยในการประชุมทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตาม
ผลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยก�ำหนดให้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษทั ฯ แนวโน้มธุรกิจและแผนงาน
ต่างๆ ให้เป็นตามกลยุทธ์ที่วางไว้
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 1 มกราคม ถึง 20 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ดังนี้

บริษัทร่วมทุน

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

บริษัท สยาม เกตเวย์ จ�ำกัด การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
(One Stop Service) ซึ่งรวมถึง การบรรจุผลิตภัณฑ์
และจัดจ�ำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเพื่อส่ง
ออกต่างประเทศทั้งในรูปแบบ Online, Offline, B2B,
B2C และ สถานที่ขายสินค้าปลอดภาษี
(Duty Free) ต่างๆ ในภูมิภาคใกล้เคียง

50

49

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
49%

บริษัท สยาม เกตเวย์ จ�ำกัด*
*หมายเหตุ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม เกตเวย์ จำ�กัด ได้พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยบริษัท
เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) จะดำ�เนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายอื่น ด้วยมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 จำ�นวนประมาณ 1.8 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.18 บาท
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจำ�หน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ที่ถืออยู่ในบริษัท สยาม
เกตเวย์ จำ�กัด จำ�นวน 4,899,998 หุ้น ให้แก่บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ในราคารวมประมาณ 0.9 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ลงนาม
ในหนังสือสัญญาโอนหุ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัทฯได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนที่บันทึกในไตรมาสที่ 2 จำ�นวน 5.3 ล้านบาท
และรับรู้ผลขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้าจำ�นวน 5.2 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรู้กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนใน
การร่วมค้าจำ�นวน 0.1 ล้านบาท ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงวดปัจจุบัน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ประเภทของรายได้		 ปี 2560			 ปี 2561			 ปี 2562
		
ล้านบาท		 ร้อยละ ล้านบาท		 ร้อยละ ล้านบาท		 ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
u Business to Business : B2B
u Business to Customer : B2C
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น1)
รวมรายได้ทั้งหมด

1,152.01
129.69
1,281.70
7.79
1,289.49

89.34
10.06
99.40
0.60
100.00

1,143.22
146.38
1,289.60
5.99
1,295.58

88.24
11.30
99.54
0.46
100.00

1,358.67
161.60
1,520.27
9.61
1,529.88

88.81
10.56
99.37
0.63
100.00

หมายเหตุ : 1) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการจ�ำหน่ายวัตถุดิบ

รายได้จากการขายปี 2562
(ล้านบาท)
1,500

1,358.67

1,200
900
600
161.60

300
0

B2B

B2C

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจ�ำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชา
กาแฟ สินค้าไลฟสไตล์และธุรกิจคาแรคเตอร์ทมี่ เี อกลักษณ์และความแตกต่าง
อย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายควบคู่
ไปกับการวิจยั และพัฒนาเครือ่ งดืม่ ด้วยความหลากหลายทัง้ รูปแบบและรสชาติ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ทั้งกลุ่มวัยรุ่น
กลุม่ นักเรียน นักศึกษา และกลุม่ วัยท�ำงาน โดยลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัท
ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�ำหน่ายภายใต้
ตราสินค้าของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business to Business : B2B)
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ บริษทั ฯ จะท�ำการวิจยั และพัฒนาร่วมกับลูกค้า ซึง่ บริษทั ถือว่าเป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจ (Key Strategic
Partner) เพื่อผลิตและวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าของลูกค้า ซึ่งจะครอบคลุมถึงร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) และร้านอาหาร
ทีเ่ ป็นเครือข่ายธุรกิจอาหาร (Food Chain Restaurant) โดยจะเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดซื้อของลูกค้าในการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มเพื่อน�ำไปวางจ�ำหน่ายในร้านค้าของลูกค้า
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ดังนี้

ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ มีรายละเอียด

1. เครือ่ งดืม่ เย็นในโถกด (Cold Beverage Dispenser)
		 ที่เป็นรสชาติหลัก (Core Flavor)
เครื่องดื่มประเภทนี้เป็นเครื่องดื่มที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในโถกดร่วมกับร้าน
7-Eleven ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) มาเป็น
เวลานานกว่า 17 ปี โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะจ�ำหน่ายให้แก่ร้าน 7-Eleven ในรูป
แบบผงปรุงส�ำเร็จบรรจุในถุงขนาดต่างๆ เช่น 467 กรัม และ 702 กรัม เป็นต้น
เพื่อน�ำไปชงใส่ ในโถกด (Dispenser) และจ�ำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในรูปแบบ
เครื่องดื่มเย็น
ในการบริหารจัดการเครื่องดื่มในโถกดของร้าน 7-Eleven นั้น จะมี
ทั้งในส่วนที่เป็น Core Flavor ซึ่งเป็นเครื่องดื่มหลักที่ต้องมีประจ�ำส�ำหรับเครื่อง
ดืม่ ในโถกดของร้าน 7-Eleven ทุกร้าน โดยเครือ่ งดืม่ ทีเ่ ป็น Core Flavor ทีบ่ ริษทั ฯ
ร่วมพัฒนากับร้าน 7-Eleven ได้แก่ กาแฟเย็น ซึ่งเป็นตราสินค้าของ 7-Eleven
ชานม ภายใต้ตราสินค้า “เชนย่า” (Zenya) และกาแฟเย็นลาเต้ ภายใต้ตราสินค้า
“เชนย่า” (Zenya)  
นอกจากเรื่องการร่วมพัฒนาสินค้าที่ทางบริษัทฯ ร่วมท�ำงานกับทีม
งาน 7-Eleven แล้วนัน้ ทางบริษทั ฯ มีการท�ำแผนงานร่วมกันเพือ่ ท�ำให้กลุม่ เครือ่ ง
ดืม่ ในโถกดของร้าน 7-Eleven โตขึน้ บริษทั ฯ มีการพัฒนาปรับสูตรเครือ่ งดืม่ เย็น
ในโถกดให้เป็นสูตรลดความหวานของเครื่องดื่ม โดยใช้วัตถุดิบที่ให้ความหวาน
แทนน�้ำตาลจากธรรมชาติเพิ่มเติมด้วย โดยท�ำการปรับสูตรลดความหวานของ
เครือ่ งดืม่ กาแฟเอสเพรสโซ่ กาแฟลาเต้ และชาเย็น ซึง่ ปัจจุบนั ได้การแก้ไขปัญหา
เรื่องภาษีน�้ำตาลที่รัฐบาลจัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เครื่องดื่มเย็นในโถกดที่เป็นรสชาติหลัก (Core Flavor)
และเฉพาะสาขาที่มีจ�ำหน่าย (Optional Core)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช็อกโกแลต Hershey’s ในร้าน 7-Eleven โดยเป็นรสชาติที่
วางขายตลอดทั้งปี เฉพาะสาขาทีม่ ีจ�ำหน่าย (Optional Core) ปัจจุบันมีประมาณ
2,500 สาขา จากเดิมเป็นเพียงรสชาติที่มีช่วงฤดูกาลหนึ่งเท่านั้น

2. เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงพร้อมชง
นอกเหนือจากการร่วมพัฒนาเครื่องดื่มในโถกดแล้ว บริษัทฯ ยังได้
พัฒนาเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงพร้อมชงขนาด 35 กรัม เพื่อจัดจ�ำหน่ายให้กับ
ร้าน All Café ซึ่งเป็นร้านจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชงสดที่ตั้งอยู่ในร้าน 7-Eleven โดย
บริษัทฯ เริ่มจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ปัจจุบันมี 5
รสชาติ ได้แก่ ชานม ชาเขียวนมมัทฉะ ชามะนาว โยเกิร์ตผลไม้ปั่น และชานม
บุก นอกจากนีย้ งั มีผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ร่วมพัฒนาเพือ่ จ�ำหน่ายเป็นครัง้ คราวหรือ
ตามฤดูกาล (Seasonal) เช่น ชาชีส ราสป์เบอร์รี่โรส แมงโก้ซัมเมอร์ ฟรุ๊ตที
บูลลิ้นจี่ ชานมชามะนาวสูตรใหม่ ชานมบุก เครื่องดื่มรสไข่เค็ม และยูนิคอร์น
มิลค์กี้

เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงพร้อมชง
และเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จตามฤดูกาลในมุม All Café
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3. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนาเพื่อจ�ำหน่าย
		 เป็นครั้งคราวหรือตามฤดูกาล (Seasonal)

เครื่องดื่มในโถกดตามฤดูกาล

นอกจากนี้ เครื่องดื่มในโถกดจะมีเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ ซึ่งจะเป็น
ทางเลือกให้แต่ละร้านสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับพืน้ ทีข่ องแต่ละร้าน
ซึ่งบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) จะมีการพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้จำ� หน่าย
สินค้าแต่ละราย ซึง่ บริษทั ฯ ร่วมพัฒนาเพือ่ จ�ำหน่ายเป็นครัง้ คราวหรือตามฤดูกาล
(Seasonal)
u เครื่องดื่มในโถกดประเภทอื่นๆ ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้แต่ละ
ร้านสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละร้าน ซึ่งจะมีการ
สับเปลี่ยนเครื่องดื่มตามระยะเวลาที่ก�ำหนด เครื่องดื่มประเภทนี้ที่บริษัทฯ
ร่วมพัฒนากับ บริษัท ซีพีออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เช่น สตรอว์เบอร์รี่คุกกี้แอนด์
ครีม อัญชัญน�้ำผึ้งมะนาว เมลอนลาเต้ น�้ำฝรั่งชมพู และบราวน์ชูการ์ มิลค์ที

4. เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ
		 (Hot Beverage Dispenser)
ทางบริษัทฯ ร่วมพัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติกับทาง
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริโภคเครื่องดื่ม
กับลูกค้ามากขึ้น ณ ร้าน 7-Eleven เริ่มติดตั้ง ปลายปี 2558 ปัจจุบันติดตั้งแล้ว
637 เครื่อง โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในร้าน 7-Eleven ในปั๊มน�ำ้ มันปตท.

เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ

เครื่องดื่มร้อนดังกล่าวราคาจ�ำหน่ายแก้วละ 17 บาท ปัจจุบัน
มีทั้งหมด 3 รสชาติหลัก ได้แก่ กาแฟ ช็อกโกแลต และชาเขียวนม มัทฉะ โดย
เครือ่ งดืม่ ถูกกดออกจากเครือ่ งกดอัตโนมัติ ซึง่ เครือ่ งดังกล่าวมีนวัตกรรมใหม่ทมี่ ี
เทคโนโลยี หัวตีผสมที่หมุนด้วยความเร็วถึง 13,000 รอบ ท�ำให้ผสมเครื่องดื่มได้
รวดเร็ว อีกทั้งมีแรงดันน�ำ้ ที่สม�่ำเสมอ เพื่อให้ได้เครื่องดื่มร้อนที่มีรสชาติดี และ
มีกลิ่นเย้ายวน พร้อมทั้งโฟมนมที่นุ่ม ละเอียด โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีร่วม
ท�ำแผนเพื่อพัฒนากลุ่มเครื่องดื่มร้อนอย่างต่อเนื่อง

5. โดนัท อะ สไมลล์

โดนัท อะ สไมลล์
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ทางบริษัทฯ ได้มีการขยายเข้าสู่ธุรกิจเบเกอร์รี่ ซึ่งถือเป็นธุรกิจ
ข้างเคียง (Adjacent Category) จากธุรกิจหลัก (ชา และกาแฟ) โดยบริษัทฯ ได้
พั ฒ นาสิ น ค้ า กลุ ่ ม โดนั ท สไตล์ ญี่ ปุ ่ น สโนว์ วี่ โ ดนั ท ทวิ ส โดนั ท สไตล์ ญี่ ปุ ่ น
ตราอะสไมล์ เป็นโดนัทเนือ้ นุม่ โดยบรรจุแยกซองน�ำ้ ตาลไอซิง่ ท�ำให้สามารถแบ่ง
เทได้ ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ไม่ชอบทานหวาน และชอบทานหวาน ในราคาชิ้นละ
15 บาท โดยมีหลากหลายรสชาติ เช่น สโนว์วี่ โดนัททวิส รสสตอเบอรรี่
รสช็อกโกแลต และรสดับเบิ้ลช็อกโกแลต และมีการพัฒนาโดนัทรูปแบบใหม่คือ
โดนัทป็อป เป็นชิน้ พอดีคำ 
� โดยมีดปิ ปิง้ ซอสแยกในซอง ในราคา 25 บาท ปัจจุบนั
บริษัทฯ ได้หยุดการขายธุรกิจเบอเกอร์ร่ีชั่วคราวเนื่องจากอยู่ระหว่างการสรรหา
โรงงานรับจ้างผลิตรายใหม่
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ
(Business to Customer : B2C)
นอกเหนือจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทาง
ธุรกิจแล้ว บริษทั ฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ เป็นผูค้ ดิ และพัฒนาสูตรการผลิตเพือ่
จ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เอง โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้สามารถแบ่ง
ได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

1. ชาเขียวพร้อมดื่ม (Ready to Drink)
		 ตรา “เชนย่า” (Zenya)
เครื่องดื่มประเภทนี้เป็นเครื่องดื่มชาเขียวที่ผลิตจากใบชาแท้ผสม
น�ำ้ ผลไม้เข้มข้น แร่ธาตุ และวิตามินต่างๆ ทีม่ รี สชาติเป็นเอกลักษณ์ ให้ความรูส้ กึ
สดชื่นได้รสชาติเต็มๆ ของทั้งชาและน�้ำผลไม้ ภายใต้แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ว่า
“Zenya Super Power from Super Fruit” ในปีนี้บริษัทฯได้กลับเข้าไปจ�ำหน่าย
ชาเขียวพร้อมดื่ม “เชนย่า” (Zenya) ในประเทศกัมพูชาอีกครั้ง โดยท�ำการปรับ
สูตรใหม่เพิ่ม Cooling Agent

ชาเขียวพร้อมดื่ม ตรา “เชนย่า”

ประกอบด้วย 3 รสชาติ ได้แก่ (1) ชาเขียวพร้อมดื่มผสมน�้ำทับทิม
ทีเ่ พิม่ แอนติออกซิแดนท์เป็นสองเท่าจากชาเขียวและผลทับทิม (2) ชาเขียวพร้อม
ดื่มผสมองุ่นแดง ที่ช่วยลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย และ (3) ชาเขียวพร้อมดื่ม
ผสมฮันนี่เลมอนไอซ์ ส่งผลดีต่อระบบอิมมูนในร่างกาย บรรจุในขวดพลาสติกที่
มีสีสันสดใสเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น มีขนาด
บรรจุ 500 มิลลิลติ ร วางจ�ำหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยมุง่ เน้นตลาด
ต่างประเทศในแถบอาเซียนเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศกัมพูชา ราคา
จ�ำหน่ายหน้าร้านค้าปลีกในประเทศขวดละ 20 บาท ส�ำหรับตลาดต่างประเทศ
บริษัทฯ จะท�ำการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าในแต่ละประเทศรวมถึงข้อก�ำหนดของแต่ละประเทศ เช่น ชาเขียวพร้อมดืม่
สูตรหวานน้อยที่ได้รับเครื่องหมาย Healthier Choice จาก Health Promotion
Board ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรับรองว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและสามารถวาง
จ�ำหน่ายในโรงเรียนทั่วประเทศสิงคโปร์ได้ เป็นต้น

2. เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง
		 ตรา “ณ อรุณ” (Na-Arun)
เครื่องดื่มประเภทนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปรุงส�ำเร็จชนิดผง บรรจุในซองที่
มีขนาดบรรจุ 500 กรัม จ�ำหน่ายในรูปแบบลังบรรจุ 10 ซอง ราคาจ�ำหน่าย 1,000
บาทต่อลัง ภายใต้แนวคิดผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งการให้ผบู้ ริโภคได้สมั ผัสและลิม้ ลองกับ
รสชาติไทยๆ โดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ เพื่อให้ได้รสชาติแท้ๆ ในราคาที่คุ้มค่า
ให้ความสดชื่นได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส ประกอบด้วย 7 รสชาติ ได้แก่
1) กาแฟปรุงส�ำเร็จชนิดผงสูตรเอสเปรสโซ่ ที่มีรสชาติเข้มข้นเต็มรสกาแฟ
2) กาแฟปรุงส�ำเร็จชนิดผงสูตรลาเต้ ที่มีรสชาติหอมละมุน กลมกล่อม จากส่วน
ผสมของนม 3) ชานมไทยปรุงส�ำเร็จชนิดผง ที่มีรสชาตินุ่มและกลมกล่อมตาม
แบบต้นต�ำหรับชานมไทยแท้อันเป็นเอกลักษณ์ 4) ชาเขียวนมปรุงส�ำเร็จชนิดผง
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มีส่วนผสมของชาและเพิ่มความหอมของกลิ่นมะลิ 5) ช็อกโกแลตปรุงส�ำเร็จ
น�ำเข้าจากฝรั่งเศส 6) ชาเขียวรสมัทฉะ ที่มีรสชาติพรีเมี่ยม หอมละมุนกลิ่น
มัทฉะ 7) ชาไทยผสมรสมะนาว เป็นชาด�ำผสมผสานรสชาติมะนาวไทย รสชาติ
ที่คนไทยคุ้นเคย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย
เวียดนาม สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเลตส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ร้านอาหารไทย
ร้านขายผลิตภัณฑ์จากเอเชีย (Asian Grocery) และขายในประเทศผ่านช่องทาง
ธุรกิจคาเฟ่ต่างๆ        

3. เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง
		 ตรา “สวัสดี” (Sawasdee)

เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ตรา “สวัสดี”

เป็นเครื่องดื่มคุณภาพที่ผลิตภายใต้แนวคิดที่ต้องการสร้างความ
แตกต่างและความแปลกใหม่ ในการบริโภค โดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง
ออกแบบรสชาติและบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นไทย
ภายใต้ตราสินค้า “สวัสดี” ซึ่งเป็นเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ประกอบด้วย
3 รสชาติ ได้แก่ 1) นมทุเรียนผสมเนื้อทุเรียน ตราสวัสดี บางกอกทุเรียน
เป็นเครื่องดื่มร้อนที่จะท�ำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงรสชาติของทุเรียนซึ่งเป็นราชา
แห่งผลไม้เมืองร้อน 2) นมมะม่วงผสมเนื้อมะม่วง ตราสวัสดี รอยัลแมงโก้
เป็นเครื่องดื่มร้อนที่มีกลิ่นหอม ช่วยให้ผู้บริโภคได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ และ
3) ชานมไทย ตราสวัสดี ชาไทย ที่มีรสชาติหอม หวาน มัน และเข้มข้นในแบบ
ชานมไทย เครื่องดื่ม “สวัสดี” บรรจุในซองที่มีขนาดบรรจุ 30 กรัม จ�ำหน่ายใน
รูปแบบกล่องบรรจุ 5 ซอง ส�ำหรับชานมไทยจ�ำหน่ายในรูปแบบกล่องบรรจุ
10 ซอง โดยมุ่งเน้นการจัดจ�ำหน่ายในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค
ชาวจีนเป็นหลัก

4. เครื่องดื่มช็อกโกแลต ตรา "เฮอร์ชี่" (Hershey's)
เครื่องดื่มช็อกโกแลต ตรา "เฮอร์ชี่"

บริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มช็อกโกแลตตรา Hershey's
ผ่านความร่วมมือกับ Sunny Sky Products, LLC. ผู้ได้รับสิทธิในการผลิตและ
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มช็อกโกแลต Hershey's ในร้าน 7-Eleven โดยบริษัทฯ
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในกลุ่ม CP กลุ่ม HORECA และกลุ่ม QSR

5. ธุรกิจคาแรคเตอร์
บริษัทฯ ได้เซ็นต์สัญญา Licensing Agreement กับบริษัท Ingram
ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแทนอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น
(Licensor) ซึ่งบริษัทฯจะเป็นตัวแทนที่จะดูแล Licensee ครอบคลุม 7 ประเทศ
ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม ระยะเวลา
ของสัญญา 5 ปี คาแรคเตอร์ของ San-X ได้แก่ Rilakkuma, Sumikkogurashi,
Sentimental Circus, Kamonohashikamo, Mamegoma เป็นต้น
ธุรกิจคาแรคเตอร์
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Licensing คือการที่กิจการหนึ่งให้สิทธิในการผลิตสินค้า โดยใช้
เครือ่ งหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิทางการตลาดอืน่ ๆ แก่กจิ การหนึง่ โดยบริษทั
ผู้รับสิทธิหรือได้รับสัมปทาน ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันไว้เป็นกรณี
ไป ส่วนใหญ่มักช�ำระในรูปของค่าธรรมเนียม (Royalty Fee) คาแรคเตอร์กลุ่ม
“San-X” จากประเทศญี่ปุ่น
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รีลัคคุมะ (Rilakkuma)
“Rilakkuma” หมายถึง “หมีผ่อนคลาย” ไม่ว่าจะที่ไหนหรือเมื่อไหร่ จะเห็น Rilakkuma อยู่ในอารมณ์
ขี้เกียจและผ่อนคลายเสมอ Rilakkuma ไม่มีความเครียด และจะท�ำกิจกรรมตามขีดจ�ำกัดและความสามารถของ
ตัวเอง Rilakkuma จึงเป็นทีร่ กั ของทุกคน คุณจะถูกดึงดูดเข้าไปในโลกของ Rilakkuma และรูส้ กึ ขีเ้ กียจ ผ่อนคลาย
เมื่อเห็น Rilakkuma ท�ำกิจกรรมต่างๆ
ชุดหมีตัวนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม Rilakkuma ที่มาจากที่ไหนสักแห่ง แล้วอยู่ๆ วันหนึ่งก็โผล่ไปที่บ้านของ
Kaoru จนกระทั่งตอนนี้ เจ้าชุดหมีอาศัยอยู่ที่บ้านนี้และชอบก่อกวน Kaoru โดยการไม่ท�ำอะไรเลย แต่ก็ยังให้
ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับชีวติ ของเธอบ้างเป็น บางครัง้ สิง่ ที่ Rilakkuma ชอบคือ ขนมพิเศษจากร้านขายดังโงะแถวบ้าน
และสิ่งที่เค้าไม่ชอบเลยคือช่วงฤดูร้อน

Korilakkuma
ลูกหมีสขี าวที่ไม่มีใครรูว้ า่ มาจากไหน และ
ไม่ ไ ด้ รู ้ จั ก กั บ Rilakkuma มาก่ อ น
ที่หน้าอกของ Korilakkuma นั้นมีกระดุม
สีแดงติดอยู่ ดูแล้วจึงคิดว่าไม่นา่ ใช่หมีจริง
ชือ่ ของ Korilakkuma ถูกตัง้ โดย Kiiroitori
นิสัยของ Korilakkuma นั้นชอบแกล้ง
คนอื่น เป็นลูกหมีที่ซนและมีพลังเยอะ

Kiiroitori
นกสี เ หลื อ งที่ Kaoru เลี้ ย งไว้ ก ่ อ นที่
Rilakkuma และตัวอืน่ มาอยูด่ ว้ ย Kiiroitori
เคยอาศัยอยู่ในกรงแต่ตอนนีส้ ามารถออก
มาจากกรงได้อย่างอิสระ Kiiroitori มักจะ
ต่อว่า Rilakkuma ที่นอนเฉยๆ และ
ทะเลาะกับKorilakkuma ที่ซนเกินไปเป็น
ประจ�ำ

Chairoikoguma
อาศั ย อยู ่ ใ นป่ า น�้ ำ ผึ้ ง และเป็ น เพื่ อ นกั บ
Korilakkuma ลักษณะคือจะมีขนทีห่ น้าอก
และจะเห็นเขี้ยวของเค้าเวลาอ้าปาก และ
มีรอยเท้าหมีอยู่ที่ เท้าแต่ละข้าง ตัวจะ
เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของน�้ำผึ้งและจะมี
น�้ำผึ้งติดที่ก้น

Sumikkogurashi
“ซูมิกโกะกูราชิ” คือคาแรคเตอร์ใช้ชีวิตเงียบๆ โดยล�ำพังตามมุมต่างๆ พวกเขา
สามารถตั้งถิ่นฐานได้เมื่ออยู่ที่มุม พวกเขาไม่ชอบอยู่ตรงกลาง เมื่อถูกน�ำไปอยู่ตรงกลาง
พวกเค้าจะรีบกลับไปที่มุมทันที
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Shirokuma
หมีขาวขี้อาย ที่อพยพลงใต้เพื่อหนีความ
หนาว และจะรูส้ กึ สงบทีส่ ดุ เมือ่ ดืม่ ชาร้อน
อยู่ที่มุม

Penguin?
ฉันเป็นเพนกวิน้ หรือเปล่า? Penguin ไม่มี
ความมั่นใจ ในอดีตบนหัวของ Penguin
น่าจะเคยมีจานอยู่บนหัวของเค้ามาก่อน

Tonkatsu
ทงคัตซึชนิ้ สุดท้ายทีถ่ กู ทิง้ ไว้ในจาน เพราะ
ตัวเค้ามีเพียงเนื้อ 1% ที่เหลือ เป็นไขมัน
99%

Neko
แมวขี้อายและขี้ขลาด Neko มักจะซ่อน
ตัวอยูต่ ามมุม Neko กังวลเรือ่ งหุน่ ของมัน

Tokage
จริงๆ แล้วเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายของ
โลก จึงปลอมตัวเป็นกิ้งก่าเพื่อไม่ ให้โดน
จับค่อยๆ เปิดใจกับ Nisetsumuri

Tapioca
พวกเค้าถูกทิ้งไว้ในแก้วเพราะชาถูกดื่ม
ไปหมดแล้ว ฉันผิดหวังมาก (Tapioca
พึมพ�ำ)

Mogura
ตั ว ตุ ่ น เคยอาศั ย อยู ่ มุ ม ห้ อ งชั้ น ดิ น
เริ่มอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ด้านบน หลังจากที่ได้เห็นความปัน่ ป่วนใน
ครั้งแรก ชอบใส่บูทสีแดง

Yama
ภู เ ขา เป็ น ภู เ ขาขนาดเล็ ก ที่ เ หมื อ น
ภูเขาไฟฟูจิ และปรากฎตัวขึน้ ทีบ่ อ่ น�ำ้ ร้อน
และท�ำตัวเหมือนภูเขาไฟฟูจิ

Furoshiki Shirokuma’s
สั ม ภาระของ Shirokuma เอาไว้ ใ ช้
จองมุมและเวลา Shirokuma หนาว

Hokori
ฝุ่นละอองที่มักลอยไปอยู่ตามมุม

Ebifurai no Shippo
ยากเกินกว่าที่จะกินจึงถูกทิ้งไว้ Ebifurai
no Shippo และ Tonkatsu จึงเป็นเพื่อน
ที่เข้าใจกันและกันอย่างดี

Nisetsumuri
จริงๆ คือทากที่เอาเปลือกหอยมาสวม
ขอโทษที่หลอกคุณ…

Zassou
วัชพีชคิดบวก ชืน่ ชอบนักจัดดอกไม้ และ
ฝันว่าจะได้ไปอยู่ในช่อดอกไม้สักวัน

Suzume
นกกระจอก ชอบจิกกิน Tonkatsu มาก

Obake
ผี ที่อาศัยอยู่มุมเพดานห้องอย่างเงียบๆ
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ค นอื่ น ๆ กลั ว ชอบท� ำ ความ
สะอาด
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มาเมะโกมะ (Mamegoma)
Mamegoma คือแมวน�้ำจิ๋วที่ถูกค้นพบไม่นานมานี้ Mamegoma มีขนาดเท่าฝ่ามือ
เป็นแมวน�ำ้ ทีข่ นาดเล็กมาก Mamegoma เป็นมิตรมาก หลังจากทีม่ นั คุน้ เคยกับคุณ มันจะว่าย
อยู่บนมือคุณหรือตอบสนองเวลาเรียก มีหลายชนิด

Sentimental Circus
ตุ๊กตาที่ถูกทิ้งไว้ในหลืบห้องและมุมถนน ต่างแอบหนีมาตั้งคณะละครสัตว์อย่างลับใน
ตอนกลางคืน คืนนี้ เพื่อนๆ แปลกหน้าของเค้าจะมารวมตัวกันก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้น

Kutusita Nyanko
แมวทีส่ วมถุงเท้าสีดำ 
� Kutusita Nyanko ใส่ของทีท่ ำ� หายหรือของมีคา่ ในถุงเท้าแล้วถือ
ให้คุณ Kutusita Nyanko อาจเจอของมีค่าบางอย่างให้คุณ

Tarepanda
ทาเระแพนด้า ที่มาของคาแรคเตอร์ผ่อนคลายสไตล์ “Tarepanda” การโพสต์ท่าและ
การเคลือ่ นไหวของ Tarepanda สือ่ ถึงนิสยั ที่ไม่มวี นั ลืมได้ ตามชือ่ ของมัน Tarepanda มีความ
นุม่ นิม่ เมือ่ สัมผัสแต่กแ็ ข็งแรงเช่นเดียวกัน เคลือ่ นทีก่ ารกลิง้ ตัว 2.75 ไมล์/ชม. ชอบกินโมจิเค้ก
เป็นพิเศษ
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Monokuro Boo
เจ้าหมูชอบพูดว่า “บู” “ความรัก?” “สนุกไหม?” “ความสุข!” ดูเหมือนกับว่า Monokuro
Boo ก�ำลังสื่ออะไรกับเราอยู่ แต่ละวันก็มีความท้าทายที่แตกต่างกันไป แต่บางทีการพักผ่อน
สักนิดและคิดอะไรง่ายๆ ก็เป็นเรื่องดีบางอย่างอยู่ หมูน้อยขาวด�ำถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยรักษา
คุณทัง้ หลายทีก่ ำ� ลังเหน็ดเหนือ่ ยกับโลกใบนี้ พร้อมคอนเซ็ปต์ “ความเรียบง่ายและสะดวกสบาย”
Afro Ken
ถูกวาดเป็นทรงเอฟโฟร่ และสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆ มักจะอารมณ์ดีเสมอและ
มีเพื่อนทรงผมแปลกๆ และหลายรูปทรงมากมาย

Jinbesan
มีร่างกายและหัวใจใหญ่เท่ามหาสมุทร Jinbesan มักจะอยู่กับเพื่อนๆ มากมาย
Jinbesan เป็นที่ที่ทุกคนมาพักผ่อนและรู้สึกผ่อนคลาย
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าน�ำคาแรคเตอร์ กลุ่ม San-X ไปใช้
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คาแรคเตอร์กลุ่ม “หมาจ๋า”
ในปีนี้บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายลิขสิทธิ์การ์ตูนชื่อดังทางออนไลน์
ของไทย คือ “หมาจ๋า” โดยคุณณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ อดีตนักเขียนงานพ็อกเกตบุ๊ค
ได้น�ำเอาเรือ่ งราวระหว่างคนกับสุนขั ถ่ายทอดออกมาในมุมมองน่ารักๆ ผ่านลายเส้นที่
เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและสร้างเป็นเพจ “หมาจ๋า” โดยมีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี
ครอบคลุม 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และ
เวียดนาม

Viking Puppy & Friend (The Soi Dog)

Pudding (The Happy Dog)

GiGi (The Mean Dog)

Cat please (The Dog that disguise to be Cat)
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คาแรคเตอร์ “ART STORY”
ART STORY คือธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษ และบุคคลออทิสติกที่ร่วมกันรังสรรค์พรสวรรค์ และจินตนาการผ่านภาพวาด
ลายเส้น ผลงานศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลก สู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ โดยการสนับสนุนของศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกไทย ภายใต้มูลนิธิ
ออทิสติกไทย ทีม่ งุ่ มัน่ ส่งเสริมคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กพิเศษอย่างเท่าเทียมและยัง่ ยืน โดยบริษทั ฯ เข้าไปช่วยร่วมในโครงการ
นี้โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งรายได้จากการใช้ลิขสิทธิ์นี้จะน�ำให้โครงการ Art Story ทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นโครงการ CSR อีกโครงการหนึ่ง
ของบริษัทฯ
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		 6. ธุรกิจคาเฟ่
บริษัทฯ ได้ขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มภายใต้ตราสินค้าของ
บริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจคาเฟ่ (Café Business) เช่น ร้านกาแฟมวลชน Jungle Café
Arabitia Café CP Fresh Mart และ Black Canyon โดยมีสาขากระจายทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ โดยปัจจุบนั ธุรกิจคาเฟ่ทบี่ ริษทั ฯ ได้ทำ� การส่งเครือ่ งดืม่
มีจำ� นวนร้านค้ารวมประมาณ 850 สาขา ซึง่ ถือว่าเป็นการช่วยเพิม่ ช่องทางในการ
จ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์ ในการแข่งขัน
1. การสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) กับคู่ค้า
หัวใจส�ำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คือ การสร้างความสัมพันธ์ ในลักษณะความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business
Partnership) กับคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้รับจ้างผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบและ
บรรจุภณั ฑ์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับคูค่ า้ โดยด�ำเนินงานร่วมกันภายใต้แนวคิดของความเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจต่อกัน ซึง่ นอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าระหว่างกันแล้ว บริษัทฯ จะท�ำงานกับคูค่ ้าอย่างใกล้ชดิ มีการแลกเปลีย่ นแนวคิด รวมถึงร่วม
กับคู่ค้าในการก�ำหนดแผนธุรกิจร่วมกัน พัฒนาสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อโจทย์ของลูกค้าและสถานการณ์ทางการตลาด
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ และคู่ค้าจะมีการน�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ Update แนวโน้ม
ของตลาดเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศกันเป็นประจ�ำ  การสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิด
ขึน้ ทัง้ สองฝ่ายจึงส่งผลท�ำให้การท�ำธุรกิจกับคูค่ า้ เป็นไปอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนในระยะยาว จะเห็นได้จากการทีบ่ ริษทั ฯ เป็นหนึง่ ในผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
ที่ด�ำเนินงานร่วมกับ 7-Eleven ภายใต้ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน (Key Strategic Partner) ส่งผลท�ำให้บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าใหม่ๆ จากลูกค้า รวมไปถึงการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ลกู ค้าพิจารณาอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลท�ำให้ยอดขายของบริษทั ฯ เติบโต
มาโดยตลอด
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บริษัทฯ ได้รับรางวัล Partnership Award 2013 “Best of Business Growth” จากบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรางวัล
ที่มอบให้แก่คู่ค้าที่สนับสนุนการท�ำงานเป็นอย่างดีและมีผลการด�ำเนินงานเติบโตดีเยี่ยม โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
ล้วนแต่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ จึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเทียบเท่ากับองค์กรชั้นน�ำของประเทศ
บริษัทฯได้รับรางวัล “SME ยั่งยืน” โดย CPALL ร่วมกับส�ำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัด “โครงการเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2559” เพื่อมอบรางวัลให้กับคู่ค้าเอสเอ็มอี
ที่จ�ำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางของเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ช็อบปิ้ง ที่มีศักยภาพในแต่ละด้าน โดยแบ่งเป็น 8 ประเภท 13 รางวัล
เช่น SME ยั่งยืน SME ดาวรุ่ง SME สินค้าเกษตร SME สินค้าชุมชน เป็นต้น
จากการที่บริษัทฯ ได้รับ Exclusive Contract โดยมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี นั้น และในปีนี้บริษัทฯ ได้ทำ� การต่อสัญญาเป็นที่
เรียบร้อย ดังนั้น ผู้บริหารจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายดังกล่าวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์และความแตกต่างอย่างชัดเจน
ปัจจัยหลักอีกประการหนึ่งที่ทำ� ให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพือ่ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทมี่ เี อกลักษณ์และความแตกต่างอย่างชัดเจนทัง้ รูปแบบและรสชาติ เช่น การสร้างคาแรคเตอร์ให้ชาเขียวไม่จำ� เป็น
ต้องมีสีเขียว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Colorful Green Tea” จนกระทั่งปัจจุบันได้ต่อยอดแนวคิดเป็น “Super Power from Super Fruit” การ
พัฒนาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชิ้นเนื้อผลไม้ภายใต้ตราสินค้า “สวัสดี” เป็นต้น ท�ำให้สามารถตอบสนองต่อโอกาส ช่องว่างทางธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว อีกทั้งสามารถมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคได้หลากหลายและทัว่ ถึง  โดยจะเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจใหม่ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยฝ่ายการตลาดจะศึกษาและติดตามแนวโน้มตลาดเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด และฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project
Feasibility) จากนัน้ ฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์จะท�ำหน้าที่ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถ
ตอบสนองต่อโจทย์ที่ได้รับ ทั้งนี้ ทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความรู้ความช�ำนาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มมาเป็นเวลานาน ท�ำให้สามารถคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์และความแตกต่างออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง การ
สร้างความเป็นเอกลักษณ์และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังท�ำให้ลดความเสี่ยงในแง่ของการทดแทนกันของเครื่องดื่มประเภท
เดียวกัน เนื่องจากถึงแม้จะเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน แต่สินค้าของบริษัทฯ ก็มีความแตกต่างในด้านของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่ลอกเลียนแบบได้ยาก จึงท�ำให้ผู้บริโภคมีความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ และต้องกลับมาซื้อสินค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้อ�ำนาจการ
ต่อรองกับตัวแทนจ�ำหน่าย/ผู้น�ำเข้าสินค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

3. การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
นอกเหนือจากการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้ว บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้วางนโยบายในการควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การ
คัดเลือกและจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งและผู้ผลิต/ผู้จัดจ�ำหน่ายที่มีคุณภาพ ส�ำหรับวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละประเภท ถึงแม้ว่า
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ผลิตโดยผู้รับจ้างผลิตซึ่งจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเอง แต่บริษัทฯ จะเป็นผู้ก�ำหนดรายชื่อผู้ผลิต/ผู้จัดจ�ำหน่าย
วัตถุดิบหลักที่สามารถน�ำมาใช้ในการผลิต และผู้รับจ้างผลิต/โรงงานของบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งซื้อในแต่ละครั้ง
ให้เป็นไปตามคุณสมบัติ (Specification) ทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด รวมถึงต้องส่งตัวอย่างวัตถุดบิ มาให้ฝา่ ยประกันคุณภาพตรวจสอบเป็นประจ�ำทุก
ยอดสั่งซื้อ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตได้มีรสชาติตามที่ก�ำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้า การด�ำเนินการทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดหาและผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
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จากการทีผ่ ลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่ของบริษทั ฯ ผลิตโดยผูร้ บั จ้างผลิตจากภายนอก บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญในการคัดเลือกผูร้ บั จ้างผลิต
เป็นอย่างมาก เริม่ ตัง้ แต่การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของโรงงานผูร้ บั จ้างผลิต โดยโรงงานผูร้ บั จ้างผลิตทุกรายต้องผ่านเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน HACCP นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการ
ผลิต การทดลองผลิตสินค้าตัวอย่าง และการผลิตสินค้าครั้งแรก (First Batch Production) และในระหว่างกระบวนการผลิต ฝ่ายประกัน
คุณภาพของผู้รับจ้างผลิตเองจะมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งผู้รับจ้างผลิตต้องจัดส่งตัวอย่างสินค้าให้ฝ่าย
ประกันคุณภาพตรวจสอบทุก Batch เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามที่ก�ำหนดก่อนจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการ
สุ่มตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่จุดจ�ำหน่ายในร้านค้า

4. การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อย่างมาก โดยมีกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางหลัก ได้แก่ การออกงานแสดงสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยท�ำให้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ ทั้งที่เป็นลูกค้าโดยตรง
หรือกลุ่มที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่าย ผู้นำ� เข้า หรือผู้ค้าส่งต่างๆ จากทั่วโลก อันจะส่งผลท�ำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและช่วยท�ำให้สามารถ
ขยายตลาดให้ครอบคลุมฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น อีกทั้งยังได้รับข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้สามารถน�ำมาปรับปรุงและพัฒนา
สินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้แล้ว การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ต่างๆ ยังช่วยให้บริษัทฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะท�ำให้
สามารถประเมินแนวโน้มการพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการหรือไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่าง
ทันการณ์
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและศึกษาดูงานต่างๆ อาทิเช่น
u THAIFEX World of Food Asia จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี
u Thailand Retail, Food & Hospitality Services 2019 (TRAFS) งานแสดงนานาชาติอันดับ 1 อุปกรณ์เครื่องใช้ อาหาร
และเครื่องดื่ม ส�ำหรับโรงแรมและธุรกิจด้านบริการ จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
u Sumikkogurashi at the nook Exhibition จัดขึ้นในเดือนมกราคม ที่ไต้หวัน
u Tokyo International Gift Show จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ประเทศญี่ปุ่น
u Licensing Expo จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ที่เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
u Anuga 2019 จัดขึ้นในเดือนตุลาคม ที่ประเทศเยอรมัน
u Host Milano 63 จัดขึ้นในเดือนตุลาคม ที่ประเทศอิตาลี
u San-x Exhibition จัดขึ้นในเดือนตุลาคม ที่ประเทศญี่ปุ่น
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ในปีนี้ธุรกิจคาแรคเตอร์ ได้ร่วมจัดงานกับพันธมิตร "สยามพารากอน" ในงาน Siam Paragon presents Rilakkuma World  
Happiness Town เปิดมิติใหม่ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประสบการณ์ความสนุกในโลกแห่งความสุขของรีลัคคุมะ ระหว่างวันที่
24 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ซึ่งถือได้ว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจ Character Business ของ
บริษัทฯ และสร้างการรับรู้ในตัวการ์ตูน Rilakkuma อีกด้วย ซึ่งผลการตอบรับในการจัดงานนี้ดีมาก
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ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยมีความแตกต่างกันตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้

		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลิตภัณฑ์		
เครื่องดื่มเย็นในโถกด
เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงพร้อมชง
เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ
โดนัท “อะ สไมลล์”
ชาเชียวพร้อมดื่ม ตรา “Zenya”
เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ตรา “Na Arun”
เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ตรา “Sawasdee”

8. เครื่องดื่มช็อกโกแลต Hershey's
9. ธุรกิจคาแรคเตอร์และสินค้าคาแรคเตอร์
10. ธุรกิจคาเฟ่

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มผู้บริโภคในวัยท�ำงานตั้งแต่อายุ 20-49 ปี รายได้น้อยถึงปานกลาง
กลุ่มผู้บริโภคในวัยท�ำงานตั้งแต่อายุ 20-49 ปี รายได้น้อยถึงปานกลาง
กลุ่มผู้บริโภคในวัยท�ำงานตั้งแต่อายุ 20-49 ปี รายได้น้อยถึงปานกลาง
กลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นจนถึงวัยเริ่มต้นท�ำงาน อายุ 15-39 ปี รายได้น้อยถึงปานกลาง
กลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นจนถึงวัยเริ่มต้นท�ำงาน อายุ 15-30 ปี รายได้น้อยถึงปานกลาง
กลุ่มผู้บริโภควัยท�ำงานตั้งแต่อายุ 20-49 ปี รายได้น้อยถึงปานกลาง
กลุ่มผู้บริโภควัยท�ำงาน อายุ 21-39 ปี รายได้ปานกลางถึงสูง
เน้นตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนเป็นหลัก
กลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นจนถึงวัยเริ่มต้นท�ำงาน อายุ 15-39 ปี รายได้น้อยถึงปานกลาง
กลุ่มวัยรุ่นจนถึงวัยเริ่มต้นท�ำงาน อายุ 15-49 ปี รายได้ปานกลางถึงสูง
กลุ่มผู้บริโภคในวัยท�ำงานตั้งแต่อายุ 20-49 ปี รายได้ปานกลางถึงสูง

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทลูกค้าในปี 2560-2562
			

ปี 2560			

ปี 2561			

ปี 2562

ประเภท
ล้านบาท สัดส่วน อัตรา ล้านบาท สัดส่วน อัตรา ล้านบาท สัดส่วน อัตรา
			
(%) การเติบโต		
(%) การเติบโต		
(%) การเติบโต
				
(%)			
(%)			
(%)
รายได้จากการขายในประเทศ 1,182.87 92.29 10.59 1,277.84 99.09
8.03 1,515.92 99.71 18.63
รายได้จากการขายต่างประเทศ 98.83
7.71 (8.01)
11.85
0.91 (88.11)
4.35
0.29 (62.99)
รวมรายได้จากการขาย
1,287.70 100.00 8.89 1,289.69 100.00
0.62 1,520.27 100.00 17.89
หมายเหตุ : รายได้จากการขายต่างประเทศดังกล่าวรวมตัวเลขในส่วนที่เป็น Indirect Export ด้วย

นโยบายราคา
บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดราคาขายจากต้นทุนบวกอัตราก�ำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost Plus Margin) ซึ่งจะแตกต่างกันตาม
ราคาตลาดของสินค้าแต่ละประเภทรวมถึงช่องทางการจัดจ�ำหน่าย โดยจะค�ำนึงถึงภาวะการแข่งขันของแต่ละตลาดรวมถึงการยอมรับในตัว
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแต่ละกลุม่ นอกจากนีอ้ าจมีการจัดโปรโมชัน่ ในแต่ละช่วงขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดและกลยุทธ์การตลาดของบริษทั ฯ ซึง่ อาจ
เป็นการให้ส่วนลด ของแถม หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ โดยเป็นการจัดร่วมกับพันธมิตรทางการค้าต่างๆ
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่ง
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่ง โดยก�ำหนดนโยบายหลัก ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าหรือคู่แข่ง ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน
2. เสนอบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น และความโอบเอื้อเกื้อกูล
3. ใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล ในการให้ค�ำแนะน�ำหรือตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ แทนลูกค้า โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม
ในกรณีของลูกค้า
4. ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
5. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางสังคมตามโอกาสอันควร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
การศึกษา และการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อคู่ค้า โดยในทุกๆ ธุรกิจจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจที่ดี สามารถ
สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในระยะยาวให้แก่บริษัทได้ โดยต้องการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความคิดเป็นไปในทางเดียวกัน
โดยดูแลเสมือนหนึ่งพันธมิตรทางการค้าที่เติบต่อไปพร้อมกัน พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึด
ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะท�ำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

เกณฑ์ ในการคัดเลือกคู่ค้า
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม โดยจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ มีการรับรองคุณภาพหรือมาตรฐาน
ต่างๆ ที่ส�ำคัญ ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน ส�ำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

พิจารณาเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนที่ถูกต้อง เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
ประวัติการค้าขายกับลูกค้าที่ส�ำคัญ
ใบรับรองระบบคุณภาพต่างๆ หรือใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ถ้ามี)
การเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อประเมินขีดความสามารถต่างๆ
ส�ำหรับการคัดเลือกผู้รับจ้างผลิตในแต่ละรายจะมีการประเมินการคัดเลือกผู้รับจ้างผลิตรายใหม่

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ฝ่าย 7-Eleven ของบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้ารายหลัก 7-Eleven ซึง่ เป็นการส�ำรวจรายปี โดยลูกค้า
ตอบแบบส�ำรวจความพึงพอใจดังกล่าวเพื่อให้สามารถน� ำข้อมูลไปปรับปรุงและเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการด�ำเนินการ 5 ด้าน
โดยสรุป ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาสินค้า ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก โดยมีการน�ำเสนอคอนเซ็ปต์ของสินค้าทีน่ า่ สนใจ สามารถ
พัฒนาสินค้าได้ตรงตามทีต่ อ้ งการ และน�ำเสนอสินค้าในต้นทุนทีส่ มเหตุสมผล 2) ด้านคุณภาพสินค้า ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ
มาก โดยมีการควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ตามมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ และมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ดีอย่างต่อเนื่อง
3) ด้านความรับผิดชอบด้านกระบวนการทั้งหมดของ Supply Chain ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก โดยมีการจัดเตรียมสต็อก
ของสินค้าได้ตามต้องการ 4) ด้านการจัดส่ง ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากโดยจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่ก�ำหนด ครบตาม
จ�ำนวน คุณภาพสินค้าระหว่างขนส่งอยู่ในสภาพดี 5) ด้านการบริหารหลังการขาย ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก โดยมีการ
ดูแลเอาใจใส่ ซื่อสัตย์ เข้าใจความต้องการของลูกค้า และมีความสามาถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

การจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
บริษทั ฯ จ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษทั ฯ มีทมี งานขายทีร่ บั ผิดชอบติดต่อและ
ประสานงานการขายในช่องทางการจ�ำหน่ายต่างๆ เพือ่ ให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับการขายในประเทศ
จะเป็นการจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าส่งขนาดใหญ่และร้านค้าปลีก ส่วนการขายในต่างประเทศนั้น จะเป็นการขายผ่านผู้นำ� เข้า (Importer)
และ/หรือตัวแทนจ�ำหน่าย (Distributor) โดยรายละเอียดช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มีดังนี้

ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าในประเทศ
บริษัทฯ มีทีมงานขายในประเทศท�ำหน้าที่ดูแลติดต่อและประสานงานการขายสินค้าผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายในประเทศ โดยการ
จ�ำหน่ายสินค้าในประเทศจะมีทั้งการขายเป็นเงินสด และการขายแบบให้เครดิตทางการค้ากับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการให้เครดิต
ประมาณ 30-60 วัน ส�ำหรับช่องทางการจ�ำหน่ายในประเทศสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
     
บริษทั ฯ จ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง และช่องทางจ�ำหน่ายทีเ่ ป็นร้านค้าแบบเฉพาะเจาะจงทีก่ ระจายอยูท่ กุ ภูมภิ าค
ทั่วประเทศ โดยเป็นการขายผ่านหน่วยรถ (Van Sales) และการขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าที่เป็นร้านค้าส่งขนาดใหญ่
u การขายผ่านหน่วยรถ (Van Sales) เป็นการขายโดยพนักงานขายของบริษัทฯ ที่อยู่ประจ�ำรถซึ่งจะท�ำหน้าที่เยี่ยมเยียน
ลูกค้าเพือ่ ตรวจสอบตลาดและขายสินค้าให้แก่ลกู ค้า รวมทัง้ การน�ำเสนอสินค้าให้แก่กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเพือ่ เป็นการสร้าง
ฐานลูกค้าใหม่ โดยแบ่งเขตการกระจายสินค้าครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ทั้งนี้ การขายผ่านหน่วยรถจะมุ่งเน้นการกระจายสินค้าผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายแบบเฉพาะเจาะจงเป็นหลัก
เช่น โรงพยาบาล โรงงาน สถานศึกษา และสนามกอล์ฟ เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรถ Van Sale จ�ำนวน 2 คัน
u การขายผ่านร้านค้าส่งขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ มีการแต่งตั้งร้านค้าส่งขนาดใหญ่จำ� นวน 1 ราย ต่อ 1 เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ซึ่งในปัจจุบันมี 2 เขต ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคกลาง เพื่อกระจายสินค้าของบริษัทฯ ให้กับ
เครือข่ายร้านค้าปลีก และร้านค้าส่งขนาดเล็ก
2. ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
บริษทั ฯ จัดจ�ำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับ Modern Trade โดยมุ่งเน้นการจ�ำหน่ายให้กับร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience Store)
เป็นหลัก เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น ส�ำหรับสินค้าที่จัดจ�ำหน่ายผ่าน Modern Trade ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มในโถกด ซึ่งจ�ำหน่ายผ่าน
7-Eleven

ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ
บริษทั ฯ มีทมี งานฝ่ายขายท�ำหน้าทีด่ แู ลติดต่อและบริหารจัดการช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าในตลาดต่างประเทศ โดยบริษทั ฯ จ�ำหน่าย
สินค้าผ่านผู้น�ำเข้า (Importer) และ/หรือตัวแทนจ�ำหน่าย (Distributor) ในต่างประเทศเพื่อกระจายสินค้าต่อไปยังผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ
โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจ�ำหน่ายจากความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ศักยภาพทางการตลาด ประสบการณ์ในพื้นที่ ฐานะทาง
การเงิน และความพร้อมของตัวแทนจ�ำหน่าย ปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าในต่างประเทศจ�ำนวน 5 ราย ส�ำหรับการจ�ำหน่าย
สินค้าในต่างประเทศบริษัทฯ มีนโยบายการขายหลักเป็นเงินสด โดยลูกค้าจะต้องโอนเงินช�ำระค่าสินค้าให้แก่บริษัทฯ ทั้งจ�ำนวนก่อนการส่ง
สินค้าส�ำหรับการขยายช่องทางการจ�ำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาจากสภาพตลาด สภาพการแข่งขัน โอกาสและ
ปัญหาในแต่ละตลาด รวมถึงพิจารณาจากก�ำลังและจุดแข็งของบริษทั ฯ โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ มุง่ เน้นการจัดจ�ำหน่ายสินค้าไปยังประเทศกัมพูชา
เป็นหลัก เนื่องจากมีขนาดพื้นที่ของประเทศและจ�ำนวนประชากรที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
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ผลิตภัณฑ์		 ช่องทางการจ�ำหน่าย
				
ในประเทศ		
ต่างประเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เครื่องดื่มเย็นในโถกด
เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงพร้อมชง
เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ
โดนัท “อะ สไมลล์”
ชาเขียวพร้อมดื่ม ตรา “Zenya”
เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ตรา “Na Arun”
เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ตรา “Sawasdee”
เครื่องดื่มช็อกโกแลต Hershey's
ธุรกิจคาแรคเตอร์
ธุรกิจคาเฟ่

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปี 2562
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ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอลงจากการ
ขยายตัวร้อยละ 4.1 ในปี 2561 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP เทียบกับ
การเกินดุลร้อยละ 5.6 ของ GDP ในปี 2561 โดยมีการปรับองค์ประกอบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับข้อมูลจริงในช่วงสาม
ไตรมาสแรกของปี 2562 และการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการประมาณการที่สำ� คัญๆ ดังนี้
1. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวต�่ำกว่าที่ประมาณการไว้ โดยมีปัจจัยส�ำคัญมาจาก
(1) การขยายตัวที่ตำ�่ กว่าคาดของการส่งออก สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกในไตรมาสที่สามซึ่งแม้ว่าจะเริ่มมีทิศทางปรับตัว
ดีขึ้น แต่ยังเป็นการฟื้นตัวที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า และ
ความไม่แน่นอนของทิศทางมาตรการกีดกันทางการค้าตลอดทั้งไตรมาส ซึ่งส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการผลิตและการส่งออกในห่วงโซ่
การค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศยังคงตัดสินใจชะลอกิจกรรมการผลิตและการค้าอย่างต่อเนื่อง
(2) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังอยู่ในระดับต�ำ่ กว่าสมมติฐานการประมาณการครัง้ ทีผ่ า่ นมา และส่งผลให้การลงทุน
ภาครัฐขยายตัวต�ำ่ กว่าการคาดการณ์ สอดคล้องกับความล่าช้าในการด�ำเนินโครงการลงทุนทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญๆ เช่น โครงการ
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา เป็นต้น และ
(3) ผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวที่เกิดจากการเปลี่ยนรุ่นของตลาดรถยนต์ ในประเทศ และการปิดซ่อมโรงกลั่นบางแห่ง
เมื่อรวมกับการฟื้นตัวที่ล่าช้าของภาคการส่งออกท�ำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
2. การปรับองค์ประกอบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับข้อมูลจริงในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2562 และการ
ปรับเปลี่ยนสมมติฐานการประมาณการที่ส�ำคัญๆ ประกอบด้วย
(1) การปรับลดสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและราคาส่งออกในปี 2562 จากร้อยละ 3.3 และร้อยละ 0.5
ในสมมติฐานประมาณการครัง้ ก่อน เป็นร้อยละ 3.1 และร้อยละ 0.3 ตามล�ำดับ ตามการขยายตัวทีต่ ำ�่ กว่าการคาดการณ์ของเศรษฐกิจประเทศ
คู่ค้าส�ำคัญๆ และราคาสินค้าส่งออกในไตรมาสที่สาม สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าและสัญญาณ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะส่งผลให้การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกขยายตัวต�่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
(2) การปรับลดการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐให้สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในไตรมาสทีส่ ขี่ องปีงบประมาณ
2562 ซึ่งอยู่ในระดับที่คาดการณ์ไว้และ
(3) การปรับลดประมาณการการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน ตามการขยายตัวต�ำ 
่ กว่าการคาดการณ์ในไตรมาสทีส่ าม
สอดคล้องกับการขยายตัวต�่ำกว่าที่คาดของการส่งออกและการลงทุนภาครัฐ
รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563
ข้อมูลจาก Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 เติบโตที่ 2.7%
ฟื้นตัวเล็กน้อยจากปี 2562 ที่คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ 2.5% ตามภาคส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากภาวะการค้า
โลกที่น่าจะปรับดีขึ้นบ้าง ส่วนหนึ่งเกิดจากการบรรลุข้อตกลงทางการค้าระยะแรกระหว่างสหรัฐฯ และจีน (Phase 1) ที่จะน�ำไปสู่การยกเลิก
และลดภาษีสินค้าน�ำเข้าบางส่วนที่ขึ้นไปก่อนหน้า รวมถึงแนวนโยบายการเงินและการคลังของหลายประเทศทั่วโลกที่มีทิศทางผ่อนคลาย
เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี เงินบาทที่แข็งค่าสะสมกว่า 24% เมื่อเทียบกับคู่ค้าคู่แข่งในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาและยังมีแนวโน้ม
ทรงตัวในระดับแข็งค่าต่อเนื่อง จะยังเป็นปัจจัยกดดันต่อรายได้ผู้ส่งออกในรูปเงินบาทและความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้า
ส่งออกไทย รวมถึงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านการใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลง นอกจากนั้นแม้จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
จะยังขยายตัวได้แต่ก็เติบโตในอัตราที่ชะลอลงเช่นกัน
ด้านอุปสงค์ในประเทศของภาคเอกชน มีแนวโน้มขยายตัวได้แต่ในอัตราที่ชะลอลง โดยแม้ว่าภาคส่งออกจะมีโอกาสฟื้นตัว แต่การ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังมีทศิ ทางชะลอตัวต่อเนือ่ งตามหลายปัจจัยกดดัน ไม่วา่ จะเป็นการลดลงของการจ้างงานโดยเฉพาะในภาค
อุตสาหกรรม ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดต�ำ่ ต่อเนื่อง รายได้นอกภาคเกษตรที่เริ่มหดตัว ส่วนรายได้ภาคเกษตรก็มีแนวโน้มได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง รวมถึงหนีค้ รัวเรือนทีอ่ ยู่ในระดับสูง ล้วนส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนโดยเฉพาะในหมวดสินค้าคงทนในระยะ
ต่อไป ส่วนด้านการลงทุนภาคเอกชน นอกจากจะมีแนวโน้มชะลอลงตามก�ำลังซื้อในประเทศแล้ว อัตราการใช้กำ� ลังการผลิต (CapU) ที่อยู่
ในระดับต�่ำ  และระดับสินค้าคงคลัง (inventory) ภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับสูง ก็จะส่งผลต่อการชะลอตัวของการลงทุนภาคเอกชนใน
ระยะข้างหน้า อย่างไรก็ดี ภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการประคับประคองเศรษฐกิจปี 2563 ทั้งในรูปแบบการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ดูแลกลุ่มเปราะบางระยะสั้น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการก�ำหนดแนวนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของภาคเอกชน
(Enabler) โดยเฉพาะการเปิดประมูลโครงการ 5G ทีจ่ ะผลักดันให้เกิดการลงทุนภาคโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ เติม ประกอบ
กับการจัดท�ำงบประมาณที่ล่าช้าจากเมื่อปลายปี 2562 จึงท�ำให้หลายโครงการมีการเลื่อนเบิกจ่ายมาในปี 2563
ความเสี่ยงหลักของเศรษฐกิจไทยปี 2563 มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสงครามการค้า ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์
และความเปราะบางทางการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจ ด้านสงครามการค้า แม้ล่าสุดจะมีข้อตกลงการค้าระยะแรกระหว่างสหรัฐฯ และ
จีน (Phase-1 deal) แต่นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ยังมีความไม่แน่นอนสูงและอาจกระทบต่อการค้าโลกได้อาทิ การเจรจากับจีน
ในระยะต่อไป การตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรป และการพิจารณาของสหรัฐฯ ในการตัดสิทธิ GSP ของหลายประเทศ
ขณะที่ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risks) โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ การประท้วงที่ยืดเยื้อในฮ่องกง
และประเด็น Brexit ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ความเสี่ยงภายในประเทศ คือ ความเปราะ
บางทางการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีหนี้ในระดับสูงและการสร้างรายได้ถูกกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (technology disruption) และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  
ศูนย์วิจัยกรุงศรี คาดว่า อุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยรวมของไทยในปี 2562-2564 มีแนวโน้มขยายตัวแต่มีอัตราการเติบโตไม่สูงนัก
เนื่องจากตลาดเครื่องดื่มส�ำคัญภายในประเทศ (ทั้งน�้ำอัดลม เครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลัง เบียร์ และสุรา สัดส่วนรวมกันประมาณ 90% ของปริมาณ
จ�ำหน่ายทั้งหมด) เริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวหลังพฤติกรรมผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นอีกทั้งปัจจุบันทางการมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดอัตรา
การบริโภคเครื่องดื่มกลุ่มที่ส่งผลกระทบหรือมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ (เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมน�้ำตาลมาก) ส่วน
ตลาดส่งออก (สัดส่วน 10%) คาดว่าจะเติบโตได้อย่างจ�ำกัด ผลจากผูผ้ ลิตเครือ่ งดืม่ ไทยหันไปขยายการลงทุนผลิตเครือ่ งดืม่ ในประเทศตลาด
ส่งออกเป้าหมายแทน เพือ่ ลดต้นทุนและเพิม่ ศักยภาพในการท้าตลาดในประเทศคูค่ า้ ซึง่ จะมีผลให้ผผู้ ลิตเครือ่ งดืม่ ของไทยทยอยรับรูร้ ายได้
จากฐานผลิตในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ ในส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้อานิสงส์จากความต้องการบริโภคใน
ประเทศทีม่ แี นวโน้มเติบโตต่อเนือ่ ง ตามทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ  การขยายตัวของชุมชนเมือง และสภาพอากาศทีค่ าดว่าจะร้อนขึน้
จากผลกระทบของปรากฎการณ์ El Nino รอบใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2562
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อุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทกาแฟ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งว่า ปัจจุบันกาแฟถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก ประชาชนนิยมบริโภคใน
ชีวิตประจ�ำวัน ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้กาแฟของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560/2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 1.06%
โดยประเทศที่มีความต้องการกาแฟมากที่สุด ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา บราซิล ญี่ปุ่น ตามล�ำดับ รวมคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 64%
ของความต้องการทั้งหมด ในขณะที่ผลผลิตกาแฟของโลกกลับมีอัตราการขยายตัวลดลงในปี2560/2561 อยู่ที่ 1.24% ซึ่งพื้นที่ปลูกกาแฟที่
ส�ำคัญของโลก ได้แก่ บราซิล เวียดนาม โคลัมเบีย อินโดนีเซีย ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วน 66% ของผลผลิตทั้งหมด จะเห็นได้ว่าความ
ต้องการใช้กาแฟมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลมาจากความนิยมในการบริโภคกาแฟที่เพิ่มสูงขึ้นแสดงถึงโอกาสในตลาดกาแฟโลกที่
ผูผ้ ลิตกาแฟไทยสามารถเข้าไปเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึน้ ซึง่ ปัจจุบนั ไทยส่งออกเมล็ดกาแฟไปยังสหรัฐอเมริกาสูงสุด โดยปี 2561
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 74% นอกจากนี้ไทยยังเป็นผู้ส่งออกกาแฟส�ำเร็จรูปเป็นล�ำดับ 6 ของโลก ส�ำหรับประเทศไทยมีความต้องการใช้
เมล็ดกาแฟในประเทศ ปี 2561 อยู่ที่ 95,000 ตันต่อปี แต่ภายในประเทศผลิตได้เพียง 23,617 ตัน จึงต้องน�ำเข้าถึง 68,616 ตัน หรือ
คิดเป็น 72% เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ จะเห็นได้ว่าตลาดกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศยังสามารถขยายตัว
ได้อกี มาก หากผูผ้ ลิตสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเพือ่ เพิม่ ผลผลิต รวมทัง้ พัฒนาคุณภาพกาแฟให้มมี าตรฐานแล้ว จะสามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาดได้เพิ่มขึ้น

ภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีก  
ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ปี 2562 คาดว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะขยายตัว ได้ที่ร้อยละ 3.6-3.8 (%yoy) ซึ่งสามารถเติบโตได้
เล็กน้อยต่อเนื่องจากปี 2561 ที่ ณ สิ้นปีคาดว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.3-3.5 (%yoy) ทั้งนี้การเติบโตส่วนใหญ่จะอยู่
ในกรุงเทพและหัวเมืองหลักๆ ของการท่องเที่ยว ส่วนสาขาที่อยู่ในต่างจังหวัด การเติบโตของก�ำลังซื้อค่อนข้างอ่อนตัว โดยเฉพาะจังหวัดที่
รายได้หลักมาจากภาคเกษตรกรรม ประกอบกับปี 2561 ฤดูฝนมาก่อนก�ำหนดฤดูกาล ส่งผลให้ผลผลิตและราคาสินค้าภาคเกษตรไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ส�ำหรับปี 2562 คาดว่าธุรกิจยังคงเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดีจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ นอกจากนี้ผู้ประกอบ
การยังมีการลงทุนเปิดสาขาใหม่ รีโนเวทสาขาเดิม และเพิ่มพื้นที่ให้เช่า ซึ่งจะช่วยท�ำให้รายได้ของผู้ประกอบการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
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ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในไทยยังมีแนวโน้มขยายสาขาได้ แต่ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ส่งผลให้ผู้ประกอบการหันมา
เลือกสรรท�ำเลสาขาอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้น รวมถึงยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมช้อปปิ้ง
ออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว ผู้ประกอบการค้าปลีกแต่ละกลุ่มจ�ำเป็นต้องเร่งปรับตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
การท�ำความเข้าใจถึงไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมของลูกค้าตนเองให้ได้มากทีส่ ดุ ผ่านการน�ำเทคโนโลยีตา่ งๆ มาช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกของ
ลูกค้า (Big Data) ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Data Analytics หรือแม้แต่เทคโนโลยี AI และน�ำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาบริหาร
จัดการและเชื่อมโยงธุรกิจค้าปลีกในแต่ละช่องทาง (Online to Offline: O2O หรือ Omni Channel) ซึ่งเป็นการเชื่อมห้างร้านในโลกออฟไลน์
เข้ากับเทคโนโลยีโลกออนไลน์อย่างลงตัว ด้านหนึ่งก็สามารถใช้ประโยชน์จากความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและช�ำระเงิน
ออนไลน์ รวมทัง้ สามารถเก็บข้อมูลผูบ้ ริโภคได้อย่างมหาศาล ส่วนอีกด้านหนึง่ ก็สามารถใช้จดุ แข็งของห้างร้านทีม่ สี นิ ค้าจริงให้คนได้สมั ผัส
และทดลอง รวมทั้งยังเป็นพื้นที่สำ� หรับเดินเล่นหรือนัดพบสังสรรค์กับเพื่อนได้อีกด้วย

ธุรกิจคาแรคเตอร์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ แจ้งว่า ภาพรวมธุรกิจคาแรคเตอร์ในปี 2559  มีมูลค่าตลาด 1,687 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จากปี 2558 อีกทั้งมีแนวโน้วขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 และ 8.1 ในปี 2560 และ 2561 ด้านการส่งออกมีมูลค่า 14
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ16.67 ทั้งนี้ ไทยมีการน�ำเข้าคาแรคเตอร์ต่างประเทศสูงถึง 1,243 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.9 จากปี 2558 ปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจคาแรคเตอร์เตอร์ในไทยมีประมาณ 24 บริษัท

ประเภทของผู้ซื้อและผู้ว่าจ้าง ในธุรกิจคาแรคเตอร์
1. ผู้ซื้อ ประกอบด้วย องค์กร/หน่วยงานต่างๆ (Corporate) และผู้บริโภค (Consumer)
2. ผูว้ ่าจ้าง ประกอบด้วย Corporate, Production House, Ad Agency, Government

รูปแบบการท�ำรายได้ของคาแรคเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
1. รายได้จากการบริหารคาแรคเตอร์ของตนเอง โดยการขายหรือให้เช่าลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ (Character Licensing)
2. รายได้จากการซื้อหรือเช่าลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยน�ำไปผลิตสินค้าต่างๆ เช่น เสื้อผ้า (Traditional License)
3. รายได้จากการขายหรือเช่าคาแรคเตอร์แบบดิจิทัล เช่น ไลน์สติกเกอร์ เกม (Digital License)
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ค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท  ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์  จ�ำกัด  (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  ขอชี้แจงผลการด�ำเนินงาน  ส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน  ปี 2562  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

รายได้
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,520.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.89 % จากปีก่อน ที่มีรายได้จากการขาย 1,289.59  
ล้านบาท  โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

ยอดขายเติบโตจาก
(ก) กลุ่มของเครื่องดื่มเย็นในโถกด ตามจ�ำนวนสาขาและจ�ำนวนรสชาติใหม่ที่เพิ่มขึ้น (ข) กลุ่มเครื่องดื่ม non coffee ในมุม All
Cafe ที่มากขึ้นตามจ�ำนวนสาขาและเพิ่มเมนูใหม่ตามฤดูกาล (ค) การจ�ำหน่ายค่าลิขสิทธิในการใช้ตัวการ์ตูน

ยอดขายลดลงจาก
(ง) หยุดการจ�ำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ แบรนด์“อะสไมล์” ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 และ (จ) ลดการจ�ำหน่ายสินค้าชาเขียวพร้อม
ดืม่ ตราเชนย่าในประเทศกัมพูชา เพือ่ ป้องกันการแข่งขันทีร่ นุ แรง และเปลีย่ นนโยบายขายสดเพือ่ ลดความเสีย่ งในการรับช�ำระเงิน

รายได้อื่น
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 9.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.38 % จากปีก่อน ที่มีรายได้อื่น 5.99 ล้านบาท โดยรายได้อื่นที่เพิ่ม
ขึ้นมาจากก�ำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว และดอกเบี้ยรับ

ต้นทุนขาย
ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายที่เพิ่มขี้น 14.65 % โดยในปี 2562 มีต้นทุนขาย 1,053.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุน
ขายต่อรายได้จากการขายเท่ากับ 69.29 % หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ 30.71 % เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนบริษัทฯ มีต้นทุนขาย
918.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเท่ากับ เท่ากับ 71.24% หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ 28.76%
ต้นทุนสูงขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นในสัดส่วนน้อยกว่ายอดขาย ท�ำให้ต้นทุนลดลงหรือ อัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจาก
การ (ก) บริษัทฯ มีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในการลดความหวาน โดยเริ่มจ�ำหน่ายแล้วในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2561 จึงท�ำให้
ก�ำไรขั้นต้นปี 2562 มีก�ำไรขั้นต้นโดยรวมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบปี 2561 (ข) นอกจากนี้ เพิ่มขึ้นจากยอดขายของสินค้าที่มีก�ำไรสูงมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขาย 193.21 ล้านบาท ลดลง 10.39 % จากปีกอ่ น ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยในการขาย 215.61 ล้านบาท
สาเหตุมาจากการตัดหนี้สูญในบัญชีลูกหนี้ต่างประเทศ (กัมพูชา) จากการค้างช�ำระเกินก�ำหนด ในปี 2561 จ�ำนวน 23.8 ล้านบาท ในขณะ
ปี 2562 บริษัทฯรับช�ำระเงินสดในการค้าต่างประเทศเพื่อป้องกันการลูกหนี้ค้างช�ำระเกินก�ำหนด

46

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 72.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.57% จากปีก่อน ที่มีค่าใช้จา่ ยในการบริหาร 65.09
ล้านบาท โดยหากพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมแล้ว บริษัทฯมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงสัดส่วนร้อยละ
0.27 โดยใน ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.02 ของรายได้รวม ในขณะที่ใน ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของรายได้รวม ซึ่งค่าใช้จ่ายบริษัทฯ
เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงาน
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก 1) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 4.18 ล้านบาท เนื่องจากเงินลงทุนกองทุนต่างประเทศซึ่ง
ยังไม่รับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ 2) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า  5.22 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทฯ ได้
จ�ำหน่ายสัดส่วนการลงทุนในกิจการร่วมค้าเนื่องจากไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้

ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน 0.35 ล้านบาท ลดลง 27.15 % จากปีก่อน ที่มีต้นทุนทางการเงิน 0.48  ล้านบาท โดย
ต้นทุนทางการเงินเกิดจากดอกเบี้ยเช่าซื้อเพื่อด�ำเนินงาน

ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2562 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 159.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิ 10.41 % เพิ่มขึ้น 87.88 ล้านบาทหรือคิดเป็น
123.26 % จากปีก่อนที่มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 71.29 ล้านบาทคิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิ 5.50 %  สาเหตุหลักมาจาก (ก) การลดต้นทุนจากการ
เรียกเก็บภาษีความหวานของสินค้า (ข) การเพิ่มยอดขายในส่วนสินค้าที่มีก�ำไรสูง และ(ค) ปี 2561 มีการตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญในบัญชีลูกหนี้
ต่างประเทศ

แผนการด�ำเนินของปี 2563
บริษัทฯ คาดว่ารายได้ทั้งปี 2563 จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากจะเน้นกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเดิม
และออกสินค้าใหม่มากขึ้นในกลุ่มธุรกิจที่มีเปอร์เซ็นต์การเติบโตสูง
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ปัจจัยความเสีย่ ง
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 และร้อยละ 89 ของราย
ได้จากการขายรวมในปี 2561 และปี 2562 ตามล�ำดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ารายดังกล่าว หรือลูกค้ารายดังกล่าวลดปริมาณการ
ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยปัจจุบันบริษัทฯได้พิจารณาลดระดับ
ความเสี่ยงนี้จากระดับสูงเป็นระดับปานกลาง
จากการทีบ่ ริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) (“CPALL”) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซือ้ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “7-Eleven”
ในประเทศไทยทีม่ ชี อ่ งทางการจัดจ�ำหน่ายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศและมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย ในปี 2562 มีรา้ น
7-Eleven ทัว่ ประเทศรวมประมาณ 11,712 สาขา (ข้อมูลจาก www.cpall.co.th)  ท�ำให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพื่อน�ำไป
จ�ำหน่ายมีปริมาณที่สูงและเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดย CPALL ถือเป็นบริษัททีม่ ฐี านะทางการเงินทีม่ นั่ คงและแข็งแกร่ง
การทีบ่ ริษทั ฯ เป็นหนึง่ ในผูจ้ ดั จ�ำหน่ายทีด่ ำ� เนินงานร่วมกับลูกค้าภายใต้ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน (Key Strategic Partner)
ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ จากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น การที่สินค้าของบริษัทฯ อยู่กับผู้บริโภคของ
7-Eleven มาเป็นเวลานานกว่า  17 ปี โดยผู้บริโภคติดและคุ้นชินกับรสชาติในเครื่องดื่มของบริษัทฯ แล้วท�ำให้โอกาสที่จะเปลี่ยนสินค้าเป็น
ไปได้ยากมาก ซึง่ ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั ฯ  โดยเป็นการด�ำเนินงานในลักษณะทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ให้แก่ทงั้ สองฝ่าย
โดยนอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าระหว่างกันแล้ว บริษัทฯ จะท�ำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด รวมถึงร่วมกับ
ลูกค้าในการก�ำหนดแผนธุรกิจร่วมกัน พัฒนาสินค้าและออกแบบบรรจุภณั ฑ์ทตี่ อบสนองต่อโจทย์ของลูกค้าและสถานการณ์ทางการตลาดได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจะเห็นได้วา่ จากยอดขายทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ฯ จ�ำหน่ายสินค้าให้แก่ CPALL นัน้ ไม่ได้มาจากสินค้าเดิมเท่านัน้
ในแต่ละปีบริษทั ฯมีการพัฒนาสินค้าใหม่รว่ มกับลูกค้าเพือ่ เจาะกลุม่ ผูบ้ ริโภคให้ครอบคลุมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการขยายธุรกิจไปสูก่ ลุม่
สินค้าอื่น ๆ จากเดิมมีเพียงธุรกิจเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียว โดยปัจจุบันธุรกิจเครื่องดื่มเองก็มีการเติบโตมากขึ้น เช่น เครื่องดื่มชงสดในมุม
All Cafe ของร้าน 7-Eleven เครื่องกดเครื่องดื่มร้อน เป็นต้น อีกทั้งยังมีธุรกิจเบอเกอรี่ ธุรกิจเครื่องเขียน และธุรกิจ Non-Food เข้ามาเสริม
ความแข็งแกร่ง เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มประเภทสินค้าหลักของ CPALL และถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกด้วย
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พัฒนาการกลุ่มสินค้าในร้าน 7-Eleven ของบริษัทตั้งแต่ปี 2558-2562
2558

2559-2560

2561

2562

Cold Beverage
Dispenser

Cold Beverage
Dispenser

Cold Beverage
Dispenser

Cold Beverage
Dispenser

Milk Tea
Espresso
#4 Bowl
† Latte

Milk Tea
Espresso
#4 Bowl
Latte
† Hershey’s

u
u
u

Milk Tea
Espresso
#4 Bowl

u
u
u

u
u
u
u

All Cafe

u
u
u
u
u

Milk Tea
Espresso
#4 Bowl
Latte
Hershey’s

All Cafe

All Cafe

Green Tea
Milk Tea
Lemon Tea

Green Tea
Milk Tea
Lemon Tea
† Yogurt Menu,
Supply use

Green Tea
Milk Tea
Lemon Tea
Yogurt Menu, Supply use
† Milk Tea Brown Sugar

Hot Beverage
Dispenser

Hot Beverage
Dispenser

Hot Beverage
Dispenser

Bakery

Bakery

Bakery

u
u
u

u

A Smile

Stationary
u

TACC
Stationary

u
u
u

u

A Smile

Stationary
u

TACC
Stationary

u
u
u
u

u

A Smile

Stationary
u

TACC
Stationary

การที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับ CPALL มาเป็นเวลานานกว่า  17 ปี ถือเป็นเครือ่ งพิสจู น์ได้ถงึ ความเชือ่ มัน่ และความ
ไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับบริษัทฯ ประกอบกับในปี 2556 บริษทั ฯ ได้รับรางวัล Partnership Award 2013 “Best of Business Growth” จาก CPALL
ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่คคู่ า้ ทีส่ นับสนุนการท�ำงานเป็นอย่างดีและมีผลการด�ำเนินงานเติบโตดีเยีย่ ม โดยผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ทไี่ ด้รบั รางวัล
ดังกล่าวล้วนแต่เป็นบริษทั ขนาดใหญ่  จึงแสดงให้เห็นว่าบริษทั ฯ ได้รบั การยอมรับจากลูกค้าเทียบเท่ากับองค์กรชั้นน�ำของประเทศ และบริษัทฯ
ได้รับ Exclusive Contract 3 ปี และได้มีการต่อสัญญาตามปกติเรียบร้อย ดังนั้น ผู้บริหารจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาความสัมพันธ์
กับลูกค้ารายดังกล่าวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
จากการตั้งเป้าหมายสัดส่วนรายได้จากการขายในปี 2563 คือ มีแผนจะเพิ่มสัดส่วนของรายได้จากการขายในส่วนของ B2B และ
B2C เป็น 70:30 นั้น โดยในส่วนของ B2B บริษัทฯได้รับโอกาสในการสร้างการเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรหลักทางธุรกิจมาโดยตลอด ใน
ส่วนของ B2C ธุรกิจมีการเติบโตมากขึ้นแต่สัดส่วนอาจจะเติบโตไม่ทันตาม B2B เนื่องจากมีขนาดตลาดที่ใหญ่มาก รายละเอียด ดังนี้
u B2B  มีการเพิ่มเมนูในมุม All Cafe ที่ร้าน 7-ELEVEN ได้แก่ เครื่องดื่มชานมบุก ซึ่งจะเป็น Signature Menu ที่วางขาย
ตลอดทั้งปีทุกสาขา
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u B2C ในส่วนของธุรกิจคาแรคเตอร์มีการเจริญเติบโตขึ้นทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างมีนัยส�ำคัญ มีการเพิ่ม
คาแรคเตอร์ใหม่ คือ หมาจ๋า และ Art Story ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจ และมีการขยายตัวใน
ส่วนที่นอกเหนือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม และการขยายเข้าสู่ Cafe Business (Muanchon, Arabitia, Jungle, CP Fresh mart,
Black Canyon)
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงมีนโยบายทีจ่ ะลดความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ารายดังกล่าว โดยได้รว่ มพัฒนาเครือ่ งดืม่ ใน
โถกดเพือ่ จ�ำหน่ายให้กบั ร้านอาหารทีเ่ ป็นธุรกิจเครือข่ายอาหาร (Food Chain) ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมุง่ เน้นการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านตราสินค้าของ
บริษทั ฯ ให้มากขึน้   และมีการออกงานแสดงสินค้าต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศเป็นประจ�ำทุกปีเพือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้าของบริษทั ฯ ให้เป็น
ทีร่ จู้ กั และช่วยท�ำให้สามารถขยายตลาดให้ครอบคลุมฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับจ้างผลิตภายนอก (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)
จากการที่บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างผลิตภายนอกเป็นหลักในการผลิตสินค้า  โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้รับจ้างผลิต
หลักจ�ำนวน 6-10 ราย โดยการว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 และร้อยละ 83 ของยอดซือ้ สินค้าส�ำเร็จรูปทัง้ หมดของบริษทั ฯ ใน
ปี 2561 และปี 2562 ตามล�ำดับ และบริษัทฯ มีสินค้าใหม่ที่ออกจ�ำหน่ายโดยซื้อสินค้าส�ำเร็จรูปจากผู้รับจ้างผลิต ส่งผลท�ำให้สัดส่วนการซื้อ
สินค้าส�ำเร็จรูปจากผูร้ บั จ้างผลิตจึงเพิม่ ขึน้ ในปี 2562 ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งหากผูร้ บั จ้างผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าให้ได้คณุ ภาพ
และมาตรฐานที่ก�ำหนด หรือไม่สามารถส่งมอบสินค้าในปริมาณและเวลาตามที่ก�ำหนด รวมถึงหากผู้รับจ้างผลิตไม่ผลิตสินค้าให้แก่บริษัทฯ
ต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการคัดเลือกผู้รับจ้างผลิตอย่างมาก และมีการก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกและประเมินผู้รับ
จ้างผลิตไว้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาเบื้องต้นจากความเชี่ยวชาญในการผลิต ก�ำลังการผลิตที่สามารถรองรับค�ำสั่งซื้อของบริษัทฯ ความน่า
เชือ่ ถือและฐานะทางการเงิน หากผ่านคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นดังกล่าวแล้ว ฝ่ายงานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ จะท�ำการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
ของโรงงานผู้รับจ้างผลิต ตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการผลิต การทดลองผลิตสินค้าตัวอย่าง และการผลิตสินค้าครั้งแรก (First Batch
Production) โดยบริษัทฯ มีข้อก�ำหนดว่าโรงงานของผู้รับจ้างผลิตทุกรายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า เช่น มาตรฐาน GMP
และมาตรฐาน HACCP จากหน่วยงานที่รับรอง (Certified Body) โดยที่ผ่านมาผู้รับจ้างผลิตทุกรายต่างก็สามารถผลิตสินค้าได้ตามคุณภาพ
และมาตรฐาน และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับจ้างผลิตส่วน
ใหญ่มาเป็นเวลานานกว่า 3-10 ปี ท�ำให้ผู้บริหารมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับจ้างผลิตได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
ต่อไปในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทฯมีการก�ำหนดผู้รับจ้างผลิตภายนอกที่ส�ำคัญ โดยจัดท�ำเป็นหนังสือความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อตอกย�้ำความ
เป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจ แสดงถึงความมุ่งมั่นระหว่างสองบริษัทที่จะด�ำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม
นอกเหนือจากผู้รับจ้างผลิตหลักดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ก็มีการว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตรายอื่นๆ เป็นครั้งคราวเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และ
ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับจ้างผลิตน้อยราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ไม่ได้มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนหรือ
อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงท�ำให้สามารถหาโรงงานที่ได้มาตรฐานที่บริษัทฯ สามารถเลือกใช้บริการได้ไม่ยาก ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2556
บริษัทฯ ยังได้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงของบริษัทฯเอง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีความเข้าใจในกระบวนการและขั้น
ตอนในการผลิตสินค้า  การควบคุมต้นทุนการผลิต และอัตราการสูญเสียจากการผลิต (Yield Loss) และสามารถต่อรองเงื่อนไขทางการค้า
ต่างๆ กับบริษัทผู้รับจ้างผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยในปีนี้บริษัทฯ มีการตั้งโรงงาน Pilot Plant ที่จ.ชลบุรี เพื่อรองรับก�ำลัง
การผลิตส�ำหรับธุรกิจในกลุ่ม B2B อีกด้วย
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หากพิจารณาในทางกลับกัน ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่าการที่มีนโยบายว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตในการผลิตสินค้าให้แก่บริษัทฯ
เป็นหลักนั้น จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในแง่ของการมีฐานการผลิตที่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการมีโรงงาน
ผลิตสินค้าเอง ซึ่งผู้รับจ้างผลิตหลักของบริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่ราชบุรี อยุธยา ระยอง และสมุทรปราการ ดังนัน้ หากเกิดภัยทางธรรมชาติ
ขึน้ ทีบ่ ริเวณใดบริเวณหนึง่ เช่น น�ำ้ ท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น บริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปใช้โรงงานของผู้รับจ้างผลิตรายอื่นที่สามารถ
ผลิตสินค้าให้บริษัทฯ เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้ศักยภาพและความแข็งแกร่งที่โดดเด่นและ
แตกต่างกันไปของผู้รับจ้างผลิตแต่ละรายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่บริษัทฯ

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือการขาดแคลนวัตถุดิบที่ส�ำคัญ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงมีนโยบายในการเจรจาราคาวัตถุดบิ ต่าง ๆ ตามความต้องการใช้ในการผลิตทัง้ ทีบ่ ริษทั ฯ
ผลิตเองและว่าจ้างผูร้ บั จ้างผลิตภายนอกกับผูข้ ายในประเทศล่วงหน้าเป็นรายปี โดยพิจารณาจากแผนการขายและแผนการผลิตที่ได้ประมาณ
การไว้ และมีการจัดท�ำสัญญาซื้อขายกับผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการให้ทาง Key supplier ท�ำแผนงานบริหารความเสี่ยงควบคู่กัน
ส�ำหรับวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญ ทางฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อในการวางแผนหาและทดสอบ second source ของวัตถุดิบ
ที่ใช้ในปริมาณมากอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดซือ้ จะมีการติดตามความเคลือ่ นไหวและแนวโน้มของปริมาณและราคาของวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญอย่างใกล้ชดิ เพือ่
ให้สามารถจัดหาวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอในราคาที่ท�ำให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ ฝ่ายจัดซื้อจะท�ำหน้าที่ใน
การคัดสรรแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ คี ณุ ภาพอืน่ ๆ เพือ่ น�ำมาให้ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำ� การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของวัตถุดบิ ทดแทน
ให้อยู่ในเกณฑ์เทียบเท่ากับวัตถุดิบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และมีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมในภูมิภาคที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้วัตถุดิบจาก
แหล่งใหม่ที่มีคุณภาพเทียบเท่า และสามารถใช้ทดแทนกันได้ในการผลิต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการจัดหาวัตถุดิบที่จะใช้ในการ
ผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาสูตรส�ำรองกรณีวัตถุดิบที่ส�ำคัญขาดแคลน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลน
วัตถุดิบ และเพื่อให้มั่นใจในรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

4. ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่และการพึ่งพิงบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างความแตกต่างของสินค้าด้วยความ
หลากหลายทัง้ รูปแบบและรสชาติ สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา อีกทัง้ จะช่วยเพิม่ ความสามารถใน
การแข่งขันให้กับบริษัทฯ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นต้องผ่านกระบวนการท�ำงานหลายขั้นตอน ซึ่งต้องใช้เวลาและเงินลงทุน
ค่อนข้างสูง บริษัทฯจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการเตรียมความพร้อมของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูลในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การส�ำรวจความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในส่วนของคุณภาพสินค้า การจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การผลิต และมีการ
ปรึกษาหน่วยงานหรือผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ เพือ่ ช่วยออกแบบพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย เพือ่ ให้ให้มนั่ ใจว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นทีร่ จู้ กั และเป็นทีน่ ยิ มของผูบ้ ริโภค จากเหตุผล
ดังกล่าวบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจไม่ประสบความส�ำเร็จเมื่อออกสู่ตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ ความช�ำนาญ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมา
เป็นเวลานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในพฤติกรรมการบริโภค สามารถคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างต่อเนือ่ ง โดยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั ฯ นัน้ จะเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึง่ จะเริ่มต้นจากการศึกษาตลาดและโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility) การ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาด ตลอดจนการส�ำรวจความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ จะ
ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ในปี 2559 บริษัทฯมีการเข้าร่วมกับภาครัฐบาล โดยภาครัฐบาลได้มีการจัดท�ำโครงการเมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis) ซึ่งเป็นโครงการที่จะน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทย จึงท�ำให้บริษัทฯมีองค์ความรู้ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการรักษาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งถือเป็นบุคลากรหลักให้ท�ำงานกับบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ความสามารถของพนักงาน
ซึ่งบุคลากรทางด้านวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่ต่างก็ร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยบริษัทฯมีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและโปรโมทบุคลากรตามศักยภาพและผลงาน ดังนั้น ผู้บริหารจึงเชื่อมั่นว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรักษาบุคลากร
ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ไว้ได้ในระยะยาว และจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และประสบความส�ำเร็จ
ในตลาดได้เป็นอย่างดี

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรักษาความลับของสูตรการผลิต
สูตรการผลิตสินค้าถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีบ่ ริษทั ฯ ต้องรักษาไว้เป็นความลับ หากสูตรการผลิตดังกล่าวมีการรัว่ ไหลอาจส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ฯได้ ดังนัน้ บริษทั ฯ ได้มนี โยบายและระเบียบปฏิบตั งิ านในส่วนของการจัดท�ำข้อก�ำหนดวัตถุดบิ บรรจุภณั ฑ์ และผลิตภัณฑ์
ส�ำเร็จรูป และมีการจ�ำกัดบุคคลที่สามารถล่วงรู้สูตรการผลิตไว้อย่างชัดเจน และจากการที่บริษัทฯ มีการจ้างผู้รับจ้างผลิตภายนอกในการ
ผลิตสินค้า มีการก�ำหนดรหัสของวัตถุดบิ และ Flavor ตัวทีเ่ ป็นคียห์ ลักที่ใช้ในการผลิต เพือ่ ปกปิดความลับของสูตรการผลิต และในบางสินค้า
จะจัดส่งส่วนผสมที่เป็นวัตถุดิบกึ่งส�ำเร็จรูป (Pre-mix) ให้กับผู้รับจ้างผลิตหลักของบริษัทฯ เพื่อน�ำไปผลิตเป็นสินค้าส�ำเร็จรูป  นอกจากนี้ ใน
สัญญาจ้างผลิตกับผู้ผลิตทุกรายจะมีการก�ำหนดในเรื่องของการเก็บรักษาความลับต่างๆ อย่างชัดเจนอีกด้วย ส�ำหรับพนักงานในฝ่ายวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพนักงานในฝ่ายอืน่ ๆ ซึง่ เป็นผูท้ มี่ สี ว่ นเกี่ยวข้องกับการคิดค้นและพัฒนาสูตรการผลิตสินค้าต่างๆ บริษทั ฯ ก็ได้จัด
ให้มกี ารลงนามในบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับทุกคน เพือ่ ป้องกันการน�ำข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับสูตรการผลิต ข้อมูลด้านวัตถุดบิ ข้อมูล
ด้านผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก  
6. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

จากการที่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ท�ำให้ผู้ประกอบการต่างๆ หันมาให้ความสนใจและเข้าสู่ตลาดเครื่อง
ดื่มเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลท�ำให้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มค่อนข้างสูงทั้งจากผู้ประกอบการเดิมและการเข้ามาของผู้ประกอบการราย
ใหม่ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมจะมีข้อได้เปรียบในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือการได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ ร่วม
ทุนในต่างประเทศ อีกทั้งยังมีข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิตจากการมีปริมาณการผลิตจ�ำนวนมากก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
(Economy of Scale) และการผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ประกอบกับความสามารถทางด้านการวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างหันมาใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของตนเอง จึงท�ำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจเครือ่ งดืม่ มานานกว่า 20 ปี จึงท�ำให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจและสภาพ
ตลาดเครื่องดื่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์อย่างลึกซึ้ง รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ
อย่างถ่องแท้ ท�ำให้สามารถก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในแต่ละขณะ โดยกลยุทธ์หลักทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญ คือการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มเี อกลักษณ์และความแตกต่าง และ
มีการพัฒนาสินค้าให้มคี วามหลากหลายส�ำหรับกลุม่ ผูบ้ ริโภคต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค รวมถึงการให้ความส�ำคัญ
กับการท�ำงานร่วมกับคู่ค้าในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) อย่างใกล้ชิดและจริงใจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเติบโต
ไปพร้อม ๆ กัน นอกเหนือจากนี้แล้ว การทีบ่ ริษทั ฯ ถือเป็นธุรกิจ SME ทีม่ ีข้อจ�ำกัดด้านแหล่งเงินทุน ท�ำให้ผู้บริหารของบริษทั ฯ ต้องท�ำการ
วิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันรอบด้านอย่างรอบคอบเพื่อมองหาโอกาส ช่องว่างทางธุรกิจ และตลาดที่มีขนาดที่ท�ำให้บริษัทฯ สามารถ
แข่งขันได้อย่างเต็มที่ จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�ำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับ
ผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มตามที่กล่าวข้างต้น
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7. ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของธุรกิจคาแรคเตอร์
ส�ำหรับธุรกิจคาแรคเตอร์ คือการทีก่ จิ การหนึง่ ให้สทิ ธิในการผลิตสินค้า โดยใช้เครือ่ งหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิทางการตลาด
อื่นๆ แก่กิจการหนึ่ง โดยบริษัทผู้รับสิทธิหรือได้รับสัมปทาน ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันไว้เป็นกรณีไป ส่วนใหญ่มักช�ำระในรูป
ของค่าธรรมเนียม (Royalty Fee)
ปัจจุบันบริษทั ฯ ได้ เป็นตัวแทนอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์การ์ตูนของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น ตัวแทนจ�ำหน่ายลิขสิทธิก์ าร์ตนู ชือ่ ดัง
ทางออนไลน์ของไทย คือ “หมาจ๋า” และเข้าไปช่วยโครงการ ART STORY คือธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษ และบุคคลออทิสติกที่ร่วมกัน
รังสรรค์พรสวรรค์ และจินตนาการผ่านภาพวาดลายเส้น  ส�ำหรับการบริหารความเสีย่ งจากการละเมิดลิขสิทธิข์ องธุรกิจคาแรคเตอร์นนั้ บริษัทฯ
มีทมี ทีป่ รึกษากฎหมายทีม่ คี วามรู้ และความเชีย่ วชาญในเรือ่ งลิขสิทธิ์ ดูแลเรือ่ งของละเมิดลิขสิทธิค์ รอบคลุมธุรกิจคาแรคเตอร์ทงั้ หมด และ
ยังมีระเบียบขั้นตอนการด�ำเนินการเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน
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โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 152,000,000 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน
152,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 608,000,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฎตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด ณ วันที่ 28
ธันวาคม 2562 มีดังนี  ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
		

นายชัชชวี วัฒนสุข
นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
นายณัฐจักร์ เลียงชเยศ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
นางนันทนา สุวรรณพรินทร์
นางพิณพอน ทับทิมจรูญ  
นายวศิน เดชกิจวิกรม
นายเพชร แพรวพรายกุล
รวม

จ�ำนวนหุ้น

%

180,459,643
67,887,943
22,721,138
15,028,700
13,000,000
12,300,000
8,933,572
7,370,800
7,150,000
6,526,971

29.681
11.166
3.737
2.472
2.138
2.023
1.469
1.212
1.176
1.074

341,378,767

56.15

หมายเหตุ : นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ และไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน

3. การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี-

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี
ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่าง
ไปจากนโยบายที่ก�ำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจ�ำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
บริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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การจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ต�ำแหน่ง

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
รศ.กิตติ สิริพัลลภ
นางพักตรา สุริยาปี
นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
นายชนิต สุวรรณพรินทร์
นายชัชชวี วัฒนสุข
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมีนางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายชัชชวี วัฒนสุข ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รวมเป็นสองคน และประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 7 ครั้ง และจ�ำนวน 5 ครั้ง ตามล�ำดับ โดยราย
ละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

จ�ำนวนครั้ง ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
ชื่อ-นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
รศ.กิตติ สิริพัลลภ
นางพักตรา สุริยาปี
นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
นายชนิต สุวรรณพรินทร์
นายชัชชวี วัฒนสุข
7. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม/
จ�ำนวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2562

ปี 2561

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/5

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
6/7

4/5

3/7

หมายเหตุ  กรณีที่กรรมการบริษัทบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำ�คัญ เช่น เดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น
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บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 27 ก�ำหนดว่า
“ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
กว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�ำหนดวัน
นัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก�ำหนดวัน และนัดประชุมภายใน
14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น” และเพื่อให้การแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ในเรื่องการก�ำหนดนโยบายและการบริหารงานของ
บริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดย
ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาท
ในการก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการบริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษทั สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิด
ชอบและตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและด�ำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการท�ำงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษทั รวมถึงควบคุมก�ำกับดูแล (Monitoring
and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั นิ โยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษทั ทีเ่ สนอโดยฝ่ายบริหาร
5. ติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. ด�ำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่
เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
7. พิจารณาก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และก�ำกับดูแลให้มีระบบ
หรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
อย่างเหมาะสม
8. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะ
อนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
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ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการ
บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดท�ำกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็น
ไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
9. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดท�ำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผา่ นมา และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
10. ก�ำกับและดูแลการบริหารจัดการและการด�ำเนินงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด กฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการบริษัทก�ำกับตลาดทุน ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อาทิเช่น การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญ เท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายอืน่
11. คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะ
กรรมการบริษทั ได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอำ� นาจตาม
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีต่ น
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�ำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
(ถ้ามี) ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการบริษทั ก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอืน่ ใดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
โดยมีนางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

อนุมัติจัดท�ำและประกาศใช้ผังองค์กร
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
อนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ�ำปี และแผนด�ำเนินงาน (รวมงบทุนและงบประมาณค่าใช้จ่าย)
อนุมัติงบลงทุนและการซื้อทรัพย์สินถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติงบลงทุนนอกแผนงบประมาณในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติอัตราก�ำลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจ�ำปีระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
อนุมัติก�ำหนดอัตราจ้างที่อยู่/ไม่อยู่ในงบประมาณประจ�ำปีระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
อนุมัติการจ้างงานและบรรจุพนักงานที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจ�ำปีระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
อนุมตั กิ ารประเมินผลงานและการพิจารณาปรับเงินเดือน/โบนัส และการปรับเลือ่ นต�ำแหน่งประจ�ำปีระดับประธานกรรมการบริหาร
อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
อนุมัติการพ้นสภาพการเป็นพนักงานระดับประธานกรรมการบริหาร
อนุมัติการเลิกจ้างกรณีจา่ ยเงินชดเชยตามกฎหมาย ระดับประธานกรรมการบริหาร และการเลิกจ้างกรณีไม่จา่ ยเงินชดเชย
ระดับกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
14. อนุมัติการซื้อเครื่องจักรตามงบลงทุน และซื้อทรัพย์สินอื่นๆในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
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15.
16.
17.
18.
19.

อนุมัติเงินทดรองจ่ายแก่พนักงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท ในวงเงินที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในธุรกิจของบริษัทในวงเงินที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผนงบประมาณในวงเงินที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการก�ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงิน
อนุมัติการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงผู้มีอ�ำนาจลงนามการเบิกจ่ายเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน และการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝาก
กับธนาคาร/สถาบันการเงิน
20. อนุมัติการก�ำหนด/เปลี่ยนแปลงนโยบาย/หลักเกณฑ์การบัญชี
21. อนุมตั กิ ารตัดบัญชี/จ�ำหน่ายออกจากบัญชี หนีส้ ญู สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์คลังล้าสมัย/เสือ่ มสภาพในวงเงินทีเ่ กินอ�ำนาจ
คณะกรรมการบริหาร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1. รศ.กิตติ สิริพัลลภ
2. นางพักตรา สุริยาปี
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ รศ.กิตติ สิริพัลลภ และนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะ
สามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
รศ.กิตติ สิริพัลลภ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินยิ มอันดับสอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยได้รบั การแต่งตัง้ จากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
นายคมศักดิ์   วัฒนาศรีโรจน์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และระดับ
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และมีประสบการณ์การท�ำงานเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บริษัท โมโน
เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) โดยได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
โดยมีนางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ง
ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 4 ครั้ง เท่ากันกับปี 2561 ตามล�ำดับ โดยราย
ละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้
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จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมใน
ปีที่ผ่านมา
ชื่อ-นามสกุล

1. รศ.กิตติ สิริพัลลภ
2. นางพักตรา สุริยาปี
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2562

ปี 2561

4/4
4/4
4/4

4/4
4/4
4/4

โดยมีนางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
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7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบุคม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้ที่มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชีซงึ่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใด  ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รบั บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็นตัวแทนกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ
เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจจะท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
10. มีความรูแ้ ละความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี รวมทัง้ มีความรูค้ วามสามารถทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใด ๆ ทีอ่ าจจะท�ำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติ
ความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
12. กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีกรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล
1. นางพักตรา สุริยาปี
2. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
3. นายชนิต สุวรรณพรินทร์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวปัญจพร  ฤกษ์สมบูรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละ
รายเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
ชื่อ-นามสกุล

1. นางพักตรา สุริยาปี
2. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
3. นายชนิต สุวรรณพรินทร์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม/
จ�ำนวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2562
ปี 2561
2/2
2/2
2/2

1/1
1/1
1/1

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในกรณีที่
ต�ำแหน่งว่างลง เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณาแผนพัฒนาการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) ของคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทน บ�ำเหน็จ สวัสดิการ ค่าเบีย้ ประชุม และผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นๆ ทั้งด้านการเงิน และอื่นๆ ตามตกลง
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทประจ�ำปี
6. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม  
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
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แนวทางการพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ในการพิจารณากลัน่ กรองรายชือ่ ผูท้ จี่ ะถูกเสนอชือ่ เป็นกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำ� หนดแนวทาง
ที่จะใช้ในการพิจารณาโดย ค�ำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาและก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูท้ จี่ ะคัดเลือกเพือ่ เสนอ
ชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ อาทิ เช่น
		
u ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
		
u การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
		
u ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคงเป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
		
u ยึดมั่นในการท�ำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
		
u คุณลักษณะอื่นๆ ที่มีความส�ำคัญ
2) ความรู้ความช�ำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาก�ำหนดองค์ประกอบของความรู้ความช�ำนาญเฉพาะด้านที่จ�ำเป็น
ต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล
3) ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการก�ำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ยังอาจพิจารณาก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการท�ำงานของคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี้ ความหลากหลายนัน้ ไม่ได้จำ� กัดเฉพาะในเรือ่ งเพศเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึง อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ
และความรู้ ดังนั้น ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือก ซึ่งได้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่
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ในการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การคัดเลือกคณะกรรมการขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของผูส้ มัคร โดยหลักเกณฑ์
การพิจารณา มีดังต่อไปนี้
u พิจารณาผู้สมัครโดยค�ำนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ ประสบการณ์
ความรู้และความเชี่ยวชาญ
u พิจารณาบทบาทความเป็นผู้น�ำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และความซื่อสัตย์ โดยยึดถือหลักสูงสุดของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
u ผูส้ มัครต้องไม่เป็นบุคคลทีถ่ กู ขึน้ บัญชีดำ� (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
u ผู้สมัครเป็นกรรมการอิสระ จะต้องเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
u พิจารณาจากคุณสมบัติอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่
เมื่อการแต่งตั้งกรรมการใหม่ (มีต�ำแหน่งกรรมการว่างลง หรือเพื่อเพิ่มจ�ำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท) คณะกรรมการ
บริษัท จะปฏิบัติตามขั้นตอนในการคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังต่อไปนี้
u คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประเมินทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลายของ
กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น และก�ำหนดคุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
เพือ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรและเพือ่ เติมเต็มคุณสมบัตอิ นื่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นทีย่ งั ขาดอยู่ โดยพิจารณา
ถึงจ�ำนวนกรรมการอิสระที่เหมาะสมในคณะกรรมการบริษัท และค�ำนึงถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ก�ำหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
u คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจคัดเลือกผูท้ เี่ หมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ผ่านทางช่องทางส่วน
ตัวของสมาชิกในคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และอาจว่าจ้างบริษทั ภายนอกในการสรรหาหรืออาจ
ใช้ฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
u เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดกรองผู้สมัครแล้ว ก็จะพิจารณาเลือกผู้สมัครแต่ละท่านที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการ   
u คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอชือ่ กรรมการใหม่ตอ่ คณะกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้นอนุมัติแต่งตั้งต่อไป หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งชั่วคราวในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
นอกจากนี้ หากบริษัทฯมีกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ด�ำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็
จ�ำเป็นต้องสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯจะด�ำเนินการต่อไป เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน เพือ่ สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับ
กรรมการทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อช่วยสนับสนุสน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ และกฎหมาย
ต่างๆ ที่ควรทราบ
2) แนวทางการด�ำเนินงาน ภาพรวมผลการด�ำเนินงานย้อนหลัง
3) การจัดให้มกี ารพบปะหารือกับประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ สอบถามข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในปี 2562 บริษทั ฯไม่ได้มกี ารสรรหากรรมการใหม่ แต่เพือ่ ให้กรรมการได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นปัจจุบนั จึงได้มกี ารน�ำเสนอ
ข้อมูลใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ   เป็นต้น
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
นายชนิต สุวรรณพรินทร์
นายชัชชวี วัฒนสุข
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วม
ประชุมในปีที่ผ่านมา
ชื่อ-นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
นายชัชชวี วัฒนสุข
นายชนิต สุวรรณพรินทร์
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2562
ปี 2561

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1
0/1
1/1
1/1
1/1

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ส่งเสริมให้บริษัทฯมีกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
(Transparency) และให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ก�ำหนดนโยบาย ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสีย่ งสูงสุดทีอ่ งค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance)
และน�ำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสี่ยงของบริษัท
3. วางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม  และดูแล
ปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรก�ำหนด
4. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทด�ำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่
บริษัทก�ำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ก�ำกับดูแลก�ำหนด
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5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และ
มีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบัติตาม
นโยบายที่ก�ำหนด
6. พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทและแนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ และแจ้งให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
8. จัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจ�ำเป็น เพื่อประเมินความเสี่ยงในทุกๆด้าน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์กรและขอบเขตความรับผิดชอบ

5. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายชัชชวี วัฒนสุข
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
นายวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์  
นางสุวีรยา อังศวานนท์
นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์
นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวปัญจพร  ฤกษ์สมบูรณ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เกษียณอายุระหว่างปี 2562 มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล
1. นายชนิต สุวรรณพรินทร์

ต�ำแหน่ง
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นายชนิต  สุวรรณพรินทร์ ได้เกษียณอายุการทำ�งาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปีที่ผา่ นมา
ชื่อ-นามสกุล

1. นายชัชชวี วัฒนสุข
2. นายชนิต สุวรรณพรินทร์1)

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2562
ปี 2561
8/12
2/2

10/12
12/12
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ชื่อ-นามสกุล

3.
4.
5.
6.
7.

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
นางสุวีรยา อังศวานนท์
นายวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์2)
นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์2)
นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์

ต�ำแหน่ง

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2562
ปี 2561
12/12
10/12
9/12
10/12
12/12

11/12
12/12
4/6
5/6
12/12

หมายเหตุ : 1) กรรมการบริหารลำ�ดับที่ 2 ได้เกษียณอายุการทำ�งาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
2) กรรมการบริหารลำ�ดับที่ 5 และ 6 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการและน�ำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจ�ำปีของ
บริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด�ำเนินธุรกิจ และงบประมาณ
ที่ก�ำหนดไว้ และก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท
4. น�ำเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการด�ำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณา
ปรับเงินเดือนและโบนัสของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไป
5. พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�ำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ
6. มีอ�ำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. ให้มอี ำ� นาจในการมอบอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่ ใดหนึง่ คนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอำ� นาจตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคล
ที่ได้รับมอบอ�ำนาจ หรือการมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือ
มอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มอี ำ� นาจอนุมตั ิ
การด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว โดยเรือ่ งดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ อนุมตั ิ
ต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
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6. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
นายวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์
นางสุวีรยา อังศวานนท์
นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์
นางสาวแพรวนภา นิ่มมา
นายยอดชาย ปั้นดี
นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์
นางสาวปรียาภรณ์ ปริสุทธิกุล
นางสาวนันทภัค โพธิสาร
นายชวลิต ประวัติบริสุทธิ์

ต�ำแหน่ง
ประธานอนุกรรมการบริหาความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เกษยีณอายุการท�ำงานระหว่างปี 2562 มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล
1. นายชนิต สุวรรณพรินทร์

ต�ำแหน่ง
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นายชนิต สุวรรณพรินทร์ ได้เกษียณอายุการทำ�งาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

โดยมีนางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ เป็นเลขานุการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในการส่งเสริมให้บริษทั ฯมีกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate
Governance) มีความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน (Transparency) และให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีพ่ อเพียง มีความเหมาะ
สม และมีประสิทธิภาพ
2. พิจารณาเห็นชอบนโยบาย ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสีย่ งสูงสุดทีอ่ งค์กรจะยอมรับ (Risk
Tolerance) และน�ำเสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้แก่คณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ิ ซึง่ ต้องครอบคลุมถึงความเสีย่ ง
ประเภทต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสี่ยงของบริษัท
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3. ทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และ
ดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรก�ำหนด
4. ติดตาม สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ดูแลให้บริษัทด�ำเนินการตามนโยบาย
บริหารความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ก�ำหนด และด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ องค์กรมีการจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม และมีความ
เพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบาย
ที่ก�ำหนด
5. พิจารณาน�ำเสนอการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. รายงานสถานะความเสีย่ งของบริษทั และแนวทางทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ ให้
ทราบสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด

7. ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายชัชชวี วัฒนสุข
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
นายวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์
นางสุวีรยา อังศวานนท์
นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์
นายชวลิต ประวัติบริสุทธิ์
นางสาวนริสา ติยะสุขสวัสดิ์
นางสาวแพรวนภา นิ่มมา
นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์
นายยอดชาย ปั้นดี
นางสาวนันทภัค โพธิสาร
นางสาวพรพรรณ พรรณพาณิช

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ
รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายขายในประเทศและอุปกรณเครื่องดื่ม
รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่าย 7-Eleven
รองผู้อ�ำนวยการ สายงานจัดซื้อ จัดจ้าง
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายซัพพลายเชน
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจคาแรคเตอร์

หมายเหตุ : “ผู้บริหาร” ตามนิยามในประกาศที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะเริ่มนับจากตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำ�นวยการ โดยผู้บริหารรายที่ 4 จะอยู่ที่ระดับผู้จัดการอาวุโส นอกจากนี้ ยังรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้บริหารที่เกษียณอายุการท�ำงานระหว่างปี 2562 มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล
1. นายชนิต สุวรรณพรินทร์

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ: 1) นายชนิต สุวรรณพรินทร์ ได้เกษียณอายุการทำ�งาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท
2. จัดท�ำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก�ำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการด�ำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าท�ำสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
5. มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยในการด�ำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษทั ตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัท และเป็นไปตามอ�ำนาจอนุมัติที่ผา่ นการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
6. มีอ�ำนาจในการอนุมัติอัตราก�ำลังคน การจ้างงานและบรรจุพนักงาน การก�ำหนดอัตราจ้างและการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน
รวมถึงพิจารณาก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและต�ำแหน่ง ส�ำหรับพนักงานระดับต�่ำกว่าผู้จัดการ
ฝ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผล
ประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
กรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และภายในระยะ
เวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจ หรือการ
มอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกรรมการผู้จัดการ
ไม่มีอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ว
แต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

8. เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาว
ปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ได้ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้
1) ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
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2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของ
ที่ประชุมดังกล่าว
3) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1) ทะเบียนกรรมการ
4.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4.4) รายงานประจ�ำปี
4.5) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร
5) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯได้ก�ำหนดนโยบายการปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นทุก 4 ปี โดยตามที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2562 ดังนี้
		

1. ค่าเบี้ยประชุม

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
38,000
31,000
31,000
25,000
19,000
12,000
10,000
10,000

1. เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำ�ในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์
อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้ารอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
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2) ค่าบ�ำเหน็จกรรมการ

บริษัทฯจะจ่ายค่าบ�ำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคณะ
กรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

หมายเหตุ

6
7

5

4

1
2
3

ล�ำดับ

ต�ำแหน่ง

779,000

-

124,000

155,000

190,000
155,000
155,000

กรรมการ

324,000

-

-

100,000

124,000
100,000

86,000

-

24,000

24,000

38,000

20,000

-

10,000

10,000

-

1,500,000

-

-

350,000

430,000
370,000
350,000

2,709,000

-

158,000

639,000

620,000
649,000
643,000

1) กรรมการลำ�ดับที่ 5 ได้เกษียณอายุการทำ�งาน จากตำ�แหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยยังดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) กรรมการลำ�ดับที่ 6-7 เป็นกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำ�ในฐานะพนักงานบริษัทฯ จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

รวมค่าตอบแทนกรรมการ

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท
รศ.กิตติ สิริพัลลภ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธาน
นางพักตรา สุริยาปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชนิต สุวรรณพรินทร์1) กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชัชชวี วัฒนสุข
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ

ปี 2562

หน่วย : บาท
ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ ค่าบ�ำเหน็จ ค่าตอบแทน
ตรวจสอบ สรรหาและ บริหารความ กรรมการ
รวม
พิจารณาค่า
เสี่ยง
ตอบแทน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�ำนวน 41.60 ล้านบาท และจ�ำนวน 41.86 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ :

ปี

จ�ำนวนผู้บริหาร (คน)

ค่าตอบแทน (บาท)

2561
2562

11
12

41,608,728.01
41,867,255.38

- จำ�นวนผู้บริหารในตารางนับรวมนายชัชชวี วัฒนสุข ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร  
- ในปี 2561 มีผู้บริหารลาออกระหว่างปี ได้แก่ นางสาวพรศิริ ปลื้มเกียรติชัย ตำ�แหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ในปี 2562 มีผู้บริหารเกษียณอายุการทำ�งาน ได้แก่ นายชนิต สุวรรณพรินทร์

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

บุคลากร
จ�ำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 125 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจ�ำนวน 12 คน) โดยแบ่งตามสาย
งานหลักได้ดังนี้

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
สายงาน
1. สายงานจัดซื้อจัดจ้าง
2. สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ฝ่ายซัพพลายเชน
3. สายงานกลยุทธ์องค์กร
- ฝ่ายระบบคุณภาพ
- ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
4. ฝ่ายธุรกิจร่วมทุน
5. สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร
- ฝ่ายธุรกิจคาแรคเตอร์
- ฝ่ายบริหารซับพลายเออร์ และ OEM
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

พนักงาน
ประจ�ำ

พนักงาน
รายวัน

รวม

3

-

3

19
7

-

19
7

5
9
8
1
1

-

5
9
8
1
1

1
1

-

1
1

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
สายงาน
6. สายงานขายและการตลาด
- ฝ่าย 7- ELEVEN
- ฝ่ายขายต่างประเทศ
- ฝ่ายขายในประเทศและอุปกรณ์เครื่องดื่ม
7. ส�ำนักเลขานุการ
8. สายงานโรงงาน
รวม

พนักงาน
ประจ�ำ

พนักงาน
รายวัน

รวม

8
1
4
4
24

29

8
1
4
4
53

96

29

125

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผา่ นมา
-ไม่มี-

ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ�ำนวน 35.19 ล้านบาท และจ�ำนวน  36.74
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของบุคลากรภายในองค์กร จึงได้ก�ำหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความช�ำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ
ตลอดจนมีการเชิญวิทยากรจากสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงมาบรรยายและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงาน โดยบริษัทฯ จะมีการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ ทั้งนี้ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับ
บัญชาโดยตรงที่จะต้องวางแผนและติดตามผลการพัฒนาของพนักงานอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ จะดูแลความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
พนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
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หลักสูตรอบรมภายใน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Impactful Business Presentation
การบริหารความเสี่ยง
Strength Base Organization
โครงสร้างและการควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ
JD Workshop
CPR
ประกันภัยสินค้า 
4 skills study English Course
English for Business Communications
Coaching Individual (Management)
วิธีการเขียน JD ให้มีประสิทธิภาพ
การคีย์และเรียกดูงบประมาณ (Business Plus)

จ�ำนวนพนักงานที่
เข้าอบรม (คน)

ระยะเวลาอบรม
(ชั่วโมง)

16
47
66
52
20
20
10
21
1
1
30
30

8
4
6
4
8
8
3
6 เดือน
40
4
4
3

รวม
หมายเหตุ
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มีการอบรมภายในจำ�นวน 12 หลักสูตร รวม 74 ชั่วโมง และ 6 เดือน อบรมภายนอกจำ�นวน 17 หลักสูตร รวม 181.5 ชั่วโมง

การพัฒนาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ตลอดจนเพื่อเพิ่มมุมมองของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้
กรรมการสามารถน�ำพาองค์กรบรรลุตามตามเป้าหมายที่บริษัทฯได้วางไว้ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายต่างๆ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การน�ำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม และสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหารในด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการฝึกอบรม สัมมนา เพือ่ ให้ผบู้ ริหารน�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาบริษทั ฯให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2562
มีระดับผู้บริหารและระดับผู้จัดการ ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้
u Strength Base Organization เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้และความเข้าใจ จุดแข็งของแต่ละคนในทีมและ น�ำมาใช้ให้ตรงกับ
จุดแข็งของตนเอง มาท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย
u Engagement Mobile Application Assessment เพื่อสามารถวัดความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัท เพื่อท�ำให้บริษัท
สามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหาของพนักงานให้ตรง โดยมีการรายงานข้อมูลที่ส�ำคัญไปยังคณะกรรมการบริหารให้รับทราบ
เป็นรายเดือน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะท�ำให้ทุกคนท�ำงานอย่างมีความสุข และท�ำให้งานมีประสิทธิผลสูงสุดเช่นกัน

การปฏิบัติต่อพนักงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
ส�ำหรับในด้านบุคลากร บริษัทฯตระหนักดีวา 
่ พนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งความส�ำเร็จขององค์กร เกิดจากการที่บริษัทฯ
มีพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีความพร้อมทางด้านร่างกายคือสุขภาพพลานามัยทีแ่ ข็งแรง มีขวัญก�ำลังใจ และแรงจูงใจทีจ่ ะใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมันและให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและ
และดูแลรักษาทรัพยากรขององค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส�ำหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้มีโครงการ On-Boarding ซึ่งเป็นหนึ่งใน
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

โปรแกรมอบรมที่ช่วยดูแลพนักงานใหม่ แนวทางการท�ำงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ On-Boarding เข้ามาปรับใช้ จะท�ำให้องค์กร
สามารถหาวิธีการที่จะท�ำให้บุคคลากรในองค์กรเรียนรู้งาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ และกระบวนการท�ำงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบได้เร็วขึ้น
และลดปัญหาการลาออกของพนักงาน

การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
บริษทั ฯมีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสรรสวัสดิการแก่พนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการจ่ายค่าตอบแทน
ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับกลุยทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทมี
นโยบายเกี่ยวกับเรื่อง การจัดท�ำทางก้าวหน้าและพัฒนาพนักงานตามสายงานอาขีพ (Career Path) และมีการวางแผนและพัฒนาบุคลากร
ที่มีความสามารถสูง (Talent) เพื่อส�ำหรับการทดแทนและ/หรือรองรับการขยายงานของบริษัทฯ

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน
พนักงานของบริษัทฯยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ลดความกังวล รวมถึงส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงานที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการด�ำรงชีวิตของพนักงานและได้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สวัสดิการเหล่านี้ให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบสิทธิ์ของตนผ่านทางคู่มือของพนักงาน และระบบ Intranet โดยสวัสดิการ
ดังกล่าวสามารถจ�ำแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
u สวัสดิการเงินช่วยเหลือ อาทิ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือบิดา มารดา และบุตรของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือ
การลาทางพิธีทางศาสนา เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ และเงินช่วยเหลืออื่นๆ
u สุขภาพและประกันชีวติ อาทิ การตรวจสุขภาพพนักงานประจ�ำปีตามความจ�ำเป็นของแต่ละช่วงอายุและเพศอย่างเหมาะสม
การประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
u สวัสดิการเงินกู้ อาทิ เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน เงินกู้ที่มีความจ�ำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินทั้งทางด้านส่วนตัวและทาง
ด้านครอบครัวของพนักงาน
u กองทุน อาทิ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม
นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใหญ่ 4 สายพันธุต์ ามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO)
ให้แก่พนักงานทุกคน และจัดวางเครื่องฟอกอากาศบริเวณภายในส�ำนักงาน

การวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)
บริษัทฯมีการก�ำหนดให้ผู้บริหารระดับใกล้เคียงกันหรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่งดังกล่าว จนกว่าจะมีการสรรหา 
คัดเลือก และแต่งตั้ง ตามขั้นตอนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก�ำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีผู้บริหารที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาก�ำหนดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละต�ำแหน่ง
งาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ก�ำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละต�ำแหน่งงานได้
2) กรรมการผูจ้ ดั การมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและความรูค้ วามสามารถของผูบ้ ริหารทีม่ คี ณุ สมบัติ มีการจัดท�ำการวิเคราะห์
จุดแข็ง Individual Strength ของผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง หรือศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองคืออะไร เพื่อที่จะได้
พัฒนาความสามารถนั้นได้  
3) มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนองค์กร ท�ำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
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นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน
บริษัทฯได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากความปลอดภัยเป็น
ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งในการก้าวสู่ความส�ำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยควบคู่กับกิจกรรม
การเพิ่มผลผลิต มีการจัดท�ำและอบรมกฎความปลอดภัยในการท�ำงาน แนวการจัดท�ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยสอดคล้องกับ
มาตรฐานและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และยังมีการเผ้าระวัง ติดตามประเมินสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ซึง่ พนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือ
ตามแนวปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน  ทั้งนี้เพราะความปลอดภัยช่วยลดความสูญเสีย ลดต้นทุนการผลิต
และยังเสริมสร้างสวัสดิภาพอันดีแด่พนักงานทุกคน เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรที่มคี ุณภาพและสามารถตอบสนองนโยบายด้านการผลิตได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยบริษทั ฯมีการจัดท�ำคูม่ อื ความปลอดภัยในการท�ำงานเพือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ละให้คำ� แนะน�ำ แนวทางในการปฏิบตั ิ
งานอย่างปลอดภัย และสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับพนักงานของบริษัทฯ
โดยในปี 2562 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานของพนักงานภายในโรงงานของและส�ำนักงานใหญ่บริษัทฯ

นโยบายหรือแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและเป็นธรรม  ไม่ว่าจะมีความ
แตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา  เพศ หรือด้านสภาพร่างกาย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็น
แนวทางในการท�ำงานเพือ่ ให้พนักงานมีความเป็นอยูร่ ว่ มกันภายใต้สภาพแวดล้อมการท�ำงานทีม่ คี วามสุขและยอมรับซึง่ กันและกัน อีกทัง้ ยัง
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท�ำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistleblower)
เพื่อให้บริษัทฯมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต
หรือคอร์รัปชั่น การกระท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีการก�ำหนดระเบียบ
ปฏิบัติเรื่อง การด�ำเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล ทุจริต โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด ฉ้อฉล ทุจริต  
ผ่านทาง E-mail : whistleblower@tacconsumer.com โดยเบาะแสการกระท�ำผิด ฉ้อฉล ทุจริต และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รบั การพิจารณา
และด�ำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯจะเก็บ
ข้อมูลการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด ร้องเรียน ไว้เป็นความลับ การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องจะค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส รวม
ถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น มั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสการกระท�ำ
ผิดดังกล่าว (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

นโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน
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บริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  การ
เป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั อาจอยู่ในฐานะทีจ่ ะล่วงรูข้ อ้ มูลภายในของบริษทั ซึง่ มีผลต่อการตัดสินใจในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ได้กอ่ นบุคคลภายนอกหรือผูล้ งทุนทัว่ ไปที่ไม่อาจล่วงรูข้ อ้ มูลนัน้ ได้  ดังนัน้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ควรหลีกเลีย่ งการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น  แต่หากจะท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก็ควรกระท�ำด้วยความ
ระมัดระวัง โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขาย ซึ่งจะเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนทั่วไป และอาจ
เข้าข่ายเป็นการกระท�ำผิดกฎหมายด้วย เมื่อท�ำการซื้อขายแล้วก็ควรรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น โดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ เป็นการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั
ไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอืน่ ในทางมิชอบ  บริษทั จึงก�ำหนดหลักและแนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และ
ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้
1) ห้ามมิให้ผู้ใดน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่นในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
2) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งส�ำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท
รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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3) กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4) กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการรายงานการถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
5) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและเผยแพร่รายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่บริษัท

จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัทฯมีการก�ำหนดและประกาศเรื่อง หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
โดยประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งในคู่มือพนักงาน เว็บไซด์บริษัท ซึ่งต้องศึกษาท�ำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างสม�่ำสมอ ทั้งการปฏิบัติ
ตามลายลักษณ์อักษร โดยยึดถือเป็นหลักและแนวปฏิบัติ ดังนี้
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรม

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
1.1) เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลอันเป็นความลับ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นใน
ทางที่มิชอบ
1.2) ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่อาจน�ำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.3) ปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความช�ำนาญ และความระมัดระวังรอบคอบ

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม

บุคลากรของบริษัท ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดถึงลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้กระท�ำการแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้
กระท�ำหน้าที่ในนามบริษัทหรือแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น พึงยึดถือในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้
การประพฤติและปฏิบัติตน

1) ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการด�ำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท หลักการก�ำกับดูแล
กิจการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3) ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่แสวงหาต�ำแหน่ง ความดี ความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชาหรือจาก
บุคคลอื่นใด
4) ละเว้นจากอบายมุข และสิง่ เสพติดทัง้ ปวง ไม่ประพฤติตนในทางทีอ่ าจท�ำให้เสือ่ มเสียเกียรติและชือ่ เสียงของตนเองและบริษทั
เช่น ไม่กระท�ำตนเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภท เป็นต้น
5) ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระท�ำการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือชื่อเสียงของตนเองและบริษัท
6) หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัท หรือระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ซึ่งหมายความรวม
ถึงการให้กู้ยืมเงิน การเรียกร้องเรี่ยไรต่างๆ การเล่นแชร์ ฯลฯ  ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ
7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
8) ไม่กระท�ำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือ
เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะท�ำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
9) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
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การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน

1) เสริมสร้างการท�ำงานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน เพือ่ ประโยชน์ตอ่ งานของบริษทั โดยส่วนรวม
2) ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน�้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ปรับตนให้สามารถท�ำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ และ
ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน
3) ให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่น�ำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
4) ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งมีความสุภาพต่อพนักงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานทุกระดับ
5) ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ
6) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารับฟังค�ำแนะน�ำของผูบ้ งั คับบัญชา และไม่ปฏิบตั งิ านข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผบู้ งั คับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งมีความสุภาพต่อพนักงานและเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
7) หลีกเลีย่ งการน�ำเอาข้อมูลหรือเรือ่ งราวของพนักงานอืน่ ทัง้ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านและเรือ่ งส่วนตัวไปเปิดเผย หรือ
วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดยส่วนรวมของบริษัท
8) ไม่กระท�ำการใดๆ ที่ผิดศีลธรรมหรือเป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระท�ำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือด
ร้อน ร�ำคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีบ่ นั่ ทอนก�ำลังใจ เป็นปฏิปกั ษ์ หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานอืน่ โดยไม่มเี หตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร หรือการล่วงเกินทางเพศ
ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม

การปฏิบัติต่อบริษัท

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเทก�ำลังกายและก�ำลังความคิดในการท�ำงาน ตลอดจนปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท ค่านิยม และประเพณีอันดีงาม โดยถือประโยชน์ของบริษัท เป็นส�ำคัญ
2) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
3) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร หรือข่าวสารอันเป็นความลับของ
บริษัท รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระท�ำการใดๆ อันน�ำไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในของบริษัท หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท
5) รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในบริษัท
6) สร้างความสัมพันธ์อันดี โดยให้ความร่วมมือกับสังคม ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูล
พนักงานทุกระดับควรปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รอบคอบเพื่อประโยชน์ของบริษัท และส่วนรวม
7) ให้ความเอาใจใส่และช่วยด�ำเนินการใดๆ ทีจ่ ะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�ำงาน รวมทัง้ การพัฒนาองค์กรไป
สู่ความเป็นเลิศ
8) หลีกเลีย่ งการให้ และหรือรับสิง่ ของ รับการเลีย้ งรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จากคูค่ า 
้ หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของบริษทั หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าทีเ่ หมาะสม
ซึง่ ผูร้ บั พึงพิจารณา หากของขวัญที่ได้รบั ในรูปของเงินหรือสิง่ ของมีมลู ค่าสูงเกินกว่าสามพันบาทให้ปฏิเสธทีจ่ ะรับและส่งคืน
9) ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท�ำหรือปกปิดการกระท�ำใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปกปิดการกระท�ำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า หรือคู่แข่ง

1) ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าหรือคู่แข่ง ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน
2) เสนอบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น และความโอบเอื้อเกื้อกูล
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3) ใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล ในการให้ค�ำแนะน�ำหรือตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ แทนลูกค้า  โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม
ในกรณีของลูกค้า
4) ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
5) สนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจทางสังคมตามโอกาสอันควร  ตลอดจนการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ การบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
การศึกษา และการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ
บริษทั ก�ำหนดให้เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องศึกษาท�ำความเข้าใจ และ
ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด พนักงานผูใ้ ดมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ิ ให้ขอค�ำแนะน�ำจากผูบ้ งั คับบัญชา 
ส�ำหรับพนักงานทีก่ ระท�ำการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ หรือยินยอมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษ
ทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง การให้ชดเชยความเสียหาย และโทษทางแพ่ง หรือทางอาญา

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2561 และปี 2562
ณ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อ

1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ
2. รศ.กิตติ สิริพัลลภ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
3. นางพักตรา สุริยาปี
กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อิสระ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
5. นายชนิต สุวรรณพรินทร์1)
กรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
*คู่สมรส
คือนางนันทนา สุวรรณพรินทร์

จ�ำนวนหุ้นที่ จ�ำนวนหุ้นที่
ถือโดยผู้
ถือโดย
กรรมการ/ เกี่ยวข้อง*
ผู้บริหาร
200,000

-

ณ 31 ธันวาคม 2562
รวม

200,000

จ�ำนวนหุ้นที่ จ�ำนวนหุ้นที่
ถือโดย
ถือโดยผู้
กรรมการ/ เกี่ยวข้อง*
ผู้บริหาร
200,000

-

รวม

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลดลง)

200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,923,572

-

8,923,572

-

8,933,572

8,933,572

10,000
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ณ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อ

จ�ำนวนหุ้นที่ จ�ำนวนหุ้นที่
ถือโดย
ถือโดยผู้
กรรมการ/ เกี่ยวข้อง*
ผู้บริหาร

6. นายชัชชวี วัฒนสุข
180,429,643
กรรมการ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประธานกรรมการ
บริหาร และรักษาการกรรมการ
ผู้จัดการ
*คู่สมรส คือนางสาวภาวินี
สุวรรณเมธานนท์
4,190,000
7. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
กรรมการ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง รองกรรมการ
ผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร
8. นางสุวีรยา อังศวานนท์
205,000
กรรมการบริหาร และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ สายงาน
บริหารคู่ค้า และสื่อสารองค์กร
9. นายวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์
กรรมการบริหาร ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ สายงาน
ขายและการตลาด
10. นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์
36,300
กรรมการบริหาร และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ สายงาน
สนับสนุนปฏิบัติการ
68,000
11. นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และผู้จัดการ
อาวุโสสายงานบัญชีและ
การเงิน
12. นายชวลิต ประวัติบริสุทธิ์
รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายขายใน
ประเทศและอุปกรณเครื่องดื่ม
13. นางสาวแพรวนภา นิ่มมา
รองผู้อ�ำนวยการ สายงาน
จัดซื้อ จัดจ้าง
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ณ 31 ธันวาคม 2562
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ จ�ำนวนหุ้นที่
ถือโดย
ถือโดยผู้
กรรมการ/ เกี่ยวข้อง*
ผู้บริหาร

5,642,900 186,072,543 180,459,643

รวม

5,669,000 186,128,643

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลดลง)
70,000

-

4,190,000

4,225,000

-

4,225,000

35,000

-

205,000

199,000

-

199,000

(6,000)

-

-

-

-

-

-

-

36,300

36,300

-

36,300

-

-

68,000

88,000

-

88,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ณ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อ

14. นางสาวนริสา ติยะสุขสวัสดิ์
รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่าย 7-Eleven
15. นายยอดชาย ปั้นดี
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุน
องค์กร
16. นางสาวพรพรรณ พรรณพานิช
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจ
คาแรคเตอร์
17. นางสาวนันทภัค โพธิสาร
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายซัพพลายเชน

จ�ำนวนหุ้นที่ จ�ำนวนหุ้นที่
ถือโดย
ถือโดยผู้
กรรมการ/ เกี่ยวข้อง*
ผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2562
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ จ�ำนวนหุ้นที่
ถือโดย
ถือโดยผู้
กรรมการ/ เกี่ยวข้อง*
ผู้บริหาร

รวม

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลดลง)

3,500

-

3,500

3,500

-

3,500

-

3,100

-

3,100

3,100

-

3,100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ * จำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง จำ�นวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงานตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้แก่
คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธ รรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1) กรรมการและผู้บริหารที่เกษียณอายุการทำ�งานระหว่างปี 2562 จากตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นายชนิต สุวรรณพรินทร์
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส�ำคัญในการน�ำไปสู่การมีระบบบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย โดยการมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะเป็นเครือ่ งมือเพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั องค์กร สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ ส่งเสริมการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ใกล้ชิด

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับทั้งองค์กรรับทราบผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กร
(Intranet) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละติดตามผลการปฏิบตั ิ มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพือ่ น�ำมาปฏิบตั ิ
และปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวจากการประเมินของปี 2561 ดังนี้

เหตุผล

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
คณะกรรมการมีการจัดตั้ง CG Committee หรือไม่

คณะกรรมการมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมหรือไม่

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและเล็งเห็นความส�ำคัญของการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะก�ำกับดูแลให้องค์กรมีการด�ำเนินงาน
และปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การ
พิจารณาแต่งตั้ง CG Committee นั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
บริษัทฯมีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ
การด�ำเนินการด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย บริษทั ฯด�ำเนินงาน
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ โดยจะด�ำเนินการฝึก
อบรมหรือจัดกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมให้พนักงานในปีนี้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้มีนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
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บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่ง
ตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการ
ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  
รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

การด�ำเนินการปี 2562

u จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม พร้อมทัง้ ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ ได้แนบเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงาน
ประจ�ำปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่างๆ และหนังสือมอบฉันทะ ซึง่ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพือ่ ส่งให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายตามรายชือ่ ทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันทีบ่ ริษทั ฯประกาศงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ และได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษทั ฯล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพือ่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม รวมถึงได้โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ก่อนวันประชุม เพือ่ บอกกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ ได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึง่ เป็นไปตามพรบ.บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535
u การเปิดโอกาสให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับเลือกตัง้ การเป็นกรรมการ
ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์และระบุวธิ ปี ฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนไว้ในเว็ปไซด์ของบริษทั ฯที่ www.tacconsumer.com ในส่วน
ของ “ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ” ภายใต้หวั ข้อ “การประชุมผูถ้ อื หุน้ ” โดยเลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้ วบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่
ผูถ้ อื หุน้ เสนอ และน�ำเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในส่วนของการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้ วบรวมรายชือ่ เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ จิ ารณารายชือ่ และคุณสมบัตขิ องบุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ และน�ำผลการพิจารณาเข้าทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาต่อไป กรณีทคี่ ณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้นำ� วาระดังกล่าวเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ
จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
u ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ
เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
u แจ้งวิธกี ารลงคะแนนเสียงและนับคะแนนก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ และมีการใช้บตั รลงคะแนนเสียง
u เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อให้กรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน  
u ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ บริษทั ฯจัดให้มผี ตู้ รวจสอบอิสระทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั โดยท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการนับ
คะแนนเสียง และผลของการลงคะแนนเสียง เพือ่ ให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษทั
u บริษทั ฯไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 อีกทัง้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และ
อิสระ
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u ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จัดท�ำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้เปิดเผยมติทปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากเสร็จสิน้ การประชุมภายใน 9.00 น.ของวันถัดไป พร้อมทั้งผลการลงมติใน
แต่ละวาระ จ�ำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ทั้งนี้ บริษัทฯได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมไปยังเว็ปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็ปไซด์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทาง
เลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจ�ำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
การด�ำเนินการปี 2562
u บริษทั ฯได้ดำ� เนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ตามล�ำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ

วาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัง้ จะไม่เพิม่ วาระการประชุมที่ไม่มกี ารแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิน
ใจ บริษัทฯได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
เป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
u ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
u บริษัทฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามาถก�ำหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ
u คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ง
รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือน�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะ
เวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ เข้าใจและรับทราบ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ และตระหนักถึงบทบาทความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
การด�ำเนินการปี 2562
ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความ
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ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน มีการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน การรักษาความลับของลูกค้า ให้
ความส�ำคัญต่อการก�ำหนดราคาขายและเงื่อนไขที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

u คูค่ า้ และเจ้าหนี้ : บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ อ่ คู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ ไม่เอา
รัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์รว่ มกับคูค่ า้ และเจ้าหนี้ รวมถึงมีจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาทีท่ ำ� ร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์
ของทัง้ สองฝ่าย โดยบริษทั ฯมุง่ ทีจ่ ะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืนกับคูค่ า้ และคูส่ ญั ญา ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจนในเรือ่ ง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการก�ำหนดผู้รับจ้างผลิตที่เป็นพันธมิตรหลักที่ส�ำคัญ
u คูแ่ ข่ง : บริษทั ฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ แี ละกฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการ
แข่งขัน และหลีกเลีย่ งวิธกี ารไม่สจุ ริตเพือ่ ท�ำลายคูแ่ ข่ง ไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ หรือ
คู่แข่งทางการค้า
u พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถ
พัฒนาการด�ำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ และทักษะของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและ
สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานโดยค�ำนึงถึง
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท�ำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
u ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน : บริษทั ฯมุง่ ให้มกี ารด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซือ่ สัตย์ และโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื
หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ภายใต้กรอบของหลักจริยธรรมและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ดูแล
และรักษาความสัมพันธ์ทดี่ กี บั กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย  โดยเปิดโอกาสให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูล
ได้ มีการน�ำเสนอรายงานผลการด�ำเนินงาน ฐานะข้อมูลทางการเงิน และรายงานอืน่ ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอและครบถ้วนตามความ
เป็นจริง และสือ่ สารเรือ่ งราวหรือจุดขายของบริษทั ฯไปยังกลุม่ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการด�ำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับข้อมูลทีเ่ ปิดเผย และบริษทั ฯปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ อื หุน้
u ชุมชนและสังคม : ด้วยตระหนักดีวา่ เราเปรียบเสมือนส่วนหนึง่ ของสังคมทีจ่ ะร่วมก้าวเดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
เพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ เน้นการปลูกฝังจิตส�ำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึน้ ในบริษทั ฯ อย่างต่อ
เนือ่ ง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และไม่กระท�ำการใดๆ ทีข่ ดั หรือผิดกฎหมาย โดยมีนโยบายการ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตั กิ นั ภายในองค์กร
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การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
บริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร โดยมีระเบียบปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มีการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า  ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
เป็นต้น
การสื่อสารภายใน คือ การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่จ�ำเป็นให้ผู้บริหารและพนักงานรับรู้ โดยอาจเป็นการเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น   Line Group, Line Official,
Intranet, E-mail และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
การสื่อสารภายนอก คือ การรายงานข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร การประชาสัมพันธ์ การส่งข่าวสาร ไปยังภายนอกองค์กร โดย
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น เว็ปไซด์บริษัท Facebook, Instagram, E-mail, การส่งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร เป็นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารปกติและข้อมูลข่าวสารเร่งด่วนให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
ทราบเรือ่ งทีส่ ำ� คัญต่างๆ เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้องและตรงกันภายในและภายนอกองค์กร และเสริมสร้างจริยธรรม จรรณยาบรรณแก่พนักงาน
ผู้บริหาร เพื่อสร้างความตระหนักต่อความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
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บริษัทฯมีการก�ำหนดระเบียบปฏิบัติการด�ำเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตให้มีแบบแผนที่เหมาะสม และ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต อันน�ำมา
ซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ โดย
การทุจริต
หมายถึง การกระท�ำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�ำหรับตนเอง
หรือผู้อื่น
การฉ้อฉล
หมายถึง การใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้ผู้อื่นหลงผิด
การคอร์รัปชั่น
หมายถึง การเรียกรับ หรือยอมจะรับให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของ
เอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อ�ำนาจหน้าที่ที่มีอยู่   กระท�ำการ
ไม่กระท�ำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระท�ำใดอันมิชอบด้วยอ�ำนาจหน้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์
ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีต และขนมธรรมเนียมก�ำหนดให้
กระท�ำได้
รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ผู้รับเรื่องร้องเรียน
ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน
ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ผู้ถูกร้องเรียน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการบริหาร  
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนองค์กร
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ที่ถูกร้องเรียน หรือกล่าวหาโดยผู้แจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
1. จดหมาย ส่งถึง กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร    
บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด  (มหาชน)
ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ 9/231-233 ถนนรามค�ำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

2. Website : www.tacconsumer.com
3. Facebook : Tacconsumer
https://th-th.facebook.com/TACConsumer/
		
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ถึง whistleblower@tacconsumer.com ชื่อบัญชี E-mail นี้ จะส่งตรงและถูกเปิดอ่านโดย

กรรมการผู้จัดการเท่านั้น

ขั้นตอนในการด�ำเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต หรือข้อร้องเรียน
1. เมือ่ ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียนได้รบั เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริต จากช่องต่างๆ ข้างต้นแล้ว โดยผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียนจะ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน และส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ภายใน 3 วันท�ำการ เพื่อด�ำเนินการต่อไป
2. ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน รวบรวมพิจารณาความชัดแจ้งเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้นที่ได้รับจากผู้รับเรื่องร้อง
เรียน รวมถึงจัดเก็บข้อมูล บันทึกความคืบหน้าและผลสรุป ติดตามและสรุปผลสถานะของเรื่องร้องเรียน  
3. ประสานงานเรื่องร้องเรียน ส่งเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการบริหาร
ให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 5 วันท�ำการ
4. ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ท�ำการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดกรณีทุจริต กรณีฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย หรือระเบียบข้อบังคับการท�ำงานของบริษัทฯ และน�ำเสนอให้กรรมการผู้จัดการหรือประธาน
กรรมการบริหารพิจารณา ภายใน 1 เดือน
5. กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใน 1 เดือน
5.1 กรณีอนุมตั ิ กรรมการผูจ้ ดั การ หรือประธานกรรมการบริหารจะน�ำเสนอ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป
5.2 กรณีไม่อนุมัติ ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวกลับไปยังผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาตรวจสอบใหม่
6. หากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญ กรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการบริหารจะน�ำเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและก�ำหนดบทลงโทษตามที่เห็นสมควรต่อไป

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการด�ำเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตจะได้รบั ความ
คุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น ไม่เปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�ำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน
เลิกจ้าง หรืออื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
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บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบปฏิบัตินี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียน หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของ
ผู้แจ้งร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจ�ำเป็นในขั้นตอนการด�ำเนินการตามระเบียบปฏิบัตินี้ หรือ
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน�ำข้อมูลออกไปเปิดเผยบริษทั ฯจะด�ำเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือ ด�ำเนินการทางกฎหมาย
กับผู้ที่ฝา่ ฝืน แล้วแต่กรณี

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารงานและการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความสุจริตและโปร่งใส ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยปลูกจิตส�ำนึกให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สร้างค่านิยม
ทีถ่ กู ต้องและทัศนคติให้กบั พนักงานในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากต�ำแหน่งหน้าทีข่ องตนเอง หรือเอือ้
ประโยชน์ใดๆ ให้กับคนอื่น ไม่วา่ จะเป็นการด�ำเนินงานโดยทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากต�ำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว และเพิ่มความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และให้เปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้
พนักงานทุกคนรับทราบเพือ่ ปฏิบตั ติ าม โดยได้มีการส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเบื้องต้น เพื่อให้ทราบถึง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร

นโยบายการด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้มนั่ ใจถึงประสิทธิภาพการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษทั ฯด�ำเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ในส่วนของกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และข้อก�ำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ส�ำหรับมาตรการในการจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิตและผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพนั้น ในส่วนของกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม
ประเภท 3 in 1 จะมีของเสียที่เกิดจากการผลิตน้อยมาก ส่วนใหญ่ขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต คือ ถุงที่ใช้ใส่วัตถุดิบระหว่างกระบวนการ
ผลิต ซึ่งมีการสวมถุงสองชั้น ชั้นนอกจะมีหมุนเวียนใช้ และเปลี่ยนถุงใหม่ทุก ๆ 2 วัน เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ส่วนถุงชั้นในที่สัมผัสกับ
วัตถุดิบจะใช้แล้วทิ้ง เพื่อลดการปนเปื้อนข้ามจุลินทรีย์ ทั้งนี้ ถุงทั้งหมดจะมีเส้นทางการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร และการป้องกันสัตว์พาหะน�ำโรค และในทุกสัปดาห์จะมีรถเทศบาลมาเก็บขยะออกจากโรงงาน แต่ส�ำหรับขยะที่สามารถ
ขายได้จะน�ำส่งขายให้กบั ผูท้ รี่ บั ซือ้ ของเก่าในระแวกนัน้ ๆ ส�ำหรับสินค้าที่ไม่ได้คณุ ภาพ ทางฝ่ายประกันคุณภาพของบริษทั ฯจะประเมินคุณภาพ
ของสินค้าว่าน�ำไป Reprocess ได้หรือไม่ หากได้จะน�ำไปให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คิดสูตรเพื่อส�ำหรับ Reprocess และออกวิธีการ
ให้กับทางโรงงานผู้ผลิต แต่ถา้ หากสินค้านั้นไม่สามารถน�ำมา Reprocess ได้ ทางโรงงานผู้ผลิตจะเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าและติดป้ายระบุ
สินค้ารอท�ำลาย และจะเข้าสู่กระบวนการท�ำลายประจ�ำปี
ส�ำหรับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทฯ ใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าไปยังคลัง โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงตามก�ำหนดเวลา โดยมีการวางแผนการจัดการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงานในการขนส่ง
หรือลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ในปีนบี้ ริษทั ฯได้สง่ เสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า ก�ำหนดให้พนักงานต้องเอาใจ
ใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตส�ำนึกถึงความปลอดภัยและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ปลุกความคิด..
ปลุกจิตส�ำนึก...ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร” ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กร เช่น การประหยดน�้ำ การประหยัดไฟ การใช้กระดาษ Reuse การเก็บข้อมูลแบบ Paperless ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก  เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ของ
เครื่องดื่ม โดยเป็น Innovation Packaging ที่สามารถน�ำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่และมีการลดใช้พลาสติกน้อยลงของบรรจุภัณฑ์อีกด้วย
รวมทั้ง บริษัทฯ ได้เพิ่มสัญลักษณ์ Recycle ลงบนกล่องกระดาษเพื่อให้ผู้ผลิตสามารพน�ำกลับมาใช้งานใหม่ได้
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นโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
เพือ่ ให้มิให้ขอ้ มูลเหล่านัน้ รัว่ ไหล และต้องไม่นำ� ทรัพย์สนิ ทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวหรือ
เพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่น�ำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. มีการดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์
และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
4. มีนโยบายให้พนักงานทุกคนยินยอมรับเงื่อนไขการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ของบริษัทฯได้ทราบถึงข้อห้ามและข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลากรและจากการละเมิดความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศทั้งโดยเจตนาและมิได้เจตนา  
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ซึง่ มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯจะท�ำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
การด�ำเนินงานปี 2562

u คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินทีม่ ขี อ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล
งบการเงินของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดุลยพินจิ อย่างระมัดระวัง รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
u คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการ
บันทึกข้อมูลทางการบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารเพือ่ ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบ
ควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั
u จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ไม่มรี ายการทีผ่ สู้ อบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงือ่ นไข และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกสัง่ ให้แก้ไขงบการ
เงินจากทางตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
u ด้านความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุนและผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ให้ความส�ำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์   โดยมีสว่ นร่วม
ในการพบปะ ให้ขอ้ มูล และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสือ่ ต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ
u บริษทั ฯได้จดั ตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
โดยการรายงานผ่านเว็ปไซด์ของบริษัท www.tacconsumer.com ในหัวข้อนักลงทุน ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัทฯ ที่
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูลและ
รายงานทางการเงิน ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส ความเคลือ่ นไหวของราคา
หุน้ และเอกสารเผยแพร่ตา่ งๆ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทนั การณ์อยูเ่ สมอ เพือ่ ให้นกั ลงทุนและผูส้ นใจสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน  โดยข้อมูลที่ได้จากบริษัทฯจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
โดยเฉพาะข้อมูลส�ำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถน�ำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบ
การตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและเหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละช่วง
u บริษทั ฯมีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้กบั คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็นรายไตรมาส และก�ำหนด
แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ลว่ งหน้า โดยในปี 2562 บริษทั ฯมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพือ่ เปิดเผยข้อมูล
ให้แก่นักลงทุน สรุปได้ ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม
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กิจกรรมพบนักลงทุน/นักวิเคราะห์ การเยี่ยมชมกิจการ Conference Call
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst meeting)
Roadshow ในประเทศ
การเข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น Opportunity Day, Mai Forum
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รูปแบบกิจกรรม

จ�ำนวนครั้ง

การจัดท�ำ Company Snapshot เป็นรายไตรมาส
กิจกรรมสัมภาษณ์สื่อต่างๆ
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลการด�ำเนินงาน และภาพข่าว
กิจกรรมการต่างๆ ของบริษัท

4
2
อย่างสม�่ำเสมอ

u ส�ำหรับด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในปี 2562 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงิน
ธนาคาร ได้มกี ารจัดพิธมี อบรางวัล SET AWARDS 2019 เพือ่ ยกย่องเชิดชูบริษทั ทะเบียนในตลาดทุนทีม่ คี วามโดดเด่น และ
เป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
(Best Investor Relations Awards) ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด�ำเนิน
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการด�ำเนินกิจกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับ
รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันในกลุ่ม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รางวัลที่ได้รับนี้เป็นรางวัลที่มีเกียรติเป็นความภาคภูมิใจ เป็นก�ำลังใจให้
กับทีมงานของบริษัทฯ เพื่อมุ่งมั่นท�ำสิ่งที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
ข้อมูลการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ติดต่อ : นางสาวปัญจพร  ฤกษ์สมบูรณ์
0-2717-2898 ต่อ 77
โทร:
โทรสาร:
0-2717-2899
E-mail:
ir@tacconsumer.com
		

u เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและ
ผู้บริหารในแต่ละปี และก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
u เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปีและเว็บไซด์ของบริษทั ไว้คอ่ นข้างครบถ้วน เช่น ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ข้อมูลและ
รายงานทางการเงิน นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั การประชุม
ผู้ถือหุ้น ห้องข่าวต่างๆ เป็นต้น
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
บริษทั ฯให้ความส�ำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับต�ำแหน่งผูบ้ ริหารจากองค์กร
ต่างๆ จึงสามารถน�ำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและก�ำหนดนโยบาย ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการบริษทั จะมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพ
รวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า  1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ
มีกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านและกรรมการอิสระ 4 ท่าน
(รวมประธานกรรมการบริษัท)  โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท�ำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการ
ถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน และยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
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1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและรับทราบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามที่ได้กำ� หนดไว้ในอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะ
สามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้
1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน เพือ่ พิจารณา
โครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะ
สมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการในกรณีที่ต�ำแหน่งว่างลง เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ รวมทัง้ พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ท่าน เพือ่ วางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม  และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรก�ำหนด
1.4 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้ ำ� หนดแนวทางและกลยุทธ์ใน
การด�ำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการบริษทั และเพือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
1.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 10 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ
พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความ
เสี่ยงให้ต�่ำที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทราบอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละ
บุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพือ่ ให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1) ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของ
ที่ประชุมดังกล่าว
3) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร และด�ำเนินการ
อืน่ ๆ ตามทีก่ ฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน และต้อง
ปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และค�ำนึง
ถึงประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ
ตลอดจนงบประมาณของบริษทั ฯ และก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
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นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ฯ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ จากการท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ว่าผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใดจะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษทั จะต้องดูแล
ให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคม
นักบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชี หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและ
ให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ และจะท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในส�ำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการก�ำหนดขอบเขตหน้าที่
และอ�ำนาจด�ำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สนิ ออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯจัดให้มีระบบรายงานทางการ
เงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ถึงแม้วา่ ปัจจุบันบริษัทฯจะยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน แต่บริษัทฯก็ได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ
จากภายนอกเข้ามาท�ำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯมีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการด�ำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการ
เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอก
และภายในทีพ่ บในการด�ำเนินงาน วิเคราะห์ถงึ ปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุและมีการก�ำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ทเี่ ป็นสาเหตุของปัจจัย
ความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และ
รายงานความคืบหน้าต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจ�ำเป็น เลขานุการบริษัทได้ก�ำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท ส�ำหรับปี 2562 ล่วงหน้า และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับ
ทราบตารางการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการก�ำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมรายละเอียดล่วงหน้า  7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการ
จดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้
คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2561 ได้มกี ารก�ำหนดตารางประชุมคณะกรรมการประจ�ำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลง
ได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ครั้งที่

การประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

การประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ

1/2562
2/2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

3/2562
4/2562
5/2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
วันที่  7 พฤศจิกายน 2562

การประชุม
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน

การประชุมคณะ
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

วันที่ 17 ตุลาคม  2562

วันที่ 4 กรกฎาคม  2562

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปราย
ปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น กลยุทธ์การบริหารงานทบทวนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 
แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส�ำหรับปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุม 1
ครั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอส�ำหรับการรักษากรรมการ
และผูบ้ ริหารทีม่ คี ณุ ภาพไว้โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน ปัจจัยที่จะน�ำมาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่า
ตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีจะผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และน�ำเสนอเพื่อให้คณะ
กรรมการบริษัทอนุมัติอีกครั้ง และต้องน�ำเสนอเพื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการ
และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน
ประกอบกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องในระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเลขานุการบริษทั จะเป็นผูป้ ระสานงานกับกรรมการบริษทั เพือ่ เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย เป็นต้น
โดยในปี 2562 มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมสัมนา ดังนี้

รายชื่อ
1. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

ต�ำแหน่ง

หลักสูตร/จัดโดย

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

หลักสูตร Board Nomination &
Compensation Program (BNCP)  จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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รายชื่อ
2. นายชัชชวี วัฒนสุข
3. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
4. นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์
5. นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์
6. นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์

ต�ำแหน่ง

หลักสูตร/จัดโดย

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
รองกรรมการผู้จัดการ

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ
รุ่นที่ 7 จัดโดย สถาบันการสร้างชาติ
หลักสูตร The Herrmann Brain Dominance
Instrument (HBDI) จัดโดย HERMANN
INTERNATIONNAL ASIA
หลักสูตร Strategic VCM for AI จัดโดย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตร ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงาน
ทางการเงิน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
บริหาร และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ
การเงิน
เลขานุการบริษัท

- หลักสูตร Engaging your stakeholders
through effective communication จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Company
Secretary in shipping Corporate Culture  
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ฯ ได้รบั ผลส�ำรวจโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2562 โดยมีบริษทั จดทะเบียนเข้าร่วม
677 บริษัท แบ่งเป็น กลุ่ม SET 78% กลุ่ม MAI 22% บริษัท โดยบริษัทฯได้รับคะแนน 88% (ระดับดีมาก) และมีสรุปผลการส�ำรวจ ดังนี้

ผลการส�ำรวจ (%)
ปี

คะแนนของ
TACC

2562

88%

ระดับ

คะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม
82%

ระดับดีมาก
2561

81%

87%
ระดับดีมาก

2560

80%

79%

ระดับดี
2559

96

70%

78%

ระดับดี
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้รบั ผลคะแนนในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยร่วมกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษทั ฯได้รบั คะแนน 99 คะแนน (ระดับดีมาก) จาก 100 คะแนน

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ปี

คะแนนของ TACC

ระดับ

คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวม

2562
2561
2560
2559

99
97
98
97.25

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

93.70
92.42
91.97
91.62

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนนัน้ ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั
จดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุง
แก้ไข โดยการประเมินได้จัดท�ำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ในปี 2562 บริษัทฯจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการจ�ำนวน 3
แบบ เพื่อให้กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจ�ำปี โดยแบ่งออกเป็น
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร)
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

กระบวนการและหลักเกณฑ์ ในการประเมิน
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินตนเองเป็น
รายบุคคลทุกสิ้นปี ทางเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อให้คณะกรรมการประเมิน
ผลงานประจ�ำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายัง
เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละ
คณะเพือ่ รายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบต่อไป โดยวิธกี ารให้คะแนน ก�ำหนดเป็นแบบมาตรฐานเพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถเปรียบ
เทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อได้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นดี
4. = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
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โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละคณะประจ�ำปี 2562 มีดังนี้

1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คะแนนเฉลี่ย  3.73   อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบด้วย 3 หมวด

หมวดที่
1
2
3
4

หัวข้อ

ค่าเฉลี่ย

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เรื่องอื่นๆ

3.73
3.83
3.64
3.71

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวม 4 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี หมวดที่ได้
รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวดที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ  จ�ำนวนกรรมการมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอ กรรมการอิสระใน
คณะกรรมการมีจ�ำนวนที่เหมาะสม กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม และ นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก�ำหนดมีความเหมาะสม
กับลักษณะเฉพาะของบริษัท หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
บริหาร)
คะแนนเฉลี่ย  3.62   อยู่ในเกณฑ์ดี  ประกอบด้วย 3 หมวด

หมวดที่

หัวข้อ

ค่าเฉลี่ย

1
2
3

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

3.71
3.83
3.54

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
ดี หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวดที่ 2 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ กรรมการชุดย่อย
ได้รับทราบก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งเป็น
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2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ย 3.57    อยู่ในเกณฑ์ดี

หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ด�ำเนินการตามกฎหมาย
และกฎระเบียบให้ถูกต้อง ระบบตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หัวข้อที่ได้รบั คะแนนน้อยทีส่ ดุ คือ ให้ความเห็นในการแต่งตัง้ ถอดถอนหัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และด�ำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการด�ำเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คะแนนเฉลี่ย 3.39    อยู่ในเกณฑ์ดี

หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ ก�ำหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหา สอดคล้องกับ
กฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ ด�ำเนินการพิจารณาสรุปรายชื่อเพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม  
หัวข้อที่ ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ หัวข้อโครงการส�ำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร
(Succession Plan)  

2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คะแนนเฉลี่ย 3.60   อยู่ในเกณฑ์ดี

หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ  มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย
บริหารความเสี่ยงที่บริษัทก�ำหนด หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ ก�ำหนดนโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์รจะยอมรับ และครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ

2.4) คณะกรรมการบริหาร คะแนนเฉลี่ย 3.58    อยู่ในเกณฑ์ดี

หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ น�ำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และ
แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจ�ำปี และควบคุม ดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย นโยบายและแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้ และก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพบริษทั ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หัวข้อที่ได้รบั คะแนนน้อยทีส่ ดุ คือ น�ำเสนอโครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสม
กับการด�ำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัท โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
คะแนนเฉลี่ย 3.82   อยู่เกณฑ์ดี ประกอบด้วย 3 หมวด

หมวดที่
1
2
3

หัวข้อ
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

ค่าเฉลี่ย
3.86
3.80
3.80

สรุปการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในเกณฑ์ดี หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวดที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
รายบุคคลและการประชุมคณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริษัท
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ได้ทำ� การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการบริหาร โดยใช้หวั ข้อส�ำหรับการประเมิน
เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 10 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ความเป็นผู้น�ำ
2. การก�ำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคคลากร
8. การสืบทอดต�ำแหน่ง
9. ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทฯมีความตั้งใจที่จะประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการบริหารเป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นี้ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ประธานกรรมการบริหารในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2563
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
บริษทั ฯ มีการด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารจัดการความเสีย่ งรวมถึงการควบคุมภายในทีด่ ี ซึง่ เป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี ถือเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายขององค์กร โดยบริษัทฯ ยึดแนวทางตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ The Committee of
Sponsoring Organization of the Tread way Commission : COSO มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงานการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจ�ำปี 2562 สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 5 ด้าน
ประกอบด้วย

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
u บริษทั ฯก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจน เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ขิ องฝ่ายบริหาร
และพนักงานทุกระดับ และก�ำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการด�ำเนิน
งานหรือประเมินผลการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ รวมถึงการติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้า
หมายขององค์กร
u คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 57.14 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ท�ำให้
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการประเมินผล และการติดตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิผล
u ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั ฯก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแล ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และ
ก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี
และรับผิดชอบต่อสังคม
u บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม และมีการแบ่งแยกหน้าที่
เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ
u บริษัทฯก�ำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
u คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ให้ความส�ำคัญต่อพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้มี
การส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน การจัดท�ำแผนการฝึกอบรมประจ�ำปี รวมถึงการพิจารณาให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
u บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยวางกลยุทธ์ในการบริหาร
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่องค์กรก�ำหนด
u บริษัทฯมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ สามารถควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงและน�ำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
u คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติงาน
ภายใต้ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยงสูง
u บริษัทฯมีการก�ำหนดนโยบายในการควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผ่านคู่มือการปฏิบัติงานของ
แต่ละฝ่าย และได้มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติและด�ำเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ ของบริษัทฯได้อย่าง
เหมาะสม
u บริษัทฯมีการก�ำหนดนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Plan) ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่
สามารถควบคุมได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
u บริษทั ฯได้นำ� ระบบสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลามาใช้เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
u บริษทั ฯจัดให้มรี ะบบ Intranet เพือ่ เป็นช่องทางการสือ่ สารภายในองค์กรในการเผยแพร่นโยบายบริษทั ข้อบังคับในการท�ำงาน
ศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ (Knowledge base) กิจกรรม รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
u บริษัทฯมีระเบียบปฏิบัติงานในการแจ้งเบาะแสกระท�ำผิด ฉ้อฉล ทุจริต  โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบทั้งภายใน
องค์กรและสื่อสารกับบุคลภายนอกองค์กรผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ท่ี whistleblower@
tacconsumer.com
u บริษทั ฯมีระเบียบปฏิบตั งิ านเรือ่ งการสือ่ สารองค์กร โดยครอบคลุมถึงการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร มีการสือ่ สาร
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เป็นต้น
u การจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ทางคณะกรรมการจะได้รบั หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทีม่ ขี อ้ มูล
จ�ำเป็นและเพียงพอก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะมีการบันทึกรายงานการประชุมเพื่อเป็นข้อมูล
อ้างอิงหรือเพื่อการตรวจสอบ

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
u บริษัทฯ มีการตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ�ำปี 2562 คือ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2562 ซึ่งได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วว่าไม่มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบบัญชีส�ำหรับปี 2562
u เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล
ออดิท จ�ำกัด เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมอบหมายให้
นายธนภัทร วงค์วทิ ย์ ต�ำแหน่ง Assistant Vice President ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยผูต้ รวจสอบภายใน
ดังกล่าวได้จัดท�ำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และน�ำเสนอรายงานให้แก่คณะ
กรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด และบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะจ้างผู้ตรวจ
สอบภายในจากภายนอก (Outsource) อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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u บริษทั ฯมีการจัดท�ำแบบประเมินความเพียงของระบบการควบคุมภายในปี 2562 โดยใช้แบบประเมินทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ตามแนวทาง
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย
ทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและด�ำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการ
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ ในแต่ละปี
ภายหลังการหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจาก
นโยบายที่ก�ำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจ�ำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหาร
กิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด มั่ น และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ได้ แ ก่
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่คา 
้ พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตได้
อย่างมัน่ คงและเป็นทีย่ อมรับในสังคม รวมทัง้ ได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กบั พนักงานทุกระดับชัน้ ซึง่ ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะ
ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการด�ำเนิน
งาน โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีการบริหารงานเพือ่ ให้ธรุ กิจเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง ภายใต้การด�ำเนินงานด้วยความรอบคอบ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ถูกต้องตามเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ โดยยึดถือตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ
ข้อตกลงตามสัญญาทีท่ ำ� ร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ของทัง้ สองฝ่ายและปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งขัน
ทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการโจมตี ให้รา้ ยหรือท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารงานและการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความสุจริตและโปร่งใส ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยปลูกจิตส�ำนึกให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากต�ำแหน่งหน้าที่ของตนเอง
หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการด�ำเนินงานโดยทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากต�ำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ
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แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวหรือของครอบครัว และเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และให้เปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นให้พนักงานทุกคนรับทราบเพื่อปฏิบัติตาม โดยได้มีการส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเบื้องต้น
เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาการเข้า
ร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะมีความ
แตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา  เพศ หรือด้านสภาพร่างกาย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็น
แนวทางในการท�ำงาน เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน
อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท�ำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญและใส่ใจอย่างยิง่ ต่อพนักงานของบริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรม และมีจดุ มุง่ หมายใน
การบริหารบุคคล โดยการคัดเลือก พัฒนา  ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และสามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน อีกทั้งมีการดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเจริญก้าวหน้า
ในการท�ำงาน ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความเห็นของตนทั้งทางตรงและทางอ้อม
อันจะน�ำมาซึ่งประโยชน์ในการแก้ปัญหาร่วมกัน  

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ฯ มุง่ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะ เพือ่ ช่วยเสริมคุณภาพชีวติ ให้แก่ผบู้ ริโภคด้วยความมุง่ มัน่ และตระหนัก
ถึงบทบาทที่หลากหลายของแต่ละบุคคลในแต่ละวัน ในแต่ละช่วงของชีวิต และส่งมอบความกินดีอยู่ดีให้แก่ทุกคนเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้
u GMP (Good Manufacturing Practice) หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ีในการผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
ในการผลิตอาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยได้รับที่โรงงาน อ�ำเภอบ้างบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพ
พื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ ต่อไป
u HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ระบบควบคุมการผลิตอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัยจากอันตราย
จากสารเคมี เชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม โดยได้รับที่โรงงาน อ�ำเภอบ้างบึง จังหวัดชลบุรี
u Healthier Choice จากประเทศสิงคโปร์ เป็นการรับรองว่าบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพ โดยการควบคุมปริมาณ
ความหวานของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
u Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นตราสัญลักษณ์รบั รองคุณภาพสินค้า
ที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย  
u หลักเกณฑ์การปฏิบตั แิ ละหลักการทัว่ ไปเกีย่ วกับสุขลักษณะอาหารตามมาตรฐานสากลของ Codex  Alimentarius อายุใบรับรอง
12 พฤศจิกายน 2560 ถึง 12 พฤศจิกายน 2563
u ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการน�ำไปใช้ตามมาตรฐานสากลของ Codex
Alimentarius อายุใบรับรอง 12 พฤศจิกายน 2560 ถึง 12 พฤศจิกายน 2563
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อมจากการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัทฯด�ำเนินงานตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ในส่วนของกระบวนการผลิตของบริษัทฯ  ไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ถือปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของกรมแรงงานอุตสาหกรรมและข้อก�ำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังปลูกจิตส�ำนึกที่ดีให้กับพนักงานใน
การให้ความส�ำคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยในปีนบี้ ริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า ก�ำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่ และปฏิบตั งิ าน
ด้วยจิตส�ำนึกถึงความปลอดภัย และค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ปลุกความคิด..ปลุกจิตส�ำนึก..ดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อมภายในองค์กร” ให้พนักงานทุนคนตระหนักถึงความส�ำคัญในการช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมภายในองค์กร เช่น การประหยัดน�ำ้
การประหยัดไฟ การใช้กระดาษ Reuse การเก็บข้อมูลแบบ Paperless ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก เป็นต้น และบริษัทฯ ได้เพิ่มสัญลักษณ์
Recycle ลงบนกล่องกระดาษ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถน�ำกลับมาใช้งานใหม่ได้

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็งมีการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มีความส�ำคัญยิง่ ในฐานะเป็นปัจจัยเอือ้ ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงตัง้ เป้าทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง และได้เข้าไปมีสว่ นร่วมส่งเสริมทางด้านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
u ทีมพนักงาน จิตอาสาได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีโลหิตในการ
รักษาอย่างสม�ำ่ เสมอเพิม่ มากขึน้ และช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิต ทีส่ ำ� นักงานใหญ่ของบริษทั ฯ อาคารยูเอ็มทาวเวอร์
u บริษัทฯ ได้บริจาคปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส�ำหรับใช้ท�ำสื่อการเรียน
การสอนให้น้องๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา
u บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนบ้านทางขวาง อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อ
อุปกรณ์และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
u บริษัทฯ ได้บริจาคเงินในโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร “FoSTATNestle Quiz Bowl 2019” จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อสนันสนุนและพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิชาการของนิสติ /นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
u บริษัทฯ ได้บริจาคสินค้าของบริษัทฯ ให้กับสถานที่ตา่ งๆ เช่น สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี-หญิง จังหวัด
ปทุมธานี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี
(ชาย-หญิง) จังหวัดนนทบุรี และสถานสงเคราะห์หญิง จังหวัดปทุมธานี
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u บริษัทฯ ได้ร่วมท�ำบุญให้กับวัดสันตจิตตาราม (วัดสาขาวัดหนองป่าพง) เมืองป้อจโจ้ นาดิโว จังหวัด ริเอดิ ประเทศอิตาลี
เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
u พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมท�ำบุญตักบาตร ข่าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 39 รูป เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ณ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล
u บริษัทฯ ได้จัดโครงการ CSR “เติมฝันปันน�้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนวัดหนองกาน�้ำ อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษทั ฯ ในการคืนก�ำไรสูส่ งั คม ด้วยการเป็นองค์กรทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้บริจาคเงิน อุปกรณ์การเรียน  ทีวี และอุปกรณ์กีฬาให้
กับทางโรงเรียน และได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กนักเรียนท�ำความสะอาดห้องเรียน ปรับภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น และช่วยกันปลูกพืชผัก
สวนครัว เช่น ข่า ตะไคร้ มะเขือ ผักบุ้ง กะเพรา เป็นต้น
u ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้บริจาคเครือ่ งกรองน�ำ้ ดืม่ กับโครงการปันน�ำ้ (ใจ) ให้ชมุ ชน โดยผูบ้ ริหารน�ำทีมพนักงาน มอบเครือ่ งกรอง
น�้ำดื่มน�้ำสะอาดพร้อมติดตั้ง ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล และโรงเรียนวัดหนองกาน�้ำ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบ
บริเวณโรงงานของเรา ทีอ่ ำ� เภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และปัจจุบนั ยังคงให้การสนับสนุนการเปลีย่ นไส้กรองของเครือ่ งกรองน�ำ้
จุดประสงค์หลักคือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ด�ำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม
รอบข้างเป็นส�ำคัญ
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บริษัทฯ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�ำงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งบริษัทฯจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ในปี 2560 บริษัทฯยังได้เข้าร่วมกับภาครัฐบาล โดยภาครัฐบาล
ได้มกี ารจัดท�ำโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึง่ เป็นโครงการทีจ่ ะน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย จึงท�ำให้บริษทั ฯมีองค์ความรูต้ า่ ง ๆ เพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ พนักงานเข้าร่วมอบรม
เกี่ยวกับนวัตกรรม เช่น Tea & Coffee Beverage Innovation : Adding Value to the Supply Chain at Mae Fah Luang University Chiang
Rai เป็นต้น  
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5,219,614.68

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน
บริษัทจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยมีบริษัท
ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ ลงทุน
49 ร่วมทุนกับ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) ร้อยละ 49 และร้อยละ 2 ถือหุ้นโดยบุคคล
ธรรมดา 1 ราย  และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติขายสัดส่วนให้
บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยมูลค่า
คงเหลือทางบัญชี

บจ.สยาม เกตเวย์

หมายเหตุ

(บริษัทร่วม)

771,028.04

ขายรถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง

ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์องค์กร

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

รายการขายสินค้า เป็นสวัสดิการที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงานทุกคน โดยเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้บริหารได้รับเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่พนักงานทุกคนได้รับ

25,166.40

ขายสินค้า 

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารและ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 29.68

นายชัชชวี วัฒนสุข

1,542,056.07

เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ
งานทรัพยากรบุคคล เรื่องรถประจ�ำต�ำแหน่ง
ผู้บริหาร โดยบริษัทฯเสนอขายในราคาลด
25% จากราคาประเมินของผู้รับซื้อรถมือสอง
เป็นผลต่างมูลค่าคงเหลือทางบัญชีตาม
สัดส่วน (905,385.32 บาท) และมูลค่าราคา
ทุน (6,125,000 บาท) อยู่ระหว่างการรอรับ
เงินค่าหุ้น

เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ
งานทรัพยากรบุคคล เรื่องรถประจ�ำต�ำแหน่ง
ผู้บริหาร โดยบริษัทฯเสนอขายในราคาลด
25% จากราคาประเมินของผู้รับซื้อรถมือสอง
เป็นราคาขายลูกค้าทั่วไป เนื่องจากไม่เข้า
นโยบายการซื้อราคาพนักงาน

มูลค่ารายการ ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสม
ม.ค. - ธ.ค. 62
ผลของรายการ
(หน่วย: บาท)

ขายรถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง

ลักษณะรายการ

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารและ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ
29.68

ลักษณะความสัมพันธ์

นายชัชชวี วัฒนสุข

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
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ประวัตคิ ณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ ริหาร
พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง อายุ 70 ปี

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
u 10 กุมภาพันธ์ 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา		
u ปริญญาโท หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
			
u ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  โรงเรียนนายเรือ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4/2559
			
u หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2558-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เจเคเอ็น โกบอลมีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
u 2558-ปัจจุบัน
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
u 2555-ปัจจุบัน
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
u 2553-ปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
u ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u 0.03% ( 200,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี

รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ อายุ 68 ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
u 14 กรกฎาคม 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา		
u ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
u ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
			
u ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u ก.ค. 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
u ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

นางพักตรา สุริยาปี อายุ 60 ปี

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
u 10 กุมภาพันธ์ 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา		
u ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
			
u ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
			
u หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2558
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2558-ปัจจุบัน
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร
บริษัท โชคพนา (2512) จ�ำกัด
u 2552-ปัจจุบัน
2551-ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการ
บริษัท พลัส ไฟว์ จ�ำกัด
u
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ อายุ 51 ปี
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
u 21 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา		
u ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
			
u ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2562
			
u หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
			
u หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2551
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u ธ.ค. 2559-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหาร
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
u 2548-ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
u ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี
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นายชนิต สุวรรณพรินทร์ อายุ 55 ปี

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
u 19 สิงหาคม 2554
คุณวุฒิทางการศึกษา		
u ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
u ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2557
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการ กรรมการสรรหา 
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2554-ปัจจุบัน
และพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
u มิ.ย. 2562-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพาหนะไฟฟ้า บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2554 -1 มี.ค. 2562 กรรมการผู้จัดการ
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
u ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี

นายชัชชวี วัฒนสุข อายุ 46 ปี

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอ�ำนาจ)

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
u 3 มกราคม 2548
คุณวุฒิทางการศึกษา		
u Master of Business Administration, University of San Diego, USA.
			
u ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2557
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2548-ปัจจุบัน
และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 1 มี.ค. 2562- ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
กรรมการ
บริษัท โปรเพลย์เยอร์ ออนไลน์  จ�ำกัด
u 2560-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จ�ำกัด
u 2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี เอ เจเนอรัล จ�ำกัด
u 2553-ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u 29.68% (180,459,643 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง อายุ 50 ปี

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร (กรรมการผู้มีอ�ำนาจ)

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
u 1 กันยายน  2558
คุณวุฒิทางการศึกษา		
u Master of Business Administration, University of South Alabama, USA.
			
u ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2560
			
u หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
			
u หลักสูตร Financial Statements For Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2559
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u พ.ค. 2562-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2557 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
u ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u 0.69% ( 4,225,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี
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คณะผูบ้ ริหาร
นางสุวีรยา อังศวานนท์ อายุ 49 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา		
u Master of Marketing Communication & Advertising, Emerson College, USA.
			
u Bachelor of Advertising, University of Hartford, USA.
			
u Certificate of Business Administration, Harvard Extension School, USA.
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u หลักสูตร Directors  Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
			
u หลักสูตร Financial Statements For Director (FSD) รุ่นที่ 31/2559
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u พ.ค.2562-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร
ผู้อ�ำนวยการ สายงานธุรกิจ 1
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2556-เม.ย. 2562
และสื่อสารองค์กร
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
บริษัท ซันลีฟ จ�ำกัด
u ก.ค. 2558-ปัจจุบัน กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u 0.03% (199,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี

นายวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์ อายุ 46 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษา		
u BBA., International Business Management – Marketing from Assumption University, (ABAC.)
			
u MBA., Management - Marketing from New York Institute of Technology, USA.
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2018
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u พ.ค. 2562- ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานขายและการตลาด
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u ก.ค. 2561-เม.ย. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจต่างประเทศ ซัพพลายเชน
และบริหารคุณภาพสินค้า
2556-พ.ค.2561
Assistant Vice President
Corporate Marketing / CPF. (T) PCL.
u
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
u ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์ อายุ 38 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา		
u ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
			
u ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u พ.ค. 2562- ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2559 - เม.ย. 2562 ผู้อ�ำนวยการ สายงานธุรกิจ 3
และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2559-2560
และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2553-2558
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
u ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u 0.005% (36,300 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี

นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ อายุ 37 ปี

กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา		
u ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			
u ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 27/2561
			
u หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2560
			
u หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 60/2557
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2560-ปัจจุบัน
และผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2557-2559
ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
u 2554-2557
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
u ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u 0.01% (88,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี
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นายชวลิต ประวัติบริสุทธิ์ อายุ 54 ปี

รองผู้อำ� นวยการ ฝ่ายขายในประเทศ และอุปกรณ์เครื่องดื่ม

คุณวุฒิทางการศึกษา		
u วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิตเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายขายในประเทศ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2560-ปัจจุบัน
และอุปกรณ์เครื่องดื่ม
รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2559-2560
และฝ่ายขายในประเทศ
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ผู้จัดการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จํากัด
u 2557-2559
ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ออล เซอร์วิส โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
u 2550-2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี

นางสาวแพรวนภา นิ่มมา อายุ 54 ปี

รองผู้อำ� นวยการ สายงานจัดซื้อ จัดจ้าง และรักษาการผู้จัดการ โรงงานบ้านบึง
คุณวุฒิทางการศึกษา		
u ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u พ.ค. 2562-ปัจจุบัน รองผู้อ�ำนวยการ สายงานจัดซื้อ จัดจ้าง
และรักษาการผู้จัดการ โรงงานบ้านบึง
ผู้จัดการอาวุโส สายงานซัพพลายเชน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2556-เม.ย. 2562
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
กรรมการ  
บริษัท ออล อิน วัน แมนูแฟคทอรี่ จ�ำกัด
u 2548-ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

นางสาวนริสา ติยะสุขสวัสดิ์ อายุ 42 ปี

รองผู้อ�ำนวยการฝ่าย 7-Eleven

คุณวุฒิทางการศึกษา		
u ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
			
u ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u พ.ค.2562-ปัจจุบัน รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่าย 7-Eleven
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u เม.ย. 2558-เม.ย. 2562 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเครื่องดื่มในโถกด
ผู้จัดการ ฝ่ายเครื่องดื่มในโถกด
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u 2554-ก.พ. 2558
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
u ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u 0.0005% (3,500 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี

นายยอดชาย ปั้นดี อายุ 49 ปี
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษา		
u ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการส�ำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u เม.ย.2562-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
ก.พ.2555-มี
.
ค.2562
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บริษัท ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
u ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u 0.0005% ( 3,100 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี
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นางสาวพรพรรณ พรรณพานิช อายุ 39 ปี
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจคาแรคเตอร์

คุณวุฒิทางการศึกษา		
u ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u เม.ย. 2562-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจคาแรคเตอร์
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u ธ.ค. 2556-เม.ย. 2562 ผู้จัดการขายลูกค้าหลัก
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
u ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี

นางสาวนันทภัค โพธิสาร อายุ 36 ปี

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายซัพพลายเชน

คุณวุฒิทางการศึกษา		
u ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการส�ำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
u ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u เม.ย. 2562-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายซัพพลายเชน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u มี.ค. 2559-มี.ค. 2562 ผู้จัดการ ฝ่ายซัพพลายเชน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
u มี.ค. 2557 มี.ค. 2559 ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนผลิต
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
u ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2562
u ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
u ไม่มี
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลส�ำคัญอืน่
ธุรกิจหลัก
ประกอบธุรกิจจัดหา  ผลิต และจ�ำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชา  กาแฟ และสินค้าไลฟสไตล์ ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารกลยุทธ์ด้าน
การตลาดและการขายควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์และความแตกต่างอย่างชัดเจน และธุรกิจคาแรคเตอร์

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
9/231-233 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรามค�ำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 0-2717-2898
โทรสาร: 0-2717-2899
Website: www.tacconsumer.com
E-mail: contact_info@tacconsumer.com
เลขทะเบียนบริษัท 0107558000369

ที่ตั้งโรงงาน
99/112 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองบอนแดง อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์: 038-110812-4

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ  152,000,000  บาท (608,000,000 หุ้น)

ทุนช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ  152,000,000  บาท (608,000,000 หุ้น)

เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 0-2717-2898 ต่อ 77
โทรสาร: 0-2717-2899
E-mail: panjaporn@tacconsumer.com

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0-2717-2898 ต่อ 77
โทรสาร: 0-2717-2899
E-mail: ir@tacconsumer.com
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ฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์: 02-7172898 ต่อ 77
โทรสาร: 02-7172899
E-mail: contact_info@tacconsumer.com

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
SET Contact center: 0-2009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2264-0777, 0-2261-9190
โทรสาร: 0-2264-0789-90, 0-2661-9192
ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิซ จ�ำกัด
140/4 เอ อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2632-6795
โทรสาร: 0-238-2574, 0-2634-4998
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โดยเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ�ำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และแสดงค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจน
สาธารณชนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเหตุการณ์
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี ละด�ำรงไว้ซงึ่ ระบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูลทางบัญชีมคี วามน่าเชือ่ ถือ และมีความเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และเพือ่ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้สอบทานรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับรายการกับกิจการหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน เพือ่ ให้แน่ใจในข้อมูลสารสนเทศ
ในรายงานทางการเงินว่ามีการจัดท�ำตามวัตถุประสงค์ภายใต้ระบบบรรษัทภิบาลที่ดี
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการก�ำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้วา 
่ รายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษทั ฯ ส�ำหรับ
ปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จดั ท�ำขึน้ ภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงิน ภายใต้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
มีการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมอย่างระมัดระวัง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และทันเหตุการณ์

(พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายชัชชวี วัฒนสุข)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จด
ทะเบียน โดยปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษทั 3 ท่าน โดยมีนางพักตรา สุรยิ าปี กรรมการ
อิสระ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายคมศักดิ  ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และนายชนิต สุวรรรพรินทร์ กรรมการ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรฯในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการ
สรรหา รวมถึงพิจารณาข้อก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมส�ำหรับกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่า
ตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจ�ำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยสรุปสาระ
ส�ำคัญการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาของ
บริษัท โดยเสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาคุณสมบัตแิ ละบทบาทการปฏิบตั หิ น้าที่ในปีทผี่ า่ นมาของกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2562 เพือ่
แต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ คณะกรรมการได้พจิ ารณา
ก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการปี 2562 โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับขอบเขตภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันทีส่ ามารถจูงใจ และรักษากรรมการ
ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท โดยน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาจัดท�ำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยใช้หัวข้อส�ำหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯทั้ง 10 ด้าน เช่น ความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ เป็นต้น
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ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นางพักตรา สุริยาปี)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ในการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อก�ำหนดนโยบายและช่วยเหลืองานของคณะกรรมการใน
ด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งก�ำกับ
ดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจ
และความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2562
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ทำ� หน้าทีส่ อบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง และด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ องค์กรมีการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด�ำเนินงานและแผนธุรกิจ  ส�ำหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม
จ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาแผนบริหารความเสีย่ งหลักขององค์กรประจ�ำปีทฝี่ า่ ยบริหารจากทุกหน่วยงานที่ได้ทำ� การประเมินความเสีย่ งและจัด
ระดับความส�ำคัญของความเสียงพร้อมทั้งก�ำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น และก�ำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น
2. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัท
ด�ำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทก�ำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ก�ำกับดูแลก�ำหนด
3. จัดให้มคี ณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งตามความจ�ำเป็น เพือ่ ให้ครอบคลุมและประเมินความเสีย่ งในทุกๆ ด้านให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์กรและขอบเขตความรับผิดชอบ
โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา  บริษัทฯมีระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการ
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็นรายไตรมาส และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็นรายครึง่ ปี โดยบริษทั ฯ มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญในระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

		
		

(นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิและมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน การตลาด และการบริหาร ดังนี้
รศ.กิตติ  สิริพัลลภ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางพักตรา  สุริยาปี
กรรมการตรวจสอบ
นายคมศักดิ์  วัฒนาศรีโรจน์
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม 4 ครัง้
โดยกรรมการได้หารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการประชุมที่ไม่มีผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และได้
สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ สรุปสาระส�ำคัญของภารกิจในรอบปีได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และฝ่ายจัดการ  โดยพิจารณาถึงประเด็นส�ำคัญรวมทั้งปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในในการ
จัดท�ำงบการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน
สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก�ำหนด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ โดยได้ซกั ถาม
และพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี รวมทั้งผลการแก้ไขปรับปรุงประเด็นส�ำคัญ ในการประเมินความเพียง
พอเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งการด�ำเนินงานของ
ฝ่ายบริหารที่สอดคล้องกับนโยบายและอ�ำนาจอนุมัติที่ก�ำหนดไว้

ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มีการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ�ำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง และคุณภาพงานการสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ซึ่งใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอแต่งตั้งบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  
โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ปี 2561 และ 2562 ดังนี้
หน่วย: บาท

รายการ
การตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)
รวม
หมายเหตุ

2561

2562

%เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

900,000
450,000
1,350,000

1,020,000
480,000
1,500,000

13.33
6.67

1. จำ�นวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จา่ ยอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น
2. ในปี 2562 บริษัทฯไม่มีคา่ บริการอื่น ๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง โดยมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ
และเชื่อถือได้

		

		

		

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

รศ.กิตติ สิริพัลลภ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ และได้ตรวจสอบงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสดซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียของ บริษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทั ฯตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุ
ในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
ส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการ
ประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมวิธกี ารตรวจ
สอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายถือเป็นรายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ เนือ่ งจากมีจำ� นวนรายการและจ�ำนวนเงินทีร่ บั รูใ้ นแต่ละงวดทีม่ นี ยั ส�ำคัญ และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อก�ำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีความ
หลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ท�ำให้รายการขายของบริษัทฯ มีเงื่อนไขใน
การรับรู้รายได้ที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่างๆ ที่ซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจร
รายได้ โดยการสอบถามผูร้ บั ผิดชอบ ท�ำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพือ่ ทดสอบการปฏิบตั ติ ามการควบคุมทีบ่ ริษทั ฯออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ได้สมุ่ ตัวอย่างรายการขายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี และช่วงใกล้สนิ้ รอบระยะเวลาบัญชีเพือ่ ตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและสอบทานใบลดหนี้
ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อ
ตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
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ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ นัน้ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญ
กับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�ำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือ
หยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่
ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
u ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียง
พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
u ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
u ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำกิจการ
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u สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อความสามารถของบริษัทฯในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้า
จะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทั ฯ ต้องหยุดการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่อง
u ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
u รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็น
ที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบ การควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สือ่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิด
เผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการ
สื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

				

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื ห้นุ
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื ห้นุ
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
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รายงานประจ� ำ ปี 2562
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.set.or.th, www.sec.or.th หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) www.tacconsumer.com

ส�ำนักงานใหญ่ :
ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์
9/231-233 ถนนรามค�ำแหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : +66-2-717-2898 Fax : +66-2-717-2899
Email : contact_info@tacconsumer.com

www.tacconsumer.com

ข้อมูลเพิ่มเติมรายงานประจ�ำปี 2562

