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วิส ัยท ัศน์
“เราจะเป็ นบริษัทชันนํ าทีเชียวชาญในการสร ้างสรรค์เครืองดืมและสินค ้าไลฟสไตล์ให ้เป็ นทีรู ้จักในตลาด
อาเซียน เพือให ้ทุกคนมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี”

พ ันธกิจ
พนั กงานชาวทีเอซีซ จ
ี ะร่วมกันผลักดันให ้องค์กรนีเป็ นบริษัทชันนํ าด ้านเครืองดืมและสินค ้าไลฟสไตล์
โดยเฉพาะชาและกาแฟ ด ้วยการดําเนินกิจการในแบบธุรกิจสู ่ ธุรกิจ และธุรกิจสู ่ ผู ้บริโ ภค ทังในประเทศและกลุม่
ประเทศกัมพูชา ลาว และจีน (CLC) โดยการสร ้างความมันคงผ่านกําไรทัง 4 ดังนี
1.

กําไรสู ่ “ผู ้บริโภค” ด ้วยผลิตภัณฑ์ทดี
ี มค
ี ณ
ุ ภาพ สามารถสร ้างความพึงพอใจให ้แก่ผู ้บริโภคในราคา
ทีเป็ นธรรม

2.

กําไรสู ่ “คูค
่ ้า” ด ้วยนโยบายและการทํางานภายใต ้หลักของความเป็ นหุ ้นส่วนทางธุรกิจแบบยังยืน

3.

กําไรสู ่ “สั งคม” ด ้วยการเป็ นองค์กรทีมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ทีดีแก่ชม
ุ ชน สั งคม และ
สิงแวดล ้อม

4.

กําไรสู ่ “องค์กร” ด ้วยการสร ้างผลตอบแทนทีดีทังแก่ผู ้ถือหุ ้นและพนั กงาน

ค่านิยมหล ักองค์กร
T-Team Work

หมายถึง การทํางานด ้วยความสามัคคีทงภายในองค์
ั
กรและกับคูค
่ ้า ให ้เกียรติ
และรับฟั งความคิดเห็นซึงกันและกัน

A-Achievement & Attitude

หมายถึง การมุง่ สูค
่ วามสํ าเร็จ การมีทัศนคติเชิงบวก

C-Creativity

หมายถึง ความคิดสร ้างสรรค์ เพือประสิทธิภาพและคุณภาพของงานทีดียงขึ
ิ น

C-Customer & Consumer Focus หมายถึง การใส่ใจลูกค ้า ผู ้บริโภค เสมือนเป็ นสมาชิกในครอบครัว
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สารจากผูบ
้ ริหาร
TACC ดําเนินธุรกิจโดยยึดมันและให ้ความสํ าคัญกับหน ้าทีและความรับผิดชอบต่อสั งคมและผู ้มีสว่ นได ้เสีย
โดยตระหนั กถึง การเป็ นผู ้ให ้และการเป็ นผู ้รั บทีดี เพือการพั ฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยได ้อย่าง
มันคงและยังยืน โดยใช ้นโยบายการดําเนินงานมุง่ เน ้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึงสามารถแบ่งออกได ้เป็ น 8 ด ้าน
ได ้แก่ การประกอบกิจการด ้วยความเป็ นธรรม การต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัต ิ
ต่อพนั กงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค การดูแลรักษาสิงแวดล ้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสั งคม
และการมีนวัตกรรม
ในปี นี TACC จึงได ้ร่วมสนั บสนุนโครงการ “สานพลัง พลิกชีวต
ิ ผู ้ป่ วยมะเร็ง 13,000 ราย” โดยเป็ นกิจกรรม
สร ้างสรรค์เพือสั ง คม จัดโดยตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรั พย์เอ็ม เอ ไอ บริษัท อาร์ต ออฟ
ไลฟ์ วิส าหกิจเพือสั ง คม จํากัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ซึงโครงการนีได ้จัดทําสมุด
บันทึกการรักษา (Survivor Planner) เพือมอบให ้ผู ้ป่ วยมะเร็งอย่างน ้อย 13,000 ราย ในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่
15 แห่งทัวประเทศ เพือให ้ผู ้ป่ วยมะเร็งมีความรู ้ ความเข ้าใจในการรับมือกับโรคมะเร็งอย่างถูกต ้อง รวมทังเป็ นการ
สร ้างคุณค่าแรงบันดาลใจให ้กับองค์กรในการทําประโยชน์เพือสั งคม โดยบริษัทฯ เห็นว่าโครงการฯนี เป็ นโครงการ
ทีช่วยกันเปลียนแปลงสั งคม และช่วยเหลือผู ้ป่ วยมะเร็งทีไม่ใช่แค่การบริจาคเงินเท่านั น
ในส่ วนของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี นีได ้คัดสรรบรรจุภัณฑ์ทลดใช
ี
้ทรั พยากรธรรมชาติ
ได ้แก่ 1) เครืองดืม Zenya Mock tail ในบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ คือ ถุ ง ซิป ล็ อ ค ซึงสามารถนํ า กลั บ มาใช ้ใหม่ได ้
2) ซอสจิม (Easy Dip) ได ้มีการพัฒนาเลือกบรรจุภัณฑ์ให ้ลดการใช ้พลาสติกน ้อยลงกว่าปกติ โดยยังคงมีคณ
ุ ภาพ
ทีดี
ในนามของคณะกรรมการบริหารยังคงให ้ความสํ าคัญในเรืองความรั บผิดชอบต่อสั งคมทุกด ้าน รวมทังการ
ปลูกจิตสํ านึกทีดีใ ห ้กับพนั กงานในการให ้ความสํ าคัญและช่วยกันดูแลรั กษาสิงแวดล ้อมทังภายในและภายนอก
องค์กร ซึงได ้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู ้บริหาร พนั กงานและผู ้มีสว่ นได ้เสียกลุม
่ อืนๆ ให ้ถือ
ปฏิบัตเิ ป็ นบรรทัดฐานได ้เดียวกัน

คณะผู ้บริหาร
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชือบริษัท ที.เอ.ซี.เบฟเวอร์เรจ จํากัด
ได ้จดทะเบียนจัดตังบริษัทเมือวันที 28 มีนาคม 2545 ด ้วยทุนจดทะเบียนเริมแรก 2 ล ้านบาท เพือดําเนินธุรกิจ
จําหน่ายเครืองดืมในโถกด (Dispenser Drink) ในร ้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ซึงเป็ นเครืองดืมทีเกิดจากการ
พัฒนาสินค ้าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สินค ้าทีวางจําหน่ายในช่วงแรก ได ้แก่
ชาเย็น ชานม กาแฟ และนํ าผลไม ้ เช่น นํ าพันซ์ นํ าแคนตาลูป เป็ นต ้น ต่อมาในปี 2548 บริษัทฯ ได ้ขยายธุรกิจไป
ยัง ตลาดเครืองดืมพร ้อมดืม (Ready to Drink) โดยเริมวางจําหน่ ายเครืองดืมประเภทชาเขียวบรรจุขวดพร ้อมดืม
ภายใต ้ตราสินค ้า “เชนย่า” และได ้ขยายช่องทางการจําหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น กัมพูชา สิง คโปร์ ดูไบ
รั ส เซีย และสหรั ฐอเมริกา เป็ นต ้น จนกระทังปี 2552 บริษัทฯ ได ้ขยายธุรกิจเข ้าสู ่ การแปรรูปอาหารจากเนือสั ตว์
โ ดยมี โ รง ง าน แปรรู ป อาหารจากเนื อสั ต ว์ ตั ง อยู่ ท ี นิ ค มอุ ต ส าหกรรมไฮเทค อํ า เภอบาง ปะอิน จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพือผลิตและจําหน่ ายลูกชินปิ งและหมูปิง ภายใต ้ตราสินค ้า “แฮปปี เชฟ” (Happy Chef) และ
“นั มเบอร์วัน” และได ้จดทะเบียนเปลียนชือบริษัทจาก บริษัท ที.เอ.ซี.เบฟเวอร์เรจ จํากัด เป็ นบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซู
เมอร์ จํากัด เมือวันที 28 กรกฎาคม 2552 ต่อมาในปี 2554 บริษัทฯ ได ้ขยายธุรกิจไปยังตลาดเครืองดืมฟั งก์ชน
ั
นอล (Functional Drink) โดยออกผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสํ าเร็ จพร ้อมดืมเพือสุขภาพและควบคุมนํ าหนักภายใต ้ตรา
สินค ้า “วีส ลิม” (VSlim) เพือตอบสนองความต ้องการของผู ้บริโ ภคทีให ้ความสํ าคัญกับเรืองของสุขภาพและความ
งาม โดย VSlim ถือเป็ นยีห ้อแรกทีผลิตกาแฟปรุงสํ าเร็จพร ้อมดืมเพือสุขภาพและควบคุมนํ าหนั กในรูปแบบกระป๋ อง
ในการจัดหาสินค ้าเพือจําหน่ายของบริษัทฯ นั น บริษัทฯ จะว่าจ ้างผู ้รั บจ ้างผลิตภายนอก (Original
Equipment Manufacturer หรือ OEM) เป็ นหลัก ในการผลิตสินค ้าทังทีบริษัทฯ พั ฒ นาร่วมกับพันธมิตรหลักทาง
ธุรกิจ (Key Strategic Partner) และสินค ้าทีบริษัทฯ พั ฒ นาขึนเอง เพือนํ ามาจัดจําหน่ ายให ้แก่ลก
ู ค ้าภายใต ้ตรา
สินค ้าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพือให ้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความครบวงจรมากยิงขึน ในปี 2556
บริษัทฯ จึงได ้ลงทุนก่อสร ้างโรงงานผลิตเครืองดืมปรุงสํ าเร็จชนิดผงของบริษัทฯ เอง ซึงตังอยูท
่ โครงการพารากอน
ี
แฟ็ คตอรี แลนด์ อําเภอบ ้านบึง จัง หวัดชลบุรี บนเนือทีรวม 1 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา โดยมีกําลัง การผลิตเต็มที
2,021.76 ตันต่อปี ถึง แม ้ว่าบริษัทฯ จะมีโ รงงานผลิตเครืองดืมของบริษัทฯ ดัง กล่าว บริษัทฯ ยัง คงต ้องอาศั ยการ
จั ด หาสินค ้าโดยการว่าจ ้างผู ้รั บ จ ้างผลิตภายนอกเป็ นหลัก เพือใช ้ศั กยภาพและความแข็ง แกร่ง ทีโดดเด่นและ
แตกต่างกันไปของผู ้รับจ ้างผลิตแต่ละราย
ด ้วยวิสั ยทัศน์ของผู ้บริหารในการมุง่ มันทีจะเป็ นบริษัทชันนํ าในด ้านเครืองดืมประเภทชาและกาแฟซึง
เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ จึง ได ้จําหน่ ายธุรกิจแปรรู ปอาหารจากเนือสั ตว์ไ ปเมือเดือนสิง หาคม 2556
จากนั นในปี 2557 บริษัทฯ ได ้พั ฒ นาและออกผลิตภัณฑ์ใ หม่ประเภทเครืองดืมปรุง สํ าเร็ จชนิดผง ตรา “สวัส ดี”
(Sawasdee) โดยเน น
้ จําหน่ ายในตลาดต่างประเทศเป็ นหลัก ได ้แก่ นมทุเรียนผสมเนือทุเรียน นมมะม่วงผสมเนือ
มะม่วง และชานมไทย ซึงเป็ น 3 รสชาติทสะท
ี
้อนถึงนวัตกรรมและความเป็ นไทยร่วมสมัย มีรสชาติอันเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของไทย
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ในการทีบริษัทฯดําเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“CPALL”) ในแบบธุรกิจสู ่
ธุ ร กิจ (Business to Business : B2B) นั น เนื องจาก CPALL ประกอบธุรกิจ หลัก คือ ธุ ร กิจ ค ้าปลีก ประเภทร ้านค ้า
สะดวกซื อภายใต ้เครืองหมายการค ้า 7-Eleven ซึงจํ า หน่ า ยสิน ค ้าทีหลากหลาย ทั งของบริโ ภคและอุป โภค
ประกอบด ว้ ยสิ น ค า้ กลุ่ ม หลั ก ๆ ได แ้ ก่ 1) Stationary 2) Non-Food 3) Cosmetic 4) Beverage และ 5)
Processed Food และบริษัทฯต ้องการเติบโตคูไ่ ปกับคูค
่ ้าอย่างยังยืน จึงวางกลยุทธ์และขอโอกาสทางคูค
่ ้าให ้เข ้าไป
ร่วมธุรกิจในกลุม
่ สินค ้าดังกล่าว จึงเป็ นทีมาของธุรกิจคาแร็คเตอร์ ทําให ้บริษัทฯต ้องสามารถตอบสนองความต ้องการ
ในสินค ้าทีหลากหลายได ้
ดัง นั น ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัทฯ จึง เริมประกอบธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจคารแร็ คเตอร์ ซึงบริษัท
ได ้รั บสิทธิแต่เพียงผู ้เดียว (Exclusive Distributor) จาก CPALL ในการจําหน่ายสินค ้าทีบริษัทฯ ได ้รั บสิทธิในการ
ผลิตและจําหน่ ายสินค ้าจาก Sanrio Wave Hong Kong Co., Ltd. โดยใช ้ตัวการ์ตูนคาแร็ คเตอร์ 5 คาแร็ คเตอร์
ประกอบด ้วย Hello Kitty, My Melody, Kerokerokeroppi, Pompompurin และ Bad badtzmaru ในประเทศไทย
ผ่านร ้านสะดวกซือ 7-Eleven ซึงสินค ้าทีบริษัทฯ ได ้รับสิทธิครอบคลุมสินค ้า 5 กลุม
่ หลัก ได ้แก่ 1) Stationary 2)
Non-Food 3) Cosmetic 4) Beverage และ 5) Processed Food โดยสั ญญาดัง กล่าวมีระยะเวลา 5 เดือน เริม
ตังแต่วันที 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 ในร ้านสะดวกซือ 7-Eleven ทัวประเทศ โดยบริษัทฯ เริม
วางจําหน่ายสินค ้าดังกล่าวเมือวันที 29 กันยายน 2559 การได ้รับสิทธิในครังนี เป็ นการตอกยําความไว ้วางใจที CP
ALL มีต่อบริษัทฯ ในฐานะพั นธมิตรหลักทางธุรกิจทีดําเนินร่ วมกันมากว่าทศวรรษ อีกทังทําให ้บริษัทฯ มีธุรกิจที
หลากหลายมากยิงขึน ซึงจะเป็ นการเพิมโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
ต่อมาเดือนกันยายน 2559 เริมได ้มีการขยายเข ้าสูธุรกิจข ้างเคียง (Adjacent Category) ธุรกิจหลัก
(ชาและกาแฟ) ซึงได ้แก่ ธุรกิจเบอเกอรีในกลุม
่ สินค ้าประเภทโดนั ทสไตล์ญปุ่ี น รสออริจน
ิ อล ยีห ้อ “อะ สไมลล์” ใน
ราคาจําหน่ายปลีกชินละ 12 บาท โดยเริมวางจําหน่ายในร ้านสะดวกซือ 7-Eleven ภายในวันที 26 กันยายน 2559 นี
(Only@7-Eleven) ซึงเป็ นไปตามกระบวนการปกติของการซือขายสินค ้า โดยสินค ้าดั งกล่าวจะมีการส่งเสริมการขาย
อย่างเต็มรูปแบบในร ้านสะดวกซือ 7-Eleven
เดือนกรกฎาคม 2560 ได ้รั บสิทธิในการผลิตและจําหน่ายสินค ้าจาก โดยใช ้ตัวการ์ตน
ู คาแร็คเตอร์ 4
คาแร็คเตอร์ ประกอบด ้วย Hello Kitty, My Melody, Pompompurin และ Bad badtzmaru ในประเทศไทย ผ่านร ้าน
สะดวกซือ 7-Eleven ซึงสินค ้าทีบริษัทฯ ได ้รับสิทธิครอบคลุมสินค ้า 2 กลุม
่ หลัก ได ้แก่ 1) Non-Food เช่น ขวดนํ า
แม่เหล็กสติกเกอร์ ทีใส่คอตตอนบัค 2) Cosmetic ครีมทามือ เจลทามือ ลิปบาล์มเปลียนสี
เดือนสิงหาคม 2560 ได ้มีการพัฒนาโดนัทรูปแบบใหม่คอ
ื “Snowy Twist Donut” โดยบรรจุแยกซอง
นํ าตาลไอซิง ตอบโจทย์ผู ้บริโภคทีไม่ชอบทานหวาน และชอบทานหวาน ในราคาชินละ 15 บาท
เดือนพฤศจิกายน 2560 ได ้ขยายความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทังในและต่างประเทศ เปิ ดตัว
สินค ้าใหม่บุกตลาดอย่างต่อเนือง มีการทําบันทึกข ้อตกลงทังเซ็ น MOU ร่วมกับ Quanjian Group Co., Ltd. จาก
ประเทศจีน นอกจากนี แบรนด์ระดับโลก Hershey’s และ บริษัท Sunny Sky Products เห็นศั กยภาพและมอบความ
ไว ้วางใจให ้ TACC เป็ นตัวแทนนํ าเข ้าสินค ้าเครืองดืมช็อกโกแลต Hershey’s Freeze เพือเสริมสร ้างภาพลักษณ์ของ
กลุม
่ เครืองกดเครืองดืมเย็น โดยการเป็ นการนํ าเข ้าเครืองดืมช็อกโกแลต Hershey's Freeze โดยตรงจากอเมริกา ใน
ร ้านอิมสะดวก 7-Eleven ทัวประเทศ เพือต ้อนรับเทศกาลในช่วงปลายปี
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ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา บริษัทฯ มุง่ เน ้นการบริหารกลยุทธ์ด ้านการตลาดและการขายควบคูไ่ ปกับการ
วิจัยและพัฒนาเครืองดืมทีมีเอกลักษณ์และความแตกต่างอย่างชัดเจน ด ้วยความหลากหลายทังรูปแบบและรสชาติ
ส่งผลให ้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต ้องการและไลฟ์ สไตล์ของผู ้บริโภคได ้อย่างต่อเนือง ทําให ้
ได ้รับความไว ้วางใจและโอกาสในการพัฒนาสินค ้าใหม่จากลูกค ้าและคูค
่ ้าเพิมมากขึนมาโดยตลอด ด ้วยความมุง่ มันที
จะดําเนินธุรกิจร่วมกับคูค
่ ้าทีมีความสั มพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ภายใต ้หลักคิดของการเติบโตอย่างยังยืนและความเป็ น
พันมิตรทางธุรกิจต่อกัน และเพือรองรับการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการเพิมทุนอย่างต่อเนือง บริษัทฯได ้ทําการ
แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด พร ้อมทังเปลียนชือเป็ น “บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)” เมือวันที
26 สิง หาคม 2558 จนปั จจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแล ้วจํานวน 152 ล ้านบาท และเมือวันที 30
พฤศจิกายน 2558

การทบทวนวิส ัยท ัศน์ พ ันธกิจ และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯได ้มีการทบทวนวิสั ยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจประจําทุกปี โดยผ่านการทบทวน
และพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และนํ าเสนอให ้คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุ มัต ิ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 6/2560 เมือวันที 9 พฤศจิกายน 2560 เพือให ้วิสั ยทัศน์ พั นธกิจ และเป้ าหมาย
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให ้สอดคล ้องสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจ ณ ปั จจุบัน

VISION
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MISSION

GOAL

การเปลียนแปลงและพ ัฒนาการทีสํ าค ัญในช่วงปี 2560
เดือ นมกราคม


เปิ ดตั ว ผลิต ภั ณฑ์ใ หม่ ซึงเป็ นการต่อยอดจากธุร กิจ ชาเขียว “เซนย่า ” ใน
ป ร ะ เ ท ศ กั ม พู ช า ค ือ เ ค รื อ ง ดื มช ูกํ า ลั ง ยี ห ้อ “จั ม พ ์ส ต า ร์ท ” (Jump
Start) ผสมจิน เส็ ง ชาเขีย ว และวิต ามินรวม มี 2 รสชาติ ได ้แก่ รสผลไม ้
รวม และรสนํ าทั บ ทิม ในรู ป แบบกระป๋ องขนาด 245 มล.
 วางจํา หน่ า ยโดนั ท สไตล์ญี ปุ่ น รสชาติใ หม่ค ือ รสช็ อ กโกแลต ยีห ้อ “อะ
สไมลล์” ในราคาขายชินละ 12 บาท
เดือ นกุ ม ภาพ น
ั ธ์
 ได ้รั บ ราง วั ล “SME ยั ง ยืน ” โ ดย บริษั ท ซี พ ี ออลล์ จํ า กั ด (มหาชน )
ร่ ว มกั บ สํ า นั ก ส่ ง เสริม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (สสว.) และ
กรมส่ ง เสริม อุต สาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุต สาหกรรม จั ด “โครงการ
เซเว่น อีเ ลฟเว่น เอสเอ็ ม อีไ ทยยั งยืน 2559” เพือมอบรางวั ล ให ้กั บ คู่ค ้า
เอสเอ็ ม อีท ีจํา หน่ า ยส น
ิ ค ้าผ่ า นทางช่ อ งทางของเซเว่น อีเ ลฟเว่น และ
ทเวนตีโฟร์ช ็ อ บปิ ง ทีมีศั ก ยภาพในแต่ล ะด ้าน โดยแบ่ง เป็ น 8 ประเภท
13 รางวั ล เช่ น SME ยั งยืน SME ดาวรุ่ ง SME สิน ค ้าเกษตร SME สิน ค ้า
ชุม ชน เป็ นต ้น
เดือ นมีน าคม
 วางจํา หน่ า ย Zenya Mocktail” เครื องดืมแนวใหม่ ทีพร อ้ มสนุ ก สดชืน
บรรจุใ นถุง รู ป แบบใหม่ ดีไ ซน์ เ ก๋ไ ก๋ พกพาสะดวก โดยมี 2 รสชาติ คือ
“Magarita Mocktail” แ ล ะ “Mai Tai Mocktail” ร า ค า ข า ย ถ ุง ล ะ 30
บาท โดยจํา หน่ า ยทีร า้ นอิมสะดวก 7-Eleven บางสาขา เพื อต ้อนรั บ ฤดู
ร อ้ น
เดือ นเมษายน
 วางจํ า หน่ า ยเครืองดืมปรุ ง สํ า เร็ จ ชนิด ผงพร อ้ มชงรสชาติใ หม่ คือ มะม่ว ง
โยเกิรต
์ ปั น ในมุมกาแฟสด All Café ทีร ้านอิมสะดวก 7-Eleven เพื อต ้อนรั บ
ฤดูร อ้ น
เดือนมิถุนายน
 ได ้รับคะแนนในระดับดีมาก (98 จาก 100 คะแนน) ในโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุม AGM ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทยร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เดือนกรกฎาคม
 วางจํ า หน่ า ยเครืองดืมปรุ ง สํ า เร็ จ ชนิดผงพร อ้ มชงรสชาติใ หม่ คือ แอปเปิ ล
โยเกิร์ตปั น ในมุมกาแฟสด All Café ทีร ้านอิมสะดวก 7-Eleven เพือต ้อนรับ
ฤดูฝน
 ถูกจัดอันดับหลักทรั พย์ใ น ESG 100 ปี 2560 โดยสถาบันไทยพั ฒ น์ประกาศ
100 หลักทรัพย์จดทะเบียนทีโดดเด่นด ้านสิงแวดล ้อม สั งคม และธรรมาภิบาล
ให ้ผู ้ลงทุน เป็ นตัวเลือกในการลงทุนทีให ้ผลตอบแทน "มากกว่าเม็ดเงินกําไร"
เดือนสิงหาคม


วางจําหน่ายโดนัทรูปแบบใหม่ สไตล์ญปุ่ี น คือ สโนว์ว ี โดนัททวิสต์ ยีห ้อ
“อะ สไมลล์” ในราคาขายชินละ 15 บาท
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การเปลียนแปลงและพ ัฒนาการทีสํ าค ัญในช่วงปี 2560
เดือนตุลาคม
 ได ้รั บรางวัล Total Innovation Management 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย ตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับสํ านั กงานนวัตกรรม
แห่งชาติ
 ฉลองครบรอบ 10 ปี Zenya ในกัมพูชาโดยจัดแคมเปญลุ ้นรางวัลใหญ่ โดยมี
แพนเค ้ก เขมนิจ จามิกรณ์ เป็ นแบรนด์แอมบาสเดอร์
เดือนพฤศจิกายน
 ได ้รั บการประเมินผลสํ ารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในปี 2560
อยู่ใ นระดับดี จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนั บสนุนจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปี นีบริษัทฯมีคะแนนดีขนจาก
ึ
70% ใน
ปี กอ
่ นเป็ น 79%
 ได ร้ ั บ สิท ธิใ นการผลิต และจํ า หน่ า ยสิน ค ้าโดยใช ้ตั ว การ์ตูน คาแร็ ค เตอร์ 5
ค า แ ร็ ค เ ต อ ร์ ป ร ะ ก อ บ ด ว้ ย Hello Kitty, My Melody, Kerokerokeroppi,
Pompompurin และ Bad badtzmaru ในประเทศไทย ผ่ า นร า้ นอิมสะดวก
7-Eleven ซึงสิน ค ้าทีบริ ษั ทฯ ได ้รั บ สิท ธิค รอบคลุมสินค ้า 2 กลุ่ม หลั ก คือ
1) Non-Food เช่น ขวดใส่ นํ า กระปุกใส่ คอนตอนบัต แม็คเน็ ต 2) Cosmetic
ได ้แก่ แฮนด์ครีม แฮนด์เจล ลิปบาล์ม
 วางจํ า หน่ า ยเครืองดืมเย็ นในโถกด รสชาติใ หม่ คือ เครืองดืมช็ อกโกแลต
Hershey’s Freeze โดยบริษัทฯ ได ้เป็ นผู ้จัดจําหน่าย Hershey’s Freeze ผ่าน
ความร่วมมือกับ Sunny Sky Products, LLC ผู ้ได ้รั บสิทธิในการผลิตและจัด
จําหน่ายเครืองดืมช็อกโกแลต Hershey's Freeze ในร ้านอิมสะดวก 7-Eleven
ทัวประเทศ เพือต ้อนรับเทศกาลในช่วงปลายปี นี
 วางจําหน่ ายซอส Easy Dip โดยใช ้ทานคูก
่ ับอาหารและขนม มี 3 รสชาติคอ
ื
ซอสซาวร์ชส
ี ซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี และซอสช็ อคโกแลต ร ้านอิมสะดวก 7Eleven ทัวประเทศ
 ลงนามบันทึกข ้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ Quanjain Group
Co., Ltd. จากประเทศจีน ซึงความร่ ว มมือ ในครั งนี สืบ เนืองมาจากทังสอง
บริษั ทต่า งก็ ม ีศั กยภาพในการเติบ โตทางธุ รกิจ และเล็ ง เห็นถึง แผนพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงช่องทางการจัดจําหน่ายให ้มีความแข็งแกร่งมากขึน
 ได ร้ ั บ รางวั ล ดีเ ด่น ประเภทรางวั ล บริษั ทจดทะเบีย นด ้านนั ก ลงทุน สั ม พั น ธ์
ประจําปี 2560 จากตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงิน
การธนาคารจัดงาน SET Award 2017 เพือเป็ นการประกาศเกียรติคณ
ุ และเชิด
ชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน และ
บริษัททีปรึกษาทางการเงิน ทีมีความยอดเยียมและดีเด่นในด ้านต่างๆ จากผล
การดําเนินงานปี 2559
เดือนธ ันวาคม


วางจํ าหน่ ายผงชีส โฟมเบส สํ า หรั บใส่ เครืองดืมปรุง สํ าเร็ จชนิดผงพร ้อมชง
รสชาติตา่ ง ๆ ในราคาเพิมโฟมชีส 15 บาท เช่น ชามะนาว ชีส , ชานม ชีส และ
ชาเขีย วนมมั ท ฉะ ชี ส เป็ นต ้น ในมุ ม กาแฟสด All Café ทีร า้ นอิมสะดวก
7-Eleven
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ผ ังโครงสร้างองค์กร
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ความร ับผิดชอบต่อส ังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดมันและให ้ความสํ าคัญกับหน ้าทีและความรั บผิดชอบต่อสังคมและผู ้มี
ส่วนได ้เสีย ได ้แก่ ผู ้ถือหุ ้น ลูกค ้า คูค
่ ้า พนั กงาน ชุมชน และสั งคมรอบด ้าน เพือสร ้างความยังยืนในการดําเนินธุรกิจ
และสามารถบริหารกิจ การให ้เติบ โตได ้อย่า งมันคงและเป็ นทียอมรั บ ในสั ง คม รวมทั งได ้ปลูก ฝั งแนวความคิด
ดังกล่าวให ้กับพนั กงานทุกระดับชัน ซึงได ้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะผู ้บริหาร ผู ้จัดการฝ่ าย พนั กงานและผู ้มีสว่ น
ได ้เสียกลุม
่ อืนๆ ให ้ถือปฏิบัตเิ ป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน ทังนี บริษัทฯ ได ้มีนโยบายในการดําเนินงาน โดยมุง่ เน ้นความ
รับผิดชอบต่อสั งคม ซึงสามารถแบ่งออกเป็ น 8 ด ้าน ดังต่อไปนี
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการบริหารงานเพือให ้ธุรกิจเติบโตอย่างยังยืนและมันคง ภายใต ้การ
ดําเนินงานด ้วยความรอบคอบ ซือสั ตย์สจ
ุ ริต มีความเป็ นมืออาชีพ โปร่ง ใส ถูกต ้องตามเกณฑ์และระเบียบปฏิบัต ิ
ตามกฎหมายต่างๆ โดยยึดถือตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีทกํ
ี าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ได ้ปฏิบัตต
ิ ่อคู่ค ้าและเจ ้าหนีอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค ไม่เอารั ดเอาเปรียบ โดยปฏิบัตต
ิ าม
เงือนไขทางการค ้า และ/หรือข ้อตกลงตามสั ญญาทีทําร่วมกันอย่างเคร่งครั ด เพือพั ฒนาความสั มพันธ์ทางธุรกิจที
ก่อให ้เกิดประโยชน์ของทังสองฝ่ ายและปฏิบัตต
ิ อ
่ คู่แข่ง ขันทางการค ้าอย่างเป็ นธรรม ไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการ
โจมตี ให ้ร ้ายหรือทําลายชือเสียงของคูแ
่ ข่งขัน
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชน
ั
บริษัทฯ ตระหนั กถึงความสํ าคัญของการบริหารงานและการดําเนินธุรกิจภายใต ้หลักธรรมาภิบาล โดย
ยึดหลักการดําเนินธุรกิจด ้วยความสุจริตและโปร่ง ใส ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 5/2558 ซึงประชุมเมือ
วันที 5 สิงหาคม 2558 จึงได ้มีมติอนุมัตน
ิ โยบายการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปลูกจิตสํ านึกให ้ผู ้บริหารและ
พนั ก งานทุกคนในองค์ก รตระหนั ก ถึง พิษ ภัย ของการทุจ ริต คอร์รัป ชั น สร า้ งค่า นิย มทีถูก ต ้องและทัศนคติใ ห ้กับ
พนั กงานในการปฏิบัตห
ิ น ้าทีด ้วยความซือสั ตย์ส ุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตําแหน่ง หน ้าทีของตนเอง หรือเอือ
ประโยชน์ใดๆ ให ้กับคนอืน ไม่ว่าจะเป็ นการดําเนินงานโดยทางตรงหรือทางอ ้อม และห ้ามใช ้โอกาสจากตําแหน่ง
หน ้าทีในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวหรือของครอบครัว และเพิมความเชือมันต่อผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ าย และ
ให ้เปิ ดเผยนโยบายการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชันให ้พนั กงานทุกคนรับทราบเพือปฏิบัตต
ิ าม โดยได ้มีการส่งพนั กงาน
เข ้าอบรมหลักสูตรการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชั นเบืองต ้น เพือให ้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขันตอนการวางระบบการ
ป้ องกันการทุจริตในองค์กร
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให ้ความสํ าคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัตต
ิ อ
่ พนั กงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและเป็ น

ธรรม ไม่ว่าจะมีความแตกต่างด ้านเชือชาติ ศาสนา เพศ หรือด ้านสภาพร่างกาย โดยบริษัทฯ ยึดมันในวัฒนธรรม
องค์กรทีให ้พนั กงานทุกคนยึดถือปฏิบัตเิ ป็ นแนวทางในการทํางาน เพือให ้พนั กงานมีความเป็ นอยู่ร่วมกันภายใต ้
สภาพแวดล ้อมการทํางานทีมีความสุขและยอมรับซึงกันและกัน อีกทังยัง ส่งเสริมให ้พนั กงานมีส ่ วนร่วมในการทํา
ประโยชน์กับสั งคมทังทางตรงและทางอ ้อม
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4.

การปฏิบ ัติตอ
่ พน ักงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ มีจด
ุ มุง่ หมายในการบริหารบุคคล โดยการคัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว ้ซึงพนั กงานทีมี

ประสิท ธิภ าพ ทั งนี เพือให ้การดํ า เนิน กิจ การของบริษั ทฯ บรรลุเ ป้ าหมายอย่า งมีป ระสิท ธิผ ล โดยบริษั ท ฯ ให ้
ผลตอบแทนทีเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถของพนั กงานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงได ้กับบริษั ทที
ประกอบธุรกิจเดียวกัน อีกทังมีการดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให ้พนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี บริษัทฯ มี
การพัฒนาบุคลากร โดยจัดให ้มีการฝึ กอบรมเพิมพูนทักษะในการทํางานอย่างต่อเนือง และเป็ นการเปิ ดโอกาสให ้
พนั กงานเจริญก ้าวหน ้าในการทํางาน ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน โดยส่งเสริมให ้พนั กงานได ้
แสดงความเห็นของตนทังทางตรงและทางอ ้อม อันจะนํ ามาซึงประโยชน์ใ นการแก ้ปั ญหาร่วมกัน ในปี นีมีการจัด
กิจกรรมในการให ้ความสํ าคัญกับค่านิยมหลักองค์กร ได ้แก่ กิจกรรม TACC : Creative Activity เป็ นการเน น
้ ด ้าน
ความคิดสร ้างสรรค์ใหม่ โดยการให ้พนั กงานแต่งกายตามสีทสั
ี งกัด ตามธีมทีกําหนด

5. ความร ับผิดชอบต่อผูบ
้ ริโภค
บริษัทฯ มุ่ง พั ฒ นาผลิตภัณฑ์เครืองดืมทีมีเอกลักษณ์เฉพาะ เพือช่วยเสริมคุณภาพชีวต
ิ ให ้แก่ผู ้บริโภค
ด ้วยความมุ่ง มันและตระหนั กถึงบทบาททีหลากหลายของแต่ละบุคคลในแต่ละวัน ในแต่ละช่วงของชีวต
ิ และส่ง
มอบความกินดีอยูด
่ ใี ห ้แก่ทก
ุ คนเพือสั งคมทีเข ้มแข็ง
บริษัทฯ ให ้ความสํ าคัญกับความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค โดยได ้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี
-

GMP (Good Manufacturing Practice) หลั ก เกณฑ์และวิธ ีการทีดีใ นการผลิต อาหาร เป็ นระบบ
ประกั น คุณภาพทีมีการปฏิบั ตใิ นการผลิตอาหารเพือให ้เกิดความปลอดภั ย โดยได ้รั บทีโรงงาน
อําเภอบ ้างบึง จัง หวัดชลบุรี ซึงเป็ นระบบประกันคุณภาพพืนฐานก่อนทีจะพัฒนาไปสูร่ ะบบประกัน
คุณภาพอืนๆ ต่อไป
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-

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ระบบควบคุมการผลิตอาหารเพือให ้ได ้อาหาร
ทีปลอดภัยจากอันตรายจากสารเคมี เชือโรค และสิงแปลกปลอม โดยได ้รับทีโรงงาน อําเภอบ ้าง
บึง จังหวัดชลบุรี

-

Healthier Choice จากประเทศสิงคโปร์ เป็ นการรั บรองว่าบริษัทฯ ให ้ความสํ าคัญกับสุขภาพ โดย
การควบคุมปริมาณความหวานของผลิตภัณฑ์ให ้เหมาะสม

-

Thailand Trust Mark จากกรมส่ ง เสริม การค ้าระหว่า งประเทศ กระทรวงพาณิช ย์ โดยเป็ นตรา
สั ญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค ้าทีกําหนดขึนเพือส่ งเสริมคุณค่าของสินค ้าและบริการของไทยที
ผลิตในประเทศไทย

-

หลักเกณฑ์การปฏิบัตแ
ิ ละหลักการทัวไปเกียวกับสุขลักษณะอาหารตามมาตรฐานสากลของ Codex
Alimentarius อายุใบรับรอง 12 พฤศจิกายน 2560 ถึง 12 พฤศจิกายน 2563

-

ระบบการวิเ คราะห์อั น ตรายและจุ ด วิก ฤตที ต อ้ งควบคุ ม และแนวทางในการนํ าไปใช ้ตาม
มาตรฐานสากลของ Codex Alimentarius อายุใบรับรอง 12 พฤศจิกายน 2560 ถึง 12 พฤศจิกายน
2563

6. การดูแลร ักษาสิงแวดล้อม
บริษัทฯ ให ้ความสํ าคัญในเรืองความรั บผิดชอบต่อสั งคมทุกด ้าน โดยเฉพาะผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับ
สิงแวดล ้อมจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี นีบริษัทฯ ได ้คัดสรรบรรจุภัณฑ์ทลดใช
ี
้ทรัพยากรธรรมชาติ
ได ้แก่ 1) เครืองดืม Zenya Mock tail บรรจุใ นถุง ซิปล็อค ซึงสามารถนํ ากลับมาใช ้ใหม่ได ้ 2) ซอสจิมจุ่ม (Easy
Dip) ได ้มีการพั ฒ นาเลือกบรรจุภัณฑ์ใ ห ้ลดการใช ้พลาสติกน อ้ ยลงกว่าปกติ โดยยัง คงมีคุณภาพทีดี นอกจากนี
บริษัทฯ ยัง ปลูกจิตสํ านึกทีดีใหกั้ บพนั กงานในการให ้ความสํ าคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิงแวดล ้อมทังภายในและ
ภายนอกองค์กร
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7. การร่วมพ ัฒนาชุมชนและส ังคม
บริษัทฯ ตระหนั กเสมอว่าชุมชนและสั งคมทีเข็มแข็ง มีการพัฒ นาทียังยืน มีความสํ าคัญยิงในฐานะเป็ น
ปั จจัยเอือต่อ การดําเนินธุรกิจ ดัง นั น บริษัทฯจึง ตังเป้ าทีจะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสั งคมอย่างต่อเนือง
และได ้เข ้าไปมีสว่ นร่วมส่งเสริมทางด ้านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี



บริษัทฯ มีส ่ วนร่วมในการนํ าขนม จํานวน 10,000 ชิน เพือให ้กับประชาชนทีไปร่วมงานพระราชพิธ ี
ถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพือ
ถวายเป็ นพระราชกุศล ทีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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บริษัทฯได ้ถวายเครืองดืมชาเขียวเชนย่า และสั ง ฆทาน แด่ส มเด็จพระมหาสั ง ฆราชบัวคลี ทรงเป็ น
ประมุขสงฆ์แห่งธรรมยุตก
ิ นิกายในประเทศกัมพูชา ในโอกาสทําบุญอาคารสํ านั กงานใหม่ทประเทศ
ี
กัมพูชา



บริษัทฯ ได ้ร่วมสนั บสนุ นโครงการ “สานพลัง พลิกชีวต
ิ ผู ้ป่ วยมะเร็ ง 13,000 ราย” โดยเป็ นกิจกรรม
สร ้างสรรค์เพือสั งคม จัดโดยตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ บริษัท
อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพือสั งคม จํากัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

15 | P a g e

เนืองจากปั จจุบัน โรคมะเร็ งเป็ นสาเหตุการเสียชีวต
ิ อันดับหนึงของคนไทย ต่อเนืองกันมา 10 ปี
โดยคนไทยป่ วยเป็ นโรคมะเร็ง ปี ละประมาณ 130,000 ราย เสียชีวต
ิ จากโรคมะเร็ง ปี ละ 67,000 ราย
หรือทุกๆ 8 นาที จะมีผู ้เสียชีวต
ิ จากโรคมะเร็ ง 1 ราย โดยโครงการนีได ้จัดทําสมุดบันทึกการรักษา
(Survivor Planner) เพือมอบให ้ผู ้ป่ วยมะเร็ ง อย่างน อ้ ย 13,000 ราย (10% ของผู ป
้ ่ วยมะเร็ ง ใหม่
130,000 ราย ในประเทศไทย) ในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ 15 แห่งทัวประเทศ เพือให ้ผู ้ป่ วยมะเร็ง
มีความรู ้ ความเข ้าใจในการรั บมือกับโรคมะเร็ ง อย่างถูกต ้อง เห็นความสํ าคัญของการจดบันทึกการ
รักษาและเพือเป็ นการเพิมอัตราการรอดชีวต
ิ และคุณภาพชีวต
ิ ทีดี พร ้อมกับกําลังใจในการต่อสู ้กับโรค
นอกจากนียังพบว่าญาติหรือผู ้ดูแลผู ้ป่ วยก็ขาดความรู ้ความเข ้าใจทีถูกต ้องในการดูแลผู ้ป่ วยโรคมะเร็ง
เช่นกัน ซึงสิงเหล่านีมีผลกับการรักษาและอัตราการรอดชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยมะเร็งเป็ นอย่างมาก
วัตถุประสงค์ของโครงการ “สานพลัง พลิกชีวต
ิ ผู ้ป่ วยมะเร็ง 13,000 ราย” คือ
1) เพือช่วยให ้ผู ้ป่ วยมะเร็งสามารถรับมือกับโรค และเพิมอัตราการรอดชีวต
ิ
2) เพือสร ้างความตระหนั ก ให ้ความรู ้และเสริมสร ้างกําลังใจให ้กับผู ้ป่ วยมะเร็งและคนในสั งคม
3) เพือสร ้างคุณค่าแรงบันดาลใจให ้กับองค์กรในการทําประโยชน์เพือสั งคม
โดยบริษัทฯ เห็นว่าโครงการฯนี เป็ นโครงการทีช่วยกันเปลียนแปลงสั งคม และช่วยเหลือผู ้ป่ วย
มะเร็งทีไม่ใช่แค่การบริจาคเงินเท่านั น
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ทีมพนั กงาน จิตอาสาได ้ร่วมบริจาคโลหิตให ้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพือช่วย
ให ้ผู ้ป่ วยมีโ ลหิตในการรั กษาอย่างสมําเสมอเพิมมากขึน และช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิต ที
สํ านั กงานใหญ่ของบริษัทฯ อาคารยูเอ็มทาวเวอร์



บริษัทฯ ได ้บริจาคชาเขียวเชนย่าให ้กับสถานคุ ้มครองคนไร ้ทีพึง จังหวัดนนทบุรี



ในปี 2558 บริษัทฯได ้บริจาคเครืองกรองนํ าดืมกับโครงการปั นนํ า (ใจ) ให ้ชุมชน โดยผู ้บริหารนํ าทีม
พนั กงาน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) มอบเครืองกรองนํ าดืมนํ าสะอาดพร ้อมติดตัง
ทีโรงเรียนบ ้านหนองปลาไหล และโรงเรียนวัดหนองกานํ า จังหวัดชลบุรี ซึงเป็ นพืนทีโดยรอบบริเวณ
โรงงานของเรา ทีอําเภอบ ้านบึง จัง หวัดชลบุรี และปั จจุบันยังคงให ้การสนั บสนุนการเปลียนไส ้กรอง
ของเครืองกรองนํ า จุดประสงค์หลักคือ เพือสนั บสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบําเพ็ญประโยชน์
ดําเนินกิจกรรมทีมีคณ
ุ ค่าต่อสั งคมรอบข ้างเป็ นสํ าคัญ
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8. การมีนว ัตกรรม
บริษัทฯ ส่งเสริมการศึกษาค ้นคว ้านวัตกรรมใหม่ ๆ เพือเพิมศั กยภาพในการทํางานอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อ สั ง คมและผู ้มีส ่ วนได ้เสีย ซึงบริษั ทฯจะไม่ล่ว งละเมิดทรั พย์สน
ิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิของผู ้อืน ในปี 2560
บริษั ทฯยั ง ได ้เข ้าร่ ว มกั บ ภาครั ฐ บาล โดยภาครั ฐ บาลได ้มีก ารจั ด ทํ า โครงการเมือ งนวั ต กรรมอาหาร ( Food
Innopolis) ซึงเป็ นโครงการทีจะนํ าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช ้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมของไทย จึงทําให ้บริษัทฯมีองค์ความรู ้ต่าง ๆ เพิมมากขึน นอกจากนี บริษัทฯได ้ส่งพนั กงานเข ้าร่วมอบรม
เกียวกับนวัตกรรม เช่น Flavored Alcoholic Beverages, Packaging talk, Innovation Trend & opportunities,
Innovation strategy & process เป็ นต ้น
ในปี 2560 บริษัทฯได ้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยียม” (Total Innovation 2017) ซึงเป็ นรางวัล
ทีรับรองความ สามารถทางนวัตกรรม จากสํ านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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ผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย


ลูกค ้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค ้าโดยเน ้นการผลิตสินค ้าทีมีคณ
ุ ภาพ ได ้มาตรฐาน
และสามารถตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าได ้อย่างครบถ ้วน การรักษาความลับของลูกค ้า ให ้
ความสํ า คั ญ ต่ อ การกํ า หนดราคาขายและเงือนไขทีเหมาะสม นอกจากนี บริษั ทฯ จั ด ให ม
้ ี
กระบวนการทีสามารถให ้ลูกค ้าแจ ้งถึงปั ญหาหรือข ้อร ้องเรียนเกียวกับผลิตภัณฑ์



คูค
่ ้าและเจ ้าหนี : บริษัทฯ ได ้ปฏิบัตต
ิ อ
่ คูค
่ ้าและเจ ้าหนีอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค มีความซือสั ตย์ในการ
ดําเนินธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคูค
่ ้าและเจ ้าหนี รวมถึงมีจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัตต
ิ ามเงือนไขทางการค ้า และ/หรือข ้อตกลงตามสั ญญาทีทําร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด เพือพัฒนาความสั มพันธ์ทางธุรกิจทีก่อให ้เกิดประโยชน์ของทังสองฝ่ าย โดยบริษัทฯมุง่ ทีจะ
พัฒนาและรักษาสั มพันธภาพทียังยืนกับคูค
่ ้าและคูส
่ ั ญญา ทีมีวัตถุประสงค์ชด
ั เจนในเรืองคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และมีความเชือถือซึงกันและกัน รวมทังมีการกําหนดผู ้ผลิตทีเป็ นพันธมิตรหลัก



คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีดีและกฎหมายทีกําหนดไว ้ รั กษาบรรทัดฐาน
ของข ้อพึงปฏิบัตใิ นการแข่งขัน และหลีกเลียงวิธก
ี ารไม่สจ
ุ ริตเพือทําลายคูแ
่ ข่ง ไม่กระทําการใด ๆ ที
เป็ นการละเมิดทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาของผู ้อืนหรือคูแ
่ ข่งทางการค ้า



พนั กงาน : บริษัทฯ ตระหนั กถึงความสํ าคัญของพนั กงานทุกคน ซึงจะมีสว่ นร่วมในการขับเคลือนให ้
บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุง่ เน ้นในการพัฒนาศั กยภาพและ
ความรู ค
้ วามสามารถ และทั กษะของพนั กงานอย่างต่อเนื อง รวมถึง พิจารณาให ้ผลตอบแทนที
เหมาะสมตามความรู ค
้ วามสามารถของพนั กงานแต่ละคนและสามารถเทียบเคียงได ้กับบริษัทที
ประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล ้อมในการทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวต
ิ
และความปลอดภัยในการทํางาน ทังนี บริษัทฯ ได ้ถือปฏิบัตต
ิ ่อพนั กงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและ
เป็ นธรรม



ผู ้ถือหุ ้นและนั กลงทุน : บริษัทฯมุ่งให ้มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซือสั ตย์ และโปร่งใส
โดยการเปิ ดเผยข ้อมูลต่อผู ้ถือหุ ้นอย่างถูกต ้อง ครบถ ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ภายใต ้กรอบของ
หลักจริยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี มีการนํ าเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ฐานะ
ข ้อมูลทางการเงิน และรายงานอืน ๆ โดยสมําเสมอและครบถ ้วนตามความเป็ นจริง และบริษัทฯ
ปฏิบัตต
ิ อ
่ ผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู ้ถือหุ ้น



ชุมชนและสั งคม : ด ้วยตระหนั กดีว่าเราเปรียบเสมือนส่ วนหนึงของสั งคมทีจะร่ วมก ้าวเดินไปสู ่ ก าร
พัฒนาสั งคมและสิงแวดล ้อมเพือความยังยืนสืบไป บริษัทฯ เน ้นการปลูกฝั งจิตสํ านึก ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสั งคมให ้เกิดขึนในบริษัทฯ อย่างต่อเนือง รวมถึงสนั บสนุนกิจกรรมทีก่อให ้เกิดประโยชน์
ต่อส่ วนรวม และไม่กระทําการใดๆ ทีขัดหรือผิดกฎหมาย โดยมีนโยบายการดํ าเนินงานด ้านความ
รับผิดชอบต่อสั งคมอย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัตก
ิ ันภายในองค์กร
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การประเมินผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
กลุม
่ ของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
ลูกค ้า

แนวทางการมีสว่ นร่วม
 การประชุมลูกค ้า
 กิจกรรม Work shop
 กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน
 ตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าได ้อย่างครบถ ้วน
 สามารถให ้ลูกค ้าแจ ้งถึงปั ญหาหรือข ้อร ้องเรียนเกียวกับผลิตภัณฑ์

คูค
่ ้าและเจ ้าหนี

 การจัดประชุมร่วมกับลูกค ้า
 มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัตต
ิ ามเงือนไขทางการค ้า
 มีการกําหนดคูค
่ ้า/ผู ้ผลิตทีเป็ นพันธมิตรหลัก (Key Strategic Partner)

คูแ
่ ข่ง

 ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีดีและกฎหมายทีกําหนดไว ้
 รักษาบรรทัดฐานของข ้อพึงปฏิบัตใิ นการแข่งขัน

พนั กงาน

 Application Line; Line Group, Line Official
 Intranet
 การประชุมกับพนั กงานรายไตรมาส (Town hall)
 การพั ฒนาศั กยภาพและความรู ค
้ วามสามารถ และทักษะของพนั กงาน
อย่างต่อเนือง
 ปฏิบัตต
ิ อ
่ พนั กงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
 ความปลอดภัยในการทํางาน

ผู ้ถือหุ ้นและนั กลงทุน

 ได ้รับรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด ้านนั กลงทุนสั มพั นธ์
ประจํ าปี 2560 จากตลาดหลั กทรั พย์แห่งประเทศไทยร่ วมกับวารสาร
การเงินการธนาคารในงาน SET Award 2017
 การประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี ตามมาตรฐาน AGM Checklist โดย
สมาคมส่ งเสริมผู ้ลงทุนไทย บริษัทฯได ้คะแนน 98 คะแนน จาก 100
คะแนนเต็ม
 การประเมินการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษั ทไทย บริษั ทฯ ได ้รั บ คะแนน 79% (ระดั บ ดี) ซึงเพิมขึนจากปี
ก่อนทีมีคะแนน 70% (ระดับดี) การเดินสาย Roadshow ทังในประเทศ
และต่างประเทศ
 การเยียมชมกิจการ (Company Visit)
 ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู ้ลงทุน (Opportunity Day)

ชุมชนและสั งคม

 บริษัทฯ ได ้ร่วมสนั บสนุนโครงการ “สานพลัง พลิกชีวต
ิ ผู ้ป่ วยมะเร็ง
13,000 ราย” โดยเป็ นกิจกรรมสร ้างสรรค์เพือสังคม จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ บริษัท อาร์ต
ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพือสั งคม จํากัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ


20 | P a g e

กิจกรรมบริจาคสินค ้าของบริษัทให ้กับสถานสงเคราะห์และมูลนิธต
ิ า่ ง ๆ

การกําก ับดูแลกิจการ
นโยบายการกําก ับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให ้ความสํ าคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีดี เนืองจากพิจารณาเห็นว่าเป็ นกลไกสํ าคัญในการ
นํ าไปสู ่ การมีระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ โปร่ง ใส และสามารถตรวจสอบได ้ ซึงจะช่วยสร ้างความเชือมัน
และความมันใจต่อผู ้ถือหุ ้น ผู ้ลงทุน ผู ้มีสว่ นได ้เสีย และผู ้ทีเกียวข ้องทุกฝ่ าย โดยการมีการกํากับดูแ ลกิจการทีดีจะ
เป็ นเครืองมือเพือเพิมมูลค่า สร ้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทังส่งเสริมการเติบโตอย่างยังยืนของบริษัทฯ ใน
ระยะยาว นอกจากนี บริษัทฯยัง ให ้ความสํ าคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียงอย่างใกล ้ชิด
ดังนั น บริษัทฯ จึงกําหนดให ้มีนโยบายในการกํากับดูแลกิจการทีดี ตามทีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึงครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
หมวดที 1 สิทธิของผูถ
้ อ
ื หุน
้ (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนั กและให ้ความสํ าคัญในสิทธิพนฐานต่
ื
าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น ได ้แก่ สิทธิการซือขายหรือโอน
หุ ้น สิทธิในการได ้รับข ้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข ้าร่วมประชุมเพือใช ้สิทธิออกเสียงในที
ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือแต่งตังหรือถอดถอนกรรมการ แต่ง ตังผู ้สอบบัญชี และเรืองทีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การ
จัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรือการแก ้ไขข ้อบัง คับและหนั งสือบริคณห์สนธิและข ้อบัง คับ การลดทุนหรือเพิมทุน
เป็ นต ้น
นอกเหนือจากสิทธิพืนฐานต่างๆ ข ้างต ้นแล ้ว บริษัทฯ ยัง ได ้ดําเนินการในเรืองต่างๆ ทีเป็ นการส่งเสริม
และอํานวยความสะดวกในการใช ้สิทธิของผู ้ถือหุ ้น



จัดส่งหนั งสือนั ดประชุมให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบล่วงหน ้าก่อนวันประชุมอย่างน ้อย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา
สถานที และวาระการประชุม พร ้อมทังระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯไว ้อย่างชั ดเจน รวมทัง
ได ้แนบเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจําปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่าง ๆ และ
หนั งสือมอบฉั นทะ ซึงได ้แนบไปพร ้อมกับหนั งสือเชิญประชุม เพือส่งให ้กับผู ้ถือหุ ้นทุกรายตามรายชือ
ทีปรากฏในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น ณ วันทีบริษัทฯประกาศงดรับลงทะเบียนการโอนหุ ้น และได ้เผยแพร่
หนั งสือเชิญประชุม และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัทฯล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30
วันก่อนวันประชุม เพือให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ศึกษาข ้อมูลต่าง ๆ ก่อนวันประชุม รวมถึงได ้โฆษณาคําบอกกล่าว
นั ดประชุมในหนั งสือพิมพ์ตด
ิ ต่อกันไม่น อ้ ยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพือบอกกล่าวให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้
เตรียมตัวล่วงหน ้าก่อนการประชุม ซึงเป็ นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535



การให ้สิทธิผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี และเสนอชือบุคคลเพือเข ้ารับเลือกตัง
การเป็ นกรรมการล่วงหน ้า โดยเลขานุการบริษัทจะเป็ นผู ้รวบรวมหัวข ้อวาระการประชุมตามทีผู ้ถือหุ ้น
เสนอ และนํ าเข ้าทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ในส่วนของการเสนอชือบุคคลเพือเข ้ารั บการพิจารณา
เลือกตังเป็ นกรรมการ เลขานุ การบริษั ทจะเป็ นผู ร้ วบรวมรายชือเสนอต่ อคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู ้พิจารณารายชือและ
คุณสมบัตข
ิ องบุคคลทีผู ้ถือหุ ้นเสนอชือ และนํ าผลการพิจารณาเข ้าทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพือ

21 | P a g e

พิจารณาต่อไป กรณีทคณะกรรมการบริ
ี
ษัทมีมติอนุมัตใิ ห ้นํ าวาระดังกล่าวเสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ ้น
บริษัทฯจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผ ้ถือหุ ้นต่อไป



ในกรณีทผู
ี ้ถือหุ ้นไม่สามารถเข ้าร่วมประชุมได ้ บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉั นทะให ้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข ้าร่วมประชุมแทนตนได ้ โดยใช ้หนั งสือมอบฉั นทะแบบหนึงแบบใดที
บริษัทฯ ได ้จัดส่งไปพร ้อมหนั งสือนั ดประชุม



เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซั กถาม แสดงความคิดเห็นและข ้อเสนอแนะต่างๆ ได ้อย่างเต็มทีและอิสระ



ภายหลังการประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข ้อมูลอย่างถูกต ้อง ครบถ ้วน
และได ้เปิ ดเผยมติทประชุ
ี
มผู ้ถือหุ ้นให ้ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยหลังจากเสร็จสินการประชุม
ภายใน 9.00 น.ของวันถัดไป พร ้อมทังผลการลงมติในแต่ละวาระ จํานวนเสียงทีเห็นด ้วย ไม่เห็น
ด ้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ทังนี บริษัทฯได ้เผยแพร่รายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นภายใน 14 วัน
นั บจากวันประชุมไปยังเว็ปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็ปไซด์ของบริษัทฯ

หมวดที 2 การปฏิบ ัติตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ อย่างเท่าเทียมก ัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัตแ
ิ ละคุ ้มครองสิทธิของผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทังผู ้
ถือหุ ้นทีเป็ นผู ้บริหารและผู ้ถือหุ ้นทีไม่เป็ นผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นทีเป็ นคนไทยหรือผู ้ถือหุ ้นต่างชาติ ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่หรือ
ผู ้ถือหุ ้นรายย่อย บริษัทฯ มีนโยบายทีจะเพิมทางเลือกในการประชุมให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทีไม่ส ามารถเข ้าร่วมประชุมด ้วย
ตนเอง สามารถมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระหรือบุคคลอืนเข ้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู ้ถือหุ ้นได ้ รวมถึงเปิ ด
โอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจําปี และเสนอชือบุคคลเพือเข ้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการล่วงหน ้าในเวลาอันสมควร
การดําเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข ้อบัง คับของบริษัท ตามลําดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอ
รายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ ้วน พร ้อมแสดงข ้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทังจะไม่เพิมวาระ
การประชุมทีไม่มก
ี ารแจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบล่วงหน ้าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระทีมีความสํ าคัญทีผู ้ถือหุ ้นต ้องใช ้
เวลาในการศึกษาข ้อมูลก่อนการตัดสินใจ บริษัทฯได ้จัดทําหนั งสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี และรายงาน
ประจําปี ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นชาวต่างชาติ
คณะกรรมการบริษัท ได ้กําหนดมาตรการป้ องกันการใช ้ข ้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลทีเกียวข ้องซึงรวมถึง กรรมการ ผู ้บริหาร พนั กงาน และลูกจ ้าง รวมตลอดถึงคูส
่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิต ิ
ภาวะของบุคคลดังกล่าวทีเกียวข ้องกับข ้อมูล รวมถึงได ้กําหนดบทลงโทษเกียวกับการเปิ ดเผยข ้อมูลของบริษัทฯ
หรือนํ าข ้อมูลของบริษัทฯ ไปใช ้เพือประโยชน์ส ่ วนตนไว ้แล ้วตามนโยบายการป้ องกันการนํ าข ้อมูลภายในไปใช ้
ประโยชน์ รวมทังห ้ามมิให ้กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูส
่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะของบุคคล
ดัง กล่าว ซือขายหลักทรั พย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให ้แก่สาธารณชน
ทราบ โดยบริษัทฯ ได ้ดําเนินการแจ ้งให ้กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ เข ้าใจและรับทราบ เกียวกับภาระหน ้าที
ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่ส มรส และบุตรทียังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ ตลอดจนการ
รายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ตอ
่ สํ านั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

22 | P a g e

หมวดที 3 บทบาทของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ได ้ให ้ความสํ าคัญต่อสิทธิของผู ้มีสว่ นได ้เสียและปฏิบัตอ
ิ ย่างเป็ นธรรมต่อผู ้ทีเกียวข ้องทุกฝ่ าย
ทังภายในและภายนอกบริษัทฯโดยมีรายละเอียดดังนี



ลูกค ้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค ้าโดยเน ้นการผลิตสินค ้าทีมีคณ
ุ ภาพ ได ้มาตรฐาน
และสามารถตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าได ้อย่างครบถ ้วน การรักษาความลับของลูกค ้า ให ้
ความสํ าคัญต่อการกําหนดราคาขายและเงือนไขทีเหมาะสม นอกจากนี บริษัทฯ จัดให ้มี
กระบวนการทีสามารถให ้ลูกค ้าแจ ้งถึงปั ญหาหรือข ้อร ้องเรียนเกียวกับผลิตภัณฑ์



คูค
่ ้าและเจ ้าหนี : บริษัทฯ ได ้ปฏิบัตต
ิ อ
่ คูค
่ ้าและเจ ้าหนีอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค มีความซือสั ตย์ในการ
ดําเนินธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคูค
่ ้าและเจ ้าหนี รวมถึงมีจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัตต
ิ ามเงือนไขทางการค ้า และ/หรือข ้อตกลงตามสั ญญาทีทําร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด เพือพัฒนาความสั มพันธ์ทางธุรกิจทีก่อให ้เกิดประโยชน์ของทังสองฝ่ าย โดยบริษัทฯมุง่ ทีจะ
พัฒนาและรักษาสั มพันธภาพทียังยืนกับคูค
่ ้าและคูส
่ ั ญญา ทีมีวัตถุประสงค์ชด
ั เจนในเรืองคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และมีความเชือถือซึงกันและกัน รวมทังมีการกําหนดผู ้ผลิตทีเป็ นพันธมิตรหลัก



คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีดีและกฎหมายทีกําหนดไว ้ รั กษาบรรทัดฐาน
ของข ้อพึงปฏิบัตใิ นการแข่งขัน และหลีกเลียงวิธก
ี ารไม่สจ
ุ ริตเพือทําลายคูแ
่ ข่ง ไม่กระทําการใด ๆ ที
เป็ นการละเมิดทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาของผู ้อืนหรือคูแ
่ ข่งทางการค ้า



พนั กงาน : บริษัทฯ ตระหนั กถึงความสํ าคัญของพนั กงานทุกคน ซึงจะมีสว่ นร่วมในการขับเคลือนให ้
บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุง่ เน ้นในการพัฒนาศั กยภาพและ
ความรู ค
้ วามสามารถ และทั กษะของพนั กงานอย่างต่อเนื อง รวมถึง พิจารณาให ้ผลตอบแทนที
เหมาะสมตามความรู ค
้ วามสามารถของพนั กงานแต่ละคนและสามารถเทียบเคียงได ้กับบริษัทที
ประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล ้อมในการทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวต
ิ
และความปลอดภัยในการทํางาน ทังนี บริษัทฯ ได ้ถือปฏิบัตต
ิ ่อพนั กงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและ
เป็ นธรรม



ผู ้ถือหุ ้นและนั กลงทุน : บริษัทฯมุ่งให ้มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซือสั ตย์ และโปร่งใส
โดยการเปิ ดเผยข ้อมูลต่อผู ้ถือหุ ้นอย่างถูกต ้อง ครบถ ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ภายใต ้กรอบของ
หลักจริยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี มีการนํ าเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ฐานะ
ข ้อมูลทางการเงิน และรายงานอืน ๆ โดยสมําเสมอและครบถ ้วนตามความเป็ นจริง และบริษัทฯ
ปฏิบัตต
ิ อ
่ ผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู ้ถือหุ ้น



ชุมชนและสั งคม : ด ้วยตระหนั กดีว่าเราเปรียบเสมือนส่ วนหนึงของสั งคมทีจะร่ วมก ้าวเดินไปสู ่ ก าร
พัฒนาสั งคมและสิงแวดล ้อมเพือความยังยืนสืบไป บริษัทฯ เน ้นการปลูกฝั งจิตสํ านึก ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสั งคมให ้เกิดขึนในบริษัทฯ อย่างต่อเนือง รวมถึงสนั บสนุนกิจกรรมทีก่อให ้เกิดประโยชน์
ต่อส่ วนรวม และไม่กระทําการใดๆ ทีขัดหรือผิดกฎหมาย โดยมีนโยบายการดํ าเนินงานด ้านความ
รับผิดชอบต่อสั งคมอย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัตก
ิ ันภายในองค์กร
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การสือสารภายในและภายนอกองค์กร
บริษัทฯให ้ความสํ าคัญกั บการสือสารภายในด ้วยสือต่าง ๆ เช่น ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet)
บอร์ดประกาศ Line Official, Line Group ของบริษัท เพือสือสารให ้พนั กงานทราบเรืองทีสํ าคัญต่าง ๆ เกิดความเข ้าใจ
ทีถู กต ้องและตรงกันภายในองค์กร และเสริมสร ้างจริยธรรม จรรณยาบรรณแก่พนั กงาน ผู บ
้ ริหาร เพือสร า้ งความ
ตระหนั กต่อความสํ าคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี การบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน สํ าหรับการสือสาร
ภายนอกองค์กร จะมีการเปิ ดเผยข ้อมูลทีสํ าคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.tacconsumer.com เช่น ข ้อมูล
เกียวกับผลิตภัณฑ์ ข ้อมูลเกียวกับผู ้ลงทุน/ผู ้ถือหุ ้น ข่าว/เหตุการณ์สํ าคัญต่าง ๆ เป็ นต ้น
การแจ้งข้อมูลเบาะแสเกียวก ับการฉ้อฉลหรือทุจริต
บริษัทฯมีการกําหนดระเบียบปฏิบัตก
ิ ารดําเนินการแจ ้งข ้อมูลเบาะแสเกียวกับการฉ ้อฉลหรือทุจริตให ้มีแบบ
แผนทีเหมาะสม และเพือเปิ ดโอกาสให ้ผู ้มีสว่ นได ้เสียทังภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ ้งเบาะแสหรือเรือง
ร ้องเรียนเกียวกับการฉ ้อฉลหรือทุจริต อันนํ ามาซึงความเสือมเสียในทรัพย์สน
ิ และชือเสียงของบริษัทฯ โดย
การทุจริต

หมายถึง

การกระทําใดๆ เพือแสวงหาประโยชน์ทมิ
ี ควรได ้โดยชอบด ้วกฎหมาย
สํ าหรับตนเองหรือผู ้อืน

การฉ ้อฉล

หมายถึง

การใชอุ้ บายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพือให ้ผู ้อืนหลงผิด

หมายถึง

การเรียกรับ หรือยอมจะรับให ้ ขอให ้ หรือรับว่าจะให ้ทรัพย์สน
ิ หรือ

การคอร์รัปชัน

ประโยชน์อนใดกั
ื
บเจ ้าหน ้าทีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ ้าหน ้าทีของ
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพือให ้บุคคลหรือหน่วยงาน
เหล่านั นใช ้อํานาจหน ้าทีทีมีอยู่ กระทําการ ไม่กระทําการ เร่งรัด หรือ
ประวิง การกระทํา ใดอั นมิช อบด ้วยอํา นาจหน า้ ทีเพือประโยชน์ของ
บริษั ทฯเว น
้ แต่ เ ป็ นกรณี ท ีกฎหมาย จารี ต และขนมธรรมเนี ย ม
กําหนดให ้กระทําได ้
ผู ้รับเรืองร ้องเรียน

หมายถึง กรรมการผู ้จัดการ

ผู ้ประสานงานเรืองร ้องเรียน หมายถึง เลขานุการบริษัท
ผู ้ตรวจสอบเรืองร ้องเรียน

หมายถึง ผู ้จัดการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ผู ้ถูกร ้องเรียน

หมายถึง กรรมการ ผู ้บริหาร พนั กงาน หรือบุคคลใด ๆ ทีถูกร ้องเรียน หรือ
กล่าวหาผู ้แจ ้งเรืองร ้องเรียนเกียวกับการฉ ้อฉลหรือทุจริต

ช่องทางในการแจ ้งเรืองร ้องเรียน
ผู ้แจ ้งเรืองร ้องเรียนสามารถแจ ้งเรืองร ้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี
1. จดหมาย ส่งถึง ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู ้จัดการ
บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)
ชัน 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ 9/231-233 ถนนรามคําแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
2. Website : www.tacconsumer.com
3. Facebook : Tacconsumer
https://th-th.facebook.com/TACConsumer/
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4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ถึง whistleblower@tacconsumer.com ชือบัญชี E-mail นี จะส่ง
ตรงและถูกเปิ ดอ่านโดยกรรมการผู ้จัดการเท่านั น
การให ้ความคุ ้มครองผู ้แจ ้งเรืองร ้องเรียนและบุคคลทีเกียวข ้อง
ผู ้แจ ้งเรืองร ้องเรียน และบุคคลทีเกียวข ้องในกระบวนการดําเนินการแจ ้งข ้อมูลเบาะแสเกียวกับการฉ ้อฉล
หรือทุจริตจะได ้รับความคุ ้มครองทีเหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น ไม่เปลียนแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที
ทํางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัตงิ าน เลิกจ ้าง หรืออืนใดทีมีลักษณะเป็ นการปฏิบัตอ
ิ ย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู ้นั น
รวมถึง ข ้อมูลเกียวกับเรืองร ้องเรียน จะถูกเก็บรั กษาเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผู ้ไม่เกียวข ้อง เว ้นแต่ทจํ
ี าเป็ นต ้อง
เปิ ดเผยตามข ้อกําหนดของกฎหมาย
บุคคลใดๆ ทีได ้รับทราบเรืองร ้องเรียน หรือข ้อมูลทีเกียวข ้องกับเรืองร ้องเรียนตามระเบียบปฏิบัตน
ิ ี จะต ้อง
ปกป้ องข ้อมูลเรืองร ้องเรียน หรือเกียวข ้องกับเรืองร ้องเรียน ให ้เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอืน โดย
คํานึง ถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู ้แจ ้งร ้องเรียน แหล่ง ทีมาของข ้อมูล หรือบุคคลทีเกียวข ้อง เว ้นแต่
กรณีทมี
ี ความจําเป็ นในขันตอนการดําเนินการตามระเบียบปฏิบัตน
ิ ี หรือตามทีกฎหมายกําหนด หากมีการจงใจฝ่ า
ฝื นนํ าข ้อมูลออกไปเปิ ดเผยบริษัทฯจะดําเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดําเนินการทางกฎหมายกับผู ้ทีฝ่ าฝื น
แล ้วแต่กรณี
หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัท ให ้ความสํ าคัญต่อการเปิ ดเผยข ้อมูลอย่างถูกต ้อง ครบถ ้วน และโปร่งใส ทังรายงาน
ข ้อมูลทางการเงินและข ้อมูลทัวไปตามหลักเกณฑ์ของสํ านั กงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข ้อมูลที
สํ าคัญทีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึงมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู ้ลงทุนและผู ้มีสว่ น
ได ้เสีย เพือให ้ผู ้ทีเกียวข ้องกับบริษัทฯ ทังหมดได ้รับทราบข ้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะทําการเผยแพร่
ข ้อมูลสารสนเทศต่อผู ้ถือหุ ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือการเผยแพร่ข ้อมูลของตลาดหลักทรั พย์ และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนั กถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินทีมีข ้อมูลถูกต ้อง ครบถ ้วน เป็ นจริง
และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีทรัี บรองทัวไป โดยเลือกใช ้นโยบาย
บัญชีทเหมาะสมและถื
ี
อ ปฏิบัตอ
ิ ย่างสมําเสมอ และใช ้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทังมีการเปิ ดเผยข ้อมูลอย่าง
เพีย งพอในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน นอกจากนี คณะกรรมการบริษั ทได ้จั ดให ้มีก ารดํา รงรั กษาไว ้ซึงระบบ
ควบคุม ภายในทีมีป ระสิท ธิผ ล เพือให ้มั นใจได ้อย่า งมีเ หตุผ ลว่า การบั นทึกข ้อมูลทางการบั ญชีมค
ี วามถูกต ้อง
ครบถ ้วน และเพียงพอทีจะดํารงรักษาไว ้ซึงทรัพย์สน
ิ และเพือให ้ทราบจุดอ่อนเพือป้ องกันไม่ให ้เกิดการทุจริตหรือ
การดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสํ าคัญ รวมถึงมีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด ้วยกรรมการที
ไม่เป็ นผู ้บริหารเพือทําหน ้าทีในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
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ในส่วนของงานด ้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯได ้จัดตังหน่วยงานนั กลงทุนสัมพันธ์เป็ นผู ้รับผิดชอบในการ
เปิ ดเผ ยข อ
้ มู ล ต่ อ ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ นั กลง ทุ น นั กวิเ คราะห์ ห ลั ก ทรั พย์ โ ดยการรายงานผ่ า น เว็ ป ไซด์ข องบริษั ท
www.tacconsumer.com ในหัวข ้อนั กลงทุนสั มพันธ์ ซึงรวบรวมข ้อมูลของบริษัทฯ ทีรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สํ านั กงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อมูลนั กลงทุน ข ้อมูลและรายงานทางการเงิน
ข ้อมูลผู ้ถือหุ ้น การกํากับดูแลกิจการทีดี ผลการดําเนินงานรายไตรมาส ความเคลือนไหวของราคาหุ ้น และเอกสาร
เผยแพร่ต่าง ๆ โดยมีการปรั บปรุง ข ้อมูลให ้ทันการณ์อยู่เสมอ เพือให ้นั กลงทุนและผู ้สนใจสามารถเข ้าถึง ข ้อมูล
บริษัทได ้อย่างรวดเร็ วและเท่าเทียมกัน นอกจากนี บริษัทฯมีการรายงานผลการปฏิบัตงิ านด ้านนั กลงทุนสั มพันธ์
ให ้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็ นรายไตรมาส และกําหนดแผนงานนั กลงทุนสั มพันธ์ลว่ งหน ้า โดยในปี 2560
บริษัทฯมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในด ้านนั กลงทุนสั มพันธ์เพือเปิ ดเผยข ้อมูลให ้แก่นักลงทุน สรุปได ้ ดังนี
รูปแบบกิจกรรม

จํานวนครัง

กิจกรรมพบนั กลงทุน/นั กวิเคราะห์ การเยียมชมกิจการ

12

การจัดประชุมนั กวิเคราะห์

3

การเข ้าร่วมกิจกรรมของ SET เช่น OPPORTUNITY DAY, MAI FORUM

3

กิจกรรม ROAD SHOW ในประเทศ

3

กิจกรรมสั มภาษณ์สอต่
ื าง ๆ

6

สํ าหรับด ้านการเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใสในปี 2560 บริษัทฯ ได ้รับรางวัล และการจัดอันดับต่าง ๆ
ทีสํ าคัญ ดังนี


ถูกจัดอันดับหลักทรั พย์ใ น ESG 100 ปี 2560 โดยสถาบันไทยพั ฒ น์ประกาศ 100 หลักทรั พย์จด
ทะเบียนทีโดดเด่นด ้านสิงแวดล ้อม สั งคม และธรรมาภิบาล ให ้ผู ้ลงทุน เป็ นตัวเลือกในการลงทุนที
ให ้ผลตอบแทน "มากกว่าเม็ดเงินกําไร" โดยการประเมินจากข ้อมูลด ้านความยังยืนของหลักทรั พย์
จดทะเบี ย น ใ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํ า น วน 656 บริ ษั ท โ ดยอ า้ ง อิง จาก
เอกสารรายงานหรือการระบุข ้อมูลตามแหล่งและช่วงเวลาทีบริษัทเผยแพร่ไว ้ต่อสาธารณะในแบบ
แสดงรายการข ้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รวมทังในรายงานประจําปี รายงานแห่งความยังยืน และ
ข ้อมูลการดําเนินงานทีเกียวเนืองกับการพัฒนาความยังยืนทีบริษัทเปิ ดเผยจาก 6 แหล่งข ้อมูล



ได ้รั บรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด ้านนั กลงทุนสั มพันธ์ประจําปี 2560 จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคารจัดงาน SET Award 2017 โดยมอบ
ให ้แก่บริษัทจดทะเบียนทีมีความโดดเด่นด ้านการดําเนินกิจกรรมนั กลงทุนสั มพันธ์

ข้อมูลการติดต่อน ักลงทุนส ัมพ ันธ์
ผู ้ติดต่อ :

นางสาวปั ญจพร ฤกษ์สมบูรณ์

โทร:

0-2717-2898 ต่อ 77

โทรสาร:

0-2717-2899

E-mail:
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ir@tacconsumer.com

หมวดที 5 ความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร ้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด ้วย ผู ้ทรงคุณวุฒ ท
ิ มี
ี ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ใ นระดั บ
ตําแหน่งผู ้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถนํ าประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถมาพัฒนาและกําหนดนโยบาย
ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ และผู ้ถือหุ ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสํ าคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาท
สํ าคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายจัดการและประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ให ้เป็ นไปตามแผนทีวางไว ้
โครงสร ้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด ้วย กรรมการอิส ระมากกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง
คณะ ปั จจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทังสินจํานวน 7 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการทีเป็ นผู ้บริหารจํานวน 3 ท่าน และกรรมการ
ทีไม่เป็ นผู ้บริหารจํานวน 4 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ซึงรวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน โครงสร ้าง
กรรมการดังกล่าวจะทําให ้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพือพิจารณาในเรืองต่างๆ
นอกจากนี คณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน า้ ที และความรั บผิดชอบอย่าง
ชั ดเจน เพือให ้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน และยังได ้แต่งตังคณะกรรมการชุดต่างๆ เพือช่วยในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทังสิน 3 ท่าน เพือปฏิบัตห
ิ น า้ ทีเฉพาะเรือง
และเสนอเรืองให ้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรั บทราบ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบมีสท
ิ ธิหน า้ ทีตามทีได ้
กําหนดไว ้ในอํานาจหน ้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี กรรมการตรวจสอบอย่างน ้อย 1 ท่าน จะต ้องมีความรู ้
และประสบการณ์ด ้านบั ญชีเ พียงพอทีจะสามารถทํ าหน า้ ทีในการสอบทานความน่ า เชือถือของงบการเงินของ
บริษัทฯ ได ้
1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทฯ มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทังสิน 3 ท่าน เพือพิจารณาโครงสร ้าง องค์ประกอบ รวมทังคุณสมบัตข
ิ องกรรมการของบริษัท คัดเลือก สรรหา
บุคคลทีมีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชือเป็ นกรรมการ ในกรณีทตํ
ี าแหน่ง
ว่างลง เพือนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือทีประชุมผู ้ถือหุ ้น เพือพิจารณาแต่งตัง รวมทังพิจารณาเสนอ
โครงสร ้างค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
1.3 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทังสิน 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็ นผู ้
กําหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ให ้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ
เพือให ้การบริหารงานเป็ นไปอย่างคล่องตัว
นอกจากนี คณะกรรมการบริห าร ยั ง ได แ้ ต่ ง ตั งคณะอนุ ก รรมการบริห ารความเสี ยง ประกอบด ้วย
อนุกรรมการบริหารความเสียงจํานวน 11 ท่าน เพือปฏิบัตห
ิ น ้าทีในการพิจารณาปั ญหาหรือปั จจัยเสียงทีอาจจะเกิด
ขึนกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหาทางลดความเสียงหรือบริหารความเสียงให ้ตําทีสุด โดยจะรายงานให ้
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมําเสมอ
บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่ง แยกตําแหน่ ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู ้จัดการให ้เป็ นคนละบุคคลกัน เพือป้ องกันมิใ ห ้บุคคลใดมีอํานาจเบ็ด เสร็ จในเรืองใดเรืองหนึงโดยเฉพาะ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็ นผู ้กําหนดอํานาจหน ้าที และคัดเลือกบุคคลเพือเข ้าดํารงตําแหน่งดังกล่าว
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ทั ง นี คณะกรรมการบริษั ทได แ
้ ต่ ง ตั งเลขานุ ก ารบริษั ท เพื อให ม
้ ีหน า้ ทีและความรั บผิดชอบตาม
พระราชบัญญัต ิ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี
1) ดูแลและให ้คําแนะนํ าแก่กรรมการและผู ้บริหารเกียวกับการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย ข ้อกําหนด กฎระเบียบ
และข ้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให ้มีการปฏิบัตอ
ิ ย่างถูกต ้องและสมําเสมอ
2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู ้ถือหุ ้น รวมทังดูแลประสานงานให ้มี
การปฏิบัตต
ิ ามมติของทีประชุมดังกล่าว
3) ดูแลให ้การเปิ ดเผยข ้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนทีรับผิดชอบเป็ นไปตามระเบียบและข ้อกําหนด
ของตลาดหลักทรั พย์แห่ง ประเทศไทย และสํ านั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึง
กฎหมายทีเกียวข ้อง
4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารซึงได ้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนั งสือนั ดประชุมคณะกรรมการและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ หนั ง สือนั ดประชุมผู ้ถือหุ ้นและรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น รายงานประจําปี ของบริษัทฯ
รายงานการมีสว่ นได ้เสียของกรรมการผู ้บริหาร และดําเนินการอืน ๆ ตามทีกฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด
2. บทบาท หน ้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กําหนดให ้กรรมการบริษัท ปฏิบัตต
ิ ามข ้อพึง ปฏิบัตท
ิ ดี
ี สํ าหรั บกรรมการบริษั ทจดทะเบีย น
(Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต ้องเข ้าใจและ
ทราบถึงบทบาทหน ้าทีและความรับผิดชอบของตน และต ้องปฏิบัตห
ิ น ้าทีให ้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข ้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติทประชุ
ี
มผู ้ถือหุ ้นด ้วยความซือสั ตย์สจ
ุ ริต และคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ผู ้ถือหุ ้นเป็ นสํ าคัญ ทังนี คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู ้กําหนดนโยบาย เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจน
งบประมาณของบริษัทฯ และกํากับดูแลให ้ฝ่ ายจัดการดําเนินการให ้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที
กําหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผู ้ถือหุ ้นโดยรวม
นโยบายเกียวกับความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการป้ องกันความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ทอาจเกิ
ี
ดขึนจากการทํารายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลทีอาจมีความขัดแย ้ง ว่าผู ้มีส ่ วนได ้เสียในเรืองใดจะไม่สามารถเข ้ามามีส ่ วนในการ
อนุมัตริ ายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต ้องดูแลให ้บริษัทฯ ปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ และข ้อบัง คับ ประกาศ คําสั ง หรือข ้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรั พย์แห่งประเทศไทยทีเกียวข ้อง รวมตลอดถึง การปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข ้อมูล
การทํ ารายการทีเกียวโยงกั น และการได ้มาหรือจํ าหน่ ายไปซึงทรั พย์สน
ิ ทีสํ า คั ญของบริษั ทฯ รวมทั งปฏิบั ตต
ิ าม
มาตรฐานบัญชีทกํ
ี าหนดโดยสมาคมนั กบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี บริษัทฯ จะจัดให ้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู ้สอบบัญชี หรือผู ้เชียวชาญอิสระ แล ้วแต่
กรณี พิจารณาตรวจสอบและให ้ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุส มผลของการทํา
รายการ และจะทําการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว ้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได ้รั บการตรวจสอบหรือ
สอบทานโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข ้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ
56-2)
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ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให ้ความสํ าคัญต่อระบบการควบคุมภายในสํ าหรั บทังระดับบริหารและระดับปฏิบัตก
ิ าร จึงได ้มี
การกํ า หนดขอบเขตหน า้ ทีและอํา นาจดํ า เนินการอย่า งชั ดเจนเป็ นลายลัก ษณ์อั กษร มีก ารควบคุม ดูแ ลการใช ้
ทรัพย์สน
ิ ให ้เกิดประโยชน์มากทีสุด และมีการแบ่งแยกหน ้าทีความรับผิดชอบในการอนุมัต ิ การบันทึกรายการบัญชี
และข ้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรั พย์สน
ิ ออกจากกัน เพือให ้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม นอกจากนียัง มีการควบคุมภายในเกียวกั บระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให ้มีระบบรายงานทาง
การเงินเสนอผู ้บริหารสายงานทีรั บผิดชอบ ถึง แม ้ว่าปั จจุบัน บริษัทฯ จะยัง ไม่มฝ
ี ่ ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
เอง แต่บริษัทฯ ก็ได ้จ ้างผู ้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข ้ามาทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ
บริษัทฯ มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจทีชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงานได ้ โดยฝ่ าย
บริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเป้ าหมายทีกําหนดไว ้เป็ นประจําทุกเดือน โดยจะมี
การประเมินปั จจัยความเสียงทังทีมาจากภายนอกและภายในทีพบในการดําเนินงาน วิเคราะห์ถงึ ปั จจัยทีเป็ นสาเหตุและ
มีการกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ทเป็
ี นสาเหตุของปั จจัยความเสียง รวมทังมาตรการในการลดความ
เสียง รวมถึงมอบหมายให ้หน่วยงานทีเกียวข ้องติดตามความเสียงนั นๆ อย่างต่อเนือง และรายงานความคืบหน า้ ต่อ
คณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายให ้คณะกรรมการของบริษัท ต ้องประชุมอย่างน อ้ ย 3 เดือนต่อครั ง และอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิมเติมตามความจําเป็ น เลขานุการบริษัทได ้กําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท สํ าหรับปี
2560 ล่วงหน า้ และได ้แจ ้งให ้กรรมการทุกท่านรั บทราบตารางการประชุมดัง กล่าว โดยการประชุมแต่ละครั งได ้มี
การกําหนดวาระในการประชุมอย่างชั ดเจนและมีการส่ งหนังสือนัดประชุมพร ้อมรายละเอียดล่วงหน ้า 7 วัน เพือให ้
คณะกรรมการบริษัท ได ้มีเวลาศึกษาข ้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข ้าร่วมประชุม รวมทังได ้มีการจดบันทึกรายงานการ
ประชุมเป็ นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรั บรองจากคณะกรรมการบริษัท พร ้อมให ้
คณะกรรมการบริษัทและผู ้ทีเกียวข ้องตรวจสอบได ้
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร
บริษัทฯ มีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารในระดับทีเหมาะสมและเป็ นอัตราทีเพียงพอ
สํ าหรับการรักษากรรมการและผู ้บริหารทีมีคณ
ุ ภาพไว ้โดยไม่มก
ี ารจ่ายค่าตอบแทนทีมากเกินควร และอยู่ใ นระดับที
สามารถเทียบเคียงได ้กับบริษัทในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน ปั จจัยทีจะนํ ามาพิจารณา ประกอบด ้วย ประสบการณ์
ภาระหน ้าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทังนี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี จะผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนํ าเสนอเพือให ้คณะกรรมการบริษัทอนุมต
ั ิ
อีกครัง และต ้องนํ าเสนอเพือให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯอนุมัต ิ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู ้บริหาร จะเป็ นไป
ตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการบริษัท กําหนดไว ้ ซึงจะพิจารณาจากภาระหน ้าทีและความรับผิดชอบ ผล
การปฏิบัตงิ านของผู ้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
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5. การพัฒนากรรมการและผู ้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให ้มีการฝึ กอบรมและให ้ความรู ้แก่ผู ้ที
เกียวข ้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึงรวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู ้บริหาร และเลขานุการ
บริษัทเพือให ้มีการปรับปรุงการปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนือง ได ้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) หลั ก สูต รของสมาคมส่ ง เสริม ผู ้ลงทุนไทย สมาคมการ
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยเป็ นต ้น
โดยในปี 2560 มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู ้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข ้ารับ
การอบรมสั มนา ดังนี
รายชือ
1. นายชนิต สุวรรณพรินทร์

ตําแหน่ง
กรรมการบริษัท

หล ักสูตร/จ ัดโดย


หลักสูตร Emerging Trends in Leadership
Development
จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2. นางจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง

กรรมการบริษัท



หลักสูตร How to Develop a Risk Management
Plan (HRP) รุน
่ ที 14/2560
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. นางสาวนริสา ติยะสุขสวัสดิ

รองผู ้อํานวยการ



ฝ่ ายเครืองดืมในโถกด
4. นางสาวปาริฉัตร โชติภม
ู เิ วทย์

ผู ้จัดการอาวุโสฝ่ ายบัญชี

หลักสูตร Mind map for marketing
จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย



หลักสูตร How to Develop a Risk Management
Plan (HRP) รุน
่ ที 14/2560
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



หลักสูตร วิธีการตรวจภาษี ของสรรพกรด ้วยระบบ RBA
จัดโดย ธรรรมนิต ิ

5. นางสาวพรศิร ิ ปลืมเกียรติชย
ั

ผู ้จัดการอาวุโสฝ่ ายวิจย
ั



และพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลักสูตร บริหารข ้ามสายให ้ได ้ผล
จัดโดย กรุงเทพธุรกิจ



หลักสูตรการพัฒนาองค์กรยุค 4.0
จัดโดย กรุงเทพธุรกิจ

6. นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์

เลขานุการบริษัท



หลักสูตรนักลงทุนผู ้ทรงคุณวุฒ ิ รุน
่ ที 15
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย



หลักสูตร How to Develop a Risk Management
Plan (HRP) รุน
่ ที 14/2560
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



SET’s IR Coaching Program 2017
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



IR Development Program 2017
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การประเมินการกําก ับดูแลกิจการทีดี
บริษัทฯ ได ้รับผลสํ ารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําปี 2560 โดยมี
บริษัทจดทะเบียนเข ้าร่วม 620 บริษัท แบ่ง เป็ น กลุ่ม SET 490 บริษัท MAI 130 บริษัท โดยบริษัทฯได ้รับคะแนน
79% (ระดับดี) ซึงเพิมขึนจากปี กอ
่ นทีมีคะแนน 70% (ระดับดี) และมีสรุปผลการสํ ารวจ ดังนี

ปี

คะแนนของ TACC

2560

79%

2559

70%

ผลการสํ ารวจ (%)
ระด ับ
คะแนนเฉลียของบริษ ัทจดทะเบียน
โดยรวม
80%

ระดับดี
78%

ระดับดี

การประเมินคุณภาพการจ ัดประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้
บริษัทฯ ได ้รั บผลคะแนนในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ปี 2560 จากสมาคม
ส่งเสริมผู ้ลงทุนไทยร่วมกับสํ านั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯได ้รับคะแนน
98 คะแนน จาก 100 คะแนน (ระดับดีมาก) ซึงเพิมขึนจากปี กอ
่ นทีได ้คะแนน 97.25 คะแนน

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ปี

คะแนนของ TACC

ระด ับ

คะแนนเฉลียของบริษ ัทจดทะเบียน
โดยรวม

2560

98

ระดับดีมาก

91.97

2559

97.25

ระดับดีมาก

91.62
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