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วิสยั ทัศน์
“เราจะเป็ นบริษทั ชัน้ นาทีเ่ ชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เครื่องดืม่ และสินค้าไลฟสไตล์ให้เป็ นทีร่ ูจ้ กั ในตลาดอาเซียน เพือ่ ให้ทกุ คนมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ”ี
พันธกิจ
พนักงานชาวทีเอซีซจี ะร่วมกันผลักดันให้องค์กรนี้เป็ นบริษทั ชัน้ นาด้านเครื่องดื่มและสินค้าไลฟสไตล์ โดยเฉพาะชาและกาแฟ
ด้วยการดาเนินกิจการในแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ และธุรกิจสู่ผูบ้ ริโภค ทัง้ ในประเทศและกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว และจีน (CLC) โดยการสร้าง
ความมันคงผ่
่ านกาไรทัง้ 4 ดังนี้
1. กาไรสู่ “ผูบ้ ริโภค” ด้วยผลิตภัณฑ์ทด่ี มี คี ุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ ริโภคในราคาทีเ่ ป็ นธรรม
2. กาไรสู่ “คู่คา้ ” ด้วยนโยบายและการทางานภายใต้หลักของความเป็ นหุน้ ส่วนทางธุรกิจแบบยังยื
่ น
3.

กาไรสู่ “สังคม” ด้วยการเป็ นองค์กรทีม่ สี ่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่ชมุ ชน สังคม และ สิง่ แวดล ้อม

4.

กาไรสู่ “องค์กร” ด้วยการสร้างผลตอบแทนทีด่ ที งั้ แก่ผูถ้ อื หุน้ และพนักงาน

ค่านิ ยมหลักองค์กร
T-Team Work

หมายถึง การทางานด้วยความสามัคคีทงั้ ภายในองค์กรและกับคู่คา้ ให้เกียรติและรับฟังความ
คิดเห็นซึง่ กันและกัน

A-Achievement & Attitude

หมายถึง การมุ่งสู่ความสาเร็จ การมีทศั นคติเชิงบวก

C-Creativity

หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานทีด่ ยี ง่ิ ขึ้น

C-Customer & Consumer Focus

หมายถึง การใส่ใจลูกค้า ผูบ้ ริโภค เสมือนเป็ นสมาชิกในครอบครัว
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สารจากผูบ้ ริหาร
TACC ดาเนินธุ รกิจโดยยึดมัน่ และให้ค วามสาคัญกับหน้า ที่และความรับผิดชอบต่ อ สังคมและผู ม้ ีส่วนได้เ สีย โดย
ตระหนักถึงการเป็ นผูใ้ ห้และการเป็ นผูร้ บั ทีด่ ี เพือ่ การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดย
ใช้นโยบายการดาเนินงานมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 8 ด้าน ได้แก่ การประกอบกิจการด้วยความ
เป็ นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การเคารพสิทธิมนุ ษยชน การปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อ
ผูบ้ ริโภค การดูแลรักษาสิง่ แวดล ้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และการมีนวัตกรรม
ไม่เพียงแต่ม่งุ ดาเนินธุ รกิจให้ได้ผลตอบแทนสู งสุดต่อผูถ้ อื หุน้ เท่านัน้ บริษทั ฯ ยังคงมุง่ มันในการพั
่
ฒนาองค์กรให้เติบโต
อย่างมัน่ คง ตระหนักในความรับผิดชอบต่ อผู ม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการดาเนินธุ รกิจ โดยได้ปลู กฝังความมี
จิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดลอ้ ม และสังคมให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร ดังนัน้ ความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของบริษทั ฯ จึงได้ถกู พัฒนาเข้าเป็ นส่วนหนึ่งในแผนธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
ในนามของคณะกรรมการบริหารยังคงให้ความสาคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน รวมทัง้ การปลูกจิตสานึกที่
ดีให้กบั พนักงานในการให้ความสาคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดลอ้ มทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ อืน่ ๆ ให้ถอื ปฏิบตั เิ ป็ นบรรทัดฐานได้เดียวกัน

คณะผูบ้ ริหาร
บริษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เดิมชื่อบริษทั ที.เอ.ซี.เบฟเวอร์เรจ จากัด ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมือ่
วันที่ 28 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพือ่ ดาเนินธุ รกิจจาหน่ ายเครื่องดื่มในโถกด (Dispenser Drink) ในร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น (7-Eleven) ซึ่งเป็ นเครื่องดื่มที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าร่ วมกันระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) สินค้าที่วาง
จาหน่ายในช่วงแรก ได้แก่ ชาเย็น ชานม กาแฟ และนา้ ผลไม้ เช่น นา้ พัน้ ซ์ นา้ แคนตาลูป เป็ นต้น
ต่อมาในปี 2548 บริษทั ฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (Ready to Drink) โดยเริ่มวางจาหน่ ายเครื่องดื่ม
ประเภทชาเขียวบรรจุขวดพร้อมดืม่ ภายใต้ตราสินค้า “เชนย่า” และได้ขยายช่องทางการจาหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น กัมพูชา สิงคโปร์
ดูไบ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น จนกระทังปี
่ 2552 บริษทั ฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ โดยมีโรงงานแปรรูป
อาหารจากเนื้อสัตว์ ตัง้ อยู่ทน่ี ิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพือ่ ผลิตและจาหน่ ายลูกชิ้นปิ้ งและหมูป้ ิ ง
ภายใต้ตราสินค้า “แฮปปี้ เชฟ” (Happy Chef) และ “นัมเบอร์วนั ” และได้จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อบริษทั จาก บริษทั ที.เอ.ซี.เบฟเวอร์เรจ จากัด
เป็ นบริษทั ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จากัด เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ต่อมาในปี 2554 บริษทั ฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชนั
นอล (Functional Drink) โดยออกผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสาเร็จพร้อมดืม่ เพือ่ สุขภาพและควบคุมนา้ หนักภายใต้ตราสินค้า “วีสลิม” (VSlim)
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีใ่ ห้ความสาคัญกับเรื่องของสุขภาพและความงาม โดย VSlim ถือเป็ นยี่หอ้ แรกทีผ่ ลิตกาแฟปรุง
สาเร็จพร้อมดืม่ เพือ่ สุขภาพและควบคุมนา้ หนักในรูปแบบกระป๋ อง
ในการจัด หาสิน ค้า เพื่อ จ าหน่ า ยของบริ ษ ทั ฯ นั้น บริ ษ ทั ฯ จะว่ า จ้า งผู ร้ บั จ้า งผลิต ภายนอก ( Original Equipment
Manufacturer หรือ OEM) เป็ นหลัก ในการผลิตสินค้าทัง้ ทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาร่วมกับพันธมิตรหลักทางธุรกิจ (Key Strategic Partner) และ
สินค้าทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาขึ้นเอง เพือ่ นามาจัดจาหน่ ายให้แก่ลูกค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้การประกอบธุรกิจขอ ง
บริษทั ฯ มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น ในปี 2556 บริษทั ฯ จึงได้ลงทุนก่ อสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงสาเร็จชนิดผงของบริษทั ฯ เอง ซึ่ง
ตัง้ อยู่ทโ่ี ครงการพารากอน แฟ็ คตอรี่ แลนด์ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อทีร่ วม 1 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา โดยมีกาลังการผลิตเต็มที่
2,021.76 ตันต่อปี ถึงแม้ว่าบริษทั ฯ จะมีโรงงานผลิตเครื่องดืม่ ของบริษทั ฯ ดังกล่าว บริษทั ฯ ยังคงต้องอาศัยการจัดหาสินค้าโดยการว่าจ้าง
ผูร้ บั จ้างผลิตภายนอกเป็ นหลัก เพือ่ ใช้ศกั ยภาพและความแข็งแกร่งทีโ่ ดดเด่นและแตกต่างกันไปของผูร้ บั จ้างผลิตแต่ละราย
ด้วยวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารในการมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ น บริษทั ชัน้ นาในด้านเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟซึ่งเป็ นธุ รกิจหลักของ
บริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงได้จาหน่ ายธุรกิจแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ไปเมือ่ เดือนสิงหาคม 2556 จากนัน้ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้พฒั นาและออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทเครื่องดื่มปรุงสาเร็จชนิดผง ตรา “สวัสดี” (Sawasdee) โดยเน้นจาหน่ ายในตลาดต่างประเทศเป็ นหลัก ได้แก่ นม
ทุเรียนผสมเนื้อทุเรียน นมมะม่วงผสมเนื้อมะม่วง และชานมไทย ซึ่งเป็ น 3 รสชาติท่สี ะท้อนถึงนวัตกรรมและความเป็ นไทยร่วมสมัย มี
รสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย และเพือ่ รองรับการเติบโตดังกล่าว บริษทั ฯ จึงมีการเพิ่ มทุนอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯได้ทาการแปร
สภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด พร้อมทัง้ เปลีย่ นชื่อเป็ น “บริษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)” เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 จนปัจจุบนั
บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชาระแลว้ จานวน 152 ล้านบาท และได้เข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมือ่ วันที่
2 ธันวาคม 2558
ในการที่บริษทั ฯดาเนินธุ รกิจร่ วมกับบริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“CPALL”) ในแบบธุ รกิจสู่ธุรกิจ (Business to
Business : B2B) นัน้ เนื่องจาก CPALL ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven
ซึ่ ง จ าหน่ า ยสิน ค้า ที่ห ลากหลาย ทัง้ ของบริ โ ภคและอุ ป โภคประกอบด้ว ยสิน ค้า กลุ่ ม หลัก ๆ ได้แ ก่ 1) Stationary 2) Non-Food
3) Cosmetic 4) Beverage และ 5) Processed Food และบริษทั ฯต้องการเติบโตคู่ไปกับคู่คา้ อย่างยัง่ ยืน จึงวางกลยุ ทธ์และขอโอกาส
ทางคู่คา้ ให้เข้าไปร่วมธุรกิจในกลุม่ สินค้าดังกล่าว ทาให้บริษทั ฯต้องสามารถตอบสนองความต้องการในสินค้าทีห่ ลากหลายได้
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ในแต่ละปี บริษทั ฯมีการพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับลูกค้าเพือ่ เจาะกลุม่ ผูบ้ ริโภคให้ครอบคลุมเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาหรับกลุ่ม
ธุรกิจ B2B (Business to Business) ในร้าน 7-Eleven มีการขยายธุรกิจไปสู่กลุม่ สินค้าอืน่ ๆ จากเดิมมีเพียงธุรกิจเครื่องดืม่ ในโถกดเพียง
อย่างเดียว โดยปัจจุบนั ธุรกิจเครื่องดืม่ เองก็มกี ารเติบโตมากขึ้น เช่น เครื่องดืม่ ชงสดในมุม All Café ของร้าน 7-Eleven เครื่องกดเครื่องดืม่
ร้อน เป็ นต้น อีกทัง้ ยังมีธุรกิจเบอเกอรี่ ธุรกิจเครื่องเขียน และธุรกิจ Non-Food เข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง เพือ่ ให้ครอบคลุมกลุม่ ประเภท
สินค้าหลักของ CPALL และถือว่าเป็ นการกระจายความเสีย่ งอีกด้วย
สาหรับกลุ่มธุ รกิจ B2C (Business to Consumer) ในส่วนธุ รกิจคาแรคเตอร์มคี วามแข็งแกร่ งมากขึ้น จากที่บริษทั ฯได้เป็ น
ตัวแทนอนุญาตให้ใช้ลขิ สิทธิ์ ของบริษทั San-X ประเทศญีป่ ่ นุ (Licensor) โดยได้มกี ารจัดทาสินค้าและแคมเปญต่าง ๆ ร่วมกับพันธมิตรแบรนด์
ชัน้ นา ในปี น้ ีได้มคี าแรคเตอร์ใหม่เป็ นลายการ์ตูนชื่อดังทางออนไลน์ของไทย ภายใต้ช่อื หมาจ๋า และคาแรคเตอร์ Art Story ของกลุม่ เด็กพิเศษที่
สร้างผลงานเป็ นภาพวาดลายเส้น โดยบริษทั ฯเข้าไปช่วยร่วมสร้างรายได้ให้กบั โครงการนี้ทงั้ หมด ซึ่งถือว่าเป็ นการดาเนินการความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทั ฯอีกโครงการหนึ่ง
ในส่วนของธุรกิจเครื่องดืม่ ในกลุ่มธุรกิจ B2C บริษทั ฯได้ขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่ เข้าสู่ Café Business ได้แก่ ร้านกาแฟ
มวลชน Arabitia Café Jungle Café CP Fresh Mart และ Black Canyon ซึง่ มีสาขากระจายทัวประเทศ
่
ช่วยเพิม่ ช่องทางในการจาหน่าย
สินค้ามากยิง่ ขึ้น
ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มุ่งเน้นการบริหารกลยุทธ์ดา้ นการตลาดและการขายควบคู่ไปกับการวิจยั และพัฒนาเครื่องดื่ม
ทีม่ เี อกลักษณ์และความแตกต่างอย่างชัดเจน ด้วยความหลากหลายทัง้ รู ปแบบและรสชาติ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ สามารถตอบสนอง
ความต้องการและไลฟสไตล์ของผูบ้ ริโภคได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้ได้รบั ความไว้วางใจและโอกาสในการพัฒนาสินค้าใหม่จากลูกค้าและคู่คา้ เพิ่มมาก
ขึ้นมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจร่วมกับคู่คา้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั มาอย่างยาวนาน ภายใต้หลักคิดของการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและ
ความเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน
การทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิจ
บริษทั ฯได้มกี ารทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายการดาเนินธุ รกิจประจาทุกปี โดยผ่านการทบทวนและพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้คงไว้ซ่ึงวิสยั ทัศน์ และพันธกิจตามเดิม เนื่องจากมีความสอดคล้อ ง
สถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั
คณะกรรมการได้ติดตามดู แลให้มีก ารนากลยุ ท ธ์ข องบริษ ทั ไปปฏิบ ตั ิ โดยในการประชุม คณะกรรมการทุก ไตรมาส
คณะกรรมการได้ตดิ ตามผลของการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ โดยกาหนดให้มกี ารรายงานผลการดาเนินงานและผลประกอบการของบริษทั
แนวโน้มธุรกิจและแผนงานต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ทว่ี างไว้

5|Page

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่วงปี 2562
ปี 2562
เดือนมกราคม
 วางจาหน่ายผงชีสโฟมเบส สาหรับใส่เครื่องดืม่ ปรุงสาเร็จชนิดผงพร้อมชงรสชาติต่าง ๆ ในราคาเพิม่ โฟมชีส 15 บาท เช่น ชามะนาว ชีส,
ชานม ชีส และ ชาเขียวนมมัทฉะ ชีส เป็ นต้น ในมุม All Café ทีร่ า้ น 7-Eleven
 วางจาหน่ายเครื่องดืม่ เย็นโถกดตามฤดูกาลคือ รสสตรอว์เบอร์ร่ี คุกกี้แอนด์ครีม ทีร่ า้ น 7-Eleven
เดือนกุมภาพันธ์
 วางจาหน่ายเครื่องดืม่ ปรุงสาเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดูกาล คือ ราสป์ เบอร์ร่โี รส โยเกิรต์ ปัน่ ในมุม All Café ทีร่ า้ น 7-Eleven
เดือนมีนาคม
 วางจาหน่ายเครื่องดืม่ เย็นโถกดตามฤดูกาลคือ รสอัญชันนา้ ผึ้งมะนาว ทีร่ า้ น 7-Eleven
 วางจาหน่ า ยโดนัทรู ปแบบใหม่ คือ โดนัทป๊ อปและดิป ปิ้ งสตรอว์เบอร์ร่ี เป็ นโดนัทชิ้น พอดีคา ในราคาขาย 25 บาท เพือ่ ต้อนรับ
เทศกาลวันวาเลนไทน์
 วางจาหน่ายเครื่องดืม่ ปรุงสาเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดู ก าล คือ Mango Summer Sensation ในมุม All Café กับ 3 เมนู ใหม่ มะม่วง
ข้าวเหนี ยวมูนปัน่ มะม่วงโยเกิรต์ ปัน่ และมะม่วงมะนาวโซดาเย็น ทีร่ า้ น 7-Eleven เพื่อต้อนรับ ฤดู รอ้ น
 เริ่มกลับ เข้า ไปจาหน่ ายชาเขียวพร้อมดื่ม "Zenya" ทีประเทศกัมพูช าอีกครัง้ โดยทาการปรับสู ตรใหม่ใ ส่ Cooling Agent
เพื่อ เพิ่มความเย็น สดชื่น
เดือนเมษายน
 เปิ ดตัวซีรสี เ์ รื่องแรกของรีลคั คุมะทาง Netflix เรื่อง "รีลคั คุมะกับคาโอรุ (Rilakkuma & Kaoru)
เดือนพฤษภาคม
 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มได้ขยายตัว เข้าสู่ Café Business ได้แก่ ร้านกาแฟมวลชน ร้านอาราบิเทีย คาเฟ่ ร้านจังเกิ้ลคาเฟ่ และร้าน
ซีพี เฟรชมาร์ท
เดือนมิถนุ ายน
 วางจาหน่ายเครื่องดืม่ เย็นโถกดตามฤดูกาลคือ รสเมลอนลาเต้ ทีร่ า้ น 7-Eleven
 วางจาหน่ายเครื่องดืม่ ปรุงสาเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดู ก าล คือ ชานมบุก Brown Sugar ในมุม All Café ทีร่ า้ น 7-Eleven
 ได้รบั คะแนนในระดับดีมาก (99 จาก 100 คะแนน) ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เดือนกรกฏาคม
 วางจาหน่ ายเครื่องดื่มปรุงสาเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดู กาล คือ ชานม ชามะนาว คัดสรรสู ตรจากใบชาสดจากไร่ ชาอินทรีย ์ ในมุม
All Café ทีร่ า้ น 7-Eleven เฉพาะสาขาทีม่ จี าหน่าย กับ 3 เมนู ใหม่ ชานมปัน่ ชานมเย็น ชามะนาวเย็น

6|Page

 วางจาหน่ายเครื่องดืม่ ปรุงสาเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดูกาล คือ บูลลิ้นจี่ ในมุม All Café ทีร่ า้ น 7-Eleven กับ 3 เมนู ใหม่ บูลลิ้นจี่ โซดา
โยเกิรต์ บูลลิ้นจี่ โซดา และ บูลลิ้นจี่ โยเกิรต์
เดือนกันยายน
 บริษทั ฯ ได้เป็ นตัวแทนจาหน่ายลิขสิทธิ์การ์ตูนชื่อดังทางออนไลน์ของไทย คือ “หมาจ๋า” และยังมีคาแรคเตอร์ Art Story ของกลุม่ เด็ก
พิเศษทีส่ ร้างผลงานเป็ นภาพวาดลายเส้น โดยบริษทั ฯเข้าไปช่วยร่วมในโครงการนี้โดยไม่ได้คดิ ค่าใช้จ่าย ซึง่ รายได้จากการใช้ลขิ สิทธิ์น้ จี ะนา
ให้โครงการ Art Story ทัง้ หมด ซึง่ ถือว่าเป็ นโครงการ CSR อีกโครงการหนึ่งของบริษทั ฯ
 วางจาหน่ายเครื่องดืม่ เย็นโถกดตามฤดูกาลคือ รสนา้ ฝรัง่ ชมพู ในร้าน 7-Eleven
 วางจาหน่ ายเครื่องดืม่ ปรุงสาเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดูกาล คือ Salted Egg Series ในมุม All Café ทีร่ า้ น 7-Eleven กับ 3 เมนู ใหม่
ไข่เค็มนมสมปัน่ ไข่เค็มมัคคีอาโตเย็น และไข่เค็มนมสดเย็น
 วางจาหน่ายเครื่องดืม่ ปรุงสาเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดูกาล คือ Fruit Tea ชาผลไม้ สกัดจากใบชาสด หอมกลิน่ ผลไม้ ในมุม All Café
ทีร่ า้ น 7-Eleven เฉพาะสาขาทีม่ จี าหน่าย กับ 2 เมนู ใหม่ ชาพีชและชาราสป์ เบอร์ร่ี
เดือนตุลาคม
 ร่ วมกับพันธมิตร "สยามพารากอน" เปิ ดมิติใหม่ครัง้ แรกในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จัดงาน Siam Paragon presents Rilakkuma
World Happiness Town ในวันที่ 24 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน ทีพ่ าร์ค พารากอน ชัน้ M สยามพารากอน
 วางจาหน่ายเครื่องดืม่ ปรุงสาเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดูกาลคือ ยูนิคอร์น มิลล์ก้ ี หอมกลิน่ คุกกี้ หวานสีพาสเทล ในมุม All Café ทีร่ า้ น
7-Eleven
 ได้รบั การประเมินผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนในปี 2562 อยู่ในระดับดีมาก (4 ดาว) จากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนพฤศจิกายน
 วางจาหน่ายเครื่องดืม่ เย็นโถกดตามฤดูกาลคือ รสชานมบราวน์ชูการ์ ทีร่ า้ น 7-Eleven
 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้มกี ารจัดพิธีมอบรางวัล SET AWARDS 2019 เพือ่ ยกย่องเชิดชู
บริษทั ทะเบียนในตลาดทุนทีม่ คี วามโดดเด่น และเป็ นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ โดยบริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Best Investor
Relations Awards ซึ่งรางวัลนี้เป็ นรางวัลทีม่ อบให้แก่บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่นด้านการดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทีใ่ ห้
ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของทัง้ องค์กรในการดาเนินกิจกรรม นอกจากนี้ บริษทั ฯยังได้รบั รางวัล Outstanding Investor Relations
Awards (เป็ นปี ท่ี 3 ติดต่อกัน) รางวัลทีไ่ ด้รบั นี้เป็ นรางวัลทีม่ เี กียรติเป็ นความภาคภูมใิ จ เป็ นกาลังใจให้กบั ทีมงานของบริษทั ฯ เพือ่ มุ่งมัน่
ทาสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และกลุม่ ผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ ต่อไปในอนาคต
 ส่งผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่ เข้าร้านแบล็คแคนยอน ได้แก่ ไข่มกุ บราวชูการ์บบั เบิล Brown Sugar Bubbles
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ผังโครงสร้างองค์กร
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

Corporate

Social
Environmental

Governance

บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดมันและให้
่
ความสาคัญกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ่วนได้เสีย ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้
ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพือ่ สร้างความยังยื
่ นในการดาเนินธุรกิจ และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตได้อย่างมันคง
่
และเป็ นทีย่ อมรับในสังคม รวมทัง้ ได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กบั พนักงานทุกระดับชัน้ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษ ัท คณะผูบ้ ริหาร
ผูจ้ ดั การฝ่ าย พนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถอื ปฏิบตั เิ ป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มนี โยบายในการดาเนินงาน โดย
มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 8 ด้าน ดังต่อไปนี้
1.

การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม

ในการดาเนินธุ รกิจของบริษทั ฯ มีการบริหารงานเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง ภายใต้การดาเนินงานด้วยความ
รอบคอบ ซือ่ สัตย์สุจริต มีความเป็ นมืออาชีพ โปร่งใส ถูกต้องตามเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่างๆ โดยยึดถือตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ที ก่ี าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้า และ/หรือ
ข้อตกลงตามสัญญาทีท่ าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ของทัง้ สองฝ่ ายและปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งขัน
ทางการค้าอย่างเป็ นธรรม ไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการโจมตี ให้รา้ ยหรือทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน
2.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงานและการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจ
ด้วยความสุจริตและโปร่งใส ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2558 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 จึงได้มมี ติอนุ มตั นิ โยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยปลูกจิตสานึกให้ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สร้าง
ค่านิยมทีถ่ ูกต้องและทัศนคติให้กบั พนักงานในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตาแหน่ งหน้าทีข่ องตนเอง
หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กบั คนอื่น ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินงานโดยทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตาแหน่ งหน้าที่ในบริษทั ฯ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว และเพิม่ ความเชื่อมันต่
่ อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย และให้เปิ ดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ให้พนักงานทุกคนรับทราบเพือ่ ปฏิบตั ิตาม โดยได้มกี ารส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสู ตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เบื้องต้น
เพือ่ ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนการวางระบบการป้ องกันการทุจริตในองค์กร ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาการเข้าร่วม
โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
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3.

การเคารพสิทธิมนุ ษยชน

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและเป็ นธรรม ไม่ว่าจะมีความ
แตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือด้านสภาพร่ างกาย โดยบริษทั ฯ ยึดมัน่ ในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิเป็ น
แนวทางในการทางาน เพือ่ ให้พนักงานมีความเป็ นอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดลอ้ มการทางานทีม่ คี วามสุขและยอมรับซึ่งกัน และกัน อีกทัง้ ยัง
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทาประโยชน์กบั สังคมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
4.

การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม

บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญและใส่ใจอย่างยิ่งต่อพนักงานของบริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม และมีจดุ มุ่งหมาย
ในการบริหารบุคคล โดยการคัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้ซ่งึ พนักงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้เพือ่ ให้การดาเนินกิจการของบริษทั ฯ
บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิผล โดยบริษทั ฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรูค้ วามสามารถของพนักงานแต่ละคน และสามารถ
เทียบเคียงได้กบั บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเดียวกัน อีกทัง้ มีการดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ฯ มี
การพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มกี ารฝึ กอบรมเพิม่ พูนทักษะในการทางานอย่างต่อเนื่อง และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พนักงานเจริญก้าวหน้าใน
การทางาน ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความเห็นของตนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม อันจะ
นามาซึง่ ประโยชน์ในการแก้ปญั หาร่วมกัน
5.

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค

บริษทั ฯ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มเี อกลักษณ์เฉพาะ เพื่อช่ วยเสริมคุณภาพชีวติ ให้แก่ ผูบ้ ริโภคด้วยความมุ่งมัน่ แ ละ
ตระหนักถึงบทบาทที่หลากหลายของแต่ละบุคคลในแต่ละวัน ในแต่ละช่ วงของชีวติ และส่งมอบความกินดีอยู่ดใี ห้แก่ ทุกคนเพือ่ สังคมที่
เข้มแข็ง
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค โดยได้รบั การรับรองมาตรฐาน ดังนี้
 GMP (Good Manufacturing Practice) หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร เป็ นระบบประกันคุณภาพทีม่ กี าร
ปฏิบตั ใิ นการผลิตอาหารเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย โดยได้รบั ทีโ่ รงงาน อาเภอบ้างบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็ นระบบประกัน
คุณภาพพื้นฐานก่อนทีจ่ ะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอืน่ ๆ ต่อไป
 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ระบบควบคุมการผลิตอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัยจาก
อันตรายจากสารเคมี เชื้อโรค และสิง่ แปลกปลอม โดยได้รบั ทีโ่ รงงาน อาเภอบ้างบึง จังหวัดชลบุรี
 Healthier Choice จากประเทศสิงคโปร์ เป็ นการรับรองว่าบริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับสุขภาพ โดยการควบคุมปริมาณ
ความหวานของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
 Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยเป็ นตราสัญลักษณ์รบั รองคุณภาพ
สินค้าทีก่ าหนดขึ้นเพือ่ ส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยทีผ่ ลิตในประเทศไทย
 หลักเกณฑ์การปฏิบตั แิ ละหลักการทัวไปเกี
่ ่ยวกับสุขลักษณะอาหารตามมาตรฐานสากลของ Codex Alimentarius อายุ
ใบรับรอง 12 พฤศจิกายน 2560 ถึง 12 พฤศจิกายน 2563
 ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมและแนวทางในการนาไปใช้ตามมาตรฐานสากลของ Codex
Alimentarius อายุใบรับรอง 12 พฤศจิกายน 2560 ถึง 12 พฤศจิกายน 2563
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6.

การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากการ
ประกอบธุ รกิจของบริษทั ฯ และเพื่อให้มนั ่ ใจถึงประสิทธิภาพการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษทั ฯดาเนินงานตา ม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ในส่วนของกระบวนการผลิตของบริษทั ฯ ไม่มมี ลภาวะทีส่ ่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม โดยบริษทั ฯ ถือ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของกรมแรงงานอุตสาหกรรมและข้อกาหนดต่ างๆ อย่างเคร่ งครัด นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังปลูกจิตสานึกที่ดีใ ห้กบั
พนักงานในการให้ความสาคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดล ้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
โดยในปี น้ ีบริษทั ฯ ได้ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า กาหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่ และปฏิบตั งิ าน
ด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัย และคานึงถึงสิง่ แวดลอ้ ม โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ าย “ปลุกความคิด..ปลุกจิตสานึก..ดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อมภายในองค์กร” ให้พนักงานทุนคนตระหนักถึงความสาคัญในการช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดลอ้ มภายในองค์กร เช่น การประหยัด
นา้ การประหยัดไฟ การใช้กระดาษ Reuse การเก็บข้อมูลแบบ Paperless ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก เป็ นต้น และบริษทั ฯ ได้เพิ่ม
สัญลักษณ์ Recycle ลงบนกล่องกระดาษ เพือ่ ให้ผูผ้ ลิตสามารถนากลับมาใช้งานใหม่ได้

7.

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็งมีการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน มีความสาคัญยิ่งในฐานะเป็ นปัจจัยเอื้อต่อ การดาเนิน
ธุรกิจ ดังนัน้ บริษทั ฯจึงตัง้ เป้ าทีจ่ ะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมทางด้านกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้
 ทีมพนักงาน จิตอาสาได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กบั ศู นย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพือ่ ช่วยให้ผูป้ ่ วยมีโลหิตในการ
รักษาอย่างสมา่ เสมอเพิม่ มากขึ้น และช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิต ทีส่ านักงานใหญ่ของบริษทั ฯ อาคารยูเอ็มทาวเวอร์
 บริษทั ฯ ได้บริจาคปฏิทนิ เก่าให้กบั มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สาหรับใช้ทาสือ่ การเรียน
การสอนให้นอ้ งๆ นักเรียนผูพ้ กิ ารทางสายตา
 บริษทั ฯ ได้บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนบ้านทางขวาง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เพือ่ ร่วมสมทบทุนเป็ นค่าใช้จ่ายจัดซื้อ
อุปกรณ์และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
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 บริษทั ฯ ได้บริจาคเงินในโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร “FoSTATNestle Quiz Bowl 2019” จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อสนันสนุ นและ
พัฒนาความรู ้ ความเข้าใจทางด้านวิชาการของนิสติ /นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
 บริษทั ฯ ได้บริจาคสินค้าของบริษทั ฯ ให้กบั สถานทีต่ ่างๆ เช่น สถานคุม้ ครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี -หญิง จังหวัด
ปทุมธานี สถานคุม้ ครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี สถานคุม้ ครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี
(ชาย-หญิง) จังหวัดนนทบุรี และสถานสงเคราะห์หญิง จังหวัดปทุมธานี
 บริษทั ฯ ได้ร่วมทาบุญให้กบั วัดสันตจิตตาราม (วัดสาขาวัดหนองป่ าพง) เมืองป้ อจโจ้ นาดิโว จังหวัด ริเอดิ ประเทศอิตาลี
เพือ่ สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
 พนักงานบริษทั ฯ ได้ร่วมทาบุญตักบาตร ข่าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จานวน 39 รูป เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปี ใหม่
ณ สานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคล
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โครงการ CSR “เติมฝันปันน้ าใจให้นอ้ ง”
ณ โรงเรียนวัดหนองกาน้ า อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 บริษทั ฯ ได้จดั โครงการ CSR “เติมฝันปันนา้ ใจให้นอ้ ง ณ โรงเรียนวัดหนองกานา้ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนิจกิจกรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษทั ฯ ในการคืนกาไรสู่สงั คม ด้วยการเป็ นองค์กรที่มสี ่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่ชมุ ชน สังคม และสิง่ แวดล ้อม ซึ่งได้บริจาคเงิน อุปกรณ์การเรียน ทีวี และอุปกรณ์กฬี าให้กบั ทาง
โรงเรียน และได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กนักเรียนทาความสะอาดห้องเรียน ปรับภูมทิ ศั น์ให้ดขี ้นึ และช่วยกันปลูกพืชผักสวน
ครัว เช่น ข่า ตะไคร้ มะเขือ ผักบุง้ กะเพรา เป็ นต้น
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 ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้บริจาคเครื่องกรองนา้ ดื่มกับโครงการปันนา้ (ใจ) ให้ชุมชน โดยผู บ้ ริหารนาทีมพนักงาน บริษทั
ที.เอ.ซี. คอนซู เมอร์ จากัด (มหาชน) มอบเครื่องกรองนา้ ดื่มนา้ สะอาดพร้อมติดตัง้ ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล และ
โรงเรียนวัดหนองกานา้ จังหวัดชลบุรี ซึง่ เป็ นพื้นทีโ่ ดยรอบบริเวณโรงงานของเรา ทีอ่ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และปัจจุบนั
ยังคงให้การสนับสนุนการเปลีย่ นไส้กรองของเครื่องกรองนา้ จุดประสงค์หลักคือ เพือ่ สนับสนุ นและส่งเสริมอุดมการณ์แห่ง
การบาเพ็ญประโยชน์ ดาเนินกิจกรรมทีม่ คี ุณค่าต่อสังคมรอบข้างเป็ นสาคัญ

 คาแรคเตอร์ “ART STORY”
ART STORY คือธุ รกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษ และบุคคลออทิสติกที่ร่วมกันรังสรรค์พรสวรรค์ และจินตนาการผ่าน
ภาพวาดลายเส้น ผลงานศิลปะทีม่ ชี ้ นิ เดียวในโลก สู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ โดยการสนับสนุนของศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกไทย ภายใต้
มูลนิธิออทิสติกไทย ทีม่ ่งุ มันส่
่ งเสริมคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็ กพิเศษอย่างเท่าเทียมและยัง่ ยืน โดยบริษทั ฯเข้าไปช่วยร่วมใน
โครงการนี้โดยไม่ได้คดิ ค่าใช้จ่าย ซึง่ รายได้จากการใช้ลขิ สิทธิ์น้ จี ะนาให้โครงการ Art Story ทัง้ หมด ซึง่ ถือว่าเป็ นโครงการ CSR อีกโครงการ
หนึ่งของบริษทั ฯ
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8.

การมีนวัตกรรม
บริษทั ฯ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการทางานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ี
ส่วนได้เสีย ซึ่งบริษทั ฯจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู อ้ ่ืน ในปี 2560 บริษทั ฯยังได้เข้าร่ วมกับภาครัฐบาล โดย
ภาครัฐบาลได้มกี ารจัดทาโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งเป็ นโครงการที่จะนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย จึงทาให้บริษทั ฯมีองค์ความรูต้ ่าง ๆ เพิม่ มากขึ้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ส่งพนักงาน
เข้า ร่ ว มอบรมเกี่ย วกับ นวัต กรรม เช่ น Tea & Coffee Beverage Innovation : Adding Value to the Supply Chain at Mae Fah
Luang University Chiang Rai เป็ นต้น
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ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ลูกค้า
บริษทั ฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้า ได้อ ย่ างครบถ้วน มีก ารปฏิบ ตั ิต่ อ ลู ก ค้า ด้ว ยความเข้า ใจและความร่ วมมือ ที่ดีร ะหว่า งกัน การรักษาความลับของลู กค้า ให้
ความสาคัญต่อการกาหนดราคาขายและเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการทีส่ ามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คู่คา้ และเจ้าหนี้
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิต่อคู่ คา้ และเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม เสมอภาค มีความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุ รกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตาม
สัญญาทีท่ าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพือ่ พัฒนาความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจทีก่ ่ อให้เกิดประโยชน์ของทัง้ สองฝ่ าย โดยบริษทั ฯมุ่งทีจ่ ะพัฒนาและ
รักษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ นกับคู่คา้ และคู่สญั ญา ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจนในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน รวมทัง้
มีการกาหนดผูร้ บั จ้างผลิตทีเ่ ป็ นพันธมิตรหลักทีส่ าคัญ

คู่แข่ง
บริษทั ฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ แี ละกฎหมายทีก่ าหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน และ
หลีกเลีย่ งวิธกี ารไม่สุจริตเพือ่ ทาลายคู่แข่ง ไม่กระทาการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ น่ื หรือคู่แข่งทางการค้า

พนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลือ่ นให้บริษทั ฯ สามารถพัฒนาการดาเนินธุรกิจ
ต่อไปในอนาคต บริษทั ฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรูค้ วามสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ค้ วามสามารถของพนักงานแต่ ละคนและสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั ที่ประกอบธุ รกิจเดียวกัน
ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล ้อมในการทางานโดยคานึงถึงคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยในการทางาน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ถอื ปฏิบตั ติ ่อ
พนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม

ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
บริษทั ฯมุ่งให้มกี ารดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซือ่ สัตย์ และโปร่งใส โดยการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ภายใต้กรอบของหลักจริยธรรมและแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดูแลและรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั กลุม่ ผูม้ ี
ส่วนได้เสีย โดยเปิ ดโอกาสให้บคุ คลทีเ่ กี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้ มีการนาเสนอรายงานผลการดาเนินงาน ฐานะ
ข้อมูลทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ อย่างสมา่ เสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง และสื่อสารเรื่องราวหรือจุดขายของบริษทั ฯไปยัง
กลุม่ เป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการดาเนินงานต้องสอดคล ้องกับข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผย และบริษทั ฯปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่า
เทียมกันในการประชุมผูถ้ อื หุน้
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ชุมชนและสังคม
ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมทีจ่ ะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ความยัง่ ยืนสืบไป บริษทั ฯ
เน้นการปลูกฝังจิตสานึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทาการใดๆ ทีข่ ดั หรือผิดกฎหมาย โดยมีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน
และยึดถือปฏิบตั กิ นั ภายในองค์กร

การประเมินผูม้ ีสว่ นได้เสีย
กลุม่ ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ลูกค้า

คู่คา้ และเจ้าหนี้

คู่แข่ง

พนักงาน
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แนวทางการมีสว่ นร่วม
























การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
การประชุมลูกค้า และกิจกรรม Work shop
กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
มีแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการปฏิบตั ติ ่อลูกค้า คู่คา้ และคู่แข่ง
จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้ารายหลัก
การสร้างความเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่คา้
การจัดประชุมร่วมกับลูกค้า
มีจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจ ตลอดจนปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้า
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่คา้
มีการกาหนดคู่คา้ /ผูผ้ ลิตทีเ่ ป็ นพันธมิตรหลัก (Key Strategic Partner)
มีแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการปฏิบตั ติ ่อลูกค้า คู่คา้ และคู่แข่ง
ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ แี ละกฎหมายทีก่ าหนดไว้
มีแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการปฏิบตั ติ ่อลูกค้า คู่คา้ และคู่แข่ง
รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
Application Line; Line Group, Line Official
Intranet
การประชุมกับพนักงานรายไตรมาส (Town hall)
การพัฒนาศักยภาพและความรูค้ วามสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
ความปลอดภัยในการทางาน
การจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสม

กลุม่ ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย

แนวทางการมีสว่ นร่วม

ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน

 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยีย่ ม (Best Investor
Relations Awards) ซึง่ รางวัลนี้เป็ นรางวัลทีม่ อบให้แก่บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดด
เด่นด้านการดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ความสาคัญต่อการมีสว่ นร่วมของทัง้
องค์กรในการดาเนินกิจกรรม นอกจากนี้ บริษทั ฯยังได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ดเี ด่น (Outstanding Investor Relations Awards) เป็ นปี ท่ี 3
ติดต่อกัน ในกลุม่ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รางวัลทีไ่ ด้รบั นี้เป็ น
รางวัลทีม่ เี กียรติเป็ นความภาคภูมใิ จ เป็ นกาลังใจให้กบั ทีมงานของบริษทั ฯ เพือ่ มุง่ มันท
่ า
สิง่ ทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ต่อไปในอนาคต
 การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ตามมาตรฐาน AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริม
ผูล้ งทุนไทย บริษทั ฯได้คะแนน 99 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
 การประเมินการกากับดู แลกิจการที่ดี โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
บริษทั ฯ ได้รบั คะแนน 88% (ระดับดีมาก)
 การเดินสาย Roadshow ในประเทศ
 การเยีย่ มชมกิจการ (Company Visit)
 ร่วมกิจกรรมบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day)
 การเปิ ดโอกาสให้สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี และเสนอชื่อ
บุคคลเพือ่ เข้ารับเลือกตัง้ การเป็ นกรรมการ
 มีนโยบายการดาเนินธุ รกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดลอ้ ม และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 จัดโครงการ CSR “เติมฝันปันนา้ ใจให้นอ้ ง” ณ โรงเรียนวัดหนองกานา้ อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์ เพือ่ ดาเนินกิจกรรมให้สอดคลอ้ งกับพันธกิจของบริษทั ฯ ใน
การคืนกาไรสู ่สงั คม ด้วยการเป็ นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล ้อม
 กิจกรรมบริจาคสินค้าของบริษทั ให้กบั สถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่าง ๆ
 เนื่องจากบริษทั ฯประกอบธุ รกิจคาแรคเตอร์ จึงเข้าไปช่วยมีส่วนร่วมในโครงการ ART
STORY คือ ธุ รกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษ และบุคคลออทิสติกที่ร่วมกันรังสรรค์
พรสวรรค์ และจินตนาการผ่านภาพวาดลายเส้น โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย ซึง่ รายได้จากการ
ใช้ลขิ สิทธิ์น้ จี ะนาให้โครงการ ART STORY ทัง้ หมด

ชุมชนและสังคม
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็ นกลไกสาคัญในการนาไปสู่การมีระบบบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ จะช่วยสร้างความเชื่อมันต่
่ อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ผูม้ สี ่วนได้เสีย และผู ท้ เ่ี กี่ยวข้อง
ทุกฝ่ าย โดยการมีการกากับดูแลกิจการทีด่ จี ะเป็ นเครื่องมือเพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั องค์กร สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ ส่งเสริมการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯในระยะยาว นอกจากนี้ บริษทั ฯยังให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งอย่าง
ใกล้ชิด
การติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารส่งเสริมและสือ่ สารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับทัง้ องค์กรรับทราบผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กร
(Intranet) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ คู่มอื พนักงาน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเพือ่ นาไปสู่การปฏิบตั ิ ตามนโยบายการกากับ
ดู แลกิจการ และจรรยาบรรณธุ รกิจ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการทีด่ แี ละติดตามผลการปฏิบตั ิ มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพือ่ นามา
ปฏิบตั แิ ละปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทัง้ ชี้แจงเหตุผลทีท่ าให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักการดังกล่าว ดังนี้
ข้อที่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิ
คณะกรรมการมีการจัดตัง้ CG Committee หรือไม่

เหตุผล
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการ
กากับดู แลกิจการที่ดี และมุ่งมัน่ ที่จะกากับดู แลให้องค์กรมีการ
ดาเนินงานและปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สอดคล ้อง
กับ กฎหมายที่เกี่ย วข้อ งตามแนวทางของตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งการพิจารณาแต่งตัง้ CG Committee นัน้ ยังอยู่
ระหว่างการพิจารณา

คณะกรรมการมีก ารให้ค วามรู แ้ ละฝึ ก อบรมพนัก งานในเรื่ อ ง บริษทั ฯมีนโยบายการดาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิง่ แวดล ้อมและ
สิง่ แวดล ้อมหรือไม่
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนใจถึ
ั ่ งประสิทธิภาพ
การด าเนิ น การด้า นสิ่ง แวดล้อ มและความปลอดภัย บริ ษ ทั ฯ
ดาเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ โดยจะ
ดาเนินการฝึ กอบรมหรือจัดกิจกรรมเรื่องสิง่ แวดล ้อมให้พนักงานใน
ปี น้ ี
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงกาหนดให้มนี โยบายในการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (The Rights of Shareholders)
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพ้นื ฐานต่าง ๆ ของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการได้รบั
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
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และข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็ นต้น นอกเหนือจากสิทธิพ้นื ฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั ฯ ยังได้ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นการ
ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้
การดาเนิ นการปี 2562


จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม พร้อมทัง้ ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ไว้อย่ างชัดเจน รวมทัง้ ได้แนบเอกสารประกอบการประชุม เช่ น
รายงานประจาปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่าง ๆ และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
เพือ่ ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายตามรายชื่อทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันทีบ่ ริษทั ฯประกาศงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้
และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษทั ฯล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อน
วันประชุม เพื่อให้ผูถ้ อื หุน้ ได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ก่ อนวันประชุม รวมถึงได้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่ อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผูถ้ อื หุน้ ได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่ อนการประชุม ซึ่งเป็ นไปตาม
พรบ.บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535



การเปิ ดโอกาสให้สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้ การเป็ น
กรรมการ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยแจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลัก เกณฑ์แ ละระบุวิธี ปฏิ บ ตั ิ ท่ีช ดั เจนไว้ใ นเว็ป ไซด์ข องบริ ษ ัท ฯที่
www.tacconsumer.com ในส่วนของ “ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ” ภายใต้หวั ข้อ “การประชุมผูถ้ อื หุน้ ” โดยเลขานุ การบริษทั จะเป็ นผู ้
รวบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามทีผ่ ูถ้ อื หุน้ เสนอ และนาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในส่วนของการเสนอชื่อบุคคลเพือ่
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณารายชื่อและคุณสมบัตขิ องบุคคลทีผ่ ูถ้ อื หุน้
เสนอชื่อ และนาผลการพิจารณาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาต่อไป กรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ิ
ให้นาวาระดังกล่าวเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ต่อไป



ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม



แจ้งวิธกี ารลงคะแนนเสียงและนับคะแนนก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ และมีการใช้บตั รลงคะแนนเสียง



เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยเสนอชื่อให้กรรมการให้ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนทีละคน



ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ บริษทั ฯจัดให้มผี ูต้ รวจสอบอิสระที่ไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษทั โดยทาหน้าทีต่ รวจสอบ
การนับคะแนนเสียง และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับของบริษทั



บริษทั ฯไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 อีกทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่
และอิสระ



ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้เปิ ดเผยมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมภายใน 9.00 น.ของวันถัดไป พร้อมทัง้ ผล
การลงมติในแต่ละวาระ จานวนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้เผยแพร่รายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมไปยังเว็ปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็ปไซด์ของ
บริษทั ฯ
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หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั แิ ละคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและ
ผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ที่เป็ นคนไทยหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ รายย่อย บริษทั ฯ มีน โยบายที่จะเพิม่
ทางเลือกในการประชุมให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนผูถ้ อื หุน้ ได้ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจาปี และเสนอชื่อบุคคล
เพือ่ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
การดาเนิ นการปี 2562
 บริษทั ฯได้ดาเนินการประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ตามลาดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่
ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัง้ จะไม่เพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่มกี ารแจ้ง
ให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระที่มคี วามสาคัญที่ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่ อนการ
ตัดสินใจ บริษทั ฯได้จดั ทาหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี และรายงานประจาปี ทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างชาติ
 ให้สทิ ธิออกเสียงแก่ผูถ้ อื หุน้ ตามจานวนหุน้ ทีถ่ อื อย่างเท่าเทียมกัน
 บริษทั ฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็ นแบบที่ผูถ้ อื หุน้ สามาถกาหนดทิศทาง การ
ลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ เพือ่ ให้ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลอืน่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษทั ฯ
 คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ซึง่ รวมถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว
ทีเ่ กี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ หรือนาข้อมูลของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่
ประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ รวมถึงคู่ สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดัง กล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่ วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่ อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่ สาธารณชนทราบ โดยบริษทั ฯ ได้ดาเนินการแจ้งให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เข้าใจและรับทราบ เกี่ยวกับภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ ของตนเอง คู่
สมรส และบุต รที่ยงั ไม่ บ รรลุนิ ติภ าวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ต่ อ สานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียและปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมต่อผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทัง้ ภายในและภายนอก
บริษทั ฯ และตระหนักถึงบทบาทความสาคัญของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุม่
การดาเนิ นการปี 2562
 ลูกค้า : บริษทั ฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน มีการปฏิบตั ติ ่อลูกค้าด้วยความเข้าใจและความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างกัน การรักษา
ความลับ ของลู ก ค้า ให้ค วามสาคัญ ต่ อ การก าหนดราคาขายและเงื่อ นไขที่เ หมาะสม นอกจากนี้ บริษ ทั ฯ จัด ให้มี
กระบวนการทีส่ ามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 คู่คา้ และเจ้าหนี้ : บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม เสมอภาค มีความซือ่ สัตย์ในการดาเนินธุรกิจ ไม่เอารัด
เอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาทีท่ าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์
ของทัง้ สองฝ่ าย โดยบริษทั ฯมุ่งทีจ่ ะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ นกับคู่คา้ และคู่สญั ญา ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจนในเรื่อง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และมีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน รวมทัง้ มีการกาหนดผูร้ บั จ้างผลิตทีเ่ ป็ นพันธมิตรหลักทีส่ าคัญ
 คู่แข่ง : บริษทั ฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ แี ละกฎหมายทีก่ าหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ใิ นการ
แข่งขัน และหลีกเลีย่ งวิธกี ารไม่สุจริตเพือ่ ทาลายคู่แข่ง ไม่กระทาการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ ่นื หรือ
คู่แข่งทางการค้า
 พนักงาน : บริษ ทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งจะมีส่วนร่ ว มในการขับเคลื่อนให้บริษ ทั ฯ สามารถ
พัฒนาการดาเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษทั ฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู ค้ วามสามารถ และทักษะของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามความรูค้ วามสามารถของพนักงานแต่ละคนและสามารถ
เทียบเคียงได้กบั บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานโดยคานึงถึงคุณภาพชีวติ
และความปลอดภัยในการทางาน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ถอื ปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
 ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน : บริษทั ฯมุ่งให้มกี ารดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซือ่ สัตย์ และโปร่งใส โดยการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผู ้
ถือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ภายใต้กรอบของหลักจริยธรรมและแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ดูแลและรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั กลุม่ ผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยเปิ ดโอกาสให้บคุ คลทีเ่ กี่ยวข้องทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงและสอบถาม
ข้อมูลได้ มีการนาเสนอรายงานผลการดาเนินงาน ฐานะข้อมูลทางการเงิน และรายงานอืน่ ๆ อย่างสมา่ เสมอและครบถ้วนตาม
ความเป็ นจริง และสือ่ สารเรื่องราวหรือจุดขายของบริษทั ฯไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการดาเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผย และบริษทั ฯปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ อื หุน้
 ชุมชนและสังคม : ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมทีจ่ ะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ความยังยื
่ นสืบไป บริษทั ฯ เน้นการปลูกฝังจิตสานึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงสนับสนุ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทาการใดๆ ที่ขดั หรือผิดกฎหมาย โดยมีนโยบายการ
ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตั กิ นั ภายในองค์กร
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การสือ่ สารภายในและภายนอกองค์กร
บริษทั ฯให้ความสาคัญกับการสือ่ สารภายในและภายนอกองค์กร โดยมีระเบียบปฏิบตั ทิ ค่ี รอบคลุมถึงการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร มีการสือ่ สารกับกลุม่ ผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ เช่น กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกค้า ผูบ้ ริโภค ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน เป็ นต้น
การสือ่ สารภายใน คือ การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่จาเป็ นให้ผูบ้ ริหารและพนักงานรับรู ้ โดยอาจเป็ นการเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เพือ่ ให้บรรลุผลตามเป้ าหมายขององค์กร โดยผ่านช่องทางการสือ่ สารต่าง ๆ เช่น Line Group, Line Official,
Intranet, E-mail และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษทั ฯ
การสือ่ สารภายนอก คือ การรายงานข้อมูลทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร การประชาสัมพันธ์ การส่งข่าวสาร ไปยังภายนอกองค์กร โดยผ่านช่อง
ทางการสือ่ สารต่าง ๆ ของบริษทั ฯ เช่น เว็ปไซด์บริษทั Facebook, Instagram, E-mail, การส่งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
การสือ่ สารภายในและภายนอกองค์กร เป็ นการสือ่ สารข้อมูลข่าวสารปกติและข้อมูลข่าวสารเร่งด่วนให้กลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียได้รบั ทราบ
เรื่องทีส่ าคัญต่าง ๆ เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้องและตรงกันภายในและภายนอกองค์กร และเสริมสร้างจริยธรรม จรรณยาบรรณแก่พนักงาน ผูบ้ ริหาร
เพือ่ สร้างความตระหนักต่อความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
การแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
บริษทั ฯมีการกาหนดระเบียบปฏิบตั กิ ารดาเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตให้มแี บบแผนทีเ่ หมาะสม และ
เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต อันนามา
ซึง่ ความเสือ่ มเสียในทรัพย์สนิ และชื่อเสียงของบริษทั ฯ โดย
การทุจริต
หมายถึง การกระทาใดๆ เพือ่ แสวงหาประโยชน์ทม่ี คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผูอ้ น่ื
การฉ้อฉล
หมายถึง การใช้อบุ ายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพือ่ ให้ผูอ้ น่ื หลงผิด
การคอร์รปั ชัน่
หมายถึง การเรียกรับ หรือยอมจะรับให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่ วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานเอกชนเพื่อให้บุคคล
หรือหน่วยงานเหล่านัน้ ใช้อานาจหน้าทีท่ ม่ี อี ยู่ กระทาการ ไม่กระทาการ เร่งรัด หรือ
ประวิงการกระทาใดอันมิชอบด้วยอานาจหน้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ เว้นแต่เป็ น
กรณีทก่ี ฎหมาย จารีต และขนมธรรมเนียมกาหนดให้กระทาได้
ผูร้ บั เรื่องร้องเรียน
หมายถึง กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานกรรมการบริหาร
ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน หมายถึง เลขานุการบริษทั
ผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียน
หมายถึง ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุนองค์กร
ผูถ้ กู ร้องเรียน
หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ทีถ่ กู ร้องเรียน หรือกล่าวหา
โดยผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
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ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
1. จดหมาย ส่งถึง กรรมการผูจ้ ดั การ หรือ ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
ชัน้ 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ 9/231-233 ถนนรามคาแหง
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 จะส่งตรงและถูกเปิ ดอ่าน
โดยกรรมการผูจ้ ดั การเท่าหรือประธานกรรมการบริหารเท่านัน้
ขัน้ ตอนในการดาเนิ นการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต หรือข้อร้องเรียน
1. เมือ่ ผูร้ บั เรื่องร้องเรียนได้รบั เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต จากช่องต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว โดยผูร้ บั เรื่องร้องเรียนจะ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน และส่งเรื่องร้องเรียนให้ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน ภายใน 3 วันทาการ เพือ่ ดาเนินการต่อไป
2. ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน รวบรวมพิจารณาความชัดแจ้งเพี ยงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้นที่ได้รบั จากผูร้ บั เรื่อง
ร้องเรียน รวมถึงจัดเก็บข้อมูล บันทึกความคืบหน้าและผลสรุป ติดตามและสรุปผลสถานะของเรื่องร้องเรียน
3. ประสานงานเรื่องร้องเรียน ส่งเรื่องร้องเรียนทีผ่ ่านการพิจารณาจากกรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานกรรมการบริหาร ให้ผูต้ รวจ
สอบเรื่องร้องเรียนภายใน 5 วันทาการ
4. ผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียน ทาการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผดิ กรณีทจุ ริต กรณีฝ่าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฏหมาย หรือระเบียบข้อบังคับการทางานของบริษทั ฯ และนาเสนอให้กรรมการผูจ้ ดั การหรือ ประธาน
กรรมการบริหารพิจารณา ภายใน 1 เดือน
5. กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมตั เิ รื่องร้องเรียนทีเ่ กี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใน 1 เดือน
5.1 กรณีอนุมตั ิ กรรมการผูจ้ ดั การ หรือประธานกรรมการบริหารจะนาเสนอ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป
5.2 กรณีไม่อนุมตั ิ ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวกลับไปยังผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนเพือ่ พิจารณาตรวจสอบใหม่
6. หากเป็ นเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานกรรมการบริหารจะนาเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและกาหนดบทลงโทษตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
การให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องในกระบวนการดาเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตจะได้รบั
ความคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมจากบริษทั ฯ เช่น ไม่เปลีย่ นแปลงตาแหน่ งงาน ลักษณะงาน สถานทีท่ างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน
เลิกจ้าง หรืออืน่ ใดทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูน้ นั้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ ไม่
เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ทจ่ี าเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมาย
บุคคลใดๆ ทีไ่ ด้รบั ทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบปฏิบตั นิ ้ ี จะต้องปกป้ องข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียน หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ให้เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่ น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู ้
แจ้งร้องเรียน แหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีทม่ี คี วามจาเป็ นในขัน้ ตอนการดาเนินการตามระเบียบปฏิบตั นิ ้ ี หรือ
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด หากมีการจงใจฝ่ าฝื นนาข้อมูลออกไปเปิ ดเผยบริษทั ฯจะดาเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือ ดาเนินการทางกฎหมาย
กับผูท้ ฝ่ี ่ าฝื น แล ้วแต่กรณี
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงานและการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจ
ด้วยความสุจริตและโปร่งใส ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2558 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 จึงได้มมี ติอนุ มตั นิ โยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยปลูกจิตสานึกให้ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สร้า ง
ค่านิยมทีถ่ ูกต้องและทัศนคติให้กบั พนักงานในการปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตาแหน่ งหน้าทีข่ องตนเอง
หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กบั คนอื่น ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินงานโดยทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตาแหน่ งหน้าที่ในบริษทั ฯ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว และเพิม่ ความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย และให้เปิ ดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ให้พนักงานทุกคนรับทราบเพื่อปฏิบตั ิตาม โดยได้มกี ารส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสู ตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เบื้องต้น
เพือ่ ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนการวางระบบการป้ องกันการทุจริตในองค์กร
นโยบายการดาเนิ นธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิง่ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้มนใจถึ
ั ่ งประสิทธิภาพการดาเนินการด้านสิง่ แวดล ้อมและความปลอดภัย บริษทั ฯดาเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ในส่วนของกระบวนการผลิตของบริษทั ฯ ไม่มมี ลภาวะทีส่ ่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม โดยบริษทั ฯ ถือปฏิบตั ติ ามระเบียบของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และข้อกาหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด
สาหรับมาตรการในการจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิตและผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพนัน้ ในส่วนของกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม
ประเภท 3 in 1 จะมีของเสียทีเ่ กิดจากการผลิตน้อยมาก ส่วนใหญ่ขยะทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต คือ ถุงทีใ่ ช้ใส่วตั ถุดบิ ระหว่างกระบวนการผลิต
ซึง่ มีการสวมถุงสองชัน้ ชัน้ นอกจะมีหมุนเวียนใช้ และเปลีย่ นถุงใหม่ทกุ ๆ 2 วัน เพือ่ ลดปริมาณขยะทีเ่ กิดขึ้น ส่วนถุงชัน้ ในทีส่ มั ผัสกับวัตถุดบิ จะ
ใช้แล้วทิ้ง เพือ่ ลดการปนเปื้ อนข้ามจุลนิ ทรีย ์ ทัง้ นี้ ถุงทัง้ หมดจะมีเส้นทางการเคลือ่ นย้ายและจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
และการป้ องกันสัตว์พาหะนาโรค และในทุกสัปดาห์จะมีรถเทศบาลมาเก็บขยะออกจากโรงงาน แต่สาหรับขยะทีส่ ามารถขายได้จะนาส่งขายให้กบั ผู ้
ที่รบั ซื้อของเก่ าในระแวกนัน้ ๆ สาหรับสินค้าที่ไม่ ได้คุ ณภาพ ทางฝ่ ายประกันคุ ณภาพของบริษ ทั ฯจะประเมินคุ ณภาพของสินค้าว่ าน าไป
Reprocess ได้หรือไม่ หากได้จะนาไปให้ฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์คิดสูตรเพือ่ สาหรับ Reprocess และออกวิธีการให้กบั ทางโรงงานผูผ้ ลิต
แต่ถา้ หากสินค้านัน้ ไม่สามารถนามา Reprocess ได้ ทางโรงงานผูผ้ ลิตจะเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าและติดป้ ายระบุสนิ ค้ารอทาลาย และจะเข้าสู่
กระบวนการทาลายประจาปี
สาหรับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษทั ฯ ใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้าไปยังคลัง โดยบริษทั ฯ มีนโยบายที่
จะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกาหนดเวลา โดยมีการวางแผนการจัดการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ลดการใช้พลังงานในการขนส่ง
หรือลดผลกระทบต่อสิง่ แวดลอ้ ม ในปี น้ ีบริษทั ฯได้ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า กาหนดให้พนักงานต้องเอาใจ
ใส่และปฏิบตั ิงานด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ปลุกความคิด..ปลุก
จิตสานึก...ดู แลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร” ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสาคัญในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กร เช่น การประหยดนา้ การประหยัดไฟ การใช้กระดาษ Reuse การเก็บข้อมูลแบบ Paperless ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯยังมีแนวทางในการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ให้เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดลอ้ ม โดยมีการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์แบบใหม่ของ
เครื่องดื่ม โดยเป็ น Innovation Packaging ทีส่ ามารถนาบรรจุภณั ฑ์กลับมาใช้ใหม่และมีการลดใช้พลาสติกน้อยลงของบรรจุภณั ฑ์อกี ด้วย
รวมทัง้ บริษทั ฯได้เพิม่ สัญลักษณ์ Recycle ลงบนกล่องกระดาษาเพือ่ ให้ผูผ้ ลิตสามารถนากลับมาใช้งานใหม่ได้
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นโยบายหรือแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา

1.

2.
3.
4.

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
พนักงานทุกคนมีหน้าทีป่ กป้ อง รักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล อันเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั เพือ่ ให้มิ
ให้ขอ้ มูลเหล่านัน้ รัว่ ไหล และต้องไม่นาทรัพย์สนิ ทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพือ่ บุคคลอื่น
โดยมิได้รบั อนุญาต
พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ ่นื และไม่นาผลงานอันมีทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ ่นื ไม่
ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
มีการดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั เพือ่ รักษาผลประโยชน์และ
ป้ องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอืน่
มีนโยบายให้พนักงานทุกคนยินยอมรับเงือ่ นไขการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ
ได้ทราบถึงข้อห้ามและข้อปฏิบตั เิ พือ่ ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดจากบุคคลากรและจากการละเมิดความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศทัง้ โดย
เจตนาและมิได้เจตนา

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทัวไปตามหลั
่
กเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลทีส่ าคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ซึง่ มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสีย เพือ่ ให้ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบริษทั ฯทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม
กัน โดยบริษทั ฯจะทาการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศต่อผูถ้ อื หุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์
และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
การดาเนิ นงานปี 2562
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินทีม่ ขี อ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริง และสมเหตุสมผล
งบการเงินของบริษทั ฯ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือ ปฏิบตั ิ
อย่างสมา่ เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารดารงรักษาไว้ซง่ึ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้มนใจได้
ั ่ อย่างมีเหตุผลว่าการ
บันทึกข้อมูลทางการบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดารงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่
ป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ รวมถึงมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารเพือ่ ทาหน้าทีใ่ นการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบ
ควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั
 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ไม่มรี ายการทีผ่ ูส้ อบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงือ่ นไข และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกสังให้
่ แก้ไข
งบการเงินจากทางตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ด้านความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุนและผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ให้ความสาคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีส่วน
ร่วมในการพบปะ ให้ขอ้ มูล และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสือ่ ต่าง ๆ อย่างสมา่ เสมอ
 บริษทั ฯได้จดั ตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
โดยการรายงานผ่านเว็ปไซด์ของบริษทั www.tacconsumer.com ในหัวข้อนักลงทุน ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษทั ฯ ทีร่ ายงาน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูลและรายงาน
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ทางการเงิน ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ นโยบายการกากับดูแลกิจการ ผลการดาเนินงานรายไตรมาส ความเคลือ่ นไหวของราคาหุน้ และ
เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทนั การณ์อยู่เสมอ เพือ่ ให้นกั ลงทุนและผูส้ นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลทีไ่ ด้จากบริษทั ฯจะเป็ นข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลาโดยเฉพาะ
ข้อมูลสาคัญทีอ่ าจจะมีผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษทั ฯ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ข้อมูลสามารถนาข้อมูลเหล่านัน้ ไปประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลสะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงและเหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละช่วง
 บริษทั ฯมีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้ก ับคณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็ นรายไตรมาส และ
กาหนดแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า โดยในปี 2562 บริษทั ฯมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพือ่
เปิ ดเผยข้อมูลให้แก่นกั ลงทุน สรุปได้ ดังนี้
รูปแบบกิจกรรม

จานวนครัง้

กิจกรรมพบนักลงทุน/นักวิเคราะห์ การเยีย่ มชมกิจการ CONFERENCE CALL

9

การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ANALYST MEETING)

2

ROADSHOW ในประเทศ

6

การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมพบนัก ลงทุ น ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เช่ น OPPORTUNITY DAY,
MAI FORUM

3

การจัดทา COMPANY SNAPSHOT เป็ นรายไตรมาส

4

กิจกรรมสัมภาษณ์สอ่ื ต่าง ๆ

2

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (PRESS RELEASE) ความเคลือ่ นไหวทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
และภาพข่าวกิจกรรมการต่าง ๆ ของบริษทั

อย่างสมา่ เสมอ

 สาหรับด้านการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในปี 2562 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่ วมกับวารสารการเงิน
ธนาคาร ได้มกี ารจัดพิธีมอบรางวัล SET AWARDS 2019 เพือ่ ยกย่องเชิดชูบริษทั ทะเบียนในตลาดทุนทีม่ คี วามโดดเด่น
และเป็ นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ โดยบริษทั ฯ ได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอด
เยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ซึ่งรางวัลนี้เป็ นรางวัลทีม่ อบให้แก่บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่นด้านการ
ดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของทัง้ องค์กรในการดาเนินกิจกรรม นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) เป็ นปี ท่ี 3
ติดต่อกัน ในกลุม่ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รางวัลทีไ่ ด้รบั นี้เป็ นรางวัลทีม่ เี กียรติเป็ นความภาคภูมใิ จ
เป็ นกาลังใจให้กบั ทีมงานของบริษทั ฯ เพือ่ มุ่งมันท
่ าสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และกลุม่ ผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ ต่อไป
ในอนาคต
ข้อมูลการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ผูต้ ดิ ต่อ : นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์
โทร:
0-2717-2898 ต่อ 77
โทรสาร:
0-2717-2899
E-mail:
ir@tacconsumer.com
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 เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารในแต่ละปี และกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผูบ้ ริหาร เพือ่ ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี และเว็บไซด์ของบริษทั ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ข้อมูลและ
รายงานทางการเงิน นโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั เิ กี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั การประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ห้องข่าวต่าง ๆ เป็ นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื
หุน้ และกลุม่ ผูม้ สี ่วนได้เสีย
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิท่มี คี วามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับ ตาแหน่ งผูบ้ ริหารจาก
องค์กรต่าง ๆ จึงสามารถนาประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถมาพัฒนาและกาหนดนโยบาย ทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการบริษทั จะมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการและประเมินผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ ปัจจุบนั บริษทั ฯมี
กรรมการทัง้ สิ้นจานวน 7 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร 2 ท่าน กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร 1 ท่านและกรรมการอิสระ 4 ท่าน (รวม
ประธานกรรมการบริษทั ) โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพือ่ พิจารณาในเรื่องต่างๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุล
และสอบทานการบริหารงาน และยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ ช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ดังนี้
28 | P a g e

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษทั ฯ ได้
1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทัง้ คุณสมบัตขิ องกรรมการของบริษทั คัดเลือก สรรหาบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเหมาะสมกับ
กิจการของบริษทั และสมควรเสนอชื่อเป็ นกรรมการในกรณีทต่ี าแหน่งว่างลง เพือ่ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ รวมทัง้ พิจารณาเสนอโครงสร้างค่ าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริษทั
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสีย่ ง 5 ท่าน เพือ่ วางกลยุทธ์ในการบริหารความ
เสีย่ งให้สอดคล ้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ ง โดยเฉพาะความเสีย่ งทีส่ าคัญ
ของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีอ่ งค์กรกาหนด
1.4 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูก้ าหนดแนวทางและกล
ยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และเพือ่ ให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างคล่องตัว
1.5 คณะอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย อนุ กรรมการบริหารความเสีย่ งจานวน 10 ท่าน เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการ
พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และหาทางลดความเสีย่ งหรือบริหารความเสีย่ งให้ตา่ ทีส่ ุด โดย
จะรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทราบอย่างสมา่ เสมอ
บริษทั ฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตาแหน่งประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็ นคน
ละบุคคลกัน เพือ่ ป้ องกันมิให้บคุ คลใดมีอานาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูก้ าหนดอานาจหน้าที่
และคัดเลือกบุคคลเพือ่ เข้าดารงตาแหน่งดังกล่าว
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั เพือ่ ให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ดังนี้
1) ดูแลและให้คาแนะนาแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริษทั ฯ และติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสมา่ เสมอ
2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของ
ทีป่ ระชุมดังกล่าว
3) ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบเป็ นไปตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
4) จัด ท าและเก็ บ รัก ษาเอกสารซึ่ง ได้แ ก่ ทะเบีย นกรรมการ หนัง สือ นัด ประชุ ม คณะกรรมการและรายงานการประชุม
คณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจาปี ของบริษทั ฯ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และดาเนินการอืน่ ๆ ตามทีก่ ฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษ ทั ฯ ก าหนดให้ก รรมการบริษ ทั ปฏิบ ตั ิต ามข้อ พึง ปฏิบ ตั ิท่ีดีส าหรับ กรรมการบริษ ทั จดทะเบีย น (Code of Best
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของตน และต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์
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สุจริต และคานึงถึงประโยชน์ของบริษทั ฯและผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูก้ าหนดนโยบาย เป้ าหมายการดาเนินธุรกิ จ
แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษทั ฯ และกากับดู แลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีการกาหนดมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึ้นจากการทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ว่าผูม้ สี ่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุ มตั ริ ายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษทั จะต้อง
ดู แลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กี่ยวข้อง รวมตลอดถึง การปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่สาคัญของบริษทั ฯ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีท่ี
กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู ส้ อบบัญชี หรือผู เ้ ชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่ กรณี พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการ และจะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่าง
กันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในสาหรับทัง้ ระดับบริหารและระดับปฏิบตั ิการ จึงได้มกี ารกาหนดขอบเขต
หน้าที่และอานาจดาเนินการอย่ างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดู แลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการ
แบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สนิ ออกจากกัน เพือ่ ให้
เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบ
รายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริหารสายงานทีร่ บั ผิดชอบ ถึงแม้ว่าปัจจุบนั บริษทั ฯจะยังไม่มฝี ่ ายตรวจสอบภายใน แต่บริษ ั ทฯก็ได้จา้ งผูต้ รวจ
สอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาทาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุ รกิจที่ชดั เจนและสามารถวัดผลการดาเนินงานได้ โดยฝ่ ายบริหารและจัดการจะมีการ
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานจริงกับเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้เป็ นประจาทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสีย่ งทัง้ ทีม่ าจากภายนอกและภายใน
ทีพ่ บในการดาเนินงาน วิเคราะห์ถงึ ปัจจัยทีเ่ ป็ นสาเหตุและมีการกาหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทัง้
มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องติดตามความเสี่ยงนัน้ ๆ อย่ างต่ อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งรายไตรมาส
3. การประชุมคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตาม
ความจาเป็ น เลขานุ การบริษทั ได้กาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทั สาหรับปี 2562 ล่วงหน้า และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่าน
รับทราบตารางการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได ม้ กี ารกาหนดวาระในการประชุม อย่า งชัดเจนและมีก ารส่ง หนังสือนัด
ประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ ได้มกี าร
จดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้
คณะกรรมการบริษทั และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2561 ได้มีก ารก าหนดตารางประชุมคณะกรรมการประจาปี 2562 เป็ น การล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อ าจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้
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ครัง้ ที่

การประชุม
คณะกรรมการบริษทั

1/2562
2/2562
3/2562
4/2562
5/2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

การประชุม
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ 17 ตุลาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่ เป็ น ผู บ้ ริห าร (Non-Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อ
อภิปรายปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยังยื
่ น ปัจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วม
ด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ สาหรับปี 2562 ได้จดั ให้มกี ารประชุม 1 ครัง้ เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เพือ่ สนับสนุ นการบริหารจัดการของ
ฝ่ ายจัดการ
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ มีการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู บ้ ริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็ นอัตราที่เพียงพอสาหรับการรักษา
กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณภาพไว้โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยทีจ่ ะนามาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ การ
จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี จะผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอเพือ่ ให้
คณะกรรมการบริษทั อนุ มตั ิอีกครัง้ และต้องนาเสนอเพื่อให้ท่ปี ระชุมผู ถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ ในส่วนของค่ าตอบแทนของผู บ้ ริหารจะเป็ นไปตาม
หลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่
ละท่าน ประกอบกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
5. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องในระบบการ
กากับดู แลกิจการของบริษทั ฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษทั เพื่อให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง โดยเลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูป้ ระสานงานกับกรรมการบริษทั เพือ่ เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
โดยในปี 2562 มีคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั เข้ารับการอบรมสัมนา ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
หลักสูตร/จัดโดย
1. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

2. นายชัชชวี วัฒนสุข
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กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตร Board Nomination & Compensation
Program (BNCP)
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพือ่ การสร้างชาติ
จัดโดย สถาบันการสร้างชาติ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

หลักสูตร/จัดโดย

3. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การ

4. นางสาวหัสยา จารุวทิ ยานันท์

กรรมการบริหาร และผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ สายงานสนับสนุนปฏิบตั กิ าร

5. นางสาวปาริฉตั ร โชติภูมเิ วทย์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหาร
และผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน

6. นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์

เลขานุการบริษทั

หลักสูตร The Herrmann Brain Dominance
Instrument (HBDI) จัดโดย HERMANN
INTERNATIONNAL ASIA
หลักสูตร Strategic VCM for AI
จัดโดย เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
หลักสูตร ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทาง
การเงิน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Engaging your stakeholders
through effective communication
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Role of the Company Secretary in
shipping Corporate Culture
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ฯ ได้รบั ผลสารวจโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยประจาปี 2562 โดยมีบริษทั จดทะเบียนเข้าร่วม
677 บริษทั แบ่งเป็ น กลุม่ SET 78% กลุม่ MAI 22% บริษทั โดยบริษทั ฯได้รบั คะแนน 88% (ระดับดีมาก) และมีสรุปผลการสารวจ ดังนี้
ปี
2562

คะแนนของ
TACC
88%

ผลการสารวจ (%)
ระดับ

คะแนนเฉลี่ยของ
บริษทั จดทะเบียนโดยรวม
82%

ระดับดีมาก
2561

87%

81%
ระดับดีมาก

2560

79%

80%
ระดับดี

2559

70%

78%
ระดับดี
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การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
บริ ษ ัท ฯ ได้ร ับ ผลคะแนนในโครงการประเมิ น คุ ณ ภาพการจัด ประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ น้ ปี 2562 จากสมาคมส่ ง เสริ ม
ผู ล้ งทุน ไทยร่ ว มกับ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ โดยบริ ษ ทั ฯได้ร บั คะแนน 99 คะแนน (ระดับ
ดีมาก) จาก 100 คะแนน
ปี

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ระดับ
คะแนนเฉลี่ยของบริษทั จดทะเบียนโดยรวม
ระดับดีมาก
93.70

2562

คะแนนของ TACC
99

2561

97

ระดับดีมาก

92.42

2560

98

ระดับดีมาก

91.97

2559

97.25

ระดับดีมาก

91.62

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนนัน้ ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั
จดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุง
แก้ไข โดยการประเมินได้จดั ทาทัง้ แบบรายคณะและรายบุคคล ในปี 2562 บริษทั ฯจัดให้มกี ารประเมินผลงานของคณะกรรมการจานวน 3
แบบ เพือ่ ให้กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจาปี โดยแบ่งออกเป็ น
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร)
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินตนเอง
เป็ นรายบุคคลทุกสิ้นปี ทางเลขานุ การบริษทั จะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อให้คณะกรรมการ
ประเมินผลงานประจาปี ซึ่งภายหลังจากทีค่ ณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กลับมายังเลขานุการบริษทั เพือ่ รวบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ในแต่ละคณะเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบต่อไป โดยวิธีการให้คะแนน กาหนดเป็ นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อได้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือไม่มกี ารดาเนินการในเรื่องนัน้
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ เล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ พอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ ดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ อย่างดีเยีย่ ม
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โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบตั งิ านในแต่ละคณะประจาปี 2562 มีดงั นี้
1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั
คะแนนเฉลี่ย 3.73 อยูใ่ นเกณฑ์ดี ประกอบด้วย 3 หมวด
หมวดที่
หัวข้อ
1
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2
การประชุมคณะกรรมการ
3
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4
เรื่องอืน่ ๆ

ค่าเฉลี่ย
3.73
3.83
3.64
3.71

สรุปการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในภาพรวม 4 หมวด มีคะแนนเฉลีย่ อยู่ในเกณฑ์ดี หมวดทีไ่ ด้รบั
คะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ุดคือ หมวดที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ หัวข้อทีไ่ ด้รบั คะแนนมากทีส่ ุด คือ จานวนกรรมการมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์หลากหลายเพียงพอ กรรมการอิสระใน
คณะกรรมการมีจานวนทีเ่ หมาะสม กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม และ นิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กาหนดมีความเหมาะสม
กับลักษณะเฉพาะของบริษทั หมวดที่ได้รบั คะแนนเฉลีย่ น้อยที่สุดคือ หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หัวข้อทีไ่ ด้รบั คะแนนน้อยทีส่ ุดคือ กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
2) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุชดุ ย่อยแบบรายคณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร)
คะแนนเฉลี่ย 3.62 อยูใ่ นเกณฑ์ดี ประกอบด้วย 3 หมวด
หมวดที่
หัวข้อ
1
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
2
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
3
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

ค่าเฉลี่ย
3.71
3.83
3.57

สรุปการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลีย่ อยู่ในเกณฑ์ดี
หมวดทีไ่ ด้รบั คะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ุดคือ หมวดที่ 2 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อทีไ่ ด้รบั คะแนนมากทีส่ ุดคือ กรรมการชุดย่อยได้
รับทราบกาหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปี ล่วงหน้า หมวดทีไ่ ด้รบั คะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดคือ หมวดที่ 3 บทบาทหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งเป็ น
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ย 3.57 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
หัวข้อทีไ่ ด้รบั คะแนนมากทีส่ ุดคือ สอบทานให้บริษทั มีงบการเงินทีถ่ ูกต้องและน่ าเชื่อถือ ดาเนินการตามกฎหมายและ
กฎระเบีย บให้ถูก ต้อ ง ระบบตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณารายการเกี่ย วโยงและรายการที่มีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ หัวข้อทีไ่ ด้รบั คะแนนน้อยทีส่ ุดคือ ให้ความเห็นในการแต่งตัง้ ถอดถอนหัวหน้า
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และดาเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มกี ระบวนการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม
2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คะแนนเฉลี่ย 3.39 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
หัวข้อที่ได้รบั คะแนนมากที่สุด คือ กาหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสู งที่ตอ้ งการสรรหา สอดคล้องกับ
กฎระเบียบและลักษณะธุ รกิจ ดาเนินการพิจารณาสรุปรายชื่อเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม
หัว ข้อ ที่ไ ด้ร บั คะแนนน้อ ยที่สุ ด คื อ หัว ข้อ โครงการส าหรับ พัฒ นาและสืบ ทอดงานของกรรมการและผู ้บ ริ ห าร
(Succession Plan)
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2.3)

2.4)

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คะแนนเฉลี่ย 3.60 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
หัวข้อที่ได้รบั คะแนนมากที่สุดคือ มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย
บริหารความเสีย่ งทีบ่ ริษทั กาหนด หัวข้อทีไ่ ด้รบั คะแนนน้อยทีส่ ุดคือ กาหนดนโยบาย ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้และ
ระดับความเสีย่ งสูงสุดทีอ่ งค์รจะยอมรับ และครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ ทีส่ าคัญ
คณะกรรมการบริหาร คะแนนเฉลี่ย 3.58 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
หัวข้อทีไ่ ด้รบั คะแนนมากทีส่ ุดคือ การพิจารณากลันกรองข้
่
อเสนอของฝ่ ายจัดการ นาเสนอเป้ าหมาย นโยบาย และแผน
ธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจาปี และควบคุม ดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
นโยบายและแผนธุ รกิจ และงบประมาณที่กาหนดไว้ และกากับดู แลให้ก ารดาเนินงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
บริษ ทั ให้เป็ น ไปตามเป้ าหมาย หัว ข้อ ที่ไ ด้รบั คะแนนน้อ ยที่สุดคือ น าเสนอโครงสร้า งองค์ก รที่เหมาะสมกับการ
ดาเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั โครงสร้างองค์กร

3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
คะแนนเฉลี่ย 3.82 อยูเ่ กณฑ์ดี ประกอบด้วย 3 หมวด
หมวดที่
หัวข้อ
1
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
2
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
3
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

ค่าเฉลี่ย
3.86
3.80
3.80

สรุปการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลีย่ อยู่
ในเกณฑ์ดี หมวดที่ได้รบั คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวดที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย
รายบุคคลและการประชุมคณะกรรมการ หัวข้อทีไ่ ด้รบั คะแนนมากทีส่ ุดคือ กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู ้ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับ
ธุรกิจของบริษทั
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการบริหาร
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ได้ทาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการบริหาร โดยใช้หวั ข้อสาหรับการประเมิน
เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 10 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ความเป็ นผูน้ า
2. การกาหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
5. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
7. การบริหารงาน และความสัมพันธ์กบั บุคคลากร
8. การสืบทอดตาแหน่ง
9. ความรูท้ างด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการบริหารโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษทั ฯมีความตัง้ ใจทีจ่ ะประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการบริหารเป็ นประจาทุกปี ซึ่งเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นี้ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ประธานกรรมการบริหารในครัง้ ต่อไปจะมีข้นึ ในปี 2563
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