แบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

OPTIMIZE
THE

POSSIBILITIES

ค่านิยมหลักองค์กร
T-TEAM WORK
การท�ำงานด้วยความสามัคคี
ทั้งภายในองค์กรและกับคู่ค้า
ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน

C-CREATIVITY
ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อประสิทธิภาพ
และคุณภาพของงานที่ดียิ่งขึ้น

A-ACHIEVEMENT
& ATTITUDE

โดยในปีนี้ จากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็น
แนวทางและการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับ
ยุค New Normal สอดคล้องกับสถานการณ์ บริษัทฯ จึงได้มีการ
เพิ่มค่านิยมหลักองค์กรดังนี้

การมุ่งสู่ความส�ำเร็จ
การมีทัศนคติเชิงบวก

C-CUSTOMER
& CONSUMER FOCUS
การใส่ใจลูกค้า ผู้บริโภค
เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว
และการพิชิตใจผู้บริโภ

COLLABORATION

AGILITY

การร่วมมือ ร่วมใจ

ความคล่องแคล่ว ว่องไว

วิสยั ทัศน์
เราจะเป็นหนึ่งในผู้น�ำด้านสินค้าไลฟ์สไตล์ และสร้างสรรค์เครื่องดื่มให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียน พร้อมสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที โดยสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญทุกฝ่าย

พันธกิจ
พนักงานชาวทีเอซีซีจะร่วมกันผลักดันให้องค์กรนี้เป็นบริษัท
ชั้นน�ำด้านเครื่องดืม่ และสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะชาและกาแฟ
ด้วยการด�ำเนินกิจการในแบบธุรกิจสูธ่ รุ กิจ และธุรกิจสูผ่ บู้ ริโภค
ทั้ง ในประเทศและกลุ ่ ม ประเทศกั ม พู ช า ลาว และจีน (CLC)
โดยการสร้างความมั่นคงผ่านก�ำไรทั้ง 4 ดังนี้
c
c
c
c

ก�ำไรสู่ “ผู้บริโภค” ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม
ก�ำไรสู่ “คูค่ า้ ” ด้วยนโยบายและการท�ำงานภายใต้หลักของ
ความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแบบยั่งยืน
ก�ำไรสู่ “สังคม” ด้วยการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ก�ำไรสู่ “องค์กร” ด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งแก่
ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
c

c
c
c

เติบโตควบคู่ไปกับคู่ค้าหลัก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนิน
ธุรกิจร่วมกันภายใต้หลักคิดของการเติบโตอย่างยั่งยืนและ
ความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจต่อกัน
มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความ
แตกต่างทางธุรกิจ
สร้างช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
เพิ่มยอดขายส�ำหรับตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
โดยการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน และขยายฐานลูกค้าใหม่
เพิ่มมากขึ้น

ตั้งเป้ารายได้ในปี 2567
2,000 ล้านบาท
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Roadmap To One of
Leading Beverage
Companies in ASEN
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รางวัลแห่งความส�ำเร็จ

ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร ได้มกี ารจัดพิธมี อบรางวัล SET AWARDS
2021เพือ่ ยกย่องเชิดชูบริษัททะเบียนในตลาดทุนที่มีความโดดเด่น และเป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจใน
ด้านต่างๆ โดยบริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Best Investor Relations Awards ในกลุม่ รางวัล Business Excellence
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2
จากที่ เ คยได้ รั บ รางวั ล ครั้ง แรกในปี 2019 และในปี ก ่ อ นได้ รั บ รางวั ล ในกลุ ่ ม Business Excellence
สาขา Outstanding Investor Relations Awards (เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน) โดยรางวัลนี้มอบให้แก่ บริษัท
จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด�ำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ทั้งองค์กรในการด�ำเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นรางวัลทีม่ เี กียรติ และสร้างความภาคภูมใิ จให้กบั ทีมงานของบริษทั ฯ
เป็นอย่างยิ่ง
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TACC ได้รับรางวัล Superior Taste Award จาก International Taste
Institute ประเทศเบลเยี่ยม อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นผู้น�ำระดับสากลใน
การประเมินผลและรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม คณะกรรมการส่วนหนึ่ง
เป็นหนึง่ ในผูท้ ไี่ ด้รบั การยกย่องในเวทีการแข่งขัน Chef & Sommelier หรือจาก
สถาบันที่มีชื่อเสียงเช่น Le Guide Michelin, Gault & Millau ซึ่งการได้รับ
ใบรับรอง Superior Taste Award ถือว่าเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่
ทั่วโลก และสร้างความความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั ต่อทั้งตลาดในและต่างประเทศ
โดยมีประเทศที่เข้าร่วมกว่า 72 ประเทศทั่วโลก
โดย Superior Taste Award ถือว่าเป็นรางวัลมาตรฐานระดับโลกอันทรงเกียรติ
และเป็นขวัญก�ำลังใจให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ทีต่ า่ งมีความมุง่ มั่น ตั้งใจ
แม้ ว ่ า ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมาบริษั ท ฯจะได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ข องโรค
COVID-19 แต่บริษัทฯ ก็ยังไม่หยุดพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บริษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การวิจั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
โดยถือว่าฝ่าย RD เป็นหัวใจส�ำคัญขององค์กร มีการลงทุนในทีมบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถหลากหลายในการพัฒนาสินค้าเครื่องดื่ม และ RD Lab
ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่หลากหลายในมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการ
พัฒนาด้านนวัตกรรมส�ำหรับเครื่องดื่มในอนาคต
ส�ำหรับเครื่องดื่มที่ TACC ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีจ�ำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ
ประกอบด้วย เครื่องดื่มเย็นในโถกด ได้แก่ กาแฟลาเต้ รวมถึงเครื่องดื่มในมุม
All Café ได้แก่ ชาเขียวมัทฉะ และ ชานมไต้หวัน Na-ARUN

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลส�ำรวจการก�ำกับดูแล
กิ จ การบริษั ท จดทะเบี ย นในปี 2564 จากสถาบั น
กรรมการบริษทั ไทย อยูใ่ นระดับดีเลิศ ต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น
บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe
ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจ�ำปี 2564 โดย
สถาบันไทยพัฒน์ประกาศ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียน
ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษั ท ฯ ได้ รั บ คะแนนในระดั บ ดี ม าก 100 คะแนน
ในโครงการประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด ประชุ ม AGM
ปี 2564 จากสมาคมส่ ง เสริม ผู ้ ล งทุ น ไทยร่ ว มกั บ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
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BUSINESS
TO BUSINESS :

B2B
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ บริษัทฯ จะท�ำการวิจัย
และพัฒนาร่วมกับลูกค้า ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นพันธมิตรหลัก
ทางธุรกิจ (Key Strategic Partner) เพื่อผลิต
และวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าของลูกค้า
ซึ่งจะครอบคลุมถึงร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)
และร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหาร
(Food Chain Restaurant) เช่น เครื่องดื่มเย็นในโถกด
เครื่องดื่ม Non Coffee ในมุม All Café
เครื่องกดเครื่องดื่มร้อน เป็นต้น
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BUSINESS
TO CUSTOMER :

B2C
นอกเหนือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนากับพันธมิตร
ทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้คิด
และพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้า
ของบริษัทฯ เอง เช่น ชาเขียวพร้อมดื่มตรา “เซนย่า”
และเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ตรา “ณ อรุณ”
License Business และธุรกิจคาเฟ่
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SUSTAINABILITY
DEVELOPMENT
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สารบัญ

รายได้รวม
(ล้านบาท)

รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
สารจากประธานกรรมการบริษัท
สารจากประธานกรรมการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ผังโครงสร้างองค์กร
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน
1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ส่วนที่ 2 การก�ำกับดูแลกิจการ
6. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
8. รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3 งบการเงิน
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี เลขานุการบริษัท
และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัท
ต่างประเทศ
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานก�ำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท
(compliance)
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ
ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม
ที่บริษัทได้จัดท�ำ
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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2
11
12
13
14
18
19
20
22
22
52
61
74
86
90
90
117

2,100

1,529.88

1,316.74

1,352.91

2562

2563

2564

1,800
1,500
1,200
900
600
300
0

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)

280

159.18

188.38

215.62

2562

2563

2564

240
200

128
132
136
178
179

160
120
80
40
0

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

189
190

1,400

1,028.78

1,011.51

1,065.99

2562

2563

2564

1,200

191

1,000
800
600

198

400
200

199

0

ข้อมูลทางการเงินทีส่ ำ� คัญ
หน่วย

2562

2563

2564

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,529.88
1,328.60
200.93
159.18

1,316.74
1,082.85
234.70
188.38

1,352.91
1,083.62
268.82
215.62

งบแสดงฐานะทางการเงิน				
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,028.78
330.31
698.47

1,011.51
288.82
722.69

1,065.99
322.18
743.81

งบกระแสเงินสด				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

232.35
-177.79
-118.46
-63.90

234.45
122.36
-169.34
187.47

233.03
-88.03
-202.07
-67.07

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ				
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาช�ำระหนี้  
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า
เท่า
วัน
วัน
เท่า
วัน
%
%
%
%
%
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
%

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

3.46
4.91
73.37
16.52
5.58
64.55
33.87
17.64
14.16
26.23
18.27
1.29
0.40
238.00
1.26
97.86

3.16
5.41
66.55
21.61
6.67
53.94
38.02
19.20
15.94
29.41
20.76
1.30
0.43
254.19
1.02
93.05

* ในปี 2563 มีการจัดประเภทใหม่ตามการแสดงรายการตามมาตรฐานทางการเงิน ซึ่งท�ำให้ตัวเลขปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
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สารจากประธานกรรมการบริษทั
ส�ำหรับปี 2564 ถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 แต่ด้วยมาตรการการ
ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทย ในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปีการฉีดวัคซีนมีความคืบหน้า
เพิ่มขึ้นอย่างมาก การระบาดในประเทศคลี่คลายลง
มีการทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ทเี่ ข้มงวด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาด�ำเนินการได้
ส่วนการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนใน
ช่วงปลายปีกลับมาสร้างความกังวลต่อทิศทางการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจอีกครั้ง โดยภาพรวมเศรษฐกิจ
ไทยปี 2564 จึงมีแนวโน้มเติบโตเพียงเล็กน้อยที่ 1.2%
จากทีห่ ดตัวรุนแรงในปีกอ่ น ในปีนจี้ ึงนับได้วา่ เป็นปีที่
ท้าทายส�ำหรับ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) อี ก เช่ น กั น ที่ ยั ง คงต้ อ งเผชิญ กั บ ปั จ จั ย
ภายนอกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปี 2564 ของบริษทั ฯ มีรายได้รวม
1,352.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.75 %เมื่อเทียบกับปีก่อน มีรายได้รวม
1,316.74 ล้านบาท และในส่วนของผลการด�ำเนินงานก็เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเกิดจากการที่บริษัทฯมีความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่รวดเร็ว มุ่งมั่น และปรับกลยุทธ์ให้ทันกับ
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการด้านต้นทุนและด้าน
การด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนือ่ ง และมีความคิด
ริเริ่มที่จะหาธุรกิจใหม่ มาเสริมหรือต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัทฯ
ให้มีความก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของ
ลูกค้าและผู้บริโภค
คณะกรรมการบริษัทยังคงให้ความส�ำคัญและมุ่งเน้นในการ
ทบทวนและก�ำหนดทิศทาง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของบริษทั รวม
ถึงนโยบายที่ส�ำคัญ โดยได้ก�ำกับดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไป
ตามเป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
นอกจากนี้ บริษทั ฯยังคงยึดมั่นในการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ใี นทุกมิติ อีกทั้งยังค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�ำคัญ
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
และทันเวลา ตลอดจนการให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยจากการรายงานการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั จดทะเบียนปี 2564 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” หรือ
5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในส่วนของการประเมินการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2564 ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” เช่นกัน และ

ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีความ
โดดเด่นด้านการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental Social
Governance: ESG100) จากสถาบันไทยพัฒน์
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นหุ้น
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายทีใ่ ห้การสนับสนุน และไว้วางใจในการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริษั ท ด้ ว ยดี เ สมอมา ที ม ผู ้ บ ริห ารและ
พนั ก งานของบริษั ท ทุ ก คนที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งทุ ่ ม เทก� ำ ลั ง
ความสามารถ เพื่อน�ำพาองค์กรผ่านสถานการณ์ที่ยากล�ำบากนี้ไป
ด้วยกัน ผมขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี และยังมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป
ด้วยการสนับสนุนของท่านทั้งหลายในอนาคตจากนี้ต่อไป

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
ประธานกรรมการบริษัท
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สารจากประธานกรรมการบริหาร

แม้วา่ ปัจจุบนั การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ในหลายประเทศที่ เ กิ ด ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง
ประเทศไทยยังไม่มีจุดสิ้นสุด แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เริ่มอยูใ่ นวงจ�ำกัดจากผลของมาตรการด้านสาธารณสุข
และการเร่งกระจายวัคซีนทีม่ คี วามครอบคลุมมากขึ้น
บวกกั บ ผลของมาตรการทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้
เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีฟน้ื ตัวได้ดจี ากการ
ส่งออกสินค้า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
และการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

ส�ำหรับในปีนี้ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังคงเผชิญกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยภาพรวมในด้า นรายได้จาก
การขายมีการเติบโตขึ้นจากปีก่อน จากกลุ่มธุรกิจ B2B ตามการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนสาขา และการเพิ่มเมนูใหม่ตามฤดูกาล ส�ำหรับกลุม่
B2C จากกลุ ่ ม สิ น ค้ า ที่ พั ฒ นาร่ ว มกั น อย่ า งไรก็ ต าม ในด้ า น
ผลประกอบการ บริษทั ฯมีกำ� ไรสุทธิ 215.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.46%
หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิ 15.94% จากปีก่อนที่มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน
188.38 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน
โดยสาเหตุจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีอตั ราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการ
พัฒนาต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และการบริหารจัดการ
ด้านการด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
เรายังคงเดินหน้าสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ การส่งเสริมนวัตกรรม ให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมั่นคง และสามารถ
ต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้ อีกหนึ่งความส�ำเร็จของ
บริษัทฯ ในปีนี้ คือ การได้รับรองการประเมินด้านต่างๆ ในระดับสากล
และด้านอื่นๆ ได้แก่
1 รางวัล Superior Taste Award จาก International
Taste Institute ประเทศเบลเยี่ยม เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยเป็นผู้น�ำ
ระดับสากลในการประเมินผลและรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม
ถือว่าเป็นรางวัลมาตรฐานระดับโลกอันทรงเกียรติ เป็นทีย่ อมรับในหมู่
ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ทั่วโลก ส�ำหรับ เครื่องดื่มที่ TACC ได้รับรางวัลใน
ครั้งนี้ มีจ�ำหน่ายในร้าน 7-Eleven ประกอบด้วย เครื่องดื่มเย็นใน
โถกด ได้แก่ กาแฟลาเต้ รวมถึงเครื่องดื่มในมุม All Café ได้แก่
ชาเขียวมัทฉะ และ ชานมไต้หวัน Na-Arun
1 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
(Best Investor Relations Awards) เป็นปีที่ ที่ 2 ในงาน SET
Award 2021 นับเป็นรางวัลที่การันตีถึงการให้ความส�ำคัญในการ
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ความโปร่งใส และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในนามของประธานกรรมการบริหาร ผมขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้
ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ทีมผู้บริหาร
และพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถในปีนี้
และมีการปรับวิธกี ารท�ำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานในส่วนงานต่างๆ
อย่างดีเยี่ยม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ประสบผลส�ำเร็จ
ตามแผนงานที่ ว างไว้ รวมถึ ง มองหาโอกาสทางธุ ร กิ จ อยู ่ เ สมอ
โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ร่วมลงทุน
ทุกท่าน

นายชัชชวี วัฒนสุข

ประธานกรรมการบริหาร
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำ� คัญในช่วงปี 2564

มกราคม
c

c

c

ส่งมอบรางวัลระดับโลก "Superior Taste Award 2020" ให้กับ
เซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะพันธมิตรหลักทางธุรกิจ ตอกย�้ำเครื่องดื่ม
คุณภาพเยี่ยม-รสชาติมาตรฐานระดับสากล ในโอกาสที่เครื่องดื่มเย็น
ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้แก่ ชาเย็น กาแฟลาเต้ และชามะนาว จากกลุ่ม
All Café ซึ่งทางบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษัท ที .เอ.ซี.
คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกันพัฒนาจนได้รับรางวัล "Superior
Taste Award” จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยี่ยม
วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
เย็นในโถกดตามฤดูกาล
คือ รสลิ้นจี่ เบอรี่ ทวิสต์
ที่ร้าน 7-Eleven

c

วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
ปรุงส�ำเร็จชนิดผงพร้อมชง
ตามฤดูกาล คือ เครื่องดื่ม
พีช เชอร์รี่ บลอสซั่ม กับ
3 เมนูใหม่ ได้แก่ พีช
บลอสซั่มโซดาอโลเวร่าเย็น
ชาพีชบลอสซั่มอโลเวร่าเย็น
และพีชบลอสซั่มโยเกิร์ตปั่น
ในมุม All Café ที่ร้าน
7-Eleven

เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง
พร้อมชง กลุ่มสินค้าประเภทชา
ในมุม All Café ที่ร้าน 7-Eleven
มีการเพิ่มขนาดแก้วเป็น 22 oz
ซึ่งถือว่าเป็นการรับรู้รายได้
จากการขายเต็มปี

กุมภาพันธ์
c

ร่วมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า ‘บ้านปู เน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ่ง’บริการเช่ารถยนต์
ไฟฟ้าผ่านแอปฯ HAUP โดยได้น�ำคาแรคเตอร์การ์ตูนที่ได้รับความนิยม
ในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าง Rilakkuma หมาจ๋า และ Jay The Rabbit
มา Wrap บนรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้ขับรถยนต์ไฟฟ้า
เพิ่มความสนุกสนาน สร้างสีสันและสร้างการรับรู้คาแรคเตอร์การ์ตูน
มากขึ้น โดยที่ TACC เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนดังกล่าว บ้านปู เน็กซ์
ผู้ให้บริการด้านพลังงานสะอาดชั้นน�ำ และให้บริการยานพาหนะไฟฟ้า
และขนส่งแบบครบวงจร เป็นผู้จัดหารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในบริการนี้
และ HAUPCAR เป็นผู้ดูแลระบบการให้บริการเช่าทั้งหมด เพื่อเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ตอบกระแส
Sharing Economy และการใช้สินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ก�ำลังมาแรงในกลุ่มคนเมืองรุ่นใหม่
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c

เปิดตัว “Jay The Rabbit”
คาแรคเตอร์ใหม่แบรนด์คนไทย
กระต่ายสาวตัวกลมสุดแซ่บ
ติด Top 10 ผู้ทรงอิทธิพล
แห่งโลกออนไลน์
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มีนาคม

c

c

TACC-มทร.พระนคร
จับมือ ไทยคานาเทคฯ
ลุยพัฒนางานวิจัย
“กัญชาและกัญชง”
บุกตลาด Health
and wellness

c

วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
ปรุงส�ำเร็จชนิดผง
พร้อมชงตามฤดูกาล
คือ เครื่องดื่ม Melon
Milky Series กับ
3 เมนูใหม่ ได้แก่
เมลอนโยเกิร์ตสมูทตี้
บิงซูเมลอนสมูทตี้
เมลอนมิลค์กี้เย็น
ในมุม All Café
ที่ร้าน 7-Eleven

เมษายน

วางจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มเย็นในโถกด
ตามฤดูกาลคือ
เครื่องดื่ม สละเบอร์รี่
ที่ร้าน 7-Eleven
c

เปิดตัว Sumikkogurashi Café
@Orchard Singapore ที่ประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่ง Bakemono Pte Ltd.
เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ Character
Sumikkogurashi ในครั้งนี้
โดยผู้ที่สนใจจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับ
การต้อนรับของครอบครัวตัวน่ารัก
Sumikkogurashi และผองเพื่อน!
มาเป็นธีมคาเฟ่ จากค่าย San-X
ประเทศญี่ปุ่น

พฤษภาคม

c

รับรางวัล Superior Taste Award จาก International Taste
Institute ประเทศเบลเยี่ยม อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นผู้น�ำ
ระดับสากลในการประเมินผลและรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม
รางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย กาแฟลาเต้ รวมถึงเครื่องดื่มในมุม
All Café ได้แก่ ชาเขียวมัทฉะ และ ชานมไต้หวัน Na-ARUN โดย
Superior Taste Award โดยคณะกรรมการส่วนหนึ่งเป็นหนี่งในผู้ที่ได้
รับการยกย่องในเวทีการแข่งขัน Chef & Sommelier หรือจากสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงเช่น Le Guide Michelin, Gault & Millau ซึ่งการได้รับ
ใบรับรอง Superior Taste Award ถือว่าเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ค้าปลีก
รายใหญ่ทั่วโลก และสร้างความความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดต่อทั้ง
ตลาดในและต่างประเทศ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมกว่า 72 ประเทศทั่วโลก

c

TACC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลราชวิถี น�ำโดย
คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคู่ค้า
และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 125,000 บาทให้กับ
“โครงการ การก่อสร้างไอซียูโควิด ส่วนต่อขยาย โรงพยาบาลราชวิถี
โดยมีนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการควบคุม
และป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
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c

มิถุนายน

เครื่องดื่ม ชามะนาว
สูตรใหม่ "สูตรลดน�้ำตาล”
น�้ำตาลลดลง 47%
จากสูตรเดิมชามะนาว
สูตรลดน�้ำตาล มีรสชาติ
เปรี้ยวอมหวาน กลมกล่อม
อยากให้ทุกคนที่รักสุขภาพ
ได้ลองเติมความสดชื่น
กับ แคลอรีที่ลดลง

สิงหาคม
c

เปิดตัวสินค้าพรีเมี่ยม Rilakkuma สุดน่ารัก ร่วมบิ๊กแคมเปญ I Miss
Japan เอาใจคนไทยที่ชอบไปญี่ปุ่นให้หายคิดถึงกับพันธมิตรหลัก ไม่ว่า
จะเป็นแก้ว tumbler ถุงเบนโตะ ชุดชามบะหมี่ ขวดใส่ผงโรยข้าว สินค้า
Non food และอื่นๆ อีกมากมาย
c

c

c

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100
ประจ�ำปี 2564 โดยสถาบันไทยพัฒน์ประกาศ 100 หลักทรัพย์
จดทะเบียนที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เปิดตัว "Warbie Yama" เจ้านกจอมกวนฝีมือคนไทย
โดย "อรุษ ตันตสิรินทร์" เป็นผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์
คาแรคเตอร์ที่ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับทั่วโลก

เซ็นสัญญาซื้อขายร่วมธุรกิจกับ 7-Eleven ต่อไปอีก 3 ปี (Exclusive
Contract) ถึงปี 2567 และเป็นการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3
สะท้อนความเชื่อมั่นตอกย�้ำการเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันอย่างยั่งยืน
โดยเดินหน้าร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด
พร้อมกับน�ำสินค้าเข้าไปอยู่ในบริการ Delivery Platform มีแนวโน้ม
เติบโตสูง สนับสนุนยอดขายเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน
c

วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
ปรุงส�ำเร็จชนิดผงพร้อมชง
ตามฤดูกาล คือ
เครื่องดื่มเย็น Blueberry
Crumble กับ 3 เมนูใหม่
ได้แก่ ดับเบิ้ลเบอร์รี
ครัมเบิลโยเกิร์ตปั่น บลูเบอร์รี
ครัมเบิลสมูธตี้ปั่น บลูเบอร์รี
และครัมเบิลโยเกิร์ตดริ๊งก์เย็น
ในมุม All Café
ที่ร้าน 7-Eleven

กันยายน

กรกฏาคม
c
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วางจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มเย็นในโถกด
ตามฤดูกาลคือ
เครื่องดื่ม White
Chocolate Mint
ที่ร้าน 7-Eleven

c

จับมือพันธมิตรคู่ค้าเซ็นสัญญา MOU ร่วมกับ “BONCAFÉ"
ผู้น�ำด้านธุรกิจกาแฟครบวงจรมากว่า 30 ปี เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ
ร่วมกัน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยกันพัฒนาให้เป็นศูนย์นวัตกรรม
วิจัยพัฒนา ผลิตสินค้าแบบครบวงจร เพิ่มความหลากหลายสินค้า
ช่วยผลักดันการเติบโต สู่เป้าหมายการเป็นผู้น�ำวิจัยพัฒนาในตลาด
เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ของไทย และต่อยอดธุรกิจไปสู่ภูมิภาค
อาเซียนในอนาคต
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ตุลาคม

c

ร่วมแบ่งปัน เครื่องดื่ม 200,000 ยูนิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั่วกทม. 10 แห่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ที่เสียสละทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้ง
ดูแลรักษาผู้ป่วย

c

ได้รับการประเมินผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ในปี 2564 อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ต่อเนื่องจากปีก่อน จากสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

c

ร่วมเปิดตัว น�้ำแร่อัลคาไลน์ธรรมชาติ “EIGHT PLUS x Jay The Rabbit”
ทางเลือกใหม่ของคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ โดยเริ่มวางขายแล้วที่ร้าน
7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ

ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล SET AWARDS 2021 เพื่อยกย่องเชิดชูบริษัท
ทะเบียนในตลาดทุนที่มีความโดดเด่น และเป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจ
ในด้านต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Investor Relations Awards
ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2
จากที่เคยได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2019

c

เซ็นต่อสัญญาตัวแทนลิขสิทธิ์กับ Character หมาจ๋า อีก 2 ปี
หลังผลตอบรับดีต่อเนื่อง และเดินหน้าขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น

c

c

ได้รับคะแนนระดับดีมาก (100 คะแนน) ในโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุม AGM ประจ�ำปี 2564 จากส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ธันวาคม

พฤศจิกายน
c

วางจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มเย็นในโถกด
ตามฤดูกาลคือ
เครื่องดื่ม เก๊กฮวย
ดับกระหาย เย็นชุ่มคอ
ผสานคุณประโยชน์
จากหล่อฮั่งก้วย
และเฉาก๊วย
ที่ร้าน 7-Eleven

c

ตั้งเป้าใช้บรรจุภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ "Green Carton" by SCG
Packaging ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผลิตจากเศษ
กระดาษที่ใช้แล้ว ผ่านกระบวนการจัดเก็บ และน�ำกลับมารีไซเคิล โดยเริ่มจาก
การใช้บรรจุภัณฑ์ ชาเขียว ชานม ชาไต้หวัน และชามะนาว ขนาด 16 ออนซ์
ของเครื่องดื่ม All ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มมาใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นทางเลือก
และเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ที่ส�ำคัญ ตอกย�้ำเจตนารมณ์ในการให้
ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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คณะกรรมการบริษทั

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ

นางพักตรา สุริยาปี

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

นายชนิต สุวรรณพรินทร์

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล*

นายชัชชวี วัฒนสุข

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์*

ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

กรรมการ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : *นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายสุพจน์ ลีนานุรักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564
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คณะกรรมการบริหาร

7

5

3

1

2

4

1. นายชัชชวี วัฒนสุข

5. นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์

2. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

6. นางสาวแพรวนภา นิ่มมา

3. นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์

7. นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

6

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

4. นางสุวีรยา อังศวานนท์
กรรมการบริหาร
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ผังโครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
คุณชัชชวี วัฒนสุข

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
คุณชัชชวี วัฒนสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์องค์กร
คุณจิรพรรณ คชฤทธ์ ชูแสง

คุณหัสยา จารุวิทยานันท์

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์

คุณสุนันทินี ตื้อยศ

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายซัพพลายเชน

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายระบบคุณภาพ

ผู้จัดการ
โรงงานบ้านบึง

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายสนับสนุนองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์
และปฏิบัติการ
ความเป็นเลิศ

คุณนันทภัค โพธิสาร

คุณปรียาภรณ์ ปรีสุทธกุล

คุณยอดชาย ปั้นดี

20

ผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

คุณแพรวนภา นิ่มมา
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ส�ำนักเลขานุการ

คุณปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานขายและการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารคู่ค้า
และสื่อสารองค์กร

คุณสุพจน์ ลีนานุรักษ์

คุณสุวีรยา อังศวานนท์

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายขายและการตลาด
คุณปรีชา ผินจิรพงศ์

รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่าย 7-Eleven
คุณนริสา ติยะสุขสวัสดิ์

ผู้จัดการ
ฝ่ายขายในประเทศ

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายธุรกิจคาแรคเตอร์
คุณพรพรรณ พรรณพานิช

ผู้จัดการ
ฝ่ายขายต่างประเทศ
คุณธนวรรณ เลิศล�ำเนาชัย

รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารคู่ค้าหลัก
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณเกษสุรางค์ ชีพชล

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ซัพพลายเออร์
และ OEM.
คุณอรฉัตร ธรรมเสนา

ฝ่ายธุรกิจร่วมทุน

คุณวนิดา พลาศรี
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน

1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั
นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
เดิมชื่อบริษัท ที.เอ.ซี.เบฟเวอร์เรจ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท
เพื่อด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายเครื่องดื่มเย็นในโถกด (Cold Beverage
Dispenser) ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่
เกิดจากการพัฒนาสินค้าร่วมกันระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน) สินค้าที่วางจ�ำหน่ายในช่วงแรก ได้แก่ ชาเย็น ชานม
กาแฟ และน�้ำผลไม้ เช่น น�้ำพั้นซ์ น�้ำแคนตาลูป เป็นต้น ต่อมาในปี
2548 บริษทั ฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดืม่ พร้อมดืม่ (Ready
to Drink) โดยเริ่มวางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาเขียวบรรจุขวด
พร้อมดืม่ ภายใต้ตราสินค้า “เชนย่า” และได้ขยายช่องทางการจ�ำหน่าย
ไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น กัมพูชา สิงคโปร์ ดูไบ รัสเซีย และ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น จนกระทั่งปี 2552 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่
การแปรรู ป อาหารจากเนื้ อ สั ต ว์ โดยมี โ รงงานแปรรู ป อาหารจาก
เนื้อสัตว์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายลูกชิ้นปิ้งและหมูปิ้ง ภายใต้
ตราสินค้า “แฮปปี้เชฟ” (Happy Chef) และ “นัมเบอร์วัน” และได้
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท ที.เอ.ซี.เบฟเวอร์เรจ จ�ำกัด
เป็นบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
ต่ อ มาในปี 2554 บริษั ท ฯ ได้ ข ยายธุ ร กิ จ ไปยั ง ตลาดเครื่อ งดื่ ม
ฟั ง ก์ ชั น นอล (Functional Drink) โดยออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟ
ปรุงส�ำเร็จพร้อมดืม่ เพื่อสุขภาพและควบคุมน�ำ้ หนักภายใต้ตราสินค้า
“วีสลิม” (VSlim) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้
ความส�ำคัญกับเรื่องของสุขภาพและความงาม โดย VSlim ถือเป็น
ยี่ห้อแรกที่ผลิตกาแฟปรุงส�ำเร็จพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุม
น�้ำหนักในรูปแบบกระป๋อง

โครงการพารากอน แฟ็คตอรี่ แลนด์ อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
บนเนื้อที่รวม 1 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา โดยมีก�ำลังการผลิตเต็มที่
2,021.76 ตันต่อปี ในปีนบี้ ริษทั ฯมีการกระจายความเสีย่ งไปยังโรงงาน
บ้านบึง โดยมีการเพิ่มไลน์ผลิต และมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้น ท�ำให้
บริษทั มีศกั ยภาพมากยิ่งขึ้น ถึงแม้วา่ บริษทั ฯ จะมีโรงงานผลิตเครื่องดืม่
ของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงต้องอาศัยการจัดหาสินค้าโดย
การว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตภายนอกเป็นหลัก เพื่อใช้ศักยภาพและความ
แข็งแกร่งที่โดดเด่นและแตกต่างกันไปของผู้รับจ้างผลิตแต่ละราย

ในการจัดหาสินค้าเพื่อจ�ำหน่ายของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะ
ว่าจ้างผูร้ บั จ้างผลิตภายนอก (Original Equipment Manufacturer
หรือ OEM) เป็นหลัก ในการผลิตสินค้าทั้งที่บริษัทฯ พัฒนาร่วมกับ
พันธมิตรหลักทางธุรกิจ (Key Strategic Partner) และสินค้าที่
บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเอง เพือ่ น�ำมาจัดจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้ตรา
สินค้าของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น ในปี 2556 บริษัทฯ จึงได้ลงทุนก่อสร้าง
โรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงของบริษัทฯ เอง ซึ่งตั้งอยู่ที่

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นน�ำ
ในด้านเครื่องดืม่ ประเภทชาและกาแฟซึ่งเป็นธุรกิจหลัก บริษทั ฯ จึงได้
จ�ำหน่ายธุรกิจแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2556
จากนั้นในปี 2557 บริษัทฯ ได้พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท
เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ตรา “สวัสดี” (Sawasdee) โดยเน้น
จ�ำหน่ายในตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ได้แก่ นมทุเรียนผสมเนือ้ ทุเรียน
นมมะม่วงผสมเนือ้ มะม่วง และชานมไทย ซึ่งเป็น 3 รสชาติทสี่ ะท้อนถึง
นวัตกรรมและความเป็นไทยร่วมสมัย มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์
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ในแต่ละปีบริษัทฯมีการพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับลูกค้าเพื่อ
เจาะกลุ่มผู้บริโภคให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับกลุ่ม
ธุรกิจ B2B (Business to Business) ในร้าน 7-Eleven มีการขยาย
ธุรกิจไปสูก่ ลุม่ สินค้าอืน่ ๆ จากเดิมมีเพียงธุรกิจเครือ่ งดืม่ ในโถกดเพียง
อย่างเดียว โดยปัจจุบันธุรกิจเครื่องดื่มเองก็มีการเติบโตมากขึ้น เช่น
เครื่องดื่มชงสดในมุม All Café ของร้าน 7-Eleven เครื่องกดเครื่อง
ดื่มร้อน เป็นต้น โดยในปีนี้มีการเพิ่มขนาด Size ของเครื่องดื่มจาก
16 oz. เป็น 22 oz. ซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้รายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังมีธุรกิจ Non-Food เข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มประเภทสินค้าหลักของ CPALL และถือว่าเป็นการ
กระจายความเสี่ยงอีกด้วย
ส�ำหรับกลุม่ ธุรกิจ B2C (Business to Consumer) ในส่วน
ธุรกิจคาแรคเตอร์มีความแข็งแกร่งมากขึ้น จากที่บริษัทฯ ได้เป็น
ตั ว แทนอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ ปุ ่ น
(Licensor) โดยได้มีการจัดท�ำสินค้าและแคมเปญต่างๆ ร่วมกับ
พันธมิตรแบรนด์ชั้นน�ำ และมีคาแรคเตอร์ลายการ์ตูนชื่อดังทาง
ออนไลน์ ข องไทย ภายใต้ ชื่อ หมาจ๋ า ซึ่ง ในปี นี้ บ ริษั ท ฯ ได้ มี ก าร
ต่อสัญญาเป็นทีเ่ รียบร้อย อีก 2 ปี หลังมีผลตอบรับทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง
และเดินหน้าขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น
เฉพาะของไทย และเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการ
เพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้ท�ำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ�ำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จนปัจจุบันบริษัทฯ มีทุน
จดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 152 ล้านบาท และได้เข้าเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2558
ในการที่บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) (“CPALL”) ในแบบธุรกิจสูธ่ รุ กิจ (Business to Business
: B2B) นั้น เนื่องจาก CPALL ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจค้าปลีก
ประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven
ซึ่งจ�ำหน่ายสินค้าทีห่ ลากหลาย ทั้งของบริโภคและอุปโภคประกอบด้วย
สินค้ากลุม่ หลักๆ ได้แก่ 1) Stationary 2) Non-Food 3) Cosmetic
4) Beverage และ 5) Processed Food และบริษทั ฯต้องการเติบโต
คู่ไปกับคู่ค้าอย่างยั่งยืน จึงวางกลยุทธ์และขอโอกาสทางคู่ค้าให้เข้าไป
ร่วมธุรกิจในกลุม่ สินค้าดังกล่าว ท�ำให้บริษทั ฯ ต้องสามารถตอบสนอง
ความต้องการในสินค้าที่หลากหลายได้

ส�ำหรับปีนี้ บริษัทฯได้เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ของไทย
เพิ่มขึ้น 2 ตัว ได้แก่ Jay The Rabbit กระต่ายสาวสุดทรงอิทธิพลใน
โลกออนไลน์ ซึ่งถือได้วา่ เป็นการเข้าไปเติมเต็มให้กบั Jay The Rabbit
ซึ่งมีจุดแข็งในโลก online เป็น on ground เพื่อสร้างความเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง และสร้างสีสนั ให้กบั วงการคาแรคเตอร์ในประเทศไทย
มากขึ้น เนื่องจาก “Jay The Rabbit” มีความแตกต่างที่เต็มไปด้วย
ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะสะท้อนออกมาในผลงานที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
ล่าสุดเมื่อกลางปีที่ผ่านมาบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทน
ลิขสิทธิ์ของ “Warbie Yama” เจ้านกจอมกวน ฝีมือคนไทย ซึ่งเกิด
จากภาพยนตร์เอนิเมชั่นแบบสั้น เรื่อง "Cheez...z" และได้รับรางวัล
จากเทศกาลหนังสั้นเอนิเมชั่นสากลต่างๆ มากมาย ต่อมาได้พัฒนา
ตั ว ละคร Warbie มาเป็ น ดิ จิตั ล สติ ก เกอร์ ใน LINE จนได้ รั บ
ความนิยมไปทั่วโลก พร้อมรางวัล character of the year มีกลุ่ม
แฟนคลับมากมายในต่างประเทศ และด้วยเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของ
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Warbie Yama ที่มีเรื่องราวอบอุ่น และน�ำเสนอคุณค่า สอดแทรก
ความรู้สึกเชิงบวกให้กับแฟนๆ ผ่านผลงานที่เกิดจากความใส่ใจใน
ทุกขั้นตอน
ในส่วนกลุม่ ธุรกิจ B2C บริษทั ฯ ได้ขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่
เข้าสู่ Café Business ได้แก่ ร้านกาแฟมวลชน Arabitia Café,
Jungle Café, CP Fresh Mart, Black Canyon และกาแฟพันธุ์
ไทยอย่างต่อเนือ่ ง มีการต่อยอดธุรกิจและพัฒนาเครื่องดืม่ หรือสินค้า
ใหม่ๆให้กบั กลุม่ ลูกค้า Café Business ซึ่งมีสาขากระจายทั่วประเทศ
ช่วยเพิ่มช่องทางในการจ�ำหน่ายสินค้ามากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายการส่งเครื่องดื่มเข้า Lotus’s
ทั้งใน Lotus’s Hyper Market และ Lotus’s go Fresh ซึ่งปีที่ผ่าน
มามีการปรับเปลี่ยนสาขาและรูปแบบสาขาที่ค่อนข้างรวดเร็ว ถือว่า
เป็นกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ให้เติโตได้อีก
ทางหนึ่ง
ในปีนี้ถือได้ว่าบริษัทฯ ได้รับการรับรองและรางวัลในระดับ
สากลอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ การได้รบั รางวัล Superior Taste Award
อย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 จาก International Taste Institute ประเทศ
เบลเยีย่ ม โดยเป็นผูน้ ำ� ระดับสากลในการประเมินผลและรับรองรสชาติ
อาหารและเครื่องดืม่ ซึง่ การได้รบั ใบรับรอง Superior Taste Award
ถือว่าเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ทั่วโลก และสร้างความ
ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดต่อทั้งตลาดในและต่างประเทศ ส�ำหรับ
เครื่องดื่มที่ TACC ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีจ�ำหน่ายในร้าน 7-Eleven
ประกอบด้วย เครื่องดื่มเย็นในโถกด ได้แก่ กาแฟลาเต้ รวมถึงเครื่อง
ดืม่ ในมุม All Café ได้แก่ ชาเขียวมัทฉะ และ ชานมไต้หวัน Na-ARUN
โดย Superior Taste Award ถือว่าเป็นรางวัลมาตรฐานระดับโลก
อันทรงเกียรติ และเป็นขวัญก�ำลังใจให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน
ที่ต่างมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ จะได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 แต่บริษัทฯ ก็ยังไม่
หยุดพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ทดี่ มี คี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ
ให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยถือว่าฝ่าย RD
เป็นหัวใจส�ำคัญขององค์กร มีการลงทุนในทีมบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถหลากหลายในการพัฒนาสินค้าเครื่องดืม่ และ RD Lab
ที่ มี เ ครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ห ลากหลายในมาตรฐานระดั บ สากล
เพื่อรองรับการพัฒนาด้านนวัตกรรมส�ำหรับเครื่องดื่มในอนาคต
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารกลยุทธ์
ด้านการตลาดและการขายควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม
ที่มีเอกลักษณ์และความแตกต่างอย่างชัดเจน ด้วยความหลากหลาย
ทั้งรูปแบบและรสชาติ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้ได้รบั ความไว้วางใจและโอกาสในการพัฒนาสินค้าใหม่จากลูกค้า
และคู่ค้าเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกับคูค่ า้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั มาอย่างยาวนาน ภายใต้หลักคิดของ
การเติบโตอย่างยั่งยืนและความเป็นพันมิตรทางธุรกิจต่อกัน

การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการ
ด�ำเนินธุรกิจประจ�ำทุกปี โดยผ่านการทบทวนและพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้คงไว้
ซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามเดิม เนื่องจากในปีก่อนได้มีการปรับให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัท
ไปปฏิบตั ิ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการ
ได้ตดิ ตามผลของการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยก�ำหนดให้มกี าร
รายงานผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท แนวโน้ม
ธุรกิจและแผนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจ
ณ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯได้มีการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ดังนี้

บริษัทร่วมทุน

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัท ไทยคานาเทค
อินโนเวชั่น จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ายสารสกัดพืช และแปรรูปสมุนไพร

5

30

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
30%

บริษัท ไทยคานาเทค อินโนเวชั่น จ�ำกัด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ประเภทของรายได้

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย 						
Business to Business : B2B
1 Business to Customer : B2C
รวม
รายได้อื่น 1)
รวมรายได้ทั้งหมด

1,358.67
161.60
1,520.27
7.08
1,527.35

1

88.81
10.56
99.37
0.63
100.00

1,248.84
65.90
1,314.74
2.00
1,316.74

94.84
5.00
99.85
0.15
100.00

1,292.60
48.54
1,341.14
11.77
1,352.91

95.54
3.59
99.13
0.87
100.00

หมายเหตุ : 1) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการจ�ำหน่ายวัตถุดิบ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
ประเภทชา กาแฟ และสินค้าไลฟสไตล์ทมี่ เี อกลักษณ์และความแตกต่าง
อย่างชัดเจน โดยมุง่ เน้นการบริหารกลยุทธ์ดา้ นการตลาดและการขาย
ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มด้วยความหลากหลายทั้ง
รูปแบบและรสชาติ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ทุกเพศทุกวัย ทั้งกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และกลุ่ม
วัยท�ำงาน โดยลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2
กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทร่วมพัฒนากับ
พันธมิตรทางธุรกิจ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�ำหน่ายภายใต้ตรา
สินค้าของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการขายปี 2564
(ล้านบาท)

B2C

3.59%

B2B

95.54%

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัท
ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ
(Business to Business : B2B)  
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ บริษัทฯ จะท�ำการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับลูกค้า ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจ (Key
Strategic Partner) เพื่อผลิตและวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้า
ของลูกค้า ซึ่งจะครอบคลุมถึงร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)
และร้านอาหารทีเ่ ป็นเครือข่ายธุรกิจอาหาร (Food Chain Restaurant)
โดยจะเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่าย
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับฝ่ายการตลาดและฝ่าย
จัดซื้อของลูกค้าในการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มเพื่อน�ำไปวางจ�ำหน่ายใน
ร้านค้าของลูกค้า
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ
มีรายละเอียดดังนี้
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1. เครื่องดื่มเย็นในโถกด
(Cold Beverage Dispenser)
ที่เป็นรสชาติหลัก (Core Flavor)
     เครื่องดื่มประเภทนี้เป็นเครื่องดื่มที่สร้างรายได้หลัก
ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ในโถกดร่วมกับร้าน 7-Eleven ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีพี
ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) มาเป็นเวลานานกว่า 19 ปี โดยผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวจะจ�ำหน่ายให้แก่รา้ น 7-Eleven ในรูปแบบผงปรุงส�ำเร็จบรรจุ
ในถุงขนาดต่างๆ เช่น 467 กรัม และ 702 กรัม เป็นต้น เพื่อน�ำไปชง
ใส่ในโถกด (Dispenser) และจ�ำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในรูปแบบ
เครื่องดื่มเย็น

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงพร้อมชง
และเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จจัดจ�ำหน่ายในร้าน All Café

เครื่องดื่มเย็นในโถกดที่เป็นรสชาติหลัก (Core Flavor)

ในการบริหารจัดการเครื่องดืม่ ในโถกดของร้าน 7-Eleven
นั้น จะมีทั้งในส่วนที่เป็น Core Flavor ซึ่งเป็นเครื่องดื่มหลักที่ต้อง
มีประจ�ำส�ำหรับเครื่องดื่มในโถกดของร้าน 7-Eleven ทุกร้าน โดย
เครื่อ งดื่ ม ที่ เ ป็ น Core Flavor ที่ บ ริษั ท ฯ ร่ ว มพั ฒ นากั บ ร้ า น
7-Eleven ได้แก่ กาแฟเย็น ซึ่งเป็นตราสินค้าของ 7-Eleven ชานม
ภายใต้ตราสินค้า “เชนย่า” (Zenya) และกาแฟเย็นลาเต้ ภายใต้
ตราสินค้า “เชนย่า” (Zenya)  

35 กรัม เพื่อจัดจ�ำหน่ายให้กับร้าน All Café ซึ่งเป็นร้านจ�ำหน่าย
เครือ่ งดื่มชงสดที่ต้งั อยู่ในร้าน 7-Eleven โดยบริษัทฯ เริ่มจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ปัจจุบันสาขารวมกัน
ประมาณ 9,500 สาขา โดยมี 4 รสชาติหลัก ได้แก่ ชานม ชาเขียวนม
มั ท ฉะ ชามะนาว ชานมบุ ก นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ บ ริษั ท ฯ
ร่วมพัฒนาเพื่อจ�ำหน่ายเป็นครั้งคราวหรือตามฤดูกาล (Seasonal)
เช่น พีช เชอร์รี่ บลอสซั่ม Melon Milky และ Blueberry Crumble

นอกจากเรื่องการร่วมพัฒนาสินค้าที่ทางบริษัทฯ ร่วม
ท�ำงานกับทีมงาน 7-Eleven แล้วนั้นทางบริษัทฯ มีการท�ำแผนงาน
ร่วมกันเพื่อท�ำให้กลุ่มเครื่องดื่มในโถกดของร้าน 7-Eleven โตขึ้น
บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับสูตรเครื่องดื่มเย็นในโถกดให้เป็นสูตรลด
ความหวานของเครื่องดื่ม โดยใช้วัตถุดิบที่ให้ความหวานแทนน�้ำตาล
จากธรรมชาติเพิ่มเติมด้วย โดยท�ำการปรับสูตรลดความหวานของ
เครื่องดื่มกาแฟเอสเพรสโซ่ กาแฟลาเต้ และชาเย็น ซึ่งปัจจุบันได้การ
แก้ไขปัญหาเรื่องภาษีน�้ำตาลที่รัฐบาลจัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในปีนบี้ ริษทั ฯ ได้มกี ารเพิ่มขนาดแก้วของกลุม่ เครื่องดืม่
Non-Coffee ใน All Café จาก 16 ออนซ์ เป็น 22 ออนซ์ครอบคลุม
ทุกสาขาที่มีมุม All Café ทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการรับรู้รายได้
เต็มปีในปีแรก ส่งผลให้มีอัตราการซื้อมากขึ้นอีกด้วย

2. เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงพร้อมชง
นอกเหนือจากการร่วมพัฒนาเครื่องดื่มในโถกดแล้ว
บริษัทฯ ยังได้พัฒนาเครือ่ งดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงพร้อมชงขนาด

3. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนา
เพื่อ จ�ำหน่ายเป็นครั้งคราว
หรือตามฤดูกาล (Seasonal)
นอกจากนี้ เครื่องดืม่ ในโถกดจะมีเครื่องดืม่ ประเภทอืน่ ๆ
ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้แต่ละร้านสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับ
พื้นที่ของแต่ละร้าน ซึ่งบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) จะมีการ
พัฒนาสินค้าร่วมกับผูจ้ ำ� หน่ายสินค้าแต่ละราย ซึ่งบริษทั ฯ ร่วมพัฒนา
เพื่อจ�ำหน่ายเป็นครั้งคราวหรือตามฤดูกาล (Seasonal)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ

เครื่องดื่มในโถกดตามฤดูกาล (Seasonal)

c

เครื่องดืม่ ในโถกดประเภทอืน่ ๆ ซึ่งจะเป็นทางเลือก
ให้แต่ละร้านสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม
กั บ พื้น ที่ ข องแต่ ล ะร้ า น ซึ่ง จะมี ก ารสั บ เปลี่ ย น
เครื่อ งดื่ ม ตามระยะเวลาที่ ก� ำ หนด เครื่อ งดื่ ม
ประเภทนีท้ บี่ ริษทั ฯ ร่วมพัฒนากับ บริษทั ซีพีออลล์
จ� ำ กั ด (มหาชน) เช่ น ลิ้น จี่เ บอร์ รี่ สละเบอร์ รี่
White Chocolate Mint และเก๊กฮวย

4. เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ
(Hot Beverage Dispenser)
ทางบริษั ท ฯ ร่ ว มพั ฒ นาสิ น ค้ า กลุ ่ ม เครื่อ งดื่ ม ร้ อ น
อัตโนมัติกับทางบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการบริโภคเครื่องดื่มกับลูกค้ามากขึ้น ณ ร้าน 7-Eleven เริ่ม
ติดตั้งปลายปี 2558 ปัจจุบันติดตั้งแล้ว 515 เครื่อง โดยส่วนใหญ่จะ
อยู่ในร้าน 7-Eleven ในปั๊มน�้ำมันปตท.
  
เครื่องดื่มร้อนดังกล่าวราคาจ�ำหน่ายแก้วละ 17 บาท
ปัจจุบัน มีทั้งหมด 3 รสชาติหลัก ได้แก่ กาแฟ ช็อกโกแลต และชา
เขียวนม มัทฉะ โดยเครื่องดื่มถูกกดออกจากเครื่องกดอัตโนมัติ
ซึ่งเครื่องดังกล่าวมีนวัตกรรมใหม่ทมี่ เี ทคโนโลยี หัวตีผสมทีห่ มุนด้วย
ความเร็วถึง 13,000 รอบ ท�ำให้ผสมเครื่องดื่มได้รวดเร็ว อีกทั้งมีแรง
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ดันน�้ำที่สม�่ำเสมอ เพื่อให้ได้เครื่องดื่มร้อนที่มีรสชาติดี และมีกลิ่น
เย้ายวน พร้อมทั้งโฟมนมที่นุ่ม ละเอียด โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มี
ร่วมท�ำแผนเพื่อพัฒนากลุ่มเครื่องดื่มร้อนอย่างต่อเนื่อง   

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่าย
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ
(Business to Customer : B2C)
นอกเหนื อ จากกลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ บ ริษั ท ฯ ร่ ว มพั ฒ นากั บ
พันธมิตรทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้คิด
และพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ
เอง โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้สามารถแบ่งได้เป็น  5 ประเภท ดังนี้

1. ชาเขียวพร้อมดื่ม (Ready to Drink)
ตรา “เชนย่า” (Zenya)  
      
เครื่องดื่มประเภทนี้เป็นเครื่องดื่มชาเขียวที่ผลิตจาก
ใบชาแท้ผสมน�้ำผลไม้เข้มข้น แร่ธาตุ และวิตามินต่างๆ ที่มีรสชาติเป็น
เอกลักษณ์ ให้ความรูส้ กึ สดชื่นได้รสชาติเต็มๆ ของทั้งชาและน�ำ้ ผลไม้
ภายใต้แนวคิดผลิตภัณฑ์ทวี่ า่ “Zenya Super Power from Super
Fruit” โดยปัจจุบันมีการปรับสูตรใหม่คือการเพิ่ม Cooling Agent
เข้าไปเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับเครื่องดื่ม
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เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ตรา “ณ อรุณ”

ชาเขียวพร้อมดื่ม ตรา “เชนย่า”

ประกอบด้วย 3 รสชาติ ได้แก่ (1) ชาเขียวพร้อมดืม่ ผสม
น�้ ำ ทั บ ทิ ม ที่ เ พิ่ม แอนติ อ อกซิแ ดนท์ เ ป็ น สองเท่ า จากชาเขีย วและ
ผลทับทิม  (2)  ชาเขียวพร้อมดืม่ ผสมองุน่ แดง ทีช่ ว่ ยลดโคเลสเตอรอล
ในร่างกาย และ (3) ชาเขียวพร้อมดืม่ ผสมฮันนีเ่ ลมอนไอซ์ ส่งผลดีตอ่
ระบบอิมมูนในร่างกาย บรรจุในขวดพลาสติกที่มีสีสันสดใสเหมาะกับ
กลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น มีขนาดบรรจุ 500
มิลลิลติ ร วางจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุง่ เน้นตลาด
ต่างประเทศในแถบอาเซียนเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศ
กัมพูชา ราคาจ�ำหน่ายหน้าร้านค้าปลีกในประเทศขวดละ 20 บาท
ส�ำหรับตลาดต่างประเทศบริษัทฯ จะท�ำการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศรวมถึง
ข้อก�ำหนดของแต่ละประเทศ เช่น ชาเขียวพร้อมดื่มสูตรหวานน้อยที่
ได้รับเครื่องหมาย Healthier Choice จาก Health Promotion
Board ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรับรองว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและ
สามารถวางจ�ำหน่ายในโรงเรียนทั่วประเทศสิงคโปร์ได้ เป็นต้น

2. เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง
ตรา “ณ อรุณ” (Na-Arun)
เครื่องดื่มประเภทนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปรุงส�ำเร็จชนิดผง
บรรจุในซองที่มีขนาดบรรจุ 500 กรัม จ�ำหน่ายในรูปแบบลังบรรจุ
10 ซอง ภายใต้แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้ผู้บริโภคได้สัมผัสและ
ลิ้มลองกับรสชาติไทยๆ โดยคัดสรรวัตถุดบิ คุณภาพ เพื่อให้ได้รสชาติ
แท้ๆ ในราคาที่คุ้มค่า ให้ความสดชื่นได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส
ประกอบด้วยการแบ่งสินค้าออกเป็นรสชาติต่าง 3 หมวด ได้แก่
หมวดกาแฟ หมวดชา และหมวดเครื่องดื่ม 1) กาแฟปรุงส�ำเร็จ
ชนิดผงสูตรเอสเปรสโซ่ ทีม่ รี สชาติเข้มข้นเต็มรสกาแฟ  2) กาแฟปรุง

ส�ำเร็จชนิดผงสูตรลาเต้ ทีม่ รี สชาติหอมละมุน กลมกล่อม จากส่วนผสม
ของนม  3) ชานมไทยปรุงส�ำเร็จชนิดผง ทีม่ รี สชาตินมุ่ และกลมกล่อม
ตามแบบต้นต�ำหรับชานมไทยแท้อันเป็นเอกลักษณ์ 4) ชาเขียวรส
มัทฉะลาเต้ ทีมีรสชาติพรีเมี่ยม หอมละมุนกลิ่นมัทฉะ 5) ชาไทยผสม
รสมะนาว เป็นชาด�ำผสมผสานรสชาติมะนาวไทย รสชาติที่คนไทย
คุ้นเคย 6) ชานมไต้หวันรสชาติชาเข้มข้น ตามต้นฉบับของชาไต้หวัน
7) ชานมบราวน์ชูก้าร์ รสชาติละมุน หอมหวาน ระหว่างชาและนม
บราวน์ ชู ก าร์ ถู ก ใจทุ ก วั ย 8) ชานมซีล อน หอมเข้ ม เต็ ม รสชา
จากต้นฉบับของประเทศศรีลังกา 9) ชาพีช สดชื่นกับความเปรี้ยว
อมหวานและกลิ่นหอมละมุนของชาพีช 10) ชามะลิใส กลิ่นหอมจาก
ผงชามะลิ แ ท้ น� ำ เข้ า สดชื่น ดื่ ม ง่ า ย 11) ช็อ กโกแลตปรุ ง ส� ำ เร็จ
น�ำเข้าจากฝรั่งเศส  12) นมกล้วย กลิ่นกล้วยยอดฮิตจากเกาหลี สูผ่ ง
เครื่องดื่มนมกลิ่นกล้วยละมุน รสชาติหอมหวาน มีส่วนผสมของนม
จากนิวซีแลนด์ 13) นมฮอกไกโด รสนมเต็มปากเต็มค�ำมีสว่ นผสมของ
นมจากนิวซีแลนด์ 14) นมเมล่อน นมเมล่อนยอดนิยมมของเกาหลี
และญี่ ปุ ่ น สู ่ ผ งเครื่อ งดื่ ม นมหอมเมล่ อ น รสนมกลมกล่ อ มจาก
นิวซีแลนด์ 15) นมเผือก รสชาติยอดฮิตของชานมในกลุ่มประเทศ
เอเซีย รสเผือกเข้มข้น หอมๆ มันๆ 16) ท็อฟฟี่นัทลาเต้ เครื่องดื่ม
ยอดฮิตของคาเฟ่ หอมกลมกล่อมของกลิ่นท๊อฟฟีค่ าราเมล ให้ความ
รู้สึกเหมือนกินขนม และไม่มีไขมันทรานส์ 17) ไวท์ช็อกโกแลตมิ้นต์
ลาเต้ เครื่องดืม่ ยอดฮิตของคาเฟ่ รสชาติพรีเมีย่ ม มีสารสกัดจากมิ้นต์
ให้ความรู้สึกเย็นสดชื่น 18) นมสตรอเบอร์รี่คุ้กกี้ เจาะกลุ่มวัยรุ่น
ด้ ว ยรสชาติ ห วานหอม ผสมผสานระหว่ า งสตรอเบอร์ รี่ จากผง
สตรอเบอร์รี่แท้ และ คุกกี้ขนมอบ 19) เครื่องดื่มอัญชันมะนาว เมนู
เครื่องดืม่ เอกลักษณ์ไทย สีมว่ งอ�ำไพจากผงอัญชัน รสชาติเปรี้ยวจี๊ด
มะนาว สดชื่น คลายร้อน 20) เครื่องดื่มพั้นซ์ เครื่องดื่มสุดฮิตของ
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ประเทศเขตร้อน มีส่วนผสมของผงสับปะรด ผสานกลิ่นผลไม้กลุ่ม
ซีตรัส รสเปรี้ยวอมหวาน เพิ่มความสดชื่น  21) เครื่องดื่มองุ่นเคียวโฮ
ผลไม้ยอดฮิตติดท็อปของฝากจากญี่ปุ่น สู่เครื่องดื่มกลิ่นหอมหวาน
หอมกลิ่นองุน่ เคียวโฮ เสมือนกินองุน่ เคียวโฮอิมพอร์ตจากญีป่ นุ่ จริงๆ
22) เครื่องดื่มแอปเปิ้ลไฟเบอร์ สวยและสุขภาพดีด้วยเครื่องดื่ม
แอปเปิ้ลไฟเบอร์ หอมแอปเปิ้ลเขียว รสเปรี้ยวสดชื่น  มีส่วนผสมของ
ใยอาหาร ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย  23) เครื่องดื่มพีชราสป์เบอร์รี่คอล
ลาเจน เครื่องดื่มที่มาด้วยคอนเซ็ปสวยและอร่อย ด้วยเครื่องดื่มพีช
ราสป์เบอร์รี่ รสชาติเปรี้ยวหวาน มีส่วนผสมของคอลลาเจนเปปไทด์
จากประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้ผิวสวยเปล่งปลั่ง โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นตลาด
ในประเทศผ่านช่องทางธุรกิจคาเฟ่เชนต่างๆ       

3. License Business   
บริษัทฯ ได้เซ็นต์สัญญา Licensing Agreement กับ
บริษัท Ingram ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแทนอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ของ
บริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น (Licensor) ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นตัวแทนที่
จะดูแล Licensee ครอบคลุม 7 ประเทศ ได้แก่  ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย
กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม ระยะเวลาของสัญญา 5 ปี
คาแรคเตอร์ของ San-X ได้แก่ Rilakkuma, Sumikkogurashi,
Sentimental Circus, Kamonohashikamo, Mamegoma
เป็นต้น
Licensing คือการที่กิจการหนึ่งให้สิทธิในการผลิต
สินค้า โดยใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิทางการตลาดอืน่ ๆ
แก่กิจการหนึ่ง โดยบริษัทผู้รับสิทธิหรือได้รับสัมปทาน ต้องจ่ายค่า
ตอบแทนตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้เป็นกรณีไป ส่วนใหญ่มกั ช�ำระในรูปของ
ค่าธรรมเนียม (Royalty Fee)

คาแรคเตอร์กลุ่ม “San-X” จากประเทศญี่ปุ่น
รีลัคคุมะ (Rilakkuma)
“Rilakkuma” หมายถึง “หมีผอ่ นคลาย” ไม่วา่ จะทีไ่ หนหรือเมือ่ ไหร่ จะเห็น Rilakkuma
อยู่ในอารมณ์ขี้เกียจและผ่อนคลายเสมอ Rilakkuma ไม่มีความเครียด และจะท�ำ
กิจกรรมตามขีดจ�ำกัดและความสามารถ ของตัวเอง Rilakkuma จึงเป็นทีร่ กั ของทุกคน
คุณจะถูกดึงดูดเข้าไปในโลกของ Rilakkuma และรู้สึกขี้เกียจ ผ่อนคลายเมื่อเห็น
Rilakkuma ท�ำกิจกรรมต่างๆ

ชุดหมีตัวนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม Rilakkuma ที่มาจากที่ไหนสักแห่ง แล้วอยู่ๆ

วันหนึ่งก็โผล่ไปที่บ้านของ Kaoru จนกระทั่งตอนนี้เจ้าชุดหมีอาศัยอยู่ที่บ้านนี้และ
ชอบก่อกวน Kaoru โดยการไม่ทำ� อะไรเลย แต่กย็ งั ให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับชีวิตของเธอบ้าง
เป็นบางครั้ง สิ่งที่ Rilakkuma ชอบคือ ขนมพิเศษจากร้านขายดังโงะแถวบ้าน และสิ่งที่
เค้าไม่ชอบเลยคือช่วงฤดูร้อน

Korilakkuma
ลูกหมีสีขาวที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหน และไม่ได้รู้จักกับ Rilakkuma มาก่อน ที่หน้าอก
ของ Korilakkuma นั้นมีกระดุมสีแดงติดอยู่ ดูแล้วจึงคิดว่าไม่น่าใช่หมีจริง ชื่อของ
Korilakkuma ถูกตั้งโดย Kiiroitori นิสัยของ Korilakkuma นั้นชอบแกล้งคนอื่น
เป็นลูกหมีที่ซนและมีพลังเยอะ

Kiiroitori
นกสีเหลืองที่ Kaoru เลี้ยงไว้ก่อนที่ Rilakkuma และตัวอื่นมาอยู่ด้วย Kiiroitori
เคยอาศัยอยูใ่ นกรงแต่ตอนนีส้ ามารถออกมาจากกรงได้อย่างอิสระ Kiiroitori มักจะต่อว่า
Rilakkuma ที่นอนเฉยๆ และทะเลาะกับKorilakkuma ที่ซนเกินไปเป็นประจ�ำ

Chairoikoguma
อาศัยอยู่ในป่าน�้ำผึ้งและเป็นเพื่อนกับ Korilakkuma ลักษณะคือจะมีขนที่หน้าอกและ
จะเห็นเขี้ยวของเค้าเวลาอ้าปาก และมีรอยเท้าหมีอยู่ที่เท้าแต่ละข้าง ตัวจะเต็มไปด้วยกลิ่น
หอมของน�้ำผึ้ง และจะมีน�้ำผึ้งติดที่ก้น
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Sumikkogurashi
“ซูมิกโกะกูราชิ” คือคาแรคเตอร์ใช้ชีวิตเงียบๆ โดยล�ำพังตามมุมต่างๆ พวกเขาสามารถ
ตั้งถืน่ ฐานได้เมือ่ อยูท่ มี่ มุ พวกเขาไม่ชอบอยูต่ รงกลาง เมือ่ ถูกน�ำไปอยูต่ รงกลางพวกเค้า
จะรีบกลับไปที่มุมทันที

Shirokuma

Yama

หมีขาวขี้อาย ที่อพยพลงใต้เพื่อหนีความ
หนาว และจะรูส้ กึ สงบทีส่ ดุ เมือ่ ดืม่ ชาร้อนอยู่
ที่มุม

ภูเขา เป็นภูเขาขนาดเล็กทีเ่ หมือนภูเขาไฟฟูจิ
และปรากฎตัวขึ้นทีบ่ อ่ น�ำ้ ร้อน และท�ำตัวเหมือน
ภูเขาไฟฟูจิ

Penguin?

Furoshiki Shirokuma’s

ฉันเป็นเพนกวิ้นหรือเปล่า? Penguin ไม่มี
ความมั่นใจ ในอดีตบนหัวของ Penguin
น่าจะเคยมีจานอยู่บนหัวของเค้ามาก่อน

สัมภาระของ Shirokuma เอาไว้ใช้จองมุม
และเวลา Shirokuma หนาว

Tonkatsu
ทงคัตซึชิ้นสุดท้ายทีถ่ กู ทิ้งไว้ในจาน เพราะตัวเค้า
มีเพียงเนื้อ 1% ที่เหลือ เป็นไขมัน 99%

Neko
แมวขี้อายและขี้ขลาด Neko มักจะซ่อนตัว
อยู่ตามมุม Neko กังวลเรื่อง หุ่นของมัน

Tokage
จริงๆ แล้วเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายของโลก
จึงปลอมตัวเป็นกิ้งก่าเพื่อไม่ ให้โดนจับค่อยๆ
เปิดใจกับ Nisetsumuri

Hokori
ฝุ่น ละอองที่มักลอยไปอยู่ตามมุม

Ebifurai no Shippo
ยากเกินกว่าทีจ่ ะกินจึงถูกทิ้งไว้ Ebifurai no
Shippo และ Tonkatsu จึงเป็นเพื่อน ทีเ่ ข้าใจ
กันและกันอย่างดี

Nisetsumuri
จริง ๆ คื อ ทากที่ เ อาเปลื อ กหอยมาสวม
ขอโทษที่หลอกคุณ…

Zassou

Tapioca

วัชพีชคิดบวก ชื่นชอบนักจัดดอกไม้ และฝัน
ว่าจะได้ไปอยู่ในช่อดอกไม้สักวัน

พวกเค้าถูกทิ้งไว้ในแก้วเพราะชาถูกดื่มไป
หมดแล้ว ฉันผิดหวังมาก (Tapioca พึมพ�ำ)

Suzume
นกกระจอก ชอบจิกกิน Tonkatsu มาก

Mogura
ตัวตุน่ เคยอาศัยอยูม่ มุ ห้องชั้นดิน เริ่มอยาก
รู ้ อ ยากเห็ น สิ่ง ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้น ด้ า นบน
หลังจากที่ได้เห็นความปั่นป่วนในครั้งแรก
ชอบใส่บูทสีแดง
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Obake
ผี ทีอ่ าศัยอยูม่ มุ เพดานห้องอย่างเงียบๆ เพื่อ
ไม่ให้คนอื่นๆ กลัวชอบท�ำความสะอาด
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มาเมะโกมะ (Mamegoma)
Mamegoma คือแมวน�้ำจิ๋วที่ถูกค้นพบไม่นานมานี้ Mamegoma มีขนาดเท่าฝ่ามือ
เป็นแมวน�้ำที่ขนาดเล็กมาก Mamegoma เป็นมิตรมาก หลังจากที่มันคุ้นเคยกับคุณ
มันจะว่ายอยู่บนมือคุณหรือตอบสนองเวลาเรียกมีหลายชนิด

Sentimental Circus  
ตุ๊กตาที่ถูกทิ้งไว้ในหลืบห้องและมุมถนน ต่างแอบหนีมาตั้งคณะละครสัตว์อย่างลับใน
ตอนกลางคืน คืนนี้ เพื่อนๆ แปลกหน้าของเค้าจะมารวมตัวกันก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้น

Kutusita Nyanko
แมวที่สวมถุงเท้าสีด�ำ  Kutusita Nyanko ใส่ของที่ท�ำหายหรือของมีค่าในถุงเท้าแล้ว
ถือให้คุณ Kutusita Nyanko อาจเจอของมีค่าบางอย่างให้คุณ

Tarepanda
ทาเระแพนด้า ที่มาของคาแรคเตอร์ผ่อนคลายสไตล์ “Tarepanda” การโพสต์ท่าและ
การเคลื่อนไหวของ Tarepanda สื่อถึงนิสัยที่ไม่มีวันลืมได้ ตามชื่อของมัน Tarepanda
มีความนุ่มนิ่มเมื่อสัมผัสแต่ก็แข็งแรงเช่นเดียวกัน เคลื่อนที่การกลิ้งตัว 2.75 ไมล์/ชม.
ชอบกินโมจิเค้กเป็นพิเศษ

Monokuro Boo  
เจ้าหมูชอบพูดว่า “บู” “ความรัก?” “สนุกไหม?” “ความสุข!” ดูเหมือนกับว่า Monokuro
Boo ก�ำลังสื่ออะไรกับเราอยู่ แต่ละวันก็มีความท้าทายที่แตกต่างกันไป แต่บางทีการพัก
ผ่อนสักนิดและคิดอะไรง่ายๆ ก็เป็นเรื่องดีบางอย่างอยู่ หมูนอ้ ยขาวด�ำถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
ช่วยรักษาคุณทั้งหลายที่ก�ำลังเหน็ดเหนื่อยกับโลกใบนี้ พร้อมคอนเซป “ความเรียบง่าย
และสะดวกสบาย”
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Afro Ken  
ถูกวาดเป็นทรงเอฟโฟร่ และสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆ มักจะอารมณ์ดีเสมอและมี
เพื่อนทรงผมแปลกๆและหลายรูปทรงมากมาย

Jinbesan
มีรา่ งกายและหัวใจใหญ่เท่ามหาสมุทร Jinbesan มักจะอยูก่ บั เพื่อนๆมากมาย Jinbesan
เป็นที่ที่ทุกคนมาพักผ่อนและรู้สึกผ่อนคลาย

คาแรคเตอร์กลุ่ม “หมาจ๋า”  
บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายลิขสิทธิ์การ์ตูนชื่อดังทางออนไลน์ของไทย คือ “หมาจ๋า”
โดยคุณณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ อดีตนักเขียนงานพ็อกเกตบุ๊ค ได้น�ำเอาเรื่องราวระหว่าง
คนกับสุนัขถ่ายทอดออกมาในมุมมองน่ารักๆ ผ่านลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
และสร้างเป็นเพจ “หมาจ๋า”  โดยมีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี ครอบคลุม 7 ประเทศ ได้แก่  
ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม โดยปีนี้บริษัทฯ ได้มี
ต่อสัญญาของหมาจ๋าไปอีก 2 ปี

Viking Puppy & Friend (The Soi Dog)

Pudding (The Happy Dog)

GiGi (The Mean Dog)

Cat please (The Dog that disguise to be Cat)
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คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (TACC) ถ่ายภาพร่วมกับ
คุณณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ กรรมการผู้จัดการ DOG PLEASE
COMPANY LIMITED

คาแรคเตอร์ “Jay The Rabbit”

ในปีนี้บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายลิขสิทธิ์การ์ตูนเป็นคาแรคเตอร์แบรนด์คนไทย คือ
Jay The Rabbit กระต่ายสาวตัวกลมสุดแซ่บ โดยมีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี
เฉพาะในไทย โดยมีจุดแข็งมีผู้ติดตามในโลกโซเชียลรวมกว่า 5,000,000 Followers
ติด 1 ใน 10 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งโลกออนไลน์ และมีความเป็น Unique ที่ชัดเจน เป็นที่ชื่น
ชอบของกลุ่มสาวโสด และกลุ่มออฟฟิศ ที่มีก�ำลังซื้อเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของ
Jay The Rabbit มาจาก “เจ๊ต่าย” เป็นคนชอบตั้งสเตตัสบนเฟสบุ๊คของตัวเอง โดยมี
ภาพประกอบเป็นภาพกระต่าย ซึ่งเป็นภาพที่หาได้จากอินเตอร์เน็ต
เจ๊ต่ายโพสต์ภาพจนหาภาพประกอบไม่ได้ จึงเริ่มวาดภาพเองเพื่อน�ำมาประกอบสเตตัส
ที่โพสต์ กระทั่งเพื่อนของเจ๊ต่ายที่มองเห็นความสามารถแนะน�ำให้เปิดเพจ “Jay The
Rabbit” โดยวาดรูปประกอบค�ำคมต่างๆ ที่เจ๊ต่ายชอบโพสต์ ในที่สุด Jay The Rabbit
ก็เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 จากนั้น 8 ปีผ่านไป จากเพจ
Community เล็กๆ ปัจจุบัน Jay The Rabbit ได้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีผู้คน
เข้ามาพบปะพูดคุยทักทายกันมากมาย จากการ์ตูนลายเส้นทั่วไปก็กลายเป็นธุรกิจ
คาแรคเตอร์ที่ได้รับความนิยม มีสินค้ามากมายเข้ามาร่วมงานด้วย อีกทั้งยังสามารถ
ส่งออกคาแรคเตอร์ไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย
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คาแรคเตอร์ “Warbie Yama”
ในปีนบี้ ริษทั ฯ ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายลิขสิทธิก์ าร์ตนู เป็น
คาแรคเตอร์แบรนด์คนไทย คือ “Warbie Yama”
เจ้านกจอมกวน โดยมีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี เฉพาะ
ในไทย โดย “อรุษ ตันตสิรินทร์” เป็นผู้สร้างสรรค์และ
เจ้าของลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ ซึ่งเกิดจากภาพยนตร์
เอนิเมชั่นแบบสั้น เรื่อง "Cheez...z" และได้รับรางวัล
จากเทศกาลหนังสั้นเอนิเมชั่นสากลต่างๆ มากมาย
ต่ อ มาได้ พั ฒ นาตั ว ละคร Warbie มาเป็ น ดิ จิตั ล
สติ ก เกอร์ ใน LINE จนได้ รั บ ความนิ ย มไปทั่ว โลก
พร้อมรางวัล character of the year มีกลุม่ แฟนคลับ
มากมายในต่างประเทศ และด้วยเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ
ของ Warbie Yama ที่มีเรื่องราวอบอุ่น และน�ำเสนอ
คุ ณ ค่ า สอดแทรกความรู ้ สึ ก เชิง บวกให้ กั บ แฟนๆ
ผ่านผลงานที่เกิดจากความใส่ใจในทุกขั้นตอน  

4. ธุรกิจคาเฟ่
บริษัทฯ ได้ขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มภายใต้ตราสินค้า
ของบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจคาเฟ่ (Café Business) เช่น ร้านกาแฟ
มวลชน Jungle Café, Arabitia Café, CP Fresh Mart, Black
Canyon และกาแฟพันธุ์ไทย โดยมีสาขากระจายทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยปัจจุบนั ธุรกิจคาเฟ่ทบี่ ริษทั ฯได้ทำ� การส่งเครื่องดืม่ มี
จ�ำนวนร้านค้ารวมกว่า 1,000 สาขา ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มช่องทาง
ในการจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

นอกจากนี้ในกลุ่มธุรกิจคาเฟ่ ได้มีการพัฒนาต่อยอด
สินค้าใหม่ๆ ไปในหลายกลุ่มสินค้า เช่น ไอศครีม และขนมหวาน และ
ในส่วนของสินค้าในกลุ่ม B2C อื่นๆ ที่บริษัทฯขายวัตถุดิบเข้าไป เช่น
พุดดิ้ง ชานมไต้หวัน Topping บนเครื่องดื่ม คัพเค้กบราวน์ชูการ์
ครีมสด และการเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) ชาไทย
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5. น�้ำแร่อัลคาไลน์
Eight Plus X Jay The Rabbit
จากการที่บริษัทฯเป็นตัวแทนอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ของ
Jay The Rabbit นั้น จึงได้ร่วมมือกับบริษัท อัลก้า พลัส จ�ำกัด
ซึ่ง เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต น�้ ำ แร่ อั ล คาไลน์ ธ รรมชาติ ห นึ่ ง เดี ย วในประเทศไทย
ที่ใช้แหล่งน�้ำจากกาญจนบุรี แหล่งน�้ำอัลคาไลน์ธรรมชาติที่ดีที่สุด

(แหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ คือไม่ผา่ นการสังเคราะห์จากเครื่อง ท�ำให้ไม่มโี ลหะ
หนักหรือสารเคมี สะอาด ปลอดภัย และยังได้มาตราฐานสากล)
โดยได้น�ำคาแรคเตอร์ Jay The Rabbit มาใช้เพื่อสร้างความตื่นเต้น
และแปลกใหม่ โดยน�ำ้ แร่อลั คาไลน์ Eight Plus X Jay The Rabbit”
วางจ�ำหน่ายในร้าน 7-ELEVEN

Mineral Water from Natural
✔ Alkaline
: ไม่ตกค้างในร่างกาย สามารถขับออกได้ตามธรรมชาติ
Water from Natural
✔ Electrolyte
: แร่ธาตุและเกลือแร่จากธรรมชาติ บรรเทาความอ่อนเพลีย

ช่วยรักษาสมดุลการท�ำงานต่างๆ ของร่างกาย
Come
from a naturally high pH source
✔ : pH จากแร่
ธาตุธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรับแต่ง มีความคงตัว
ตลอดอายุสินค้า
Recycle and Upcycle
✔ 100%
: Eco-friendly ขวดและฝาสามารถรีไซเคิลได้
for Premium product for active and Healthy lifestyle
✔ Stand
: ทางเลือกใหม่ ส�ำหรับผู้บริโภคที่ชอบท�ำกิจกรรม และรักสุขภาพ

การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. การสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
(Business Partnership) กับคู่ค้า
หั ว ใจส� ำ คั ญ ในการประกอบธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ คื อ
การสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
(Business Partnership) กับคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้รับจ้างผลิต
สิ น ค้ า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)
ผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสร้าง
ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับคู่ค้า โดยด�ำเนินงานร่วมกันภายใต้
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แนวคิดของความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน ซึ่งนอกเหนือจากการ
ซื้อขายสินค้าระหว่างกันแล้ว บริษัทฯ จะท�ำงานกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิด
มีการแลกเปลีย่ นแนวคิด รวมถึงร่วมกับคูค่ า้ ในการก�ำหนดแผนธุรกิจ
ร่วมกัน พัฒนาสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อโจทย์
ของลู ก ค้ า และสถานการณ์ ท างการตลาดได้ อ ย่ า งรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ และคู่ค้าจะมีการน�ำเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ Update แนวโน้มของตลาดเครื่องดื่ม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศกันเป็นประจ�ำ การสร้างความสัมพันธ์ใน

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ลักษณะดังกล่าวจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายจึง
ส่ ง ผลท� ำ ให้ ก ารท� ำ ธุ ร กิ จ กั บ คู ่ ค ้ า เป็ น ไปอย่ า งมัน่ คงและยั่ง ยื น ใน
ระยะยาว จะเห็นได้จากการทีบ่ ริษทั ฯ เป็นหนึง่ ในผูจ้ ดั จ�ำหน่ายทีด่ ำ� เนิน
งานร่วมกับ 7-Eleven ภายใต้ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน
(Key Strategic Partner) ส่งผลท�ำให้บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าใหม่ๆ จากลูกค้า รวมไปถึงการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ให้ลูกค้าพิจารณาอย่างต่อเนื่อง  
บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Partnership Award 2013 “Best
of Business Growth” จากบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่คู่ค้าที่สนับสนุนการท�ำงานเป็นอย่างดีและมี
ผลการด�ำเนินงานเติบโตดีเยี่ยม โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ได้รับ
รางวัลดังกล่าวล้วนแต่เป็นบริษทั ขนาดใหญ่ จึงแสดงให้เห็นว่าบริษทั ฯ
ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเทียบเท่ากับองค์กรชั้นน�ำของประเทศ

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “SME ยั่งยืน” โดย CPALL
ร่วมกับส�ำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
และกรมส่ ง เสริม อุ ต สาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุ ต สาหกรรม
จัด “โครงการเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2559” เพื่อมอบ
รางวัลให้กับคู่ค้าเสเอ็มอีที่จ�ำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางของเซเว่น
อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ช็อบปิ้ง ที่มีศักยภาพในแต่ละด้าน โดยแบ่ง
เป็น 8 ประเภท 13 รางวัล เช่น SME ยั่งยืน SME ดาวรุ่ง SME สินค้า
เกษตร SME สินค้าชุมชน เป็นต้น บริษัทฯ ได้รับ Exclusive
Contract จาก CPALL นั้น โดยมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี นั้น
และได้ท�ำการต่อสัญญาตามปกติอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้บริหารจึง
เชื่อมั่นว่าบริษทั ฯ จะสามารถรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายดังกล่าว
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ในปี นี้ มทร.พระนครจั บ มื อ บริษั ท ไทยคานาเทค
อินโนเวนชั่น จ�ำกัด และ บริษัทฯ เพื่อพัฒนางานวิจัย “กัญชา” เพื่อ
การใช้ในทางการการแพทย์และพาณิชย์ เริ่มตั้งแต่ต้นน�้ำ-ปลายน�้ำ 
โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เนือ่ งจากกระแสของผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
CBD ที่มี THC น้อยกว่า 0.02% ซึ่งได้ถูกปลดล็อคจากประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ.2564 ให้สามารถน�ำมาใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งถือว่าเป็น Mega Trend ของธุรกิจ Health
and wellness และได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคในหลาย
ประเทศ ซึ่งบริษทั ฯเล็งเห็นศักยภาพของผลิตภัณฑ์จากสารสกัด CBD
จึง เข้ า สู ่ ก รอบการร่ ว มมื อ ในครั้ง นี้ โดยจะร่ ว มวิจั ย และพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส ่ ว นผสมของสาร CBD ตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
เพื่อออกสูต่ ลาด โดยจะใช้สาร CBD ทีป่ ลูกและสกัดจากความร่วมมือ
ของบริษัท ไทย คานาเทค อินโนเวชั่น จ�ำกัด และ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มทร. พระนคร เป็นการต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์
พัฒนาและน�ำผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาด ซึ่งจะถือได้
ว่าเป็นก้าวที่ส�ำคัญที่ TACC เข้าไปสู่ผู้เล่นในตลาด Health and
wellness อย่างเต็มตัว

ในปีนี้ บริษัทฯ เดินหน้าเพิ่มศักยภาพความเป็น Tea
and Coffee Creative Solution ในไทย รุกขยายตลาดกาแฟ
เติมเต็มธุรกิจ โดยได้จับมือพันธมิตรคู่ค้าเซ็นสัญญา MOU ร่วมกับ
บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ “BONCAFE" เพื่อร่วม
กันพัฒนาเครื่องดืม่ ปราศจากแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ผลิต จ�ำหน่าย
เครื่องดื่ม ผ่านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในฐานะคู่ค้าพันธมิตรภายใต้
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จุ ด ประสงค์ การร่ ว มกั น พั ฒ นาเป็ น ศู น ย์ น วั ต กรรมวิจั ย พั ฒ นา
ผลิตสินค้าอย่างครบวงจรให้แก่กันและกัน โดยบริษัทฯ มีทีมวิจัย
พัฒนาสูตรเครื่องดื่มที่มีความเชี่ยวชาญ และความสามารถชั้นน�ำ
ระดับประเทศ ผลิตเครื่องดืม่ ให้เซเว่นอีเลฟเว่น แบล็คแคนยอน กาแฟ
พันธุ์ไทย และอื่นๆ  ขณะที่ บริษัท บอนกาแฟ นั้น ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
มี ชื่อ เสี ย งในด้ า นธุ ร กิ จ กาแฟ ตลอดจนมี สิ น ค้ า อุ ป กรณ์ ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบธุรกิจกาแฟอย่างครบวงจร ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์กาแฟชั้นน�ำ
ระดับโลก รวมไปถึงการผลิตกาแฟภายใต้แบรนด์ตัวเอง
ส�ำหรับการจับมือกับบอนกาแฟในครั้งนี้ จะช่วยท�ำให้
บริษัทฯ สามารถพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพแบบ
ครบวงจร มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคใน
ปั จ จุ บั น และรองรั บ การแข่ ง ขั น ที่ เ พิ่ม ขึ้น ในตลาดเครื่อ งดื่ ม
ซึ่งบอนกาแฟจะเข้ามาช่วยต่อยอดการขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึง
ผู ้ บ ริโ ภคในทุ ก กลุ ่ ม ทั้ง ในส่ ว นของเครื่อ งกดดื่ ม ร้ อ นอั ต โนมั ติ
ด้วยการน�ำไปจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนของบอนกาแฟในจังหวัดต่างๆ
ทั่วประเทศไทย รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มร่วมกัน
ซึ่งการจับมือกันในครั้งนี้จะสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นผู้น�ำด้านการ
วิจั ย พั ฒ นาเครื่อ งดื่ ม ปราศจากแอลกอฮอล์ ข องไทย และเติ บ โต
ต่อยอดธุรกิจไปสู่ภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความเป็น
		
เอกลักษณ์และความแตกต่างอย่างชัดเจน
ปัจจัยหลักอีกประการหนึ่งที่ท�ำให้บริษัทฯ เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทมี่ เี อกลักษณ์และความแตกต่าง
อย่างชัดเจนทั้งรูปแบบและรสชาติ เช่น การสร้างคาแรกเตอร์ให้
ชาเขียวไม่จ�ำเป็นต้องมีสีเขียว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Colorful
Green Tea” จนกระทั่งปัจจุบันได้ต่อยอดแนวคิดเป็น “Super
Power from Super Fruit” การพัฒนาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
ชิ้นเนื้อผลไม้ภายใต้ตราสินค้า “สวัสดี” เป็นต้น ท�ำให้สามารถตอบ
สนองต่อโอกาส ช่องว่างทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว อีกทั้งสามารถมุ่งเน้นกลุ่ม
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคได้หลากหลายและทัว่ ถึง  โดยจะเป็นการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างฝ่ายการตลาด และฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย
ฝ่ายการตลาดจะศึกษาและติดตามแนวโน้มตลาดเครื่องดื่มทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด และฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่จะศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ (Project Feasibility) จากนั้นฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จะท�ำหน้าที่ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการ
ออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถตอบสนองต่อโจทย์ทไี่ ด้รบั ทั้งนี้ ทีม
งานฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีความรูค้ วามช�ำนาญ
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และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมาเป็นเวลานาน ท�ำให้
สามารถคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์และความ
แตกต่างออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง การสร้างความเป็นเอกลักษณ์
และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวยังท�ำให้ลดความเสีย่ งในแง่
ของการทดแทนกันของเครื่องดื่มประเภทเดียวกัน เนื่องจากถึงแม้จะ
เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน แต่สนิ ค้าของบริษทั ฯ ก็มคี วามแตกต่างใน
ด้านของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ลอกเลียนแบบได้ยาก
จึงท�ำให้ผบู้ ริโภคมีความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ และต้องกลับมาซื้อสินค้า
ของบริษั ท ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท� ำ ให้ อ� ำ นาจการต่ อ รองกั บ ตั ว แทน
จ�ำหน่าย/ผู้น�ำเข้าสินค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

3. การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐาน
นอกเหนือจากการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้ว บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้วาง
นโยบายในการควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน
เริ่ม ตั้ง แต่ ก ารคั ด เลื อ กและจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ จากแหล่ ง และผู ้ ผ ลิ ต /
ผู้จัดจ�ำหน่ายที่มีคุณภาพ ส�ำหรับวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้า
แต่ละประเภท ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ผลิตโดย
ผูร้ บั จ้างผลิตซึ่งจะเป็นผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ เอง แต่บริษทั ฯ จะเป็นผูก้ ำ� หนด
รายชื่อผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัตถุดบิ หลักทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในการผลิต
และผู้รับจ้างผลิต/โรงงานของบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดบิ ทีส่ ั่งซื้อในแต่ละครั้งให้เป็นไปตามคุณสมบัติ (Specification)
ที่บริษัทฯ ก�ำหนด รวมถึงต้องส่งตัวอย่างวัตถุดิบมาให้ฝ่ายประกัน
คุณภาพตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกยอดสั่งซื้อ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า
ที่ผลิตได้มีรสชาติตามที่ก�ำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจ
สอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิต
จนถึงขัน้ ตอนสุดท้ายก่อนทีจ่ ะส่งมอบให้ลกู ค้า การด�ำเนินการทั้งหมด
ของบริษั ท ฯ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ให้ มั่น ใจได้ ว ่ า
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดหาและผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่
ก�ำหนด
จากการที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ผลิตโดย
ผูร้ บั จ้างผลิตจากภายนอก บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญในการคัดเลือก
ผู ้ รั บ จ้ า งผลิ ต เป็ น อย่ า งมาก เริ่ม ตั้ง แต่ ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพ
มาตรฐานของโรงงานผู้รับจ้างผลิต โดยโรงงานผู้รับจ้างผลิตทุกราย
ต้องผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
มาตรฐาน GMP และมาตรฐาน HACCP นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตรวจ
สอบขั้นตอนและกระบวนการผลิต การทดลองผลิตสินค้าตัวอย่าง และ
การผลิตสินค้าครั้งแรก (First Batch Production) และในระหว่าง
กระบวนการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพของผู้รับจ้างผลิตเองจะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งผู้รับจ้าง
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ผลิตต้องจัดส่งตัวอย่างสินค้าให้ฝ่ายประกันคุณภาพตรวจสอบทุก
Batch เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามที่ก�ำหนด
ก่อนจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการสุ่มตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่จุดจ�ำหน่ายในร้านค้า
นอกจากนี้ สาขา โรงงานบ้านบึง ของบริษทัฯ ยังได้รับ
การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000  

(Food Safety System Certification), มาตรฐาน ISO 22000:
2018, HACCP Codex และ GMP Codex เป็นการก้าวสู่ความเป็น
มาตรฐานระดับสากลและเป็นที่ยอมรับเชิงการค้าระดับโลก ในการ
รับรองระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหารส�ำหรับอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับสากล ได้แก่
1

รางวั ล Superior Taste Award จาก
International Taste Institute ประเทศ
เบลเยี่ยม อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  โดยเป็นผู้น�ำ
ระดับสากลในการประเมินผลและรับรองรสชาติ
อาหารและเครื่องดืม่ คณะกรรมการส่วนหนึง่ เป็น
หนึ่ ง ในผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งในเวที ก ารแข่ ง ขั น
Chef & Sommelier หรือจากสถาบันทีม่ ชี ื่อเสียง
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เช่น Le Guide Michelin, Gault & Millau ซึ่ง
การได้รับใบรับรอง Superior Taste Award
ถือว่าเป็นทีย่ อมรับในหมูผ่ คู้ า้ ปลีกรายใหญ่ทั่วโลก
และสร้างความความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดต่อ
ทั้งตลาดในและต่างประเทศ ส�ำหรับ เครื่องดื่มที่
TACC ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีจ�ำหน่ายในร้าน
7-Eleven ประกอบด้วย เครื่องดื่มเย็นในโถกด
ได้แก่ กาแฟลาเต้ รวมถึงเครื่องดืม่ ในมุม All Café
ได้แก่ ชาเขียวมัทฉะ และ ชานมไต้หวัน Na-ARUN
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4. การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมการขายและ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อย่างมาก โดยมีกจิ กรรมทางการตลาดอย่าง
สม�ำ่ เสมอเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ให้เป็นทีร่ จู้ กั ผ่าน
ช่องทางหลัก แต่เนือ่ งด้วยในปีนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด -19 ท� ำ ให้ บ ริษั ท ฯได้ มี ก ารพิจ ารณาทบทวนในการ
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายมากยิ่งขึ้น โดยเน้นผ่านทาง
ช่องการออนไลน์ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์กลับมาในสภาวะ
ปกติ บริษัทฯ ก็จะวางแผนในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
อย่างต่อเนื่องตามเดิม เช่น การออกงานแสดงสินค้าประเภทอาหาร
และเครื่องดืม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง ซึ่งช่วยท�ำให้
มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ
ทั้ง ที่ เ ป็ น ลู ก ค้ า โดยตรง หรือ กลุ ่ ม ที่ เ ป็ น ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ย ผู ้ น� ำ เข้ า
หรือผู้ค้าส่งต่างๆ จากทั่วโลก อันจะส่งผลท�ำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้นและช่วยท�ำให้สามารถขยายตลาดให้ครอบคลุมฐานลูกค้า

ได้กว้างขึ้น อีกทั้งยังได้รับข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
ให้สามารถน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าได้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกเหนือ
จากนี้แล้ว การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ยังช่วยให้บริษัทฯ ได้รับ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารความเคลื่ อ นไหวรวมถึ ง นวั ต กรรมใหม่ ๆ ของ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ ซึ่งจะท�ำให้สามารถประเมินแนวโน้ม
การพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการหรือไลฟ์สไตล์ของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างทันการณ์
จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 นั้น ทางลูกค้ามีการ
เน้นช่องทาง Delivery มากขึ้นตามวิถี New Normal  ซึ่งเครื่องดื่ม
Non Coffee Menu มุม All Café ของบริษัทฯ ก็ได้เข้าไปจ�ำหน่าย
ผ่ า นทางใน 7-Eleven Delivery ด้ ว ย รวมทั้ง คาแรคเตอร์
Rilakkuma ยังได้ขยายเข้าไปอยู่ในบริการ 7 Delivery Platform
ของ 7-Eleven  ในการร่วมแคมเปญโปรโมชั่นการสะสม ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าพรีเมีย่ ม Non food และอืน่ ๆ ซึ่งช่องทาง 7-Eleven Delivery
มีอตั ราการเจริญทีเ่ ติบโตทีค่ อ่ นข้างรวดเร็วและตอบโจทย์ความสะดวก
ของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน

7-Eleven Delivery Platform
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ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยมีความแตกต่างกันตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เครื่องดื่มเย็นในโถกด
เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงพร้อมชง
เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ
ชาเชียวพร้อมดื่ม ตรา “Zenya”
เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ตรา “Na Arun”
License Business และสินค้าคาแรคเตอร์
ธุรกิจคาเฟ่
น�้ำแร่อัลคาไลน์ Eight Plus X Jay The Rabbit

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มผู้บริโภคในวัยท�ำงานตั้งแต่อายุ 20-49 ปี รายได้น้อยถึงปานกลาง
กลุ่มผู้บริโภคในวัยท�ำงานตั้งแต่อายุ 20-49 ปี รายได้น้อยถึงปานกลาง
กลุ่มผู้บริโภคในวัยท�ำงานตั้งแต่อายุ 20-49 ปี รายได้น้อยถึงปานกลาง
กลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นจนถึงวัยเริ่มต้นท�ำงาน อายุ 15-30 ปี รายได้น้อยถึงปานกลาง
กลุ่มผู้บริโภควัยท�ำงานตั้งแต่อายุ 20-49 ปี รายได้น้อยถึงปานกลาง
กลุ่มวัยรุ่นจนถึงวัยเริ่มต้นท�ำงาน อายุ 15-49 ปี รายได้ปานกลางถึงสูง
กลุ่มผู้บริโภคในวัยท�ำงานตั้งแต่อายุ 20-49 ปี รายได้ปานกลางถึงสูง
กลุ่มวัยรุ่นจนถึงวัยเริ่มต้นท�ำงาน อายุ 25-50 ปี รายได้ปานกลางถึงสูง
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ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทลูกค้าในปี 2562-2564
ประเภท

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ล้านบาท สัดส่วน อัตรา ล้านบาท สัดส่วน อัตรา ล้านบาท สัดส่วน อัตรา
(%) การเติบโต
(%) การเติบโต
(%) การเติบโต
(%)
(%)
(%)

รายได้จากการขาย
1,475.05
ในประเทศ
รายได้จากการขาย
4.35
ต่างประเทศ
รายได้จากการจ�ำหน่าย
40.87
สิทธิในการใช้ตัวการ์ตูน
รวมรายได้จากการขาย 1,520.27

97.02

17.14

1,290.62

98.17

(14.77)

1,318.77

98.33

2.13

0.29

(62.98)

1.18

0.09

(0.25)

0.38

2.69

118.91

22.56

1.72

(1.47)

21.99

1.64

(2.59)

100.00

17.89

1,314.74

100.00

(16.46)

1,341.14

100.00

1.97

0.03 (210.53)

หมายเหตุ : รายได้จากการขายต่างประเทศดังกล่าวรวมตัวเลขในส่วนที่เป็น Indirect Export ด้วย

นโยบายราคา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดราคาขายจากต้นทุนบวก
อัตราก�ำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost Plus Margin) ซึ่งจะแตกต่างกัน
ตามราคาตลาดของสินค้าแต่ละประเภทรวมถึงช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
โดยจะค�ำนึงถึงภาวะการแข่งขันของแต่ละตลาดรวมถึงการยอมรับใน
ตัวผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแต่ละกลุม่ นอกจากนีอ้ าจมีการจัดโปรโมชั่นใน
แต่ละช่วงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและกลยุทธ์การตลาดของบริษัทฯ
ซึ่งอาจเป็นการให้สว่ นลด ของแถม หรือรายการส่งเสริมการขายอืน่ ๆ
โดยเป็นการจัดร่วมกับพันธมิตรทางการค้าต่างๆ

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อคู่ค้า โดยในทุกๆ ธุรกิจจะต้องมี
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการเลือกคูค่ า้ ทางธุรกิจทีด่ ี สามารถ
สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในระยะยาวให้แก่บริษทั ได้ โดยต้องการ
สร้ า งความเข้ า ใจซึ่ง กั น และกั น มี ค วามคิ ดเป็ น ไปในทางเดี ย วกั น
โดยดู แ ลเสมื อ นหนึ่ ง พั น ธมิ ต รทางการค้ า ที่ เ ติ บ ต่ อ ไปพร้ อ มกั น
พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน
โดยยึดประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะท�ำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนได้ใน
อนาคต

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ต่อลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่ง

เกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า

บริษทั ฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า
คู่ค้า และคู่แข่ง โดยก�ำหนดนโยบายหลัก ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าหรือคู่แข่ง ด้วยความเข้าใจและ
ความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน
2. เสนอบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยมิตรภาพอัน
อบอุ่น และความโอบเอื้อเกื้อกูล
3. ใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล ในการให้ค�ำแนะน�ำ
หรือตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ แทนลูกค้า โดยค�ำนึงถึง
ความเหมาะสมในกรณีของลูกค้า
4. ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
5. สนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจทางสังคมตามโอกาสอันควร
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ การศึกษา และการสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ
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บริษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การคั ด เลื อ กคู ่ ค ้ า ที่ เ หมาะสม
โดยจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกและการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ เป็นไป
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษทั ฯจะพิจารณาคัดเลือกคูค่ า้
ที่มีชื่อเสียงที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ มีการรับรองคุณภาพหรือ
มาตรฐานต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ไม่มกี ารละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและ
แรงงาน ส�ำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
1. พิจารณาเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนทีถ่ กู ต้อง เช่น
หนังสือรับรองการจดทะเบียน ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็นต้น
2. ประวัติการค้าขายกับลูกค้าที่ส�ำคัญ
3. ใบรับรองระบบคุณภาพต่าง ๆ หรือใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ถ้ามี)
4. การเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อประเมินขีดความ
สามารถต่างๆ
5. ส�ำหรับการคัดเลือกผู้รับจ้างผลิตในแต่ละรายจะมีการ
ประเมินการคัดเลือกผู้รับจ้างผลิตรายใหม่

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
1

7) ภาพลั ก ษณ์ ข องบริษั ท (Reputation) พบว่ า ภาพรวม
เห็นด้วยมากที่สุด โดยมีความพึงพอมากในประเด็นความ
น่าเชื่อถือของบริษัท TACC และรองลงมาเท่ากัน คือประเด็น
ความไว้วางใจต่อ TACC ในระยะยาว และความสัมพันธ์กับ
TACC ในระยะยาว

ฝ่าย 7-Eleven ของบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำแบบส�ำรวจความพึง
พอใจของลูกค้ารายหลัก 7-Eleven ซึ่งเป็นการส�ำรวจรายปี
โดยลูกค้าตอบแบบส�ำรวจความพึงพอใจดังกล่าว เพื่อให้สามารถ
น�ำข้อมูลไปปรับปรุงและเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการด�ำเนินการ
8 ด้าน โดยสรุป ดังนี้  
1) ด้านคุณภาพสินค้า (Product Quality) พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม
อยู่เกณฑ์แปลผลดีมาก โดยเรียงล�ำดับความพึงพอใจจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ความเที่ยงตรงของน�้ำหนักและจ�ำนวน  
รองลงมาเป็น การบรรจุหีบห่อสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
ประเด็ น การแก้ ไ ขและป้ อ งกั น เมื่ อ เกิ ดข้ อ ร้ อ งเรีย นมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว คุณภาพสินค้าตรงตามที่ก�ำหนด
2) ด้านการพัฒนาสินค้า (Product development) พบว่า
ภาพรวมเห็นด้วยมาก โดยเรียงล�ำดับความพึงพอใจจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ การให้ค�ำปรึกษาที่ชัดเจน รวดเร็วในการ
ประสานงาน และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รองลงมาเป็น
จัดส่งตัวอย่างได้ตรงตามวันและเวลาที่กาหนด และความ
สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์, E-mail และ Line เท่ากัน
และประเด็นท่านได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง  
3) ด้านการจัดส่ง (Delivery) พบว่าภาพรวมเห็นด้วยมากที่สุด
โดยเห็นด้วยมาก ซึ่งประเด็น ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลาในการ
จัดส่งสินค้า(ประเมินจาก Lead Time ทีก่ ำ� หนด) และประเด็น
ความครบถ้วนสมบูรณ์ และความถูกต้องของสินค้าและ
เอกสาร (Invoice ,COA และอืน่ ๆ ถ้ามี ทีไ่ ด้รบั และการปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดของลูกค้า และความสะอาดของรถจัดส่งสินค้า
เท่ากัน
4) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นด้ า นบริก ารข้ อ มู ล และเอกสาร
พบว่าภาพรวมเห็นด้วยมากที่สุด ในประเด็นความรวดเร็วใน
การตอบกลับเอกสารแบบสอบถาม และการตรงต่อเวลาใน
การส่ ง ข้ อ มู ล และ/หรือ แบบสอบถาม ภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนดเท่ากัน และประเด็นรองลงมา ความครบถ้วนและความ
ถูกต้องของข้อมูล และ/หรือแบบสอบถาม และการให้ข้อมูล
หรือ ข้อเสนอแนะ
5) ด้านบริการลูกค้า (Customer Service) พบว่าภาพรวมเห็น
ด้วยมากทีส่ ดุ โดยมีความพึงพอมากในประเด็นมารยาทในของ
การให้บริการของพนักงานบริการลูกค้า ประเด็นความสะดวก
ในการติดต่อทางโทรศัพท์, E-mail และ Line สมบูรณ์ และ
การแจ้งล่วงหน้าเกีย่ วกับปัญหาของสินค้า และประเด็นความ
รวดเร็วในการตอบกลับ
6) ฝ่ายบริหารคู่ค้า (Strategic Partner) พบว่าภาพรวมเห็น
ด้วยมากทีส่ ดุ ได้รบั ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากฝ่าย
บริหารคู่ค้า

8) ความพึงพอใจโดยรวม (Overall satisfaction) ผลความ
พึงพอใจของลูกค้า 7-Eleven ต่อประเด็นความพึงพอใจโดย
รวมกับ TACC พบว่าภาพรวมเห็นด้วยมากที่สุด
สรุปผลความพึงพอใจลูกค้า 7-Eleven พบว่า ผลรวม
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ มี าก โดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ ประเด็นภา
พลัษณ์ของบริษัท TACC เกณฑ์ดีมาก รองลงมาความพึงพอใจโดย
รวม เกณฑ์ดีมาก ต่อมา ด้านการจัดส่ง (Delivery) เกณฑ์ดีมาก
ด้ า นการขาย <พนั ก งานขาย> เกณฑ์ ดี ม าก ด้ า นบริก ารลู ก ค้ า
(Customer Service) เกณฑ์ดีมาก ฝ่ายบริหารคู่ค้า (Strategic
Partner) เกณฑ์ดีมาก
1

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และฝ่ายขายในประเทศได้มกี ารจัดท�ำแบบ
ฟอร์มส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นการส�ำรวจรายปีโดย
ให้ลูกค้าของธุรกิจต่างประเทศ และฝ่ายขายในประเทศตอบแบบ
ฟอร์มส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลไป
ปรับปรุงและเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการด�ำเนินการด้านต่างๆ
โดยสรุป ดังนี้

ผลส� ำ รวจความพึง พอใจของลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ต่ า งประเทศมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ซึ่งมีการส�ำรวจความพึงพอใจทั้งหมด
8 ด้าน โดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยเกณฑ์ดีมาก
เท่ากัน ได้แก่ ด้านคุณภาพสินค้า ด้านบริการลูกค้า ฝ่ายบริหารคู่ค้า
ภาพลักษณ์ของบริษทั และความพึงพอใจโดยรวม ต่อมาด้านการขาย
<พนักงานขาย>เกณฑ์ดีมาก ต่อมาด้านบริหารข้อมูลและเอกสาร
เกณฑ์ดีมาก และด้านการจัดส่ง เกณฑ์ดีมาก
ผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าขายในประเทศมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ซึ่งมีการส�ำรวจความพึงพอใจทั้งหมด 8 ด้าน
โดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยเกณฑ์ดีมากเท่ากัน
ได้แก่ ด้านจัดส่ง ด้านบริการลูกค้า ฝ่ายบริหารคู่ค้า ภาพลักษณ์ของ
บริษทั ความพึงพอใจโดยรวม ต่อมาด้านคุณภาพสินค้า ด้านการขาย
<พนักงาน> ด้านบริหารข้อมูลและเอกสาร เกณฑ์ดีมาก

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้าตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าทีไ่ ด้รบั จากการจัดเก็บรวบรวมน�ำไปใช้ โดยมุง่ เน้นในการให้
ความเคารพ และความส� ำ คั ญ ถึ ง สิ ท ธิ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัว
ที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

43

2562 ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงได้ก�ำหนดนโยบายเพื่อเป็นหลักในการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกระดับในการน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยครอบคลุมตั้งแต่
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลคุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคลมาตรการการรักษาความ
มั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตา่ งๆ ของเจ้าของ
ข้อมูลเพื่อให้การน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดย
โดยในปีนี้บริษัทได้มีการพนักงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม
เกีย่ วกับพรบคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและเตรียมความพร้อมในการ
ที่กฎหมายจะมีการประกาศบังคับใช้

การจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
บริษัทฯ จ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยบริษทั ฯ มีทมี งานขายทีร่ บั ผิดชอบติดต่อ
และประสานงานการขายในช่องทางการจ�ำหน่ายต่างๆ เพื่อให้การ
กระจายสินค้าเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับการขาย
ในประเทศจะเป็นการจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่รา้ นค้าส่งขนาดใหญ่และร้าน
ค้าปลีก ส่วนการขายในต่างประเทศนั้น จะเป็นการขายผ่านผู้น�ำเข้า
(Importer) และ/หรือตัวแทนจ�ำหน่าย (Distributor) โดยรายละเอียด
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มีดังนี้

1. ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าในประเทศ  
บริษทั ฯ มีทมี งานขายในประเทศท�ำหน้าทีด่ แู ลติดต่อและ
ประสานงานการขายสิ น ค้ า ผ่ า นช่ อ งทางการจ� ำ หน่ า ยในประเทศ
โดยการจ�ำหน่ายสินค้าในประเทศจะมีทั้งการขายเป็นเงินสด และการ
ขายแบบให้เครดิตทางการค้ากับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการ
ให้เครดิตประมาณ 30-60 วัน ส�ำหรับช่องทางการจ�ำหน่ายในประเทศ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ก) ช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม
(Traditional Trade)
     
บริษัทฯ จ�ำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีก ร้านค้า
ส่ง และช่องทางจ�ำหน่ายที่เป็นร้านค้าแบบเฉพาะเจาะจงที่กระจายอยู่
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเป็นการขายผ่านหน่วยรถ (Van Sales)
และการขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าที่เป็นร้านค้าส่งขนาดใหญ่
1
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การขายผ่านหน่วยรถ (Van Sales) เป็นการ
ขายโดยพนักงานขายของบริษทั ฯ ทีอ่ ยูป่ ระจ�ำ
รถซึ่ง จะท� ำ หน้ า ที่ เ ยี่ ย มเยี ย นลู ก ค้ า เพื่อ
ตรวจสอบตลาดและขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
รวมทั้งการน�ำเสนอสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดย
แบ่งเขตการกระจายสินค้าครอบคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ การขายผ่าน
หน่ ว ยรถจะมุ ่ ง เน้ น การกระจายสิ น ค้ า ผ่ า น

1

ช่องทางการจ�ำหน่ายแบบเฉพาะเจาะจงเป็น
หลัก เช่น โรงพยาบาล โรงงาน สถานศึกษา
และสนามกอล์ฟ เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัทฯ
มีรถ Van Sale จ�ำนวน 2 คัน
การขายผ่านร้านค้าส่งขนาดใหญ่ โดยบริษทั ฯ
มี ก ารแต่ ง ตั้ง ร้ า นค้ า ส่ ง ขนาดใหญ่ จ� ำ นวน
1 ราย ต่อ 1 เขตพื้นทีร่ บั ผิดชอบ ซึ่งในปัจจุบนั
มี 2 เขต ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง และภาคกลาง เพื่อกระจายสินค้า
ของบริษัทฯ ให้กับเครือข่ายร้านค้าปลีก และ
ร้านค้าส่งขนาดเล็ก

ข) ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade)
บริษทั ฯ จัดจ�ำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กบั Modern
Trade โดยมุง่ เน้นการจ�ำหน่ายให้กบั ร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience
Store) เป็นหลัก เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น ส�ำหรับสินค้าที่
จัดจ�ำหน่ายผ่าน Modern Trade ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มในโถกด
ซึ่งจ�ำหน่ายผ่าน 7-Eleven

ค) ช่องทางการจ�ำหน่ายเฉพาะทาง  

บริษทั ฯ จัดจ�ำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กบั กลุม่ ธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นช่องทางการที่บริษัทให้ความส�ำคัญและ
มุง่ เน้นขยายยอดขายให้เติบการเติบโต เช่น ร้านคาเฟ่ทมี่ จี ำ� นวนสาขา
มากกว่า 1 สาขาขึ้นไป ธุรกิจขายเครื่องดื่มในศูนย์อาหาร ที่ Lotus
food court ซึ่งถือเป็นช่องทางการขายสินค้าแบบ B2B โดยมี
พนักงานขายท�ำหน้าที่เป็น Key account ดูแลและบริหารยอดขาย
จากลูกค้ารายหลักๆ แต่ละรายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องมากขึ้น

2.  ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ    
     
บริษั ท ฯ มี ที ม งานฝ่ า ยขายท� ำ หน้ า ที่ ดูแ ลติ ดต่ อ และ
บริห ารจั ด การช่ อ งทางการจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ในตลาดต่ า งประเทศ
โดยบริษทั ฯ จ�ำหน่ายสินค้าผ่านผูน้ ำ� เข้า (Importer) และ/หรือตัวแทน
จ�ำหน่าย (Distributor) ในต่างประเทศเพื่อกระจายสินค้าต่อไปยัง
ผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกตัวแทน
จ� ำ หน่ า ยจากความเชี่ย วชาญทางธุ ร กิ จ ศั ก ยภาพทางการตลาด
ประสบการณ์ในพื้นที่ ฐานะทางการเงิน และความพร้อมของตัวแทน
จ�ำหน่าย ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีตวั แทนจ�ำหน่ายสินค้าในต่างประเทศจ�ำนวน
5 ราย ส�ำหรับการจ�ำหน่ายสินค้าในต่างประเทศบริษทั ฯ มีนโยบายการ
ขายหลักเป็นเงินสด โดยลูกค้าจะต้องโอนเงินช�ำระค่าสินค้าให้แก่
บริษัทฯ ทั้งจ�ำนวนก่อนการส่งสินค้าส�ำหรับการขยายช่องทางการ
จ�ำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ บริษทั ฯ จะพิจารณาจากสภาพตลาด
สภาพการแข่งขัน โอกาสและปัญหาในแต่ละตลาด รวมถึงพิจารณา
จากก�ำลังและจุดแข็งของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นการ
จัดจ�ำหน่ายสินค้าไปยังประเทศกัมพูชาเป็นหลัก เนือ่ งจากมีขนาดพื้นที่
ของประเทศและจ�ำนวนประชากรที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
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ผลิตภัณฑ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ช่องทางการจ�ำหน่าย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
✓
✓
✓
✓		✓
✓		✓
✓		✓
✓		✓
✓
-

เครื่องดื่มเย็นในโถกด
เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงพร้อมชง
เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ
ชาเขียวพร้อมดื่ม ตรา “Zenya”
เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ตรา “Na Arun”
License Business และสินค้าคาแร็คเตอร์
ธุรกิจคาเฟ่
น�้ำแร่อัลคาไลน์ Eight Plus X Jay The Rabbit

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปี 2564
ข้อมูลจากวิจัยกรุงศรี รายงาน “เศรษฐกิจไทยปี 2564” โดย
มองว่าปี 2564 การระบาดหลายระลอกและมีความรุนแรงส่งผลให้การ
ฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทยล่ า ช้ า การกลั บ มาแพร่ ร ะบาดของโรค
COVID-19 ระลอกใหม่นับตั้งแต่ปลายปี 2563 และการระบาดของ
ไวรัสสายพันธุเ์ ดลตาทีแ่ ผ่ลามเป็นวงกว้างในไทยช่วงไตรมาสสามของ
ปี 2564 ส่ ง ผลให้ ห ลายกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ถู ก จ� ำ กั ด ภายใต้
มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดเป็นเวลาหลายเดือน นอกจาก
นี้ การระบาดยังกระจายไปสู่ภาคธุรกิจ ท�ำให้เกิดภาวะชะงักงันในสาย
การผลิตในบางภาคอุตสาหกรรมและภาคก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีการฉีดวัคซีนมีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก การระบาดในประเทศคลี่ ค ลายลง มี ก ารทยอยผ่ อ นคลาย
มาตรการควบคุมที่เข้มงวด กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับ
มาด�ำเนินการได้ ส่วนการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนใน
ช่ ว งปลายปี ก ลั บ มาสร้ า งความกั ง วลต่ อ ทิ ศ ทางการฟื ้ น ตั ว ของ
เศรษฐกิจอีกครั้ง โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2564 จึงมีแนวโน้ม
เติบโตเพียงเล็กน้อยที่ 1.2% จากที่หดตัวรุนแรงในปี 2563 ที่-6.1%
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Note : 2021-22 Forecast by Krungsri Researh
Source : NESDC, MOC
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ภาคท่องเที่ยวซบเซาต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากการระบาด
ของ COVID-19 ที่รุนแรงทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี แม้ว่าไทยเริ่มเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ตั้งแต่ช่วงกลาง
ปี 2564 และในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนได้เริ่มเปิดประเทศโดย
อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 63 ประเทศ สามารถเข้าไทยได้
โดยไม่ต้องกักตัว (test & go) แต่จากข้อจ�ำกัดจากประเทศต้นทาง
ประกอบกับการระบาดของไวรัสโอมิครอนทั่วโลกในช่วงท้ายปีซึ่งส่งผล
ให้ไทยต้องยกเลิกการมาตรการ test & go ทั้งปี 2564 คาดว่าจะมี
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 0.35 ล้านคน เทียบกับ 6.7
ล้านคนในปี 2563
ด้านการส่งออกนับเป็นแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญของเศรษฐกิจใน
ปี 2564 โดยสามารถพลิกกลับมาขยายตัวได้ในอัตราสูงที่ประมาณ
16.5% จากปีก่อนที่หดตัว –6.5% ผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
และการค้าโลก สะท้อนจากการเติบโตของตลาดส่งออกที่กระจายตัว
ทั้งในด้านตลาดและหมวดสินค้า อีกทัง้ ยังได้อานิสงส์จากนโยบายการ
ท�ำงานที่บ้าน และความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันการ
ติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับขึน้ มากในช่วงปลายปีได้หนุน
ให้สินค้าส่งออกที่เกี่ยวข้องเติบโตได้ดี
ด้านการใช้จ่ายภายในประเทศได้แรงหนุนจากมาตรการภาค
รัฐแต่ยังอ่อนแอ โดยการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวได้
เล็กน้อยที่ 1.1% จากที่หดตัว -1.0% ในปี 2563 แม้ว่าการด�ำเนิน
มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวด ส่งผลให้หลายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลงกระทบต่อการจ้างงาน และรายได้ของผู้ใช้
แรงงาน ฉุ ด ความเชื่อ มั่น ผู ้ บ ริโ ภคทรุ ด ลงแตะระดั บ ต�่ ำ สุ ด เป็ น
ประวัตกิ ารณ์ อย่างไรก็ตาม การใช้จา่ ยเริ่มฟืน้ ตัวในช่วงทีส่ ถานการณ์
การระบาดบรรเทาลง ผนวกกับปัจจัยหนุนจากมาตรการเยียวยาผู้ได้
รับผลกระทบจาก COVID-19 และมาตรการสนับสนุนการใช้จา่ ยผ่าน
โครงการต่างๆ รวมถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงปลายปี
ส่วนการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้นึ ตามการขยายตัวของการ
ส่ ง ออก โดยคาดว่ า จะกลั บ มาขยายตั ว ที่ 4.2% อย่ า งไรก็ ต าม
การลงทุนทางด้านก่อสร้างเผชิญข้อจ�ำกัดจากการขาดแคลนแรงงาน
และปัญหาการแพร่ระบาดในแคมป์ก่อสร้าง
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การฉีดวัคซีนทีก่ ว้างขวางมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
ช่ ว ยท� ำ ให้ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ทยอยปรั บ ดี ขึ้น และหนุ น ความ
ต้องการสินค้าโภคภัณฑ์จากทั่วโลก เมือ่ ประกอบกับภาวะชะงักงันด้าน
อุปทานส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงปลายปีเร่งตัวขึ้น อย่างไร
ก็ตาม เงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากราคาพลังงานเป็นส�ำคัญ
ขณะที่เศรษฐกิจที่ได้รับกระทบอย่างหนักจาก COVID-19 เป็นผลให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ
0.50% ตลอดทั้งปี 2564 ส�ำหรับการช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจต่างๆ
ธปท.ให้ความส�ำคัญมากขึ้นกับการด�ำเนินมาตรการด้านการเงินที่
มุง่ ตรงกลุม่ เป้าหมาย เช่น มาตรการสินเชื่อฟืน้ ฟู มาตรการพักทรัพย์
พักหนี้ การช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจากมาตรการสนับสนุนการ
รีไฟแนนซ์ เป็นต้น

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565
   ข้ อ มู ล จากวิจั ย กรุ ง ศรี รายงาน อั ต ราการเติ บ โตของ
เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนือ่ งที่ 3.7% จากปี 2564
ทีเ่ ติบโตเพียง 1.2% และมีแนวโน้มทีม่ ลู ค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จะสามารถกลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดการระบาดได้ในช่วงครึ่งหลัง
ของปี แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจส�ำคัญมาจากทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศ ได้แก่ ความคืบหน้าของการกระจายวัคซีนที่ช่วย
หนุนให้ไทยและหลายๆ ประเทศสามารถเปิดประเทศได้กว้างขวางขึน้
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและผลเชิงบวกจากการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมภิ าคส่งผลดีตอ่ ภาคส่งออกของไทยเติบโตได้ตอ่ เนือ่ ง
การปรั บ ตั ว ของภาคธุ ร กิ จ อาจน� ำ ไปสู ่ วั ฏ จั ก รการลงทุ น รอบใหม่
แรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐทีช่ ว่ ยกระตุน้ การใช้จา่ ยในประเทศ
ขณะทีภ่ าคท่องเทีย่ วมีทศิ ทางปรับดีขึ้นแต่ยงั คงเป็นระยะแรกของการ
ฟื้นตัว
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Note : 4Q21-4Q22 Forecast by Krungsri Researh
Source : NESDC

อย่างไรก็ตาม ผลพวงจากวิกฤติการระบาดทีล่ ากยาว รวมถึง
การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจยังเผชิญกับปัจจัยเสีย่ งและประเด็นท้าทายที่
ยังมีความไม่แน่นอนสูง การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับดีขึ้นแต่
การฟื้นตัวยังมีความแตกต่าง โดยคาดว่าในปี 2565 จะเติบโตราว
3.6% จากการปรั บ ดี ขึ้น ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในประเทศ
ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุม การฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นมาก
ผนวกกับและมาตรการภาครัฐทีอ่ าจเป็นปัจจัยหนุนในระยะสั้นอยูบ่ า้ ง
แต่การใช้จ่ายอาจขยายตัวได้จ�ำกัดเนื่องจากยังมีความเปราะบางใน
ตลาดแรงงาน และคาดว่าค่าจ้างเฉลีย่ โดยรวมในปี 2565 แม้จะเพิ่มขึ้น
แต่ยังอยู่ต�่ำกว่าระดับก่อนเกิดการระบาด
นอกจากนี้ การฟื้นตัวที่ยังไม่กระจายไปในทุกพื้นที่ ทุกสาขา
และทุกกลุ่มรายได้ จึงคาดว่าจะส่งผลต่อค่าจ้างและการใช้จ่ายของ
แรงงานในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหนักจากวิกฤติการระบาด โดยเฉพาะ
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยวเป็นส�ำคัญ ด้านภาคส่งออกแม้จะ
ชะลอลงบ้างแต่คาดว่ายังเติบโตได้ 5.0% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมาที่ขยายตัว 2.9% แรงหนุนจากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกหลังจากมีการฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวางมากขึ้น กอปร
กับผลบวกจากการรวมกลุ่มระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเดียวกัน
(Regionalization) โดยเฉพาะ RCEP ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตน้ ปี 2565
น่าจะมีสว่ นเสริมภาคการค้าในระยะถัดไป จากผลการศึกษาของ ADB
ประเมินว่า RCEP จะช่วยหนุนให้มูลค่าส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น 4.9%
ภายในปี 2573 ซึ่งแม้เป็นรองญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้แต่สงู สุดเมือ่ เทียบใน
กลุ่มอาเซียน

ขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะเติบโตดีขึ้นเป็น
4.6% อานิสงส์จากการฟืน้ ตัวของอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ จะช่วย
หนุนให้เกิดวัฏจักรขาขึ้นของการลงทุน อีกทั้งยังมีการขยายการลงทุน
เพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตแบบวิถใี หม่ (New normal) และ
การก้าวไปสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น สอดคล้องกับสัญญาณเชิงบวกจาก
เงินลงทุนสุทธิโดยตรงจากต่างประเทศทีไ่ หลเข้าไทยเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่ง
แรกของปี 2564 ซึ่งมีมลู ค่าสูงกว่าทั้งปี 2562 (ช่วงก่อนเกิดการระบาด)
ในส่วนของภาคท่องเที่ยวยังอยู่ในระยะแรกของการฟื้นตัว
โดยคาดว่าจะทยอยปรับดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ทางการไทยจะ
มีนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่ปลายปีก่อน
แต่การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจยังมีข้อจ�ำกัดท่ามกลาง
ความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นผล
ให้หลายประเทศที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของไทยยังคงมี
มาตรการคุมเข้มการเดินทางระหว่างประเทศอยู่ จึงคาดว่าจ�ำนวนนัก
ท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565 จะอยู่ที่ 7.5 ล้านคน และกว่าจะกลับมา
สู่ระดับก่อนเกิดการระบาดได้ที่ 40 ล้านคน
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อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปี 2564
ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน รายงาน สถานการณ์การระบาด
ของโควิด-19 ระลอกใหม่ กดดันก�ำลังซื้อของผู้บริโภคให้ระมัดระวัง
การใช้จา่ ย อีกทั้งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดทีม่ ขี อ้ ก�ำหนดห้าม
รับประทานที่ร้านอาหารในบางพื้นที่ ท�ำให้การบริโภคเครื่องดื่มนอก
บ้านน่าจะปรับตัวลดลง อีกทั้งผู้ประกอบการชะลอการเปิดตัวผลิต
ภัณฑ์ใหมและต้องปรับเปลี่ยนช่องทางการจัดจ�ำหน่าย  ส่งผลให้ภาพ
รวมตลาดเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์ในปีนี้ ไม่สามารถกลับไปเติบโต
ได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั บ ปี 2561-2562 โดยมู ล ค่ า ตลาดน่ า จะอยู ่ ที่
1.97-1.99 แสนล้านบาท ปรับตัวดีขึ้น 0.5-1.5% จากปี 2563
ในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. ไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อน ถือเป็นช่วงพีค
ของธุรกิจ หากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้ในระยะ
1-2 เดือนนี้ จะส่งผลบวกต่อตลาดเครื่องดื่ม โดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม
น�้ำดื่มบรรจุขวด น�้ำอัดลม และโซดา และคาดว่าสินค้ากลุ่มกาแฟ
พร้อมดื่มแบบ Specialty ที่เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าคอกาแฟ น�้ำผสม
วิตามิน เครื่องดื่มวิตามิน และฟังก์ชันนอลดริงก์อ่ืนๆ จะเติบโตได้ดี
กว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของตลาด เนื่องจากยังสามารถดึงดูด
กลุ่มผู้บริโภคที่ยังมีก�ำลังซื้อและมองหาเครื่องดื่มใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์
เฉพาะได้
ศู น ย์ วิจั ย กรุ ง ศรี คาดการณ์ ว ่ า การบริโ ภคเครื่อ งดื่ ม ใน
ประเทศ (สัดส่วน 90% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด) ปี 2564 หดตัว
ต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น เนือ่ งจากก�ำลังซื้อยังคงเปราะบางตามภาวะซบเซา
ทางเศรษฐกิ จ และการแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ที่ ยั ง รุ น แรง
ปี 2565-2567 ตลาดในประเทศมีแนวโน้มเติบโตได้ในระดับต�่ำตาม
ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตลาดเครื่องดื่ม
ประเภทหลั ก ทั้ง น�้ ำ อั ด ลม เบี ย ร์ และสุ ร า นอกเหนื อ จากวิก ฤต
COVID-19 แล้วยังเผชิญข้อจ�ำกัดจากผลของมาตรการภาครัฐในการ
ลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มกลุ่มที่ส่งผลกระทบหรือมีผลข้างเคียง
ต่อสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
น�ำ้ ตาลสูง เป็นต้น นอกจากนี้ ก�ำลังซื้อของกลุม่ ผูบ้ ริโภคฐานรากทีอ่ ยู่
ในระดับต�่ำยังเป็นปัจจัยบั่นทอนอีกส่วนหนึ่งด้วย

แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ปี 2565-2567
ศูนย์วิจัยกรุงศรี คาดการณ์ว่า รายได้ของอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มโดยรวมในปี 2565-2567 มีแนวโน้มเติบโตตามตลาดใน
ประเทศซึ่งเป็นตลาดหลัก โดยคาดว่าปี 2564 มูลค่าจ�ำหน่ายจะหดตัว
ต่อเนื่องจากปี 2563 เนื่องจาก COVID-19 กระทบก�ำลังซื้อของผู้
บริโภค ส่วนปี 2565-2567 มูลค่าจ�ำหน่ายจะกลับมาเติบโตตามภาวะ
เศรษฐกิจและภาคท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัว ด้านตลาดส่งออกมีแนว
โน้มหดตัวหรือเติบโตไม่มากนัก เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการไทยมีฐานการ
ผลิตในตลาดอาเซียนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก ส�ำหรับการปรับขึ้น
ภาษีความหวานจะเป็นภาระต้นทุนของผูผ้ ลิตน�ำ้ อัดลมซึ่งอาจมีผลลด
ทอนอัตราก�ำไรอยู่บ้าง
  
อย่างไรก็ตามไทยสามารถผลิตเครื่องดื่มนานาชนิดสนอง
ความต้องการผูบ้ ริโภคในประเทศ (สัดส่วน 90% ของปริมาณผลผลิต)
ได้เพียงพอ มีการน�ำเข้าเฉพาะเครื่องดื่มระดับบนที่มีราคาแพงบาง
ประเภท อาทิ ไวน์ และวิสกี้ นอกจากนี้ ไทยยังสามารถส่งออกคิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 10% ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ ในปี 2563
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในไทยมีโรงงานที่จดทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจ�ำนวน 420 แห่ง แบ่งเป็น 1) โรงงานเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ 340 แห่ง คิดเป็นสัดส่วน 81% ของจ�ำนวนโรงงานผลิต
เครื่องดื่มทั้งหมด
ด้านการส่งออกเครื่องดืม่ ของไทยส่วนใหญ่เป็นเครือ่ งดืม่ ไม่มี
แอลกอฮอล์ คิดเป็นสัดส่วน 88% ของมูลค่าส่งออกเครื่องดืม่ ทั้งหมด
ของไทย โดยเครื่องดื่มที่ไทยมีศักยภาพส่งออก อาทิ น�้ำอัดลม ชา
พร้อมดื่ม กาแฟพร้อมดื่ม มีตลาดอาเซียนเป็นตลาดส่งออกหลัก
สัดส่วนประมาณ 64% ของมูลค่าส่งออกเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
รองลงมาคือ สหรัฐฯ (12%) ส่วนการส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีสัดส่วน 12% ของมูลค่าส่งออกเครื่องดื่มทั้งหมด ตลาดส่งออก
ส� ำ คั ญ คื อ อาเซีย น สั ดส่ ว น 69% ของมู ล ค่ า ส่ ง ออกเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ทั้งหมด รองลงมา คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (6%) ญีป่ นุ่
(5%) และจีน (4%) ตามล�ำดับ

ด้านตลาดต่างประเทศ ช่วงปี 2564-2567 เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์มแี นวโน้มหดตัวต่อเนือ่ ง ผลจากเมียนมาซึ่งเป็นตลาดส่ง
ออกหลักห้ามน�ำเข้าผ่านชายแดนทางบกซึง่ เป็นช่องทางส่งออกหลัก
ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปตาม
ภาวะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม การทยอย
ออกไปลงทุนตั้งฐานการผลิตของผูผ้ ลิตไทยในตลาดส่งออกหลักอาจ
ท�ำให้การส่งออกจากแหล่งผลิตในไทยลดความส�ำคัญลงเป็นล�ำดับ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
จากการทีบ่ ริษทั ฯ มีการว่าจ้างผูผ้ ลิตภายนอกเป็นหลักในการ
ผลิตสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 และร้อยละ 78 ของยอดซื้อสินค้า
ส�ำเร็จรูปทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี 2563 และปี 2564 ตามล�ำดับ
โดยมีทั้งกรณีที่ผู้รับจ้างผลิตสัง่ ซื้อวัตถุดิบเอง และกรณีที่บริษัทฯ
เป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบส่งให้แก่ผู้รับจ้างผลิต อย่างไรก็ตาม จากการที่
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษทั ฯ
จึงจ�ำเป็นต้องเป็นผู้คัดเลือกผู้ผลิต/ผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบหลัก ได้แก่
ชา กาแฟ นม ซึ่งในขั้นตอนเริ่มแรกในการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้คัดเลือกวัตถุดิบจากผู้ผลิต/
ผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งต่างๆ ในการพัฒนาสูตร
การผลิตเพื่อให้ได้เครื่องดืม่ ทีม่ รี สชาติและคุณสมบัตติ า่ งๆ เป็นไปตาม
ทีต่ อ้ งการ โดยบริษทั ฯ จะมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดบิ และหากเป็นวัตถุดบิ หลัก บริษทั ฯ จะมีการเยีย่ มชมและตรวจ
สอบโรงงานของผู้ผลิตรายใหม่ก่อนที่จะอนุมัติให้เป็นผู้ผลิต/ผู้จัด
จ�ำหน่าย รวมถึงการตรวจสอบประจ�ำปี ซึ่งบริษัทฯ จะท�ำการทบทวน
ผลการประเมินทุก 6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณภาพและประวัตกิ าร
ส่งมอบวัตถุดิบเป็นหลัก
ในกรณีทผี่ รู้ บั จ้างผลิตสั่งซื้อวัตถุดบิ เอง หากเป็นวัตถุดบิ หลัก
ผู้รับจ้างผลิตจะต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิต/ผู้จัดจ�ำหน่ายรายที่
บริษัทฯ ก�ำหนดเท่านั้น เนื่องจากการใช้วัตถุดิบจากแหล่งหรือจาก
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัตถุดบิ ทีแ่ ตกต่างกัน สูตรการผลิตก็จะต้องแตก
ต่างกันเพื่อให้ได้รสชาติและคุณสมบัติต่างๆ เป็นไปตามที่ก�ำหนด
ดังนั้น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะมีการพัฒนาสูตรการผลิต
ส�ำรองส�ำหรับแหล่งวัตถุดบิ ทีแ่ ตกต่างกันประมาณ 2-3 แหล่ง เพือ่ ลด
การพึ่งพิงผู้ผลิต/ผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง
วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ต้องจัดหาให้กับผู้รับจ้างผลิตและ
โรงงานผลิตเครื่องดืม่ ปรุงส�ำเร็จชนิดผงของบริษทั ฯ เอง ประกอบด้วย
กาแฟ ชา น�้ำตาล นม ซึ่งบริษัทฯ จัดหาจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัด
จ�ำหน่ายในประเทศทั้งหมด โดยผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายจะต้อง
ส่งตัวอย่างวัตถุดิบให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ท�ำการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและทดสอบรสชาติและคุณสมบัติ
ต่างๆ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าวัตถุดิบดังกล่าวที่จะสั่งซื้อนั้นมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานที่ได้ก�ำหนดไว้ก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบจาก
ผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายแต่ละราย นอกจากนี้ หลังจากที่มีการ
ตกลงสั่งซื้อแล้ว บริษัทฯ รวมถึงผู้รับจ้างผลิตจะท�ำการสุ่มตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุดบิ ทุกครั้งทีผ่ ผู้ ลิตและ/หรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายน�ำวัตถุดบิ
มาส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาเป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องดืม่
จะมีมาตรฐานตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด

ส�ำหรับวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร เช่น กาแฟ
น�้ำตาล เป็นต้น บริษัทฯ จะเริ่มเจรจาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ผลิตและ/
หรือผู้จัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากแผนการขายและแผนการผลิต
ประจ�ำปี ในส่วนของน�้ำตาลจะมีการจัดท�ำสัญญาซื้อขายเป็นรายปี
ซึ่งจะก�ำหนดปริมาณและราคาซื้อขายไว้ โดยราคาซื้อขายดังกล่าวจะ
เป็นราคาทีร่ วมค่าขนส่ง ดังนัน้ หากราคาน�ำ้ มันดีเซลมีการเปลีย่ นแปลง
ถึงช่วงราคาที่ก�ำหนด ก็จะมีการปรับราคาซื้อขายน�้ำตาลที่รวมค่าขน
ให้เป็นไปตามราคาทีร่ ะบุไว้ในสัญญา และในส่วนของกาแฟจะเป็นการ
เจรจาและแจ้งปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการใช้กับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัด
จ�ำหน่ายไว้ลว่ งหน้าทั้งปี โดยจะก�ำหนดราคาซื้อขายไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจมีปริมาณ
วัตถุดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้าตามแผนที่
วางไว้

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตของบริษทั ฯ ไม่มมี ลภาวะทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ถือปฎิบัติตามระเบียบของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และข้อก�ำหนดของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด

การวิจัยและพัฒนา
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างความแตกต่างของสินค้าด้วยความ
หลากหลายทั้งรูปแบบและรสชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษทั ฯ มีหอ้ งแล็บ
ที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เอง ประกอบกับมี
ทีมงานฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์จำ� นวน 16 คน ทีม่ คี วามรูค้ วาม
ช�ำนาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องดืม่ มาเป็นเวลานาน
ท�ำให้สามารถคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทมี่ เี อกลักษณ์และความ
แตกต่างออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างคาแรกเตอร์ให้
ชาเขียวไม่จ�ำเป็นต้องมีสีเขียว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Super Power
from Super Fruit การพัฒนาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชิ้นเนื้อ
ผลไม้ภายใต้ตราสินค้า “สวัสดี” เป็นต้น ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนา
ของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์รว่ มกับลูกค้าในการพัฒนา
สูตรเครื่องดื่มเพื่อน�ำไปวางจ�ำหน่ายในร้านค้าของลูกค้า
2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้คิดและ
พัฒนาสูตรการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ
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กระบวนการในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
จะเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายการตลาด  ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยฝ่ายการตลาดจะศึกษาและติดตามแนวโน้ม
ตลาดเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อศึกษาโอกาสทาง
ธุรกิจ ส�ำรวจความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริโ ภคอย่ า งใกล้ ชิด และฝ่ า ยวิจั ย และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ จะด�ำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project
Feasibility) หลังจากนั้นฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะท�ำหน้าที่
ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์
ที่สามารถตอบสนองต่อโจทย์ที่ได้รับเพื่อให้ทีมงานฝ่ายขายน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ลูกค้าพิจารณา
ในปีนี้บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มของเครื่องดื่ม
ซึ่งเป็นสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของลูกค้า และผู้บริโภค
โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท อัลก้า พลัส จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต
น�้ำแร่อัลคาไลน์ธรรมชาติหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ใช้แหล่งน�้ำจาก
กาญจนบุรี แหล่งน�ำ้ อัลคาไลน์ธรรมชาติทดี่ ที สี่ ดุ (แหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
คือไม่ผ่านการสังเคราะห์จากเครื่อง ท�ำให้ไม่มีโลหะหนักหรือสารเคมี
สะอาด ปลอดภัย และยังได้มาตราฐานสากล)  

ในส่ ว นของค่ า ใช้ จ ่ า ยในการวิจั ย และพั ฒ นาของบริษั ท ฯ
ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ค่าใช้จา่ ย
ในการทดลองผลิตสินค้า (Test Run) ค่าใช้จ่ายในตรวจวิเคราะห์ทาง
ชีววิทยาส�ำหรับสินค้าที่ผลิตที่โรงงานของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการ
ทดสอบตลาด (Consumer Test) และค่าใช้จา่ ยส�ำหรับสินค้าตัวอย่าง
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ
สรุปได้ดังนี้

ปี

หน่วย : ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

2562
2563
2564

3.88
5.81
10.83

กระบวนการผลิตของโรงงานของบริษัท
โรงงานของบริษทั ฯ เป็นโรงงานผลิตเครื่องดืม่ ปรุงส�ำเร็จชนิด
ผง โดยกระบวนการผลิตทีใ่ ช้เป็นแบบ “Dry Mix” ซึ่งเป็นกระบวนการ
ทีจ่ ะน�ำวัตถุดบิ ทีผ่ า่ นการเตรียมมาผ่านเครื่องผสมแบบ High Speed
Mixer เพื่อให้วัตถุดิบผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งนี้ กระบวนการ
ผลิตเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผงของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 5
ขั้นตอนหลัก ดังนี้

การตรวจรับวัตถุดิบ

✔
✔
✔
✔
✔
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Alkaline Mineral Water from Natural
: ไม่ตกค้างในร่างกาย สามารถขับออกได้ตามธรรมชาติ
Electrolyte Water from Natural
: แร่ธาตุและเกลือแร่จากธรรมชาติ บรรเทาความอ่อนเพลีย
ช่วยรักษาสมดุลการท�ำงานต่างๆ ของร่างกาย
Come from a naturally high pH source
: pH จากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรับแต่ง มีความคงตัว
ตลอดอายุสินค้า
100% Recycle and Upcycle
: Eco-friendly ขวดและฝาสามารถรีไซเคิลได้
Stand for Premium product for active
and Healthy lifestyle
: ทางเลือกใหม่ ส�ำหรับผู้บริโภคที่ชอบท�ำกิจกรรม และรักสุขภาพ

การเตรียมวัตถุดิบ
การผสม
การบรรจุซอง
การบรรจุหีบห่อ
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1. การตรวจรับวัตถุดิบ
พนักงานควบคุมคุณภาพจะท�ำการตรวจสอบวัตถุดบิ ทีร่ บั
เข้าคลังสินค้า โดยตรวจสอบจากใบควบคุมคุณภาพ (Certificate of
Analysis : COA) ที่ได้รับจากผู้ขาย และตรวจวิเคราะห์ค่าทางเคมี
ต่างๆ ตามคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ แต่ละประเภท รวมถึงตรวจสอบบรรจุ
ภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด จากนั้นพนักงานคลังสินค้าจะ
ท�ำการตรวจนับจ�ำนวนวัตถุดบิ ตามใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และ
จัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้าตามหลักการ First In First Out (FIFO)
และ First Expire First Out (FEFO) เพื่อความสะดวกในการน�ำ
วัตถุดิบไปใช้ต่อไป

2. การเตรียมวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ผ่านการตรวจรับแล้วจะถูกน�ำมาเตรียมก่อน
การน�ำไปผสม โดยเริ่มจากการร่อนกรองสิ่งเจือปนด้วยเครื่องร่อน
วัตถุดบิ แบบ Vibration Screen จากนั้นวัตถุดบิ จะถูกน�ำไปชั่งน�ำ้ หนัก
ตามสูตรทีก่ ำ� หนดไว้ และเก็บใส่ถงุ ปิดสนิท ซึ่งวัตถุดบิ แต่ละชนิดจะถูก
ก�ำหนดรหัสแล้วจัดเป็นชุด (Batch) เตรียมพร้อมส�ำหรับการผสมใน
ขั้นตอนต่อไป จากนั้นพนักงานควบคุมคุณภาพจะท�ำการตรวจสอบ
น�ำ้ หนักของวัตถุดบิ ทุกชุด รวมทั้งตรวจสอบส่วนผสมตามสูตรให้ครบ
ถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการผสมในขั้นตอนต่อไป

3. การผสม
วัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการ
ผสมด้วยเครื่องผสมแบบ High Speed Mixer โดยใช้เวลาในการผสม
ทั้งสิ้นประมาณ 3 นาที โดยจะต้องควบคุมห้องผสมให้มีความชื้น
สัมพัทธ์ไม่เกินร้อยละ 55 และอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส
หลั ง จากนั้น วั ต ถุ ดิบ ที่ ผ สมเสร็จ แล้ ว จะถู ก เทลงถั ง ปิ ดสนิ ท เพื่อ
รอท�ำการบรรจุต่อไป
ในกระบวนการนี้ พนักงานควบคุมคุณภาพจะท�ำการสุ่ม
เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผสมเสร็จแล้วเพื่อน�ำมาตรวจสอบคุณภาพ
โดยการตรวจสอบลักษณะทางด้านกายภาพ เช่น ลักษณะปรากฏของ
ผลิตภัณฑ์ สิ่งเจือปนหรือสิ่งแปลกปลอม การเข้ากันของส่วนผสม

เป็นต้น และการตรวจสอบค่าทางเคมีต่างๆ เช่น ปริมาณความหวาน
(% Brix), ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง (pH), ปริม าณความชื้น
(% Moisture), ค่าความหนาแน่นรวม (Bulk Density) และการ
ประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory Test) เพื่อตรวจสอบ
รสชาติ เป็นต้น

4. การบรรจุซอง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากการผสมจะถู ก น� ำ ไปกรองผ่ า น
ตะแกรงร่อนเพื่อกรองสิ่งแปลกปลอมอีกครั้ง แล้วท�ำการตรวจสอบ
เศษโลหะผ่านแท่งแม่เหล็กตรวจจับเศษโลหะ (Magnetic Trap) จาก
นั้น จึง บรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ล งในซองบรรจุ ภั ณ ฑ์ ด ้ ว ยเครื่อ ง Auto
Packing พร้อมประทับตราวันที่ผลิต วันหมดอายุ และเวลาในการ
ผลิตไว้บนซองบรรจุภัณฑ์
ในกระบวนการนี้ พนั ก งานควบคุ ม คุ ณ ภาพจะท� ำ การ
สุ่มตรวจสอบน�้ำหนักของสินค้าหลังจากบรรจุลงซอง และชั่งน�้ำหนัก
สินค้าให้ได้ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด จากนั้นจะท�ำการสุม่ ตรวจสอบรอย
ซีลของซองบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วซึมของสินค้า และสุ่มเก็บ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อน�ำไปตรวจสอบทางด้านกายภาพและตรวจ
วิเคราะห์ค่าทางเคมีต่างๆ ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด

5. การบรรจุหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจะถูกบรรจุ
ลงกล่อง พร้อมระบุหมายเลขชุดทีผ่ ลิตและวันหมดอายุลงทีก่ ล่อง จาก
นั้นกล่องจะถูกจัดเรียงลงบนพาเลทและน�ำไปเก็บในคลังสินค้าเพื่อรอ
การจ�ำหน่ายต่อไป
ในกระบวนการนี้ พนักงานควบคุมคุณภาพจะสุ่มตรวจ
จ�ำนวนซองทีบ่ รรจุลงกล่อง ตรวจสอบน�ำ้ หนัก การจัดวางกล่องสินค้า
ลงบนพาเลท และสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าไปตรวจเพาะเชื้อเพื่อน�ำไป
วิเคราะห์ค่าทางจุลชีววิทยา จากนั้นพนักงานจะรวบรวมผลการตรวจ
สอบคุณภาพทั้งหมดในแต่ละรอบของการผลิตเพื่อน�ำไปเปรียบเทียบ
กับข้อก�ำหนดสินค้าส�ำเร็จรูป (Finished Product) เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ
30 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี
ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส�ำรองตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่าง

ไปจากนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ สภาพ
คล่องทางการเงิน และความจ�ำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเพื่อบริหาร
กิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน

2.  การบริหารจัดการความเสีย่ ง
การบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งของ
องค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นกลไกส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไป
สูก่ ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององค์กร โดยการบริหารความเสีย่ งจะต้องสอดคล้องกับแผน
ธุรกิจ และแผนการด�ำเนินงานต่างๆ ขององค์กร ภายใต้สภาวการณ์
ในปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  การตัดสินใจ และสามารถน�ำไป
ใช้กับองค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารขององค์กรได้เป็นอย่างดี

บริษั ท ฯ ได้ จั ด ตั้ง คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งเพื่อ
ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริห ารความเสี่ ย งในภาพรวมให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ที่ เ ป็ น คณะท� ำ งานภายในองค์ ก รที่ ม าจากตั ว แทนของแต่ ล ะฝ่ า ย
ท�ำหน้าทีร่ ว่ มก�ำหนดกรอบ และแนวทางการบริหารความเสีย่ ง ประเมิน
ความเสี่ยง จัดท�ำดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กรและขอบเขตความรับผิดชอบ

กรอบการบริหารความเสี่ยง
กรอบการบริหารความเสี่ยงมีไว้เพื่อให้การด�ำเนินการและ
บริหารจัดการความเสีย่ งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสนับสนุน
การด�ำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร  
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดโครงสร้างและองค์ประกอบของการบริหารความเสีย่ ง
ตามแผนภาพ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายงานต่างๆ และพนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ/ผูต้ รวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นตัวแทนของคณะกรรมการ
บริษัทซึ่งท�ำหน้าที่ประเมินความเพียงพอความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร สอบทานให้
บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม  ทั้งนีไ้ ด้มอบหมายให้
ผู้ตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ประเมินความเพียงพอ ความเชื่อถือได้
และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ตามหลักการ COSO และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบและ
ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านตามข้ อ เสนอแนะและรายงานผลการ
ตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 กรรมการบริหารความเสีย่ งทีม่ าจากคณะกรรมการบริษทั
กลุ่มที่ 2 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาจากฝ่ายจัดการ
โดยต�ำแหน่งประกอบด้วย
		
1 กรรมการผู้จัดการ
		
1 หัวหน้าการตลาด
1 หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน
		
		
1 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งทีม่ าจากตัวแทนของ
แต่ละฝ่าย ท�ำหน้าที่ร่วมก�ำหนดกรอบ และแนวทางการบริหารความ
เสีย่ ง ประเมินความเสีย่ ง จัดท�ำดัชนีชี้วดั ความเสีย่ ง และเสนอแนะแนว
ทางควบคุมและลดความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯได้มีการจัดกลุ่มความเสี่ยง โดยอ้างอิงกรอบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงส�ำหรับทุกฝ่ายขององค์กร ดังนี้
1. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (C:Compliance
Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรือ กฎระเบี ย บ หรือ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
ปฏิบัติงาน
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F:Financial Risk) ความเสี่ยง
ทีเ่ กิดขึ้นจากความไม่พร้อมใน เรื่องงบประมาณ การเงิน เช่น ด้านอัตรา
แลกเปลียน จากอัตราดอกเบี้ย ด้านเครดิต ด้านการลงทุน เป็นต้น
3. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (O:Operation Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการ ปฎิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
4. ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์ (S:Strategic) ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารงาน และ
การน�ำไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร

ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งที่เกิดจากปัจจัย
ภายในและภายนอก รวมทั้งแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุปัจจัยความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าให้กับบริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 และร้อยละ 95 ของรายได้
จากการขายรวมในปี 2563 และปี 2564 ตามล�ำดับ ดังนั้น หากบริษทั ฯ

สูญเสียลูกค้ารายดังกล่าว หรือลูกค้ารายดังกล่าวลดปริมาณการซื้อ
สินค้าจากบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการ
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้พิจารณา
ลดระดับความเสี่ยงนี้จากระดับสูงเป็นระดับปานกลาง
จากการที่บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) (“CPALL”)
ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า
“7-Eleven” ในประเทศไทยทีม่ ชี อ่ งทางการจัดจ�ำหน่ายกระจายอยูท่ ั่ว
ทุกภูมิภาคในประเทศและมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี
2564 มีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศรวมประมาณกว่า 13,000 สาขา
(ข้อมูลจาก www.cpall.co.th)  ท�ำให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้า
จากบริษทั ฯ เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายมีปริมาณทีส่ งู และเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
เช่นเดียวกัน โดย CPALL ถือเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
และแข็งแกร่ง
การที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้จัดจ�ำหน่ายที่ด�ำเนินงานร่วมกับ
ลูกค้าภายใต้ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน (Key Strategic
Partner) ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ จาก
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น การที่สินค้าของบริษัทฯ อยู่กับ
ผู้บริโภคของ 7-Eleven มาเป็นเวลานานกว่า 19 ปี โดยผู้บริโภคติด
และคุ้นชินกับรสชาติในเครื่องดื่มของบริษัทฯ แล้วท�ำให้โอกาสที่จะ
เปลีย่ นสินค้าเป็นไปได้ยากมาก ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ของบริษทั ฯ โดยเป็นการด�ำเนินงานในลักษณะทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ให้
แก่ทงั้ สองฝ่าย โดยนอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าระหว่างกันแล้ว
บริษทั ฯ จะท�ำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด มีการแลกเปลีย่ นแนวคิด
รวมถึงร่วมกับลูกค้าในการก�ำหนดแผนธุรกิจร่วมกัน พัฒนาสินค้า
และออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ต อบสนองต่ อ โจทย์ ข องลู ก ค้ า และ
สถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจะ
เห็นได้ว่าจากยอดขายทั้งหมดที่บริษัทฯ จ�ำหน่ายสินค้าให้แก่ CPALL
นั้นไม่ได้มาจากสินค้าเดิมเท่านั้น ในแต่ละปีบริษทั ฯ มีการพัฒนาสินค้า
ใหม่ร่วมกับลูกค้าเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มสินค้าอื่นๆ จากเดิมมีเพียง
ธุรกิจเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียว โดยปัจจุบันธุรกิจเครื่องดื่มเองก็มี
การเติบโตมากขึ้น เช่น เครื่องดื่มชงสดในมุม All Café ของร้าน
7-Eleven เครื่อ งกดเครื่อ งดื่ ม ร้ อ น เป็ น ต้ น อี ก ทั้ง ยั ง มี ธุ ร กิ จ
เครื่องเขียน และธุรกิจ Non-Food เข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง
เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มประเภทสินค้าหลักของ CPALL และถือว่า
เป็นการกระจายความเสี่ยงอีกด้วย
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พัฒนาการกลุ่มสินค้าในร้าน 7-Eleven ของบริษัทตั้งแต่ปี 2558-2564
2558

2559-2560

2561

2562

2563

2564

Cold Beverage Dispenser
Milk Tea
Espresso
1
1 #4 Bowl
† Latte
					
1
1

Milk Tea
Espresso
#4 Bowl

Milk Tea
Espresso
1 #4 Bowl
1 Latte
† Hershey’s

1

1

1

1

1

1
1
1
1

Milk Tea
Espresso
#4 Bowl
Latte
Hershey’s

1
1
1
1
1

Milk Tea
Espresso
#4 Bowl
Latte
Hershey’s

1
1
1
1

Milk Tea
Espresso
#4 Bowl
Latte

All Café
1 Green Tea
			
1 Milk Tea
			
1 Lemon Tea
				

Green Tea
1 Green Tea
1 Green Tea
Milk Tea
1 Milk Tea
1 Milk Tea
1 Lemon Tea
1 Lemon Tea
1 Lemon Tea
1 Supply use
† Yogurt Menu, 1 Supply use
Supply use
							
† Taiwan Milk Tea 1 Taiwan Milk Tea
									
† Topping and
Upsizing 22 Oz
1

1

1

1
1
1

1
1

Green Tea
Milk Tea
Lemon Tea
Supply use
Taiwan Milk Tea
Topping and
Upsizing 22 Oz

Hot Beverage Dispenser
			

1

Hot Beverage
Dispenser

1

Hot Beverage
Dispenser

1

Hot Beverage
Dispenser

1

Hot Beverage
Dispenser

1

Hot Beverage
Dispenser

Bakery
			

1

A Smile

1

A Smile

1

A Smile

            -

             -

Stationary
			
1 TACC Stationary 1 TACC Stationary 1 TACC Stationary 1 TACC Stationary              												

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
การที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับ CPALL มาเป็น
เวลานานกว่า 19 ปี ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ถึงความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับบริษัทฯ ประกอบกับในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับ
รางวัล Partnership Award 2013 “Best of Business Growth”
จาก CPALL ซึ่งเป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่คคู่ า้ ทีส่ นับสนุนการท�ำงานเป็น
อย่างดีและมีผลการด�ำเนินงานเติบโตดีเยี่ยม โดยผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวล้วนแต่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ จึงแสดงให้
เห็นว่าบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเทียบเท่ากับองค์กรชั้นน�ำ
ของประเทศ และบริษัทฯได้รับ Exclusive Contract ระยะเวลา 3 ปี
และได้มีการต่อสัญญาตามปกติอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้บริหารจึง
เชื่อมั่นว่าบริษทั ฯ จะสามารถรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายดังกล่าว
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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          โดยในส่วนของ B2B บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการสร้างการ
เติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรหลักทางธุรกิจมาโดยตลอด ในส่วนของ
B2C ธุรกิจมีการเติบโตมากขึ้นแต่สดั ส่วนอาจจะเติบโตไม่ทนั ตาม B2B
เนื่องจากมีขนาดตลาดที่ใหญ่มาก ดังนี้
1

B2B   มีการเพิ่มเมนูในมุม All Café ที่ร้าน 7-Eleven
ได้แก่ ชานมบุก ซึ่งจะเป็น Signature Menu ที่วางขาย
ตลอดทั้งปีทกุ สาขาทีม่ ี All Café และมีการเพิ่มขนาด Size
ของเครื่องดื่มจาก 16 oz. เป็น 22 oz. ซึ่งเป็นการรับรู้
รายได้เต็มปีในปีนี้ และเป็นอีกส่วนหนึง่ ทีม่ กี ารเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
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B2C   มีกลุ่มธุรกิจ License Business โดยในปีนี้มี
คาแรคเตอร์ใหม่ 2 ตัวจากแบรนด์ไทย และกลุ่ม Café
Business (Muanchon, Arabitia, Jungle, CP Fresh
Mart, Black Canyon, กาแฟพันธุ์ไทย, Bao Café)
มีการวางแผนธุรกิจร่วมกัน และพัฒนาเครื่องดื่มหรือ
สินค้าใหม่ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้า Café Business อย่าง
ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายการส่งเครื่องดื่มเข้า Lotus’s
ทั้งใน Lotus’s Hyper Market และ Lotus’s go Fresh ซึ่งปีท่ี
ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนสาขาและรูปแบบสาขาที่ค่อนข้างรวดเร็ว
ถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่สำ� คัญในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ให้เติบโต
ได้อีกทางหนึ่ง
ในปีนี้บริษัทฯ แสดงศักยภาพความเป็น Tea and coffee
creative solution ในไทย และเพื่อเป็นการเติมเต็ม Portfolio โดย
จับมือร่วมธุรกิจกับ BONCAFÉ เพื่อพัฒนาเครือ่ งดื่มปราศจาก
แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ผลิตและจ�ำหน่ายเครือ่ งดื่มดังกล่าว ผ่าน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในฐานะคู่ค้าพันธมิตรภายใต้จุดประสงค์ร่วม
คือร่วมพัฒนาและเป็นศูนย์นวัตกรรมวิจยั พัฒนาและผลิตอย่างครบ
วงจรให้แก่กันและกัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีนโยบายที่จะลด
ความเสีย่ งจากการพึ่งพิงลูกค้ารายดังกล่าว โดยได้รว่ มพัฒนาเครื่อง
ดื่มในโถกดเพื่อจ�ำหน่ายให้กับร้านอาหารที่เป็นธุรกิจเครือข่ายอาหาร
(Food Chain) ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการจ�ำหน่ายสินค้าผ่าน
ตราสินค้าของบริษทั ฯ ให้มากขึ้น และมีการออกงานแสดงสินค้าต่างๆ
ทั้งในและต่างประเทศเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้า
ของบริษั ท ฯให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก และช่ ว ยท� ำ ให้ ส ามารถขยายตลาดให้
ครอบคลุมฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับจ้างผลิต
ภายนอก (Original Equipment
Manufacturer หรือ OEM)  
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ว่าจ้างบริษทั ผูร้ บั จ้างผลิตภายนอกเป็นหลัก
ในการผลิตสินค้า โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ มีการว่าจ้างผูร้ บั จ้างผลิตหลัก
จ�ำนวน 7 ราย โดยการว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79  
และร้อยละ 78 ของยอดซื้อสินค้าส�ำเร็จรูปทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี
2563 และปี 2564 ตามล�ำดับ และบริษัทฯ มีสินค้าใหม่ที่ออกจ�ำหน่าย
โดยซื้อสินค้าส�ำเร็จรูปจากผูร้ บั จ้างผลิต  ดังนั้น บริษทั ฯ จึงอาจมีความ
เสี่ ย งหากผู ้ รั บ จ้ า งผลิ ต ไม่ ส ามารถผลิ ต สิ น ค้ า ให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานที่ก�ำหนด หรือไม่สามารถส่งมอบสินค้าในปริมาณและเวลา
ตามที่ก�ำหนด รวมถึงหากผู้รับจ้างผลิตไม่ผลิตสินค้าให้แก่บริษัทฯ
ต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการคัดเลือกผูร้ บั จ้างผลิตอย่างมาก
และมีการก�ำหนดระเบียบปฏิบตั เิ รื่องการคัดเลือกและประเมินผูร้ บั จ้าง
ผลิตไว้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาเบื้องต้นจากความเชี่ยวชาญใน
การผลิ ต ก� ำ ลั ง การผลิ ต ที่ ส ามารถรองรั บ ค� ำ สั่ง ซื้อ ของบริษั ท ฯ
ความน่าเชื่อถือและฐานะทางการเงิน หากผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นดัง
กล่าวแล้ว ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะท�ำการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของโรงงานผู้รับจ้างผลิต ตรวจสอบขั้นตอนและ
กระบวนการผลิต การทดลองผลิตสินค้าตัวอย่าง และการผลิตสินค้า
ครั้งแรก (First Batch Production) โดยบริษัทฯ มีข้อก�ำหนดว่า
โรงงานของผู้รับจ้างผลิตทุกรายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตสินค้า เช่น มาตรฐาน GMP และมาตรฐาน HACCP จาก
หน่วยงานที่รับรอง (Certified Body) โดยที่ผ่านมาผู้รับจ้างผลิต
ทุกรายต่างก็สามารถผลิตสินค้าได้ตามคุณภาพและมาตรฐาน และ
สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด ประกอบกับการ
ที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับจ้างผลิตส่วนใหญ่มาเป็นเวลา
นานกว่า 3-10 ปี ท�ำให้ผบู้ ริหารมั่นใจว่าบริษทั ฯ จะสามารถรักษาความ
สัมพันธ์กับผู้รับจ้างผลิตได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องต่อไปในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทฯมีการก�ำหนดผู้รับจ้างผลิตภายนอกที่
ส�ำคัญ โดยจัดท�ำเป็นหนังสือความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อตอกย�้ำ
ความเป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจ แสดงถึงความมุ่งมุ่นระหว่างสอง
บริษัทที่จะด�ำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง อย่างไร
ก็ตาม นอกเหนือจากผูร้ บั จ้างผลิตหลักดังกล่าวแล้ว บริษทั ฯ ก็มกี าร
ว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตรายอื่นๆ เป็นครั้งคราวเพื่อรักษาความสัมพันธ์
ทีด่ ี และลดความเสีย่ งจากการพึ่งพิงผูร้ บั จ้างผลิตน้อยราย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จชนิดผง ไม่ได้มีกระบวนการผลิตที่ซับ
ซ้อนหรืออาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงท�ำให้สามารถหาโรงงานที่ได้
มาตรฐานที่บริษัทฯ สามารถเลือกใช้บริการได้ไม่ยาก ยิ่งไปกว่านั้น
ในปี 2556 บริษัทฯ ยังได้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงส�ำเร็จ
ชนิ ด ผงของบริษั ท ฯ เอง ซึ่ง จะช่ ว ยให้ บ ริษั ท ฯ มี ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการและขั้นตอนในการผลิตสินค้า การควบคุมต้นทุนการผลิต
และอัตราการสูญเสียจากการผลิต (Yield Loss) และสามารถต่อรอง
เงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ กับบริษทั ผูร้ บั จ้างผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  โดยในปีนบี้ ริษทั ฯ มีการตั้งโรงงาน Pilot Plant ที่ จ.ชลบุรี
เพื่อรองรับก�ำลังการผลิตส�ำหรับธุรกิจในกลุ่ม B2B อีกด้วยจะเห็น
ได้วา่ บริษทั ฯ มีการกระจายความเสีย่ งไปยังโรงงานบ้านบึง โดยมีการ
เพิ่มไลน์ผลิต และมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้น ท�ำให้บริษัทมีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้นและโรงงานบ้านบึงยังได้รบั การรับรอง FSSC 22000 ซึ่งเป็น
มาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับทั่วโลก ในด้านการตรวจสอบและรับรอง
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความปลอดภัยของอาหารขั้นสูงสุด
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หากพิจารณาในทางกลับกัน ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณา
ว่าการที่มีนโยบายว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตในการผลิตสินค้าให้แก่บริษัทฯ
เป็นหลักนั้น จะเป็นการช่วยลดความเสีย่ งในแง่ของการมีฐานการผลิต
ที่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการมีโรงงาน
ผลิตสินค้าเอง ดังนั้น หากเกิดภัยทางธรรมชาติขึ้นทีบ่ ริเวณใดบริเวณ
หนึ่ง เช่น น�้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น บริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยน
ไปใช้โรงงานของผู้รับจ้างผลิตรายอื่นที่สามารถผลิตสินค้าให้บริษัทฯ
เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้
ศักยภาพและความแข็งแกร่งทีโ่ ดดเด่นและแตกต่างกันไปของผูร้ บั จ้าง
ผลิตแต่ละรายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่บริษัทฯ

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบหรือการขาดแคลนวัตถุดิบ
ที่ส�ำคัญ  
จากการทีบ่ ริษทั ฯ มีการว่าจ้างผูผ้ ลิตภายนอกเป็นหลักในการ
ผลิตสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 และร้อยละ.... ของยอดซื้อสินค้า
ส�ำเร็จรูปทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี 2563 และปี 2564 ตามล�ำดับ
โดยมีทั้งกรณีที่ผู้รับจ้างผลิตสัง่ ซื้อวัตถุดิบเอง และกรณีที่บริษัทฯ
เป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบส่งให้แก่ผู้รับจ้างผลิต อย่างไรก็ตาม จากการที่
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษทั ฯ
จึงจ�ำเป็นต้องเป็นผู้คัดเลือกผู้ผลิต/ผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบหลัก ได้แก่
ชา กาแฟ นม ซึ่งในขั้นตอนเริ่มแรกในการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้คัดเลือกวัตถุดิบจากผู้ผลิต/
ผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งต่างๆ ในการพัฒนาสูตร
การผลิตเพื่อให้ได้เครื่องดืม่ ทีม่ รี สชาติและคุณสมบัตติ า่ งๆ เป็นไปตาม
ทีต่ อ้ งการ โดยบริษทั ฯ จะมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดิบ และหากเป็นวัตถุดิบหลัก บริษัทฯ จะมีการเยี่ยมชมและ
ตรวจสอบโรงงานของผู้ผลิตรายใหม่ก่อนที่จะอนุมัติให้เป็นผู้ผลิต/
ผู้จัดจ�ำหน่าย รวมถึงการตรวจสอบประจ�ำปี ซึ่งบริษัทฯ จะท�ำการ
ทบทวนผลการประเมินทุก 6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณภาพและ
ประวัติการส่งมอบวัตถุดิบเป็นหลัก
ในกรณีทผี่ รู้ บั จ้างผลิตสั่งซื้อวัตถุดบิ เอง หากเป็นวัตถุดบิ หลัก
ผู้รับจ้างผลิตจะต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิต/ผู้จัดจ�ำหน่ายรายที่
บริษัทฯ ก�ำหนดเท่านั้น เนื่องจากการใช้วัตถุดิบจากแหล่งหรือจาก
ผู้ผลิต/ผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบที่แตกต่างกัน สูตรการผลิตก็จะต้อง
แตกต่างกันเพื่อให้ได้รสชาติและคุณสมบัตติ า่ งๆ เป็นไปตามทีก่ ำ� หนด
ดังนั้น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะมีการพัฒนาสูตรการผลิต
ส�ำรองส�ำหรับแหล่งวัตถุดบิ ทีแ่ ตกต่างกันประมาณ 2-3 แหล่ง เพือ่ ลด
การพึ่งพิงผู้ผลิต/ผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง
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วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ต้องจัดหาให้กับผู้รับจ้างผลิตและ
โรงงานผลิตเครื่องดืม่ ปรุงส�ำเร็จชนิดผงของบริษทั ฯ เอง ประกอบด้วย
กาแฟ ชา น�้ำตาล นม โดยผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายจะต้องส่ง
ตัวอย่างวัตถุดบิ ให้ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ท�ำการ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและทดสอบรสชาติและคุณสมบัติต่างๆ
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าวัตถุดิบดังกล่าวที่จะสั่งซื้อนั้นมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานทีไ่ ด้กำ� หนดไว้กอ่ นทีจ่ ะตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดบิ จากผูผ้ ลิต
และ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายแต่ละราย นอกจากนี้ หลังจากที่มีการตกลง
สั่ง ซื้อ แล้ ว บริษัท ฯ รวมถึ ง ผู ้ รั บ จ้ า งผลิ ต จะท� ำ การสุ ่ ม ตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุดบิ ทุกครั้งทีผ่ ผู้ ลิตและ/หรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายน�ำวัตถุดบิ
มาส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาเป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องดืม่
จะมีมาตรฐานตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีนโยบายในการ
เจรจาราคาวัตถุดบิ ต่าง ๆ ตามความต้องการใช้ในการผลิตทัง้ ทีบ่ ริษทั ฯ
ผลิตเองและว่าจ้างผูร้ บั จ้างผลิตภายนอกกับผูข้ ายในประเทศล่วงหน้า
เป็นรายปี โดยพิจารณาจากแผนการขายและแผนการผลิตที่ได้
ประมาณการไว้ และมี ก ารจั ด ท� ำ สั ญ ญาซื้อ ขายกั บ ผู ้ ข ายเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และมีการให้ทาง Key supplier ท�ำแผนงานบริหาร
ความเสีย่ งควบคูก่ นั ส�ำหรับวัตถุดบิ หลักทีส่ ำ� คัญ ทางฝ่ายพัฒนาและ
วิจัยผลิตภัณฑ์ร่วมกับ ฝ่ายจัดซื้อในการวางแผนหาและทดสอบ
second source ของวัตถุดิบที่ใช้ในปริมาณมากอีกด้วย
ฝ่ายจัดซื้อจะมีการติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของ
ปริมาณและราคาของวัตถุดิบที่ส�ำคัญอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถ
จัดหาวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอในราคาที่ท�ำให้บริษัทฯ มีต้นทุนการ
ผลิตที่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ ฝ่ายจัดซื้อจะท�ำหน้าที่ในการ
คัดสรรแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพอื่นๆ เพื่อน�ำมาให้ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท�ำการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของวัตถุดิบ
ทดแทนให้อยูใ่ นเกณฑ์เทียบเท่ากับวัตถุดบิ ทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั และมีการ
จัดหาแหล่งวัตถุดบิ เพิ่มเติมในภูมภิ าคทีแ่ ตกต่างกัน เพื่อให้ได้วตั ถุดบิ
จากแหล่งใหม่ที่มีคุณภาพเทียบเท่า และสามารถใช้ทดแทนกันได้ใน
การผลิต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการจัดหาวัตถุดิบที่จะใช้
ในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาสูตรส�ำรองกรณี
วัตถุดิบที่ส�ำคัญขาดแคลน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบจาก
การขาดแคลนวัตถุดิบ และเพื่อให้มั่นใจในรสชาติและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์
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4. ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
และการพึ่งพิงบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์  
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างความแตกต่างของสินค้าด้วยความ
หลากหลายทัง้ รูปแบบและรสชาติ สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา อีกทั้งจะช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น
ต้องผ่านกระบวนการท�ำงานหลายขั้นตอน ซึ่งต้องใช้เวลาและเงินลงทุน
ค่อนข้างสูง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษทั ฯ จึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการเตรียมความพร้อมของ
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูลในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การส�ำรวจความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในส่วน
ของคุณภาพสินค้า การจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การผลิต และ
มีการปรึกษาหน่วยงานหรือผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อช่วยออกแบบ
พัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต บริษทั ฯมีการวางแผนการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม่ๆ โดยมีการ Rotate Project หลากหลายกลุม่ ในแต่ละ
บุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรรายบุคคล  และมีการ
ทดลองสูตรโดยใช้แลปที่มีอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใกล้เคียงกับ
กระบวนการผลิ ต จริง เพือ่ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ตั ว แทนในด้ า น
คุณภาพใกล้เคียงกับกระบวนการผลิตภัณฑ์จริงตลอดจนการจัด
กิจกรรมทางการตลาดโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม
การขาย เพื่อให้ให้มั่นใจว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นทีร่ จู้ กั และเป็น
ที่นิยมของผู้บริโภค จากเหตุผลดังกล่าวบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยง
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจไม่ประสบความส�ำเร็จเมื่อออกสู่
ตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
ความรู้ ความช�ำนาญ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องดืม่ มา
เป็นเวลานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในพฤติกรรมการบริโภค สามารถ
คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างต่อเนือ่ ง โดยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั ฯ นั้น
จะเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเริ่มต้นจากการศึกษาตลาดและโอกาสทาง
ธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility)
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาด ตลอดจนการส�ำรวจ
ความต้องการของผูบ้ ริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั ฯ
จะได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากผูบ้ ริโภค ในปี 2559 บริษทั ฯ มีการเข้าร่วม

กับภาครัฐบาล โดยภาครัฐบาลได้มกี ารจัดท�ำโครงการเมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis) ซึง่ เป็นโครงการที่จะน�ำวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของไทย จึงท�ำให้บริษัทฯมีองค์ความรู้ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการรักษาบุคลากรด้าน
การวิจยั และพัฒนาซึ่งถือเป็นบุคลากรหลักให้ทำ� งานกับบริษทั ฯ อย่าง
ต่อเนือ่ งในระยะยาว เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเพิ่มทักษะ และความรูค้ วามสามารถของพนักงาน ซึ่งบุคลากรทาง
ด้านวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่ต่างก็ร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลา
นานตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดย
บริษัทฯ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและโปรโมท
บุคคลากรตามศักยภาพและผลงาน ดังนั้น ผู้บริหารจึงเชื่อมั่นว่า
นโยบายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรักษาบุคลากรทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ
ไว้ได้ในระยะยาว และจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็น
ทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค และประสบความส�ำเร็จในตลาดได้เป็นอย่างดี

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรักษาความลับ
ของสูตรการผลิต
จากการทีบ่ ริษทั ฯ มีการจ้างผูร้ บั จ้างผลิตภายนอกในการผลิต
สินค้าเครื่องดื่มประเภทชา และกาแฟ สูตรการผลิตสินค้าถือเป็น
สิ่งส�ำคัญที่บริษัทฯ ต้องรักษาไว้เป็นความลับ หากสูตรการผลิต
ดังกล่าวมีการรั่วไหลอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ได้ ดังนั้น บริษทั ฯ ได้มนี โยบายและระเบียบปฏิบตั งิ านในส่วน
ของการจัดท�ำข้อก�ำหนดวัตถุดบิ บรรจุภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป
อย่างชัดเจน

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทฯ มีการจ�ำกัดบุคคลที่สามารถล่วงรู้สูตรการผลิตไว้
อย่างชัดเจน มีการก�ำหนดรหัสของวัตถุดิบและ Flavor ตัวที่เป็น
คีย์หลัก ที่ใช้ในการผลิต เพื่อปกปิดความลับของสูตรการผลิต และ
ในบางสินค้าจะจัดส่งส่วนผสมที่เป็นวัตถุดิบกึ่งส�ำเร็จรูป (Pre-mix)
ให้กบั ผูร้ บั จ้างผลิตหลักของบริษทั ฯ เพื่อน�ำไปผลิตเป็นสินค้าส�ำเร็จรูป  
นอกจากนี้ ในสัญญาจ้างผลิตกับผูผ้ ลิตทุกรายจะมีการก�ำหนดในเรื่อง
ของการเก็บรักษาความลับต่างๆ อย่างชัดเจนอีกด้วย ส�ำหรับพนักงาน
ในฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คิดค้นและพัฒนาสูตรการผลิตสินค้าต่างๆ บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการ
ลงนามในบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับทุกคน เพื่อป้องกันการน�ำ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสูตรการผลิต ข้อมูลด้านวัตถุดิบ ข้อมูลด้าน
ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ไปเปิดเผยให้แก่บคุ คลภายนอก  
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6. ความเสีย่ งจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม
จากการที่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
ท�ำให้ผปู้ ระกอบการต่างๆ หันมาให้ความสนใจและเข้าสูต่ ลาดเครื่องดืม่
เพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลท�ำให้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดืม่ ค่อนข้าง
สูงทั้งจากผูป้ ระกอบการเดิมและการเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่
โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมจะมีข้อได้เปรียบในด้าน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือการได้รบั เงินสนับสนุนจากบริษทั ฯ ร่วมทุน
ในต่างประเทศ อีกทั้งยังมีขอ้ ได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิตจากการ
มี ป ริม าณการผลิ ต จ� ำ นวนมากก่ อ ให้ เ กิ ด การประหยั ด ต่ อ ขนาด
(Economy of Scale) และการผลิตโดยใช้เครือ่ งจักรที่ทันสมัย
ประกอบกั บ ความสามารถทางด้ า นการวิจั ย และพั ฒ นาโดยใช้
เทคโนโลยีข้นั สูง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน
ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างหันมาใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นยอดขายและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของตนเอง จึงท�ำให้การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ บริษัทฯ
มี ก ารพิจ ารณาความเสี่ ย งด้ า นคู ่ แ ข่ ง ขั น ทางอ้ อ ม (Indirect
Competitors) คือ การมีสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกับเราหรือการที่
ผู้บริโภคสามารถใช้ทดแทนสินค้าของเราได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องดืม่ มานาน
กว่า 20 ปี จึงท�ำให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจและสภาพตลาด
เครื่องดื่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์อย่างลึกซึ้ง
รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ
อย่างถ่องแท้ ท�ำให้สามารถก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดและแนวทางการ
บริห ารงานด้ า นต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ในแต่ละขณะ โดยกลยุทธ์หลักที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
คือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และความแตกต่าง
และมีการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายส�ำหรับกลุ่มผู้บริโภค
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการให้
ความส�ำคัญกับการท�ำงานร่วมกับคูค่ า้ ในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ
(Business Partnership) อย่างใกล้ชิดและจริงใจ เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งและเติบโตไปพร้อม ๆ กัน นอกเหนือจากนีแ้ ล้ว การทีบ่ ริษทั ฯ
ถือเป็นธุรกิจ SME ที่มีข้อจ�ำกัดด้านแหล่งเงินทุน ท�ำให้ผู้บริหารของ
บริษัทฯ ต้องท�ำการวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันรอบด้านอย่าง
รอบคอบเพื่อมองหาโอกาส ช่องว่างทางธุรกิจ และตลาดที่มีขนาดที่
ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มที่ จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�ำ
ให้บริษทั ฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง และได้มกี ารพิจารณา
ความเสี่ยงด้านคู่แข่งขันทางอ้อม (Indirect Competitors) การมี
สินค้าที่มีลักษณะคล้ายกับเราหรือการที่ผู้บริโภคสามารถใช้ทดแทน
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สินค้าของเราได้ โดยผู้บริหารเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มตาม
ที่กล่าวข้างต้น

7. ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์
ของ License Business
ส�ำหรับ License Business คือการที่กิจการหนึ่งให้สิทธิใน
การผลิตสินค้า โดยใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิทางการ
ตลาดอื่นๆ แก่กิจการหนึ่ง โดยบริษัทผู้รับสิทธิหรือได้รับสัมปทาน
ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันไว้เป็นกรณีไป ส่วนใหญ่
มักช�ำระในรูปของค่าธรรมเนียม (Royalty Fee)
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ เป็นตัวแทนอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์การ์ตูน
ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น ตัวแทนจ�ำหน่ายลิขสิทธิ์การ์ตูน
ชื่อดังทางออนไลน์ของไทย คือ “หมาจ๋า” ส�ำหรับปีนี้ บริษัทฯได้เป็น
ตัวแทนลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ของไทยเพิม่ ขึ้น 2 ตัว ได้แก่ Jay The
Rabbit กระต่ายสาวสุดทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ และตัวแทน
ลิขสิทธิ์ของ “Warbie Yama” เจ้านกจอมกวน ฝีมือคนไทย

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ส� ำ หรั บ การบริห ารความเสี่ ย งจากการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ข อง
License Business นั้น บริษัทฯ ได้รับสิทธิทางกฎหมายโดยชอบ
ธรรมในทุกกรณี รวมไปถึงดูแล การด�ำเนินการทางกฎหมาย ที่เกี่ยว
กับทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของเจ้าของลิขสิทธ์
โดยมีทีมที่ปรึกษากฎหมายที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ลิขสิทธิ์ ดูแลเรื่องของละเมิดลิขสิทธิ์ครอบคลุมธุรกิจคาแรคเตอร์
ทั้งหมด และยังมีระเบียบขั้นตอนการด�ำเนินการเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์
อย่างชัดเจน

8. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19
จากกรณีการเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ตั้งแต่ต้นปี 2563 นั้น ก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงไปทั่วโลก
ไม่เฉพาะแต่เรื่องการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้คนเท่านั้น การใช้
มาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศเพื่อยับยั้งการระบาดท�ำให้ผู้คน
ไม่สามารถด�ำเนินชีวิตได้ตามปกติกอ่ ให้เกิดการปรับเปลีย่ นชีวิตความ
เป็นอยูอ่ ย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน การป้องกันโดยใช้มาตรการสร้างระยะ
ห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อการ
หยุ ด ชะงั ก ด้ า นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมครั้ง ใหญ่ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์จำ� นวนมากเชื่อว่า โลกหลังวิกฤติโควิด-19
จะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอน เพราะในระหว่างวิกฤติโควิด-19
ที่ผ่านมานี้ มีหลายอย่างที่ท�ำให้ชีวิตผู้คนเปลี่ยนไป โดยหลายธุรกิจ
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แนวปฏิบัติส�ำหรับพื้นที่ส�ำนักงาน ส�ำหรับพนักงาน แนวทาง
การท� ำ งานจากบ้ า น (Work From Home) อย่ า งทั น ท่ ว งที
โดยบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับใน
กรณีทีมีการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และส่ง
ผลกระทบกับความต่อเนื่องในการท�ำงาน จึงมีการจัดท�ำแผนรองรับ
เหตุฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) ขึ้น นอกจากนี้ทาง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ย งได้ มี ก ารพิจ ารณาถึ ง การบริห ารจั ด การความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว
โดยได้มีการให้ทุกฝ่ายในองค์กรร่วมกันจัดท�ำแบบประเมินผลกระทบ
ของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ว่าส่งผลกระทบต่อฝ่าย
ตนเองด้านใดบ้าง และมีการน�ำมาพิจารณาร่วมกันถึงภาพรวมของ
องค์กร และเพื่อท�ำให้ทราบถึงการประเมินทิศทางธุรกิจในอนาคต
ตัวอย่างแบบประเมินผลกระทบของโรคโควิด-19 ดังนี้

ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น ธุรกิจร้านอาหารที่ต้องเผชิญกับ
ความท้ า ทายครั้ง ใหม่ จึง ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เพื่อ สนองตอบความ
ต้องการของลูกค้า การชะลอตัวในภาคการท่องเที่ยวจากจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยที่ลดลงอย่างหนัก ตลอดจนปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว อันเป็นผลจากการทีภ่ าคธุรกิจต่าง ๆ ต้องปิดตัว
ลงชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนือ่ งในด้านก�ำลังซื้อของผูบ้ ริโภคลดลง
ท�ำให้ภาคธุรกิจและผู้บริโภคจะมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการด้านการบริหารความเสี่ยง
จากการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด -19 โดยเริ่ม ต้ น จากภายใน
องค์กรเอง มีคณะกรรมการจัดการกับสถานการณ์ฉกุ เฉิน (Incident
Management and Crisis Resolution: IMCR) ที่คอยติดตาม
สถานการณ์ ค วามเคลื่ อ นไหวอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารออกประกาศ
มาตรการป้องกันการควบคุมของโรคโควิด-19

1

10

ผลกระทบต่อ
การด�ำเนินการปกติ

การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบหรือนโยบาย
การด�ำเนินธุรกิจ
มีหรือไม่มีจาก
COVID

2

การหยุดหรือปิด
การด�ำเนินงานทั้งหมด
หรือบางส่วน

9

3

ความเสี่ยง
และผลกระทบต่อ
งบการเงิน

การปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในสัญญากับคู่ค้า

การประเมินผลกระทบ
ของโรคโควิด-19
4

8

ข้อจ�ำกัด
ในการด�ำเนินงาน
จากมาตราการ
การแพร่ระบาดของ
COVID

ความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อแหล่ง
เงินทุน และสภาพคล่อง
ในการด�ำเนินงาน

7

การด�ำเนินการตาม
มาตราการ และแผน
BCP ส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานโดยรวม
หรือไม่อย่างไร

5

6

ผลกระทบต่อรายได้
ต้นทุนการผลิต
ค่าใช้จ่ายการบริหาร

มาตราการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
COVID 19
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ในส่วนของโรงงานบ้านบึงและส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
มีการท�ำ Bubble and Seal เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 บริษัทฯได้มีการบริหาร
จัดการด้านการด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้ง 3 ส่วน ได้แก่
Production efficiency, R/M P/M efficiency and Operation
efficiency ส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง

9. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 25632564 นั้น และปัจจุบนั ยังคงมียอดผูต้ ดิ เชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ งในไทย
ตลอดจนมี ก ารเกิ ด เชื้อ ไวรั ส สายพั น ธ์ ใ หม่ เ พิ่ม ขึ้น ท� ำ ให้ บ ริษั ท ฯ
ได้พิจารณาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงานเป็น Work From
Home 100% เพื่อให้ธุรกิจยังคงด�ำเนินได้อย่างต่อเนื่อง การเกิดภัย
คุกคามทางไซเบอร์นั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการท�ำงานระยะไกล
(Remote working) รวมถึงหลายองค์กรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ
ส่งผลให้เกิดช่องโหว่และภัยคุกคามทางไซเบอร์

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ในการบริห ารความเสี่ ย งจากภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ข อง
บริษัทฯ คือการท�ำ  Cyber Security Awareness สร้างความ
ตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ในทุกระดับ มีการออกประกาศแจ้งเตือน
เรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ของมัลแวร์และอีเมลล์ลวง โดยมีแนว
ปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และสร้างความเข้าใจด้านการดูแล
รักษาและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศขององค์กรอย่างปลอดภัยให้กบั
บุคลากรในองค์กร   ส�ำหรับการป้องกันและการรับมือนั้น บริษัทฯ
ได้จดั หาเครื่องมือและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อให้สามารถ
ป้องกันการโจมตีหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ โดยมีฝ่ายเทคโนยี
สารสนเทศมีการเฝ้าระวัง การตรวจสอบและสอบทานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
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10. ความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data privacy)
ในโลกยุคดิจิทลั ข้อมูลกลายเป็นเครื่องมือทีส่ ำ� คัญในการสร้าง
ความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษัทต่างๆ สามารถน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจส่งผลให้หลายธุรกิจพยายามเก็บข้อมูล
ทุกอย่างเพื่อน�ำมาต่อยอดและสร้างประโยชน์แก่ธุรกิจในอนาคต
จนบางครั้งอาจละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคซึ่งอาจเข้าข่าย
ความผิดตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
การบริหารความเสี่ยงของจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษทั ฯ คือเริ่มจากการตระหนักถึงความส�ำคัญของการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นในการให้ความเคารพ และความส�ำคัญ
ถึงสิทธิขอ้ มูลส่วนบุคคลและการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามพรบ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 ด้วยเหตุนบี้ ริษทั ฯ จึงได้กำ� หนด
นโยบายเพื่อ เป็ น หลั ก ในการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและเป็ น
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการน�ำข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้โดยครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลคุณภาพของ
ข้อมูลส่วนบุคคลมาตรการการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตา่ งๆ ของเจ้าของข้อมูลเพื่อให้การน�ำข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้เป็นไปอย่างเหมาะสมไม่ละเมิดความเป็นส่วนบุคคล
และเป็ น ไปตามที่ พ รบคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562
ก�ำหนดไว้
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน

3.  การขับเคลือ่ นธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
นโยบายและเป้าหมายการจัดการ
ด้านความยั่งยืน
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลด้านความ
ยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบริษทั คือ “เราจะเป็นบริษทั ชั้นน�ำ
ที่เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สินค้าไลฟ์สไตล์และเครื่องดื่ม ให้เป็นที่
รูจ้ กั ในตลาดอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างทันท่วงที โดย
การสร้างผลตอบแทนร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม” และในส่วนของนโยบายคุณภาพและความ
ปลอดภัยในอาหารเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการด�ำเนิน
การกระบวนการจัดการให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความปลอดภัย
และสอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องคือ “เรามุง่ มั่นผลิตและจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มและสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยสอดคล้องกับข้อก�ำหนด

กฎหมายและข้อก�ำหนดของลูกค้าอีกทั้งยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
คุณภาพชีวิตทีด่ แี ละสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลกู ค้า” รวมทั้งมีการ
พิจารณาการออกแบบกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบโรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังมีการด�ำเนินงานความที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน
ตามหลักการสากลของ Un Global Compact  โดยบริษทั ฯ มีแนวคิด
นโยบายในการด�ำเนินการด้านความยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน Sustainable Development goals (SDGs) ดังนี้

มิติด้านการพัฒนาคน
ความเท่าเทียมกันทางเพศ
(Gender Equality)
บริษัทฯ มีการสนับสนุนให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรผ่านการด�ำเนินงานและกิจกรรม
ขององค์กร เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึง่ ของการเติบโตของบริษทั โดยมีนโยบายพัฒนา
พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2564 มีการปรับเปลีย่ นการพัฒนาบุคลากร จากรูปแบบการเรียน Onsite
เป็น Online โดยให้มีการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และสมรรถนะ (Attribute)  
เพื่อให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความช�ำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกระดับ โดยบริษทั ฯ จะดูแลความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
และมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงาน  รวมทั้งมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นธรรมทั้งในส่วนของภาพรวมองค์กรและคุณลักษณส่วนบุคคล
ในส่วนของการให้ผลตอบแทน บริษทั ฯมีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสรรสวัสดิการแก่
พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขัน
ได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับกลุยทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ และมีสวัสดิการแก่
พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม
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มิติด้านสิ่งแวดล้อม
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
(Responsible Consumption and Production)
บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร คือ เรามุ่งมั่นผลิตและจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มและสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดกฎหมายและข้อก�ำหนดของลูกค้า
อีกทั้งยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า บริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญกับการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมุง่ เน้นการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งไม่เคยหยุดทีจ่ ะพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ นอกจากนีย้ งั มีการ
สื่อสารไปยังผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของบริษัทส่งมอบคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างไร เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นทางเลือก เป็นต้น และเพื่อเป็นการตอกย�้ำเจตนารมณ์ใน
การให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Action)
เนือ่ งจากการมีทรัพยากรทีจ่ ำ� กัดจากอุปสงค์ทเี่ พิ่มขึ้นในปัจจุบนั วิกฤตการณ์การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ผลกระทบของ
น�้ำท่วม วิกฤตภัยแล้ง เป็นต้น บริษัทฯมีการศึกษาและน�ำทรัพยากรทางเลือกต่างๆ มาใช้ เช่น การใช้
สารให้ความหวานแทนน�้ำตาล (Sweetener) เพื่อใช้น้�ำตาลในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มให้ลดลง
สอดคล้องกับแนวโน้มของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคความหวานน้อยลง โดยให้พลังงานต�่ำและมีผลดีต่อ
สุขภาพ  รวมทั้งบริษัทฯยังมีการการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นทางเลือก

มิติด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Decent work and Economic Growth)
บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแผนธุรกิจของบริษัท และสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยมีการถ่ายทอดและส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้
มีความเข้าใจในด้านความยั่งยืนในหลายมิติ ได้แก่ Profit, People, Portfolio, Partner and Planet
และมีการจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าโดยสามารถตอบสนองความต้องการเกีย่ วกับชีวิตการท�ำงานของพนักงาน
เช่น การได้รับการยอมรับ การได้รับความยุติธรรม การมีสิทธิในด้านต่างๆ เป็นต้น
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อุตสาหกรรม นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
(Industry, Innovation and Infrastructure)
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย และลดการปล่อย
ของเสียลงสู่ธรรมชาติ ซึ่งในส่วนของกระบวนการผลิตเครื่องดื่มประเภท 3 in 1 จะมีของเสียที่เกิดจาก
การผลิตน้อยมาก และโรงงานบ้านบึง ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัย
อาหาร FSSC 22000 (Food Safety System Certification), มาตรฐาน ISO 22000: 2018, HACCP
Codex และ GMP Codex ซึ่งเป็นการก้าวสูค่ วามเป็นมาตรฐานระดับสากลและเป็นทีย่ อมรับเชิงการค้า
ระดับโลก ในการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหารส�ำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
และเครื่องดื่มให้มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในด้านการขนส่งสินค้า
บริษัทฯมีนโยบายที่จะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงตามก�ำหนดเวลา โดยใช้การขนส่งตรงแบบเต็มตู้ Full
Truck Load (FTL)   โดยมีการวางแผนการจัดการขนส่งสินค้าอย่างมี่ประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้
พลังงานในการขนส่งหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�ำงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
โดยได้เข้าร่วมกับภาครัฐบาล ในการจัดท�ำโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งเป็น
โครงการทีจ่ ะน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย  

มิติด้านความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Partnership for goals)
หัวใจส�ำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ คือ การสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะความเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) กับคูค่ า้ ไม่วา่ จะเป็นลูกค้า ผูร้ บั จ้างผลิตสินค้า (Original
Equipment Manufacturer หรือ OEM) ผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับคู่ค้า โดยด�ำเนินงานร่วมกันภายใต้แนวคิดของความเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน ซึ่งนอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าระหว่างกันแล้ว บริษทั ฯ จะท�ำงานกับคูค่ า้
อย่างใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด รวมถึงร่วมกับคู่ค้าในการก�ำหนดแผนธุรกิจร่วมกัน พัฒนา
สินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อโจทย์ของลูกค้าและสถานการณ์ทางการตลาดได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และค�ำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯเคยได้รับรางวัล “SME
ยั่งยืน” จากทางพันธมิตรหลักทางธุรกิจ
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การจัดการผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจ
จัดหา ผลิต และจ�ำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และสินค้า
ไลฟสไตล์ เพื่อจ�ำหน่ายให้ลกู ค้าผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพและปลอดภัย
และมีการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการใส่ใจในทุกกระบวนการ
ของห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า โดยแบ่ ง ออกเป็ น กิ จ กรรมหลั ก (Primary
Activities) ดังนี้
1. การบริหารปัจจัยการผลิต (Inbound logistics) เรามุง่ มั่น
ให้ความส�ำคัญในเรื่องการออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพและปลอดภัย สอดคล้องกับข้อก�ำหนดทางกฎหมายและ
ความต้องการลูกค้าอย่างเคร่งครัด
2. การผลิต (Operation) เราเลือกสรรตั้งแต่คุณภาพของ
วัตถุดบิ บรรจุภณ
ั ฑ์ ทีม่ มี าตรฐานระดับสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเลือกสรรโรงงานผู้ผลิตหรือผู้ว่าจ้างผลิตที่มีระบบคุณภาพ
มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยในอาหารสากล อันได้แก่ ระบบ
GHP, HACCP, ISO22000, BRCGS และ FSSC 22000 เพื่อที่จะ
ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาให้มีคุณภาพที่ดีและปลอดภัยกับผู้บริโภค
รวมทั้งในกระบวนการผลิตก็ยังคงใส่ใจในรายละเอียดของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและไม่กอ่ ให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
3. การกระจายผลิตภัณฑ์ (Outbound logistics) เรามี
พันธมิตรอย่างบริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด ทีม่ ปี ระสบการณ์
ด้านโลจิสติกส์มากกว่า 30 ปี เรามีระบบการจัดเก็บสินค้าและการ
ขนส่งที่มีมาตรฐาน ปกป้องอันตรายที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลิตภัณฑ์ ก่อนที่ส่งมอบให้ลูกค้าของเราในทุกขั้นตอน อีกทั้งยัง
น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ
วางแผนการกระจายสินค้า รวมถึงระบบการขนส่ง เช่น การควบคุม
วินัยในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ การบริหารการ
ใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. การขายและการตลาด (Marketing and Sales) เรามี
ทีมการตลาดทีม่ ปี ระสบการณ์การท�ำงานระดับบริหารไม่ตำ�่ กว่า 20 ปี
ในบริษทั อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ ชั้นน�ำระดับโลก ซึ่งท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลการพัฒนาสินค้า ตั้งแต่แนวคิดสู่แผนธุรกิจที่จับต้องได้
เพื่อการตลาดและการขายที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายด้วยต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ให้ผลก�ำไรและการเติบโต
ที่ยั่งยืน
5. การบริการหลังการขาย (Services) เราทีมขายที่ดูแล
ลูกค้าอย่างใกล้ชิด ให้ความส�ำคัญกับความคิดเห็นของลูกค้า โดยมี
การส�ำรวจเก็บข้อมูลความคิดเห็น ข้อแนะน�ำ  หรือข้อร้องเรียนต่างๆ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อน�ำไปพัฒนาและปรับปรุง ให้สามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ
        บริษัทฯ ตะหนักถึงความส�ำคัญของความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้เสียในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินธุรกิจ และบริษทั มุง่ มั่นทีจ่ ะ
สร้างคุณค่าให้แก่สนิ ค้าของบริษทั เพื่อตอบสนองต้องการ หรือความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จึงได้ก�ำหนดแนวทางการ
จัดการผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการก�ำหนดกลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน และการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน
หน่วยงานรัฐ
ชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

ลูกค้า

คู่ค้า/ผู้ผลิต
วัตถุดิบ/OEM

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน/
แรงงาน

ผู้บริโภค
ตัวแทน
กระจายสินค้า
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

การตอบสนองของบริษัทฯ

ลูกค้า

คุณค่าของผลิตภัณฑ์

บริษทั ฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเน้นการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน มีการปฏิบัติ
ต่อลูกค้าด้วยความเข้าใจและความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างกัน การรักษาความลับของ
ลูกค้า ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำหนดราคาขายและเงื่อนไขที่เหมาะสม มีการ
จัดท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็น
รายปี นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหา
หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คู่ค้า/ผู้ผลิตวัตถุดิบ/
OEM

ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายการซื้อขายแบบ Fair Trade โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่าง
เป็นธรรม มีการเปรียบเทียบคูค่ า้ และสนับสนุนเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์
มีการก�ำหนดผู้รับจ้างผลิตที่เป็นพันธมิตรหลักที่ส�ำคัญ ตลอดจนปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในสัญญาที่ท�ำร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ผู้บริโภค

คุณค่าของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการส่งสินค้าที่มีและมีมาตรฐานจากการที่บริษัทฯ ได้รับ
รางวัล Superior Taste Awards อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยปีนี้สินค้า
เครื่องดื่มที่ได้รับรางวัล คือ กาแฟลาเต้ ชาเขียวมัทฉะ และชานมไต้หวัน และมี
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันถ่วงที

ตัวแทนกระจายสินค้า

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณค่า และการสนับสนุน
ทางการค้า

บริษัทฯ น�ำเสนอและส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค โดยมีการตกลงเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม

พนักงาน

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงาน/แรงงานทุกคน ซึ่งจะมีสว่ นร่วมใน
การขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาด�ำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ
จึงมุง่ เน้นในการพัฒนาศักยภาพ ความรูค้ วามสามารถ ทักษะของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการสนับสนุนการเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ มีจ่ายค่าจ้าง และการประเมินผลอย่างเป็นธรรม มีการจัดให้มี
สวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

ผู้ถือหุ้น

การเติบโตของกิจการ
การการพัฒนาคุณค่า
ของธุรกิจและการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มุ่งให้มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ และโปร่งใส
โดยเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
ภายใต้กรอบของหลักจริยธรรมและแนวทางการก�ำกับดูและกิจการที่ดี ดูแลและ
รักษาความสัมพันธ์ทดี่ กี บั กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย มีการตั้งเป้าหมายแผนการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างชัดเจน แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบแต่บริษัทฯ
ยังสามารถบริหารจัดการด้านต้นทุน และการด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูง
และบริษทั มีการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

ชุมชนโดยรอบโรงงาน สภาพแวดล้อมโดยรอบ
โรงงาน, การอยู่ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนและโรงงาน

ในส่วนของโรงงานบึงของบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัย
อาหาร (Food Safety System Certification: FSSC 22000) มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ไม่กระท�ำการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย
ซึ่งมีการควบคุมและตรวจสอบการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตอยู่เสมอ
ซึ่งในส่วนของกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม 3 in 1 จะมีของเสียที่เกิดขึ้นน้อยมาก
และมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งมีการสนับสนุน
กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างต่อเนื่อง และรับฟังปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อน�ำมาแก้ไขอย่างทันถ่วงที

หน่วยงานรัฐ

บริษทั ฯ มีการติดตามการออกกฎหมายใหม่ ทีเ่ กีย่ วข้องอยูเ่ สมอ เพื่อปฏิบตั ติ าม
กฎหมายได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

การปฏิบัติตามกฎหมาย
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การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติ
สิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ (จ�ำกัด) มหาชน ประกอบธุรกิจ
จัดหา ผลิต และจ�ำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และสินค้า
ไลฟสไตล์ มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่
พึงพอใจของลูกค้าควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนายั่งยืนตามหลักมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการด�ำเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัทฯด�ำเนินงานตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ในส่วนของกระบวนการผลิตของบริษัทฯ  
ไม่มมี ลภาวะทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษทั ฯ ถือปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบของกรมแรงงานอุตสาหกรรมและข้อก�ำหนดต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด และเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดและ
ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน
ข้อมูลการจัดการพลังงานจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานที่เป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและ
ช่วยในการพัฒนาปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและลดการ
สูญเสียพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนในกระบวนการผลิต โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้
1) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า ก�ำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่ และปฏิบัติงาน
ด้วยจิตส�ำนึกถึงความปลอดภัย และค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  
2) จัดให้มีระบบการบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม�่ำเสมอ
(Preventive Maintenance) เป็นรายเดือนและรายปี
รวมทั้งอุปกรณ์ในไลน์การผลิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีมาตรการให้พนักงานปิดไฟ หลังการใช้งานทุกครั้ง หรือ
หลังเลิกงาน การใช้ถงุ ผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้กระดาษ
Reuse การเก็บข้อมูลแบบ Paperless ลดการใช้หลอด
พลาสติก และการพกพาแก้วน�้ำมาเอง เป็นต้น
4) เริ่มมาใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นทางเลือก โดยการใช้
บรรจุ ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรมใหม่ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ง แวดล้ อ ม
ซึ่งผลิตจากเศษกระดาษทีใ่ ช้แล้ว ผ่านกระบวนการจัดเก็บ
และน�ำกลับมารีไซเคิล  
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การจัดการน�้ำ
ส�ำหรับข้อมูลการใช้น�้ำจะช่วยให้บริษัทฯสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรน�ำ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน
ในการเงินธุรกิจและลดความเสี่ยงในการจัดการทรัพยากรน�้ำที่มี
คุณภาพ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้มจี ิตส�ำนึกอนุรกั ษ์นำ 
�้
ใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและบริหารจัดการน�ำ้ ให้เกิด ประสิทธิภาพ
สูงสุด เช่น การใช้อปุ กรณ์ประหยัดน�ำ ้ การปิดน�ำ ้ หลังการ
ใช้งานทุกครั้ง หรือหลังเลิกงาน เป็นต้น
2) มีระบบการบ�ำบัดน�ำ้ เสียอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนในแหล่งน�้ำ

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
ข้อมูลการจัดการขยะของเสียและมลพิษจะสามารถสะท้อนถึง
ความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการบริหารต้นทุน
ในการก�ำจัดขยะหรือของเสียจากกระบวนการของธุรกิ จและช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าธุรกิจสามารถควบคุมและลดผลกระทบเชิงลบจาก
กระบวนการธุรกิจที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสังคม
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) มาตรการในการจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิตและ
ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพนั้น จะมีการด�ำเนินการจัดการ
ตามกฎหมายข้ อ บั ง คั บ และข้ อ ก� ำ หนดอื่ น ๆ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนของกระบวนการผลิต
เครื่องดื่มประเภท 3 in 1 จะมีของเสียที่เกิดจากการผลิต
น้อยมาก  
2) บริษัทฯมีการคัดเลือกตัวแทนก�ำจัดของเสียที่ได้รับใบ
อนุญาต และได้รบั การรับรองมาตรฐานจากระบบของกรม
โรงงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่ขัดต่อกฎหมาย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก
ส�ำหรับในปีนี้ บริษัทฯ เริ่มต้นท�ำการเข้าไปศึกษาเรือ่ งการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก โดยทางคณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ทั้งในส่วนของ
การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนายั่งยืนตามหลักมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการด�ำเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยก�ำหนดเป้าหมายการเก็บข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ในปี 2565
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ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการจัดการด้านความ
ยั่งยืนในมิตสิ ิ่งแวดล้อม โดยบริษทั ฯจะท�ำการตั้งเป้าหมายการจัดการ
ด้านพลังงาน การจัดการน�้ำ การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ และ
การจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้มีความชัดเจนในปี 2565 ซึ่งในปีนี้มี
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ดังนี้

การจัดการพลังงาน
1) มีการเพิ่มสัญลักษณ์ Recycle ลงบนกล่องกระดาษของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถน�ำกลับมาใช้งานใหม่
และเริ่มมาใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นทางเลือก โดยการ
ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์นวัตกรรมใหม่ "Green  Carton" by SCG
Packaging โดยเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ยังคงประสิทธิภาพความแข็งแรงเท่าเดิม ซึ่งผลิตจาก
เศษกระดาษที่ใช้แล้ว ผ่านกระบวนการจัดเก็บ และน�ำ
กลับมารีไซเคิล ซึ่งมีกระบวนการผลิตกระดาษใหม่อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยเริ่ม ตั้ง แต่ ก ารออกแบบ
คุณสมบัติกระดาษให้มีความบางลง (Light Weight
Paper) ลดปริมาณการใช้เยื่อกระดาษ ส�ำหรับบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ดัง กล่ า วจะเริ่ม ใช้ กั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องเครื่อ งดื่ ม
ประเภทชา
2) มีการวางแผนการจัดการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้การขนส่งตรงแบบเต็มตู้ Full Truck Load (FTL)  
เพื่อลดการใช้พลังงานในการขนส่งหรือลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม    
3) มีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “TACC ชวนกันท�ำดี
เพื่อสิ่งแวดล้อม กับ 3Rs” อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน
ส่งเสริมให้พนักงานทุนคนตระหนักถึงความส�ำคัญในการ
ช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาสิ่ง แวดล้ อ มภายในองค์ ก ร เช่ น
การประหยัดน�้ำ  การประหยัดไฟ การใช้กระดาษรีไซเคิล
การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก (TACC Bag sharing)
เป็นต้น
4) เริ่มท�ำการศึกษาในการหาแนวทางพลังงานทางเลือกหรือ
พลังงานสะอาด ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่ต้องการสร้างโรงงาน
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานสะอาดทางเลือก
อื่นๆ เช่น โซล่าเซลล์ เป็นต้น

5) เตรีย มแผนการตั้ง ก� ำ หนดข้ อ ชี้วั ด KPI ทางด้ า น
สิ่ง แวดล้ อ ม และเป้ า หมายทางด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มเพื่อ
เป็นการลดและควบคุมความเสี่ยงในทุกกระบวนการ
ท�ำงานและการด�ำเนินธุรกิจที่อาจน�ำไปสู่ผลกระทบทาง
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยยูร่ ะหว่างเริ่มเข้าไปศึกษาและน�ำเรื่อง
ของตัวชี้วัด KPI ด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ในปี 2565

การจัดการน�้ำ
1) จากการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส�ำนึก
อนุรกั ษ์นำ �้ โดยพนักงานมีการใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและและ
ทางโรงงานมีการบริหารจัดการน�้ำให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
2) มีการดูแลรักษาระบบการบ�ำบัดน�้ำเสียอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
ในส่วนของกระบวนการผลิตเครื่องดื่มประเภท 3 in 1 จะมี
ของเสี ย ที่ เ กิ ด จากการผลิ ต น้ อ ยมาก ส่ ว นใหญ่ ข ยะที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการผลิต คือ ถุงที่ใช้ใส่วัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิต
ซึ่งมีการสวมถุงสองชั้น ชั้นนอกจะมีหมุนเวียนใช้ และเปลี่ยนถุงใหม่
ทุกๆ 2 วัน เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ส่วนถุงชั้นในที่สัมผัสกับ
วัตถุดบิ จะใช้แล้วทิ้ง เพื่อลดการปนเปือ้ นข้ามจุลนิ ทรีย์ ทั้งนี้ ถุงทั้งหมด
จะมีเส้นทางการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร และการป้องกันสัตว์พาหะน�ำโรค และในทุกสัปดาห์
จะมีรถเทศบาลมาเก็บขยะออกจากโรงงาน แต่ส�ำหรับขยะที่สามารถ
ขายได้จะน�ำส่งขายให้กบั ผูท้ รี่ บั ซื้อของเก่าในระแวกนั้นๆ ส�ำหรับสินค้า
ที่ไม่ได้คุณภาพ ทางฝ่ายประกันคุณภาพของบริษัทฯ จะประเมิน
คุณภาพของสินค้าว่าน�ำไป Reprocess ได้หรือไม่ หากได้จะน�ำไปให้
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คิดสูตรเพื่อส�ำหรับ Reprocess และ
ออกวิธีการให้กับทางโรงงานผู้ผลิต แต่ถ้าหากสินค้านั้นไม่สามารถ
น�ำมา Reprocess ได้ ทางโรงงานผู้ผลิตจะเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้า
และติดป้ายระบุสินค้ารอท�ำลาย และจะเข้าสู่กระบวนการท�ำ ลาย
ประจ�ำปี

การจัดการก๊าซเรือนกระจก
จากการที่บริษัทฯ เริ่มต้นท�ำการเข้าไปศึกษาเรื่องการจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก โดยในปีนี้ยังไม่มีข้อมูลก๊าซเรือนกระจก แต่อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการดังนี้
1) คัดเลือกบริษทั ทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาในการจัดท�ำข้อมูลก๊าซเรือน
กระจก รวมถึงแผนการด�ำเนินงาน บทบาทหน้าที่ ขอบเขต
การด�ำเนินงาน และแต่งตัง้ คณะท�ำงาน Carbon Foot
Print for Organization (CFO)
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2) คณะท�ำงาน CFO และผู้ที่เกี่ยวข้องเริ่มอบรมข้อมูลการ
ท�ำรายงานก๊าซเรือนกระจก

1. การประกอบกิจการด้วยความ
เป็นธรรม

3) เริ่มทดลองเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับก๊าซเรือนกระจกเบือ้ งต้น
เช่น การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่
การใช้สารดับเพลิง การใช้สารท�ำความเย็น ปริมาณไฟฟ้า
การใช้กระดาษ เป็นต้น

ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการบริหารงานเพื่อให้
ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ภายใต้การด�ำเนินงานด้วยความ
รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ถูกต้องตาม
เกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่างๆ โดยยึดถือตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) เตรียมสรุปท�ำรายงาน และเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อให้
ที่ปรึกาาตรวจสอบ
โดยก�ำหนดเป้าหมายการเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของ
บริษัทฯ ในปี 2565 เป็นรายเดือน และมีการเตรียมจัดตั้งคณะท�ำงาน
การจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยในการสนับสนุนและการจัดการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการสร้างความรู้ และสนับสนุนให้
พนักงานมีส่วนช่วยลดผลกระทบที่เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมในรับมือกกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม โดยมีสาเหตุมาจากมลพิษที่เกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม และการเผาไม้ท�ำลายป่านั้น
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน
ประกอบกับปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพ อากาศ ฝุน่ ละออง PM 2.5
และการระบาดของโรคCOVID-19 จึงท�ำให้พนักงานมีความเสี่ยงต่อ
การเกิ ด โรคเกี่ ย วกั บ ระบบทางเดิ น หายใจ บริษั ท ฯ จึง ได้ จั ด ซื้อ
เครื่องกรองอากาศ เพื่อติดตั้งไว้ในบริเวณส�ำนักงาน ลดการแพร่
กระจายและการสะสมของเชื้อโรคต่างๆ

การจัดการความยั่งยืนในมิตสิ งั คม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความส�ำคัญกับหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้แก่  ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า
คูค่ า้ พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและ
เป็นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับ
พนักงานทุกระดับชั้น ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร
ผู้จัดการฝ่าย พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็น
บรรทัดฐานเดียวกัน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
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บริษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ่ อ คู ่ ค ้ า และเจ้ า หนี้ อ ย่ า งเป็ น ธรรม
เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการค้า และ/
หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ท�ำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและ
ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่กระท�ำการใดๆ
ที่เป็นการโจมตี ให้ร้ายหรือท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่วา่ จะมีความ
แตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือด้านสภาพร่างกาย โดยบริษทั ฯ
ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็น
แนวทางในการท�ำงาน เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ร่วมกันภายใต้
สภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานที่ มี ค วามสุ ข และยอมรั บ ซึ่ง กั น และกั น
อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการท�ำประโยชน์กบั สังคมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม

3. การปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญและใส่ใจอย่างยิ่งต่อพนักงาน
ของบริษั ท ฯ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานอย่ า งเป็ น ธรรม และมี
จุดมุ่งหมายในการบริหารบุคคล โดยการคัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม
และรักษาไว้ซึ่งพนักงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทั้งนีเ้ พื่อให้การด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละ
คน และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน
อีกทั้งมีการดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากร  โดยจัดให้มีการฝึกอบรม
เพิ่มพูนทักษะในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเปิดโอกาสให้
พนั ก งานเจริญ ก้ า วหน้ า ในการท� ำ งาน ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความเห็น
ของตนทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะน�ำมาซึ่งประโยชน์ในการแก้
ปัญหาร่วมกัน  
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การจ้างงาน
รายละเอียด

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ชาย

หญิง

38
38

98
2
100

พนักงานประจ�ำ
ผู้พิการ (จ้างเหมา)
รวม

ในปี 2564 บริษั ท ฯ มี ก ารจั ด หลั ก สู ต รอบรมพนั ก งาน
เพิ่ม ทั ก ษะและศั ก ยภาพในการท� ำ งานแก่ พ นั ก งานภายในจ� ำ นวน
1 หลักสูตร รวม 48 ชั่วโมง และการจัดอบรมภายนอกจ�ำนวน
10 หลักสูตร รวม 1,919 ชั่วโมง

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ในปี 2564 บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยง
จากการเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งในกรณีของโรคระบาด
COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือ
ลูกจ้างอย่างเหมาะสมโดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้
1

มีการจัดท�ำและอบรมกฎความปลอดภัยในการท�ำงาน
แนวการจั ด ท� ำ แผนป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยัง
มี ก ารเผ้ า ระวั ง ติ ด ตามประเมิ น สภาพแวดล้ อ มใน
การท�ำงาน ซึ่งพนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือตาม
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยใน
สถานที่ท�ำงาน  

1

มีสวัสดิการประกันภัยคุ้มครองโรคระบาด COVID-19
ของพนักงานและครอบครัว และประกันภัยการแพ้วคั ซีน
COVID-19

1

ในปี 2564 มีการเกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานของพนักงาน
ภายในโรงงาน 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้มีมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุดังกล่าวแล้ว คือ การให้พนักงานศึกษาคู่มือ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน ค�ำแนะน�ำ  แนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และสร้างจิตส�ำนึกด้านความ
ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับพนักงานของบริษัทฯ

ความผูกพันกับพนักงาน
ในปี 2564 มีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turn
over rate) 9.57% มีอัตรา ลดลง 0.32% จากปีก่อน และบริษัทฯ
ยังคงใช้ Engagement Mobile Application Assessment อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสามารถวัดความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัท และ
ท�ำให้บริษัทสามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหาของพนักงานให้ตรง โดยมี
การรายงานข้อมูลทีส่ ำ� คัญไปยังคณะกรรมการบริหารให้รบั ทราบเป็น
รายเดือน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะท�ำให้ทุกคนท�ำงานอย่างมี
ความสุข และท�ำให้งานมีประสิทธิผลสูงสุดเช่นกัน ในปีนจี้ ากผลประเมิน
ความผูกพันและความสุขของพนักงานอยู่ที่ 64.90% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
และเป็นไปตามเป้า 60-83% ตามที่ก�ำหนดไว้

จากผลประเมินหัวข้อความผูกพันทั้ง 11 มิติ ใน Engagement
Mobile Application Assessment หัวข้อที่มีระดับความผูกพัน
มากที่ สุ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (ท� ำ ได้ ดี , เป็ น จุ ด แข็ง ของ TACC.) คื อ
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน แสดงได้วา่ ทีท่ ำ� งานทีท่ กุ คนให้เกียรติ
ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำงาน และแก้ปัญหาร่วมกัน มีการ
ท�ำงานเป็นทีม
หัวข้อที่มีระดับความผูกพันน้อยอย่างต่อเนื่อง (ควรพัฒนา
ปรับปรุงมากขึ้น) คือ การชื่นชม/ชมเชย แสดงได้ว่า การชมเชย/
การให้ความส�ำคัญ คือแรงจูงใจที่ดีที่สุด ส�ำหรับ top performance
ในทีม
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4. ความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้า
บริษัทฯ เน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และได้
ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีความซื่อสัตย์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า รวมถึงมีจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธภาพ
ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า รวมทั้งมีการก�ำหนดผู้รับจ้างผลิตเป็นพันธมิตรหลัก
ที่ส�ำคัญ

พันธมิตรหลัก
ทางธุรกิจ

ระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้า

ลูกค้า
ต่างประเทศ

ลูกค้า
ในประเทศ

1

บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเครื่องดื่มในกิจกรรมเสริม
สร้างความรู้ในชุมชนกับการป้องกันโรคโควิด-19
เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
หนองนาค� ำ  และเจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขอ�ำเภอหนองนาค�ำ จังหวัดขอนแก่น

1

บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาควัคซีนชิโนฟาร์ม ให้กับทาง
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อไปจัดสรรให้กับกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส

1

บริษัทฯ ได้บริจาคปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิคนตาบอด
แห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินู ป ถั ม ภ์
กรุงเทพมหานครส�ำหรับใช้ท�ำสื่อการเรียนการสอน
ให้น้องๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา ซึ่งได้บริจาค
อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

1

บริษัทฯ ได้บริจาคของขวัญให้กับทางโรงเรียนวัด
ตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อ มอบให้ แ ก่ นั ก เรีย นเป็ น การสร้ า งขวั ญ และ
ก�ำลังใจ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

1

บริษัทฯ ได้บริจาคเครื่องดื่ม จ�ำนวน 59 ลัง ให้กับ
กรมราชทัณฑ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบ
ให้กับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

1

บริษั ท ฯ ได้ ร ่ ว มท� ำ บุ ญ ให้ กั บ วั ด พระเชตุ พ น
วิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพ เพื่อบ�ำรุง
พระอารามหลวง

1

ทีมพนักงาน จิตอาสาได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยให้
ผูป้ ว่ ยมีโลหิตในการรักษาอย่างสม�ำ่ เสมอเพิ่มมากขึ้น
และช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิต

VERY GOOD

VERY GOOD

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม และตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งมีการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีความส�ำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งเป้าที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่อง และได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมทางด้านกิจกรรมต่างๆ  
ดังนี้
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บริษั ท ฯ ได้ บ ริจ าคเงิน จ� ำ นวน 125,000 บาท
ในโครงการ การก่อสร้างไอซียูโควิด ส่วนต่อขยาย
ของโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ
ในการควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
ติดเชื้อโควิด-19

VERY GOOD

บริษทั ฯ พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนือ่ งเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์และมีจริยธรรมโดย
ในปี 2564 บริษัทได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับดีมาก และมี
ข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องส�ำคัญจ�ำนวน 4 กรณี ได้แก่ สินค้าพบ
ซองรั่ว 1 ซอง ไม่พบสินค้าในซอง 1 ซอง วันทีผ่ ลิตตัวอักษรเลือ่ น และ
ผงสินค้าจับตัวเป็นก้อน บริษัทได้ด�ำเนินการจัดการข้อร้องเรียนดัง
กล่าวแล้ว

1

1

บริษั ท ฯ ได้ บ ริจ าคเครื่อ งดื่ ม ให้ กั บ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และหน่วยงานต่างๆ
ทั่วกทม. จ�ำนวน 10 แห่ง ในโครงการ “ร่วมแบ่งปัน
เครื่อ งดื่ ม 200,000 ยู นิ ต เพื่อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ย
โควิด-19”
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1

บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก ในโครงการ “TACC Bag Sharing”
เป็นการแบ่งปันถุงผ้าที่ไม่ใช้แล้ว แขวนที่นี่ หยิบไปใช้
แล้ว น�ำกลับมาคืนที่เดิม

1

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้บริจาคเครื่องกรองน�้ำดื่ม
กับโครงการปันน�้ำ (ใจ) ให้ชุมชน โดยผู้บริหารน�ำทีม
พนักงาน บริษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)  
มอบเครื่อ งกรองน�้ ำ ดื่ ม น�้ ำ สะอาดพร้ อ มติ ด ตัง้
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ที่ โ รงเรีย นบ้ า นหนองปลาไหล และโรงเรีย นวั ด
หนองกาน�้ ำ  จั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ง เป็ น พื้น ที่ โ ดยรอบ
บริเวณโรงงานของเรา ที่อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
และปัจจุบนั ยังคงให้การสนับสนุนการเปลีย่ นไส้กรอง
ของเครื่องกรองน�ำ ้ จุดประสงค์หลักคือ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์
ด�ำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่า ต่อสังคมรอบข้างเป็น
ส�ำคัญ

71
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน

4.  การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
16.09
1.56 203.57
20.13
136.49
เงินลงทุนชั่วคราว
540.59
52.56
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
311.97
30.32 241.62
23.89
261.80
สินค้าคงเหลือ
39.63
3.85
34.92
3.45
57.22
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
396.46
39.20
446.63
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2.38
0.23
2.86
0.28
2.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
910.66
88.52 879.44
86.94
904.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
30.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
104.32
10.14
98.35
9.72
90.56
สินทรัพย์สิทธิการใช้
20.84
2.06
22.42
2.10
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
0.26
0.03
0.06
0.01
0.99
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
9.29
0.90
8.54
0.84
13.12
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
4.28
0.42
4.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
4.25
0.41
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
118.12
11.48 132.07
13.06
161.39
รวมสินทรัพย์
1,028.78
100.00 1,011.51
100.00 1,065.99

12.80
24.56
5.37
41.90
0.23
84.86

2.81
8.50
0.09
1.23
0.40
15.14
100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
266.54
25.91 214.43
21.2
236.39
22.18
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
7.41
0.72
5.29
0.52
5.71
0.54
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
1.32
0.13
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
4.99
0.49
5.63
0.52
ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
26.48
2.57
23.49
2.32
31.64
2.97
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
8.45
0.82
6.32
0.62
6.49
0.61
รวมหนี้สินหมุนเวียน
310.20
30.15 254.52
25.16
285.86
26.82
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งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1.53

0.15

-

-

-

-

-

-

15.66

1.55

14.96

1.40

18.58
20.11
330.31

1.81
1.96
32.11

18.63
34.29
288.82

1.84
3.39
28.55

21.36
36.32
322.18

2.00
3.41
30.22

ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
152.00
14.77
152.00
15.03
152.00
ทุนที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
152.00
14.77
152.00
15.03
152.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
426.99
41.50
426.99
42.21
426.99
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
15.20
1.48
15.20
1.50
15.20
ยังไม่ได้จัดสรร
104.28
10.14
128.50
12.70
149.63
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
698.47
67.89
722.69
71.45
743.81
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1,028.78 100.00 1,011.51 100.00 1,065.99

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

14.26
14.26
40.06
1.43
14.04
69.78
100.00
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้						
รายได้จากการขาย
1,520.27
99.37 1,314.74
99.85 1,341.14
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
7.03
รายได้อื่น
9.61
0.63
2.00
0.15
4.73
รวมรายได้
1,529.88 100.00 1,316.74 100.00 1,352.91
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย
1,053.37
68.85
869.49
66.03
831.25
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย
193.21
12.63
140.92
10.70
164.31
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
72.62
4.75
72.31
5.49
88.06
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.18
0.27
0.13
0.01
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
5.22
0.34
รวมค่าใช้จ่าย
1,328.60
86.84 1,082.85
82.24 1,083.62
ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 201.28
13.16
233.89
17.76
269.29
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 201.28
13.16
233.89
17.76
269.29
รายได้ทางการเงิน*
1.99
0.15
0.61
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(0.35)
(0.03)
(1.19)
(0.09)
(1.08)
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
200.93
13.13
234.69
17.82
268.82
ภาษีเงินได้
(41.75)
(2.72)
(46.31)
(3.52)
(53.19)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
159.18
10.41
188.38
14.31
215.62
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลัก
(6.55)
(0.43)
คณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
1.31
0.08
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไร
(5.24)
(0.35)
หรือขาดทุนในภายหลัง- สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
(5.24)
(0.35)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
153.94
10.06
188.38
14.31
215.62
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (Fully Diluted) (บาท)
0.26
0.31
0.35
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
(Weighted Average) (บาท)
0.26
0.31
0.35
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
0.25
0.25
0.25
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น) (Fully Diluted) (บาท)
0.26
0.31
0.35
1)
- ปรับปรุง

99.13
0.52
0.35
100.00
61.44
12.14
6.51
80.10
19.90
19.90
0.04
(0.08)
19.87
(3.93)
15.94

15.94

หมายเหตุ : 1) ค�ำนวณโดยปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.25 บาท เพื่อการเปรียบเทียบ

2) ในปี 2563 มีการจัดประเภทใหม่ตามการแสดงรายการตามมาตรฐานทางการเงิน ซึ่งท�ำให้ตัวเลขปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญ
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งบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
200.93
234.69
268.82
รายการปรับกระทบยอดก�ำไร (ขาดทุน)
ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
18.55
23.09
23.81
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
0.53
(0.43)
(0.09)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
0.56
6.18
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
17.40
(3.94)
1.06
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
5.22
ก�ำไรจากการขายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
(4.30)
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
6.29
(1.10)
ก�ำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
(0.51)
(6.48)
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายเงินมัดจ�ำที่ไม่ได้รับคืน
1.09
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
(1.84)
(6.55)
ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
4.21
0.21
(2.02)
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายอาคาร อุปกรณ์
0.05
0.05
0.04
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
4.78
3.09
3.02
ดอกเบี้ยรับ
(2.52)
(1.99)
(0.61)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
0.38
1.19
1.08
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
244.48
262.32
293.85
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
5.34
61.16
(20.52)
สินค้าคงเหลือ
6.37
8.65
(23.36)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
0.24
8.82
0.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
3.43
(0.03)
(0.02)
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
10.48
(52.89)
21.13
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
(6.15)
(2.12)
0.42
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4.24
(2.13)
0.17
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
268.43
283.78
272.08

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้านบาท)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(6.03)
2.46
(32.51)
232.35

(3.04)
2.29
(0.03)
(48.55)
234.45

(0.29)
0.87
(49.63)
223.03

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(148.46)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(1,698.93)
(1,362.25)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
1,837.07
1,321.67
เงินลงทุนในการร่วมค้า
(30.00)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
0.91
ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(32.92)
(15.73)
(17.46)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
2.68
0.01
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(177.79)
122.36
(88.03)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(2.94)
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
(5.96)
(8.41)
เงินปันผลจ่าย
(115.52)
(163.38)
(193.66)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(118.46)
(169.34)
(202.07)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(63.90)
187.47
(67.07)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
79.99
16.09
203.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
16.09
203.57
136.49
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
รายการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

2.94
2.80
0.78
5.09
70.75
23.47
15.34
5.69
63.25
22.84

3.46
3.31
0.82
4.91
73.37
21.79
16.52
5.58
64.55
25.33

3.16
2.96
0.83
5.41
66.55
16.66
21.61
6.67
53.94
34.22

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร			
อัตราก�ำไรขั้นต้น
(%)
30.71
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
(%)
12.61
อัตราก�ำไรอื่น
(%)
0.63
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
(%)
121.22
อัตราก�ำไรสุทธิ
(%)
10.41
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(%)
23.44

33.87
17.64
0.15
100.25
14.16
26.23

38.02
19.20
0.87
86.61
15.94
29.41

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
15.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
183.09
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
(เท่า)
1.54

18.27
206.74
1.29

20.76
249.33
1.30

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
0.47
0.40
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
(เท่า)
707.66
238
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
(เท่า)
1.54
1.26
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(%)
91.67
97.86

0.43
254.19
1.02
93.05

อัตราส่วนสภาพคล่อง 			
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
(เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  
(วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
(เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้  
(วัน)
Cash Cycle
(วัน)
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ค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน ปี 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ขอชี้แจงผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน ปี 2564 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

รายได้จากการขายและบริการ
ในปี 2564 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 1,341.14
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.01 % จากปีกอ่ น ทีม่ รี ายได้จากการขายและบริการ
1,314.74   ล้านบาท  โดยบริษัทฯ มียอดเติบโตจากการขยายตัวของ
ลูกค้าและสินค้าใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้รับผลกระทบโควิด-19
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จากการประกาศการใช้ new normal
ในธุรกิจต่างๆ รวมถึงสถานศึกษา ระงับเที่ยวบิน ซึ่งส่งผลให้นักท่อง
เทีย่ วน้อยลงและท�ำให้ยอดขายเติบโตต�ำ่ กว่าเป้าทีว่ างไว้ ซึ่งบริษทั ฯ ยัง
คงมียอดขายเติบโตจาก (ก) กลุ่มเครื่องดื่ม non coffee ในมุม All
Café ทีม่ ากขึ้นตามจ�ำนวนสาขา การเพิ่มเมนูใหม่ตามฤดูกาล และเพิ่ม
ขนาดผลิตภัณฑ์ (ข) กลุ่มสินค้าที่ร่วมพัฒนากับ B2B

33.87% สัดส่วนต้นทุนลดลง เนื่องจากการบริหารจัดการควบคุม
พัฒนาค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจากการที่บริษัทฯ
พัฒนาต้นทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เพิ่มจากยอดขายของสินค้าที่
มีกำ� ไรสูงมีสดั ส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งท�ำให้อตั ราก�ำไรขั้นต้นโดยรวมของบริษทั
เริ่มสูง

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย
ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย
164.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.60% จากปีกอ่ น ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยในการขาย
และจัดจ�ำหน่าย 140.91 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่
คือ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายสินค้าและการโฆษณา สาเหตุที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจาก บริษัทฯ มีท�ำสื่อ โปรโมรชั่นและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
สินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการศึกษาโครงการใหม่ๆ ในอนาคต
ซึ่งท�ำให้ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์วิจัย และค่าใช้จ่าย
บุคลากรที่เพิ่มขึ้น

ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2564 บริษทั ฯ มีกำ� ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นและรายได้อนื่
11.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 487.55% จากปีก่อน ที่มีรายได้อื่น 2.00
ล้านบาท โดยรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นจากก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไม่รับรู้ของกองทุนส่วนบุคคล และผลตอบแทนจากเงินลงทุนใน
กองทุนรวม

ต้นทุนขายและบริการ
ในปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการที่ลดลง 4.40%
โดยในปี 2564 มีต้นทุนขายและบริการ 831.25 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนต้นทุนขายและบริการ ต่อรายได้จากการขายและบริการ
เท่ากับ 61.98% หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ 38.02% เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อนบริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ 869.49 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขาย
และบริการเท่ากับ เท่ากับ 66.13% หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ
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ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 88.06 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 21.78% จากปีก่อน ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 72.31
ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายบริษัทฯ เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงานและ
ควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ
อย่างไรก็ตามค่าใช้จา่ ยในการบริหารอืน่ ทีเ่ พิ่มขึ้นจากค่าใช้จา่ ย
เกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน ขาดทุนจากการตั้งส�ำรองด้อยค่า
สินทรัพย์

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯ รับรู้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการเงินลงทุนในบริษัทร่วม เกิดจากการรับรู้
ขาดทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท TCI ที่เข้าไปลงทุนเมื่อวันที่
1 เมษายน 2564
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รายได้ทางการเงิน
ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ทางการเงิน 0.67 ล้านบาท
ลดลง 69.43% จากปีก่อน ที่มีรายได้ทางการเงิน 1.99 ล้านบาท
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง

ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน 1.07 ล้านบาท
ลดลง 9.18% จากปีก่อน ที่มีต้นทุนทางการเงิน 1.18 ล้านบาท
โดยต้นทุนทางการเงินเกิดจากดอกเบี้ยเช่าซื้อตามสัญญาเช่าทาง
การเงินเพื่อด�ำเนินงาน

ก�ำไรสุทธิ
งบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ
215.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิ 15.94 % เพิ่มขึ้น 27.24
ล้านบาทหรือคิดเป็น 14.46% จากปีกอ่ นทีม่ กี ำ� ไรสุทธิจำ� นวน 188.38
ล้านบาทคิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิ 14.31% สาเหตุหลักมาจากอัตราก�ำไร
ขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยมาจากการเพิ่มยอดขายในส่วนสินค้า
ที่มีก�ำไรสูงจากการพัฒนาต้นทุนอย่างต่อเนื่องและควบคุมค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในปี 2564
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 214.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิ
15.84% โดยบริษัท รั บรู ้ ข าดทุ น จากการลงทุ น เป็ น จ� ำ นวน 1.38
ล้านบาท

แผนการด�ำเนินของปี 2565
บริษัทฯ คาดว่ารายได้ทั้งปี 2565 จะเติบโตร้อยละ 10-15%
จากปีกอ่ น เนือ่ งจากจะเน้นกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้าเดิม
และออกสินค้าใหม่ตามเทรนด์ผู้บริโภค และร่วมพัฒนาสินค้าให้กับ
ลูกค้า

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2563-2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ�ำนวน
1,011.51 ล้านบาท และจ�ำนวน 1,065.99 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ซึ่ง สิ น ทรั พ ย์ ที่ ส� ำ คั ญ ของบริษั ท ฯ ได้ แ ก่ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิน
หมุนเวียนอื่น (เงินลงทุนชัว่ คราว) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ สินค้าคงเหลือ และเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ส�ำหรับในปี 2563 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ
ดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็น ร้อยละ 39.20 ร้อยละ 23.89
ร้อยละ 9.72 ร้อยละ 3.45 และร้อยละ 20.13 ตามล�ำดับ และในปี 2564
สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส�ำคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวม
คิดเป็น ร้อยละ 41.90 ร้อยละ 24.56 ร้อยละ 8.50 ร้อยละ 5.37 และ
ร้อยละ 12.80 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ส�ำหรับสิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด จ�ำนวน 203.57  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.13 ของสินทรัพย์
รวม เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรมาฝากเงินฝากธนาคาร
ออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำ  3 เดือน ที่มีดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่า
เงินฝากประจ�ำอื่นและเงินลงทุนชั่วคราว
ส�ำหรับสิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด จ�ำนวน 136.49  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.80  ของสินทรัพย์
รวม ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินฝากธนาคารบางส่วนใน
กองทุนระยะสั้นในส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่มี
ดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าเงินฝากประจ�ำอื่น
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เงินลงทุนชั่วคราว และ สินทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ณ สิ้น ปี 2563-2564 บริษั ท ฯ มี เ งิน ลงทุ น ชั่ว คราวและ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 396.46 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.20 ของสินทรัพย์รวม และจ�ำนวน 446.63 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 41.90 ของสินทรัพย์รวม  ส�ำหรับปี 2563 เนื่องจาก
ตามมาตรฐานการบัญชี ที่แสดงเงินลงทุนชั่วคราวเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบสินทรัพย์ทางการ
เงินกับเงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุน
ในรูปเงินฝากธนาคารในระยะสั้นที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่า เงินฝาก
ประจ�ำเกิน   3 เดือน เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น และสิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้นเนือ่ งจากบริษทั ฯ ได้จดั สรรเงินฝากธนาคารบางส่วนในกองทุน
ระยะสั้นในส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ ทีม่ ดี อกเบีย้ เงิน
ฝากสูงกว่าเงินฝากประจ�ำอื่น

ลูกหนี้การค้า
ณ สิ้นปี 2563-2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 234.38 ล้านบาท และจ�ำนวน 261.51
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.17 และ ร้อยละ 24.53
ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ
บริษัทฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลาการช�ำระหนี้ (Credit
Term) แก่ลกู ค้าในประเทศประมาณ 30-60 วัน แต่หากเป็นลูกค้าใหม่
บริษทั ฯ จะก�ำหนดให้ลกู ค้าช�ำระค่าสินค้าเป็นเงินสดก่อนส่งมอบสินค้า
ส�ำหรับลูกค้าต่างประเทศ บริษัทฯ ก�ำหนดให้ลูกค้าช�ำระค่าสินค้าเป็น
เงิน สดก่ อ นส่ ง มอบสิ น ค้ า และให้ ร ะยะเวลาการช� ำ ระหนี้ แ ก่ ลู ก ค้ า
ต่างประเทศประมาณ 60-90 วัน โดยอาจพิจารณาให้ Credit Term
เป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ โดย
ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 70.75
วัน  ในปี 2563 และเท่ากับ 66.55 วัน ในปี 2564 โดยส่วนใหญ่ลูกหนี้
การค้ายังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและลูกค้าหลักส่วนใหญ่มีระยะเวลาการ
รับช�ำระหนี้ 60 วัน
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สินค้าคงเหลือ
ณ สิ้นปี 2563-2564 บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือก่อนหักค่าเผือ่
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ จ�ำนวน 51.19 ล้านบาท และจ�ำนวน
74.56 ล้านบาท ตามล�ำดับ สินค้าคงเหลือหลักของบริษัทฯ ได้แก่
สินค้าส�ำเร็จรูป และวัตถุดบิ และวัสดุหบี ห่อ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
79.91 และร้อยละ 19.75 ของสินค้าคงเหลือรวมในปี 2564 ทั้งนี้การ
เพิ่มขึ้นของสินค้าเกิดจากบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ได้จ�ำหน่ายสินค้าได้
เพิ่มขึ้นและจัดเก็บส�ำหรับการรอผลิตเผือ่ ลดความเสีย่ งในการปัญหา
ในการจัดส่งในการแพร่ระบาดโควิด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก�ำหนด
นโยบายพิจ ารณาตั้ง ค่ า เผื่ อ การลดลงของมู ล ค่ า สิ น ค้ า คงเหลื อ
โดยพิจารณาจากสินค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า สินค้าหมดอายุ หรือ
เป็นสินค้าทีเ่ ลิกผลิต/เลิกจ�ำหน่าย ตามนโยบายทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดเป็น
ประจ�ำทุกเดือน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจ�ำนวน 104.32
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 และจ�ำนวน 90.56 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564
คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 9.72 และร้อยละ 8.50
ตามล�ำดับ
ณ สิ้นปี 2563 บริษทั ฯ มีทดี่ นิ อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิจำ� นวน
98.35 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 9.72
โดยลดลงจาก ณ สิ้นปี 2562 จ�ำนวน  5.97 ล้านบาท โดยบริษทั มีการ
ลงทุนเพิ่มในระหว่างปีเป็นจ�ำนวน 15.75 ล้านบาท ในขณะทีม่ คี า่ เสือ่ ม
ราคาส�ำหรับปี จ�ำนวน 17.62 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
จ�ำนวน 90.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากั
บร้อยละ 8.50 โดยลดลงจาก ณ สิ้นปี 2563 จ�ำนวน 7.79 ล้านบาท
โดยบริษัทมีการลงทุนเพิ่มในระหว่างปีเป็นจ�ำนวน 16.45 ล้านบาท
ในขณะทีม่ คี า่ เสือ่ มราคาส�ำหรับปี จ�ำนวน 18.06 ล้านบาท และตั้งด้อย
ค่าเครื่องที่ไม่ได้ใช้งาน 6.75 ล้านบาท
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สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน
234.45 ล้านบาท ในปี 2563 และจ�ำนวน 223.03 ล้านบาท ในปี 2564
โดยบริษทั มีกำ� ไรก่อนภาษีในปี 2563-2564 เป็น จ�ำนวน 234.69 ล้าน
บาท และจ�ำนวน 268.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ
มีเงินสดรับจากการด�ำเนินงาน
หากพิจารณากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2563
และในปี 2564 และมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน
(88.03) ล้านบาท ในปี 2563 โดย เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น จ�ำนวน
148.46 ล้านบาท และในปี 2563 มีเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
(เงินลงทุนชั่วคราว) สุทธิ 138.14 ล้านบาท และในปี 2564 มีเงินสด
จ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (เงินลงทุนชั่วคราว) สุทธิ (40.58)
ล้านบาท ตามล�ำดับ
ในปี 2563-2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
จัดหาเงิน จ�ำนวน (169.34) ล้านบาท และจ�ำนวน (202.07) ล้านบาท
ตามล�ำดับ ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีการช�ำระคืนเงินหนี้สินตาม
สัญญาเช่าเป็นเงินจ�ำนวน 5.96 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้
แก่ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 163.38 ล้านบาท
ในปี 2564 บริษัทฯ มีการช�ำระคืนเงินหนี้สินตามสัญญาเช่า
เป็นเงินจ�ำนวน 8.41 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 193.66 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2563-2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ�ำนวน
722.69 ล้านบาทและจ�ำนวน 743.81 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดย ณ สิ้นปี
2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 722.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก ณ สิ้นปี 2562 จ�ำนวน 24.22 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีก�ำไร
สะสมที่ เ พิ่ม ขึ้น จากผลการด� ำ เนิ น งานปี 2563 จ� ำ นวน 188.38
ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 164.16 ล้าน
บาท และ ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 743.81
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2563 จ�ำนวน 21.13 ล้านบาท เนือ่ งจาก
บริษทั ฯ มีกำ� ไรสะสมทีเ่ พิ่มขึ้นจากผลการด�ำเนินงานปี 25624 จ�ำนวน
215.62 ล้านบาท ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 194.49
ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ณ สิ้นปี
2563 และเท่ากับ 0.43 เท่า ณ สิ้นปี 2564 โดยส�ำหรับปี 2563 บริษทั ฯ
มีหนี้สิน จ�ำนวน 288.82 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน
722.69 ล้านบาท เนื่องจากในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีก�ำไรสะสม
เพิ่มขึ้นในปี 2563 จ�ำนวน 188.38 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน
164.16 ล้าน และ 2564 บริษัทฯ มีหนี้สิน จ�ำนวน 322.18 ล้านบาท
ในขณะทีส่ ว่ นของผูถ้ อื หุน้ มีจำ� นวน 743.81 ล้านบาท เนือ่ งจากในส่วน
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้นในปี 2564 จ�ำนวน 215.62
ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 194.49 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2563-2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จ�ำนวน 288.82
ล้านบาท และจ�ำนวน 322.18 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยโครงสร้างหนี้
สินของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็นหนีส้ นิ หมุนเวียน ซึ่งหากคิดเป็นสัดส่วน
ต่อหนี้สินรวมจะเท่ากับ ร้อยละ 88.12 ณ สิ้นปี 2563 และร้อยละ
88.73 ณ สิ้นปี 2563 หนี้สินหมุนเวียนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ประกอบ
ด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น โดย ณ สิ้นปี 2563-2564 สัดส่วน
ของรายการดังกล่าวต่อหนี้สินรวมคิดเป็น ร้อยละ 74.24 และร้อยละ
73.37 ตามล�ำดับ โดยลักษณะเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เกิดจาก
การซื้อสินค้าและการท�ำโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมี
ผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงินในอนาคต
1. ผลกระทบจากการลงทุนโครงการ
เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ
(Hot Beverage Dispenser)
จากการที่บริษัทฯ มีแผนลงทุนในธุรกิจเครื่องกดเครื่องดื่ม
ร้อนแบบอัตโนมัติ (Hot Beverage Dispenser) โดยวางเป้าหมาย
ติดตั้งเครื่องกดเครื่องดื่มแบบอัตโนมัติให้ได้ประมาณ 750 เครื่อง
ภายในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะลงทุนในโครงการนี้ บริษัทฯ
ได้ท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียด รวมถึง
ทดสอบตลาดและส�ำรวจความต้องการของผูบ้ ริโภค ท�ำให้ความเสีย่ ง
จากการลงทุนค่อนข้างต�่ำ  นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าการลงทุน
โครงการเครื่องกดเครื่องดื่มแบบอัตโนมัติดังกล่าวจะเป็นการขยาย
โอกาสทางธุ ร กิ จ และเพิ่ม ศั ก ยภาพในการเติ บ โตของบริษั ท ฯ
ในอนาคต
และเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
และทันสมัยมากขึ้น ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ จ�ำเป็นต้องมีการ
พัฒนาและปรับปรุงเครื่องกดเครื่องดืม่ ให้มปี ระสิทธิภาพเป็นปัจจุบนั
ไม่ล้าสมัย และตอบโจทย์ผู้บริโภค เงินลงทุนในโครงการเครื่องกด
เครื่องดืม่ แบบอัตโนมัติ โดย ปี 2564 บริษทั ฯ ได้ตดิ ตั้งเครื่องกดเครื่อง
ดื่ ม ร้ อ นแบบอั ต โนมั ติ (Hot Beverage Dispenser) ในร้ า น
7-Eleven ได้จ�ำนวน 515 เครื่อง    

2. ผลกระทบจากความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
ลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2562-2564 รายได้หลักของบริษทั ฯ มาจากการจ�ำหน่าย
สินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ
95-97 ของรายได้จากการขายรวม ดังนั้น หากบริษทั ฯ สูญเสียลูกค้า
รายดังกล่าว หรือลูกค้ารายดังกล่าวลดปริมาณการซื้อสินค้าจาก
บริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ
อย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์
ทางการค้ากับลูกค้ารายดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ประกอบกับบริษทั ฯ
เป็นหนึ่งในผู้จัดจ�ำหน่ายที่ด�ำเนินงานร่วมกับลูกค้าภายใต้ความเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน (Key Strategic Partner) ผู้บริหารจึง
เชื่อมั่นว่าบริษทั ฯ จะสามารถรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายดังกล่าว
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  
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โดยในส่วนของ B2B บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการสร้างการ
เติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรหลักทางธุรกิจมาโดยตลอด ในส่วนของ
B2C ธุรกิจมีการเติบโตมากขึ้นแต่สดั ส่วนอาจจะเติบโตไม่ทนั ตาม B2B
เนื่องจากมีขนาดตลาดที่ใหญ่มาก ดังนี้
1

1

B2B  มีการเพิ่มเมนูในมุม All Café ที่ร้าน 7-Eleven
ได้แก่ ชานมบุก ซึ่งจะเป็น Signature Menu ที่วางขาย
ตลอดทั้งปีทุกสาขาที่มี All Café และมีการเพิ่มขนาด
Size ของเครื่องดื่มจาก 16 oz. เป็น 22 oz. ซึ่งเป็นการ
รับรูร้ ายได้เต็มปีในปีนี้ และเป็นอีกส่วนหนึง่ ทีม่ กี ารเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
B2C  มีกลุ่มธุรกิจคาแรคเตอร์ โดยในปีนี้มีคาแรคเตอร์
ใหม่ 2 ตัวจากแบรนด์ไทย และกลุ่ม Café Business
(Muanchon, Arabitia, Jungle, CP Fresh mart,
Black Canyon, กาแฟพันธุ์ไทย ) มีการวางแผนธุรกิจ
ร่วมกัน และพัฒนาเครื่องดืม่ หรือสินค้าใหม่ๆ  ให้กบั กลุม่
ลูกค้า Café Business อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายการส่งเครื่องดื่มเข้า Lotus’s
ทั้งใน Lotus’s Hyper Market และ Lotus’s go Fresh ซึ่งปีที่
ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนสาขาและรูปแบบสาขาที่ค่อนข้างรวดเร็ว
ถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่สำ� คัญในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ให้เติบโต
ได้อีกทางหนึ่ง
ในปีนี้บริษัทฯ แสดงศักยภาพความเป็น Tea and coffee
creative solution ในไทย และเพื่อเป็นการเติมเต็ม Portfolio โดย
จับมือร่วมธุรกิจกับ BONCAFE เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มปราศจาก
แอลกอฮอล์ และอุ ป กรณ์ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ยเครื่อ งดื่ ม ดั ง กล่ า ว
ผ่านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในฐานะคู่ค้าพันธมิตรภายใต้จุดประสงค์
ร่วมคือร่วมพัฒนาและเป็นศูนย์นวัตกรรมวิจัยพัฒนาและผลิตอย่าง
ครบวงจรให้แก่กันและกัน
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ผลกระทบจากความเสี่ยงจากการ
ปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักในการจ�ำหน่ายเครื่องดืม่ ประเภท
ชาและกาแฟ ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลโดยกรมสรรพสามิต
จัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
อย่างไรก็ตาม จากเดิมผลิตภัณฑ์ทกุ ประเภทของบริษทั ฯ มีอตั ราส่วน
ผสมหลักโดยค�ำนวณเป็นร้อยละต่อปริมาตรสุทธิของเครื่องดื่มเป็น
ไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตก�ำหนด จึงได้รับสิทธิยกเว้นภาษี
สรรพสามิตตามประกาศของกรมสรรพสามิต เรื่อง “หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน�้ำผลไม้และพืชผัก” ซึ่งหลักเกณฑ์
ดังกล่าวรวมไปถึงเครื่องดื่มประเภทชาเขียวและกาแฟด้วย
โดยในปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
ตามกฎกระทรวง ก�ำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 โดยกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน
พ.ศ.2560 เป็นต้นไป ตามพิกัด ประเภท 16.90  คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เป็นเครื่องดืม่ ทีม่ ลี กั ษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดืม่ เข้มข้นทีม่ สี ว่ นผสม
ของน�้ำตาลและสามารถละลายน�้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว โดยตลอดเวลาทีผ่ า่ น
มาบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีสรรพสามิต
อย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบกับการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราภาษีใหม่ของ
กรมสรรพสามิ ต ซึ่ง ปั จ จุ บั น มี ก ารปรั บ สู ต รใหม่ ล ดความหวาน
เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนด�ำเนินการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของ
อัตราภาษีใหม่ต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริหารจัดการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยปัจจุบันบริษัทฯได้ท�ำการปรับสูตรลดความความของ
เครื่อ งดื่ ม ซึ่ง ถื อ ว่ า เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่อ งภาษีน�้ ำ ตาลเป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว

สรุปบัญชีท้ายกฎกระทรวงก�ำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2561
ปริมาณน�้ำตาล

ไม่เกิน
6 กรัม

อัตราปัจจุบัน - 30 ก.ย.2562
1 ต.ต.2562 - 30 ก.ย.2564
1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย.2566
ตั้งแต่ 10 ต.ค.2566

0
0
0
0

เกิน 6 กรัม เกิน 8 กรัม เกิน 10 กรัม เกิน 14 กรัม เกิน 18 กรัม
ไม่เกิน 8 ไม่เกิน 10 ไม่เกิน 14 ไม่เกิน 18
0.1
0.1
0.3
1

0.3
0.3
1
3
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0.5
1
3
5

1
3
5

5

85

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน

5.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอืน่
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ธุรกิจหลัก

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจ�ำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชา
กาแฟ และสินค้าไลฟสไตล์ ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารกลยุทธ์ด้านการ
ตลาดและการขายควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มที่มี
เอกลักษณ์และความแตกต่างอย่างชัดเจน และธุรกิจคาแรคเตอร์

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

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

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

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

ที่ตั้งโรงงาน

ผู้สอบบัญชี

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

1. นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  

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

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

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

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2717-2898 ต่อ 77
โทรสาร : 0-2717-2899
E-mail : ir@tacconsumer.com
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บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

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

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษทั เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิซ จ�ำกัด
140/4 เอ อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้นที่ 19
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2632-6795
โทรสาร : 0-238-2574, 0-2634-4998

บริษัท ซิโก้ลอว์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ยูนิต 1702 ชั้น 17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2677-7588 ต่อ 4411
โทรสาร : 0-2677-7589
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ข้อมูลหลักทรัพย์และชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน
152,000,000 บาท และมี ทุ น ที่ อ อกและเรีย กช� ำ ระแล้ ว จ� ำ นวน
152,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 608,000,000
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

รายชื่อ และสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ 10
รายแรก ที่ มี ชื่อ ปรากฎตามทะเบี ย นบั ญ ชีผู ้ ถื อ หุ ้ น ครั้ง หลั ง สุ ด
ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มีดังนี้  

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

จ�ำนวนหุ้น

%

149,707,998
62,466,518
43,575,843
12,763,600
11,000,000
10,983,700
9,720,000
8,933,572
8,600,000
8,280,000

24.623
10.274
7.167
2.009
1.809
1.807
1.599
1.414
1.563
1.362

นายชัชชวี วัฒนสุข
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 33
นายณัฐจักร์ เลียงชเยศ
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
นางสาวภาวินี สุวรรณเมธานนท์
นางนันทนา สุวรรณพรินทร์
นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์
นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล  

หมายเหตุ : นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ และไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน

การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี-
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ปี 2563 และปี 2564
ชื่อ

1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง

ณ 31 ธันวาคม 2563
จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น
รวม
ที่ถือโดย ที่ถือโดย
กรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้อง*
ผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2564
จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น
รวม
ที่ถือโดย ที่ถือโดย
กรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้อง*
ผู้บริหาร

200,000
200,000
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
2. รศ.กิตติ สิริพัลลภ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
3. นางพักตรา สุริยาปี
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
5. นายชนิต สุวรรณพรินทร์
8,933,572 8,933,572
กรรมการ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
* คู่สมรส คือ
นางนันทนา สุวรรณพรินทร์
6. คุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการอิสระ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายชัชชวี วัฒนสุข
150,655,825 10,700,000 161,355,825 149,707,998
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
* คู่สมรส คือ
นางสาวภาวินี สุวรรณเมธานนท์
		
8. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
4,245,863
4,245,863 4,071,793
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์องค์กร
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เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/
(ลดลง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,933,572

8,933,572

-

-

-

-

9,720,000 159,427,998 (1,927,827)

-

4,071,793

(174,070)
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ชื่อ

ณ 31 ธันวาคม 2563
จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น
รวม
ที่ถือโดย ที่ถือโดย
กรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้อง*
ผู้บริหาร

9. คุณสุพจน์ ลีนานุรักษ์
371,233
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานขายและการตลาด
10. นางสุวีรยา อังศวานนท์
231,046
กรรมการบริหาร
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารคู่ค้า
และสื่อสารองค์กร
11. นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์
60,916
กรรมการบริหาร
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ
12. นายปรีชา ผินจิรพงศ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย
และการตลาด
13. นางสาวแพรวนภา นิ่มมา
14,848
รองผู้อ�ำนวยการ
สายงานจัดซื้อจัดจ้าง
14. นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์
113,234
กรรมการบริหาร
และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
และการเงิน
15. นางสาวนริสา ติยะสุขสวัสดิ์
14,427
รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่าย  7-Eleven
16. นายยอดชาย ปั้นดี
15,456
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
17. นางสาวพรพรรณ พรรณพานิช 8,626
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายธุรกิจคาแรคเตอร์
18. นางสาวนันทภัค โพธิสาร
10,195
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายซัพพลายเชน

ณ 31 ธันวาคม 2564
จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น
รวม
ที่ถือโดย ที่ถือโดย
กรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้อง*
ผู้บริหาร

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/
(ลดลง)

-

371,233

406,468

-

406,468

35,233

-

231,046

201,570

-

201,570

(29,476)

-

60,916

59,293

-

59,293

(1,623)

-

-

-

-

-

-

-

14,848

9,114

-

9,114

(5,734)

-

113,234

127,479

-

127,479

14,245

-

14,427

34,880

-

34,880

20,453

-

15,456

14,292

-

14,292

(1,164)

-

8,626

12,912

-

12,912

4,286

-

10,195

11,452

-

11,452

1,257

หมายเหตุ : * จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เี่ กีย่ วข้อง หมายถึง จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับผูร้ ายงานตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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ส่วนที่ 2 การก�ำกับดูแลกิจการ

6.  นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
ของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน
บริษัทฯ มีการก�ำหนดและประกาศเรื่อง หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
โดยประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ทั้งในคู่มือพนักงาน และการจัด
หลักสูตรอบรม On-Boarding ให้กับพนักงานใหม่ครบร้อยละ 100
เว็บ ไซต์ บ ริษั ท ซึ่ง ต้ อ งศึ ก ษาท� ำ ความเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต ามอย่ า ง
สม�ำ่ สมอ ทั้งการปฏิบตั ติ ามลายลักษณ์อกั ษร โดยยึดถือเป็นหลักและ
แนวปฏิบัติ ดังนี้

3. ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่แสวงหาต�ำแหน่ง ความดี
ความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชาหรือจาก
บุคคลอื่นใด
4. ละเว้นจากอบายมุข และสิ่งเสพติดทัง้ ปวง ไม่ประพฤติตน
ในทางที่อาจท�ำให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของตนเองและบริษัท
เช่ น ไม่ ก ระท� ำ ตนเป็ น คนมี ห นี้ สิ น รุ ง รั ง ไม่ ห มกมุ ่ น ในการพนั น
ทุกประเภท และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภท เป็นต้น
5. ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระท�ำการใดอันจะ
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือชื่อเสียงของตนเองและบริษัท

หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ
และจริยธรรม

6. หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ท�ำ
ธุรกิจกับบริษัท หรือระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ซึ่งหมายความรวม
ถึงการให้กยู้ มื เงิน การเรียกร้องเรี่ยไรต่างๆ การเล่นแชร์ ฯลฯ  ยกเว้น
กิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และ
ความรับผิดชอบ

7. ไม่ แ สวงหาผลประโยชน์ อั น มิ ช อบ ไม่ ว ่ า โดยทางตรง
หรือทางอ้อม

1.1 เก็ บ รั ก ษาความลั บ และไม่ ใ ช้ ข ้ อ มู ล ภายในหรือ
ข้อมูลอันเป็นความลับ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ
1.2 ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่อาจน�ำมา
ซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.3 ปฏิ บั ติ ต นเยี่ ย งผู ้ ป ระกอบวิช าชีพ ที่ มี ค วามรู ้
ความช�ำนาญ และความระมัดระวังรอบคอบ

8. ไม่กระท�ำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือ
จัดการใดๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือ
เอือ้ ประโยชน์ให้บคุ คลหรือนิตบิ คุ คลใดๆ ไม่วา่ จะท�ำเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือของผู้อื่น

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และจริยธรรม
บุคลากรของบริษัท ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ตลอดถึงลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้กระท�ำการแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้
กระท�ำหน้าทีใ่ นนามบริษทั หรือแทนบุคคลทีก่ ล่าวถึงข้างต้น พึงยึดถือ
ในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

การประพฤติและปฏิบัติตน
1. ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท หลักการก�ำกับดูแล
กิจการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเอง
ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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9. รักษาและร่วมสร้างสรรค์ ให้เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ

การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
1. เสริม สร้ า งการท� ำ งานเป็ น ที ม โดยให้ ค วามร่ ว มมื อ
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ง กั น และกั น เพื่อ ประโยชน์ ต ่ อ งานของบริษั ท
โดยส่วนรวม
2. ปฏิ บั ติ ต ่ อ เพื่อ นร่ ว มงานด้ ว ยความสุ ภ าพ มี น�้ ำ ใจ
มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ปรับตนให้สามารถท�ำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
และไม่ปิดบังข้อมูลที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน
3. ให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่น�ำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็น
ผลงานของตน
4. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็น
แบบอย่างทีด่ ขี องผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทั้งมีความสุภาพต่อพนักงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานทุกระดับ
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5. ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความ
เคารพนับถือ
6. ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารับฟังค�ำแนะน�ำของผูบ้ งั คับบัญชา และ
ไม่ ป ฏิ บัติงานข้ า มผู ้ บังคั บ บั ญ ชาเหนื อ ตน เว้ น แต่ ผู้ บังคั บ บั ญ ชา
เหนือขึน้ ไปเป็นผู้สั่ง รวมทัง้ มีความสุภาพต่อพนักงานและเพื่อน
ร่วมงานทุกระดับ
7. หลีกเลีย่ งการน�ำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอืน่
ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือ
วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน
หรือภาพลักษณ์โดยส่วนรวมของบริษัท

ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูล
พนักงานทุกระดับควรปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รอบคอบเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท และส่วนรวม
7. ให้ ค วามเอาใจใส่ แ ละช่ ว ยด� ำ เนิ น การใดๆ ที่ จ ะรั ก ษา
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�ำงาน รวมทั้งการพัฒนา
องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
8. หลีกเลี่ยงการให้ และหรือรับสิ่งของ รับการเลี้ยงรับรอง
หรือประโยชน์ใดๆ จากคูค่ า้ หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของบริษัท
หรือ ในเทศกาลหรือ ประเพณี นิ ย มในมู ล ค่ า ที่ เ หมาะสม ซึ่ง ผู ้ รั บ
พึงพิจารณา หากของขวัญทีไ่ ด้รบั ในรูปของเงินหรือสิ่งของมีมลู ค่าสูง
เกินกว่าสามพันบาทให้ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน

8. ไม่กระท�ำการใดๆ ทีผ่ ดิ ศีลธรรมหรือเป็นการคุกคามทาง
เพศต่อพนักงานอืน่ โดยการกระท�ำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร�ำคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีบ่ ั่นทอนก�ำลังใจ
เป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของ
พนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการ
ลวนลาม อนาจาร หรือการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือ
ร่างกายก็ตาม

9. ไม่เข้าไปมีสว่ นร่วมในการกระท�ำหรือปกปิดการกระท�ำใดๆ
ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปกปิดการกระท�ำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

การปฏิบัติต่อบริษัท

1. ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าหรือคู่แข่ง ด้วยความเข้าใจและ
ความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น
ทุม่ เทก�ำลังกายและก�ำลังความคิดในการท�ำงาน ตลอดจนปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบและนโยบายของบริษัท ค่านิยม และประเพณีอันดีงาม
โดยถือประโยชน์ของบริษัท เป็นส�ำคัญ
2. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามนโยบายอาชีว อนามั ย
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
3. รักษาความลับของลูกค้า คูค่ า้ และบริษทั อย่างเคร่งครัด
โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร หรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษทั
รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสีย
หายแก่บริษัท
4. ไม่กล่าวร้ายหรือกระท�ำการใดๆ อันน�ำไปสูค่ วามแตกแยก
หรือความเสียหายภายในของบริษัท หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท
5. รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในบริษัท
6. สร้างความสัมพันธ์อันดี โดยให้ความร่วมมือกับสังคม

การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า หรือคู่แข่ง
2. เสนอบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยมิตรภาพอัน
อบอุ่น และความโอบเอื้อเกื้อกูล
3. ใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล ในการให้ค�ำแนะน�ำ
หรือตัดสินใจด�ำเนินการใดๆแทนลูกค้า โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมใน
กรณีของลูกค้า
4. ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
5. สนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจทางสังคมตามโอกาสอันควร  
ตลอดจนการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพื่อการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
การศึกษา และการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ
บริษทั ก�ำหนดให้เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องศึกษาท�ำความเข้าใจ และปฏิบัติ
ตามคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด พนักงาน
ผูใ้ ดมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ิ ให้ขอค�ำแนะน�ำจากผูบ้ งั คับบัญชา
ส�ำหรับพนักงานที่กระท�ำการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
หรือยินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณา
ลงโทษทางวินยั ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง การให้ชดเชยความเสียหาย
และโทษทางแพ่ง หรือทางอาญา
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เนือ่ งจาก
พิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส�ำคัญในการน�ำไปสู่การมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วย
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่
เกีย่ วข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะเป็นเครื่องมือ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั องค์กร สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้
บริษัทฯยังให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารส่งเสริมและสือ่ สารข้อมูลให้แก่พนักงาน
ทุ ก ระดั บ ทั้ง องค์ ก รรั บ ทราบผ่ า นระบบเครือ ข่ า ย ภายในองค์ ก ร
(Intranet) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน โดยมุ่งเน้น
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษทั
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบัติ มีการทบทวนและปรับปรุง
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard
เพื่อน�ำมาปฏิบตั แิ ละปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
ที่ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

เหตุผล

บริษัทควรก�ำหนดและเปิดเผยถึงกระบวนการ
ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารงานและการด�ำเนินธุรกิจภายใต้
หลักธรรมาภิบาล โดยยึด หลักการด�ำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส
โดยมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น และปลูกจิตส�ำนึกให้ผบู้ ริหารและ
พนั ก งานทุ ก คนในองค์ ก รตระหนั ก ถึ ง พิษ ภั ย ของการทุ จ ริต คอร์ รั ป ชั่น
สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากต�ำแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือ
เอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการด�ำเนินงานโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม และให้เปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบเพื่อปฏิบัติตาม ซึ่งบริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณากระบวนการ
ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่

บริษัทฯ มีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการด�ำเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัทฯ ด�ำเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ โดยได้มกี ารจัดกิจกรรมเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กบั
พนักงานอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการสรรหา ควรจัดประชุม
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ในปีนี้บริษัทฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
2 ครั้ง ซึ่งเป็นการพิจารณาวาระต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการอย่างเหมาะสม
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โดยในปี 2564 บริษทั ฯ ได้รบั ผลประเมินในเรื่องการก�ำกับดูแล
กิจการและรางวัลต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกดังนี้
1

ได้รับผลการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบี ย นประจ� ำ ปี 2564 โดยสมาคมส่ ง เสริม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศหรือ 5 ดาว
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

1

ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม ในระดับดีมาก
จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2554 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย

1

บริษัทได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best
Investor Relations Awards) ในกลุ ่ ม รางวั ล
Business Excellence ของบริษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งบริษทั ฯ ได้รบั
รางวั ล ดั ง กล่ า วเป็ น ครั้ง ที่ 2 จากที่ เ คยได้ รั บ รางวั ล
ครั้ง แรกในปี 2562 และในปี ก ่ อ นได้ รั บ รางวั ล
Outstanding Investor Relations Awards (เป็นปีที่
4 ติดต่อกัน) โดยรางวัลนี้มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่
มี ค วามโดดเด่ น ด้ า นการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมนั ก ลงทุ น
สั ม พั น ธ์ ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มของทั้ง
องค์กรในการด�ำเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นรางวัลที่มี
เกี ย รติ และสร้ า งความภาคภู มิ ใ จให้ กั บ ที ม งานของ
บริษทั ฯ เป็นอย่างยิ่ง และได้รบั การโหวตจากนักวิเคราะห์/
นักลงทุนสถาบันที่เลือกบริษัทเป็นบริษัทยอดเยี่ยมใน
กลุ่มประเภทรางวัลนี้จ�ำนวน 7 ราย

1

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของ
กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจ�ำปี 2564 โดยสถาบัน
ไทยพัฒน์ประกาศ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนทีโ่ ดดเด่น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้มีนโยบายในการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี ซึ่ง ครอบคลุ ม หลั ก การ 5 หมวด โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
(The Rights of Shareholders)
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของ
ผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การจัดสรร
เงินปันผล การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ

และข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น นอกเหนือจากสิทธิ
พื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ
ที่เป็นการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  

การด�ำเนินการปี 2564
1

จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และ
วาระการประชุ ม พร้ อ มทั้ง ระบุ ค วามเห็ น ของคณะ
กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้แนบเอกสาร
ประกอบการประชุม เช่น รายงานประจ�ำปี งบการเงิน
เอกสารประกอบวาระต่าง ๆ และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้
แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ทุ ก รายตามรายชื่อ ที่ ป รากฏในสมุ ด ทะเบี ย นผู ้ ถื อ หุ ้ น
ณ วันทีบ่ ริษทั ฯ ประกาศงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ และ
ได้ เ ผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิญ ประชุ ม และวาระการประชุ ม
ดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลต่างๆ
ก่อนวันประชุม รวมถึงได้โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนั ง สื อ พิม พ์ ติ ด ต่ อ กั น ไม่ น ้ อ ยกว่ า 3 วั น ก่ อ น
วันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ ได้เตรียมตัวล่วงหน้า
ก่อนการประชุม ซึ่งเป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535

1

การเปิ ด โอกาสให้ สิ ทธิ ผู้ ถื อ หุ ้ นเสนอวาระการประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
เลือกตั้งการเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม
2565 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่ า นระบบข่ า วของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุวิธี
ปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนไว้ ใ นเว็ป ไซต์ ข องบริษั ท ฯ ที่ www.
tacconsumer.com ในส่วนของ “ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ” ภาย
ใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” โดยเลขานุการบริษัทจะ
เป็นผู้รวบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
และน�ำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในส่วนของการ
เสนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ เข้ า รั บ การพิจ ารณาเลื อ กตั้ง เป็ น
กรรมการ เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้ วบรวมรายชื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น
ผู้พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อ และน�ำผลการพิจารณาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป กรณีที่คณะกรรมการบริษัท
มีมติอนุมัติให้น�ำวาระดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นต่อไป
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1

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไป
พร้อมหนังสือนัดประชุม

1

บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส�ำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 อีกทั้งยังเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ

1

แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงก่อนการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เนือ่ งจากในปีนเี้ ป็นการจัดประชุมผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) บริษทั ฯจะนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ

1

1

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อให้กรรมการให้ผู้ถือหุ้นลง
คะแนนทีละคน  

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดท�ำรายงานการ
ประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้เปิด
เผยมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมภายใน 9.00 น.
ของวันถัดไป พร้อมทั้งผลการลงมติในแต่ละวาระ จ�ำนวน
เสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
ทั้งนี้ บริษัทฯได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 14 วั น นั บ จากวั น ประชุ ม ไปยั ง เว็บ ไซต์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ฯ

1

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จัดให้มี
ผูต้ รวจสอบอิสระทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั โดยท�ำหน้าที่
ตรวจสอบการนั บ คะแนนเสี ย ง และผลของการลง
คะแนนเสี ย ง เพื่อ ให้ ก ารประชุ ม เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส
ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
(The Equitable Treatment of
Shareholders)
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั แิ ละคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้
ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ รายย่อย บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะเพิ่มทาง
เลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วม
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ประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจ�ำปีและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
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1

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท ตามล�ำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอราย
ละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระ
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การประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดย
ไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ บริษัทฯ
ได้ จั ด ท� ำ หนั ง สื อ เชิญ ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี
และรายงานประจ� ำ ปี ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
1

ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออย่าง
เท่าเทียมกัน

1

บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามาถก�ำหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอืน่ เข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ

1

คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดมาตรการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลู ก จ้ า ง รวมตลอดถึ ง คู ่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ
นิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล รวมถึง
ได้ ก� ำ หนดบทลงโทษเกี่ย วกั บการเปิ ดเผยข้ อ มูล ของ
บริษทั ฯ หรือน�ำข้อมูลของบริษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ น
ตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�ำข้อมูลภายใน
ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษทั ฯ รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของ
บุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่
สาธารณชนทราบ โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการแจ้ง
ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าใจและรับทราบ
เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
และบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างครบถ้วน 100%

1

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
(The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและ
ปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมต่อผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอก
บริษั ท ฯ และตระหนั ก ถึ ง บทบาทความส� ำ คั ญ ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทุกกลุ่ม

การด�ำเนินการปี 2564
1

ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดย
เน้นการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
มีการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่
ดีระหว่างกัน การรักษาความลับของลูกค้า ให้ความ
ส�ำคัญต่อการก�ำหนดราคาขายและเงือ่ นไขที่เหมาะสม
มีการจัดท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
ให้ในการส�ำรวจมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มี
กระบวนการทีส่ ามารถให้ลกู ค้าแจ้งถึงปัญหาหรือข้อร้อง
เรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีความซื่อสัตย์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์รว่ มกับคูค่ า้
และเจ้าหนี้ รวมถึงมีจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
ตลอดจนปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขทางการค้ า และ/หรือ
ข้อตกลงตามสัญญาที่ท�ำร่วมกันอย่างเคร่งครัดเพื่อ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ของทั้งสองฝ่าย โดยบริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาและรักษา
สัมพันธภาพทีย่ ั่งยืนกับคูค่ า้ และคูส่ ญ
ั ญา ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมีความเชื่อถือ
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการก�ำหนดผู้รับจ้างผลิตที่เป็น
พันธมิตรหลักที่ส�ำคัญ

1

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขัน
ทีด่ แี ละกฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึง
ปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อ
ท�ำลายคูแ่ ข่ง ไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

เลขานุการบริษทั ได้แจ้งเป็น E-mail ล่วงหน้าไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาที่ห้ามซื้อ/ขาย/โอน
หลักทรัพย์ของบริษัทก่อนงบการเงินออก 1 เดือน และ
ไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีการซื้อ/
ขาย/โอนหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทก�ำหนดให้ระยะเวลา
ดังกล่าว
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พนั ก งาน : บริษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
พนักงานทุกคน ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้
บริษทั ฯ สามารถพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้
ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้
ความสามารถของพนั ก งานแต่ ล ะคนและสามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอด
จนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานโดยค�ำนึง
ถึ ง คุ ณ ภาพชีวิต และความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด -19
บริษัทฯ ได้ดูแลและห่วงใยพนักงานเป็นอย่างดีอย่าง
ต่อเนือ่ ง เช่น การออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ทั้ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร และแนวปฏิบัติในการท�ำงานจากบ้าน
(Work From Home) จัดหาสิ่งที่มาป้องกันไม่ให้เกิด
การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างทันท่วงที การจัดหาวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กบั พนักงานและครอบครัว ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม  

1

1

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน : บริษัทฯ มุ่งให้มีการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ และโปร่งใส โดยการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และเท่าเทียมกัน ภายใต้กรอบของหลักจริยธรรมและ
แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและรักษาความ
สัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถาม
ข้อมูลได้ มีการน�ำเสนอรายงานผลการด�ำเนินงาน ฐานะ
ข้อมูลทางการเงิน และรายงานอื่นๆ อย่างสม�่ำเสมอและ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง และสื่อสารเรื่องราวหรือ
จุ ด ขายของบริษั ท ฯ ไปยั ง กลุ ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยผลการด�ำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่เปิดเผย และบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
ชุมชนและสังคม : ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือน
ส่วนหนึง่ ของสังคมทีจ่ ะร่วมก้าวเดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ เน้นการ
ปลูกฝังจิตส�ำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้
เกิ ด ขึ้น ในบริษั ท ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง สนั บ สนุ น
กิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และไม่กระท�ำการ
ใดๆ ทีข่ ดั หรือผิดกฎหมาย โดยมีนโยบายการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน และยึดถือ
ปฏิบัติกันภายในองค์กร

กิจกรรมส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
ด้านผู้ถือหุ้นและสื่อมวลชน

มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมต่างๆของนักลงทุนสัมพันธ์โดยให้
ข้อมูลอย่างถูกต้องและเท่าเทียม เช่น การจัดกิจกรรม Opportunity Day การจัดประชุมผู้ถือหุ้น Analys Meeting เป็นต้น

ด้านการดูแลพนักงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานในเรื่องของการฝึกอบรมที่ใช้ในการท�ำงานเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และรับมือกับ
สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปผ่านกิจกรรมการเรียนรูใ้ นรูปแบบทางออนไลน์มากขึ้น มีการแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างกันในองค์กร และมีการ
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน

ด้านสังคม

มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ 2550 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2556 โดยบริษัทฯ ได้มีการรับคนพิการเข้าท�ำงานตามมาตรา 33 รวมถึงสร้างอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทั มุง่ เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการจัดการของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต และมีโครงการประหยัดไฟลดการใช้พลังงาน
ภายในบริษัท จากสถานการณ์ covid-19 ที่มีการที่มีแนวปฏิบัติในการท�ำงานจากบ้าน work from home 100%
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การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารภายในและภายนอก
องค์กร โดยมีระเบียบปฏิบตั ทิ คี่ รอบคลุมถึงการสือ่ สารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มีการสือ่ สารกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ เช่น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
เป็นต้น
การสือ่ สารภายใน คือ การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารทีจ่ ำ� เป็นให้
ผู้บริหารและพนักงานรับรู้ โดยอาจเป็นการเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร
โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น  Line Group, Line Official,
Intranet, E-mail และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
การสือ่ สารภายนอก คือ การรายงานข้อมูลทีเ่ ป็นลายลักษณ์
อักษร การประชาสัมพันธ์ การส่งข่าวสาร ไปยังภายนอกองค์กร โดย
ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารต่ า งๆ ของบริษั ท ฯ เช่ น เว็บ ไซต์ บ ริษั ท
Facebook, Instagram, E-mail, การส่งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
การสือ่ สารภายในและภายนอกองค์กร เป็นการสือ่ สารข้อมูล
ข่าวสารปกติและข้อมูลข่าวสารเร่งด่วนให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทราบเรื่องที่ส�ำคัญต่างๆ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน
ภายในและภายนอกองค์กร และเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ
แก่พนักงาน ผู้บริหาร เพื่อสร้างความตระหนักต่อความส�ำคัญของ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน

การแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล
หรือทุจริต
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดระเบียบปฏิบตั กิ ารด�ำเนินการแจ้งข้อมูล
เบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตให้มแี บบแผนทีเ่ หมาะสม และเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
เบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต อันน�ำมาซึ่ง
ความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ โดย
การทุจริต
หมายถึง การกระท�ำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ทมี่ คิ วรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น
การฉ้อฉล
หมายถึง การใช้อบุ ายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อ
ให้ผู้อื่นหลงผิด
การคอร์รัปชั่น
หมายถึง การเรียกรับ หรือยอมจะรับให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคล
หรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำ� นาจหน้าทีท่ มี่ อี ยู่ กระท�ำการ ไม่กระท�ำการ
เร่ ง รั ด หรือ ประวิง การกระท� ำ ใดอั น มิ ช อบด้ ว ยอ� ำ นาจหน้ า ที่ เ พื่อ

ประโยชน์ ข องบริษั ท ฯ เว้ น แต่ เ ป็ น กรณี ที่ ก ฎหมาย จารีต และ
ขนบธรรมเนียมก�ำหนดให้กระท�ำได้
ผู้รับเรื่องร้องเรียน
หมายถึง กรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการบริหาร  
ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน
หมายถึง เลขานุการบริษัท
ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
หมายถึง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนองค์กร
ผู้ถูกร้องเรียน
หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ
ที่ถูกร้องเรียน หรือกล่าวหา โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ฉ้อฉลหรือทุจริต

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง
ดังนี้
1. จดหมาย ส่งถึง กรรมการผู้จัดการ
หรือ ประธานกรรมการบริหาร    
บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ 9/231-233 ถนนรามค�ำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
2. Website : www.tacconsumer.com
3. Facebook : Tacconsumer
https://th-th.facebook.com/TACConsumer/
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ถึง whistleblower@
tacconsumer.com ชื่อบัญชี E-mail นี้ จะส่งตรง
และถูกเปิดอ่านโดยกรรมการผู้จัดการเท่านั้น
โดยในปีนี้บริษัทไม่มีการได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการ
ฉ้อฉลหรือทุจริต

ขั้นตอนในการด�ำเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแส
เกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริต หรือข้อร้องเรียน
1. เมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ฉ้อฉลหรือทุจริต จากช่องต่างๆ ข้างต้นแล้ว โดยผู้รับเรื่องร้องเรียน
จะพิจารณาเรื่องร้องเรียน และส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ประสานงานเรื่อง
ร้องเรียน ภายใน 3 วันท�ำการ เพื่อด�ำเนินการต่อไป
2. ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน รวบรวมพิจารณาความ
ชัดแจ้งเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้นที่ได้รับจากผู้รับเรื่อง
ร้องเรียน รวมถึงจัดเก็บข้อมูล บันทึกความคืบหน้าและผลสรุป  
ติดตามและสรุปผลสถานะของเรื่องร้องเรียน  
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3. ประสานงานเรื่องร้องเรียน ส่งเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการ
พิจ ารณาจากกรรมการผู ้ จั ด การหรือ ประธานกรรมการบริห าร
ให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 5 วันท�ำการ
4. ผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียน ท�ำการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดกรณีทุจริต กรณีฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย หรือระเบียบข้อบังคับการท�ำงานของ
บริษัทฯ และน�ำเสนอให้กรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการ
บริหารพิจารณา ภายใน 1 เดือน
5. กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานกรรมการบริหาร พิจารณา
อนุมัติเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใน 1 เดือน
5.1 กรณี อ นุ มั ติ กรรมการผู ้ จั ด การ หรือ ประธาน
กรรมการบริห ารจะน� ำ เสนอ ให้ ค ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาต่อไป
5.2 กรณีไม่อนุมตั ิ ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวกลับไปยัง
ผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ใหม่
6. หากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
นัยส�ำคัญ กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานกรรมการบริหารจะน�ำเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและก�ำหนดบทลงโทษตามที่เห็น
สมควรต่อไป
7. สรุปผลการด�ำเนินการ และความเห็นจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั และทางฝ่ายสนับสนุนองค์กรจะรายงานผลการ
พิจ ารณาให้ ผู ้ ร ้ อ งเรีย นหรือ ผู ้ แ จ้ ง เบาะแสรั บ ทราบด้ ว ย (กรณี ที่
ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเปิดเผยตนเอง) ต่อไป
8. จัดเก็บข้อมูลเอกสารเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉล
หรือทุจริตเข้าแฟ้มเอกสาร ระยะเวลาในการจัดเก็บ 5 ปี

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ด�ำเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตจะได้รับ
ความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น ไม่เปลี่ยนแปลงต�ำแหน่ง
งาน ลักษณะงาน สถานที่ท�ำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน
เลิกจ้าง หรืออื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อ
ผูน้ ั้น รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง เว้นแต่ทจี่ ำ� เป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย
             บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบปฏิบัตินี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องร้อง
เรียน หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผย
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ต่อบุคคลอืน่ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแ้ จ้ง
ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่
มีความจ�ำเป็นในขั้นตอนการด�ำเนินการตามระเบียบปฏิบตั นิ ี้ หรือตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน�ำข้อมูลออกไปเปิดเผย
บริษั ท ฯจะด� ำ เนิ น การลงโทษทางวินั ย และ/หรือ ด� ำ เนิ น การทาง
กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารงานและการ
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความสุจริตและโปร่งใส ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
5/2558 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 จึงได้มมี ติอนุมตั นิ โยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยปลูกจิตส�ำนึกให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รปั ชั่น
สร้างค่านิยมทีถ่ กู ต้องและทัศนคติให้กบั พนักงานในการปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากต�ำแหน่งหน้าที่ของ
ตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการด�ำเนินงาน
โดยทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากต�ำแหน่งหน้าที่ใน
บริษทั ฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวหรือของครอบครัว และเพิ่มความ
เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และให้เปิดเผยนโยบายการต่อต้าน
การทุ จ ริต คอร์ รั ป ชั่น ให้ พ นั ก งานทุ ก คนรั บ ทราบเพื่อ ปฏิ บั ติ ต าม
โดยได้มีการส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นเบื้องต้น เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการวางระบบ
การป้องกันการทุจริตในองค์กร ซึ่งบริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณา
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. พนักงานทุกคนมีหน้าทีป่ กป้อง รักษาความลับ และความ
ปลอดภัยของข้อมูล อันเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั เพื่อ
ให้มิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่น�ำทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทต่างๆ ของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรือเพื่อบุคคลอืน่
โดยมิได้รับอนุญาต
2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติตอ่ ทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาของผูอ้ นื่ และไม่นำ� ผลงานอันมีทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. มีการดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์
และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
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4. มีนโยบายให้พนักงานทุกคนยินยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ
บริษัทฯได้ทราบถึงข้อห้ามและข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจาก
บุคลากรและจากการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งโดย
เจตนาและมิได้เจตนา  

1

จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด ไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเงื่อนไข และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการ
เงิน จากทางตลาดหลั ก ทรพย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์

1

ด้านความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุนและผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหารระดับ
สูงของบริษัทให้ความส�ำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์  
โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อ
ต่างๆ แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 บริษัทฯยังคงให้ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์
อย่างสม�่ำเสมอ

1

บริษั ท ฯ ได้ จั ด ตัง้ หน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการรายงานผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท www.tacconsumer.com ในหัวข้อนักลงทุน
ซึ่ง ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล ข อ ง บ ริษั ท ฯ ที่ ร า ย ง า น ต ่ อ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ส� ำ นั ก งานก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูล
และรายงานทางการเงิน ข้อมูลผู้ถือหุ้น นโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ ผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส ความ
เคลื่อนไหวของราคาหุ้น  และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ โดย
มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ ทั น การณ์ อ ยู ่ เ สมอ เพื่อ ให้
นักลงทุนและผูส้ นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
และเท่าเทียมกัน  โดยข้อมูลทีไ่ ด้จากบริษทั ฯ จะเป็นข้อมูล
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลาโดย
เฉพาะข้อมูลส�ำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ
บริษัทฯ ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถน�ำข้อมูลเหล่านั้นไป
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
อั น จะส่ ง ผลสะท้ อ นมู ล ค่ า ที่ แ ท้ จ ริง และเหมาะสมตาม
สถานการณ์ในแต่ละช่วง

1

บริษัทฯมีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นราย
ไตรมาส และก�ำหนดแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า
โดยในปี 2564 บริษัทฯมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้าน
นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เ พื่อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น
สรุปได้ ดังนี้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯทั้งหมดได้รบั ทราบข้อมูล
อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯจะท�ำการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศต่อ
ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

การด�ำเนินงานปี 2564
1

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
รายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง
และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

1

คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สนิ และ
เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ รวมถึงมีการ
แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารเพื่อท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุม
ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัท
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รูปแบบกิจกรรม

จ�ำนวนครั้ง

กิจกรรมพบนักลงทุน/นักวิเคราะห์ COMPANY VISIT, CONFERENCE CALL
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ANALYST MEETING)
ROADSHOW ในประเทศ (ONLINE)
การเข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เช่น OPPORTUNITY DAY, MAI FORUM
การจัดท�ำ COMPANY SNAPSHOT เป็นรายไตรมาส
กิจกรรมสัมภาษณ์สื่อต่างๆ
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (PRESS RELEASE)  
ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลการด�ำเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมการต่างๆ ของบริษัท

1

100

4
2
4
2
4
1
อย่างสม�่ำเสมอ

ส�ำหรับด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในปี 2564  
ในปีนบี้ ริษทั ฯ ได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุน
สั ม พั น ธ์ ย อดเยี่ ย ม (Best Investor Relations
Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2
จากที่เคยได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2019 และในปีก่อน
ได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence สาขา
Outstanding Investor Relations Awards (เป็นปีที่
4 ติดต่อกัน)  
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บริษั ท ฯ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ข้ า อยู ่ ใ น Universe
ของกลุม่ หลักทรัพย์ ESG100 ประจ�ำปี 2564 โดยสถาบัน
ไทยพัฒน์ประกาศ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนทีโ่ ดดเด่น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  

1

เปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การถื อ หุ ้ น ของกรรมการและ
ผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
ของกรรมการและผู้บริหารในแต่ละปี และก�ำหนดให้
กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานรายการเกีย่ วโยงและ
รายงานการมีส ่ว นได้เ สี ยของกรรมการและผู้บริหาร
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1

เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปีและเว็บไซต์ของบริษทั ไว้
ค่อนข้างครบถ้วน เช่น ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูลและรายงานทางการเงิน นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น ห้องข่าวต่างๆ
เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ติดต่อ
โทร
โทรสาร
E-mail

:
:
:
:

นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์
0-2717-2898 ต่อ 77
0-2717-2899
ir@tacconsumer.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Responsibilities of the Board of
Directors)
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้น และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับต�ำแหน่งผูบ้ ริหารจาก
องค์กรต่างๆ จึงสามารถน�ำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมา
พัฒนาและก�ำหนดนโยบาย ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�ำคัญในการ
ก�ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและ
ประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบัน บริษัทฯ
มีกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านและกรรมการอิสระ 5 ท่าน
(รวมประธานกรรมการบริษัท) โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท�ำให้
เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
การบริหารงาน และยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยใน
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและ
รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่
ตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 ท่ า น มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ด ้ า นบั ญ ชี
เพีย งพอที่ จ ะสามารถท� ำ หน้ า ที่ ใ นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้
1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้ ว ยกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่ า ตอบแทน 3 ท่ า น เพื่อ พิจ ารณาโครงสร้ า ง
องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการของ
บริษัท คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษทั และสมควร
เสนอชื่อเป็นกรรมการในกรณีที่ต�ำแหน่งว่างลง
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง รวมทั้งพิจารณา
เสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการบริษัท
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการบริหารความเสีย่ ง 5 ท่าน เพื่อวางกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมินติดตาม  
และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรก�ำหนด
1.4 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ
บริหาร 7 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็น
ผู้ก�ำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการ
บริษทั และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
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1.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 10 ท่าน
เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัย
เสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ดขึ้น กั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ฯ และหาทางลดความเสีย่ งหรือบริหารความ
เสี่ยงให้ต่�ำที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทราบอย่างสม�่ำเสมอ
บริษั ท ฯ มี น โยบายในการแบ่ ง แยกต� ำ แหน่ ง ประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการให้
เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บคุ คลใดมีอำ� นาจเบ็ดเสร็จในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ก�ำหนด
อ�ำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1) ดู แ ลและให้ ค�ำ แนะน� ำ แก่ ก รรมการและผู ้ บ ริห าร
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ ก� ำ หนด
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตาม
ดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้
มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วน
ที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) จั ด ท� ำ และเก็ บ รั ก ษาเอกสารซึ่ง ได้ แ ก่ ทะเบี ย น
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
ประจ�ำปีของบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการผู้บริหาร และด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่
กฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุนประกาศก�ำหนด

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึง
ปฏิ บั ติ ที่ ดีส� ำ หรั บ กรรมการบริษั ท จดทะเบี ย น (Code of Best
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้ ำ� หนดนโยบาย เป้าหมาย
การด�ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และ
ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 27 ก�ำหนดว่า
“ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
กว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�ำหนด
วันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก�ำหนดวัน
และนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น”
และเพื่อให้การแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ในเรื่องการก�ำหนดนโยบายและ
การบริห ารงานของบริษั ท ฯ แยกจากกั น อย่ า งชั ด เจน บริษั ท ฯ
จึงก�ำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษทั มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
มีบทบาทในการก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับ
ประธานกรรมการบริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษทั สนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติ
หน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบและตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ก�ำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่าย
เท่ากัน
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ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการและด�ำเนินกิจการของบริษัทให้เป็น
ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ ของบริษั ท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จั ด ให้ มี ก ารท� ำ งบดุ ล และงบก� ำ ไรขาดทุ น ของบริษั ท  
ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซึ่งผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ
3. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด�ำเนิน
ธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมก�ำกับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและ
การจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน
และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง
กลยุทธ์ แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษทั ทีเ่ สนอโดย
ฝ่ายบริหาร
5. ติ ดตามการด� ำ เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. ด� ำ เนิ น การให้ บ ริษั ท มี ร ะบบงานบั ญ ชีที่ เ หมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและ
การสอบบั ญ ชีที่ เ ชื่อ ถื อ ได้ รวมทั้ง จั ด ให้ มี ร ะบบการ
ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสม
7. พิจารณาก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ง องค์ ก ร
และก�ำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุม
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
8. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�ำนาจใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการ
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู ้ จั ด การ และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ
ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ทีก่ ำ� หนดนั้นต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ำกับบริษัทหรือ
บริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไป
ตามนโยบายและหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
9. จั ด ท� ำ รายงานประจ� ำ ปี ข องคณะกรรมการบริษั ท
และรับผิดชอบต่อการจัดท�ำและการเปิดเผยงบการเงิน
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบปี
ที่ผ่านมา และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมัติ
10. ก�ำกับและดูแลการบริหารจัดการและการด�ำเนินงานต่างๆ
ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด กฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการบริษัทก�ำกับตลาดทุน ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย อาทิ เ ช่ น การท� ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส�ำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
11. คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึง่
หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่าง
ใดแทนคณะกรรมการบริษทั ได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้
บุ ค คลดั ง กล่ า วมี อ� ำ นาจตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท
เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ ย นแปลงหรือ แก้ ไ ขการมอบอ� ำ นาจนั้น ๆ ได้ เ มื่ อ
เห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ�ำนาจที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุ มั ติ ร ายการที่ ต นหรือ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดที่จะท�ำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการบริษัทก�ำกับ
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือประกาศอืน่ ใดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่
เป็ น การอนุ มั ติ ร ายการที่ เ ป็ น ไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
ไว้แล้ว
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อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษทั
1. อนุมัติจัดท�ำและประกาศใช้ผังองค์กร
2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
3. อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณประจ� ำ ปี
และแผนด�ำเนินงาน (รวมงบทุนและงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย)
4. อนุมัติงบลงทุนและการซื้อทรัพย์สินถาวรในวงเงิน
ส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติงบลงทุนนอกแผนงบประมาณในวงเงินส่วน
ที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหาร
7. อนุมตั อิ ตั ราก�ำลังคนทีไ่ ม่อยูใ่ นงบประมาณประจ�ำปี
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
8. อนุมัติก�ำหนดอัตราจ้างที่อยู่/ไม่อยู่ในงบประมาณ
ประจ�ำปีระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
9. อนุมัติการจ้างงานและบรรจุพนักงานที่ไม่อยู่ในงบ
ประมาณประจ�ำปีระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ขึ้นไป
10. อนุมตั กิ ารประเมินผลงานและการพิจารณาปรับเงิน
เดือน/โบนัส และการปรับเลื่อนต�ำแหน่งประจ�ำปี
ระดับประธานกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป
12. อนุมตั กิ ารพ้นสภาพการเป็นพนักงานระดับประธาน
กรรมการบริหาร
13. อนุ มั ติ ก ารเลิ ก จ้ า งกรณี จ ่ า ยเงิน ชดเชยตาม
กฎหมาย ระดับประธานกรรมการบริหาร และการ
เลิ ก จ้ า งกรณี ไ ม่ จ ่ า ยเงิน ชดเชยระดั บ กรรมการ
ผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
14. อนุมตั กิ ารซื้อเครื่องจักรตามงบลงทุน และซื้อทรัพย์
สินอื่นๆ ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการ
บริหาร
15. อนุมตั เิ งินทดรองจ่ายแก่พนักงาน เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ย
บริษัท ในวงเงินที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
16. อนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในธุรกิจของบริษัทในวงเงินที่
เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
17. อนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยนอกแผนงบประมาณในวงเงินทีเ่ กิน
อ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
18. อนุมัติการก�ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายด้าน
การเงิน
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19. อนุมัติการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงผู้มีอ�ำนาจลงนาม
การเบิ ก จ่ า ยเงิน กั บ ธนาคาร/สถาบั น การเงิน
และการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร/สถาบัน
การเงิน
20. อนุมตั กิ ารก�ำหนด/เปลีย่ นแปลงนโยบาย/หลักเกณฑ์
การบัญชี
21. อนุมตั กิ ารตัดบัญชี/จ�ำหน่ายออกจากบัญชี หนีส้ ญ
ู
สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์คลังล้าสมัย/เสื่อม
สภาพในวงเงินที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชื่อ
ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
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(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร
ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบ
หมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น และประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ  
ทั้งนีใ้ ห้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
กรรมการายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจ
ควบุคม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

4. ไม่ มี ห รือ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริษั ท ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูท้ มี่ อี ำ� นาจควบคุม
ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็น
ผู ้ ส อบบั ญ ชีข องบริษั ท ฯ บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้ บ ริก ารเป็ น ที่ ป รึก ษากฎหมายหรือ เป็ น ที่ ป รึก ษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ขึ้น เป็ น ตั ว แทน
กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยหรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริษั ท อื่ น ซึ่ง ประกอบ
กิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุ้นส่วน
ธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจจะท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
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10. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรูค้ วามสามารถที่
เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะท�ำให้ตนต้อง
ขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
12. กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน
9 ปี
13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
ภายหลั ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระที่ มี
ลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินในการด�ำเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจใน
รูปแบบองค์คณะได้

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
1.   พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของ
กรรมการของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเหมาะสม
กับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งว่างลง เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3.   พิจารณาแผนพัฒนาการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Plan) ของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูง
4. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่
ค่าตอบแทน บ�ำเหน็จ สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผล
ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ๆ ทัง้ ด้ า นการเงิน และอื่ น ๆ
ตามตกลง
5.   ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริษั ท
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทประจ�ำปี
6.   พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนประธานกรรมการ
บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม  
7.   ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
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แนวทางการพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับ
เสนอชื่อเป็นกรรมการ
ในการพิจ ารณากลั่น กรองรายชื่อ ผู ้ ที่ จ ะถู ก เสนอชื่อ เป็ น
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ก�ำหนด
แนวทางที่จะใช้ในการพิจารณาโดย ค�ำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน
ได้พจิ ารณาและก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของ
ผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ
อาทิ เช่น
1
1
1

1

1

ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
ความมีวฒ
ุ ภิ าวะและความมั่นคงเป็นผูร้ บั ฟังทีด่ แี ละ
กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
ยึดมั่นในการท�ำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน
เยี่ยงมืออาชีพ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่มีความส�ำคัญ

2. ความรู้ความช�ำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน
พิจารณาก�ำหนดองค์ประกอบของความรู้ความช�ำนาญ
เฉพาะด้ า นที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ใ นคณะกรรมการ เพื่อ ให้
คณะกรรมการสามารถก�ำ หนดกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบาย
รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
3. ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการก�ำหนดองค์ประกอบสองประการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ยังอาจพิจารณาก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับ
ความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการ
ทั้งคณะ

นโยบายความหลากหลายของ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีถงึ ประโยชน์ความหลากหลาย
ของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่ง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการท�ำงานของคณะกรรมการ
บริษัท
ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำ� กัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น
แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ
และความรู้ ดังนัน้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ของบริษทั จะอยูบ่ นพื้นฐานของความรูค้ วามสามารถและใช้หลักเกณฑ์
ในการคัดเลือก ซึ่งได้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมา
ประกอบด้วย

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่

1

ในการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงความหลาก
หลายทางคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ตามกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ และการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น ของบริษั ท ฯ ทั้ง นี้
การคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สมัคร
โดยหลักเกณฑ์การพิจารณา มีดังต่อไปนี้

เมื่ อ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน
คัดกรองผู้สมัครแล้ว ก็จะพิจารณาเลือกผู้สมัครแต่ละ
ท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ   

1

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอชื่อ
กรรมการใหม่ตอ่ คณะกรรมการบริษทั เพื่อน�ำเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งต่อไป หรือเพื่อให้คณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตั้งชั่วคราวในกรณี
ที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออก
ตามวาระ

1

พิจ ารณาผู ้ ส มั ค รโดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความหลากหลายทาง
คุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญ

1

พิจารณาบทบาทความเป็นผูน้ ำ � วิสยั ทัศน์ จริยธรรม และ
ความซื่อสัตย์ โดยยึดถือหลักสูงสุดของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

1

ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีด�ำ (Black List)
จากองค์กรใดๆ (รวมถึงส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรือเคยถูกตัดสิน
ในความผิดทางอาญา

1

ผู ้ ส มั ค รเป็ น กรรมการอิ ส ระ จะต้ อ งเข้ า เกณฑ์ ต าม
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1

พิจารณาจากคุณสมบัติอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องตามความ
เหมาะสม

กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่
เมื่อการแต่งตั้งกรรมการใหม่ (มีต�ำแหน่งกรรมการว่างลง
ห รือ เ พื่อ เ พิ่ม จ� ำ น ว น ก ร ร ม ก า ร ใ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริษั ท )
คณะกรรมการบริษั ท จะปฏิ บั ติ ต ามขั้น ตอนในการคั ด เลื อ กและ
การแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังต่อไปนี้
1

1

คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนจะ
ประเมินทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความ
หลากหลายของกรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการ
บริษัทในขณะนั้น และก�ำหนดคุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องการ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก รและเพื่อ เติ ม เต็ ม คุ ณ
สมบัตอิ นื่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นทีย่ งั ขาดอยู่ โดยพิจารณาถึงจ�ำนวน
กรรมการอิสระที่เหมาะสมในคณะกรรมการบริษัท และ
ค� ำ นึ ง ถึ ง หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ก� ำ หนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน
อาจคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ผ่านทางช่องทางส่วนตัวของสมาชิกในคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และอาจว่าจ้าง
บริษั ท ภายนอกในการสรรหาหรือ อาจใช้ ฐ านข้ อ มู ล
กรรมการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้ หากบริษทั ฯมีกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจใหม่
ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ด�ำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็
จ�ำเป็นต้องสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจ
ใหม่ทบี่ ริษทั ฯจะด�ำเนินการต่อไป เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ
ใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมอง
ใหม่ๆ ให้กบั กรรมการทุกคน ไม่วา่ จะเป็นเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดี ธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วย
สนับสนุสนการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ โดยมี
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้าง
ของคณะกรรมการ รวมทั้งขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ และ
กฎหมายต่างๆ ที่ควรทราบ
2. แนวทางการด�ำเนินงาน ภาพรวมผลการด�ำเนินงานย้อนหลัง
3. การจัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริห าร และกรรมการผู ้ จั ด การ
เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ
ในปี 2564 บริษั ท ฯมี ก ารสรรหากรรมการใหม่ 2 ท่ า น
เพื่อความเหมาะสมและเพือ่ เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
ดังนั้น บริษัทมีความจ�ำเป็นต้องเพิ่มจ�ำนวนกรรมการของบริษัทจาก
เดิม จ�ำนวน 7 คน เป็นจ�ำนวน 9 คน โดยการเลือกตั้งกรรมการเข้า
ใหม่จำ� นวน 2 คน คือ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ และนายสุพจน์
ลีนานุรักษ์ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง และ
มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
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ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ส่งเสริมให้บริษัทฯมีกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน (Transparency) และให้มีระบบการ
ควบคุ ม ภายในที่ พ อเพีย ง มี ค วามเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2. ก�ำหนดนโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) และระดับความเสีย่ งสูงสุดทีอ่ งค์กรจะยอมรับ
(Risk Tolerance) และน�ำเสนอนโยบายการบริหารความ
เสี่ ย งให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริษั ท เพื่อ อนุ มั ติ ซึ่ง ต้ อ ง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น
ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต
ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว
ความเสี่ ย งด้ า นกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งทีเ่ กิดใหม่ และ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสี่ยงของบริษัท
3. วางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน
ติ ด ตาม และดู แ ลปริม าณความเสี่ ย ง โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ก�ำหนด
4. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทด�ำเนินการตามนโยบาย
บริหารความเสี่ยงที่บริษัทก�ำหนด ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ก�ำกับดูแลก�ำหนด
5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และด�ำเนินการ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการ
บริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
6. พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย
แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทและแนวทางที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทราบสิง่ ที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
ที่ก�ำหนด
8. จัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความ
จ�ำเป็น เพื่อประเมินความเสีย่ งในทุกๆ ด้าน ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์กรและขอบเขตความรับผิดชอบ
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ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการและน�ำเสนอ
เป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณ
ประจ�ำปีของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
2. ควบคุมดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด�ำเนินธุรกิจ และ
งบประมาณทีก่ ำ� หนดไว้ และก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงาน
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. พิจารณาอนุมตั กิ ารด�ำเนินงานทีเ่ ป็นธุรกรรมปกติธรุ กิจ
ของบริษั ท เช่ น การลงทุ น ต่ า งๆ ตามงบลงทุ น หรือ
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริษั ท
เป็นต้น โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตาราง
อ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. น�ำเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการด�ำเนินงาน
ของบริษั ท ให้ ค ณะกรรมการบริษั ท พิจ ารณาอนุ มั ติ
รวมถึงพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสของพนักงาน
ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไป
5. พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�ำปีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. มีอ�ำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. ให้มอี ำ� นาจในการมอบอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่ ใดหนึง่ คนหรือ
หลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�ำนาจ
เพื่อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี อ� ำ นาจตามที่ ค ณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบ
อ�ำนาจ หรือการมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
เป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบ
อ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุ มั ติ ร ายการที่ ต นหรือ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง (ตามนิ ย าม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด) มีสว่ นได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�ำนาจ
อนุมัติการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอ
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ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี)
เพื่ออนุมตั ติ อ่ ไป ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามธุรกิจปกติ
และเงื่อนไขการค้าปกติซ่งึ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการ
ส่งเสริมให้บริษัทฯมีกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน (Transparency) และให้มีระบบการ
ควบคุ ม ภายในที่ พ อเพีย ง มี ค วามเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
2. พิจารณาเห็นชอบนโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) และระดับความเสีย่ งสูงสุดทีอ่ งค์กรจะ
ยอมรับ (Risk Tolerance) และน�ำเสนอนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ
เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ย งด้ า นตลาด ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านการกระจุก
ตั ว ความเสี่ ย งด้ า นกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งทีเ่ กิดใหม่ และ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสี่ยงของบริษัท
3. ทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน
ติ ด ตาม และดู แ ลปริม าณความเสี่ ย ง โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ก�ำหนด
4. ติดตาม สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง ดูแลให้บริษัทด�ำเนินการตาม
นโยบายบริหารความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ก�ำหนด และด�ำเนินการ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการ
บริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
5. พิจารณาน�ำเสนอการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อ
นโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสีย่ งด้าน
ต่างๆ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงาน
ประจ�ำวันของบริษัท
2. จัดท�ำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
และงบประมาณประจ� ำ ปี ข องบริษั ท เพื่อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัท
ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการของบริษั ท รวมถึ ง การ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานของ
บริษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ก� ำ หนด และมี ห น้ า ที่
รายงานผลการด�ำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึง
ความคืบหน้าในการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมตั กิ ารด�ำเนินงานทีเ่ ป็นธุรกรรมปกติธรุ กิจ
ของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษทั โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการ
เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการ
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริษั ท แล้ ว แต่ ไ ม่ เ กิ น
งบประมาณประจ�ำปีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษทั รวมถึงการเข้าท�ำสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่อง
ดังกล่าว
5. มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยในการด�ำเนินการตาม
ธุรกิจปกติของบริษทั ตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามอ�ำนาจอนุมตั ทิ ผี่ า่ น
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
6. มีอ�ำนาจในการอนุมัติอัตราก�ำลังคน การจ้างงานและ
บรรจุพนักงาน การก�ำหนดอัตราจ้างและการแต่งตั้ง
โยกย้ายพนักงาน รวมถึงพิจารณาก�ำหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและต�ำแหน่ง ส�ำหรับ
พนักงานระดับต�ำ่ กว่าผูจ้ ดั การฝ่ายตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท
7. มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ
เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปตามนโยบายและ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินยั
ภายในองค์กร

6. รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทและแนวทางที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่าง
สม�่ ำ เสมอ ให้ ท ราบสิ่ง ที่ ต ้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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8. มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือ
หลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมของกรรมการผูจ้ ดั การ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อ
ให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็น
สมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการ
ผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
บุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจ หรือการมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้
ตามที่เห็นสมควร
9. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับ
มอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามนิ ย ามประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น และ/หรือ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกรรมการ
ผู้จัดการ ไม่มีอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่อง
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่
สามารถเข้ามามีสว่ นในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือ
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ รวมทั้ง
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
ผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบ
และให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสม
ผลของการท�ำรายการ และจะท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
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ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น กรรมการท่านนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบการกระท�ำที่ละเมิดนโบายความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในส�ำหรับทั้ง
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการก�ำหนดขอบเขตหน้าที่
และอ�ำนาจด�ำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุม
ดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและ
ข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้
เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ งั
มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันบริษัทฯจะยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน แต่บริษัทฯก็ได้จ้าง
ผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาท�ำการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและ
สามารถวัดผลการด�ำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการ
เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานจริงกับเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้เป็นประจ�ำ
ทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอก
และภายในที่พบในการด�ำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและ
มีการก�ำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของ
ปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบ
หมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง
และรายงานความคืบหน้าต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งราย
ไตรมาส

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษั ท ฯ มี น โยบายให้ ค ณะกรรมการของบริษั ท
ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
เติมตามความจ�ำเป็น เลขานุการบริษัทได้ก�ำหนดตารางการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ส�ำหรับปี 2564 ล่วงหน้า และได้แจ้งให้กรรมการ
ทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมแต่ละครั้ง
ได้มกี ารก�ำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัด
ประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มี
การจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บ
รายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อม
ให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2563 ได้มีการก�ำหนดตารางประชุมคณะกรรมการ
ประจ�ำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้
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ครั้งที่

การประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุม
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
5/2564
6/2564
7/2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
วันที่ 21 ตุลาคม 2564
วันที่ 21 ตุลาคม 2564
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
วันที่ 15 ธันวาคม 2564

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NonExecutive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อ
อภิปรายปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน
แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส�ำหรับปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุม
1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของฝ่ายจัดการ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในระดับทีเ่ หมาะสมและเป็นอัตราทีเ่ พียงพอส�ำหรับการรักษากรรมการ
และผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินควร
และอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรม
เดียวกัน ปัจจัยที่จะน�ำมาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระ
หน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่า
ตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีจะผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และน�ำเสนอเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติอีกครั้ง และต้องน�ำเสนอเพื่อให้ที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารจะเป็นไปตามหลัก
การและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจาก
ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละ
ท่าน ประกอบกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท มี น โยบายส่ ง เสริม และอ� ำ นวย
ความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริษั ท ฯ ซึ่ง รวมถึ ง กรรมการบริษั ท
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็น
ผูป้ ระสานงานกับกรรมการบริษทั เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai
Institute of Directors Association : IOD) หลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นต้น
โดยในปี 2564 มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมสัมนา ดังนี้
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รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์

จัดโดย

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานขายและการตลาด

หลักสูตร Risk Management Program
for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2564
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
2. นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 R&D Performance Management-7th
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ
Edition Marcus Evans
				
1 HBDI batch1
จัดโดย สถาบัน IEQ Center
				
1 Strategic Management and Planning  
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
3. นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ เลขานุการบริษัท
1 หลักสูตร Company Secretary
					Refreshment Training Program ปี 2564  
จัดโดย ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
				
1 การประเมินการจัดประชุมสามัญประจ�ำปี
“ติวเข้ม เต็ม 100” AGM Checklist  
จัดโดย สมาคมส่งเริมผู้ลงทุนไทย

การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ฯ ได้รบั ผลส�ำรวจโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2564 โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม

692 บริษัท แบ่งเป็น กลุ่ม SET 77%  กลุ่ม MAI 23% บริษัท โดย
บริษทั ฯ ได้รบั คะแนน 90% (ระดับดีเลิศ) และมีสรุปผลการส�ำรวจ ดังนี้

ผลการส�ำรวจ (%)
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ปี

คะแนนของ
TACC

2564

90%

2563

90%

2562

88%

2561

87%

ระดับ

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม
84%
83%
82%
81%
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ผลการส�ำรวจ (%)
ปี

คะแนนของ
TACC

2560

79%

2559

70%

ระดับ

คะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม
80%

ระดับดี

78%

ระดับดี

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนในโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยบริษทั ฯ ได้รบั คะแนน 100 คะแนน (ระดับดีมาก) จาก 100 คะแนน   

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ปี

คะแนนของ
TACC

ระดับ

คะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม

2564
2563
2562
2561
2560
2559

100
100
99
97
98
97.25

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

94.80
93.10
93.70
92.42
91.97
91.62

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
นั้น ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษทั จดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและ
ปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินได้จดั ท�ำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล  
ในปี 2564 บริษัทฯจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
จ� ำ นวน 3 แบบ เพื่อ ให้ ก รรมการทุ ก คนประเมิ น ผลงานประจ� ำ ปี
โดยแบ่งออกเป็น

1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
2) แบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแบบ
รายคณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร)
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยรายบุคคล
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กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินตนเอง
เป็นรายบุคคลทุกสิ้นปี ทางเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อให้คณะกรรมการ
ประเมินผลงานประจ�ำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคน
ประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ
งานกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมผลการประเมินของคณะ
กรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการในแต่ละคณะเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ต่ อ ไป โดยวิธี ก ารให้ ค ะแนน ก� ำ หนดเป็ น แบบมาตรฐานเพื่อ ให้
คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อได้
0
1
2
3
4

=
=
=
=
=

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้น
ไม่เห็นด้วย หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
เห็นด้วย หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นดี
เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นอย่าง
ดีเยี่ยม

โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละคณะประจ�ำปี 2564 มีดังนี้

1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คะแนนเฉลี่ย 3.85 อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบด้วย 4 หมวด
หมวดที่
1
2
3
4

หัวข้อ
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เรื่องอื่นๆ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ในภาพรวม 4 หมวด มีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ดี หมวดทีไ่ ด้รบั คะแนน
เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ หมวดที่ 1 โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข อง
คณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ กรรมการอิสระใน
คณะกรรมการมีจ�ำนวนที่เหมาะสม และการแต่งตั้งคณะกรรมการ

114

ค่าเฉลี่ย
3.90
3.83
3.80
3.89

ชุดย่อยเหมาะสมเพียงพอ หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
หั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนน้ อ ยที่ สุ ด คื อ นโยบายการแจ้ ง เบาะแส
ซึ่งครอบคลุมถึงการติดตาม การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้น
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2) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
(คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) คะแนนเฉลี่ย 3.84 อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบด้วย 3 หมวด
หมวดที่

หัวข้อ

ค่าเฉลี่ย

1
2
3

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
แบบรายคณะ

3.84
3.83
3.61

สรุปการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย
แบบรายคณะ ในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวดที่ 1 โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ หัวข้อที่ได้รับ
คะแนนมากที่ สุ ด คื อ จ� ำ นวนของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยมี ค วาม
เหมาะสม คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้
ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรทีก่ ำ� หนด
ไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หมวดที่ ไ ด้ รั บ คะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อย แบ่งเป็น

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คะแนนเฉลี่ย 3.43 อยู่ในเกณฑ์ดี
หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ สอบทานให้บริษัทมี
งบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ด�ำเนินการตาม
กฎหมายและกฎระเบี ย บให้ ถู ก ต้ อ ง หั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ
คะแนนน้อยที่สุดคือ พิจารณารายการเกี่ยวโยงและ
รายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ การให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอน
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

2.2) คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
คะแนนเฉลี่ย 3.61 อยู่ในเกณฑ์ดี

ไม่ เ ป็ น ตั ว เงิน ก� ำ หนดวิธี ก ารและหลั ก เกณฑ์ ก าร
ก�ำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม หัวข้อที่ได้รับคะแนน
น้อยทีส่ ดุ คือ วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการ
อย่างต่อเนื่อง

2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คะแนนเฉลี่ย 3.80 อยู่ในเกณฑ์ดี
หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ ก�ำหนดนโยบาย
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้และระดับความเสีย่ งสูงสุด
ที่ อ งค์ ก รจะยอมรั บ และครอบคลุ ม ถึ ง ความเสี่ ย ง
ประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ และมีการควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการบริห ารความเสี่ ย งตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทก�ำหนด ตลอดจน
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ก�ำกับดูแลก�ำหนด

ส�ำหรับในส่วนของคณะการบริหาร
คะแนนเฉลี่ย 3.61 อยู่เกณฑ์ดี  
หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากเฉลี่ยที่สุดคือ ควบคุม ดูแล
และติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย นโยบายและแผนธุรกิจ และงบประมาณที่
ก�ำหนดไว้ และก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยเฉลี่ย
ทีส่ ดุ คือ พิจารณาอนุมตั กิ ารด�ำเนินงานทีเ่ ป็นธุรกรรม
ปกติของบริษัทฯ เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุน
หรืองบประมาณที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ ก�ำหนดคุณสมบัติ
กรรมการหรือ ผู ้ บ ริห ารระดั บ สู ง ที่ ต ้ อ งการสรรหา
สอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ พิจารณา
แนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและ

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

115

3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
คะแนนเฉลี่ย 3.90 อยู่เกณฑ์ดี ประกอบด้วย 3 หมวด
หมวดที่
1
2
3

หัวข้อ

ค่าเฉลี่ย

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
รายบุคคล

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์ดี หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวดที่ 1
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่ อ ยรายบุ ค คล หั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนมากที่ สุ ด คื อ กรรมการมี
คุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการบริหาร
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ท�ำการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยใช้หัวข้อส�ำหรับการ
ประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย
10  ด้าน ดังต่อไปนี้

3.94
3.83
3.91

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีความมุ่งมันและมีวิสัยทัศน์ชัดเจนที่จะน�ำพา
องค์กรให้เติบโตตามเป้าหมาย โดยมีความคิดริเริ่มทีจ่ ะหาธุรกิจใหม่ๆ
มาเสริมหรือต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัท ให้มีความเจริญก้าวหน้า
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และปรับกลยุทธ์ของ
องค์กรได้อย่างเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์  บริษทั ฯ มีความตั้งใจ
ทีจ่ ะประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการบริหารเป็นประจ�ำ
ทุกปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการบริหารในครั้งต่อไปจะมีขึ้นใน
ปี 2565

1. ความเป็นผู้น�ำ
2. การก�ำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดต�ำแหน่ง
9. ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
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ส่วนที่ 2 การก�ำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงานและอืน่ ๆ
โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณชัชชวี วัฒนสุข

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
คุณชัชชวี วัฒนสุข

ส�ำนักเลขานุการ

คุณปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์
องค์กร

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
สายงานสนับสนุน
ปฏิบัติการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
สายงานขาย
และการตลาด

คุณจิรพรรณ คชฤทธ์ ชูแสง

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
สายงานบริหารคู่ค้า
และสื่อสารองค์กร

คุณสุพจน์ ลีนานุรักษ์

คุณหัสยา จารุวิทยานันท์

คุณสุวีรยา อังศวานนท์

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายซัพพลายเชน

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายระบบคุณภาพ

คุณนันทภัค โพธิสาร

คุณปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์

คุณปรียาภรณ์ ปรีสุทธกุล

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายสนับสนุน
องค์กร
คุณยอดชาย ปั้นดี

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายขาย
และการตลาด

ผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
คุณสุนันทินี ตื้อยศ

ผู้จัดการ
โรงงานบ้านบึง

คุณแพรวนภา นิ่มมา

ฝ่ายกลยุทธ์
และปฏิบัติการ
ความเป็นเลิศ

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายธุรกิจ
คาแรคเตอร์

คุณปรีชา ผินจิรพงศ์

คุณพรพรรณ พรรณพานิช

คุณนริสา ติยะสุขสวัสดิ์

ผู้จัดการ
ฝ่ายขาย
ต่างประเทศ

ผู้จัดการ
ฝ่ายขายในประเทศ

ฝ่ายธุรกิจร่วมทุน

รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่าย 7-Eleven

คุณธนวรรณ เลิศล�ำเนาชัย

รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารคู่ค้า
หลักและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
คุณเกษสุรางค์ ชีพชล

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ซัพพลายเออร์
และ OEM.
คุณอรฉัตร ธรรมเสนา

คุณวนิดา พลาศรี
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

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

ต�ำแหน่ง

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

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : 1) กรรมการล�ำดับที่ 6 และ ล�ำดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทว่าคณะกรรมการ
บริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นอยูใ่ นราช
อาณาจักร

โดยมีนางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการทั้งหมด
5 : 4 เท่ากับร้อยละ 55.55 และสัดส่วนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารต่อ
กรรมการทั้งหมด 6 : 3 เท่ากับร้อยละ 66.66 บริษัทฯ มีประธาน
กรรมการ เป็นบุุคคลคนละคนประธานกรรมการบริหารและเป็น
กรรมการอิสระ  

นายชัชชวี วัฒนสุข ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางจิรพรรณ
คชฤทธิ์ ชูแสง รวมเป็นสองคน และประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1. รศ.กิตติ สิริพัลลภ
2. นางพักตรา สุริยาปี
3.   นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
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ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ทั้งนี้ รศ.กิตติ สิริพัลลภ และนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์  
เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะ
สามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
รศ.กิตติ สิริพัลลภ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินยิ มอันดับสอง) จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

นายคมศักดิ์  วัฒนาศรีโรจน์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และระดับ
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และมีประสบการณ์
การท�ำงานเป็นประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี บริษทั โมโน เทคโนโลยี
จ�ำกัด (มหาชน) โดยได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึ่งได้ รั บ การแต่ งตั้งจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีกรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1. นางพักตรา สุริยาปี
2. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
3. นายชนิต สุวรรณพรินทร์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
นายชนิต สุวรรณพรินทร์
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : กรรมการล�ำดับที่ 3 และ 5 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีการปรับเปลี่ยนระหว่างปี 2564 มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายชัชชวี วัฒนสุข
2. นางสาวปาริฉัตร โชตติภูมิเวทย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : มีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ เพื่อความเหมาะสมของงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ต�ำแหน่ง

นายชัชชวี วัฒนสุข
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์  
นางสุวีรยา อังศวานนท์
นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์
นางสาวแพรวนภา นิ่มมา
นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

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

ต�ำแหน่ง

นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
นางสุวีรยา อังศวานนท์
นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์
นางสาวแพรวนภา นิ่มมา
นายยอดชาย ปั้นดี
นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์
นางสาวปรียาภรณ์ ปริสุทธิกุล
นางสาวนันทภัค โพธิสาร
นายปรีชา ผินจิรพงศ์

ประธานอนุกรรมการบริหาความเสี่ยง
รองประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย

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

นายชัชชวี วัฒนสุข
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์
นางสุวีรยา อังศวานนท์
นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์
นายปรีชา ผินจิรพงศ์
นางสาวนริสา ติยะสุขสวัสดิ์
นางสาวแพรวนภา นิ่มมา
นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์
นายยอดชาย ปั้นดี
นางสาวนันทภัค โพธิสาร
นางสาวพรพรรณ พรรณพานิช

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

บุคลากร
จ�ำนวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 157 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจ�ำนวน 13 คน) โดยแบ่งตามสายงาน
หลักได้ดังนี้

สายงาน
				

พนักงาน
ประจ�ำ

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
พนักงาน
รายวัน

รวม

-

4

-

16
8

-

6
12
7

-

1

1. สายงานจัดซื้อจัดจ้าง
4
2. สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ                                                           
1 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
16
1 ฝ่ายซัพพลายเชน
8
3. สายงานกลยุทธ์องค์กร
1 ฝ่ายระบบคุณภาพ
6
1 สนับสนุนองค์กร
12
1 ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7
1 ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
4. ฝ่ายธุรกิจร่วมทุน
1
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สายงาน
				

พนักงาน
ประจ�ำ

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
พนักงาน
รายวัน

รวม

3
-

-

0
3
0

9
2
7
3
47
125

32
32

9
2
7
3
79
157

5. สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร
1 ฝ่ายธุรกิจคาแรคเตอร์
1 ฝ่ายบริหารซับพลายเออร์ และ OEM
6. สายงานขายและการตลาด
1 ฝ่าย 7- ELEVEN
1 ฝ่ายขายต่างประเทศ
1 ฝ่ายขายในประเทศและอุปกรณ์เครื่องดื่ม
7. ส�ำนักเลขานุการ
8. สายงานโรงงาน
รวม

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในระยะ 3 ปี นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ที่ผ่านมา
   บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของบุคลากรภายในองค์กร
-ไม่มี-

ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) จ�ำนวน 49.08 ล้านบาท และจ�ำนวน  57.03
ล้ า นบาท ตามล� ำ ดั บ โดยเป็ น ค่ า ตอบแทนในรู ป ของเงิน เดื อ น
ค่าคอมมิชชั่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
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จึงได้ก�ำหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความ
ช�ำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ
ตลอดจนมี ก ารเชิญ วิท ยากรจากสถาบั น ภายนอกที่ มี ชื่อ เสี ย งมา
บรรยายและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงาน โดยบริษัทฯ จะมีการ
ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันสมัยและเหมาะสม
อยูเ่ สมอ ทั้งนี้ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงทีจ่ ะต้องวางแผนและติดตามผลการพัฒนา
ของพนักงานอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ จะดูแลความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยจะพิจารณาให้
สอดคล้องกับระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงาน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผูบ้ ริหารในสายงาน
ต่ า งๆ เข้ า ร่ ว มการอบรมและสั ม มนาในเรื่อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงาน
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หลักสูตรอบรม
ภายใน/ภายนอก

จ�ำนวนพนักงาน
ที่เข้าอบรม (คน)

ระยะเวลาอบรม
(ชั่วโมง)

Whole Brain Thinking (ภายใน)
SMEs. Online Package ของ SkillLane
Online Learning Full Package ของ SEAC.
English Listening Speaking Reading and Writing
การปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์
กฎหมายอาหารและการขออนุญาตด้านอาหาร
ฉลากและโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกต้อง
เคล็ดลับการจัดท�ำและน�ำเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่าย
การจัดท�ำบัญชีธุรกิจและประเด็นส�ำคัญตามหลักบัญชี NPAEs
FSSC 22000 VER5.1 Food safety management systems
auditor/lead aditor
11. Business Value Chain Analysis for First Time Manager
รวม

14
10
15
25
2
2
3
1
1
1

48
103
678
1,000
30
10
15
8
8
40

3

27
1,967

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

หมายเหตุ :  มีการอบรมภายในจ�ำนวน 1 หลักสูตร รวม 48 ชั่วโมง อบรมภายนอกจ�ำนวน 10 หลักสูตร รวม 1,919 ชั่วโมง

การพัฒนาคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ
ตลอดจนเพื่อเพิ่มมุมมองของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้
กรรมการสามารถน�ำพาองค์กรบรรลุตามตามเป้าหมายที่บริษัทฯ
ได้วางไว้ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายต่างๆ เพือ่ ให้
กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการน�ำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม และสามารถ
ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการ
ส่งเสริมการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของผูบ้ ริหารในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็นการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้บริหารน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการ พัฒนาบริษทั ฯให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2564
มีระดับผู้บริหารและระดับผู้จัดการ ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้
1
1

Risk Management program for Corporate Leaders
R&D Performance Management

1

Engagement Mobile Application Assessment  
เพื่อสามารถวัดความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัท
เพื่อ ท� ำ ให้ บ ริษั ท สามารถเข้ า ใจและแก้ ไ ขปั ญ หาของ
พนักงานให้ตรง โดยมีการรายงานข้อมูลที่ส�ำคัญไปยัง
คณะกรรมการบริหารให้รบั ทราบเป็นรายเดือนซึ่งโครงการนี้
มีวัตถุประสงค์ที่จะท�ำให้ทุกคนท�ำงานอย่างมีความสุข
และท�ำให้งานมีประสิทธิผลสูงสุดเช่นกัน

การปฏิบัติต่อพนักงาน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม   
ส�ำหรับในด้านบุคลากร บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานคือ
ทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ ความส�ำเร็จขององค์กร เกิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ
มีพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีความพร้อมทางด้านร่างกายคือ
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีขวัญก�ำลังใจ และแรงจูงใจที่จะใช้
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด บริษทั ฯจึงมีความเชื่อมันและให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาและและดูแลรักษาทรัพยากรขององค์กรอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
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การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

1

บริษัทฯ มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสรร
สวั ส ดิ ก ารแก่ พ นั ก งานอย่ า งสม�่ ำ เสมอ เพื่อ ให้ มั่น ใจว่ า การจ่ า ย
ค่ า ตอบแทนของบริษั ท ฯ อยู ่ ใ นระดั บ ที่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับกลุยทธ์และเป้าหมายของ
บริษทั ฯ โดยบริษทั มีนโยบายเกีย่ วกับเรื่อง การจัดท�ำทางก้าวหน้าและ
พัฒนาพนักงานตามสายงานอาขีพ (Career Path) และมีการวางแผน
และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent) เพื่อส�ำหรับการ
ทดแทนและ/หรือรองรับการขยายงานของบริษัทฯ

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน
พนักงานของบริษัทฯยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เพือ่ ลดภาระ
ค่าครองชีพ ลดความกังวล รวมถึงส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่
ดีของพนักงานทีค่ รอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน อันจะส่งผลดี
ต่อการปฏิบตั งิ านและการด�ำรงชีวิตของพนักงานและได้มกี ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สวัสดิการเหล่านีใ้ ห้กบั พนักงานทุกคนได้รบั ทราบสิทธิ์
ของตนผ่านทางคูม่ อื ของพนักงาน โดยสวัสดิการในปีนสี้ ามารถจ�ำแนก
ออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1

1

1

1

1
1
1

1

1

สวัสดิการเงินช่วยเหลือ อาทิ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน
หรือบิดา มารดา และบุตรของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วย
เหลือการลาทางพิธที างศาสนา เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์
และเงินช่วยเหลืออื่นๆ
สุขภาพและประกันชีวิต อาทิ การตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจ�ำปีตามความจ�ำเป็นของแต่ละช่วงอายุและเพศอย่าง
เหมาะสม การประกันสุขภาพกลุม่ และการประกันอุบตั เิ หตุ
กลุ่ม
สวัสดิการเงินกู้ อาทิ เงินกูเ้ พื่อการศึกษาต่อของพนักงาน
เงินกู้ทีมีความจ�ำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินทั้งทางด้านส่วนตัว
และทางด้านครอบครัวของพนักงาน
กองทุน อาทิ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน
ประกันสังคม
โครงการสะสมหุ้นของพนักงาน (EJIP)
โครงการกระปุกออมสินร่าเริง
สวัสดิการประกันภัยคุม้ ครองโรคระบาด COVID-19 และ
ประกันภัยการแพ้วัคซีน Covid-19
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีทำ� งาน Work From Home
(WFH)
สวั ส ดิ ก ารเงิน ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งาน กรณี ที่ พั ก ได้ รั บ
ผลกระทบจากโรงงานระเบิด ซอยกิ่งแก้ว จ. สมุทรปราการ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค
โควิด-19 ประกอบด้วย :
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1

1

วัคซีน AstraZeneca ส�ำหรับเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2
ที่ได้รับโควต้าจากส�ำนักงานประกันสังคม ทั้งส�ำนักงาน
ใหญ่และโรงงาน
วัคซีน Sinophram ส�ำหรับเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ที่จอง
ซื้อจากโรงพยาบาลรามค�ำแหง ส�ำหรับพนักงานและ
ครอบครัวพนักงาน ทั้งส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน
วัคซีน Moderna ส�ำหรับเข็มที่ 3 ที่จองซื้อจากเครือ
โรงพยาบาลบางปะกอก-ปิยะเวท ส�ำหรับพนักงานและ
ครอบครัว ทั้งส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน
รวมทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ตามมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้แก่พนักงานทุกคน และ
จัดวางเครื่องฟอกอากาศบริเวณภายในส�ำนักงาน

การวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานของ
ผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)  
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดให้ผบู้ ริหารระดับใกล้เคียงกันหรือระดับ
รองเป็ น ผู ้ รั ก ษาการในต� ำ แหน่ ง ดั ง กล่ า ว จนกว่ า จะมี ก ารสรรหา
คั ด เลื อ ก และแต่ ง ตั้ง ตามขั้น ตอนที่ ค ณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนก�ำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนี้
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน
พิจารณาก�ำหนดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของแต่ ล ะต� ำ แหน่ ง งาน เพื่อ คั ด เลื อ กผู ้ บ ริห ารที่ มี
คุณสมบัตสิ อดคล้องตามทีก่ ำ� หนด สามารถสืบทอดงาน
ของแต่ละต�ำแหน่งงานได้
2) กรรมการผู้จัดการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ มีการ
จัดท�ำการวิเคราะห์จุดแข็ง Individual Strength ของ
ผู้บริหาร  เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง หรือศักยภาพที่แท้จริง
ของตัวเองคืออะไร เพื่อทีจ่ ะได้พฒ
ั นาความสามารถนั้นได้  
3) มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท�ำหน้าที่
ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของผู้สืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
4) จัดท�ำโครงการ Building Future Leader เพื่อการ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง (Successor)
ในระยะกลาง และระยะยาว โดยผูบ้ ริหารระดับสูงคัดเลือก
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรวม 15 ท่าน แบ่งเป็นกลุ่มผู้จัดการ
ฝ่าย 12 ท่านและ ผู้ที่มีผลงานโดดเด่น (Talents) อีก
3 คน โดยใช้การสอนกระบวนการคิดที่ใช้สมององค์รวม
(Whole Brain)  

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานทีท่ ำ� งานเป็นอย่างยิ่ง เนือ่ งจากความปลอดภัยเป็น
ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งในการก้าวสู่ความส�ำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น
บริษั ท ฯจึง สนั บ สนุ น ให้ มี กิ จ กรรมด้ า นความปลอดภั ย ควบคู ่ กั บ
กิจกรรมการเพิ่มผลผลิต มีการจัดท�ำและอบรมกฎความปลอดภัย
ในการท� ำ งาน แนวการจั ด ท� ำ แผนป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังมีการ
เผ้าระวัง ติดตามประเมินสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ซึ่งพนักงาน
ทุกคนได้ให้ความร่วมมือตามแนวปฎิบตั เิ กีย่ วกับความปลอดภัย และ

ล�ำดับที่
วันที่
ลักษณะ
			 อุบตั ิเหตุ
1

9/7/2564

ลื่นล้ม
ในระหว่าง
ปฏิบัติงาน

สุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน ทั้งนี้เพราะความปลอดภัยช่วยลดความ
สูญเสีย ลดต้นทุนการผลิต และยังเสริมสร้างสวัสดิภาพอันดีแด่
พนักงานทุกคน เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสามารถ
ตอบสนองนโยบายด้ า นการผลิ ต ได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
โดยบริษั ท ฯ มี ก ารจั ด ท� ำ คู ่ มื อ ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานเพื่อ
เผยแพร่ความรู้และให้ค�ำแนะน�ำ  แนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภั ย และสร้ า งจิต ส� ำ นึ ก ด้ า นความปลอดภั ย ให้ เ กิ ด ขึ้น กั บ
พนักงานของบริษัทฯ
โดยในปี 2564 มีการเกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานของพนักงาน
ภายในโรงงาน ดังนี้

สาเหตุ

เพศ

อาการ
บาดเจ็บ

การรักษา

พนักงาน
ประมาท

ชาย

กระดูกข้อมือ
ร้าว

ทานยารักษา
และพักรักษาตัว
ที่บ้าน 3 วัน

นโยบายหรือแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
(Whistleblower)

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะมีความ
แตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือด้านสภาพร่างกาย โดยบริษทั ฯ
ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็น
แนวทางในการท�ำงานเพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ร่วมกันภายใต้
สภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานที่ มี ค วามสุ ข และยอมรั บ ซึ่ง กั น และกั น
อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการท�ำประโยชน์กบั สังคมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม

เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สิทธิแก่
พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตหรือคอร์รัปชั่น การกระท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีการก�ำหนด
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การด�ำเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการ
ฉ้อฉล ทุจริต โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
ฉ้อฉล ทุจริต  ผ่านทาง E-mail : whistleblower@tacconsumer.
com โดยเบาะแสการกระท�ำผิด ฉ้อฉล ทุจริต และข้อเสนอแนะต่างๆ
จะได้รบั การพิจารณาและด�ำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณา
เป็นรายกรณีไป และมีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสและผูร้ อ้ งเรียน
ซึ่งบริษทั ฯจะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด ร้องเรียน ไว้เป็น
ความลับ การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องจะค�ำนึงถึงความปลอดภัยของ
ผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อ
ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น มั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้ง
เบาะแสการกระท�ำผิดดังกล่าว (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)
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นโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความ
โปร่งใส และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
การเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท อาจอยู่ในฐานะที่จะล่วงรู้
ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทได้ก่อนบุคคลภายนอกหรือผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่อาจ
ล่วงรู้ข้อมูลนั้นได้ ดังนั้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทควร
หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั นั้น  แต่หากจะท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั
ก็ควรกระท�ำด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ใช้ขอ้ มูลภายในทีย่ งั มิได้มกี าร
เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ในการซือ้ ขาย ซึ่งจะเป็นการเอาเปรียบ
ผู ้ ล งทุ น ทั่ว ไป และอาจเข้ า ข่ า ยเป็ น การกระท� ำ ผิ ด กฎหมายด้ ว ย
เมื่ อ ท� ำ การซื้อ ขายแล้ ว ก็ ค วรรายงานการซื้อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ นั้น
โดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปแสวงหาผล
ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นในทางมิชอบ บริษัทจึงก�ำหนดหลัก
และแนวปฏิบตั เิ พื่อให้กรรมการผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้องกับ
บริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้
1) ห้ามมิให้ผใู้ ดน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ เพื่อประโยชน์
ของตนหรือบุคคลอื่นในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท
2) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
จัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ส่งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่ง
ส�ำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท
3) กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการเปลีย่ นแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาว
ปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ได้ก�ำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้
1) ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
อย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติ
ตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่
รั บ ผิ ด ชอบเป็ น ไปตามระเบี ย บและข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1) ทะเบียนกรรมการ
4.2) หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
4.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น
4.4) รายงานประจ�ำปี
4.5) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร
5) ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีก่ ฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

4) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงาน
การถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
5) กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและ
เผยแพร่รายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่บริษัท
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ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน
บริษทั มอบหมายให้นายธนภัทร์ วงศ์วิทย์ ต�ำแหน่งผูต้ รวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของ
บริษทั โดยมีคณ
ุ สมบัตขิ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูต้ รวจสอบภายใน ปรากฎ
ในเอกสารแนบ 3

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมาย
ให้นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการรายงาน
ผ่านเว็ปไซด์ของบริษทั www.tacconsumer.com ในหัวข้อนักลงทุน
ซึง่ รวบรวมข้อมูลของบริษัทฯ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูล
นักลงทุน ข้อมูลและรายงานทางการเงิน ข้อมูลผู้ถือหุ้น นโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ ผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส ความเคลื่อนไหว
ของราคาหุ้น  และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้
ทันการณ์อยูเ่ สมอ เพื่อให้นกั ลงทุนและผูส้ นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน  โดยข้อมูลทีไ่ ด้จากบริษทั ฯจะเป็นข้อมูล
ทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลาโดยเฉพาะข้อมูลส�ำคัญ
ที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถ
น� ำ ข้ อ มู ล เหล่ า นั้น ไปประกอบการตั ด สิ น ใจในการลงทุ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและเหมาะสมตาม
สถานการณ์ในแต่ละช่วง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษทั ฯ ได้วา่ งจ้าง “บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด” เป็นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2564 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ
และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2564 ค่าสอบบัญชี (Audit fee) ทีจ่ า่ ยให้กบั ผูส้ อบบัญชี
หรือบริษัทสอบบัญชี จ�ำนวน 1,560,000 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มี
ค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี
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ส่วนที่ 2 การก�ำกับดูแลกิจการ

8. รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
ตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการ ประจ�ำปี 2564
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

รายชื่อ
พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง
รศ.กิตติ สิริพัลลภ
นางพักตรา สุริยาปี
นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
นายชนิต สุวรรณพรินทร์
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
นายชัชชวี วัฒนสุข
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์
นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

BOD1
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
5/5
5/6
6/6
4/4
9

AC2
4/4
4/4
4/4

3

NC3
2/2
2/2
2/2

3

RMC4

AGM5

2/2
2/2
1/1
1/1
2/2
1/1
1/1
7

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
10

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director “BOD”) จ�ำนวน 9 คน
โดยมีพล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee, “AC”) จ�ำนวน 3 คน
โดยมีรศ.กิตติ สิริพัลลภ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee, “NC”) จ�ำนวน 3 คน
โดยมีนางพักตรา สุริยาปี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee, “RMC”) จ�ำนวน 5 คน
โดยมีนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการล�ำดับที่ 7 และ 10 ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีการปรับสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 (Annual General Meeting, “AGM”) จัดการประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
โดยมี พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นประธานที่ประชุม

หมายเหตุ : 1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มี จ�ำนวน 1 ครั้ง เป็นการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. กรรมการล�ำดับที่ 6 และ 9 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เนือ่ งจากบริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการปรับค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการต่างๆ เป็นทุก 4 ปี โดยตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�ำปี 2564  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2564 ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม
หน่วย : บาท
เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

38,000
31,000
31,000
25,000
19,000
12,000
10,000
10,000

หมายเหตุ : 1. เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2. กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์
อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้ารอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบัน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

2)  ค่าบ�ำเหน็จกรรมการ
            บริษัทฯ จะจ่ายค่าบ�ำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการ
บริษทั และสืบเนือ่ งจากการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก
2 ท่าน จึงเห็นควรให้มกี ารปรับเพิ่มซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000
บาท โดยคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
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324,000

1,289,000

-

-

-

100,000

100,000

124,000

-

-

155,000

217,000

217,000

217,000

266,000
217,000

กรรมการ
บริษัท

86,000

-

-

-

24,000

24,000

38,000

-

2. กรรมการล�ำดับที่ 6 และ 9 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : 1. กรรมการล�ำดับที่ 7-9 เป็นกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำในฐานะพนักงานบริษัทฯ จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

9

7
8

6

5

4

3

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
รศ.กิตติ สิริพัลลภ

1
2

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ
นางพักตรา สุริยาปี
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชนิต สุวรรณพรินทร์
กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการอิสระ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชัชชวี วัฒนสุข
กรรมการบริษัท  
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์
กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวมค่าตอบแทนกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ล�ำดับ

ปี 2564

50,000

-

-

10,000

20,000

20,000

-

-

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการ
ตรวจสอบ และพิจารณา
บริหาร
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

2,000,000

-

-

-

350,000

380,000

380,000

480,000
410,000

ค่าบ�ำเหน็จ
กรรมการ

3,749,000

-

-

165,000

611,000

741,000

735,000

746,000
751,000

ค่าตอบแทน
รวม

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2563 และปี 2564 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหาร
จ�ำนวน 55.01 ล้านบาท และจ�ำนวน 54.83 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้

ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ

ปี

จ�ำนวนผู้บริหาร (คน)

ค่าตอบแทน (บาท)

2563
2564

14
13

55,015,795.80
54,826,903.31

หมายเหตุ : จ�ำนวนผู้บริหารในตารางนับรวมนายชัชชวี วัฒนสุข ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร  

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
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ส่วนที่ 2 การก�ำกับดูแลกิจการ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสีย่ ง
บริษัทฯ มีการด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี
ถื อ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการบริห ารจั ด การไปสู ่ เ ป้ า หมายขององค์ ก ร
โดยบริษัทฯ ยึดแนวทางตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ The
Committee of Sponsoring Organization of the Tread way
Commission : COSO มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงานการบริหาร  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในประจ�ำปี 2564 สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร
(Control Environment)
1

บริษัทฯก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด�ำเนิน
ธุรกิจไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับ และก�ำหนดตัว
ชี้วดั (Key Performance Indicators : KPI) จากตัวบุคคล
และตัวชี้วดั ขององค์กร โดยในปีนมี้ กี ารใช้ขอ้ มูล Competency
ของพนักงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินด้วย เพื่อเป็น
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ผลการด�ำเนินงานหรือประเมินผลการด�ำเนินงาน
ในด้านต่างๆ รวมถึงการติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

1

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยสัดส่วนของคณะกรรมการ
อิสระ ร้อยละ 55.55 ของจ�ำนวนกรรมการบริษทั ทั้งหมด ท�ำให้
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการประเมินผล และการ
ติดตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิผล

1

ในด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ บริษัท ฯก� ำ หนดโครงสร้ า ง
การก�ำ กั บ ดู แ ล ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ
บริห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการบริห าร โดยคณะ
กรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการ
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เป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ใน
กรอบของการมี จ ริย ธรรมที่ ดี และรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คม
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง  บริษทั ฯ ได้รบั การประเมิน
ผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในปี 2564
จากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย อยูใ่ นระดับดีเลิศต่อเนือ่ งจาก
ปีก่อน
1

บริษทั ฯ จัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาและหน้าที่
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม และมีการแบ่งแยกหน้าที่
เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ

1

บริษัทฯก�ำหนดจรรณยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้
กรรมการ ผู ้ บ ริห าร และพนั ก งานยึ ด ถื อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ
โดยมีการจัดท�ำเอกสารให้พนักงานเซ็นรับทราบจรรณยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจรายปี

1

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ให้ความส�ำคัญต่อ
พนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีคา่ ขององค์กร โดยบริษทั ฯ
ได้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน การจัดท�ำ
แผนการฝึกอบรมประจ�ำปีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
รวมถึ ง การพิจ ารณาให้ ผ ลตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ
แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

2. การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)
1

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยวางกลยุทธ์ในการ
บริห ารความเสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายความเสี่ ย ง
โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่
องค์กรก�ำหนด และมีการรายงานดัชนีตดิ ตามความเสีย่ งของ
แต่ละฝ่ายในทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็น
ประจ�ำทุกไตรมาส

1

บริษทั ฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ สามารถควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การบริหารความเสีย่ งและน�ำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท
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1

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทีเ่ ป็นปัจจัย
ภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในปีนี้บริษัทฯ ได้มี
การประชุมหารือร่วมกัน โดยมีการให้ทุกฝ่ายจัดท�ำแบบ
ประเมินผลกระทบ COVID  และด้านภาพรวมต่อองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อประเมินความเสี่ยง ดูแนวโน้มและ
ทิศทางธุรกิจและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดใน
อนาคต

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
(Control Activities)
1

1

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4
คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการชุด
ย่ อ ยได้ ป ฏิ บั ติ ง านภายใต้ ข อบเขต อ� ำ นาจหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนและ
อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี และสอบทานให้บริษัทฯ
มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
บริษัทฯมีการก�ำหนดนโยบายในการควบคุมดูแลระบบการ
บริหารจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผ่านระเบียบปฏิบัติงาน
ของแต่ละฝ่าย มีการทบทวนอยู่เสมอ และได้มีการก�ำหนด
อ� ำ นาจอนุ มั ติ แ ละด� ำ เนิ น การเพื่อ ให้ ก ารบริห ารจั ดการ
ด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม

1

บริษั ท ฯมี ก ารก� ำ หนดนโยบายความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
(Business Continuous Plan) ซึ่งรวมถึงสถานการณ์
ฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
จะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว

1

บริษทั ฯ มีความมุง่ มั่นในการพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ทดี่ ี
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยถือว่าฝ่าย RD เป็นหัวใจส�ำคัญของ
องค์กร มีการลงทุนในทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
หลากหลายในการพัฒนาสินค้าเครื่องดื่ม และ RD Lab ที่มี

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่หลากหลายในมาตรฐานระดับสากล
ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับได้รับรางวัล Superior Taste Award
จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยี่ยม
ต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น โดยเป็นผูน้ ำ� ระดับสากลในการประเมินผล
และรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งถือว่าเป็นรางวัล
มาตรฐานระดับโลกอันทรงเกียรติ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information & Communication)
1

บริษัทฯ ได้น�ำระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน และทันเวลามาใช้เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลทีเ่ ป็นระบบและสะดวก
ต่อการค้นหาข้อมูล

1

บริษัท ฯมี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ง านในการแจ้ ง เบาะแสกระท� ำ ผิ ด
ฉ้อฉล ทุจริต โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบทั้ง
ภายในองค์ ก รและสื่ อ สารกั บ บุ ค ลภายนอกองค์ ก รผ่ า น
ทางเว็ป ไซด์ ข องบริษั ท ฯ โดยสามารถแจ้ ง ข้ อ มู ล ได้ ที่
whistleblower@tacconsumer.com

1

บริษทั ฯ มีระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการสือ่ สารองค์กร และมีการ
ทบทวนข้อมูล โดยครอบคลุมถึงการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มีการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทฯ เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เป็นต้น

1

การจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ทางคณะกรรมการจะ
ได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มี
ข้อมูลจ�ำเป็นและเพียงพอก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ถึงแม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ยังคงมีการด�ำเนินการประชุมในรูปแบบออนไลน์
ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีก�ำหนดและจะมีการบันทึกรายงานการ
ประชุมเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือเพื่อการตรวจสอบ
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5. ระบบการติดตาม
(Monitoring Activities)
1

บริษัทฯมีการตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ประจ�ำปี 2564 คือ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2564
ซึ่งได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วว่าไม่มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบบัญชีส�ำหรับ
ปี 2564

1

เพื่อ ให้ ร ะบบควบคุ ม ภายในของบริษั ท ฯ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ บริษั ท ฯ ได้ ว ่ า จ้ า งบริษั ท พีแ อนด์ แ อล
อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน
โดยมอบหมายให้นายธนภัทร วงค์วิทย์ ต�ำแหน่ง Assistant
Vice President ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
โดยผู ้ ต รวจสอบภายในดั ง กล่ า วได้ จั ด ท� ำ รายงานผลการ
ประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และ
น�ำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรง
อย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
แก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอ
แนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด และบริษัทฯ ยังคง
มีนโยบายทีจ่ ะจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1

บริษัทฯมีการจัดท�ำแบบประเมินความเพียงของระบบการ
ควบคุมภายในปี 2564 โดยใช้แบบประเมินที่จัดท�ำขึ้นตาม
แนวทางของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าทีส่ อบทาน
ให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะ
สมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่าง
น้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและด�ำเนินการให้มรี ายงานทางการเงิน
ทีถ่ กู ต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึง
การพิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดของคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมี
ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯ
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งบการเงิน
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิน ของบริษั ท ที . เอ.ซี.
คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิน ข้ า งต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทั ฯตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของ
ผู ้ ป ระกอบวิช าชีพ บั ญ ชีที่ ก� ำ หนดโดยสภาวิช าชีพ บั ญ ชีใ นส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ
ที่ สุ ดตามดุ ล ยพินิ จ เยี่ ย งผู ้ ป ระกอบวิช าชีพ ของข้ า พเจ้ า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้
ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบ
มาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจ
สอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย
ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
โดยรวม
เรื่อ งส�ำ คัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีก ารตรวจสอบ
ส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายถือเป็นรายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ เนือ่ งจาก
มี จ� ำ นวนรายการและจ� ำ นวนเงิน ที่ รั บ รู ้ ใ นแต่ ล ะงวดที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�ำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประกอบกับ
บริษัทฯมีรายการขายกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีข้อ
ตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย
ส่วนลดต่างๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ท�ำให้
รายการขายของบริษทั ฯมีเงื่อนไขในการรับรูร้ ายได้ทเี่ กิดจากรายการ
ส่งเสริมการขายและส่วนลดต่างๆ ที่ซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้
ความส�ำคัญต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ
ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ บั ผิดชอบ ท�ำความเข้าใจและเลือก
ตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบ
ไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบ
รายการขายและสอบทานใบลดหนี้ ที่ บ ริษั ท ฯออกภายหลั ง วั น สิ้น
รอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชี
รายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความ
ผิ ด ปกติ ที่อ าจเกิ ด ขึ้น ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบั ญ ชี
โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูก
จัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูล
อืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบ
ใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบ
งบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่
มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ตามทีก่ ล่าว
ข้างต้น และหากสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับ
ดูแลทราบเพื่อให้มีการด�ำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ
ส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จ
จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
1

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสีย่ งเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด
เนื่ อ งจากการทุ จ ริต อาจเกี่ ย วกั บ การสมรู ้ ร ่ ว มคิ ด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

1

ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อ ความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
และผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู ้ บ ริห ารมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท� ำ และน� ำ เสนอ
งบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของบริษัทฯในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินการต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
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ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ

1

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อความสามารถของบริษทั ฯ ในการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความ
เห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ
ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง

1

1

ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงิน
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอด
จนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม
อย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อ
แสดงความเห็นต่องบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจ
สอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่อง
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเรื่องอื่น ซึง่ ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรื่อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาด
การณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล
ประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอ
รายงานฉบับนี้

สาธิดา รัตนานุรักษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2565

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงของผูถ้ อื หุน้
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

149

150

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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156

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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162

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

165

166

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

171

172

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท ที . เอ.ซี . คอนซู เ มอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีนั้นให้กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั ลงลายมือชื่อพร้อม
ทั้งประทับตราบริษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี พร้อมทั้งมอบอ�ำนาจให้บคุ คลใดลงนามก�ำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท�ำให้ผู้อื่นส�ำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส�ำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระส�ำคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญทั้งของบริษัทและ
บริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม ระบบดังกล่าว และบริษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท�ำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ำ
รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ชูแสง
ก�ำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้อง

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

ชื่อ

ต�ำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายชัชชวี วัฒนสุข

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

...………………………...................................

2. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

...………………………...................................

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

...…….…………………..................................

ผู้รับมอบอ�ำนาจ
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี เลขานุการบริษัทและ
ตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

คณะกรรมการบริษัท
พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง อายุ 72 ปี
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
1 10 กุมภาพันธ์ 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 ปริญญาโท หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
			
1 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
1 หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4/2559
			
1 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 2558-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
1 2558-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกบอลมีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
1 2555-ปัจจุบัน     
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
และประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
1 2553-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี
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รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ อายุ 70 ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
1 14 กรกฎาคม 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
1 ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
			
1 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
1 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2563
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 ก.ค. 2560-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี

นางพักตรา สุริยาปี อายุ 62 ปี
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
1 10 กุมภาพันธ์ 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
			
1 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
			
1 หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
1 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2558
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 2558-ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 2552-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร
บริษัท โชคพนา (2512) จ�ำกัด
1 2551-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พลัส ไฟว์ จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี
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นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ อายุ 53 ปี
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
1 21 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
			
1 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
1 หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2562
			
1 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
			
1 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2551
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• ธ.ค. 2559-ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ส.ค. 2548-เม.ย. 2563 กรรมการ กรรมการบริหาร
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี

นายชนิต สุวรรณพรินทร์ อายุ 57 ปี
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
1 19 สิงหาคม 2554
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
1 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
1 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2557
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 2554-ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการสรรหา
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
และพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
1 มิ.ย. 2562-ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ำกัด
Customer Experience Department
1 2554-1 มี.ค. 2562
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี
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นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล อายุ 55 ปี
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
1 22 เมษายน 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
1 ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
1 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 158/2555
			
1 หลักสูตร Successful Formulation and Executive the Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552
			
1 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 22 เม.ย. 2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
1 ธ.ค. 2562-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที คิว อาร์ จ�ำกัด (มหาชน
1 2561-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี จ�ำกัด (มหาชน)
1 2558-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสไอเอสบี จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 2564-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จ�ำกัด
1 ต.ค. 2563-ปัจจุบัน
กรรมการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1 ต.ค. 2562-ปัจจุบัน
กรรมการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี

นายชัชชวี วัฒนสุข อายุ 48 ปี
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอ�ำนาจ)
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
1 3 มกราคม 2548
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 Master of Business Administration, University of San Diego, USA.
			
1 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
1 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2557
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 2548-ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
1 1 มี.ค. 2562-ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จ�ำกัด
1 2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี เอ เจเนอรัล จ�ำกัด
1 2560-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โปรเพลย์เยอร์ ออนไลน์  จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 24.62% (149,707,998 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี
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นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง อายุ 52 ปี
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร (กรรมการผู้มีอ�ำนาจ)
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
1 1 กันยายน 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 Master of Business Administration, University of South Alabama, USA.
			
1 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
1 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2560
			
1 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
			
1 หลักสูตร Financial Statements For Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2559
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 2561-ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 0.67% (4,071,793 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี

นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์ อายุ 52 ปี
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา		
			

22 เมษายน 2564
1 Master of Business Administration (MBA), University of St. Thomas, Houston, Texas.
1 Bachelor Degree of Business Administration (BBA),
University of Thai Chamber of Commerce, Bangkok.
			
1 High School, St. Gabriel College, Bangkok.
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
1 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2564
			
1 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169/2563
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 ก.พ. 2563-ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด
1 พ.ย. 2562-ม.ค. 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจร่วมทุน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 2548-ก.ย. 2562
Channel & Trade Management Leader
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 0.06% (406,648 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี
1
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คณะผู้บริหาร
นางสุวีรยา อังศวานนท์ อายุ 51 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 Master of Marketing Communication & Advertising, Emerson College, USA.
			
1 Bachelor of Advertising, University of Hartford, USA.
			
1 Certificate of Business Administration, Harvard Extension School, USA.
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
1 หลักสูตร Directors  Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
			
1 หลักสูตร Financial Statements For Director (FSD) รุ่นที่ 31/2559
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 พ.ค. 2562-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร
1 2556-เม.ย. 2562
ผู้อ�ำนวยการ สายงานธุรกิจ 1 และสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 ก.ค. 2558-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซันลีฟ จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 0.03% (201,570 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี

นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์ อายุ 40 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
			
1 ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1 ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 พ.ค. 2562-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ
1 2559-เม.ย. 2562
ผู้อ�ำนวยการ สายงานธุรกิจ 3
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1 2559-2560
รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 0.01% (59,293 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี
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นางสาวแพรวนภา นิ่มมา อายุ 56 ปี
รองผู้อ�ำนวยการ สายงานจัดซื้อ จัดจ้าง และรักษาการผู้จัดการ โรงงานบ้านบึง
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1 ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 พ.ค. 2562-ปัจจุบัน
รองผู้อ�ำนวยการ สายงานจัดซื้อ จัดจ้าง
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
และรักษาการผู้จัดการ โรงงานบ้านบึง
1 2556-เม.ย. 2562
ผู้จัดการอาวุโส สายงานซัพพลายเชน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
และรักษาการผู้จัดการ โรงงานบ้านบึง
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 2548-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ออล อิน วัน แมนูแฟคทอรี่ จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 0.0015% (9,114 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี

นายปรีชา ผินจิรพงศ์ อายุ 45 ปี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 Master of Business Administration (MBA) in Finance, Texas A&M University
			
1 Certificate in Marketing, New York University
			
1 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1 ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 ก.พ. 2564-ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 ธ.ค. 2555-ม.ค. 2564 Group Key Account Manager
Dairy Plus Company Limited
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี
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นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ อายุ 39 ปี
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน 		
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 ปริญญาโท สาขาการจัดการและกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
			
1 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			
1 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
1 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 27/2561
			
1 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2560
			
1 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 60/2557
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 2560-ปัจจุบัน
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
1 2557-2559
ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 0.02% (127,479 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี

นางสาวนริสา ติยะสุขสวัสดิ์ อายุ 44 ปี
รองผู้อ�ำนวยการฝ่าย 7-Eleven
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
			
1 ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1 ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 พ.ค.2562-ปัจจุบัน
รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่าย 7-Eleven
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
1 เม.ย. 2558-เม.ย. 2562 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเครื่องดื่มในโถกด
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 0.0057% (34,880 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี
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นายยอดชาย ปั้นดี อายุ 51 ปี
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการส�ำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1 ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 เม.ย. 2562-ปัจจุบัน
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
1 ก.พ. 2555-มี.ค. 2562 ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 0.0024% (14,292 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี

นางสาวพรพรรณ พรรณพานิช อายุ 41 ปี
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจคาแรคเตอร์
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1 ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 พ.ค. 2562-ปัจจุบัน
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจคาแรคเตอร์
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
1 ธ.ค. 2556-เม.ย. 2562 ผู้จัดการขายลูกค้าหลัก ฝ่ายธุรกิจคาแรคเตอร์
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 0.0021% (12,912 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี

นางสาวนันทภัค โพธิสาร อายุ 38 ปี
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายซัพพลายเชน
คุณวุฒิทางการศึกษา		
1 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการส�ำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1 ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 เม.ย. 2562-ปัจจุบัน
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายซัพพลายเชน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
1 มี.ค. 2559-มี.ค. 2562 ผู้จัดการ ฝ่ายซัพพลายเชน
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
1 มี.ค. 2557-ก.พ. 2559 ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนผลิต
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 0.0019% (11,452 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี
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เลขานุการบริษัท
นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ อายุ 36 ปี
เลขานุการบริษัท และผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา		

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
			
1 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
1 หลักสูตร Company Secretary Refreshment Training Program ปี 2564
			
1 หลักสูตร Engaging your stakeholders through effective communication ปี 2562
			
1 หลักสูตร Role of Company Secretary in shipping Corporate culture ปี 2562
			
1 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 27/2561
			
1 หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 14/2560
			
1 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 35/2559
			
1 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 51/2556
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 2563-ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัทและผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
1 2558-2562
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564
1 0.0027% (16,315 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
1 ไม่มี
1

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท
1. ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
ดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4.4 รายงานประจ�ำปีของบริษัท
4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
5. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง								บริษัทที่เกี่ยวข้อง

			
พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
รศ.กิตติ สิริพัลลภ
นางพักตรา สุริยาปี
นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
นายชนิต สุวรรณพรินทร์
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
นายชัชชวี วัฒนสุข
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
นางสุพจน์ ลีนานุรักษ์
นางสุวีรยา อังศวานนท์
นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์
นางสาวแพรวนภา นิ่มมา
นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์
นายปรีชา ผินจิระพงศ์
นางสาวนริสา ติยะสุขสวัสดิ์
นายยอดชาย ปั้นดี
นางสาวพรพรรณ พรรณพานิช
นางสาวนันทภัค โพธิสาร
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/

/

/

/

/

/

/

/= กรรมการ
M= ผู้บริหาร

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริษัท เจเคเอ็น โกบอลมีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โชคพนา (2512) จ�ำกัด
บริษัท พลัส ไฟว์ จ�ำกัด
บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จ�ำกัด                                                    
บริษัท ซี เอ เจเนอรัล จ�ำกัด
บริษัท โปรเพลย์เยอร์ ออนไลน์ จ�ำกัด
บริษัท ที คิว อาร์ จ�ำกัด (มหาชน)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสไอเอสบี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส อาร์ทีแอสเสท จ�ำกัด
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท ออล อิน วัน แมนูแฟคทอรี่ จ�ำกัด         
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวข้อ

รายละเอียด

ผู้ตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
นายธนภัทร วงค์วิทย์
ต�ำแหน่ง Assistant Vice President
1 ก�ำลังศึกษา ปริญญาโท สาขาการก�ำกับดูแลกิจการ (MSCG)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปี 2558-ปัจจุบัน Assistant Vice President บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ประวัติการเป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน
1 หัวหน้าทีมตรวจบริษัทเอกชนอื่น ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจแฟชั่น และสถาบันการศึกษา
1 หัวหน้าทีมตรวจบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ธุรกิจสายการบิน
ธุรกิจผลิต (Food & Non food ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจโรงพยาบาล
1 เป็นหัวหน้าทีมตรวจบริษัทที่เตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) ได้แก่
ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิต (Food & Non food) ธุรกิจพลังงานชีวมวล
ปี 2556-2557 Internal audit Supervisor กลุ่มบริษัท พีแอนด์แอล
ปี 2554-2555 Senior Internal audit กลุ่มบริษัท พีแอนด์แอล
ปี 2552-2553 Internal audit กลุ่มบริษัท พีแอนด์แอล
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
ประวัติการเป็นที่ปรึกษา
1 ที่ปรึกษางานโครงการ Thai Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจ�ำกัด
1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย - CPIAT (รุ่นที่ 21)
1 โครงการอบรม "การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล Pre - CIA
รุ่นที่ 27" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 หลักสูตร IPO Focus “Effective Internal Control for success IPO” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1 หลักสูตรการอบรมกระดาษท�ำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร - สภาวิชาชีพบัญชี
1 สัมมนาหลักสูตร เรื่อง การควบคุมภายในยุค Thailand 4.0 - สภาวิชาชีพบัญชี
1 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Intergrated Audti) 1/2561- สภาวิชาชีพบัญชี
1 CAC SME Executive Briefing Part Corruption - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1 สัมมนานานาชาติ International Conference Internal Audit Student Exchange 2021 - IIA
1 จัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
1 สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่เข้าท�ำการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี
1 ประเมินความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ตามหลัก COSO
1 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
1 จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงาน

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
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เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
					
ที่ดิน : อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
1 โฉนดเลขที่ 36129
รวมพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา
1 โฉนดเลขที่ 36130
รวมพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์และเครื่องใช้ส�ำนักงาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขาย
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
			

เป็นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

จดจ�ำนองที่ดินไว้
กับธนาคารพาณิชย์

10.70

-

14.88

เป็นเจ้าของ

จดจ�ำนองที่ดินไว้
กับธนาคารพาณิชย์
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
รวม		

27.98
4.86
9.39
8.07
4.93
3.33
6.42
90.56

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์และเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
			

เช่าด�ำเนินการ x 3 ปี
สัญญาเช่าด�ำเนินการ
เช่าด�ำเนินการ x 3 ปี
สัญญาเช่าด�ำเนินการ
เช่าซื้อ
สัญญาเช่าทางการเงิน
เช่าด�ำเนินการ x 5 ปี
สัญญาเช่าด�ำเนินการ
เช่าซื้อ
สัญญาเช่าทางการเงิน
รวม		
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
12.89
0.14
1.82
0.81
6.76
22.42
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สรุปสัญญาที่ส�ำคัญในการประกอบธุรกิจ
1.1 สัญญาว่าจ้างให้ผลิตสินค้า
ผู้รับจ้างผลิตรายที่ 1
วันที่ในสัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะสัญญา
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา

:
:
:
:

วันที่ 16 ธันวาคม 2557
-ไม่มีบริษัทฯ ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างป็นผู้ผลิตสินค้าตามสูตรที่บริษัทฯ ก�ำหนด
บริษัทฯ อาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
1 ผู ้ รั บ จ้ า งปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง บริษั ท ฯ จะบอกกล่ า วให้ ผู ้ รั บ จ้ า งแก้ ไ ขภายใน 45 วั น
หากผูร้ บั จ้างไม่ดำ� เนินการแก้ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวภายในเวลาทีก่ ำ� หนด บริษทั ฯ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
ว่าจ้างได้ทันที
1 ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันภายใน 30 วัน นับจากวันก�ำหนดส่งมอบสินค้า
1 ผู้รับจ้างถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายตามค�ำสั่งศาล
1 ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน
1 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถแจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 6 เดือน ก่อนวันที่จะยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการเก็บรักษาความลับ : คูส่ ญ
ั ญาทั้งสองฝ่ายรวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตกลงจะไม่เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับแก่บคุ คลภายนอก
หรือน�ำข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้
ในสัญญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
เงื่อนไขอื่นๆ
: 1 หากผูร้ บั จ้างไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทนั ภายในก�ำหนด ผูร้ บั จ้างจะต้องชดใช้คา่ เสียหายให้แก่บริษทั ฯ
ในอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาสินค้า
1 ผู้รับจ้างจะไม่เข้าท�ำสัญญากับบุคคลอื่นใดในการรับจ้างผลิตสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ผู้รับจ้างจัดส่ง
ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

ผู้รับจ้างผลิตรายที่ 2
วันที่ในสัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะสัญญา
อายุของสัญญา

วันที่ 1 ธันวาคม 2557
-ไม่มีบริษัทฯ ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างป็นผู้ผลิตสินค้าตามสูตรที่บริษัทฯ ก�ำหนด
1 ปี นับจากวันทีใ่ นสัญญา โดยหากไม่มคี สู่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดแจ้งบอกเลิกสัญญาภายในเวลา 3 เดือน
ก่อนวันสิ้นสุดอายุของสัญญา ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลต่อไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 1 ปี
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา : บริษัทฯ อาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
1 คูส
่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขในสัญญา และไม่ดำ� เนินการแก้ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวภายใน
30 วัน คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
1 ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันภายใน 30 วันนับจากวันก�ำหนดส่งมอบ
1 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามค�ำสั่งศาล
เงื่อนไขการเก็บรักษาความลับ : คูส่ ญ
ั ญาทั้งสองฝ่ายรวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตกลงจะไม่เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับแก่บคุ คลภายนอก
หรือน�ำข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งนี้ การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามข้อก�ำหนดในสัญญานี้จะยังคงมีผลต่อไปอีก 3 ปี นับจาก
วันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
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ผู้รับจ้างผลิตรายที่ 3
วันที่ในสัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะสัญญา
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา

:
:
:
:

วันที่ 20 ตุลาคม 2557
-ไม่มีบริษัทฯ  ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ผลิตสินค้าตามสูตรที่บริษัทฯ ก�ำหนด
บริษัทฯ อาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
1 ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ จะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างแก้ไขภายใน 30 วัน หากผู้รับ
จ้างไม่ด�ำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวภายในเวลาที่ก�ำหนด บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง
ได้ทันที
1 ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันภายใน 30 วัน นับจากวันก�ำหนดส่งมอบสินค้า
1 ผู้รับจ้างถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามค�ำสั่งศาล
1 ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน
เงื่อนไขอื่นๆ
: 1 หากผูร้ บั จ้างไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทนั ภายในก�ำหนด ผูร้ บั จ้างจะต้องชดใช้คา่ เสียหายให้แก่บริษทั ฯ
ในอัตราร้อยละ 2 ของราคาสินค้า
1 ผูร
้ บั จ้างจะไม่เข้าท�ำสัญญากับบุคคลอืน่ ใดในการรับจ้างผลิต สินค้าทีเ่ หมือนกับสินค้าทีผ่ รู้ บั จ้างจัดส่ง
ให้กบั ลูกค้าของบริษทั ฯ และ/หรือผูซ้ ื้อรายอืน่ ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีทผี่ รู้ บั จ้างผลิตสินค้าดังกล่าวให้แก่
ลูกค้าของบริษัทฯ โดยตรง  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
เงื่อนไขการเก็บรักษาความลับ : คูส่ ญ
ั ญาทั้งสองฝ่ายรวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตกลงจะไม่เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับแก่บคุ คลภายนอก
หรือน�ำข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้รับจ้างผลิตรายที่ 4
วันที่ในสัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะสัญญา
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา

: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
: -ไม่มี: บริษัทฯ ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ผลิตสินค้าตามสูตรที่บริษัทฯ ก�ำหนด
: 1 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
1 หากคูส
่ญ
ั ญาฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึง่ ข้อใดตามสัญญา คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
เงื่อนไขการเก็บรักษาความลับ : ผูร้ บั จ้างต้องรักษาสูตรและวิธกี ารผลิตทีใ่ ช้ในผลิตภัณฑ์ตามสูตรทีบ่ ริษทั ฯ ส่งมอบให้เป็นความลับเฉพาะ
ผู้ควบคุมการผลิต และแน่ใจว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรักษาความลับ
อย่างเคร่งครัด
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ผู้รับจ้างผลิตรายที่ 5
วันที่ในสัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะสัญญา
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา

: วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
: -ไม่มี: บริษัทฯ ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ผลิตสินค้าตามสูตรที่บริษัทฯ ก�ำหนด
: 1 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
1 หากคูส
่ญ
ั ญาฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึง่ ข้อใดตามสัญญา คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
เงื่อนไขการเก็บรักษาความลับ : ผูร้ บั จ้างต้องรักษาสูตรและวิธกี ารผลิตทีใ่ ช้ในผลิตภัณฑ์ตามสูตรทีบ่ ริษทั ฯ ส่งมอบให้เป็นความลับเฉพาะ
ผู้ควบคุมการผลิต และแน่ใจว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรักษาความลับ
อย่างเคร่งครัด

ผู้รับจ้างผลิตรายที่ 6
วันที่ในสัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะสัญญา
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา

: วันที่ 15 สิงหาคม 2562
: -ไม่มี: บริษัทฯ ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ผลิตสินค้าตามสูตรที่บริษัทฯ ก�ำหนด
: 1 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน
1 หากคูส
่ญ
ั ญาฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึง่ ข้อใดตามสัญญา คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
เงื่อนไขการเก็บรักษาความลับ : ผู้ขายต้องรักษาสูตรและวิธีการผลิตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ส่งมอบให้เป็นความลับเฉพาะผู้ควบคุม
การผลิต และแน่ใจว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรักษาความลับอย่าง
เคร่งครัด

ผู้รับจ้างผลิตรายที่ 7
วันที่ในสัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะสัญญา
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา

: วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
: -ไม่มี: บริษัทฯ ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ผลิตสินค้าตามสูตรที่บริษัทฯ ก�ำหนด
: 1 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
1 หากคูส
่ญ
ั ญาฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึง่ ข้อใดตามสัญญา คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
เงื่อนไขการเก็บรักษาความลับ : ผู้ขายต้องรักษาสูตรและวิธีการผลิตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ส่งมอบให้เป็นความลับเฉพาะผู้ควบคุม
การผลิต และแน่ใจว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรักษาความลับอย่าง
เคร่งครัด
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1.2 สัญญาว่าจ้างขนส่ง
คู่สัญญา

: บริษัท บลู แอนด ์ ไวท์ 1989 จ�ำกัด

วันที่ในสัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะสัญญา

: 1 มีนาคม 2557
: -ไม่มี: บริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับจ้างในการขนส่งสินค้า โดยนับตั้งแต่วันรับสินค้าจากที่ท�ำการหรือโรงงานของบริษัทฯ
ไปยังสถานที่ปลายทางที่บริษัทฯ ก�ำหนด สินค้าทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจนกระทั่ง
ผู้รับสินค้าได้รับสินค้าโดยถูกต้องเรียบร้อย
: 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2558 โดยหากผู้ว่าจ้างไม่ได้แจ้งบอกเลิก
สัญญาภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุของสัญญา ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลต่อไปโดยอัตโนมัติอีก
คราวละ 1 ปี
: กรณีสนิ ค้าสูญหายหรือเสียหายจากการขนส่งรวมทั้งรถเกิดอุบตั เิ หตุหรือพลิกคว�ำ ่ ผูร้ บั จ้างยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายเต็มมูลค่าของสินค้าตามราคาที่แสดงในใบก�ำกับภาษีฉบับนั้นๆ

อายุของสัญญา

เงื่อนไขอื่นๆ

คู่สัญญา

: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ทองนพคุณ

วันที่ในสัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะสัญญา

: 1 กรกฎาคม  2559
: -ไม่มี: บริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับจ้างในการขนส่งสินค้า โดยนับตั้งแต่วันรับสินค้าจากที่ท�ำการหรือโรงงานของบริษัทฯ
ไปยังสถานที่ปลายทางที่บริษัทฯ ก�ำหนด สินค้าทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจนกระทั่ง
ผู้รับสินค้าได้รับสินค้าโดยถูกต้องเรียบร้อย
: 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยหากผู้ว่าจ้างไม่ได้แจ้งบอกเลิก
สัญญาภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุของสัญญา ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลต่อไปโดยอัตโนมัติอีก
คราวละ 1 ปี
: กรณีสนิ ค้าสูญหายหรือเสียหายจากการขนส่งรวมทั้งรถเกิดอุบตั เิ หตุหรือพลิกคว�ำ ่ ผูร้ บั จ้างยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายเต็มมูลค่าของสินค้าตามราคาที่แสดงในใบก�ำกับภาษีฉบับนั้นๆ

อายุของสัญญา

เงื่อนไขอื่นๆ
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คู่สัญญา

: บริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด

วันที่ในสัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะสัญญา

: 1 ธันวาคม 2563
: -ไม่มี: บริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับจ้างในการขนส่งสินค้า โดยนับตั้งแต่วันรับสินค้าจากที่ท�ำการหรือโรงงานของบริษัทฯ
ไปยังสถานที่ปลายทางที่บริษัทฯ ก�ำหนด สินค้าทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจนกระทั่ง
ผู้รับสินค้าได้รับสินค้าโดยถูกต้องเรียบร้อย
: 1 ปี เริ่มตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยหากผูว้ า่ จ้างพิจารณาต่อสัญญา
กับผู้รับจ้าง ให้สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับไปอีกคราวละ 1 ปี
: กรณีสนิ ค้าสูญหายหรือเสียหายจากการขนส่งรวมทั้งรถเกิดอุบตั เิ หตุหรือพลิกคว�ำ ่ ผูร้ บั จ้างยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายเต็มมูลค่าของสินค้าตามราคาที่แสดงในใบก�ำกับภาษีฉบับนั้นๆ

อายุของสัญญา
เงื่อนไขอื่นๆ

1.3 สัญญาเช่าพื้นที่
บริษัทฯ มีการตกลงท�ำสัญญาเช่าพื้นที่ สัญญาบริการ และสัญญาบริการส่วนกลาง ห้องชุดเลขที่ 9/231-234 ชั้น 23 อาคารยูเอ็ม
ทาวเวอร์ ถนนรามค�ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นส�ำนักงานของ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ให้เช่า

: บริษัท เอช - ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

วันที่ในสัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
พื้นที่
อายุของสัญญา
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา

:
:
:
:
:
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22 พฤศจิกายน 2562
-ไม่มีห้องชุด A2 เลขที่ 9/234 ชั้น 23 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ จ�ำนวน 1 ห้อง ขนาดเนื้อที่ 221.61 ตารางเมตร
3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
ผู้เช่าผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที
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ผู้ให้เช่า

: บริษัท เอช - ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

วันที่ในสัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
พื้นที่
อายุของสัญญา
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา

: 4 พฤศจิกายน 2563
: -ไม่มี: ห้องชุด A1, B1, B2 เลขที่ 9/231-233 ชั้น 23 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ จ�ำนวน 3 ห้อง ขนาดเนื้อที่ 221.61,
185.16 และ 172.16 ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น 578.93 ตารางเมตร
: 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566
: ผู้เช่าผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที

ผู้ให้เช่า

: บริษัท เอช - ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

วันที่ในสัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
พื้นที่

: 13  สิงหาคม  2563
: -ไม่มี: Storage ชั้น 22 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9 ถนนรามค�ำแหง  แขวงสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  
จ�ำนวน 1 ห้อง ขนาดเนื้อที่  13.50 ตารางเมตร
: 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563  ถึงวันที่  31 กรกฎาคม  2566
: ผู้เช่าผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที

อายุของสัญญา
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายส�ำคัญต่างๆ เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางช่องทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถ
เข้าชมผ่านเว็ปไซต์ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
https://www.tacconsumer.com/articles.php
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย
เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษทั ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์
จ�ำกัด (มหาชน) ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�ำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ
ประมาณการทีส่ มเหตุสมผลในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และแสดง
ค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน ตลอดจนสาธารณชนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทัน
เหตุการณ์
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี ละด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหาร
ความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมคี วามน่าเชื่อถือ และมีความเพียงพอที่
จะด�ำรงไว้ซึ่งทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้สอบทานรายงานทาง
การเงิน ระบบการควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับรายการ
กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้แน่ใจในข้อมูลสารสนเทศ
ในรายงานทางการเงินว่ามีการจัดท�ำตามวัตถุประสงค์ภายใต้ระบบ
บรรษัทภิบาลที่ดี
คณะกรรมการบริษั ท จึง มี ค วามเห็ น ว่ า การก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี
การบริห ารความเสี่ ย ง และระบบการควบคุ ม ภายในของบริษั ท ฯ
มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลได้วา่ รายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษทั ฯ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดท�ำขึ้นภายใต้มาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ภายใต้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม�่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมอย่างระมัดระวัง มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และทันเหตุการณ์

(พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง)
ประธานกรรมการบริษัท
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ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิและมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน การตลาด และ
การบริหาร ดังนี้
1. รศ.กิตติ  สิริพัลลภ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพักตรา  สุริยาปี
กรรมการตรวจสอบ
3. นายคมศักดิ์  วัฒนาศรีโรจน์
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจ ารณาและให้ ค วามเห็ น
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุ
สมผล และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ รวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก�ำหนด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
4 ครั้ง โดยกรรมการได้หารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน
รวมทั้งมีการประชุมที่ไม่มีผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
และได้ ส รุ ป รายงานผลการประชุ ม ให้ ค ณะกรรมการบริษั ท ทราบ
สรุปสาระส�ำคัญของภารกิจในรอบปีได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และฝ่ายจัดการ  โดยพิจารณาถึงประเด็นส�ำคัญ รวมทั้งปรึกษา
หารือกันอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายใน ในการ
จัดท�ำงบการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน
สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน
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รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยได้ซักถาม
และพิจารณาจากรายงานของผูต้ รวจสอบภายในและของผูส้ อบบัญชี
รวมทั้งผลการแก้ไขปรับปรุงประเด็นส�ำคัญ ในการประเมินความ
เพียงพอเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งการด�ำเนินงาน
ของฝ่ายบริหารที่สอดคล้องกับนโยบายและอ�ำนาจอนุมัติที่ก�ำหนดไว้

ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของ
ผูต้ รวจสอบภายในให้มกี ารด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ  และมีแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ�ำปี เพื่อให้การปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษั ท ฯ และรั บ ทราบการเปลี่ ย นแปลงกฎเกณฑ์ ต ่ า งๆ ที่ มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
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การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ คั ด เลื อ กและพิจ ารณา
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเป็นอิสระตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และคุณภาพงานการสอบบัญชีในปี
ที่ผ่านมา นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย
ใดๆ กั บ บริษัท ฯ ซึ่ง ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอแต่งตั้งบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสาธิดา  รัตนานุรักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753และ/หรือ
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  
โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ปี 2563 และ
2564 ดังนี้

หน่วย: บาท
รายการ
2563		
2564		
						
การตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)
รวม

1,080,000
480,000
1,560,000

%เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

1,080,000
480,000
1,560,000

-

หมายเหตุ : 1. จ�ำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น
            2. ในปี 2564 บริษัทฯไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอเหมาะสม และมีกระบวนการทีช่ ว่ ย
ให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดท�ำและ

เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและ
เชื่อถือได้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

รศ.กิตติ สิริพัลลภ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน โดยปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยมีนางพักตรา  
สุริยาปี กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการอิสระ เป็น
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนายชนิต สุวรรรพรินทร์
กรรมการ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ต ามกฎบั ต รฯ ในการพิจ ารณาหลั ก เกณฑ์ แนวทาง และ
กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาข้อก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะ
สมส�ำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่จะน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
รวมถึ ง พิจ ารณาค่ า ตอบแทนของผู ้ บ ริห ารสู ง สุ ด ของบริษั ท เพื่อ
น� ำ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท เพื่อ พิจ ารณาอนุ มั ติ
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการ
ประชุมจ�ำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปสาระส�ำคัญ
การปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้
1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา
ของบริษทั โดยเสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่
พ้นต�ำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการ
ได้พิจารณาคุณสมบัติและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของ
กรรมการทีอ่ อกตามวาระ และเพื่อความเหมาะสมและเพื่อเป็นประโยชน์
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนั้น บริษทั ฯมีความจ�ำเป็นต้องเพิ่ม
จ�ำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม จ�ำนวน 7 คน เป็นจ�ำนวน 9 คน
โดยการสรรหากรรมการเข้าใหม่จ�ำนวน 2 คน คือ นางสาวไตรทิพย์
ศิวะกฤษณ์กุล และนายสุพจน์ ลีนานุรักษ์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา
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และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีความเห็นว่า
กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ
ครบถ้วน มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของ
บริษัท ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุม
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ�ำนวนกรรมการและการเลือกตั้ง
กรรมการเข้าใหม่  
2. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการได้
พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการปี 2564 โดยพิจารณา
หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทีม่ คี วามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน อยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันทีส่ ามารถจูงใจ และ
รักษากรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีคณ
ุ ภาพในการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ใ ห้ กั บ บริษั ท โดยน� ำ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
3. พิจ ารณาจั ด ท� ำ แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ประธานกรรมการบริหาร โดยใช้หัวข้อส�ำหรับการประเมินเป็นไปตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 10   ด้าน เช่น ความเป็นผู้น�ำ 
การก�ำหนดกลยุทธ์ การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบตั ิ
ทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ เป็นต้น

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นางพักตรา สุริยาปี)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์
จ�ำกัด (มหาชน) ในการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง เพื่อก�ำหนดนโยบายและช่วยเหลืองานของคณะกรรมการ
ในด้านการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และ
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งก�ำกับ
ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างความ
มั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กบั ผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียในแต่ละกลุม่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ด�ำเนินธุรกิจ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงในปี 2564
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ทำ� หน้าทีส่ อบทานรายงาน
การบริหารความเสี่ยง และด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการ
จัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำ� หนด ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสีย่ งให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด�ำเนินงานและแผน
ธุรกิจ  ส�ำหรับในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประชุม
จ�ำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. พิจ ารณาแผนบริห ารความเสี่ ย งหลั ก ขององค์ ก ร
ประจ�ำปีที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่ได้ท�ำการประเมินความเสี่ยง
และจัดระดับความส�ำคัญของความเสียงพร้อมทั้งก�ำหนดผลกระทบที่
เกิดขึ้น และก�ำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น

2. พิจ ารณาถึ ง การบริห ารจั ด การความเสี่ ย งจากการ
แพร่ ร ะบาดของโรคโควิด -19 โดยทางคณะอนุ ก รรมการบริห าร
ความเสี่ยงได้มีการให้ทุกฝ่ายในองค์กรร่วมกันจัดท�ำแบบประเมิน
ผลกระทบของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น ว่าส่งผลกระทบ
ต่อฝ่ายตนเองด้านใดบ้าง และมีการน�ำมาพิจารณาร่วมกันถึงภาพรวม
ขององค์กร และเพื่อท�ำให้ทราบถึงการประเมินทิศทางธุรกิจในอนาคต  
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง  ควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง และดูแลให้บริษทั ด�ำเนิน
การตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทก�ำหนด ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ก�ำกับดูแลก�ำหนด
4. มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นและแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริห าร
ความเสีย่ งท่านใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ และ
นายสุพจน์ ลีนานุรกั ษ์ ซึ่งมีความสามารถและประสบการณ์ทจี่ ะมาช่วย
สนับสนุนด้านการบริหารความเสี่ยง
โดยสรุ ป คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งมี ค วามเห็ น ว่ า
ในรอบปี 2564 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ มีระบบบริหารความเสีย่ งขององค์กร
ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน แม้จะเป็นในช่วงสถานการณ์โรค
โควิด-19 มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการ
ตั้งรับและหาแนวทางในการป้องกัน โดยสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
เปลีย่ นแปลงไป โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เป็นรายไตรมาส และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็น
รายครึ่งปี โดยบริษทั ฯมีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญในระดับ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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