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วิสัยทัศน์
“เราจะเป็ นหนึ่งในผู้นาด้านสินค้าไลฟสไตล์และสร้างสรรค์เครื่องดื่ม ให้เป็ นที่รูจ้ ักในตลาดอาเซียน พร้อมสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าอย่างทันท่วงที โดยสร้างสิ่งที่เป็ นประโยชน์รว่ มกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ย่งั ยืนกับผูม้ ีสว่ นได้เสียที่
สาคัญทุกฝ่ าย”
พันธกิจ
พนักงานชาวทีเอซีซีจะร่วมกันผลักดันให้องค์กรนีเ้ ป็ นบริษัทชัน้ นาด้านเครื่องดื่มและสินค้าไลฟสไตล์ โดยเฉพาะ
ชาและกาแฟ ด้วยการดาเนินกิจการในแบบธุรกิจสูธ่ ุรกิจ และธุรกิจสูผ่ บู้ ริโภค ทัง้ ในประเทศและกลุม่ ประเทศกัมพูชา ลาว และ
จีน (CLC) โดยการสร้างความมั่นคงผ่านกาไรทัง้ 4 ดังนี ้
1. กาไรสู่ “ผูบ้ ริโภค” ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู้ ริโภคในราคาที่เป็ น
ธรรม
2. กาไรสู่ “คูค่ า้ ” ด้วยนโยบายและการทางานภายใต้หลักของความเป็ นหุน้ ส่วนทางธุรกิจแบบยั่งยืน
3. ก าไรสู่ “สัง คม” ด้ว ยการเป็ น องค์ก รที่ มี ส่ว นร่ว มในการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ก่ ชุม ชน สัง คม และ
สิง่ แวดล้อม
4. กาไรสู่ “องค์กร” ด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดีทงั้ แก่ผถู้ ือหุน้ และพนักงาน

ค่านิยมหลักองค์กร
T-Team Work

หมายถึง การทางานด้วยความสามัคคีทงั้ ภายในองค์กรและกับคูค่ า้ ให้เกียรติและรับ
ฟั งความคิดเห็นซึง่ กันและกัน

A-Achievement & Attitude

หมายถึง การมุง่ สูค่ วามสาเร็จ การมีทศั นคติเชิงบวก

C-Creativity

หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่ดียิ่งขึน้

C-Customer & Consumer Focus หมายถึง การใส่ใจลูกค้า ผูบ้ ริโภค เสมือนเป็ นสมาชิกในครอบครัว
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สารจากผู้บริหาร
TACC ดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความสาคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
โดยตระหนักถึงการเป็ นผูใ้ ห้และการเป็ นผูร้ บั ที่ดี เพื่อการพัฒนาและความเจริญรุ ง่ เรืองของประเทศไทยได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน โดยใช้นโยบายการดาเนินงานมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 8 ด้าน ได้แก่
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น การเคารพสิทธิ มนุษยชน การปฏิ บัติต่อ
พนักงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และ
การมีนวัตกรรม
ไม่เพี ยงแต่มุ่งดาเนิ นธุรกิ จให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถ้ ื อหุน้ เท่านั้น บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา
องค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ตระหนักในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจ
โดยได้ปลูกฝั งความมีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสังคมให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร
ดังนัน้ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ จึงได้ถูกพัฒนาเข้าเป็ นส่วนหนึ่งในแผนธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง
ในนามของคณะกรรมการบริหารยังคงให้ความสาคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน รวมทัง้ การ
ปลูกจิ ตสานึกที่ ดีให้กับพนักงานในการให้ความสาคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริ หาร ผูบ้ ริหาร พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือ
ปฏิบตั ิเป็ นบรรทัดฐานได้เดียวกัน
คณะผูบ้ ริหาร
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อบริษัท ที.เอ.ซี.เบฟเวอร์เรจ จากัด ได้จดทะเบียน
จัดตัง้ บริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 2 ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจจาหน่ายเครือ่ งดื่มเย็นในโถกด
(Cold Beverage Dispenser) ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ซึ่งเป็ นเครื่องดื่มที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าร่วมกันระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) สินค้าที่วางจาหน่ายในช่วงแรก ได้แก่ ชาเย็น ชานม กาแฟ และนา้ ผลไม้ เช่น
นา้ พัน้ ซ์ นา้ แคนตาลูป เป็ นต้น ต่อมาในปี 2548 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มพร้อ มดื่ม (Ready to Drink) โดย
เริ่มวางจาหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาเขียวบรรจุขวดพร้อมดื่มภายใต้ตราสินค้า “เชนย่า” และได้ขยายช่องทางการจาหน่ายไป
ยังตลาดต่างประเทศ เช่น กัมพูชา สิงคโปร์ ดูไบ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น จนกระทั่งปี 2552 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ
เข้าสูก่ ารแปรรู ปอาหารจากเนือ้ สัตว์ โดยมีโรงงานแปรรู ปอาหารจากเนือ้ สัตว์ ตัง้ อยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อาเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อผลิตและจาหน่ายลูกชิน้ ปิ ้งและหมูปิ้ง ภายใต้ตราสินค้า “แฮปปี ้เชฟ” (Happy Chef) และ
“นัมเบอร์วนั ” และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท ที.เอ.ซี.เบฟเวอร์เรจ จากัด เป็ นบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จากัด
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ต่อมาในปี 2554 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มฟั งก์ชนั นอล (Functional Drink)
โดยออกผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสาเร็จพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุมนา้ หนักภายใต้ตราสินค้า “วีสลิม” (VSlim) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภคที่ให้ความสาคัญกับเรื่องของสุขภาพและความงาม โดย VSlim ถือเป็ นยี่หอ้ แรกที่ผลิตกาแฟปรุ ง
สาเร็จพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุมนา้ หนักในรูปแบบกระป๋ อง
ในการจัดหาสินค้าเพื่อจาหน่ายของบริ ษัทฯ นัน้ บริษัทฯ จะว่าจ้างผูร้ บั จ้างผลิตภายนอก (Original Equipment
Manufacturer หรือ OEM) เป็ นหลัก ในการผลิตสินค้าทัง้ ที่บริษัทฯ พัฒนาร่วมกับพันธมิตรหลักทางธุรกิจ (Key Strategic
Partner) และสินค้าที่บริษัทฯ พัฒนาขึน้ เอง เพื่อนามาจัดจาหน่ายให้แก่ลกู ค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความครบวงจรมากยิง่ ขึน้ ในปี 2556 บริษัทฯ จึงได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเครือ่ งดืม่
ปรุ งสาเร็จชนิดผงของบริษัทฯ เอง ซึ่งตัง้ อยู่ที่โครงการพารากอน แฟ็ คตอรี่ แลนด์ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี บนเนือ้ ที่รวม 1
ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา โดยมีกาลังการผลิตเต็มที่ 2,021.76 ตันต่อปี ในปี นีบ้ ริษัทฯมีการกระจายความเสี่ยงไปยังโรงงานบ้าน
บึง โดยมีการเพิ่มไลน์ผลิต และมาตรฐานการผลิตที่สงู ขึน้ ทาให้บริษัทมีศกั ยภาพมากยิ่งขึน้ ถึงแม้วา่ บริษัทฯ จะมีโรงงานผลิต
เครื่องดื่มของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงต้องอาศัยการจัดหาสินค้าโดยการว่าจ้างผูร้ บั จ้างผลิตภายนอกเป็ นหลัก เพื่อใช้
ศักยภาพและความแข็งแกร่งที่โดดเด่นและแตกต่างกันไปของผูร้ บั จ้างผลิตแต่ละราย
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ด้วยวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารในการมุ่งมั่นที่จะเป็ นบริษัทชัน้ นาในด้านเครื่องดื่ มประเภทชาและกาแฟซึ่งเป็ นธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จาหน่ายธุรกิจแปรรูปอาหารจากเนือ้ สัตว์ไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 จากนัน้ ในปี 2557 บริษัทฯ
ได้พฒ
ั นาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทเครื่องดื่มปรุ งสาเร็จชนิดผง ตรา “สวัสดี” (Sawasdee) โดยเน้นจาหน่ายในตลาด
ต่างประเทศเป็ นหลัก ได้แก่ นมทุเรียนผสมเนือ้ ทุเรียน นมมะม่วงผสมเนือ้ มะม่วง และชานมไทย ซึ่งเป็ น 3 รสชาติที่สะท้อนถึง
นวัตกรรมและความเป็ นไทยร่วมสมัย มีรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย และเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ
จึงมีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้ทาการแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด พร้อมทัง้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริษัท ที.เอ.ซี.
คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จนปั จจุบนั บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชาระแล้วจานวน 152
ล้านบาท และได้เข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
ในการที่บริษัทฯดาเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“CPALL”) ในแบบธุรกิจสูธ่ ุรกิจ (Business to
Business : B2B) นัน้ เนื่องจาก CPALL ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซือ้ ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า 7-Eleven ซึง่ จาหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ทัง้ ของบริโภคและอุปโภคประกอบด้วยสินค้ากลุม่ หลัก ๆ ได้แก่ 1) Stationary
2) Non-Food 3) Cosmetic 4) Beverage และ 5) Processed Food และบริษัทฯต้องการเติบโตคู่ไปกับคู่คา้ อย่างยั่งยืน จึง
วางกลยุทธ์และขอโอกาสทางคูค่ า้ ให้เข้าไปร่วมธุรกิจในกลุม่ สินค้าดังกล่าว ทาให้บริษัทฯต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
ในสินค้าที่หลากหลายได้
ในแต่ละปี บริษัทฯมีการพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับลูกค้าเพื่อเจาะกลุ่มผูบ้ ริโภคให้ครอบคลุมเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
สาหรับกลุ่มธุรกิจ B2B (Business to Business) ในร้าน 7-Eleven มีการขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มสินค้าอื่น ๆ จากเดิมมีเพียงธุรกิจ
เครื่องดื่มในโถกดเพียงอย่างเดียว โดยปั จจุบนั ธุรกิจเครื่องดื่มเองก็มีการเติบโตมากขึน้ เช่น เครื่องดื่มชงสดในมุม All Café ของ
ร้าน 7-Eleven เครื่องกดเครือ่ งดื่มร้อน เป็ นต้น โดยในปี นีม้ ีการเพิ่มเมนูในมุม All Café ที่ราน 7-Eleven ได้แก่ ชานมบุก ซึ่งจะเป็ น
Signature Menu ที่วางขายตลอดทัง้ ปี ทกุ สาขาที่มี All Café ทั่วประเทศ และมีการเพิ่มขนาด Size ของเครื่องดื่มจาก 16 oz. เป็ น
22 oz. ซึ่งจะเป็ นอีกส่วนหนึ่งที่ทาให้รายได้เพิ่มมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ ยังมี ธุรกิจเครื่องเขียน และธุรกิจ Non-Food เข้ามาเสริมความ
แข็งแกร่ง เพื่อให้ครอบคลุมกลุม่ ประเภทสินค้าหลักของ CPALL และถือว่าเป็ นการกระจายความเสีย่ งอีกด้วย
สาหรับ กลุ่ม ธุ ร กิ จ B2C (Business to Consumer) ในส่ว นธุ ร กิ จ คาแรคเตอร์มี ความแข็ งแกร่ง มากขึน้ จากที่
บริษัทฯได้เป็ นตัวแทนอนุญาตให้ใช้ลขิ สิทธิ์ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปนุ่ (Licensor) โดยได้มีการจัดทาสินค้าและแคมเปญ
ต่าง ๆร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนา และมีคาแร็คเตอร์ลายการ์ตูนชื่ อดังทางออนไลน์ของไทย ภายใต้ชื่อ หมาจ๋า และ
คาแรคเตอร์ Art Story ของกลุ่มเด็กพิเศษที่สร้างผลงานเป็ นภาพวาดลายเส้น โดยบริษัทฯเข้าไปช่วยร่วมสร้างรายได้ให้กบั
โครงการนีท้ งั้ หมด ซึง่ ถือว่าเป็ นการดาเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯอีกโครงการหนึง่
ในส่วนของธุรกิจเครือ่ งดื่มในกลุม่ ธุรกิจ B2C บริษัทฯได้ขยายผลิตภัณฑ์เครือ่ งดื่มเข้าสู่ Café Business ได้แก่ ร้าน
กาแฟมวลชน Arabitia Café Jungle Café CP Fresh Mart Black Canyon และกาแฟพันธุไ์ ทยอย่างต่อเนื่อง มีการต่อยอด
ธุรกิจและพัฒนาเครือ่ งดื่มหรือสินค้าใหม่ๆให้กบั กลุม่ ลูกค้า Café Business ซึง่ มีสาขากระจายทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มช่องทางใน
การจาหน่ายสินค้ามากยิ่งขึน้
ในปี นีถ้ ือได้ว่าบริษัทฯได้รบั การรับรองและรางวัลต่าง ๆในระดับสากลมากขึน้ ได้แก่ การได้รบั รางวัล Superior
Taste Award จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยี่ยม โดยเป็ นผูน้ าระดับสากลในการประเมินผลและรับรอง
รสชาติอาหารและเครือ่ งดื่ม ซึ่งการได้รบั ใบรับรอง Superior Taste Award ถือว่าเป็ นที่ยอมรับในหมูผ่ คู้ า้ ปลีกรายใหญ่ท่วั โลก
และสร้างความความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั ต่อทัง้ ตลาดในและต่างประเทศ สาหรับ เครื่องดื่มที่ TACC ได้รบั รางวัลในครัง้ นี ้
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มีจาหน่ายในร้าน 7-Eleven ประกอบด้วย เครือ่ งดื่มเย็นในโถกด ได้แก่ กาแฟลาเต้ และชาไทย รวมถึงเครือ่ งดื่มในมุม All Café
ได้แก่ ชามะนาว โดย Superior Taste Award ถือว่าเป็ นรางวัลมาตรฐานระดับโลกอันทรงเกียรติ และเป็ นขวัญกาลังใจให้กบั
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ที่ต่างมีความมุ่งมั่น ตัง้ ใจ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษั ทฯจะได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ของ
โรค COVID-19 แต่บริษัทฯก็ยงั ไม่หยุดพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯให้ความสาคัญกับการ
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยถือว่าฝ่ าย RD เป็ นหัวใจสาคัญขององค์กร มีการลงทุนในทีมบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ
หลากหลายในการพัฒนาสินค้าเครื่องดื่ม และ RD Lab ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่หลากหลายในมาตรฐานระดับสากล เพื่อ
รองรับการพัฒนาด้านนวัตกรรมสาหรับเครือ่ งดื่มในอนาคต
นิตยสาร Forbes ได้ประกาศรายชื่อ Asia's 200 Best Under A Billion 2020 ซึ่ง TACC เป็ น 1 ใน 19 บริษั ทที่
เป็ นตัวแทนจากประเทศไทยที่มีคณ
ุ สมบัติที่ดีที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียในครัง้ นีด้ ว้ ย สาหรับเกณฑ์การพิจารณามาจากบริษัท
มหาชนขนาดกลาง และเล็กในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่มีรายได้สงู กว่า 10 ล้านดอลลาร์ แต่ไม่เกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่
มีจานวน 18,000 บริษัท แล้วคัดเลือก 200 บริษัทที่มีคุณสมบัติดีที่สดุ ตามเกณฑ์ที่กาหนดได้แก่ มีรายได้และกาไรเติบโตดี
อย่างน้อย 3 ปี ยอ้ นหลัง มีผลตอบแทนเฉลีย่ ต่อหุน้ แข็งแกร่งตลอด 5 ปี ยอ้ นหลัง มีภาระหนีต้ ่า และมีการกากับดูแลที่แข็งแกร่ง
ซึง่ TACC เข้าเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่ดีตามเกณฑ์ที่กาหนดข้างต้น ทาให้มีชื่อ 1 ใน 19 บริษัทฯ ที่เป็ นตัวแทนจากประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารกลยุทธ์ดา้ นการตลาดและการขายควบคูไ่ ปกับการวิจยั และ
พัฒนาเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์และความแตกต่างอย่างชัดเจน ด้วยความหลากหลายทัง้ รู ปแบบและรสชาติ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการและไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริโภคได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้ได้รบั ความไว้วางใจและโอกาส
ในการพัฒ นาสิ น ค้า ใหม่ จ ากลูก ค้า และคู่ค ้า เพิ่ ม มากขึ น้ มาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นที่ จะด าเนิ นธุ รกิ จร่วมกับคู่ค ้าที่ มี
ความสัมพันธ์กนั มาอย่างยาวนาน ภายใต้หลักคิดของการเติบโตอย่างยั่งยืนและความเป็ นพันมิตรทางธุรกิจต่อกัน
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯได้มีการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจประจาทุกปี โดยผ่านการทบทวนและ
พิ จ ารณาเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริห าร และน าเสนอให้ค ณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริหารได้นาเสนอการเพิ่มเติมวิสยั ทัศน์ใหม่
เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ และเพื่อให้ความสอดคล้องสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจ ณ ปั จจุบนั ในส่วนของพันธกิจ
ยังคงตามเดิม
คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
คณะกรรมการได้ติดตามผลของการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ โดยกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนิ นงานและผล
ประกอบการของบริษัท แนวโน้มธุรกิจและแผนงานต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในช่วงปี 2563
เดือนมกราคม




วางจาหน่ายเครือ่ งดื่มเย็นในโถกดตามฤดูกาลคือ รสมิลค์กีเ้ บอร์รี่ ที่รา้ น 7-Eleven
เครื่องดื่มปรุ งสาเร็จชนิดผงพร้อมชง คือ ชานมบุก Brown Sugar ได้เป็ น Signature Menu โดยสามารถวางจาหน่ายที่
ร้าน7-Eleven ที่มีมมุ All Café ตลอดทัง้ ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นการรับรูร้ ายได้จากการขายเต็มปี
วางจาหน่ายเครือ่ งดื่มปรุงสาเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดูกาล คือ Valentine In Love Series กับ 3 เมนูใหม่ ได้แก่ เฟรชชี่
โยเกิรต์ ปั่ น ปั๊ ปปี ้มิลค์กีป้ ่ ั น และเลิฟเวอร์โอริโอ้ป่ ั น ในมุม All Café ทีร่ า้ น 7-Eleven

เดือนกุมภาพันธ์


วางจาหน่ายเครือ่ งดื่มเย็นในโถกด คือ ชาเย็น ซึง่ มีการปรับสูตรใหม่ อร่อยเข้ม เต็มรสชาติตน้ ตารับที่รา้ น 7-Eleven

เดือนมีนาคม




วางจาหน่ายเครือ่ งดื่มเย็นโถกดตามฤดูกาลคือ รสแพสชั่นฟรุต๊ ที ที่รา้ น 7-Eleven
วางจาหน่ายเครื่องดื่มปรุ งสาเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดูก าล คือ Mango Splash ในมุม All Café กับ 3 เมนูใหม่ ได้แก่
มะม่วงโยเกิ รต์ ปั่ น มะม่วงปั่ นสาคูเปี ยก และชามะม่วงไลม์ ที่รา้ น 7-Eleven เพื่อต้อนรับฤดูรอ้ น
ได้รบั รางวัล Superior Taste Award จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยี่ยม โดยเป็ นผูน้ าระดับ
สากลในการประเมิน ผลและรับ รองรสชาติอ าหารและเครื่อ งดื่ม รางวัลในครัง้ นี ้ ประกอบด้ว ย เครื่อ งดื่ม เย็น ใน
โถกด ได้แ ก่ กาแฟลาเต้ และชาไทย และเครื่อ งดื่ม ในมุม All Café ได้แ ก่ ชามะนาว โดยเครื่อ งดื่ม ทัง้ หมดวาง
จาหน่า ยในร้า น 7-Eleven โดยคณะกรรมการส่ว นหนึ่ง เป็ น หนี่ง ในผูท้ ี่ ได้ร ับ การยกย่อ งในเวทีก ารแข่ง ขัน Chef
& Sommelier หรือ จากสถาบัน ที ่ม ีชื่ อ เสีย งเช่น Le Guide Michelin, Gault & Millau ซึ ่ง การได้ร บั ใบรับ รอง
Superior Taste Award ถื อว่าเป็ นที่ยอมรับในหมู่ผูค้ า้ ปลีกรายใหญ่ ท่ วั โลก และสร้างความความแตกต่างอย่า ง
เห็นได้ชัดต่อทัง้ ตลาดในและต่างประเทศ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมกว่า 72 ประเทศทั่วโลก

เดือนเมษายน


วางจาหน่ายเครื่องดื่มปรุ งสาเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดูก าล คือ Fruit Tea ชาผลไม้ สกัดจากใบชาสดหอมกลิ่นผลไม้
กับ 2 เมนูใหม่ ชาพีช และชาราสป์ เบอร์รี่ ถุงชาสามารถย่อยสลายตามชีวภาพ และสามารถเลือกระดับความหวานได้ ที่
ร้าน 7-Eleven

เดือนพฤษภาคม


วางจาหน่ายเครื่องดื่มปรุ งสาเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดูก าล คือ ชาดานา้ ผึง้ มีสว่ นผสมของใบชาสดและนา้ ผึง้ แท้เป็ น
เครือ่ งดื่มทางเลือกใหม่สาหรับผูร้ กั สุขภาพ ที่รา้ น 7-Eleven
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เดือนมิถุนายน



วางจาหน่ายอโลเวร่าท็อปปิ ้ง กินคูก่ บั อะไรก็อร่อยได้ทกุ เมนูเครือ่ งดื่มในมุม All Café ที่รา้ น 7-Eleven
วางจาหน่ายเครื่องดื่มปรุ งสาเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดูก าล คือ Orange passion fruit เครื่อ งดื่ม ส้ม เขีย วหวาน
ผสมสเสาวรส มีวิต ามิน ซีส ูง กับ 3 เมนูใ หม่ ได้แ ก่ ส้ม เสาวรสโซดาเย็น ส้ม เสาวรสโยเกริ ์ต ปั่ น และชาส้ม
เสาวรสเย็น

เดือนกรกฏาคม



เปิ ด ตัว สิ น ค้า ใหม่ ข อง Character หมาจ๋ า Collection พิ เ ศษ ที่ ร ้า น Loft Siam Discovery เช่ น ตุ๊ก ตาจี จี ้ สมุด โน้ต
พวงกุญแจ แก้วนา้ เป็ นต้น
เปิ ดตัวภาพยนตร์การ์ตนู Sumikko - ซุมิกโกะก๊วนเพื่อนติดมุมผจญภัยปริศนาโลกนิทาน ในไทย ซึ่งถือว่าเป็ นการสร้าง
การรับรูต้ วั การ์ตนู Sumikkogurashi มากยิ่งขึน้

เดือนกันยายน

วางจาหน่ายเครื่องดื่มเย็นโถกดตามฤดูกาลคือ “มัทฉะ ลาเต้” หอมหวาน กลมกล่อม ได้รสชาติชาเขียวญี่ปนุ่ ที่รา้ น 7Eleven
 เครื่องดื่ม All Café Tea Signature ที่รา้ น 7-Eleven ได้แก่ ชาเขียวมัทฉะ ชานม ชานมไต้หวัน และชามะนาว ได้เพิ่ม
ขนาดใหญ่เป็ น 22 ออนซ์ ทุกสาขาที่มีมมุ All Café ทั่วประเทศ
เดือนสิงหาคม

นิตยสาร Forbes ได้ประกาศรายชื่อ Asia's 200 Best Under A Billion 2020 ซึ่ง TACC เป็ น 1 ใน 19 บริษัทที่เป็ น

ตัวแทนจากประเทศไทยที่มีคณ
ุ สมบัติท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียในครัง้ นีด้ ว้ ย สาหรับเกณฑ์การพิจารณามาจาก
บริษัทมหาชนขนาดกลาง และเล็กในภูมิภาคเอเชี ย -แปซิฟิกที่ มีรายได้สูงกว่า 10 ล้านดอลลาร์ แต่ไม่เกิ น 1
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีจานวน 18,000 บริษัท แล้วคัดเลือก 200 บริษัทที่มีคุณสมบัติดีท่ีสุดตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดได้แก่ มีรายได้และกาไรเติบโตดีอย่างน้อย 3 ปี ยอ้ นหลัง มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อหุน้ แข็งแกร่งตลอด 5 ปี
ย้อนหลัง มีภาระหนีต้ ่า และมีการกากับดูแลที่แข็งแกร่ง ซึ่ง TACC เข้าเกณฑ์คุณสมบัติท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีกาหนด
ข้างต้น ทาให้มีช่ือ 1 ใน 19 บริษัท ที่เป็ นตัวแทนจากประเทศไทย





ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุม่ หลักทรัพย์ ESG 100 ประจาปี 2563 โดยสถาบันไทยพัฒน์ประกาศ
100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่โดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
เปิ ด ตัว Rilakkuma pop-up cafe ที่ แ รกในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ในห้า ง Orchard central ประเทศสิ งคโปร์ โดย
Kumoya ได้รว่ มงานกับทาง San-X ประเทศญี่ปนุ่ ในการพัฒนาคาเฟ่ แห่งนีก้ บั คาแรคเตอร์ตา่ งๆ ของ San-X โดยเริม่ ต้นที่
Rilakkuma คาแรคเตอร์หมี สุดฮิ ตของค่ายเป็ นคาแรคเตอร์แรก ในธี ม “Rilakkuma-The Relax Café” ทั้งนี ้ ยังได้นัก
ออกแบบอาหารชื่อดังอย่าง Shirley Wong(@littlemissbento) มาเป็ นผูอ้ อกแบบเมนูนา่ รักๆ ให้กบั คาเฟ่ แห่งนี ้
Credi Sport และ หมาจ๋า ร่วมกันจัดงานวิ่ง Virtual Run พันธุใ์ หม่ “พี่เขีย้ วทอง วิ่งช่วยเพื่อน ตะลุย เมืองหมาราธอนทัง้ 7”
ร่วมผจญภัยไปกับเรื่องราวการเดินทางของ “พี่เขีย้ วทอง” นักวิ่งหมา ไทยใจหล่อ และแก๊งผองเพื่อน ที่มีเป้าหมายในการ
สร้างวีรกรรม ความดี เพื่อช่วยเพื่อนๆ หมาไทยให้มีชีวิตที่ดีขนึ ้
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เดือนตุลาคม

วางจาหน่ายเครื่องดื่มปรุ งสาเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดูกาลพบกับ "เครื่องดื่มชาโฮจิฉะ" ทางเลือกใหม่สาหรับผูช้ ื่นชอบ
ชาเขียวญี่ปนคั
ุ่ ่วมีจดุ เด่นที่การเบลนด์สดั ส่วนของชา 3 ชนิด คือ Yabukita Tea, ชาอูหลง และ ชาอัสสัม ได้อย่างเหมาะสม
กับ 3 เมนูใหม่ ได้แก่ โฮจิฉะนมสดร้อน โฮจิฉะนมสดเย็น และโฮจิฉะนมสดเฉาก๊วยปั่ น
 ได้รบั คะแนนระดับดีมาก (100 คะแนน) ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจาปี 2563 จากส่งเสริม
ผูล้ งทุนไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เดือนพฤศจิกายน

ได้รบั การประเมินผลสารวจการกากับดูแลกิ จการบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) และ Top
Quartile: 1,000-2,999 MB.ของ Market Cap. ซึง่ เป็ นอีกหนึง่ ความภูมิใจในด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี และการดาเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน จากสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล SET AWARDS 2020
เพื่อยกย่องเชิดชูบริษัททะเบียนในตลาดทุนที่มีความโดดเด่น และเป็ นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ โดย
บริ ษั ท ฯ ได้ ร ั บ รางวั ล ในกลุ่ ม Business Excellence สาขา Outstanding Investor Relations Awards (เป็ นปี ที่ 4
ติดต่อกัน) ซึง่ รางวัลนีเ้ ป็ นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ที่ให้ความสาคัญต่อการมีสว่ นร่วมของทัง้ องค์กรในการดาเนินกิจกรรม
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ผังโครงสร้างองค์กร
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

Corporate

Social
Environmental

Governance

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความสาคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีสว่ นได้เสีย ได้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คูค่ า้ พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจ และสามารถบริหารกิจการ
ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและเป็ นที่ยอมรับในสังคม รวมทัง้ ได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กบั พนักงานทุกระดับชั้น ซึง่ ได้แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การฝ่ าย พนักงานและผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ อื่นๆ ให้ถือปฏิบตั ิเป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการดาเนินงาน โดยมุง่ เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 8 ด้าน ดังต่อไปนี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการบริหารงานเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ภายใต้การดาเนินงาน
ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต มีความเป็ นมืออาชีพ โปร่งใส ถูกต้องตามเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ โดย
ยึดถือตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และเจ้าหนีอ้ ย่างเป็ นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า
และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทาร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทัง้ สองฝ่ าย
และปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรม ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการโจมตี ให้รา้ ยหรือทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขัน
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงานและการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการ
ดาเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 จึง
ได้มีมติอนุมตั ินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยปลูกจิตสานึกให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึง
พิษภัยของการทุจริตคอร์รปั ชั่น สร้างค่านิยมที่ถกู ต้องและทัศนคติให้กบั พนักงานในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต
ไม่แสวงหาประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอือ้ ประโยชน์ใดๆ ให้กบั คนอื่น ไม่วา่ จะเป็ นการดาเนินงานโดยทางตรง
หรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตาแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวหรือของครอบครัว และเพิ่ม ความ
เชื่อมั่นต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย และให้เปิ ดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นให้พนักงานทุกคนรับทราบเพื่อปฏิบตั ิตาม
โดยได้มีการส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นเบือ้ งต้น เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนการวาง
ระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร ซึ่งปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริต
คอร์รปั ชั่น
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและเป็ นธรรม ไม่วา่
จะมีความแตกต่างด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ หรือด้านสภาพร่างกาย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานทุก
คนยึดถื อปฏิบัติเป็ นแนวทางในการทางาน เพื่อให้พนักงานมีความเป็ นอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทางานที่ มี
ความสุขและยอมรับซึง่ กันและกัน อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการทาประโยชน์กบั สังคมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญและใส่ใจอย่างยิ่งต่อพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม และมี
จุดมุ่งหมายในการบริหารบุคคล โดยการคัดเลือ ก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ทัง้ นีเ้ พื่อให้การ
ด าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ บรรลุเ ป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยบริ ษั ท ฯ ให้ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมตามความรู ้
ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน อีก ทัง้ มีการดูแลช่วยเหลือ
และจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมเพิ่มพูนทักษะ
ในการท างานอย่า งต่อ เนื่ อ ง และเป็ น การเปิ ด โอกาสให้พ นัก งานเจริ ญ ก้า วหน้า ในการท างาน ตลอดจนการปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการทางาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความเห็นของตนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม อันจะนามาซึง่ ประโยชน์
ในการแก้ปัญหาร่วมกัน
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผบู้ ริโภคด้วยความ
มุ่งมั่นและตระหนักถึงบทบาทที่ หลากหลายของแต่ละบุคคลในแต่ละวัน ในแต่ละช่วงของชีวิต และส่งมอบความกินดีอยู่ดี
ให้แก่ทกุ คนเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค โดยได้รบั การรับรองมาตรฐาน ดังนี ้
- บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) สาขาโรงงานบ้านบึง ก้าวสูค่ วามเป็ นมาตรฐานระดับสากลกับ
การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหารสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้มี
คุณภาพ ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค เมื่อ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รบั การ
รับ รองระบบการจัด การความปลอดภัย อาหาร (Food Safety System Certification: FSSC 22000) อยู่
ภายใต้การยอมรับจาก Global Food Safety Initiative (GSFI) ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่ได้รบั การยอมรับจากผูค้ า้
ปลีกรายใหญ่ในยุโรป โดยจะระบุสิ่งที่ผผู้ ลิตต้องดาเนินการเพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการควบคุม
อันตรายต่างๆ ที่สง่ ผลต่อความไม่ปลอดภัยในอาหาร จึงทาให้เห็นได้วา่ อาหารที่ถกู ผลิตจากผูผ้ ลิตที่ได้การ
รับรองนีม้ ีความปลอดภัยของอาหารอย่างแน่นอน ปั จจุบนั มาตรฐาน FSSC 22000 จึงกลายเป็ นเงื่อนไขหรือ
ข้อกาหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศและในประเทศ รวมทัง้ เป็ นใบเบิกทางไปสู่การค้าใน
ระดับสากลอีกด้วย
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นอกจากนีภ้ ายใต้ระบบระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (FSSC 22000) นีเ้ ป็ นมาตรฐานที่
ได้รบั การยอมรับทั่วโลก ในด้านการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อความปลอดภัยของอาหารขัน้
สูงสุด โดยการรวมกันของมาตรฐาน ISO 22000:2018 และ PAS220 หรือ ISO 22002-X และ ข้อกาหนด
เพิ่มเติมของระบบ FSSC 22000 ดังนัน้ จึงทาให้สาขา โรงงานบ้านบึง ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ระบบการ
บริ ห ารงานความปลอดภัย ด้า นอาหาร หรื อ มาตรฐาน ISO 22000: 2018 (Food Safety Management
System) และระบบการวิ เ คราะห์อัน ตรายและจุ ด วิ ก ฤตที่ ต ้อ งควบคุม (Hazard Analysis and Critical
Control Point; HACCP) และหลั ก เกณฑ์ ท่ ั ว ไปเกี่ ย วกั บ สุ ข ลั ก ษณะที่ ดี ใ นการผลิ ต อาหาร ( Good
Manufacturing Practices, GMP) ซึ่ ง มาตรฐานต่ า งๆ เหล่า นี เ้ ป็ น มาตรฐานที่ ค รอบคลุม ข้อ ก าหนดทุก
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่มีการยอมรับเชิงการค้าระดับโลก ของ
สินค้าอาหารที่มีอยู่ในปั จจุบนั ซึ่งจะทาให้ธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารมีมาตรฐานเดียวที่สอดคล้องกัน และ
เป็ นมาตรฐานที่ตรวจประเมินได้รวมทัง้ จะช่วยผลักดันให้องค์กรเห็นความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมาย เพื่อให้ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของบริษัทฯ เกิดความ
สมบูรณ์แบบต่อระบบนี ้
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร เพื่อแสดงถึงความมุง่ มั่นของ
บริษัท ในการดาเนินการกระบวนการจัดการให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ ความปลอดภัย และสอดคล้องกับ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี ้
“เรามุ่งมั่นผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มและสินค้า ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สอดคล้องกับข้อกาหนด
กฎหมายและข้อ กาหนดของลูกค้า อี ก ทั้ง ยังพัฒนาอย่า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ คุณ ภาพชี วิตที่ ดี และสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้ลกู ค้า”
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พร้อ มทั้ง มี ช่ อ งทางการสื่อ สารที่ ห ลากหลายเพื่ อ แสดงเจตนารมณ์ต่อ ความมุ่งมั่น ผลิต และจัด
จาหน่ายสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัยให้กบั ลูกค้า โดยจะมีทงั้ การสื่อสารกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกับ
องค์กรทัง้ หมด อีกทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงยังเน้นให้ความใส่ใจในทุกกระบวนการการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด
เพื่อเข้าถึงปั ญหา อันจะนาไปสูม่ าตรการแก้ไขหรือป้องกันปั ญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนาไปสู่การตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจขัน้ สูงสุดของลูกค้า และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน
- TACC ได้รบั รางวัล Superior Taste Award จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยี่ยม โดยเป็ น
ผูน้ าระดับสากลในการประเมินผลและรับรองรสชาติอาหารและเครือ่ งดื่ม คณะกรรมการส่วนหนึง่ เป็ นหนึง่ ใน
ผู้ที่ ไ ด้ร ับ การยกย่อ งในเวที ก ารแข่ ง ขัน Chef & Sommelier หรื อ จากสถาบัน ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเช่ น Le Guide
Michelin, Gault & Millau ซึ่งการได้รบั ใบรับรอง Superior Taste Award ถือว่าเป็ นที่ยอมรับในหมูผ่ คู้ า้ ปลีก
รายใหญ่ท่วั โลก และสร้างความความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั ต่อทัง้ ตลาดในและต่างประเทศ โดยมีประเทศ
ทีเ่ ข้าร่วมกว่า 72 ประเทศทั่วโลก เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผา่ นมา
โดย Superior Taste Award ถื อ ว่า เป็ น รางวัลมาตรฐานระดับ โลกอัน ทรงเกี ย รติ และเป็ น ขวัญ
กาลังใจให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ที่ต่างมีความมุ่งมั่น ตัง้ ใจ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯจะได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 แต่บริษัทฯก็ ยังไม่หยุดพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ดีมี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯให้ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยถือว่าฝ่ าย RD เป็ นหัวใจ
สาคัญขององค์กร มีการลงทุนในทีมบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถหลากหลายในการพัฒนาสิ นค้า
เครื่องดื่ม และ RD Lab ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่หลากหลายในมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการ
พัฒนาด้านนวัตกรรมสาหรับเครือ่ งดื่มในอนาคต
สาหรับ เครือ่ งดื่มที่ TACC ได้รบั รางวัลในครัง้ นี ้ มีจาหน่ายในร้าน 7-Eleven ประกอบด้วย เครือ่ งดืม่
เย็นในโถกด ได้แก่ กาแฟลาเต้ และชาไทย รวมถึงเครือ่ งดื่มในมุม All Café ได้แก่ ชามะนาว

รางวัล Superior Taste Award
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-

หลัก เกณฑ์ก ารปฏิ บัติ แ ละหลัก การทั่ว ไปเกี่ ย วกับ สุข ลัก ษณะอาหารตามมาตรฐานสากลของ Codex
Alimentarius

-

ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมและแนวทางในการนาไปใช้ตามมาตรฐานสากลของ
Codex Alimentarius

-

GMP (Good Manufacturing Practice) หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที่ ดี ในการผลิต อาหาร เป็ น ระบบประกัน
คุณภาพที่มีการปฏิบตั ิในการผลิตอาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยได้รบั ที่โรงงาน อาเภอบ้างบึง จังหวัด
ชลบุรี ซึง่ เป็ นระบบประกันคุณภาพพืน้ ฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสูร่ ะบบประกันคุณภาพอื่นๆ ต่อไป

-

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ระบบควบคุ ม การผลิ ต อาหารเพื่ อ ให้ไ ด้อ าหารที่
ปลอดภัยจากอันตรายจากสารเคมี เชือ้ โรค และสิ่งแปลกปลอม โดยได้รบั ที่โรงงาน อาเภอบ้างบึง จังหวัด
ชลบุรี

-

Healthier Choice จากประเทศสิงคโปร์ เป็ นการรับรองว่าบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับสุขภาพ โดยการควบคุม
ปริมาณความหวานของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อม
จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้ม่นั ใจถึงประสิทธิภาพการดาเนินการด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท
ฯดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ในส่วนของกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ไม่มีมลภาวะที่สง่ ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ถื อปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมแรงงานอุตสาหกรรมและข้อกาหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังปลูกจิตสานึกที่ดีให้กบั พนักงานในการให้ความสาคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร
โดยในปี นบี ้ ริษัทฯ ได้สง่ เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า กาหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่
และปฏิบตั ิงานด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัย และคานึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “TACC ชวน
กันทาดี เพื่อสิ่งแวดล้อม กับ 3Rs” ให้พนักงานทุนคนตระหนักถึงความสาคัญในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
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องค์กร เช่น การประหยัดนา้ การประหยัดไฟ โดยบริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานปิ ดนา้ -ปิ ดไฟ หลังการใช้งานทุกครัง้ หรือหลัง
เลิกงาน การใช้ถงุ ผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้กระดาษ Reuse การเก็บข้อมูลแบบ Paperless ลดการใช้หลอดพลาสติก และ
การพกพาแก้วนา้ มาเอง เป็ นต้น นอกจากนีบ้ ริษั ทฯ ได้เพิ่มสัญลักษณ์ Recycle ลงบนกล่องกระดาษของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ผูผ้ ลิตสามารถนากลับมาใช้งานใหม่ได้อีกด้วย
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งมีการพัฒนาที่ย่งั ยืน มีความสาคัญยิ่งในฐานะเป็ นปั จจัยเอือ้ ต่อ
การดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริษัทฯจึงตัง้ เป้าที่จะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าไปมีสว่ นร่วม
ส่งเสริมทางด้านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
 ทีมพนักงาน จิตอาสาได้รว่ มบริจาคโลหิตให้กบั ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยให้ผปู้ ่ วยมี
โลหิตในการรักษาอย่างสม่าเสมอเพิ่มมากขึน้ และช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิต ที่สานักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ อาคารยูเอ็มทาวเวอร์
 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจานวน 320,000 บาท และหน้ากากป้องกันเชือ้ (Face shield) ในโครงการป้องกันและ
ช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ร ะบาดของโควิด -19 ให้แก่คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี และมูลนิ ธิ
รามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุ งเทพมหานคร เพื่อร่วมเป็ น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการต่อสูก้ ับโรคโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเททัง้ แรงกาย
แรงใจ ในการควบคุมและป้องกัน พร้อมทัง้ ดูแลรักษาผูป้ ่ วยติดเชือ้ โควิด-19
 บริษัทฯ ได้บริจาคแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ ขนาด 50 ml. จานวน 1,200 ขวด ให้กับสมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อนาไปบริจาคให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ที่อาศัยอยูต่ ามภูมิภาคทั่วประเทศ
 บริษัทฯ ได้บริจาคปฏิทินเก่าให้กบั มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ กรุ งเทพมหานคร
สาหรับใช้ทาสือ่ การเรียนการสอนให้นอ้ งๆ นักเรียนผูพ้ ิการทางสายตา ซึง่ ได้บริจาคอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี
 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุ งเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ให้กบั นักเรียนหูหนวก
 บริษั ท ฯ ได้บ ริจ าคสิน ค้าของบริษัท ฯ ให้กับ สถานที่คุม้ ครองคนไร้ที่ พึ่ง (ชาย-หญิ ง) อ าเภอธัญ บุรี จังหวัด
ปทุมธานี
 พนักงานบริษัทฯ ได้รว่ มทาบุญตักบาตร ข่าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จานวน 9 รูป เนื่องในเทศกาลวัน
ขึน้ ปี ใหม่ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อความเป็ นสิรมิ งคล
 บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ในโครงการ “TACC Bag Sharing” เป็ นการ
แบ่งปั นถุงผ้าที่ไม่ใช้แล้ว แขวนที่นี่ หยิบไปใช้แล้ว นากลับมาคืนที่เดิม
 ตัง้ แต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้บริจาคเครื่องกรองนา้ กับโครงการปั นนา้ (ใจ) ให้ชุมชน โดยผูบ้ ริหารนาทีม พนักงาน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) มอบเครื่องกรองนา้ ดื่มนา้ สะอาดพร้อมติดตัง้ ที่โรงเรียนบ้านหนอง
ปลาไหล และโรงเรียนวัดหนองกานา้ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็ นพืน้ ที่โดยรอบบริเวณโรงงานของเรา ที่อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี และปั จจุบนั ยังคงให้การสนับสนุนการเปลี่ยนไส้กรองของเครือ่ งกรองนา้ จุดประสงค์หลังคือ เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบาเพ็ญประโยชน์ ดาเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมรอบข้างเป็ น
สาคัญ
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 คาแรคเตอร์ “ART STORY”
ART STORY คือธุรกิจเพื่อสังคมของกลุม่ เด็กพิเศษ และบุคคลออทิสติกที่รว่ มกันรังสรรค์พรสวรรค์ และจินตนาการ
ผ่านภาพวาดลายเส้น ผลงานศิลปะที่มีชิน้ เดียวในโลก สูผ่ ลิตภัณฑ์หลากหลายรู ปแบบ โดยการสนับสนุนของศูนย์ฝึกอาชีพ
ออทิสติกไทย ภายใต้มลู นิธิออทิสติกไทย ที่ม่งุ มั่นส่งเสริมคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษอย่างเท่าเทียมและ
ยั่งยืน โดยบริษัทฯเข้าไปช่วยร่วมในโครงการนีโ้ ดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย ซึง่ รายได้จากการใช้ลขิ สิทธิ์นจี ้ ะนาให้โครงการ Art Story
ทัง้ หมด ซึง่ ถือว่าเป็ นโครงการ CSR อีกโครงการหนึง่ ของบริษัทฯ
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8. การมีนวัตกรรม
บริษัทฯ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึง่ บริษัทฯจะไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอ้ ื่น ตัง้ แต่ปี 2560 บริษัทฯยังได้เข้าร่วมกับ
ภาครัฐ บาล โดยภาครัฐ บาลได้มี ก ารจัด ท าโครงการเมื อ งนวัต กรรมอาหาร ( Food Innopolis) ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ จ ะน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย จึงทาให้บริษัทฯมีองค์ความรู ้
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้สง่ พนักงานเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรม ดังนี ้
 The Quest for Sustainable food System จากสถาบัน Food Innopolis International Symposium
 Flavor 101 Workshop : Fundamental of Flavor Sciences จากสถาบัน Food Innopolis International
Symposium
 Food Ingredients Adaptation to Thrive in The New Normal Era โดย food focus Thailand
 Tea & Coffee Beverage Innovation Adding Value to the Supply Chain at Mae Fah Luang
University Chiang Rai
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ผู้มีส่วนได้เสีย

Community
and Society

Shareholders
& Investor

Employee

Customer

Partner &
Acconunt
Payble

Competitor

ลูกค้า
บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน มีการปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน การรักษา
ความลับของลูกค้า ให้ความสาคัญต่อการกาหนดราคาขายและเงื่อนไขที่เหมาะสม มีการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลกู ค้าแจ้งถึงปั ญหาหรือข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คู่คา้ และเจ้าหนี้
บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และเจ้าหนีอ้ ย่างเป็ นธรรม เสมอภาค มีความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ
รักษาผลประโยชน์รว่ มกับคู่คา้ และเจ้าหนี ้ รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า และ/
หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทาร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทัง้ สองฝ่ าย โดย
บริษัทฯมุ่งที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่งั ยืนกับคูค่ า้ และคูส่ ญ
ั ญา ที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนในเรือ่ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และมีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน รวมทัง้ มีการกาหนดผูร้ บั จ้างผลิตที่เป็ นพันธมิตรหลักที่สาคัญ

คู่แข่ง
บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กาหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการ
แข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคูแ่ ข่ง ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่นหรือ
คูแ่ ข่งทางการค้า
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พนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งจะมีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการ
ดาเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู ค้ วามสามารถ และทักษะของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ค้ วามสามารถของพนักงานแต่ละคนและสามารถเทียบเคียงได้กบั
บริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานโดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ในการทางาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯได้ดูแลและห่วงใยพนักงานเป็ นอย่างดี เช่น การออก
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ถือปฏิบตั ิทงั้ ภายในและภายนอกองค์กร และแนวปฏิบตั ิในการ
ทางานจากบ้าน (Work From Home) จัดหาสิ่งที่มาป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างทันท่วงที ทงั้ นี ้ บริษัทฯ ได้ถือ
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม

ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
บริษัทฯมุง่ ให้มีการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ และโปร่งใส โดยการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเที ยมกัน ภายใต้กรอบของหลักจริยธรรมและแนวทางการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ดูแลและรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยเปิ ดโอกาสให้บคุ คลที่เกี่ยวข้องทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้ มีการ
นาเสนอรายงานผลการดาเนินงาน ฐานะข้อมูลทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ อย่างสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง
และสื่อสารเรื่องราวหรือจุดขายของบริษัทฯไปยังกลุม่ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการดาเนินงานต้องสอดคล้อง
กับข้อมูลที่เปิ ดเผย และบริษัทฯปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ ือหุน้

ชุมชนและสังคม
ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ เน้นการปลูกฝั งจิตสานึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึน้ ในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และไม่กระทาการใดๆ ที่ขดั หรือผิดกฎหมาย โดยมีนโยบายการดาเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตั ิกนั ภายในองค์กร
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การประเมินผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการมีส่วนร่วม

ลูกค้า









การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
การประชุมลูกค้า และกิจกรรม Work shop
กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
สามารถให้ลกู ค้าแจ้งถึงปั ญหาหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้า คูค่ า้ และคูแ่ ข่ง
จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้ารายหลัก

คูค่ า้ และเจ้าหนี ้








การสร้างความเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับคูค่ า้
การจัดประชุมร่วมกับลูกค้า
มีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคูค่ า้
มีการกาหนดคูค่ า้ /ผูผ้ ลิตที่เป็ นพันธมิตรหลัก (Key Strategic Partner)
มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้า คูค่ า้ และคูแ่ ข่ง

คูแ่ ข่ง

พนักงาน

ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน

 ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กาหนดไว้
 มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้า คูค่ า้ และคูแ่ ข่ง
 รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
 Application Line; Line Group, Line Official
 การประชุมกับพนักงานรายไตรมาส (Town hall)
 การพัฒนาศักยภาพและความรู ค้ วามสามารถ และทักษะของพนักงานอย่ าง
ต่อเนื่อง
 ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
 ความปลอดภัยในการทางาน
 การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
 บริษัทฯ ได้รบั รางวัลในกลุม่ Business Excellence สาขา Outstanding Investor
Relations Awards (เป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกัน) จากงาน SET AWARDS 2020 รางวัลที่
ได้รบั นีเ้ ป็ นรางวัลที่มีเกียรติเป็ นความภาคภูมิใจ เป็ นกาลังใจให้กบั ทีมงานของ
บริษัทฯ เพื่อมุง่ มั่นทาสิง่ ที่ดใี ห้กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียของ
บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
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กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการมีส่วนร่วม
 การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ตามมาตรฐาน AGM Checklist โดยสมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย บริษัทฯได้คะแนนในระดับดีมาก 100 คะแนนเต็ม
 บริษัทฯได้รบั การประเมินผลสารวจการกากับดูแลกิ จการบริษัทจดทะเบียนในปี
2563 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในระดับดี เลิศ จากปี ก่ อนอยู่ในระดับ
ดีมาก ซึง่ ถือว่าพัฒนาการในเรือ่ งของการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง





ชุมชนและสังคม

การเดินสาย Roadshow ในประเทศผ่านทางการประชุมแบบออนไลน์
การเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit)
ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day)
การเปิ ดโอกาสให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้ การเป็ นกรรมการ

 มีนโยบายการดาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
 จัดโครงการ CSR “เติมฝั นปั นนา้ ใจให้นอ้ ง” ณ โรงเรียนวัดหนองกานา้ อาเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์ เพื่อดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของบริ ษัทฯ ในการคืนก าไรสู่สังคม ด้วยการเป็ นองค์กรที่ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชมุ ชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมบริจาคสินค้าของบริษัทให้กบั สถานสงเคราะห์และมูลนิธิตา่ ง ๆ
 เนื่องจากบริษัทฯประกอบธุรกิจคาแรคเตอร์ จึงเข้าไปช่วยมีส่วนร่วมในโครงการ
ART STORY คื อ ธุ รกิ จเพื่ อสังคมของกลุ่มเด็ กพิ เศษ และบุ คคลออทิ สติ กที่
ร่วมกันรังสรรค์พรสวรรค์ และจินตนาการผ่านภาพวาดลายเส้น โดยไม่ได้คิด
ค่าใช้จ่าย ซึง่ รายได้จากการใช้ลิขสิทธิ์นีจ้ ะนาให้โครงการ ART STORY ทัง้ หมด
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็ นกลไกสาคัญในการนาไปสูก่ ารมี
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยการมีการกากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็ นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กบั องค์กร สร้าง
ความสามารถในการแข่ง ขัน รวมทั้ง ส่ง เสริม การเติ บ โตอย่า งยั่ง ยื น ของบริษั ท ฯในระยะยาว นอกจากนี ้ บริษั ท ฯยัง ให้
ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งอย่างใกล้ชิด
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับทัง้ องค์กรรับทราบผ่านร ะบบเครือข่าย
ภายในองค์กร (Intranet) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน โดยมุ่งเน้นเสริม สร้างความรู ค้ วามเข้าใจเพื่อนาไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท
ฯ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบตั ิ มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสม
กับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อนามาปฏิบตั ิและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลที่ทาให้ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว ดังนี ้
ข้อที่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิ

เหตุผล

บริษัทควรกาหนดและเปิ ดเผยถึงกระบวนการในการ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงานและการดาเนิน
ประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
ธุรกิ จภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิ จด้ว ย
ความสุจ ริ ต และโปร่ ง ใส โดยมี น โยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์ร ัป ชั่น และปลูก จิ ต สานึก ให้ผู้บ ริห ารและพนัก งานทุก คนใน
องค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รปั ชั่ น สร้างค่านิยมที่
ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง
หรือเอือ้ ประโยชน์ใดๆ ให้กบั คนอื่น ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินงานโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และให้เปิ ดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์ร ัป ชั่น ให้พ นักงานทุกคนรับ ทราบเพื่อ ปฏิ บัติตาม ซึ่ง ปั จจุบัน
บริษัทฯ จะมีการพิจารณากระบวนการในการประเมิน ความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รปั ชั่นในปี ถดั ไป
คณะกรรมการมีการให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมพนักงาน บริษัทฯมีนโยบายการดาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิง่ แวดล้อมและ
ในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมหรือไม่
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่นั ใจถึงประสิทธิภาพ
การด าเนิ น การด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและความปลอดภั ย บริ ษั ท ฯ
ดาเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ โดยได้มี
การจัดกิจกรรมเรือ่ งการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงาน
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ดัง นั้น บริ ษั ท ฯ จึ ง ก าหนดให้มี น โยบายในการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง ครอบคลุม หลัก การ 5 หมวด โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุน้ (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพืน้ ฐานต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิ ใน
การได้รบั ข้อมูลข่าวสารขององค์กรอย่างเพียงพอ สิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อ
แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือ
การแก้ไ ขข้อ บัง คับ และหนัง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ แ ละข้อ บัง คับ การลดทุน หรื อ เพิ่ ม ทุน เป็ นต้น นอกเหนื อ จากสิ ท ธิ พื น้ ฐาน
ต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดาเนินการในเรือ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ ือหุน้
การดาเนินการปี 2563
 จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่
และวาระการประชุม พร้อมทัง้ ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ ได้แนบเอกสาร
ประกอบการประชุม เช่น รายงานประจาปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่าง ๆ และหนังสือมอบฉันทะ ซึง่ ได้
แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ
วันที่บริษัทฯประกาศงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ และได้เผยแพร่หนังสือเชิ ญประชุม และวาระการประชุม
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ ก่อนวันประชุม รวมถึงได้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่อน
วันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผถู้ ือหุน้ ได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งเป็ นไปตามพรบ.บริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535
 การเปิ ดโอกาสให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ าปี และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับ
เลือกตัง้ การเป็ นกรรมการ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแจ้งให้ผถู้ ือหุน้
ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์และระบุวิธีปฏิ บัติที่
ชั ด เจนไว้ใ นเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ฯที่ www.tacconsumer.com ในส่ ว นของ “ข้อ มู ลผู้ถื อ หุ้น ” ภายใต้หัวข้อ
“การประชุมผูถ้ ือหุน้ ” โดยเลขานุการบริษัทจะเป็ นผูร้ วบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุน้ เสนอ และ
น าเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ในส่วนของการเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ารับการพิ จารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการ เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูร้ วบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผูถ้ ื อหุน้
เสนอชื่อ และนาผลการพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป กรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมตั ิให้นาวาระดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ บริษัทฯจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
 ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จดั ส่งไป
พร้อมหนังสือนัดประชุม
 แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ และมีการใช้บตั รลงคะแนนเสียง
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยเสนอชื่อให้กรรมการให้ผถู้ ือหุน้
ลงคะแนนทีละคน
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ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ บริษัทฯจัดให้มีผตู้ รวจสอบอิสระที่ไม่มีสว่ นได้เสียกับบริษัท โดยทาหน้าที่
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
บริษัทฯไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 อีกทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้
เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากเสร็จสิน้ การประชุมภายใน 9.00 น.ของ
วันถัดไป พร้อมทัง้ ผลการลงมติในแต่ละวาระ จานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
ทัง้ นี ้ บริษัทฯได้เผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมไปยังเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิและคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ น
ผูบ้ ริหารและผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นคนไทยหรือผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ ือหุน้ รายย่อย บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอ
วาระการประชุมสามัญประจาปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
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การดาเนินการปี 2563
 บริษัทฯได้ดาเนินการประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามลาดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอ

รายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัง้ จะไม่
เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระที่มีความสาคัญที่ผู้
ถือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ บริษัทฯได้จัดทาหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ื อ หุน้
ประจาปี และรายงานประจาปี ทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้
ชาวต่างชาติ
 ให้สทิ ธิออกเสียงแก่ผถู้ ือหุน้ ตามจานวนหุน้ ที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึง่ เป็ นแบบที่ผถู้ ือหุน้ สามาถกาหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์
ของบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กาหนดบทลงโทษเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของ
บริษัทฯ หรือนาข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนาข้อมูล
ภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบ
การเงินให้แก่สาธารณชนทราบ โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ เข้าใจและ
รับทราบ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียและปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทัง้ ภายใน
และภายนอกบริษัทฯ และตระหนักถึงบทบาทความสาคัญของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
การดาเนินการปี 2563




ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน มีการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้าด้วยความเข้าใจและความ
ร่วมมือที่ดีระหว่างกัน การรักษาความลับของลูกค้า ให้ความสาคัญต่อการกาหนดราคาขายและเงื่อนไขที่
เหมาะสม มีการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ้ บริษัทฯ
จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลกู ค้าแจ้งถึงปั ญหาหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คู่คา้ และเจ้าหนี ้ : บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และเจ้าหนีอ้ ย่างเป็ นธรรม เสมอภาค มีความซื่อสัตย์ในการดาเนิน
ธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์รว่ มกับคู่คา้ และเจ้าหนี ้ รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
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ตลอดจนปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทาร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทัง้ สองฝ่ าย โดยบริษัทฯมุง่ ที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่
ยั่งยืนกับคู่คา้ และคูส่ ญ
ั ญา ที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนในเรือ่ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมีความเชื่อถือซึง่ กันและ
กัน รวมทัง้ มีการกาหนดผูร้ บั จ้างผลิตที่เป็ นพันธมิตรหลักที่สาคัญ
คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กาหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึง
ปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธี การไม่สุจริตเพื่ อทาลายคู่แข่ ง ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิ ด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ื่นหรือคูแ่ ข่งทางการค้า
พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัท ฯ
สามารถพัฒนาการด าเนิ นธุ รกิ จต่ อไปในอนาคต บริ ษั ทฯ จึ งมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและค วามรู ้
ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ้
ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึ งคุณภาพชี วิตและความปลอดภัยในการท างาน จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บริษัทฯได้ดูแลและห่วงใยพนักงานเป็ นอย่างดี เช่น การออก
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ถือปฏิบตั ิทงั้ ภายในและภายนอกองค์กร และแนว
ปฏิบตั ิในการทางานจากบ้าน (Work From Home) จัดหาสิ่งที่มาป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดดังกล่าวอย่าง
ทันท่วงทีทงั้ นี ้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
ผูถ้ ื อหุน้ และนักลงทุน : บริษัทฯมุ่งให้มีการดาเนินธุรกิ จอย่างมีประสิทธิ ภาพ ซื่อสัตย์ และโปร่งใส โดยการ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ภายใต้กรอบของหลักจริยธรรมและ
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยเปิ ดโอกาสให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้ มีการนาเสนอรายงานผลการดาเนินงาน ฐานะ
ข้อมูลทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ อย่างสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง และสือ่ สารเรือ่ งราวหรือ
จุดขายของบริษัทฯไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยผลการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่เปิ ดเผย และบริษัทฯปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ชุมชนและสังคม : ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ เน้นการปลูกฝังจิตสานึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้
เกิดขึน้ ในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทาการ
ใดๆ ที่ขดั หรือผิดกฎหมาย โดยมีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน และยึดถือ
ปฏิบตั ิกนั ภายในองค์กร

การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
บริษัทฯให้ความสาคัญกับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร โดยมีระเบียบปฏิบตั ิที่ครอบคลุมถึงการสื่อสารทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร มีการสื่อสารกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เช่น กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกค้า ผูบ้ ริโภค
ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน เป็ นต้น
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การสื่อสารภายใน คือ การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่จาเป็ นให้ผบู้ ริหารและพนักงานรับรู ้ โดยอาจเป็ นการเน้นการมี
ส่วนร่วมของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น
Line Group, Line Official, Intranet, E-mail และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

การสือ่ สารภายนอก คือ การรายงานข้อมูลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร การประชาสัมพันธ์ การส่งข่าวสาร ไปยังภายนอกองค์กร
โดยผ่านช่องทางการสือ่ สารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์บริษัท Facebook, Instagram, E-mail, การส่งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร เป็ นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารปกติและข้อมูลข่าวสารเร่งด่วนให้กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้
เสียได้รบั ทราบเรื่องที่สาคัญต่าง ๆ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันภายในและภายนอกองค์กร และเสริมสร้างจริยธรรม
จรรยาบรรณแก่พนักงาน ผูบ้ ริหาร เพื่อสร้างความตระหนักต่อความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสีย่ งและ
การควบคุมภายใน
การแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
บริษัทฯมีการกาหนดระเบียบปฏิบตั ิการดาเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต ให้มีแบบแผนที่
เหมาะสม และเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การฉ้อฉลหรือทุจริต อันนามาซึง่ ความเสือ่ มเสียในทรัพย์สนิ และชื่อเสียงของบริษัทฯ โดย
การทุจริต
การฉ้อฉล
การคอร์รปั ชั่น

หมายถึง การกระทาใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผูอ้ นื่
หมายถึง การใช้อบุ ายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้ผอู้ ื่นหลงผิด
หมายถึง การเรียกรับ หรือยอมจะรับให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บคุ คลหรือหน่วยงาน
เหล่านัน้ ใช้อานาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทาการ ไม่กระทาการ เร่งรัด หรือ
ประวิงการกระทาใดอันมิชอบด้วยอานาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
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ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียน
ผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียน
ผูต้ รวจสอบเรือ่ งร้องเรียน
ผูถ้ กู ร้องเรียน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เว้นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย จารีต และขนมธรรมเนียมกาหนดให้กระทาได้
กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุนองค์กร
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่ถกู ร้องเรียน หรือกล่าวหา
โดยผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

ช่องทางในการแจ้งเรือ่ งร้องเรียน
ผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียนสามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี ้
1. จดหมาย ส่งถึง กรรมการผูจ้ ดั การ หรือ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท 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 นี ้ จะส่งตรงและถูก
เปิ ดอ่านโดยกรรมการผูจ้ ดั การเท่านัน้
ขัน้ ตอนในการดาเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต หรือข้อร้องเรียน
1. เมื่อผูร้ บั เรื่องร้องเรียนได้รบั เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต จากช่องต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว โดยผูร้ บั เรื่อง
ร้องเรียนจะพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน และส่งเรือ่ งร้องเรียนให้ผปู้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียน ภายใน 3 วันทาการ เพื่อ
ดาเนินการต่อไป
2. ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน รวบรวมพิจารณาความชัดแจ้งเพียงพอของพยานหลักฐานในเบือ้ งต้นที่ได้รบั จาก
ผูร้ บั เรื่องร้องเรียน รวมถึงจัดเก็บข้อมูล บันทึกความคืบหน้าและผลสรุ ป ติดตามและสรุ ปผลสถานะของเรื่อง
ร้องเรียน
3. ประสานงานเรื่องร้องเรียน ส่งเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผูจ้ ัดการหรือประธานกรรมการ
บริหาร ให้ผตู้ รวจสอบเรือ่ งร้องเรียนภายใน 5 วันทาการ
4. ผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียน ทาการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดกรณีทจุ ริต
กรณีฝ่าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฏหมาย หรือระเบียบข้อบังคับการทางานของบริษัทฯ และนาเสนอให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การหรือประธานกรรมการบริหารพิจารณา ภายใน 1 เดือน
5. กรรมการผูจ้ ัดการหรือประธานกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมตั ิเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
ภายใน 1 เดือน
5.1 กรณีอนุมตั ิ กรรมการผูจ้ ดั การ หรือประธานกรรมการบริหารจะนาเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
5.2 กรณีไม่อนุมตั ิ ส่งเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวกลับไปยังผูต้ รวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเพื่อพิจารณาตรวจสอบใหม่
6. หากเป็ นเรือ่ งที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานกรรมการบริหาร
จะนาเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกาหนดบทลงโทษตามที่เห็นสมควรต่อไป
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7. สรุ ปผลการดาเนินการ และความเห็นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และทางฝ่ ายสนับสนุนองค์กรจะ
รายงานผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสรับทราบด้วย (กรณีที่ผรู้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสเปิ ดเผยตนเอง)
ต่อไป
8. จัดเก็บข้อมูลเอกสารเรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตเข้าแฟ้มเอกสาร ระยะเวลาในการจัดเก็บ 5 ปี
การให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดาเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
จะได้รบั ความคุม้ ครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น ไม่เปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่
รบกวนการปฏิบตั ิ งาน เลิกจ้าง หรืออื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูน้ นั้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมาย
บุคคลใดๆ ที่ได้รบั ทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบปฏิบตั ินี ้ จะต้องปกป้อง
ข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ให้เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคานึงถึงความปลอดภัย
และความเสียหายของผูแ้ จ้งร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมู ล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจาเป็ นในขัน้ ตอนการ
ด าเนิ น การตามระเบี ยบปฏิ บัตินี ้ หรือ ตามที่ กฎหมายก าหนด หากมี การจงใจฝ่ าฝื น น าข้อ มูลออกไปเปิ ด เผยบริษัทฯจะ
ดาเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือ ดาเนินการทางกฎหมายกับผูท้ ี่ฝ่าฝื น แล้วแต่กรณี
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงานและการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการ
ดาเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 จึง
ได้มีมติอนุมตั ินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยปลูกจิตสานึกให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึง
พิษภัยของการทุจริตคอร์รปั ชั่น สร้างค่านิยมที่ถกู ต้องและทัศนคติให้กบั พนักงานในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต
ไม่แสวงหาประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอือ้ ประโยชน์ใดๆ ให้กบั คนอื่น ไม่วา่ จะเป็ นการดาเนินงานโดยทางตรง
หรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตาแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวหรือของครอบครัว และเพิ่ม ความ
เชื่อมั่นต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย และให้เปิ ดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นให้พนักงานทุกคนรับทราบเพื่อปฏิบตั ิตาม
โดยได้มีการส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นเบือ้ งต้น เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนการวาง
ระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร
นโยบายการดาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ม่นั ใจถึงประสิทธิภาพการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัทฯดาเนินงานตามกฎหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในส่วนของกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
บริษัทฯ ถือปฏิบตั ิตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และข้อกาหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด
สาหรับมาตรการในการจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิตและผลผลิตที่ไม่ได้คณ
ุ ภาพนัน้ ในส่วนของกระบวนการ
ผลิตเครือ่ งดื่มประเภท 3 in 1 จะมีของเสียที่เกิดจากการผลิตน้อยมาก ส่วนใหญ่ขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต คือ ถุงที่ใช้ใส่
วัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งมีการสวมถุงสองชัน้ ชัน้ นอกจะมีหมุนเวียนใช้ และเปลี่ยนถุงใหม่ทุก ๆ 2 วัน เพื่อลด
ปริมาณขยะที่เกิดขึน้ ส่วนถุงชัน้ ในที่สมั ผัสกับวัตถุดิบจะใช้แล้วทิง้ เพื่อลดการปนเปื ้อนข้ามจุลินทรีย ์ ทัง้ นี ้ ถุงทัง้ หมดจะมี
เส้นทางการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และการป้องกันสัตว์พาหะนาโรค และในทุก

32 | P a g e

สัปดาห์จะมีรถเทศบาลมาเก็บขยะออกจากโรงงาน แต่สาหรับขยะที่สามารถขายได้จะนาส่งขายให้กบั ผูท้ ี่รบั ซือ้ ของเก่าใน
ระแวกนั้น ๆ สาหรับ สิน ค้าที่ไม่ได้คุณ ภาพ ทางฝ่ ายประกันคุณภาพของบริษัท ฯจะประเมินคุณภาพของสินค้าว่านาไป
Reprocess ได้หรือไม่ หากได้จะนาไปให้ฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์คิดสูตรเพื่อสาหรับ Reprocess และออกวิธีการให้กบั
ทางโรงงานผูผ้ ลิต แต่ถา้ หากสินค้านัน้ ไม่สามารถนามา Reprocess ได้ ทางโรงงานผูผ้ ลิตจะเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าและติด
ป้ายระบุสนิ ค้ารอทาลาย และจะเข้าสูก่ ระบวนการทาลายประจาปี
สาหรับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทฯ ใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าไปยังคลัง โดยบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกาหนดเวลา โดยมีการวางแผนการจัดการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลด
การใช้พลังงานในการขนส่งหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี นีบ้ ริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิ ภาพและคุม้ ค่า กาหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่ และปฏิบัติงานด้วยจิ ตสานึกถึงความปลอดภัย และคานึงถึง
สิง่ แวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “TACC ชวนกันทาดี เพื่อสิง่ แวดล้อม กับ 3Rs” ให้พนักงานทุนคนตระหนัก
ถึ ง ความส าคั ญ ในการช่ ว ยกั น ดู แ ลรัก ษาสิ่ ง แวดล้อ มภายในองค์ก ร เช่ น การประหยั ด น ้า การประหยั ด ไฟ โดย
บริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานปิ ดนา้ -ปิ ดไฟ หลังการใช้งานทุกครัง้ หรือหลังเลิกงาน การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้
กระดาษ Reuse การเก็บข้อมูลแบบ Paperless ลดการใช้หลอดพลาสติก และการพกพาแก้วนา้ มาเอง เป็ นต้น นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้เพิ่มสัญลักษณ์ Recycle ลงบนกล่องกระดาษของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผผู้ ลิตสามารถนากลับมาใช้งานใหม่ได้อีกด้วย
นโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
1.

2.
3.
4.

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาของ
บริษัท เพื่ อให้มิให้ขอ้ มูลเหล่านัน้ รั่วไหล และต้องไม่นาทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่ นตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รบั อนุญาต
พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกี ยรติต่อทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น และไม่นาผลงานอันมีทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของผูอ้ ื่น ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
มีการดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิ บัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัท เพื่อรักษา
ผลประโยชน์และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
มี น โยบายให้พ นักงานทุกคนยิ นยอมรับเงื่ อนไขการใช้ง านระบบสารสนเทศของบริษัท ฯ เพื่ อ ให้ผู้ใ ช้งานระบบ
สารสนเทศของบริษัทฯได้ทราบถึงข้อห้ามและข้อปฏิบตั ิเพื่ อลดความเสี่ยงที่เกิดจากบุค ลากรและจากการละเมิด
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทัง้ โดยเจตนาและมิได้เจตนา

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้ รายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่สาคัญที่มีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีสว่ นได้เสีย เพื่ อให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯจะทาการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศต่อผูถ้ ือหุน้ และสาธารณชน
ผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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การดาเนินงานปี 2563
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริง และ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ม่นั ใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ รวมถึง
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารเพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบริษัท
 จัดส่งรายงานทางการเงิ นต่อสานักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กาหนด ไม่มีรายการที่ผสู้ อบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เงื่อนไข และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากทางตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทยและสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ด้านความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุนและผูถ้ ือหุน้ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสาคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์
โดยมีสว่ นร่วมในการพบปะ ให้ขอ้ มูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อ
ต่าง ๆ แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บริษัทฯยังคงให้ขอ้ มูลผ่านช่องทางออนไลน์
อย่างสม่าเสมอ
 บริ ษั ท ฯได้จั ดตั้งหน่ ว ยงานนักลงทุน สัมพัน ธ์เ ป็ น ผู้ร ับ ผิ ด ชอบในการเปิ ด เผยข้อ มูลต่ อ ผู้ถื อหุ้น นัก ลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการรายงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tacconsumer.com ในหัวข้อนักลงทุน ซึ่ง
รวบรวมข้อมูลของบริษัทฯ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูลและรายงานทางการเงิน ข้อมูลผูถ้ ือหุน้ นโยบายการกากับดูแลกิจการ ผลการ
ดาเนินงานรายไตรมาส ความเคลื่อนไหวของราคาหุน้ และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ โดยมีการปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั
การณ์อยู่เสมอ เพื่อให้นกั ลงทุนและผูส้ นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้
จากบริษัทฯจะเป็ นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลาโดยเฉพาะข้อมูลสาคัญที่ อาจจะมี
ผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษัทฯ ผูท้ ี่ได้รบั ข้อมูลสามารถนาข้อมูลเหล่านัน้ ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและเหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละช่วง
 บริษัทฯมีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็ นราย
ไตรมาส และกาหนดแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ลว่ งหน้า โดยในปี 2563 บริษัทฯมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่นกั ลงทุน สรุปได้ ดังนี ้
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รูปแบบกิจกรรม

จานวนครั้ง

กิจกรรมพบนักลงทุน/นักวิเคราะห์ COMPANY VISIT,CONFERENCE CALL

14

การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ANALYST MEETING)

2

ROADSHOW ในประเทศ

1

การเข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น OPPORTUNITY DAY,
MAI FORUM

2

การจัดทา COMPANY SNAPSHOT เป็ นรายไตรมาส

4

กิจกรรมสัมภาษณ์สอื่ ต่าง ๆ

3

เผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์ (PRESS RELEASE) ความเคลือ่ นไหวทางธุรกิจ
ผลการดาเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท

อย่างสม่าเสมอ

 สาหรับด้านการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในปี 2563 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ
วารสารการเงินธนาคาร ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล SET AWARDS 2020 เพื่อยกย่องเชิดชูบริษัททะเบียนใน
ตลาดทุนที่มีความโดดเด่น และเป็ นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ได้รบั รางวัลบริษัท
จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) เป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกัน ใน
กลุม่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งรางวัลนีเ้ ป็ นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มี
ความโดดเด่นด้านการดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ความสาคัญต่อการมีสว่ นร่วมของทัง้ องค์กรในการ
ดาเนินกิจกรรม ซึ่งเป็ นรางวัลที่มีเกียรติเป็ นความภาคภูมิใจ เป็ นกาลังใจให้กบั ทีมงานของบริษัทฯ เพื่อมุ่งมั่น
ทาสิง่ ที่ดีให้กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
ข้อมูลการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ผูต้ ิดต่อ : นางสาวปั ญจพร ฤกษ์สมบูรณ์
โทร:
0-2717-2898 ต่อ 77
โทรสาร:
0-2717-2899
E-mail:
ir@tacconsumer.com
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 เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ของ

กรรมการและผูบ้ ริหารในแต่ละปี และกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานรายการเกี่ ยวโยงและ
รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริษัทไว้คอ่ นข้างครบถ้วน เช่น ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูลผูถ้ ือหุน้
ข้อมูลและรายงานทางการเงิน นโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ ห้องข่าวต่าง ๆ เป็ นต้น
 นิตยสาร Forbes ได้ประกาศรายชื่อ Asia's 200 Best Under A Billion 2020 ซึ่ง TACC เป็ น 1 ใน 19 บริษัท
ที่เป็ นตัวแทนจากประเทศไทยที่มีคณ
ุ สมบัติที่ดีที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียในครัง้ นีด้ ว้ ย สาหรับเกณฑ์การพิจารณา
มาจากบริษัทมหาชนขนาดกลาง และเล็กในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกที่มีรายได้สงู กว่า 10 ล้านดอลลาร์ แต่ไม่
เกิ น 1 พัน ล้า นดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง มี จ านวน 18,000 บริษั ท แล้ว คัด เลือ ก 200 บริษั ท ที่ มี คุณ สมบัติดีที่สุด
ตามเกณฑ์ที่ กาหนดได้แก่ มี ร ายได้และก าไรเติ บโตดี อย่างน้อ ย 3 ปี ย ้อ นหลัง มี ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อหุน้
แข็งแกร่งตลอด 5 ปี ยอ้ นหลัง มีภาระหนีต้ ่า และมีการกากับดูแลที่แข็งแกร่ง ซึง่ TACC เข้าเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่ดี
ตามเกณฑ์ที่กาหนดข้างต้น ทาให้มีชื่อ 1 ใน 19 บริษัทฯ ที่เป็ นตัวแทนจากประเทศไทย
 บริษัทฯ ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจาปี 2563 โดยสถาบัน
ไทยพัฒน์ประกาศ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่โดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
บริษั ท ฯให้ค วามสาคัญ ในการแสดงบทบาทหน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ เพื่ อ ดูแ ลรัก ษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตาแหน่ง
ผูบ้ ริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถนาประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถมาพัฒนาและกาหนดนโยบาย ทิศทางการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัท จะมี
บทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ
ปั จจุบนั บริษัทฯมีกรรมการทัง้ สิน้ จานวน 7 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 1 ท่าน
และกรรมการอิสระ 4 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง
เพื่อพิจารณาในเรือ่ งต่างๆ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน และยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ดังนี ้
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิ หน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู แ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีเพียง
พอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้
1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 ท่าน เพื่อพิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทัง้ คุณสมบัติของกรรมการของบริษัท คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริ ษัท และสมควรเสนอชื่อเป็ นกรรมการในกรณีที่ตาแหน่งว่างลง เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ รวมทัง้ พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ท่าน เพื่อวางกลยุทธ์ในการ
บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ ง
โดยเฉพาะความเสีย่ งที่สาคัญของบริษัทให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรกาหนด
1.4 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 7 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูก้ าหนด
แนวทางและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงาน
เป็ นไปอย่างคล่องตัว
1.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจานวน 10 ท่าน เพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการพิจารณาปั ญหาหรือปั จจัยเสี่ย งที่อาจจะเกิดขึน้ กับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือ
บริหารความเสีย่ งให้ต่าที่สดุ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทราบอย่างสม่าเสมอ
บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การให้เป็ นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บคุ คลใดมีอานาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะเป็ นผูก้ าหนดอานาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งดังกล่าว
ทั้ง นี ้ คณะกรรมการบริษั ท ได้แ ต่ง ตั้ง เลขานุก ารบริษั ท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1) ดูแลและให้คาแนะนาแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มีการ
ปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
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3) ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบเป็ นไปตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) จัดทาและเก็ บรักษาเอกสารซึ่งได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานประจาปี ของบริษัทฯ รายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการผูบ้ ริหาร และดาเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และคานึงถึงประโยชน์ของบริษั ทฯและผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ
บริษัท เป็ นผูก้ าหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกากับดูแลให้ฝ่าย
จัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี ประสิทธิ ภาพและประสิท ธิ ผล เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีการกาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ จากการทารายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผูม้ ีสว่ นได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว
โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอด
ถึงการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ ที่สาคัญของบริษัทฯ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชี หรือผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการ และจะทา
การเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในสาหรับทัง้ ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการ
กาหนดขอบเขตหน้าที่และอานาจดาเนินการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เ กิ ด
ประโยชน์มากที่สดุ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
การจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ งั มีการ
ควบคุมภายในเกี่ ยวกับระบบการเงิ น โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงิ นเสนอผูบ้ ริหารสายงานที่รบั ผิดชอบ
ถึงแม้ว่าปั จจุบนั บริษัทฯจะยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน แต่บริษัทฯก็ได้จา้ งผูต้ รวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาทา
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
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บริษัทฯ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดาเนินงานได้ โดยฝ่ ายบริหารและ
จัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้เป็ นประจาทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปั จจัยความ
เสี่ยงทัง้ ที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดาเนินงาน วิเคราะห์ถึงปั จจัยที่เป็ นสาเหตุและมีการกาหนดมาตรการในการ
ติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสีย่ ง รวมทัง้ มาตรการในการลดความเสีย่ ง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามความเสีย่ งนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งรายไตรมาส
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็ น เลขานุการบริษัทได้กาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท สาหรับปี 2563 ล่วงหน้า และได้
แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้มีการกาหนดวาระในการประชุม
อย่า งชัดเจนและมีการส่ง หนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงาน
การประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2563 ได้มี ก ารก าหนดตารางประชุม คณะกรรมการเป็ น การล่ว งหน้า (ตารางการประชุม นี อ้ าจมี ก าร
เปลีย่ นแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี ้
การประชุม
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุม
การประชุม
ครั้งที่
คณะกรรมการบริษัท
ตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ
และพิจารณา
บริหารความเสี่ยง
ค่าตอบแทน
1/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
2/2563 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
3/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563
วันที่ 22 ธันวาคม 2563
4/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
5/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563
6/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563
7/2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร (Non-Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง
เพื่ออภิปรายปั ญหาหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน ปั จจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ สาหรับปี 2563 ได้จดั ให้มีการประชุม 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ ายจัดการ
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัทฯ มีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็ นอัตราที่เพียงพอสาหรับการ
รักษากรรมการและผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ ภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียง
ได้ก ับ บริษัท ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน ปั จจัยที่จะนามาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของ
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บทบาทและความรับ ผิ ด ชอบ ทั้ง นี ้ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนของกรรมการในแต่ ล ะปี จ ะผ่ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตั อิ ีกครัง้ และต้องนาเสนอเพือ่ ให้
ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ อนุมัติ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
5. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษัทเพื่อให้
มีการปรับปรุ งการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็ นผูป้ ระสานงานกับกรรมการบริษัท เพื่อเข้าอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association :
IOD) หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
โดยในปี 2563 มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรม
สัมนา ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
หลักสูตร/จัดโดย
1. รศ.กิตติ สิรพิ ลั ลภ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

2.นายสุพจน์ ลีนานุรกั ษ์

กรรมการบริหาร และรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ สายงานขายและการตลาด

3.นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์

กรรมการบริหาร และผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ สายงานสนับสนุนปฏิบตั ิการ

 The Quest for Sustainable food System
จัดโดย Food Innopolis International
Symposium
 Flavor 101 Workshop : Fundamental of
Flavor Sciences จัดโดย Food Innopolis
International Symposium
 Food Ingredients Adaptation to Thrive in
The New Normal Era จั ด โดย food focus
Thailand

4. นางสาวปาริฉตั ร โชติภมู เิ วทย์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร และผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

 หลักสูตรเจาะปั ญหา Café Study ด้านการ
บันทึกบัญชี ให้ถกู ต้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี
 การสอบทานกระบวนการจัดทาและติกตา
มการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ จัดโดย สภา
วิชาชีพบัญชี
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รายชื่อ

ตาแหน่ง

หลักสูตร/จัดโดย
 CFO Refresh จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

5. นางสาวปั ญจพร ฤกษ์สมบูรณ์

 หลักสูตร “ความรูพ้ นื ้ ฐานการวิเคราะห์ปัจจัย
ด้าน ESG สาหรับนักวิเคราะห์การลงทุน” จัด
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 การประเมินการจัดประชุมสามัญประจาปี “ติว
เข้ม เต็ม 100” AGM Checklist
จัดโดย สมาคมส่งเริมผูล้ งทุนไทย

เลขานุการบริษัท

การประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้รบั ผลสารวจโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2563 โดยมีบริษัทจด
ทะเบียนเข้าร่วม 692 บริษัท แบ่งเป็ น กลุ่ม SET 77% กลุ่ม MAI 23% บริษัท โดยบริษัทฯได้รบั คะแนน 90% (ระดับดีเลิศ)
และมีสรุปผลการสารวจ ดังนี ้
ปี
2563

2562

2561

คะแนนของ
TACC
90%

88%

87%

ผลการสารวจ (%)
ระดับ

ระดับดีเลิศ

ระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม
83%

82%

81%

ระดับดีมาก
2560

79%

80%
ระดับดี

2559

70%

78%
ระดับดี
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การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
บริษัทฯ ได้รบั ผลคะแนนในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม สามัญผูถ้ ือหุ้น ปี 2563 จากสมาคมส่งเสริม
ผูล้ งทุนไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯได้รบั คะแนน 100 คะแนน (ระดับ
ดีมาก) จาก 100 คะแนน
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ปี
คะแนนของ TACC
ระดับ
คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
2563
100
ระดับดีมาก
93.10
2562

99

ระดับดีมาก

93.70

2561

97

ระดับดีมาก

92.42

2560

98

ระดับดีมาก

91.97

2559

97.25

ระดับดีมาก

91.62

การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนนัน้ ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปรับปรุ งแก้ไข โดยการประเมินได้จดั ทาทัง้ แบบรายคณะและรายบุคคล ในปี 2563 บริษัทฯจัดให้มีการ
ประเมินผลงานของคณะกรรมการจานวน 3 แบบ เพื่อให้กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจาปี โดยแบ่งออกเป็ น
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร)
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการ
ประเมินตนเองเป็ นรายบุคคลทุกสิน้ ปี ทางเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทุกคณะ
เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลงานประจาปี ซึง่ ภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคน และ
สรุ ปผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป โดย
วิธีการให้คะแนน กาหนดเป็ นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อได้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือไม่มีการดาเนินการในเรือ่ งนัน้
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรือ่ งนัน้ เล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรือ่ งนัน้ พอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรือ่ งนัน้ ดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนินการในเรือ่ งนัน้ อย่างดีเยี่ยม
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โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบตั ิงานในแต่ละคณะประจาปี 2563 มีดงั นี ้
1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คะแนนเฉลี่ย 3.80 อยูใ่ นเกณฑ์ดี ประกอบด้วย 4 หมวด
หมวดที่

หัวข้อ

ค่าเฉลี่ย

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

3.87

2

การประชุมคณะกรรมการ

3.88

3

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.75

4

เรือ่ งอื่น ๆ

3.71

สรุปการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวม 4 หมวด มีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ดี หมวด
ที่ได้รบั คะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ หมวดที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รบั คะแนนมากที่สดุ คือ บรรยากาศในการ
ประชุมคณะกรรมการเอือ้ อานวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ หมวดที่ได้รบั คะแนนเฉลีย่ น้อยที่สดุ คือ หมวด
ที่ 4 เรือ่ งอื่น ๆ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รบั คะแนนน้อยที่สดุ คือ การพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร เช่น กรรมการส่งเสริมให้กรรมการได้รบั การฝึ กอบรม เป็ นต้น
2) ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแบบรายคณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) คะแนนเฉลี่ย 3.62 อยู่ใน
เกณฑ์ดี ประกอบด้วย 3 หมวด
หมวดที่

หัวข้อ

ค่าเฉลี่ย

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

3.64

2

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

3.64

3

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

3.47

สรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในเกณฑ์ดี หมวดที่ได้รบั คะแนนเฉลี่ยมากที่ สุดคื อ หมวดที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติ ของคณะกรรมการชุดย่อ ยแบบ
รายคณะ และ หมวดที่ 2 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อที่ได้รบั คะแนนมากที่สดุ คือ จานวนของคณะกรรมการชุด
ย่อยมีความเหมาะสม หมวดที่ได้รบั คะแนนเฉลีย่ น้อยที่สดุ คือ หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อย แบ่งเป็ น
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ย 3.62 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
โดยภาพรวมถื อ ว่า หัว ข้อ ที่ ได้ร ับ คะแนนมากที่ สุด คื อ สอบทานให้บ ริษั ท มี ง บการเงิ น ที่ ถูก ต้อ งและน่า เชื่ อถื อ
ดาเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง ระบบตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชี และดาเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม หัวข้อที่ได้รบั คะแนน
น้อยที่สดุ คือ ให้ความเห็นในการแต่งตัง้ ถอดถอนหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คะแนนเฉลี่ย 3.39 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
หัวข้อที่ได้รบั คะแนนมากที่สดุ คือ กาหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงที่ตอ้ งการสรรหา สอดคล้องกับ
กฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ ดาเนินการพิจารณาสรุปรายชื่อเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม หัวข้อที่
ได้รบั คะแนนน้อยที่สดุ คือ วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ทัง้ ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คะแนนเฉลี่ย 3.40 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
หัวข้อที่ได้รบั คะแนนมากที่สดุ คือ กาหนดนโยบาย ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้และระดับความเสีย่ งสูงสุดที่องค์กร
จะยอมรับ และครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สาคัญ และมีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหาร
ความเสีย่ งตามนโยบายบริหารความเสีย่ งที่บริษัทกาหนด ตลอดจนการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ผกู้ ากับดูแลกาหนด
สาหรับในส่วนของคณะการบริหาร คะแนนเฉลี่ย 3.75 อยูเ่ กณฑ์ดี
หัวข้อที่ได้รบั คะแนนมากเฉลี่ยที่สดุ คือ จานวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม หมวดที่ได้รบั คะแนน
เฉลีย่ น้อยที่สดุ คือ หัวข้อที่ได้รบั คะแนนน้อยเฉลีย่ ที่สดุ คือ นาเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของบริษัทให้
คณะกรรมการบริษัท
3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล คะแนนเฉลี่ย 3.73 อยู่
เกณฑ์ดี ประกอบด้วย 3 หมวด
หมวดที่

หัวข้อ

ค่าเฉลี่ย

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

3.75

2

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

3.69

3

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

3.75

สรุ ปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลในภาพรวม 3 หมวด มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี หมวดที่ได้รบั คะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ หมวดที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล หัวข้อที่ได้รบั
คะแนนมากที่สดุ คือ กรรมการมีคณ
ุ สมบัติ ความรู ้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระหรือกรรมการ
ชุดย่อยที่ได้รบั มอบหมายหน้าที่ กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู ้ และประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับบทบาทที่ ได้ร ับมอบหมาย
กรรมการได้ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การกาหนดแผนงานของธุรกิจ การดูแลให้มีการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี เป็ นต้น
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยใช้หวั ข้อ
สาหรับการประเมินเป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 10 ด้าน ดังต่อไปนี ้
1. ความเป็ นผูน้ า
2. การกาหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กบ
ั คณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กบ
ั ภายนอก
7. การบริหารงาน และความสัมพันธ์กบ
ั บุคลากร
8. การสืบทอดตาแหน่ง
9. ความรูท้ างด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริหารโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มี ความคิดริเริ่มในการหาธุรกิจ
ใหม่ๆ มาเสริมธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มความแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืนยิ่ง ๆ ขึน้ รวมทัง้ มีวิสยั ทัศน์ที่ดี มี
ความสามารถในการปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ และมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ให้ความสาคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม โดย
บริษัทฯมีความตัง้ ใจที่จะประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริหารเป็ นประจาทุกปี ซึง่ เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นี ้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริหารในครัง้ ต่อไปจะมีขนึ ้ ในปี 2564
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