บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อบริษัท ที.เอ.ซี.เบฟเวอรเรจ จํากัด ไดจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจจําหนายเครื่องดื่มในโถกด
(Dispenser Drink) ในรานเซเวนอีเลฟเวน (7-Eleven) ซึ่งเปนเครื่องดื่มที่เกิดจากการพัฒนาสินคารวมกันระหวางบริษัทฯ และ
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) สินคาที่วางจําหนายในชวงแรก ไดแก ชาเย็น ชานม กาแฟ และน้ําผลไม เชน น้ําพั้นซ น้ํา
แคนตาลูป เปนตน ตอมาในป 2548 บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มพรอมดื่ม (Ready to Drink) โดยเริ่มวาง
จําหนายเครื่องดื่มประเภทชาเขียวบรรจุขวดพรอมดื่มภายใตตราสินคา “เชนยา” และไดขยายชองทางการจําหนายไปยังตลาด
ตางประเทศ เชน กัมพูชา สิงคโปร ดูไบ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เปนตน จนกระทั่งป 2552 บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจเขาสูการ
แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว โดยมีโรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อผลิตและจําหนายลูกชิ้นปงและหมูปง ภายใตตราสินคา “แฮปปเชฟ” (Happy Chef) และ “นัมเบอรวัน”
และไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท ที.เอ.ซี.เบฟเวอรเรจ จํากัด เปนบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร จํากัด เมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2552 ตอมาในป 2554 บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มฟงกชันนอล (Functional Drink) โดยออก
ผลิตภัณฑกาแฟปรุงสําเร็จพรอมดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ําหนักภายใตตราสินคา “วีสลิม” (VSlim) เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคที่ใหความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพและความงาม โดย VSlim ถือเปนยี่หอแรกที่ผลิตกาแฟปรุงสําเร็จพรอม
ดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ําหนักในรูปแบบกระปอง
ในการจั ด หาสิ น ค าเพื่ อ จํา หน ายของบริ ษั ทฯ นั้ น บริ ษั ทฯ จะว า จ างผู รั บจ างผลิ ต ภายนอก (Original
Equipment
Manufacturer หรือ OEM) เปนหลัก ในการผลิตสินคาทั้งที่บริษัทฯ พัฒนารวมกับพันธมิตรหลักทางธุรกิจ (Key Strategic
Partner) และสินคาที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเอง เพื่อนํามาจัดจําหนายใหแกลูกคาภายใตตราสินคาของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม เพื่อให
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น ในป 2556 บริษัทฯ จึงไดลงทุนกอสรางโรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุง
สําเร็จชนิดผงของบริษัทฯ เอง ซึ่งตั้งอยูที่โครงการพารากอน แฟคตอรี่ แลนด อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่รวม 1 ไร 1
งาน 53 ตารางวา โดยมีกําลังการผลิตเต็มที่ 2,021.76 ตันตอป ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีโรงงานผลิตเครื่องดื่มของบริษัทฯ ดังกลาว
บริษัทฯ ยังคงตองอาศัยการจัดหาสินคาโดยการวาจางผูรับจางผลิตภายนอกเปนหลัก เพื่อใชศักยภาพและความแข็งแกรงที่โดด
เดนและแตกตางกันไปของผูรับจางผลิตแตละราย
ดวยวิสัยทัศนของผูบริหารในการมุงมั่นที่จะเปนบริษัทชั้นนําในดานเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟซึ่งเปนธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดจําหนายธุรกิจแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 จากนั้นในป 2557 บริษัทฯ ไดพัฒนา
และออกผลิตภัณฑใหมประเภทเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผง ตรา “สวัสดี” (Sawasdee) โดยเนนจําหนายในตลาดตางประเทศเปน
หลัก ไดแก นมทุเรียนผสมเนื้อทุเรียน นมมะมวงผสมเนื้อมะมวง และชานมไทย ซึ่งเปน 3 รสชาติที่สะทอนถึงนวัตกรรมและความ
เปนไทยรวมสมัย มีรสชาติอันเปนเอกลักษณเฉพาะของไทย
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ มุงเนนการบริหารกลยุทธดานการตลาดและการขายควบคูไปกับการวิจัยและพัฒนา
เครื่องดื่มที่มีเอกลักษณและความแตกตางอยางชัดเจน ดวยความหลากหลายทั้งรูปแบบและรสชาติ สงผลใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ
สามารถตอบสนองความตองการและไลฟสไตลของผูบริโภคไดอยางตอเนื่อง ทําใหไดรับความไววางใจจากลูกคาและคูคาเพิ่ม
มากขึ้นมาโดยตลอด ดวยความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจรวมกับคูคาที่มีความสัมพันธกันมาอยางยาวนาน ภายใตหลักคิดของการเติบโต
อยางยั่งยืนและความเปนพันมิตรทางธุรกิจตอกัน และเพื่อรองรับการเติบโตดังกลาว บริษัทฯ จึงมีการเพิ่มทุนอยางตอเนื่อง
จนปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 110 ลานบาท และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ไดทําการแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจํากัด พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)”
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บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน (Vision)
“เราจะเปนบริษัทชั้นนําที่เชี่ยวชาญในการสรางสรรคเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณเฉพาะ เพื่อใหทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ (Mission)
พนักงานชาวทีเอซีซีจะรวมกันผลักดันใหองคกรนี้เปนบริษัทชั้นนําดานเครื่องดื่มไรแอลกอฮอล โดยเฉพาะชาและ
กาแฟ ดวยการดําเนินกิจการในแบบธุรกิจสูธุรกิจ และธุรกิจสูผูบริโภค ทั้งในประเทศและกลุมประเทศกัมพูชา เมียนมาร ลาว และ
จีน (CMLC) โดยการสรางความมั่นคงผานกําไรทั้ง 4 ดังนี้
1. กําไรสู “ผูบริโภค” ดวยผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพ สามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคในราคาที่เปนธรรม
2. กําไรสู “คูคา” ดวยนโยบายและการทํางานภายใตหลักของความเปนหุนสวนทางธุรกิจแบบยั่งยืน
3. กําไรสู “สังคม” ดวยการเปนองคกรที่มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
4. กําไรสู “องคกร” ดวยการสรางผลตอบแทนที่ดีทั้งแกผูถือหุนและพนักงาน
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
1. เติบโตควบคูไปกับคูคาหลัก ดวยความมุงมั่นทีจ่ ะดําเนินธุรกิจรวมกันภายใตหลักคิดของการเติบโตอยางยั่งยืน
และความเปนหุนสวนทางธุรกิจตอกัน
2. มุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเพื่อสรางความแตกตางทางธุรกิจ
3. สรางชองทางการจัดจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศใหแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น
4. เพิ่มยอดขายสําหรับตลาดตางประเทศโดยการรักษาฐานลูกคาปจจุบันและขยายฐานลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น
5. รักษาความเปนผูน ําในตลาดเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มในประเทศกัมพูชา
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บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ป 2545

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ในชื่อ “บริษัท ที.เอ.ซี.เบฟเวอรเรจ จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2545
ป 2546

บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจจําหนายเครื่องดื่มในโถกด (Dispenser Drink) ภายใตตราสินคา “เชนยา” ในราน 7-Eleven
โดยสินคาประเภทแรกที่วางจําหนาย ไดแก ชาเย็น
ป 2548

บริษัทฯ เริ่มจําหนายเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มภายใตตราสินคา “เชนยา”

บริษัทฯ ยายสํานักงานใหญจากเลขที่ 99/18 อาคารหลังสวนบัลโคนี่ ชั้น 4 หองเลขที่ 8 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ มาอยู ณ เลขที่ 1481 หมูบานศรีวรา 3/2 ซอยลาดพราว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ
ป 2550

บริษัทฯ เริ่มจําหนายเครื่องดื่มชาเขียวนม ชาเขียว และกาแฟ ซึ่งเปนเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงภายใตตราสินคา
“ชาชา”

บริษัทฯ เริ่มสงออกเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มภายใตตราสินคา “เชนยา” ไปยังตลาดตางประเทศ
ป 2552

บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจไปสูการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว โดยมีโรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแตง
อาหารโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทฯ เริ่มจําหนายลูกชิ้นปง และหมูปงสูตรนมสด ภายใตตราสินคา “แฮปปเชฟ” และ “นัมเบอรวัน” ในราน 7-Eleven

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ที.เอ.ซี.เบฟเวอรเรจ จํากัด” เปน “บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร จํากัด” เมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2552
ป 2553

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 5 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2 ลานบาท เปน 7 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ
ใหมจํานวน 50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ป 2554

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 3 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7 ลานบาท เปน 10 ลานบาท โดยการออกหุน
สามัญใหมจํานวน 30,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ

บริษัทฯ เริ่มจําหนายเครื่องดื่มกาแฟปรุงสําเร็จพรอมดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ําหนัก ภายใตตราสินคา “วีสลิม”

บริษัทฯ ยายสํานักงานใหญจากเลขที่ 1481 หมูบานศรีวรา 3/2 ซอยลาดพราว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ มาอยู ณ เลขที่ 9/231-233 อาคารยูเอ็มทาวเวอร ชั้น 23 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ
ป 2556

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ลานบาท เปน 20 ลานบาท โดยการออกหุน
สามัญใหมจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ
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บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)


บริษัทฯ ไดรับรางวัล Partnership Award 2013 “Best of Business Growth” จากบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
รางวัลที่ 7-Eleven มอบใหกับคูคาที่มีการทํางานรวมกันและมีผลการดําเนินงานเติบโตดีเยี่ยม

บริษัทฯ ไดจําหนายธุรกิจแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว ซึ่งประกอบดวย สวนปรับปรุงและตกแตงอาคาร เครื่องจักรและ
อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน และสินคาคงเหลือ พรอมโอนบัตรสงเสริมการลงทุนใหกับบริษัท แฮปปเชฟ (ประเทศไทย)
จํากัด ในราคา 20.82 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

บริษัทฯ ซื้อที่ดิน 1 ไร 1 งาน 53 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง ตั้งอยูที่โครงการพารากอน แฟคตอรี่ แลนด อําเภอบานบึง
จังหวัดชลบุรี เพื่อใชเปนโรงงานผลิตเครื่องดื่มของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2556 และเริ่มดําเนินการผลิตในเดือนธันวาคม 2556
ป 2557

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 20 ลานบาท เปน 30 ลานบาท โดยการออกหุน
สามัญใหมจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ

บริษัทฯ เริ่มจําหนายเครื่องดื่มนมทุเรียนผสมเนื้อทุเรียน นมมะมวงผสมเนื้อมะมวง และชานมไทย ซึ่งเปนเครื่องดื่มปรุง
สําเร็จชนิดผงภายใตตราสินคา “สวัสดี”

บริษัทฯ เริ่มจําหนายเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงประเภทชานม ชาเขียวนม และกาแฟ ภายใตตราสินคา “ณ อรุณ”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โรงงานผลิตเครื่องดื่มของบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP จาก SGS
(Thailand)
ป 2558

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 47 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 30 ลานบาท เปน 77 ลานบาท โดยการออก
หุนสามัญใหมจํานวน 470,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการดังนี้
- แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด
- เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 100 บาท เปน 0.25 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 75 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 77 ลานบาท เปน 152 ลานบาท โดยการออกหุน
สามัญใหมจํานวน 300 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
(1) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 132 ลานหุน เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
(2) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9 ลานหุน เสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
(3) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 159 ลานหุน เสนอขายใหแกประชาชน
ในกรณีทมี่ ีหุนเหลือจากการเสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตามขอ (2) ใหเสนอขายหุน สามัญ
ใหมที่เหลือดังกลาวใหแกประชาชนตามขอ (3)
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