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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกัด มหำชน (“บริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ท่ีใช้ใน
บำ้นเรือน อุตสำหกรรม สำธำรณสุขชุมชน และเคมีภณัฑเ์พื่อกำรเกษตร ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2538 ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 30 ลำ้นบำท โดยกลุ่มบริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงประมูลซ้ือธุรกิจเคมีเคหะภณัฑบ์ำงส่วน
จำกบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั ประกอบดว้ยกลุ่มผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัปลวกเชลลไ์ดร้ท์ (Shelldrite) 
ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดอเนกประสงค์ทีโพล์ (Teepol) แชมพูสุนัขเชนกำร์ด (Chaingard) กลุ่มสำรก ำจดัแมลง
สำธำรณสุขชุมชนวำโปน่ำ (Vapona) และน ้ ำยำฉีดหรือแช่รักษำเน้ือไมดี้วำเทิร์น (Devatern)  บริษทัฯ เร่ิมรับโอน
กิจกำรและด ำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2539  โดยมีทีมงำนเคมีเคหะภณัฑข์องบริษทัเชลลแ์ห่งประเทศไทยเป็น
ผูบ้ริหำรและต่อมำไดเ้ขำ้ร่วมเป็นผูถื้อหุ้น  ในช่วงปี 2544 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมแผนงำนกำรเปล่ียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้ของ
ผลิตภณัฑ์ “เชลล์ไดร้ท์” เป็น “เชนไดร้ท์” เม่ือสิทธิกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้เชลล์ไดร้ท์ส้ินสุดลง ต่อมำเม่ือธุรกิจ
ขยำยตวัข้ึนบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 60 ลำ้นบำท และ 120 ลำ้นบำทตำมล ำดบั และ เม่ือวนัท่ี 9 
เมษำยน 2547 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 120 ลำ้นบำท 
เป็น 150 ลำ้นบำท โดยกำรน ำหุ้นสำมญัใหม่เสนอขำยให้กบัประชำชนทัว่ไปพร้อมกบัน ำบริษทัฯ เขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยใ์หม่ และเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 
2547 

 บริษทัฯ ก ำหนดทิศทำงระยะยำว วสิยัทศัน์และพนัธกิจ ซ่ึงสรุปโดยสงัเขปได ้ดงัต่อไปน้ี 

 วสัิยทศัน์ (Vision) เป็นผูผ้ลิตเคมีภณัฑช์ั้นน ำท่ียกระดบัคุณภำพของสุขภำพและสุขอนำมยั 
 พันธกิจ (Mission) ผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพระดบัสำกล และสร้ำงตรำสินคำ้ของตนเองในกลุ่มผลิตภณัฑ์
ป้องกนัและก ำจดัแมลง กลุ่มผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนำมยัของสตัวเ์ล้ียง และกลุ่มผลิตภณัฑ์
ท ำควำมสะอำดส ำหรับผูบ้ริโภคทัว่ไป งำนสำธำรณสุขชุมชน เคมีเกษตรกรรมและผูใ้ชแ้บบอุตสำหกรรมดว้ย
ควำมใส่ใจท่ีจะลดผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม 

เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ บริษทัฯ มีแผนในกำรพฒันำสินคำ้ใหม่ๆ เพ่ือออกวำงจ ำหน่ำยในตลำด และขยำย
ตลำดสินคำ้ของบริษทัไปในต่ำงประเทศโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ตลำดในภูมิภำคอำเซียน หรือ AEC 

 
1.1 ประวตัคิวามเป็นมาและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

ธนัวำคม 2538 จดทะเบียนบริษทัในนำม บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 30 ลำ้นบำท โดยมีผู ้
ถือหุน้คือบริษทั ไทยแสงเจริญ (ปลำฉลำม) จ ำกดัท่ีเป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ชลลไ์ดร้ท์ ซ่ึง
ภำยหลงัไดมี้กำรรวมเขำ้กบับริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) กลำยเป็นบริษทัเดียวและเป็นผู ้
ถือหุน้แทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

มิถุนำยน 2539 ทีมงำนเคมีเคหะภณัฑจ์ำกบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั เร่ิมเขำ้ร่วมงำนกบับริษทัพร้อมรับ
โอนและด ำเนินธุรกิจผลิตภณัฑ์ก ำจดัแมลง ผลิตภณัฑ์รักษำเน้ือไม ้ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำด 
และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภำยใตช่ื้อกำรคำ้ เชลลไ์ดร้ท์ (Shelldrite)  เชนกำร์ด (Chaingard) 
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สเตดฟำส (Stedfast) ดีวำเทิร์น (Devatern) วำโปน่ำ (Vapona) และทีโพล ์(Teepol) ต่อจำกบริษทั 
เชลลแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีนโยบำยท่ีจะยติุกำรด ำเนินธุรกิจเคมีเกษตรและเคมีเคหะภณัฑท่ี์ใชใ้น
บำ้นเรือนเพ่ือมุ่งเนน้กำรประกอบธุรกิจน ้ ำมนัและเคมีอุตสำหกรรม  

กรกฎำคม 2539 ทีมงำนเคมีเคหะภณัฑจ์ำกบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย เขำ้เป็นผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทั เชอร์วูด้ เค
มิคอล จ ำกดั โดยสัดส่วนกำรถือหุ้นแบ่งเป็นกลุ่มทีโอเอร้อยละ 45 กลุ่มผูบ้ริหำรร้อยละ 30 และ
กลุ่มผูถื้อหุน้อ่ืนอีกร้อยละ 25 

กรกฎำคม 2540 สัญญำจำ้งผลิตโดยบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย ส้ินสุดลง และกำรก่อสร้ำงโรงงำนของบริษทั
เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั ท่ีนิคมอุตสำหกรรมเวลโกร์ว แลว้เสร็จ พร้อมกำรติดตั้งเคร่ืองจกัร และ
อุปกรณ์กำรผลิต ซ่ึงอุปกรณ์กำรผลิตบำงส่วนไดป้ระมูลซ้ือมำจำกบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทัฯ จึงเร่ิมโอนยำ้ยกำรผลิตทั้งหมดมำท่ีโรงงำนของบริษทัฯ ในนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์ 

กรกฎำคม 2543 ไดรั้บกำรรับรองระบบกำรจดักำรคุณภำพ ISO 9001 จำก บริษทั TUV NORD ไดรั้บกำรรับรอง
ระบบเป็นเวอร์ชัน่ 2000 ในปี 2546 และไดรั้บกำรต่ออำยปีุ 2552 และต่อเน่ืองมำจนถึงปัจจุบนั 

มิถุนำยน 2544 เร่ิมด ำเนินกำรเปล่ียนช่ือกำรคำ้ใหม่จำก “เชลลไ์ดร้ท์ (Shelldrite)” เป็น “เชนไดร้ท์ (Chaindrite)” 
ตำมสิทธ์ิกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีส้ินสุดลง 

พฤศจิกำยน 2544 ได้รับกำรรับรองระบบกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์ท่ี ดีในกำรผลิตวัตถุอันตรำย  (Good 
Manufacturing Practice for Hazardous Substance: GMP) จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ กระทรวงสำธำรณสุข และไดรั้บกำรต่ออำยปีุ 2553 และต่อเน่ืองมำจนถึงปัจจุบนั 

กมุภำพนัธ์ 2545 ไดรั้บกำรรับรองระบบ กำรผลิต และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ในเร่ืองกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001 จำกบริษทั TUV NORD และไดรั้บกำรต่ออำยปีุ 2554 และต่อเน่ืองมำจนถึงปัจจุบนั 

กรกฎำคม 2545 เพ่ิมทุนจำก 30,000,000 บำทเป็น 60,000,000 บำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 300,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

กมุภำพนัธ์ 2547 ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2547 ไดมี้มติเรียกช ำระ
หุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัจำกทุนเรียกช ำระแลว้ 60,000,000 บำท เป็น 120,000,000 บำท โดยเสนอ
ขำยหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 600,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท เสนอขำยแก่ผูถื้อหุ้นตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ 

มีนำคม 2547 ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม 2547  ไดมี้มติให้แปรสภำพ
บริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั  และท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 
2547 ไดมี้มติให้แปลงมูลค่ำหุ้นจำกมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 5 บำท และ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 120,000,000 บำท เป็น 150,000,000 บำท โดยกำรน ำหุ้นสำมญัใหม่
จ ำนวน 6,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท เสนอขำยให้กบัประชำชนทัว่ไปพร้อมกบัน ำ
บริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยใ์หม่ (Market for Alternative Investment - MAI) 
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เมษำยน 2547  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ภำยใตช่ื้อ บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล 
จ ำกดั (มหำชน)  

ตุลำคม 2547  เร่ิมท ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 
2547 

มกรำคม 2548 ตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2548 ไดมี้มติใหแ้ปลง มูลค่ำ
หุน้จำกมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 1 บำท  

เมษำยน 2548 ยำ้ยท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่มำท่ี 1061, 1063, 1065, 1067, 1069 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 

มิถุนำยน 2548  สร้ำงโรงงำนอำคำรคลงัสินคำ้หน่วยท่ี 5 มีพ้ีนท่ีประมำณ 2,700 ตรม. แลว้เสร็จโดยมีมูลค่ำรวม
ประมำณ 45 ลำ้นบำท 

มีนำคม 2549  เร่ิมด ำเนินกำรขยำยธุรกิจเขำ้สู่ตลำดเคมีสำธำรณสุขชุมชน 

กนัยำยน 2549  ซ้ือเคร่ืองบรรจุสเปรย ์(Automatic Aerosol Filling Line) จำกประเทศองักฤษท่ีมีมูลค่ำกวำ่ 30 
ลำ้นบำทเพ่ือเพ่ิมก ำลงักำรผลิตสินคำ้สเปรยก์ ำจดัแมลงในบำ้นเรือน 

กมุภำพนัธ์ 2550  เร่ิมด ำเนินกำรขยำยธุรกิจเขำ้สู่ตลำดเคมีเกษตร 

พฤศจิกำยน 2550 ไดรั้บกำรรับรองทะเบียนผลิตภณัฑ ์Chaindrite 100 EC จำกหน่วยงำน Australian Pesticides and 
Veterinary Medicines Authority  (APVMA) ซ่ึงเป็นส่วนรำชกำรท่ีควบคุมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์
สำรเคมีก ำจดัแมลงและยำส ำหรับสตัวใ์นประเทศออสเตรเลีย 

กมุภำพนัธ์ 2551 สร้ำงโรงงำนผลิตผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดบนท่ีดินใหม่ แลว้เสร็จโดยมีมูลค่ำรวมประมำณ 60 
ลำ้นบำท 

มีนำคม 2551 เร่ิมท ำกำรผลิตผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัแมลงและส่งออกไปยงัประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ 
และปำปัวนิวกินี  

พฤษภำคม 2552 ลงทุนก่อตั้งบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสเตรเลเซีย จ ำกดั ข้ึนในประเทศออสเตรเลีย เพ่ือดูแลและ
ส่งเสริมธุรกิจกำรส่งออกและกำรลงทุนใหม่ๆ ในต่ำงประเทศ 

ธนัวำคม 2553 ไดรั้บกำรรับรองระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัของอำหำรทุกกระบวนกำร ISO 22000 ในกำร
ผลิตสินคำ้กลุ่มท ำควำมสะอำด จำก บริษทั TUV NORD  

ธนัวำคม 2553 ได้รับกำรรับรองระบบกำรวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในกำรผลิตอำหำร  
(Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) จำก บริษทั TUV NORD   
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1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

บริษทัฯ มีกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสเตรเลเซีย จ ำกดั ท่ีประกอบธุรกิจจ ำหน่ำย
เคมีเคหะภณัฑท่ี์ใชใ้นบำ้นเรือน อุตสำหกรรม และเคมีเกษตรในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสัดส่วนกำรถือ
หุน้ในอตัรำร้อยละ 50 ของเงินลงทุน 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได้  

โครงสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยของบริษทัแบ่งตำมกลุ่มผลิตภณัฑใ์นช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

กลุ่มผลติภัณฑ์ 2558 2557 2556 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้ 164.74 13.99 171.94  14.92  189.04 16.49 
ผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัแมลง 808.80 68.69 775.64  67.30  755.82 65.92 
ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด 180.03 15.29 178.94  15.53  174.42 15.21 
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 21.68 1.84 22.02  1.91  23.23 2.03 
รวมรายได้จากการขาย 1,175.25 99.81 1,148.54  99.65  1,142.51 99.65 

รำยไดอ่ื้น 2.18 0.19 3.99  0.35  3.99 0.35 
รวม 1,177.44 100.00 1,152.53  100.00  1,146.50 100.00 

 
โครงสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยของบริษทัใหญ่แบ่งตำมกลุ่มตลำดผูใ้ชใ้นช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
กลุ่มตลาดผู้ใช้ 2558 2557 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ตลำดผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้ชต้ำมบำ้น 991.54 84.51 970.82 85.83 1,002.90 88.40 
ตลำดผูใ้ชใ้นอตุสำหกรรม 103.74 8.84 98.98 8.75 79.39 7.00 
ตลำดส่งออกต่ำงประเทศ 76.71 6.54 60.57 5.36 51.61 4.55 
อ่ืนๆ 1.35 0.11 0.69 0.06 0.65 0.06 
รวมรายได้จากการขาย 1,173.34 100.00 1,131.06 100.00% 1,134.55 100.00% 

 
2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑท่ี์ใชใ้นบำ้นเรือน อุตสำหกรรม สำธำรณสุขชุมชน 
และเคมีภณัฑเ์พื่อกำรเกษตร ตลอดเวลำกวำ่ 20 ปีหลงัท่ีรับโอนธุรกิจมำจำกบริษทัเชลลแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ ไดมี้
กำรปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิม และพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ิมเติมมำโดยตลอด ปัจจุบันบริษทัมีผลิตภณัฑ์ท่ีออกวำง
จ ำหน่ำยแลว้มำกกวำ่ 220 ผลิตภณัฑภ์ำยใต ้130 เคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ สำมำรถแบ่งตำมสำย
ธุรกิจของกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

 กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเน้ือไม้ (Wood Preservatives Group) เป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัพ้ืนฐำนท่ีใชพิ้ทกัษ์
ปกป้องรักษำไมจ้ำกกำรท ำลำยของปลวก มอด แมลงเจำะไมอ่ื้นๆ และป้องกนัเช้ือรำท ำลำยไม ้ประกอบดว้ย 
1. เชนไดร้ท์/พรีแมกซ์ ผลติภัณฑ์รักษาเน้ือไม้ (CHAINDRITE and PREMAX : Wood Preservative) 
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เป็นผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูปใชง่้ำยไม่ตอ้งผสมน ้ ำยำหรือน ้ ำมนัอ่ืนใดอีก ใชท้ำหรือพ่นบนพ้ืนผิวของไมก่้อนทำ
วสัดุเคลือบผิวอ่ืนๆ เพ่ือป้องกนั ปลวก มอด และเช้ือรำ อนัเป็นสำเหตุส ำคญัท่ีท ำใหไ้มผ้กุร่อนเสียสภำพ เชน
ไดร้ท ์และพรีแมกซ์ ผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไมมี้ใหเ้ลือก 3 สี คือ 

1.1 เชนไดร้ท์ ดีบี และพรีแมกซ์ ดีบี (DB:Dark Brown) เหมำะส ำหรับทำไมท่ี้ท ำโครงคร่ำวหลงัคำ คำน 
โครงฝ้ำ เพดำน 

1.2 เชนไดร้ท์ แอลบี และพรีแมกซ์ แอลบี (LB:Light Brown) เหมำะส ำหรับคร่ำวในผนงัส ำหรับฝ้ำ เพดำน 
บวั ดำ้นในผนงั 

1.3  เชนไดร้ท์ ซีแอล และพรีแมกซ์ ซีแอล (CL:Colorless) ใชท้ำรองพ้ืน ประตู หนำ้ต่ำง วงกบ เฟอร์นิเจอร์
ก่อนทำสีหรือวสัดุเคลือบผิวอ่ืน ๆ 

2. เชนไดร้ท์วู้ดสเตน สีย้อมไม้ (CHAINDRITE WOODSTAIN : Transparent Wood Coloring) 
2.1 เชนไดร้ท์ วูด้สเตน ชนิดเงำ (Gloss) และก่ึงเงำ (Semi Gloss) ใชย้อ้มสีไมเ้ฟอร์นิเจอร์ ฝำผนงั วงกบ 

ประตู หน้ำต่ำง บวัเชิงชำย ศำลำนั่งเล่นไม ้ทั้งภำยในภำยนอกให้เงำงำม คงสภำพลำยไมแ้ละไดสี้ตำม
ตอ้งกำร มีสำรปกป้องเน้ือไมจ้ำกเช้ือรำและแมลงท ำลำยไม ้ป้องกนัควำมช้ืนและแสงยวูีดว้ยกำรทำเชน
ไดร้ท์ วูด้สเตน ชนิดเงำหรือก่ึงเงำเพียงอยำ่งเดียว เชนไดร้ท์ วูด้สเตน ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนถูกตอ้งจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีใหเ้ลือกมำกกวำ่ 10 เฉดสี 

2.2  เชนไดร้ท ์วูด้สเตน สีเคลือบใสชนิดดำ้น (Clear Matt Finishing) เป็นสำรเคลือบไมท่ี้ผสมสำรพิเศษท่ีช่วย
ลบควำมเงำของสียอ้มไม ้เชนไดร้ท์วูด้สเตนชนิดเงำหรือก่ึงเงำ ทำทบับนพ้ืนไมท่ี้ไม่ตอ้งกำรควำมเงำ
หลงักำรทำสียอ้มไมเ้ชนไดร้ท ์วูด้สเตน ชนิดเงำหรือก่ึงเงำ โดยท่ีไม่ปิดบงัควำมสวยงำมของลำยไมแ้ละ
ยงัเสริมตวัยำปกป้องผิวไมจ้ำกกำรท ำลำยของเช้ือรำ 

2.3  เชนไดร้ท์ วูด้สเตน สูตรน ้ ำ เป็นสียอ้มไมสู้ตรน ้ ำท่ีไม่มีกล่ินฉุน และมีควำมปลอดภยัต่อสุขภำพและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีใช ้อะครีลิค โพลีเมอร์ ท่ีออกแบบให้ฟิล์มสีมีควำมเงำ  และต่อ
สภำวะแวดลอ้มสูง  

2.4  เชนไดร้ท์ เดคสเตน (Deckstain Floor Coloring) สียอ้มพ้ืนไมคุ้ณภำพสูง ป้องกนักำรขีดข่วน ควำมช้ืน 
และแสงยวู ีเหมำะส ำหรับทำพ้ืนไมท้ั้งในและนอกอำคำรเพ่ือควำมสวยงำมของพ้ืนลำยไมแ้ละทนทำน มี
ใหเ้ลือกใชม้ำกกวำ่ 5 เฉดสี 

3. ผลติภัณฑ์ถนอมเน้ือไม้สัก และไม้เขตร้อน (CHAINDRETE TEAK OIL : Wood Moisturizer) 
3.1 เชนไดร้ท ์ทีคออยล ์ผลิตจำกกำรผสมผสำนน ้ ำมนัสกดัจำกไมธ้รรมชำติท่ีจะท ำหนำ้ท่ีเสมือน “สำรหล่อ

เล้ียงควำมช้ืน” ใหก้บัไมเ้พ่ือช่วยป้องกนัเฟอร์นิเจอร์ไมน้อกอำคำรจำกแสงแดด ไมส้ักและไมต้่ำง ๆ จะ
สูญเสีย “น ้ำมนัไม”้ ท่ีมีอยูต่ำมธรรมชำติเม่ือท้ิงใหส้มัผสัแสงแดดและสภำพอำกำศภำยนอกอำคำร ท ำให้
เกิดกำร “แห้ง และ แตก” ของเน้ือไม ้กำรชโลมไมด้ว้ย เชนไดร้ท์ ทีคออยล ์นอกจำกจะสำมำรถรักษำ
สภำพไมใ้ห้ดูใหม่ ยงัอำจจะช่วยใชฟ้ื้นฟูสภำพไมเ้ก่ำให้ดูใหม่ข้ึนไดร้ะดบัหน่ึง เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ มี
ส่วนผสมท่ีช่วยป้องกนัรังสี UV จำกแสงแดด, ป้องกนัควำมช้ืนจำกสภำพอำกำศ และสำรป้องกนัเช้ือรำ
ท ำลำยไม ้

4. ผลติภัณฑ์รักษาเน้ือไม้ทีใ่ช้งานอุตสาหกรรม (Industrial Wood Preservative) 
4.1 ดีวำเทิร์น 10 อีซี (DEVATERN 10 EC) เป็นผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไมใ้นงำนอุตสำหกรรม ใชง่้ำยโดยผสมดี

วำเทิร์น 10 อีซี 1 ส่วน กบัน ้ ำให้เป็น 100 ส่วน ใชแ้ช่ จุ่ม หรือฉีดพ่นไมป้้องกนั ปลวก มอด และแมลง
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ท ำลำยไมอ่ื้นๆ ใชไ้ดดี้ทั้งไมเ้น้ืออ่อนและไมเ้น้ือแข็ง ฉีดพ่นไมซุ้ง ในระหวำ่งกำรชกัลำก แช่ไมเ้สำหลกั 
แช่ไมพ้ำเลต และไมแ้ปรรูป เช่น หนำ้ต่ำง ประตู รวมถึงวงกบ หรือผลิตภณัฑห์ตัถกรรมท่ีท ำจำกไม ้

 กลุ่มผลติภัณฑ์ป้องกนัและก าจัดแมลง (Insecticide Group) ใชป้้องกนัและก ำจดัแมลงต่ำงๆ ทั้งในบำ้นเรือนและ
ในสำธำรณะชุมชน ประกอบดว้ย 
1. ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดปลวกใต้ดิน และแมลงรอบๆ อาคาร กลุ่มไพรีรอยด์ (Pyrethroid Group Soil 

Treatment Termiticide and Perimeter Treatment) 
เป็นสำรออกฤทธ์ิในกลุ่มไพรีทรอยด ์ภำยใตช่ื้อทำงกำรคำ้ เชนไดร้ท์ สเตดฟำส (CHAINDRITE STEDFAST) 
ไบฟอร์ซ (BIFORCE) และไซเปอร์แทค (ZYPERTAC) เป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ใชป้้องกนัก ำจดัปลวกใตดิ้นท่ีมี
คุณภำพสูง และเป็นท่ีเช่ือถือกนัมำนำน เพ่ือใชร้ำดพ้ืนใตบ้ำ้นหรืออำคำรท่ีก ำลงัก่อสร้ำง หรืออดัลงใตบ้ำ้นท่ี
สร้ำงเสร็จแลว้ สร้ำงชั้นสำรเคมีท่ีมีประสิทธิภำพ ป้องกนักำรรุกรำนของปลวกใตดิ้น มีใหเ้ลือก 3 สูตร คือ 
1.1 ผลิตภณัฑป้์องกนัก ำจดัปลวกและแมลงสูตรน ้ ำแบบเอสซี (Suspension Concentrate) ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ

เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรยึดเกำะเม็ดดิน ทนต่อกำรชะลำ้งของน ้ ำ ทนต่อควำมร้อนระอุของผิวดิน ลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และไม่มีกล่ินรบกวนต่อผูอ้ยู่อำศัย ให้ผลป้องกันได้ยำวนำนกว่ำ 6 ปี  
นอกจำกน้ียงัไม่ถูกดูดซึมโดยพืชหรือตน้ไม ้จึงสำมำรถใชก้ ำจดัมดและแมลงท่ีอยูอ่ำศยัในพ้ืนท่ีรอบๆ 
อำคำรได้ดีมีให้เลือกหลำยควำมเข้มข้น ได้แก่  เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 8 เอสซี (CHAINDRITE 
STEDFAST 8 SC) , เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 30 เอสซี (CHAINDRITE STEDFAST 30 SC), ไบฟอร์ซ 10 
เอสซี (BIFORCE 10 SC)  

1.2 ผลิตภณัฑป้์องกนัก ำจดัปลวกและแมลงสูตรน ้ ำมนัแบบอีซี (Emulsifiable Concentrate) มีประสิทธิภำพ
สูง ใชก้ ำจดัแมลงไดร้วดเร็ว เหมำะส ำหรับบำ้นหรืออำคำรท่ีมีพ้ืนท่ีมำก ๆ ป้องกนัปลวกยำวนำนมำกกวำ่ 
4 ปี มีให้เลือกหลำยควำมเขม้ขน้ ไดแ้ก่ เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 40 อีซี (CHAINDRITE STEDFAST 40 
EC), เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 10 อีซี (CHAINDRITE STEDFAST 10 EC), ไบฟอร์ซ 100 อีซี (BIFORCE 
100 EC), ไซเปอร์แทค 25 อีซี (ZYPERTAC 25 EC) 

1.3 ผลิตภณัฑป้์องกนัก ำจดัปลวกและแมลงสูตรน ้ ำแบบเอ็มซี (Microemulsion Concentrate) ไดแ้ก่ ไซเปอร์
แทค 15 เอ็มซี (ZYPERTAC 15 MC) ไม่มีกล่ินใชร้ำดพ้ืนป้องกนัปลวกใตดิ้นระยะยำวนำนกวำ่ 3 ปี 1 
ลิตรผสมน ้ ำได ้40 ลิตร รำดพ้ืนท่ี 8 ตำรำงเมตร ถำ้ใชส้ ำหรับกำรฉีดป้องกนัแมลงรอบ ๆ บำ้น 1 ลิตรผสม
น ้ ำ 100 ลิตร  

2. ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดปลวกใต้ดิน และแมลงรอบๆ อาคาร กลุ่มอ่ืนๆ (Other Soil Treatment Termiticide 
and Perimeter Treatment - Non-repellent active ingredients) 
สำรออกฤทธ์ิชนิดใหม่มีคุณสมบติัพิเศษสำมำรถส่งผำ่นสำรออกฤทธ์ิจำกปลวกตวัหน่ึงไปยงัอีกตวัหน่ึงได ้ จึง
ท ำให้เกิดกำรตำยต่อเน่ืองได ้โดยท่ีปลวกจะไม่รู้ว่ำพ้ืนท่ีนั้นๆ มีกำรฉีดพ่นสำรเคมีป้องกัน สำรออกฤทธ์ิท่ี
ส ำคญัไดแ้ก่ อิมิดำคลอพริด ฟิโพรนิล ผลิตในช่ือกำรคำ้ดงัน้ี 
2.1  อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี และ อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี สำรออกฤทธ์ิ คือ อิมิดำคลอพริด 5% และ 20% ตำมล ำดบั 
2.2  ฟิปฟอร์ซ 5 เอสซี สำรออกฤทธ์ิ คือ ฟิโพรนิล 5% 
2.3 ฟิปฟอร์ซ 2.5 อีซี สำรออกฤทธ์ิ คือ ฟิโพรนิล 2.5% 
2.4  พรีแมกซ์ อิมิฟอร์ซ 50 เอสซี สำรออกฤทธ์ิ คือ อิมิดำคลอพริด 5% 
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3. ผลติภัณฑ์ป้องกนัและก าจดัปลวก มอด มด และแมลงคลานอ่ืนๆ ชนิดผง เชนไดร้ท์ เพาเดอร์ (CHAINDRITE 
POWDER) 
เป็นผลิตภณัฑ์ป้องกนัและก ำจดัปลวก มอด มด และแมลงคลำนอ่ืนๆ ชนิดผง ใชส้ำรออกฤทธ์ิเพอร์เมทริน 
(Permethrin) ซ่ึงมีควำมปลอดภยักบัคนและสตัวเ์ล้ียง ใชโ้รยบริเวณท่ีไม่สำมำรถฉีดพน่สำรเคมีชนิดน ้ ำได ้เช่น 
ขอบประตูและหนำ้ต่ำง รอยต่อปลัก๊ไฟ เป็นตน้ 

4.  ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดปลวกใต้ดิน และแมลงรอบๆ อาคารที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ที่ประเทศ
ออสเตรเลียแล้ว (Termiticide and Turf & Ornament Insecticide Registered with Australian Pesticide 
and Veterinary Medicines Authority, APVMA) 
4.1 ผลิตภณัฑป้์องกนั-ก ำจดัปลวกและแมลงสูตรน ้ ำแบบเอสซี (Suspension Concentrate -SC) ท่ีมีคุณสมบติั

พิเศษเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรยึดเกำะเม็ดดิน ทนต่อกำรชะลำ้งของน ้ ำและควำมร้อนระอุของผิวดิน ลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งไม่มีกล่ินรบกวนต่อผูใ้ชง้ำน และผูอ้ยูอ่ำศยั โดยให้ผลกำรป้องกนัได้
ยำวนำนกวำ่ 6 ปี  และไม่มีผลกระทบต่อระบบดูดซึมอำหำรของพืช จึงสำมำรถใชก้ ำจดัแมลงต่ำงๆ ใน
สวนและสนำมหญำ้ หรือแมลงรอบๆ อำคำรไดดี้ อีกทั้งยงัมีสูตร และควำมเขม้ขน้หลำยระดบัให้เลือกใช้
งำนอย่ำงเหมำะสม ได้แก่ เชอร์วูด้ เดลฟอร์ช เรสซิดวล (SHERWOOD DELFORCE RESIDUAL 
INSECTICIDE), อิมิฟอร์ซ 200 SC (IMIFORCE 200 SC TERMITICIDE), เชนไดร้ท ์เบำเซอร์ 100 เอส
ซี ทีแอนดโ์อ (CHAINDRITE BOUNCER 100 SC T&O MULTI INSECTICIDE), ไบฟอร์ซ 100 เอสซี 
(BIFORCE 100 SC TERMITICIDE & INSECTICIDE), ไบฟอร์ซ 200 SC (BIFORCE 200 SC 
WATER-BASES TERMITICIDE), เชนไดร้ท์  ไซยำโนฟอร์ซ 250 เอสซี (CHAINDRITE 
CYANOFORCE 250 SC TERMMITICIDE),  ฟิปฟอร์ซ อะควำ (FIPFORCE AQUA TERMITICIDE 
& INSECTICIDE) และ อิมิฟอร์ซ 200 SC (IMIFORCE 200 SC TERMITICIDE). 

4.2 ผลิตภณัฑ์ป้องกัน-ก ำจัดปลวกและแมลงสูตรน ้ ำมนัแบบอีซี (Emulsifiable Concentrate -EC) มี
ประสิทธิภำพสูง สำมำรถใชก้ ำจดัแมลงไดร้วดเร็ว เหมำะส ำหรับบำ้นหรืออำคำรท่ีมีพ้ืนท่ีมำก ป้องกนั
ปลวกยำวนำนมำกกว่ำ 4 ปี โดยผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บควำมนิยมคือ เชนไดร้ท์ เพอร์ฟอร์ซ 500 เรสซิดวล 
(CHAINDRITE PERFORCE 500 RESIDUAL INSECTICIDE)  

ทั้งน้ี ยงัมีผลิตภณัฑป้์องกนั-ก ำจดัปลวก และแมลงคลำนอ่ืนๆ ชนิดใหม่ท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอข้ึน
ทะเบียนผลิตภณัฑ ์ท่ีประเทศออสเตรเลีย และคำดวำ่จะแลว้เสร็จภำยในปีพ.ศ. 2559 ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑใ์น
รูปแบบผงเพ่ือก ำจัดแมลงสำบ อลัตรำฟอร์ซ คอกโรช พำวเดอร์ (ULTRAFORCE COCKROACH 
POWDER), ผลิตภัณฑ์ป้องกัน-ก ำจัดปลวกสูตรน ้ ำมัน กล่ินอ่อน ไบฟอร์ซ 200 อีซี โลว์ โอดอร์ 
(BIFORCE 200 EC LOW-ODOUR) และผลิตภัณฑ์ป้องกัน-ก ำจัดปลวกสูตรน ้ ำ อิมิฟอร์ซพลัส 
(IMIFORCE+)  

5. ผลติภัณฑ์ก าจดัแมลงเพ่ือสาธารณสุขชุมชน (Public Health Insecticide) 
5.1 เชอร์วำไซด์ - ดี (SHERWACIDE - D) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัและก ำจดัยงุในบำ้นเรือน หรืออำคำร

สถำนท่ี โรงแรม โรงภำพยนต์ โรงงำนผลิตอำหำร ตลอดจนบริเวณตลำดสด เป็นตน้ โดยฉีดพ่นไดท้ั้ ง
แบบหมอกควนั (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV) มีประสิทธิภำพในกำรก ำจดัยงุและแมลงบินได้
ดี และมีควำมปลอดภยัต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  
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5.2  เอำท์ริกเกอร์ (OUTRIGGER)/ ซบัมำริน (Submarine) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัก ำจดัยงุและก ำจดัแมลง
ในบำ้นเรือน โรงแรม ภตัตำคำร ตลำดสด ฟำร์มปศุสัตว ์เป็นตน้ มีควำมเป็นพิษต ่ำ ปลอดภยัต่อมนุษย ์
ส่ิงแวดลอ้มและสตัวเ์ล้ียง (เม่ือใชต้ำมค ำแนะน ำบนฉลำก) สำมำรถใชไ้ดด้ว้ยวิธีฉีดพ่นพ้ืนผิวแบบหมอก
ควนั (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV) 

5.3  เพอริท (PERIT) มีสำรออกฤทธ์คือ Cypermethrin ท่ีมีหลำยรูปแบบดว้ยกนั เพ่ือในกำรฉีดพ่นแบบพ้ืนผิว
และแบบหมอกควนั (Fogging) เพ่ือป้องกนัและก ำจดัแมลง เช่น ยงุ แมลงวนั แมลงสำบและมดรอบๆ 
บำ้นเรือน หรืออำคำรสถำนท่ีโล่ง 

5.4  วำโปน่ำ 50 อีซี (VAPONA 50 EC) เหมำะส ำหรับเคร่ืองฉีดพ่นแบบพ้ืนผิว แบบหมอกควนั และแบบ
ฝอยละเอียด โดยผสมวำโปน่ำ 50 อีซี 1 ส่วนต่อน ้ ำ 99 ส่วน เพ่ือใชป้้องกนัและก ำจดัแมลงในบำ้นเรือน
หรืออำคำรสถำนท่ี เช่น แมลงบิน ยุง และแมลงคลำนทัว่ๆ ไป ซ่ึงสำรชนิดน้ีสำมำรถสลำยตวัไดอ้ย่ำง
รวดเร็ว และไม่ตกคำ้ง 

5.5  เชอร์วูด้ ชิลด์ มอร์ (SHERWOOD SHIELD MORE) ผลิตภณัฑไ์ล่ และป้องกนัแมลง ชนิดโลชัน่ ใชท้ำ
บริเวณ แขน ขำ และผิวหนงั เพ่ือป้องกนัยงุไดน้ำนวนักวำ่ 7 ชัว่โมง 

5.6 สคูลเนอร์ (SCHOONER) ใชใ้นกำรป้องกนัและก ำจดัยงุและแมลงบินในบำ้นเรือน หรืออำคำรสถำนท่ี 
ในโรงงำนอุตสำหกรรม โดยกำรฉีดพน่แบบหมอกควนั (Fogging) หรือแบบฝอยละเอียด (ULV) 

5.7 เดร็กเจอร์ 10 เอสซี (DREDGER 10 SC) เป็นผลิตภณัฑ์ใชป้้องกนัและก ำจดัแมลงในบำ้นเรือน หรือ
บริเวณอำคำรสถำนท่ี ในโรงงำนอุตสำหกรรม เช่น ยงุ แมลงวนั แมลงสำบ และมด เป็นตน้ นอกจำกน้ียงั
สำมำรถใชส้ ำหรับชุบมุง้ เพ่ือป้องกนัและก ำจดัยงุไดอี้กดว้ย  

5.8 เชอร์วูด้ เอำท์ดอร์ ชิลด์ (SHERWOOD OUTDOOR SHIELD) ผลิตภณัฑ์ไล่ และป้องกนัแมลงชนิด
ของเหลว มีสำรออกฤทธ์ิ คือ DEET 15 % W/W ใชฉี้ดพน่/ ทำบริเวณแขน ขำ และผิวหนงั เพ่ือป้องกนัยงุ
และทำก ไดน้ำนมำกกวำ่ 7 ชัว่โมง   

6. ผลติภัณฑ์สเปรย์ป้องกนัและก าจดัแมลงในบ้านเรือน (Household Insecticide Aerosol) 
6.1 เชนไดร้ท์ 1 (CHAINDRITE 1 Crack and Crevice Aerosol) สเปรยพ์ิชิตปลวก พิฆำตมด และแมลงสำบ 

ในบำ้นเรือน ใชป้้องกนัและก ำจดัแมลงเฉพำะจุดอยำ่งง่ำยๆ ดว้ยตวัคุณเอง โดยเฉพำะจุดท่ีมีปัญหำเร่ือง
ปลวก หรือบริเวณท่ีตอ้งกำรป้องกนั ปลวก มอด มด และแมลงสำบ โดยตวัยำไม่ฟุ้งกระจำย เพรำะมี
หลอดฉีดพน่นิรภยัขนำดเล็กและยำวเป็นพิเศษ ซอกซอนเขำ้ฉีดตำมรอยแตกรอยต่อ ซอกมุม หลืบ ผนงั
ฝำ 2 ชั้น ฝ้ำเพดำน ประตู และวงกบประตูหนำ้ต่ำง รวมทั้งทำงเดินของมด แมลงสำบ และแมลงต่ำง ๆ 
ออกฤทธ์ิก ำจดัเห็นผลทนัที เพรำะมีส่วนผสมของสำรออกฤทธ์ิ อลัฟ่ำไซเปอร์เมทรินและไบเฟนทรินท่ีมี
ควำมปลอดภยัสูงแต่มีฤทธ์ิในกำรก ำจดัแมลงคลำนไดดี้ โดยจะออกฤทธ์ิทนัทีท่ีแมลงสมัผสัหรือเดินผ่ำน
บริเวณท่ีฉีดเชนไดร้ท ์1 สเปรยไ์ว ้  คงฤทธ์ิกำรก ำจดัแมลงคลำนไดน้ำน 4-6 สปัดำห์ 

6.2 เชนไดร้ทเ์หลือง (CHAINDRITE Mosquito Killer Aerosol) กล่ินดี-เลมอนนีน สเปรยก์ ำจดัยงุและแมลง
ในบำ้นเรือน มัน่ใจในเร่ืองควำมปลอดภยั กล่ินบำงเบำไม่รบกวน ใชฝ้ำฉีดชนิด Spray Through Cap 
ป้องกนัสำรเคมีเลอะเป้ือนมือขณะฉีด ก ำจดัยงุภำยในและรอบๆ บำ้นอยำ่งมีประสิทธิภำพและมัน่ใจเร่ือง
ควำมปลอดภยั เพรำะเชนไดร้ท์เหลืองสเปรยก์ ำจดัยุงผสม เอสไบโออลัลิทริน (เอสไบโออลัลิทริน = 
Esbioallethrin) ซ่ึงเป็นสูตรประสิทธิภำพออกฤทธ์ิน็อคและฆ่ำยงุทุกชนิดไดร้วดเร็ว 



บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 10 

6.3 เชนไดร้ท์อะควำ (CHAINDRITE AQUA Mosquito Killer Aerosol) กล่ินยูคำลิปตสั สเปรยสู์ตรน ้ ำ
ประสิทธิภำพสูงส ำหรับก ำจดัยงุ แมลงบิน และแมลงคลำนในบำ้นดว้ยกำรเขยำ่กระป๋องก่อนฉีดเพียงคร้ัง
เดียวก็ฉีดได้ทัว่บริเวณ สลำยตวัเร็ว กล่ินบำงเบำ มีคุณภำพและควำมปลอดภยัเช่นเดียวกบัเชนไดร้ท์
เหลืองก ำจดัยงุ  

6.4 เชนไดร้ท ์2 (CHAINDRITE 2 All Insects killer Aerosol) สเปรยใ์ชก้ ำจดัยงุ แมลงวนั ร้ิน แมลงสำบ และ
แมลงเลก็ๆ อ่ืนๆ ในบำ้นเรือน สำมำรถใชใ้นอำคำรสถำนท่ีต่ำงๆ หรือใชโ้รงงำนอุตสำหกรรม ออกฤทธ์ิ
ปกป้องนำนกวำ่ 4 สปัดำห์ ป้องกนัสำรเคมีเลอะเป้ือนมือขณะฉีดเพรำะใชฝ้ำฉีดชนิดสเปรยท์รูแบบ 2 รู 
(Double Nozzles Spray Through Cap) สำมำรถฉีดไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเปิดฝำ  

6.5  เชนไดร้ท์ 2 กล่ินลำเวนเดอร์ (CHAINDRITE 2 LAVENDER) เป็นผลิตภณัฑก์ ำจดัยงุ แมลงสำบ แมลง
เม่ำและแมลงบินขนำดเลก็อ่ืนๆ สำมำรถป้องกนัสำรเคมีเลอะเป้ือนมือขณะฉีดเพรำะใชฝ้ำฉีดชนิดสเปรย์
ทรู (Spray Through Cap) สำมำรถฉีดไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเปิดฝำ 

6.6 เชนไดร้ท ์3 เป็นผลิตภณัฑส์เปรย ์ป้องกนัและก ำจดัแมลง สูตรไร้สำรแต่งกล่ิน สำมำรถออกฤทธ์ิตกคำ้ง
ในกำรก ำจดันำนถึง 4 สัปดำห์หลงักำรฉีด มีท่อโลหะสเตนเลสขนำดเล็กและยำว เพ่ือใชฉี้ดเขำ้ซอกมุม
ลึก ๆ ไดดี้ 

6.7 เทอร์แมทริกซ์ โฟม (TERMATRIX FOAM) เป็นผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัปลวกใตดิ้นในรูปแบบ
โฟม ท่ีอดัแก๊สพร้อมฉีด (Aerosol Foam) โดยมีท่อฉีดขนำดยำวท่ีสำมำรถฉีดเขำ้ไปในรอยเจำะ รอยแตก 
เฉพำะจุด หรือตำมมุมต่ำงๆ ไดดี้ เน้ือโฟมจะขยำยตวัอยำ่งรวดเร็วแพร่กระจำยเขำ้ไปตำมรอยเจำะ รอย
แตก รอยแยก ไดอ้ยำ่งทัว่ถึง 

7. ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ป้องกนัยุง (Repellent) 
7.1 เชนไดร้ท ์ยำจุดกนัยงุ กล่ินลำเวนเดอร์ (CHAINDRITE MOSQUITO COILS LAVENDER SCENT) ยำ

จุดกนัยงุ ใชจุ้ดป้องกนัยงุ ดว้ยสำรส ำคญั เมโทฟลูทริน (Metofluthrin) มีควำมปลอดภยัสูง กล่ินบำงเบำ 
ไม่ฉุน 

7.2 โลชัน่ทำกนัยงุ มอส อเวย ์( MOS AWAY LOTION ) มี 3 กล่ินใหเ้ลือก ไดแ้ก่ กล่ินลำเวนเดอร์ กล่ินบลูม
ม่ิง และกล่ินตะไคร้หอม โดยทั้ง 3 กล่ินเป็นกล่ินหอมอ่อนๆ ไม่ฉุน แห้ง ไม่เหนียวเหนอะหนะ ใชง้ำน
ง่ำย สำมำรถปกป้องคุณจำกยงุไดน้ำน 7 ชัว่โมง 

8. ผลติภัณฑ์เหย่ือก าจดัแมลงสาบ พรีแมก็ซ์เจล (PREMAX GEL)  
เป็นผลิตภัณฑ์เหมำะส ำหรับ กำรก ำจัดแมลงสำบในบริเวณท่ีไม่ต้องกำรฉีดพ่นสำรเคมี เช่น ห้องนอน 
หอ้งอำหำร และบริเวณปรุงอำหำร โดยใชส้ำรออกฤทธ์ิ ฟิโพรนิล 0.05% 

 กลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนามัยและท าความสะอาด (Cleansers Group) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ท ำควำมสะอำด
อเนกประสงค์ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ล้ำงจำนชำม ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดขวดนมและเคร่ืองใช้ส ำหรับเด็ก 
ผลิตภณัฑข์จดัเหำ  และผลิตภณัฑเ์พื่อสุขอนำมยัของสุนขั เช่น แชมพ ูแป้ง สบู่ และสเปรยสู์ตรน ้ ำฉีดพน่กรงสุนขั 
1. ผลติภัณฑ์ท าความสะอาด (LIQUID CLEANSING AGENTS) 

1.1 ทีโพล์เพียว ผลิตภณัฑ์ส ำหรับลำ้งจำน ชำมและท ำควำมสะอำดอเนกประสงค์ (TEEPOL PURE : 
Multipurpose Cleansing Liquid) เป็นผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดชนิดเขม้ขน้สูตรถนอมมือผูใ้ชเ้ป็นพิเศษ 
ปรำศจำกสำรเติมแต่งจึงไม่มีสำรตกคำ้ง สำมำรถใชช้ ำระลำ้งขจดัครำบสกปรกครำบไขมนัต่ำงๆ  ให้
ควำมใสสะอำดแก่ภำชนะอุปกรณ์เคร่ืองใชต้่ำง ๆ เช่น ขวดนม ภำชนะของใชเ้ส้ือผำ้ของลูกนอ้ย ใหค้วำม
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ใสสะอำดของเคร่ืองแกว้ท่ีตอ้งกำรทะนุถนอมและไม่ระคำยเคืองผิวหนงั ทีโพล์ผลิตดว้ยน ้ ำบริสุทธ์ิท่ี
ผำ่นระบบกรองรีเวร์ิสออสโมซีส (อำร์โอ) กรองเกลือแร่ในน ้ ำออกจนหมดก่อนน ำไปผลิต 

1.2 ทีโพลดิ์ช ซุปเปอร์ 2 (TEEPOL Dish Super 2 : Dish  Washing  Liquid) ผลิตภณัฑส์ ำหรับงำนลำ้งจำน
ชำม และเคร่ืองใช้ในครัวสูตรใหม่  ขจัดครำบไขมนัหนำได้ดีเป็นพิเศษ ขจัดกล่ินคำวท่ีติดจำนชำม 
เคร่ืองแกว้ ภำชนะเคร่ืองครัวต่ำงๆ มีกล่ินสม้ท่ีให้ควำมสดผสมของ  Tea  Tree Oil ท่ีมีประสิทธิภำพฆ่ำ
เช้ือแบคทีเรีย เพ่ือภำชนะสะอำด ถูกอนำมยั 

1.3 ทีโพลเ์บบ้ี  (TEEPOL Baby)  ผลิตภณัฑส์ ำหรับลำ้งขวดนม จุกนม และเคร่ืองใชส้ ำหรับเด็ก มีส่วนผสม
ของสำรท ำควำมสะอำดท่ีสกดัจำกมะพร้ำวและขำ้วโพด ช่วยขจดัครำบนมและกล่ินนมอยำ่งสะอำด ไม่
ท้ิงกล่ินและสำรตกคำ้งติดภำชนะ ลำ้งออกง่ำย ปลอดภยั  

2. แชมพูส าหรับสุนัข และสินค้าเพ่ือสุขอนามยัของสุนัข (Dog Shampoo and Pet Care Products) 
2.1 เชนกำร์ด1 แชมพู (CHAINGARD 1 SHAMPOO) ฉลำกสีส้ม แชมพูป้องกนัและขจดัเห็บหมดัส ำหรับ

สุนขัตวัใหญ่ ผสมสำรเพอร์เมทริน ซ่ึงเป็นสำรในกลุ่มไพรีทรอยด์ให้ควำมปลอดภยัและไม่ระคำยเคือง
ต่อผิวของผูใ้ชแ้ละสุนขั 

2.2 แชมพูสุนขัเล็ก (CHAINGARD SMALL DOG SHAMPOO) ฉลำกสีฟ้ำ สูตรอ่อนโยน ผสมสำรเพอร์
เมทริน ป้องกนัและขจดัเห็บหมดั ส ำหรับสุนขัตวัเลก็ 

2.3 เชนกำร์ด เฟรช แอนด์ คลีน แชมพู (CHAINGARD FRESH & CLEAN SHAMPOO) ฉลำกสีน ้ ำตำล 
ผสมเออร์กำรซำน ดีพี 300 สำมำรถก ำจดัเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงเป็นสำเหตุของกล่ินไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
และยงัสำมำรถอำบไดบ่้อยตำมตอ้งกำร 

2.4 เชนกำร์ด เมด็ดิเคทเตด็ แชมพ ู(CHAINGARD MEDICATED SHAMPOO) ฉลำกสีเขียว ผสม Tea Tree 
Oil ช่วยปรับสภำพผิว ลดอำกำรคนัและอกัเสบ อนัเน่ืองมำจำกอำกำรแพก้ำรกดัของเห็บ หมดั หรือแผล
จำกกำรข่วนเกำ ทั้งยงัป้องกนัและขจดัแบคทีเรีย ซ่ึงเป็นสำเหตุของกล่ิน 

2.5 เชนกำร์ด พพัป้ี แชมพู  (CHAINGARD PUPPY SHAMPOO) ฉลำกสีชมพู แชมพูสูตรอ่อนโยนพิเศษ 
เพ่ือลูกสุนัขโดยเฉพำะ กล่ินหอมสดช่ืน ผสม สำรสกัดธรรมชำติจำกดอกคำโมมำยล์ (Carmomile 
Extract) และวติำมินคอมเพลก็ซ์ (Vitamin Complex) ช่วยบ ำรุงผิวและขน ท ำใหข้นฟ ูนุ่ม เป็นเงำงำม  

2.6 เชนกำร์ด คอนดิชนัเนอร์ แชมพ ู(CHAINGARD CONDITIONER SHAMPOO) ฉลำกสีม่วง มีส่วนผสม
ของ conditioner ช่วยปรับสภำพขนของสุนัขให้มีสุขภำพแข็งแรง ขนนุ่มล่ืน และมีส่วนผสมของ 
Silicone ช่วยลดกำรพนักนัของขนสุนขั ท ำใหข้นเงำงำม หวง่ีำย พร้อมส่วนผสมของเออร์กำซำน ดีพี 300 
ช่วยขจดัเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นสำเหตุของกล่ินตวัสุนขัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2.7 เชนกำร์ด ดรำย แชมพู (CHAINGARD DRY SHAMPOO)  ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดผิวหนงั และขน
ของสุนขัโดยไม่ตอ้งใชน้ ้ ำ ช่วยดูดซบัครำบไขมนั ส่ิงสกปรกบนผิวหนงัและเส้นขนให้หลุดออก ใชไ้ด้
บ่อยคร้ังตำมตอ้งกำร 

2.8 เชนกำร์ด สเปรยสู์ตรน ้ ำ (CHAINGARD PET BEDDING Water Based Anti Tick and Flea Spray) 
สเปรยสู์ตรน ้ ำประสิทธิภำพสูง ส ำหรับฉีดบริเวณท่ีนอนสุนขั หรือภำยในกรง ช่วยก ำจดัเห็บ หมดั เพื่อ
สุขอนำมยัท่ีดีของสุนขัและเจำ้ของ 

2.9 เชนกำร์ด 2 สเปรย ์(CHAINGARD 2 SPRAY) เป็นสเปรยสู์ตรน ้ ำ ใชฉี้ดพ่นบน ตวัสุนัข เพ่ือป้องกนั 
ก ำจดัเห็บ หมดั ท่ีอยูบ่นตวัสุนขั 
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2.10 แป้งเชนกำร์ด (CHAINGARD Anti Tick and Flea POWDER) โรยตวัสุนขั เพ่ือป้องกนั และก ำจดัเห็บ 
หมดั มีกล่ินหอมของดอกไมธ้รรมชำติ 

2.11 กำร์เดอร์ เนเจอเร็ล แอนต้ีฟลี แชมพู (GARDER NATUREL Anti Tick & Flea SHAMPOO) แชมพูสูตร
อ่อนโยนผสมสำรเพอร์เมทริน ซ่ึงเป็นสำรในกลุ่มไพรีทรอยด์ ท่ีให้ควำมปลอดภยั ไม่ระคำยเคืองต่อผิว
ของผูใ้ชแ้ละสุนขั   มีประสิทธิภำพในกำรป้องกนัและขจดัเห็บ หมดัไดดี้ 

2.12 กำร์เดอร์ เนเจอเร็ล เฟรชแอนด์ฟลฟัฟ่ี แชมพู (GARDER NATURAL Fresh & Fluffy SHAMPOO) 
พฒันำข้ึนมำเพ่ือสุนขัขนยำวโดยเฉพำะ มีค่ำ pH เป็นกลำงเหมำะกบัผิวของสุนขั จึงไม่ระคำยเคือง ดว้ย
สูตรท่ีอ่อนโยนต่อผิวสุนขัเป็นพิเศษ จึงสำมำรถอำบไดบ่้อยตำมตอ้งกำร ทั้งยงัผสมคอนดิชัน่เนอร์ กล่ิน
หอมคงทนท่ีท ำใหข้นสุนขัฟนุู่มเป็นเงำงำม 

2.13 กำร์เดอร์ เนเจอเร็ล เทียเล็ส แชมพู (GARDER NATURAL Tearless SHAMPOO) พฒันำข้ึนมำเพ่ือลูก
สุนัขโดยเฉพำะ พร้อมส่วนผสมของสำรสกดัธรรมชำติไม่มีอำกำรระคำยเคืองต่อตำขณะอำบน ้ ำ  จึง
ปลอดภยัและอ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ สำมำรถอำบไดบ่้อยตำมตอ้งกำร 

2.14 กำร์เด้ียน ซอฟเซนส์ แชมพู (GARDIAN SOFSENSE SHAMPOO) แชมพูท ำควำมสะอำดขนสุนขั มี
ส่วนผสมของเออร์กำซำน ดีพี 30 สำมำรถยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นสำเหตุของกล่ินตวัสุนขั อ่อนโยนต่อ
ผิวเป็นพิเศษ เหมำะอยำ่งยิ่งส ำหรับสุนขัขนยำว มีส่วนผสมของคอนดิชัน่เนอร์ ท ำให้ขนสุนขัฟูนุ่มสวย
เป็นเงำงำม 

2.15 เชนกำร์ด เฮอร์เบอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ สกินแคร์ (CHAINGARD HERBAL EXPERIENCE Skin Care)
แชมพูสูตรสมุนไพรธรรมชำติส ำหรับ “สุนขัท่ีมีผิวแพง่้ำย” ดว้ยคุณสมบติัจำกพืชสมุนไพรพิเศษ ช่วย
ป้องกนัและบรรเทำผิวจำกกำรอกัเสบ ระคำยเคือง  บวม แดง หรือ ผื่นคนั มีกล่ินหอมสดช่ืนทั้งขณะ
อำบน ้ ำและหลงัอำบน ้ ำ ดว้ยกล่ิน White tea & Ginger  

2.16 เชนกำร์ด เฮอร์เบอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ คอนดิชันเนอร์ (CHAINGARD HERBAL EXPERIENCE 
Conditioner) แชมพูสูตรสมุนไพรธรรมชำติส ำหรับ “บ ำรุงขนเป็นพิเศษ” ดว้ยสำรบ ำรุงท่ีไดจ้ำกพืช
สมุนไพรช่วยให้ขนไม่จบักนัเป็นกอ้น ขนล่ืน ฟูนุ่ม เป็นเงำงำม แปรงและหวีง่ำย มีกล่ินหอมสดช่ืนทั้ง
ขณะอำบน ้ ำและหลงัอำบน ้ ำ ดว้ยกล่ิน Fruit Fusion 

2.17 เชนกำร์ด เฮอร์เบอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เลิฟล่ี ปับป้ี (CHAINGARD HERBAL EXPERIENCE Lovely 
Puppy) แชมพสููตรสมุนไพรธรรมชำติส ำหรับ “ลูกสุนขั” ดว้ยสำรท ำควำมสะอำดท่ีผลิตจำกขำ้วโพดและ
มะพร้ำว จึงไม่ระคำยเคือง ดอกคำโมมำยล์ช่วยป้องกันกำรแพ้วิตำมินคอมเพล็กซ์ช่วยบ ำรุงและ
เสริมสร้ำงให้รำกขนแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ำย พิเศษดว้ยกล่ินหอมสดช่ืนทั้งขณะอำบน ้ ำและหลงัอำบน ้ ำ 
ดว้ยกล่ิน White Vanilla 

2.18 เชนกำร์ด ฟิปฟอร์ซ สเปรย ์(CHAINGARD FIPFORCE SPRAY) สเปรยก์ ำจดัเห็บหมดั ส ำหรับสุนขัทุก
ขนำด ช่วยก ำจดัเห็บหมดั ไดห้ลำกหลำยสำยพนัธ์ุ เห็นผลรวดเร็ว เพรำะสำรออกฤทธ์ิก ำจดัในต ำแหน่งท่ี
ฉีดพน่สเปรยโ์ดยตรง ไม่ตอ้งรอกำรกระจำยตวั ใชง้ำนง่ำยดว้ยหวัฉีดแบบสเปรย ์สำมำรถฉีดไดท้ั้งบนตวั
สุนขั และบริเวณท่ีนอนหรือกรงของสุนขั 
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3. แชมพูขจดัเหาและไข่เหาสคลัลี ่(SCULLY : Anti Lice Shampoo) 
ผสมสำรเพอร์เมทรินในกลุ่มไพรีทรอยด์ ท่ีสัง เครำะห์โมเลกุลเลียนแบบพืชตระกูลดอกเบญมำศ 
(Chrysanthemum Flower) ซ่ึงมีคุณสมบติัช่วยก ำจดัเหำโดยธรรมชำติ ใชส้ะดวก มีกล่ินหอม ปลอดภยัต่อผูใ้ช้
สูง 

 กลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (Other Product Group เป็นผลิตภณัฑ์หลำกหลำยประเภท ท่ีบริษทัไดพ้ฒันำข้ึน หรือ
ปรับแต่งใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรในตลำด ไดแ้ก่ 
1. สะตนั เหย่ือก าจดัหนูแบบเมด็ : STUN Block Bait Rodenticide 

เหยื่อก ำจดัหนูส ำเร็จรูปน ำเขำ้จำกประเทศจีน เป็นเม็ดแข็งรูปไข่ ใชส้ะดวกมีส่วนผสมของอำหำรท่ีหนูชอบ 
แต่งดว้ยรสขมเพรำะหนูไม่สำมำรถรับรู้รสขม แต่สัตวอ่ื์นไม่ชอบ จึงมีควำมปลอดภยัสูง ไม่ท ำให้หนูด้ือต่อยำ 
กำรออกฤทธ์ิเป็นไปอยำ่งชำ้ ๆ หนูจะตำยภำยใน 3-5 วนั โดยท่ีหนูไม่ทรำบวำ่สะตนัเป็นเหยื่อพิษ จึงไม่ขยำด
เช่นเหยือ่พิษอ่ืน ๆ 

2. ผลติภัณฑ์เคมเีกษตร (Agrochemical Insecticide) 
ผลติภัณฑ์ป้องกนัและก าจดัแมลง : Insecticide Product 

2.1  มำริอสั (MARIUS) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัและก ำจดัแมลงศตัรูพืชชนิดต่ำงๆ เช่น หนอนกินใบ หนอน
เจำะฝักถัว่ เพล้ียจกัจัน่มะม่วง หนอนกระทูผ้กัในสวนผลไม ้  สม้ มะม่วง ทุเรียน พืชผกั คะนำ้ ถัว่ พริก พืช
ไร่ นำขำ้ว ไมด้อกไมป้ระดบั ออกฤทธ์ิแบบสมัผสั ก ำจดัแมลงไดร้วดเร็ว ปลอดภยั ฤทธ์ิตกคำ้งนอ้ย 

2.2 มำริอสั 10 (MARIUS 10) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัและก ำจดัหนอนเจำะฝักถัว่ หนอนกินใบผกั เพล้ีย
จกัจัน่มะม่วง หนอนกระทูผ้กั ในไมผ้ลต่ำงๆ พืชผกั พืชไร่ นำขำ้ว ไมด้อกไมป้ระดบั ออกฤทธ์ิแบบสมัผสั 

2.3  โมโรแซน (MOROSAN) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัและก ำจดัแมลงศตัรูพืชชนิดต่ำงๆ เช่น หนอนชอนใบ
ส้ม และ ไร เพล้ียไฟ ในไมผ้ลต่ำงๆ พืชผกั พืชไร่ นำขำ้ว ไมด้อกไมป้ระดบั อตัรำใชน้อ้ย ป้องกนัและ
ก ำจดัแมลงไดดี้ดี 

2.4  คำบียอล (CABIYON) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัและก ำจดัแมลงศตัรูพืชชนิดต่ำงๆ เช่น เพล้ียไฟกลว้ยไม ้
พริก มะเขือ แตงโม หนอนมว้นใบถัว่ ในไมผ้ลต่ำงๆ พืชผกั พืชไร่ นำขำ้ว ไมด้อกไมป้ระดบั ออกฤทธ์ิ
แบบสมัผสัและดูดซึมไดร้วดเร็ว ปลอดภยั ฤทธ์ิตกคำ้งนอ้ย 

2.5 ไวตอ์อยล ์(VITE OIL) ประกอบดว้ยน ้ ำมนัปิโตรเลียม 80%โดยน ้ ำหนกั เป็นสำรป้องกนัและก ำจดัเพล้ีย
หอยต่ำงๆ เช่น  ใชแ้ช่เหงำ้ขม้ิน เพล้ียไฟในใบโหระพำ กระเพรำ เพล้ียแป้งใบในนอ้ยหน่ำ เพล้ียไก่แจส้้ม 
ไรแดงแอฟริกนั แมลงหวี่ขำว ยำสูบ หรือใชผ้สมกบัสำรเคมีช่วยเสริมฤทธ์ิยำ เพ่ือประสิทธิภำพออกฤทธ์ิ
ป้องกนัไดดี้ข้ึนและนำน ปลอดภยั 

2.6 เชอร์ไมท์ (SHERMITE) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัและก ำจดั ไรแดง ไรแมงมุมคนัซำวำ และ ไรศตัรูพืช 
เช่น ไรแดงแอฟริกนั ไรขำว ในไมผ้ลต่ำงๆ พืชผกั พืชไร่ ไมด้อกไมป้ระดบั ออกฤทธ์ิแบบดูดซึมไดผ้ล
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ผลติภัณฑ์ป้องกนัและก าจดัโรคพืช : Fungicide Product 
2.7   เซอโรส (CIRRO) ป้องกนัและก ำจดัโรคพืช ชนิดดูดซึม เช่น โรครำแป้งในมะม่วง  แอนแทรคโนส ใน

พืชตระกลูถัว่ นิยมใชใ้นไมผ้ล พืชผกั พืชไร่ นำขำ้ว และไมด้อกไมป้ระดบั 
ผลติภัณฑ์สารจบัเปียกใบ : Wetting Agent for Insecticide Product 

2.8 พจิูโอ (PUGIO) ป้องกนัและก ำจดัโรคพืช ชนิดสมัผสั เช่น โรคแคงเกอร์สม้ โรคสะแค๊ป โรคใบใหม ้และ
โรคขอบใบแหง้ ในพืชตระกลูสม้, มะนำว นิยมใชใ้นไมผ้ล พืชผกั พืชไร่ นำขำ้ว 

2.9 เชอเรสตอล (SHERESTOL) คุณสมบติัดี เป็นสำรลดแรงตึงผิวและจบัเปียกใบ ช่วยเสริมฤทธ์ิของสำรเคมี
เกษตร ละลำยน ้ ำไดดี้ สภำพเป็นกลำง ไม่มีสำรแต่งเติม ไม่กดันวลผกั 
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2.10 เซอร์ (SIR) เป็นสำรลดแรงตึงผิวและจบัเปียกใบ ช่วยเสริมประสิทธิภำพของสำรเคมีเกษตร ละลำยน ้ ำไดดี้
สภำพเป็นกลำง ไม่มีสำรแต่งเติม ไม่กดัผิวพืชท่ีมีนวล 

2.11  ฟลอรำลิส เกรดเอ (FLORALIS A) เป็นสำรลดแรงตึงผิวและจบัเปียกใบคุณภำพสูง ใชนิ้ด ติดไว จบัใบ 
ติดนำน ช่วยเสริมประสิทธิภำพของสำรเคมีเกษตร ละลำยน ้ ำไดดี้ สภำพเป็นกลำง ไม่มีสำรแต่งเติม ไม่กดั
ผิวพืชท่ีมีนวล 

ผลติภัณฑ์ปุ๋ ยเกลด็และอาหารเสริม : Fertilizer and Supplemental Product 
2.12 ปุ๋ยเกล็ด เชอร์วำไจเซอร์ นูทริ ลีฟ สูตร 30-10-10  เป็นปุ๋ยเกล็ดละลำยน ้ ำและพืชสำมำรถดูดซึมธำตุ

อำหำรเขำ้ทำงรำกและทำงใบ มีธำตุอำหำรเสริมครบ จะช่วยสร้ำงเสริมควำมเจริญเติบโต ทำงล ำตน้และ
ใบ  เหมำะส ำหรับพืชท่ีเร่ิมเจริญเติบโต ตน้อ่อนพืช หรือฟ้ืนตน้ใหม่ (สินคำ้ส ำเร็จรูปน ำเขำ้จำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ)  

2.13 ปุ๋ยเกล็ด เชอร์วำไจเซอร์ เอ็กเพรส สูตร 18-18-18 เป็นปุ๋ยเกล็ดละลำยน ้ ำและพืชสำมำรถดูดซึมธำตุ
อำหำรเขำ้ทำงรำกและทำงใบ  ช่วยสร้ำงเสริมควำมเจริญเติบโต ทำงล ำตน้ ใบ รำก เหมำะส ำหรับฟ้ืนตน้
โทรม บ ำรุงตน้ ใบ และพืชท่ีมีผลอ่อนติดอยูม่ำก ป้องกนักำรร่วงของผลอ่อนท่ีก ำลงัเจริญเติบโต  (สินคำ้
ส ำเร็จรูปน ำเขำ้จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ) 

2.14 ปุ๋ยเกลด็ เชอร์วำไจเซอร์ ชูกำร์ เอก็เพรส สูตร 4-10-40  เป็นปุ๋ยเกล็ดละลำยน ้ ำและพืชสำมำรถดูดซึมธำตุ
อำหำรเขำ้ทำงรำกและทำงใบ ช่วยสร้ำงเสริมควำมเจริญเติบโต กบัพืชท่ีมีผลในช่วงก่อนเก็บเก่ียว  เร่ง
ควำมหวำน หรือ เร่งสะสมแป้งกบัผล มีธำตุอำหำรเสริมครบ  โดยเฉพำะมีธำตุอำหำรรอง ซลัเฟอร์( S ) 
สูง 7.4% ท ำใหเ้ร่งสี มีกล่ินหอมเพ่ิมข้ึน (สินคำ้ส ำเร็จรูปน ำเขำ้จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ) 

2.15 ปุ๋ยเกลด็ เชอร์วำไจเซอร์ เอก็เพรส สูตร 4-41-27 เป็นปุ๋ยเกลด็ละลำยน ้ ำและพืชสำมำรถดูดซึมธำตุอำหำร
เขำ้ทำงรำกและทำงใบ  ช่วยสร้ำงเสริมควำมเจริญเติบโตทำงกำรเตรียมพร้อมก่อนออกดอก บ ำรุงตำดอก 
ดอกติดดก  ผสมเกสรติดง่ำย  (สินคำ้ส ำเร็จรูปน ำเขำ้จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ) 
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1. กลยุทธ์ทางการตลาด  

(1) คุณภาพของผลติภณัฑ์ 

คุณภำพของสินคำ้ท่ีดีและมีควำมสม ่ำเสมอเป็นปัจจยัหลกัท่ีสร้ำงใหผู้บ้ริโภคเกิดควำมเช่ือถือและ
ภกัดีในตรำสินคำ้ (Brand Loyalty) ท ำใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัประสบควำมส ำเร็จในตลำดเคมีเคหะภณัฑ์
มำโดยตลอด บริษทัจึงให้ควำมส ำคญัอย่ำงมำก ตั้งแต่ขั้นตอนกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์จนถึงขั้นตอนกำร
ผลิต โดยจะมีพนักงำนประจ ำท่ีเป็นนักเคมีและวิศวกรคอยท ำหน้ำท่ีควบคุมคุณภำพกำรผลิตดว้ยกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติท่ีก ำหนดไว ้(specification) ในทุกแบทช์ (batch) และเก็บตวัอย่ำงไวเ้พ่ือกำร
ตรวจสอบยอ้นหลงัไดถึ้ง 2 ปี  ในขั้นตอนของกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์บริษทัจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภคและสภำพแวดลอ้มเป็นหลกั ตั้งแต่กำรเลือกใชว้ตัถุดิบก่อนท ำกำรผสมตำมสูตร จำกนั้นจึงท ำ
กำรทดสอบจนแน่ใจในเร่ืองควำมเสถียรของสูตรก่อนส่งต่อไปทดสอบประสิทธิภำพ เพ่ือให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนท่ีก ำหนด ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบของสำรออกฤทธ์ิควบคุม บริษทัจะน ำรำยงำนกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพไปข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กระทรวง
สำธำรณสุข  

บริษทัไดล้งทุนดำ้นห้องทดลองเคมีและเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภำพ  รวมทั้งอุปกรณ์กำรผลิต
ประกอบดว้ยอุปกรณ์กำรตรวจสอบท่ีทนัสมยัเช่น Gas Chromatograph (GC) และ High Pressure Liquid 
Chromatograph (HPLC) ท่ีใชต้รวจสอบคุณภำพสำรเคมีก ำจดัแมลงอยำ่งแม่นย  ำรวดเร็ว และสำมำรถใช้
ในงำนตรวจสอบคุณภำพสินคำ้ส ำเร็จรูป รวมทั้งใชพ้ฒันำผลิตภณัฑใ์หม่หรือปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์มีอยู่
เดิม  นอกจำกน้ีควำมรู้ควำมช ำนำญงำนของบุคลำกรท่ีไดรั้บประสบกำรณ์กำรท ำงำนจำกบริษทัเชลล์
แห่งประเทศไทย  ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถบรรลุถึงนโยบำยคุณภำพท่ีจะ “ยึดถือขอ้ตกลงกบัลูกคำ้ในกำรส่ง
มอบผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดคุณภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ มุ่งมัน่พฒันำและปรับปรุงผลิตภณัฑใ์ห้
สำมำรถสนองควำมตอ้งกำรหรือดีกว่ำควำมคำดหวงัของลูกคำ้ รวมทั้ งค  ำนึงถึงควำมปลอดภยัของ
บุคลำกรผูผ้ลิต ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ละสภำพแวดลอ้ม ดว้ยกำรพฒันำบุคลำกรและองคก์รอยำ่งต่อเน่ือง”  

บริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนท่ีจะช่วยเสริมสร้ำงคุณภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ ก่อให้เกิดควำม
มัน่ใจแก่ลูกคำ้ในคุณภำพของผลิตภณัฑ ์มำตรฐำนท่ีบริษทัไดรั้บมีดงัต่อไปน้ี 

- มำตรฐำนระบบ  ISO 9001 ในเดือนกรกฎำคม 2543 และปรับเป็นระบบ ISO 9001 : 2000 ในเดือน 
มิถุนำยน 2546 ครอบคลุมตั้งแต่ระบบกำรขำย กำรผลิต และกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์(ปัจจุบนั ISO 9001 : 
2008) 

- มำตรฐำนส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2545 ครอบคลุมระบบกำรผลิต และระบบ
พฒันำผลิตภณัฑ ์
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- มำตรฐำนระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัของอำหำรทุกกระบวนกำร ISO 22000 ในเดือนธนัวำคม 2553 
ครอบคลุมระบบกำรผลิตสินคำ้กลุ่มท ำควำมสะอำด 

- มำตรฐำนระบบกำรผลิตตำมหลกัเกณฑท่ี์ดีในกำรผลิตวตัถุอนัตรำยหรือ GMP (Good Manufacturing 
Practice for Hazardous Substance) ในเดือนพฤศจิกำยน 2544 เป็นมำตรฐำนกำรผลิตตำมหลกัเกณฑว์ิธีกำรท่ี
ดีในกำรผลิตวตัถุอนัตรำย ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กระทรวง
สำธำรณสุข  ครอบคลุมระบบกำรผลิตสำรก ำจดัแมลงและสำรท ำควำมสะอำด 

- มำตรฐำนระบบกำรวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในกำรผลิตอำหำร  (Hazard Analysis 
Critical Control Point: HACCP) ในเดือนธนัวำคม 2553 

(2) ความหลากหลายของสินค้า 

ดว้ยควำมคล่องตวัในกำรพฒันำผลิตภณัฑห์ลงัจำกท่ีไดซ้ื้อกิจกำรมำจำกบริษทัเชลลแ์ห่งประเทศไทย  
ประกอบกับนโยบำยของผู ้บริหำรท่ีมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำมำโดยตลอดท ำให้บริษัทสำมำรถออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ไดส้อดคลอ้งตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีท ำให้บริษทั
สำมำรถมียอดขำยท่ีเติบโตอยูใ่นเกณฑสู์ง  

บริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ไม่ต ่ำกวำ่ 2 ผลิตภณัฑต์่อปีและพฒันำผลิตภณัฑเ์ดิมไม่ต ่ำ
กวำ่ 5 ผลิตภณัฑต์่อปี  ซ่ึงรวมถึงกำรเปล่ียนวตัถุดิบท่ีใชใ้นสูตรผสม  กำรเปล่ียนบรรจุภณัฑใ์ห้ดีข้ึน หรือกำร
เพ่ิมขนำดบรรจุ ในปี 2539 ผลิตภณัฑท์ั้งหมดนบัรวมทุกขนำดบรรจุมีเพียง 50 SKU (Stock Keeping Unit  
เป็นหน่วยนับรวมจำกประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีวำงจ ำหน่ำย และขนำดของบรรจุภณัฑ์ท่ีมีให้เลือกในแต่ละ
ผลิตภณัฑ)์  ซ่ึงในปัจจุบนัไดเ้พ่ิมข้ึนมำกกวำ่ 300 SKU ควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑน้ี์จะ
ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถขยำยตลำดจำกฐำนกลุ่มลูกคำ้เดิมดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิม หรือไปสู่ตลำดตลำดใหม่ผ่ำน
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยเดิม 

จำกจ ำนวน SKU ท่ีเพ่ิมข้ึนแลว้ บริษทัฯ จะเนน้เร่ืองกำรสร้ำงมูลค่ำให้กบัผลิตภณัฑ ์โดยกำรสร้ำง
ควำมโดดเด่นให้กบั Brand เปล่ียนควำมโดดเด่นของบริษทัให้กลำยเป็นแบรนด์  โดยท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯ
ประสบควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงกลุ่มลูกคำ้เฉพำะของตนเองข้ึนมำท่ีจงรักภกัดีต่อตรำสินคำ้ Chaindrite ท่ีมี
ประสิทธิภำพในกำร ป้องกนัและก ำจดัแมลงโดยเฉพำะปลวก ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีควำมเช่ือในคุณค่ำ
พ้ืนฐำนของ Chaindrite ดงัน้ีบริษทัฯจึงจะพยำยำมขยำยตวัไปสู่ผลิตภณัฑอ่ื์น ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบรนด์หลกัของ
บริษทัฯ โดยท่ีสินคำ้ใหม่เหล่ำน้ีจะยงัรักษำคุณค่ำของตรำสินคำ้ไวไ้ด ้ โดยให้ควำมส ำคญักบักำรก ำหนด
ต ำแหน่งทำงคุณค่ำ (Value Position) เน่ืองจำกตลำดกำรแข่งขนัมีกำรเปล่ียนแปลงสูง ท ำให้กำรน ำเสนอจุด
ขำยท่ีโดดเด่นมีควำมส ำคญันอ้ยลง หรือท ำไดย้ำกมำกข้ึน วงจรชีวิตผลิตภณัฑส์ั้นลงเร่ือยๆ ในอนำคตควำม
ไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัจะมำจำกกำรน ำเสนอคุณค่ำท่ีโดดเด่นกวำ่ หำไม่แลว้เรำก็จะไม่มีทำงท่ีเขำ้ไปยดึพ้ืนท่ี
ในจิตใจผูบ้ริโภคของเรำไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื      
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(3) การให้บริการ 

นอกจำกมุ่งเนน้ท่ีคุณภำพสินคำ้แลว้ บริษทัยงัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรบริกำรท่ีดีต่อลูกคำ้ อำทิ กำร
ซ้ือแบบเงินสดส ำหรับสินคำ้จ ำนวนไม่มำกเม่ือมีควำมตอ้งกำรแบบเร่งด่วนท่ีส ำนักงำนบริษทั กำรให้
ควำมสะดวกสบำยในกำรสั่งซ้ือทำงโทรศพัท์หรือโทรสำรส ำหรับลูกคำ้ประจ ำท่ีเปิดบญัชีซ้ือขำยไว้
ล่วงหนำ้และก ำหนดกำรส่งมอบสินคำ้ให้ถึงมือลูกคำ้ตรงตำมเวลำ  บริษทัฯ ยงัให้บริกำรฝึกอบรมหลงั
กำรขำยใหพ้นกังำนของลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรม หรือผูใ้ชร้ำยใหญ่ เพ่ือใหก้ำรใชผ้ลิตภณัฑถู์กตอ้งเต็ม
ประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภยัควบคู่กนัไป  

ในส่วนของผูแ้ทนจ ำหน่ำย บริษทัมีฝ่ำยกำรตลำดท่ีจะคอยช่วยติดตำม ฝึกอบรมพนักงำนขำย 
และให้อุปกรณ์สนับสนุนกำรขำยให้ผูแ้ทนจ ำหน่ำยในแต่ละพ้ืนท่ี และเขำ้ร่วมแกปั้ญหำเม่ือมีควำม
จ ำเป็น ตลอดจนกำรรับเอำควำมคิดเห็นของลูกคำ้มำปรับปรุงและพฒันำผลิตภณัฑใ์ห้ดียิ่งข้ึน เพ่ือควำม
มัน่ใจของเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย และควำมพึงพอใจอยำ่งดีท่ีสุดของลูกคำ้ 

(4) ราคาของสินค้า 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงภำวะกำรแข่งขนัท่ีสูงมำกในธุรกิจน้ี จึงตอ้งก ำหนดรำคำของสินคำ้ให้อยูใ่น
ระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำของสินคำ้คู่แข่งโดยเฉพำะในตลำดท่ีมีผลิตภณัฑอ่ื์นเป็นผูน้ ำตลำด  ส ำหรับใน
ตลำดท่ีผลิตภณัฑข์องบริษทัเองเป็นผูน้ ำตลำด กำรก ำหนดรำคำจะอิงก ำไรมำตรฐำนของบริษทัและระดบั
รำคำท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยอมรับได ้ขอ้มูลรำคำจะมำจำกทั้งผูแ้ทนจ ำหน่ำยและจำกฝ่ำยกำรตลำดของ
บริษทัฯ ซ่ึงจะช่วยกนัตรวจสอบรำคำของสินคำ้ของคู่แข่งในทอ้งตลำด 

(5) เพิม่ช่องทางการจ าหน่าย 

บริษทัมีเป้ำหมำยท่ีขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ท่ีผ่ำนมำบริษทัไดแ้ต่งตั้งผูแ้ทนจ ำหน่ำย 7 รำย 
เพื่อใหค้รอบคลุมทุกภำคของประเทศ ส ำหรับปีน้ีเองทำงบริษทัฯ มีนโยบำยกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง และ
ยัง่ยืนให้บริษทัมีเครือข่ำยครบทุกจงัหวดัในประเทศไทย ครอบคลุมร้ำนคำ้ปลีกทุกประเภท  ซ่ึงเป็น
กลไกส ำคญัอยำ่งยิง่ในกำรช่วยใหก้ระจำยผลิตภณัฑท่ี์มีอยูใ่หผู้บ้ริโภคหำซ้ือง่ำย, ไดส้ะดวกมำกข้ึน และ
สำมำรถกระจำยผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้ผูบ้ริโภคไดท้ดลองซ้ือใช ้จนเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคไดเ้ขำ้ถึง
มำกยิ่งข้ึน ดังนั้นทำงบริษทัฯ จึงมีนโยบำยแบ่งพ้ืนท่ีและขยำยจ ำนวนผูแ้ทนจ ำหน่ำยในอนำคตเพื่อ
ผลกัดนักำรกระจำยให้มีประสิทธิภำพเชิงลึกยิ่งข้ึน โดยเนน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพรำะเป็นเขต
พ้ืนท่ีท่ีกวำ้งและจ ำนวนผูบ้ริโภคมำกกวำ่ภำคอ่ืน สำมำรถเพ่ิมฐำนลูกคำ้ไดว้งกวำ้ง 

 ในปัจจุบนัทำงบริษทัฯ มีผูแ้ทนจ ำหน่ำยรวม 7 รำย ในหลำกหลำยประเภทร้ำนคำ้เช่น ร้ำนคำ้ปลีก 
ร้ำนขำยผลิตภณัฑ์สัตวเ์ล้ียง ร้ำนขำยยำ และอุปกรณ์ก่อสร้ำง เป็นตน้ ผูแ้ทนจ ำหน่ำยเขตเป็นกลไกท่ี
ส ำคญัในกำรกระจำยสินคำ้ให้เขำ้ถึงร้ำนคำ้ปลีกย่อยๆ ในเขตชำนเมือง ต ำบล หมู่บำ้น หรือตำมตรอก 
ซอกซอยในเขตเมือง ตำมเขตพ้ืนท่ีท่ีมอบหมำย จะอ ำนวยควำมสะดวกกบัร้ำนคำ้ปลีกเลก็ๆ ท่ีสำมำรถซ้ือ
สินคำ้ไดเ้พียงจ ำนวนนอ้ยไดอี้กทำงดว้ย รวมถึง Modern trade ท่ีกระจำยตวัอยูท่ัว่ประเทศ 
(6) แผนการส่งเสริมการจ าหน่าย 
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ในธุรกิจเคมีเคหะภณัฑท่ี์มีกำรแข่งขนัอยำ่งรุนแรง กำรท ำใหลู้กคำ้ตระหนกัในตรำสินคำ้ (Brand 
Awareness) นั้นมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่ง บริษทัจึงมีกำรตั้งงบประมำณในส่วนน้ีประมำณร้อยละ 8-9 ของ
ยอดขำยเพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำและเคร่ืองมือส่งเสริมกำรขำยอ่ืนๆ เช่น ส่ือโฆษณำทำงวิทยแุละ
โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือ Out of Home และส่ือ Online รวมถึงชั้นวำงสินคำ้ โบรชวัร์ แผ่นผบั แบนเนอร์ 
เส้ือยดื และสติคเกอร์ เป็นตน้ 

 
2. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคำ้หรือผูบ้ริโภคผลิตภณัฑข์องบริษทั (End Users) แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดด้งัน้ี  

(1) ผู้บริโภคทัว่ไปทีเ่ป็นผู้ใช้ตามบ้าน 

เป็นกลุ่มลูกคำ้หลกัและเป็นกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย  โดยท่ีผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ผลิตเพ่ือ
จ ำหน่ำยให้กบัลูกคำ้กลุ่มน้ี รำยไดใ้ห้กบัลูกคำ้กลุ่มน้ีมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 90 ของทั้งหมด
โดยประมำณ ส่วนใหญ่เป็นกำรขำยทำงออ้มคือขำยใหก้บัผูแ้ทนจ ำหน่ำยซ่ึงจะน ำไปกระจำยต่อกบั
ร้ำนคำ้ต่ำงๆ อำทิเช่น ร้ำนคำ้ปลีกขนำดใหญ่ ร้ำนคำ้ส่ง ร้ำนคำ้ปลีกทัว่ไป ร้ำนฮำร์ดแวร์ ซุปเปอร์
มำร์เก็ต เป็นตน้ ส่วนของตลำดเคมีเกษตรจะขำยผำ่นร้ำนคำ้เคมีเกษตรในต่ำงจงัหวดั 

(2) ลูกค้าอุตสาหกรรม 

บริษทัขำยผลิตภณัฑโ์ดยตรงใหก้บัลูกคำ้ประเภทน้ี ซ่ึงสำมำรถแบ่งเป็น 3 กลุ่มตำมผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ
คือ 

- กลุ่มท่ีซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัปลวก และแมลง (เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 8 เอสซี, เชน
ไดร้ท์ สเตดฟำส 10 อีซี, ไซเปอร์แทค, ไบฟอร์ซ และวำโปนำ) ไดแ้ก่ บริษทัรับจำ้งป้องกนั
และก ำจดัแมลง (Pest Control Operator : PCO) และโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ 

- กลุ่มท่ีซ้ือผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดทีโพล ์หรือ แอลดีไอ-21 ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทัรับจำ้งท ำควำม
สะอำด ผูป้ระกอบกำรประเภทโรงพยำบำล โรงงำนผลิตยำ โรงงำนผลิตอำหำร โรงงำนผลิต
ยำงรถยนต ์โรงงำนผลิตถุงมือยำง และโรงงำนผลิตเคร่ืองแกว้ 

- ตลำดเคมีสำธำรณสุขชุมชนจะขำยผ่ำนตวัแทนท่ีมีควำมช ำนำญในกำรท ำธุรกิจทำงดำ้นน้ี ซ่ึง
จะตอ้งมีกำรน ำเสนอโครงกำรต่ำงๆ เขำ้แข่งขนัประกวดรำคำกนัให้แก่หน่วยงำนรำชกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรดูแลป้องกนัและก ำจดัพำหะน ำโรคต่ำงๆ 

ลูกค้ำประเภทน้ีประมำณก่ึงหน่ึงเป็นลูกค้ำเดิมมำตั้ งแต่ก่อนแยกออกมำจำกบริษทัเชลล์แห่ง
ประเทศไทย  ยอดขำยลูกคำ้กลุ่มน้ีคิดเป็นประมำณร้อยละ 10 ของรำยไดร้วมโดยประมำณ 
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3. การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ประมำณร้อยละ 90 ของรำยไดร้วมของบริษทัเป็นกำรขำยผ่ำนผูแ้ทนจ ำหน่ำยแบบขำยขำด โดยท่ี
ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะน ำผลิตภณัฑข์องบริษทัไปกระจำยขำยตำมร้ำนคำ้ต่ำงๆ ทัว่ประเทศ  กำรขำยผำ่นผูแ้ทน
จ ำหน่ำยนั้นเป็นไปตำมนโยบำยท่ีมีมำตั้งแต่ก่อนโอนกิจกำรมำจำกบริษทัเชลลแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง
เป็นไปตำมลักษณะปฏิบัติของเจ้ำของสินค้ำอุปโภคบริโภค (Consumer Product) ทั่วไปท่ีใช้
บุคคลภำยนอก (Outsource) เป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยบำงส่วนหรือทั้งหมด 

นอกจำกเป็นกำรลดตน้ทุนในกำรกระจำยสินคำ้แลว้ ปัจจยัหลกัท่ีท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นลกัษณะ
น้ีมำโดยตลอดคือกำรท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำยสำมำรถกระจำยขำยผลิตภณัฑข์องบริษทัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ
กวำ่ จำกควำมช ำนำญในพ้ืนท่ี ประกอบกบัควำมช ำนำญในช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และควำมคุน้เคยกบั
ร้ำนคำ้ย่อย ส่งผลให้บริษทัสำมำรถมุ่งเน้นไปยงัควำมช ำนำญหลกัคือกำรผลิตและพฒันำผลิตภณัฑ ์
บริษัทฯ สนับสนุนผู ้แทนจ ำหน่ำยโดยจัดให้ฝ่ำยขำยและกำรตลำดท่ีท ำหน้ำท่ีบริหำรผลิตภัณฑ ์
บริหำรงำนโฆษณำ จดักำรเร่ืองส่งเสริมกำรขำย รวมทั้งช่วยผูแ้ทนจ ำหน่ำยแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้ต่ำงๆ 

บริษทัมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 3 ประเภทดงัต่อไปน้ี 

(1) ผู้แทนจ าหน่ายเฉพาะช่องทาง  

เป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยตั้งแต่ช่วงก่อนโอนกิจกำรจำกบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย มีอยู ่2 รำยคือ 

- บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“TOA”)  เป็นหน่ึงในผูน้ ำดำ้นผลิตภณัฑสี์ท ำให้มี
เครือข่ำยร้ำนคำ้เคร่ืองมือและวสัดุก่อสร้ำงทัว่ประเทศ มำกกวำ่ 5,000 ร้ำนคำ้  ดว้ยช่องทำงน้ี 
บริษทัจึงสำมำรถกระจำยผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้และผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัปลวกไดก้วำ่ 
3,000 ร้ำนคำ้ทัว่ประเทศ 

- บริษทั วิคเตอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั (“Victor”) เป็นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยไปสู่ร้ำนคำ้ปลีกขนำด
ใหญ่ (Modern Trade) ทัว่ประเทศ และร้ำนคำ้ปลีกทัว่ไปในกรุงเทพและจงัหวดัใกลเ้คียงรวม 
19 จงัหวดัในภำคกลำงและภำคตะวนัตก รวมแลว้มีเครือข่ำยร้ำนคำ้มำกกวำ่ 8,000 ร้ำนคำ้ยอ่ย 
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สรุปสำระส ำคญัของสญัญำกำรเป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละขอ้ตกลงอ่ืนๆ 

รายละเอยีด TOA Victor 

ผลิตภณัฑ ์ 6 ผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ Stedfast 30 SC, 
Chaindrite W/P LB, Chaindrite W/P DB, 
Chaindrite W/P CL, Stedfast 40 EC (ขนำด
1 ลิตร และ 4 ลิตร), Chaindrite 1 Aerosol 
(ขนำด 450 ซีซี และ 600 ซีซี) 

ทุกผลิตภณัฑท่ี์ TOA ไม่ไดเ้ป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำย 
ยกเวน้ Chaindrite 1 Aerosol และ Stedfast 40 
EC 

เขตพ้ืนท่ีมอบหมำย ร้ำนคำ้ประเภทฮำร์ดแวร์ ร้ำนขำยเคร่ืองมือ
และวสัดุก่อสร้ำง ทั้งท่ีเป็นร้ำนคำ้ปลีกและ
ร้ำนคำ้ส่งทัว่ประเทศ 

ร้ำนคำ้ประเภทซุปเปอร์มำร์เก็ต หำ้งสรรพสินคำ้ 
ร้ำนสะดวกซ้ือ ร้ำนคำ้ของช ำ ร้ำนขำยอุปกรณ์
ก่อสร้ำง ร้ำนขำยยำทั้งท่ีเป็นร้ำนคำ้ปลีกและส่ง
ในเขตภำคกลำง และภำคตะวนัตก 

อำยสุญัญำ ตั้งแต่วนัท่ี 3 ม.ค. 46 เป็นตน้ไป ฝ่ำยหน่ึง
ฝ่ำยใดสำมำรถแจง้เลิกสญัญำน้ีในเวลำใดก็
ได ้โดยแจง้ใหอี้กฝ่ำยหน่ึงทรำบล่วงหนำ้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวำ่ 90 วนั  

ลงวนัท่ี 26 ธ.ค. 46 มีผลบงัคบัใชจ้ำก 1 ม.ค. 47 
ฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดสำมำรถแจง้เลิกสญัญำน้ีในเวลำ
ใดก็ได ้โดยแจง้ใหอี้กฝ่ำยหน่ึงทรำบล่วงหนำ้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวำ่ 90 วนั 

ส่วนลด ไดรั้บส่วนลดเป้ำหมำยกำรขำย (Target 
Rebate) และส่วนลดแถมพิเศษ (กำรแถม
สินคำ้ในกำรสัง่ซ้ืองวดถดัไป) ซ่ึงทั้ง 2 
ประเภท TOA จะไดรั้บเม่ือมียอดซ้ือสูงถึง
ระดบัท่ีตกลงไว ้

ไดรั้บส่วนลดเป้ำหมำยกำรขำย (Target Rebate) 
เม่ือมียอดซ้ือสูงถึงระดบัท่ีตกลงไว ้และส่วนลด
ส่งเสริมกำรขำย (Promotional Rebate) 

  หมำยเหต:ุ TOA จะไม่ขำยผลิตภณัฑข์องบริษทั หำกผลิตภณัฑน์ั้นมีลกัษณะท่ีแข่งขนักนั เช่น ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสี 
    ยอ้มไม ้(Wood Stain) 

 
(2) ผู้แทนจ าหน่ายท้องถิ่น (Zone Distributors) 

แต่งตั้ งข้ึนมำส ำหรับแต่ละพ้ืนท่ีหรือท้องถ่ินเพ่ือท ำกำรกระจำยสินคำ้ให้ลูกคำ้รำยย่อย 
ปัจจุบนับริษทัฯ มีตวัแทนทอ้งถ่ิน 5 รำยทัว่ประเทศ มีเครือข่ำยอยูม่ำกกวำ่ 30,000 ร้ำนคำ้ ในกำร
คดัเลือกผูแ้ทนจ ำหน่ำยบริษทัจะพิจำรณำจำกประสบกำรณ์และควำมช ำนำญเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปในเขต
นั้นๆ ควำมพร้อมในดำ้นกำรเงิน บุคลำกรและระบบงำน รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรลงทุนหน่วย
รถเงินสด 

(3) การขายตรง 
บริษทัขำยตรงใหก้บัลูกคำ้บริษทัรับจำ้งก ำจดัแมลง กลุ่มอุตสำหกรรม ตลำดเคมีเกษตรและ

สำธำรณสุขชุมชน โดยมีฝ่ำยพฒันำผลิตภณัฑแ์ละขำยอุตสำหกรรมเป็นหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบกำร
ติดต่อขำยและดูแลใหบ้ริกำรลูกคำ้กลุ่มน้ี 
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4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั  

ธุรกิจเคมีเคหะภณัฑ์ในปัจจุบันมีกำรแข่งขนัสูงจำกกำรท่ีมีผูป้ระกอบกำรจ ำนวนหลำยรำยในแต่ละ
ผลิตภณัฑ์ทั้ งจำกบริษทัขำ้มชำติและบริษทัภำยในประเทศ  บริษทัได้วำงต ำแหน่งทำงกำรตลำดเป็น
ผูผ้ลิตสินคำ้คุณภำพสูงจำกกำรไดรั้บรองมำตรฐำนต่ำงๆ โดยระดบัรำคำของสินคำ้จะอยูใ่นระดบักลำง-
สูง ภำวะกำรแข่งขนัใน 3 กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัเป็นดงัน้ี 

- กลุ่มผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้ เป็นกลุ่มท่ีบริษทัมีส่วนแบ่งกำรตลำดสูงท่ีสุดเน่ืองจำกเป็นผูป้ระกอบกำร
รำยแรกๆ ในกลุ่มสินคำ้ประเภทน้ีตั้งแต่ยงัเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัเชลล์แห่งประเทศไทย  ช่ือ
ผลิตภณัฑ์จึงเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคทัว่ไป  นอกจำกน้ี ในปัจจุบนัผูป้ระกอบกำรในตลำดยงัคงมี
จ ำนวนนอ้ยรำยหำกเทียบกบัผลิตภณัฑเ์คมีเคหะภณัฑป์ระเภทอ่ืนๆ ปัจจยัท่ีท ำใหบ้ริษทัเป็นผูน้ ำตลำด
คือผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีเช่ือถือของผูบ้ริโภคมำนำน และควำมสำมำรถในกำรกระจำยสินคำ้ไปยงัร้ำนคำ้สี 
ร้ำนขำยเคร่ืองมือและวสัดุก่อสร้ำง อยำ่งทัว่ถึงทัว่ประเทศ 

- กลุ่มผลิตภณัฑ์ป้องกนัและก ำจดัแมลง ในส่วนของสเปรยก์ ำจดัแมลงโดยรวมมีกำรแข่งขนัสูงมำก
เพรำะมีอยูห่ลำยเคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีวำงขำยอยู่  อยำ่งไรก็ตำม จะมีเพียง 4-5 รำยท่ีมีส่วนแบ่งตลำด
อยำ่งมีนยัส ำคญั ไดแ้ก่ ไบกอน ชิลลท์็อกซ์ อำท คินโช เป็นตน้โดยบริษทัเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบกำร
กลุ่มน้ี   แต่ถำ้พิจำรณำเฉพำะสเปรยก์ ำจดัแมลงประเภทปลวก ผลิตภณัฑ์เชนไดร้ท์ 1 สเปรยข์อง
บริษทัจดัไดว้ำ่เป็นผูน้ ำตลำดเน่ืองจำกช่ือเสียงดำ้นของผลิตภณัฑท่ี์มีมำนำนและส่วนแบ่งกำรตลำดท่ี
สูงสุด  ส่วนผลิตภณัฑป์ระเภทรำดพ้ืนป้องกนัปลวก ผลิตภณัฑเ์ชนไดร้ท์ สเตดฟำส ชนิด 30 SC ของ
บริษทัถือว่ำเป็นหน่ึงในผูน้ ำตลำด โดยท่ีผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืนซ่ึงส่วนใหญ่คือบริษัทท่ีผลิตและ
จ ำหน่ำยสำรเคมีก ำจดัแมลงเพ่ือกำรเกษตร และบริษทัขำ้มชำติ ยงัไม่มีกำรกระจำยผลิตภณัฑใ์นร้ำนคำ้
ทัว่ไปในลกัษณะสินคำ้อุปโภค (Consumer products) แต่จะใชว้ิธีกำรขำยตรงกบัลูกคำ้ หรือขำยเขำ้
เฉพำะร้ำนคำ้เคมีเกษตร 

- กลุ่มผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด เป็นกลุ่มท่ีมีกำรแขง่ขนัสูงในทุกกลุ่มสินคำ้ ในกลุ่มแชมพสุูนขัจะมี
ผูน้ ำตลำด 2 รำยคือผลิตภณัฑส์ลีคก้ี แบร์ร่ิง ส ำหรับผลิตภณัฑเ์ชนกำร์ดของบริษทัถือวำ่เป็นรำยแรกๆ 
ท่ีมีแนะน ำผลิตภณัฑแ์ชมพสุูนขัเขำ้สู่ตลำดตั้งแต่ช่วง 20 ปีก่อน ส่วนผลิตภณัฑ ์ ทีโพล ์ ส ำหรับท ำ
ควำมสะอำดบริษทัมียอดขำยเพียงพอท่ีจะยงัคงกำรกระจำยสินคำ้ไปยงัเครือข่ำยร้ำนคำ้ปลีกไดเ้พรำะมี
ฐำนลูกคำ้ประจ ำซ่ึงมีควำมภกัดีต่อตรำสินคำ้ (Brand Loyalty) 

2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์ 
1. การผลติ 

บริษทัฯ มีโรงงำนผลิตอยู ่2 แห่ง โรงงำนแห่งแรกตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 9 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำท่ี
นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรำ เพ่ือท ำกำรผลิตกลุ่มผลิตภณัฑ์รักษำเน้ือไม ้กลุ่มก ำจดั
แมลง และกลุ่มผลิตภณัฑ์อ่ืน และโรงงำนแห่งท่ี 2 ตั้ งอยู่บนเน้ือท่ี 18 ไร่ 51 ตำรำงวำ ในนิคม
อุตสำหกรรมเวลโกรว ์ห่ำงจำกโรงงำนแรกประมำณ 1.5 กม. เพ่ือท ำกำรผลิตสินคำ้กลุ่มผลิตภณัฑท์ ำ
ควำมสะอำด ปัจจุบนัมีก ำลงักำรผลิตรวมและอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตรวมในกลุ่มต่ำงๆ ดงัน้ี  
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  2558 2557 2556 

ผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้:    

ก ำลงักำรผลิตเตม็ก ำลงั (ลิตร/ปี)1/ 3,573,600 3,573,600 3,573,600 

ปริมำณผลิตจริง (ลิตร/ปี) 2,130,121 2,189,978 2,692,473 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 60% 61% 75% 

ผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัแมลง :    

ก ำลงักำรผลิตเตม็ก ำลงั (ลิตร/ปี) 2,928,000 2,928,000 2,928,000 

ปริมำณผลิตจริง (ลิตร/ปี) 3,379,244 3,092,246 3,228,478 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 115% 106% 110% 

ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด :    

ก ำลงักำรผลิตเตม็ก ำลงั (ลิตร/ปี) 5,244,000 5,244,000 5,244,000 

ปริมำณผลิตจริง (ลิตร/ปี) 3,812,275 3,734,352 4,470,214 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 73% 71% 85% 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ :    

ก ำลงักำรผลิตเตม็ก ำลงั (ลิตร/ปี) 300,000 300,000 300,000 

ปริมำณผลิตจริง (ลิตร/ปี) 150,439 207,303 158,323 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 50% 69% 53% 

หมำยเหตุ: 1/ ก ำลงักำรผลิตสูงสุดค ำนวณจำกกำรผลิตวนัละ 1 กะ (8 ชัว่โมง และคนงำนประมำณ 120 
คน) 
โรงงำนทั้ง 2 แห่งน้ีด ำเนินกำรผลิตอยูว่นัละ 1 กะ หรือ 8 ชัว่โมงต่อวนั ท ำงำนวนัจนัทร์-ศุกร์และเสำร์
เวน้เสำร์ โดยจะมีกำรท ำงำนล่วงเวลำบำ้งประมำณวนัละ 1-2 ชัว่โมงต่อวนั  

โรงงำนแห่งแรกมีอำคำรผลิตแบ่งเป็น 5 อำคำร คือ 

- อำคำรท่ี1  พ้ืนท่ี 2,400 ตรม. เป็นส ำนกังำนของโรงงำน หอ้งทดลองเคมี 600 ตรม. พ้ืนท่ีท่ีเหลือ 1,800 
ตรม. เป็นส่วนท่ีผลิตผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไมแ้ละผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัแมลงอ่ืนๆ 

- อำคำรท่ี 2  พ้ืนท่ี 375 ตรม. เป็นโรงงำนบรรจุแอโรโซล สเปรยก์ ำจดัแมลงเชนไดร้ท ์

- อำคำรท่ี 3  พ้ืนท่ี 600 ตรม. เป็นโรงงำนบรรจุแอโรโซล สเปรยก์ ำจดัแมลงเชนไดร้ทส์ำยกำรผลิตใหม่ 

- อำคำรท่ี 4  พ้ืนท่ี 1,800 ตรม. เป็นโรงงำนผลิตกลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นและส ำนกังำนแผนกวศิวกรรม 

- อำคำรท่ี 5  พ้ืนท่ี 2,700 ตรม. เป็นส ำนกังำนและคลงัสินคำ้ 

โรงงำนแห่งท่ี 2 มีอำคำรแบ่งเป็น 2 อำคำร คือ 
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- อำคำรท่ี 1  พ้ืนท่ี 550 ตรม. เป็นส ำนกังำนและโรงอำหำรของโรงงำน 

- อำคำรท่ี 2  พ้ืนท่ี 2,880 ตรม. เป็นโรงงำนผลิตกลุ่มผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดและคลงัสินคำ้ 

 
กระบวนการผลติมขีั้นตอนดงัต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การจดัหาวตัถุดบิและสภาพปัญหา 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 86 ของตน้ทุนรวม วตัถุดิบท่ีส ำคญัประกอบดว้ย
สำรออกฤทธ์ิเขม้ขน้ (Active Technical Materials) ร้อยละ 34.81 สำรท ำละลำย (Solvent) ร้อยละ 18.52
และบรรจุภณัฑ ์ร้อยละ 46.67 

นอกจำกรำคำท่ีเหมำะสม วตัถุดิบท่ีเลือกซ้ือจะตอ้งมีคุณภำพท่ีได้มำตรฐำนตรงตำมท่ีบริษทั
ก ำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง และมีแหล่งผลิตท่ี
แน่นอนพร้อมมีใบรับรองหรือใบประกันคุณภำพทุกล๊อตท่ีจัดซ้ือเขำ้มำเพ่ือกำรผลิต บริษทัฯ ไม่มี

ตรวจคุณภาพ-ผ่าน

ตรวจขั้นสุดท้าย-ผ่าน

ดัดแปลงจากของเดิม

ไม่ส ำเร็จ

ส่ังการผลิต

ผสมวัตถุดิบตามขั้นตอน

เกบ็ตัวอย่างตรวจคุณภาพ

จัดเกบ็คลังสินค้า ซ่อมแซมแก้ไข

ปรับส่วนผสม

ควบคุมไม่ให้ไปใช้ต่อหาก
ไม่ได้รับอนุญาต

ส ำเร็จ

ผำ่น

ไม่ผำ่น

วางแผนการผลิต

รับทราบปริมาณการขาย

ส่ังการบรรจุ

บรรจุผลิตภณัฑ์ลงภาชนะ

ผำ่น ไม่ผำ่น
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นโยบำยท่ีจะผกูขำดกำรซ้ือวตัถุดิบแต่ละชนิดจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพ่ือควำมยืดหยุน่ในกำร
เลือกแหล่งวตัถุดิบทั้งส่วนท่ีน ำเขำ้และทั้งซ้ือในประเทศ วตัถุดิบส ำคญัส่วนใหญ่โดยเฉพำะในส่วนของ
สำรออกฤทธ์ิเขม้ขน้นั้นมีผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลำยรำย ดงันั้นเม่ือประกอบกบักำรวำงแผนกำรผลิตท่ีรัดกุม  ท่ี
ผำ่นมำบริษทัฯ จึงยงัไม่เคยประสบกบัปัญหำขำดแคลนวตัถุดิบ 

บรรจุภณัฑแ์ละวตัถุดิบอ่ืนๆ สั่งซ้ือภำยในประเทศจำกผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ ำหน่ำยมำกกว่ำ 50 รำย 
ในขณะท่ีวตัถุดิบในส่วนของสำรเคมีออกฤทธ์ิจะเป็นกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ บริษทัไดมี้กำรสั่งซ้ือ
จำกหลำยแหล่งทั้งจำกยโุรป ญ่ีปุ่น อินเดีย และจีน  โดยพิจำรณำจำกคุณภำพสินคำ้และรำคำท่ีเหมำะสม
ในแต่ละสถำนกำรณ์  รวมทั้งกำรบริกำรหรือกำรสนบัสนุนทำงดำ้นเทคโนโลยบีำงประกำรจำกผูข้ำยบำง
รำยด้วย ดังนั้ นจึงเป็นเหตุผลท่ีบริษัทฯ ยงัคงซ้ือวตัถุดิบจำกแหล่งท่ีมีรำคำสูงกว่ำอย่ำงยุโรปและ
สหรัฐอเมริกำในบำงกรณี เพ่ือคงควำมต่อเน่ืองของกำรถ่ำยทอดขอ้มูลทำงดำ้นเทคนิค  

3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ท่ีผ่ำนมำจนถึงปัจจุบนับริษทัฯ ไม่เคยมีปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส ำคญั โรงงำนของบริษทัฯ มี
กระบวนกำรผลิตท่ีทนัสมยัอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และไดรั้บ
กำรรับรองมำตรฐำน  ISO 9001: 2008   มำตรฐำนส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 มำตรฐำนระบบกำรจดักำร
ควำมปลอดภยัของอำหำร ISO 22000 มำตรฐำนระบบกำรวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม
ในกำรผลิตอำหำร (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) และไดรั้บรองมำตรฐำนกำรผลิต
ตำมหลกัเกณฑว์ธีิกำรท่ีดีในกำรผลิตวตัถุอนัตรำยในควำมรับผิดชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ (GMP)   โดยบริษทัมีนโยบำยเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี  

1. ปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเคร่งครัด 

2. กำรเฝ้ำระวงั กำรป้องกนั และกำรแกไ้ข รวมทั้งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำร
ด ำเนินกิจกรรมของบริษทัฯ รวมถึงกำรก ำจดัของเสียจะไดรั้บกำรด ำเนินกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

3. ใชพ้ลงังำนและทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งเหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจำกน้ีบริษทัมีแนวทำงกำรจดักำรกบัมลภำวะจำกโรงงำนดงัน้ี 

- น ้ ำท้ิงท่ีเกิดจำกกำรใชเ้พ่ือท ำควำมสะอำดทัว่ไป เช่น จำกห้องน ้ ำ โรงอำหำร กำรท ำควำมสะอำดพ้ืน
และอ่ืนๆ บริษทัใชร้ะบบบ ำบดัเป็นเซ็ปติคแทงค์ (Septic Tank) พร้อมเติมอำกำศเพ่ือให้ค่ำควบคุม
ต่ำงๆเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนด 

- ส ำหรับอำกำศ ฝุ่ น และกล่ิน บริษทัใชร้ะบบดูดอำกำศ (HOOD) โดยผ่ำนถงักรองฝุ่ น และถงักรอง
กล่ินดว้ยผงถ่ำนขจดักล่ิน (Activated Carbon)   
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- เสียงท่ีเกิดจำกกำรบรรจุผลิตภณัฑแ์อโรโซลในโรงงำนอำคำรท่ี 2 และอำคำรท่ี 3 บริษทัใชม้ำตรกำร
จดักำรครบทั้ งกำรป้องกันท่ีแหล่ง กำรป้องกนัท่ีทำงผ่ำน และกำรป้องกนัท่ีตวัพนักงำน โดยให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล 

- ขยะอนัตรำยท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิต บริษทัว่ำจำ้งให้ บมจ. บริหำรและพฒันำเพื่อกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม (GENCO) และบริษทั อคัคีปรำกำร จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูด้  ำเนินกำรขนส่ง และน ำไป
บ ำบดัก ำจดัดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

    โดยในปี 2558 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มโรงงำนประมำณ 9.8 แสนบำท  
 

2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

ไม่มี 

 



บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 26 

3. ปัจจยัเส่ียง 
 
3.1 ความเส่ียงทีเ่กดิจากการพึง่พาผู้แทนจ าหน่ายรายใหญ่ 

 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยหลกัแต่เดิมทั้ง 2 บริษทั คือ บริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  และบริษทั วิคเตอร์ 
มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั ต่ำงยงัคงท ำหนำ้ท่ีกระจำยสินคำ้อยำ่งเขม้แข็งต่อเน่ืองมำนำนกวำ่ 20 ปี ตั้งแต่ก่อนท่ีบริษทั เชอร์
วูด้ เคมิคอล จะรับมอบธุรกิจมำด ำเนินกำรต่อจำก บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั ทั้ง 2 บริษทั ในปี 2558 มี
ยอดสัง่ซ้ือรวมกนัเท่ำกบัร้อยละ 57.43 ของยอดขำยทั้งหมด ในขณะท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำยเขตในแต่ละภำคอีก 5 บริษทั 
มียอดซ้ือรวมกันเท่ำกับร้อยละ 27.08 ของยอดขำยทั้ งหมด จะเห็นได้ว่ำกำรพ่ึงพำผูแ้ทนจ ำหน่ำยรำยใหญ่ได้
กระจำยตวัเพ่ิมข้ึนเป็น 7 บริษทั ท่ีสร้ำงยอดขำยรวมกนัถึงร้อยละ 84.51 ของยอดขำยของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล 
ทั้งหมด ท่ีเหลือเป็นกำรขำยตรงถึงผูใ้ชอุ้ตสำหกรรม บริษทัรับจำ้งท ำควำมสะอำด และบริษทัผูข้ำยงำนบริกำร
รับจำ้งก ำจดัแมลง ตลำดเคมีเกษตร ตลำดสำธำรณสุขชุมชน ตลำดส่งออก และตลำดพำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คำดวำ่
ในส่วนขำยตรงน้ีจะสำมำรถเพ่ิมส่วนแบ่งในยอดขำยของบริษทัไดม้ำกข้ึนในปีต่อๆ ไป 

3.2 ความเส่ียงจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ และการแข่งขนัทีเ่พิม่ขึน้ 

ธุรกิจเคมีเคหะภณัฑ์หลำยกลุ่มในปัจจุบันมีกำรแข่งขนัสูง โดยมีผูป้ระกอบกำรจ ำนวนมำกรำยในแต่ละ
ผลิตภณัฑ ์ทั้งจำกบริษทัขำ้มชำติและบริษทัภำยในประเทศ  กลุ่มผลิตภณัฑก์ ำจดัแมลงและกลุ่มผลิตภณัฑท์ ำควำม
สะอำดจัดอยู่ในตลำดท่ีมีกำรแข่งขนัสูงมำก แต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์มีคู่แข่งกว่ำ 10 เคร่ืองหมำยกำรคำ้ หำกกำร
แข่งขนัทวีควำมรุนแรงข้ึน อำจส่งผลกระทบด้ำนรำคำ ท ำให้บริษทัมีรำยไดห้รือก ำไรลดลง อย่ำงไรก็ตำม มี
ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่อยู่จ  ำนวนน้อยรำยท่ีสำมำรถครองส่วนแบ่งตลำดได้อย่ำงมีนัยส ำคญั ทั้ งน้ีเป็นเพรำะ
ควำมส ำเร็จของเคร่ืองหมำยกำรคำ้ของแต่ละผลิตภณัฑเ์ป็นผลมำจำกองคป์ระกอบกำรตลำดท่ีถูกตอ้ง คือมีระดบั
รำคำเหมำะสมกบัคุณภำพ มีกำรใชง้บในส่ือโฆษณำและส่งเสริมกำรขำยหลำกหลำยรูปแบบอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อ
สร้ำงควำมเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ ท ำให้เกิดควำมภกัดีในกำรใชสิ้นคำ้ และควำมสำมำรถในกำรกระจำยสินคำ้ได้
อยำ่งทัว่ถึง ดงันั้นโอกำสท่ีจะมีเคร่ืองหมำยกำรคำ้ใหม่ประสบควำมส ำเร็จในกำรครอบครองส่วนแบ่งกำรตลำด
เพ่ิมข้ึนมำอีกนั้นตอ้งอำศยัเวลำพอสมควร โดยเฉพำะกำรผลิตสินคำ้กลุ่มผลิตภณัฑ์ก ำจดัแมลง จะตอ้งใชเ้ทคนิค 
ควำมรู้ และควำมช ำนำญเป็นพิเศษในกระบวนกำรน ำเขำ้วตัถุดิบ กำรคน้ควำ้วิจัย กำรทดลองผลิตภณัฑ์ เพื่อ
พฒันำข้ึนเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ จนถึงขั้นน ำออกจ ำหน่ำยไดน้ั้นจะตอ้งผำ่นขั้นตอนกำรทดสอบประสิทธิภำพ น ำผลท่ี
ไดไ้ปข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ ์และขออนุญำตผลิตจำกคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กระทรวงสำธำรณสุข และ
หรือส่วนรำชกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่ผลิตภณัฑน์ั้นๆ สำมำรถใชไ้ดต้ำมคุณสมบติัท่ีระบุ ไม่ก่อให้เกิด
อนัตรำยแก่ผูใ้ช ้และไม่เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือใชต้ำมขอ้แนะน ำบนฉลำก 

3.3 ความเส่ียงทางด้านความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

ตน้ทุนวตัถุดิบถือเป็นค่ำใชจ่้ำยหลกัในกำรผลิตซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 86 ของตน้ทุนขำย และควำมผนัผวนของ
รำคำวตัถุดิบส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนสินคำ้และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เน่ืองจำกบริษทัฯ ไม่สำมำรถ
ปรับรำคำขำยสินคำ้ใหส้อดคลอ้งกบัรำคำวตัถุดิบท่ีผนัผวนไดท้นัทีทนัใด ดงันั้นส ำหรับวตัถุดิบหลกัประเภทสำร
ออกฤทธ์ิเขม้ขน้ (Active Technical Materials) ซ่ึงตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศนั้น บริษทัฯ จึงสัง่ซ้ือจำกแหล่งผลิต
สำรออกฤทธ์ิท่ีส ำคญัหลำยแหล่ง ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกำ ยโุรป ญ่ีปุ่น อินเดีย และจีน โดยมีนโยบำยท่ีจะกระจำยกำร
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ซ้ือวตัถุดิบไวก้บัผูผ้ลิตหลำยรำย เพ่ือลดควำมเส่ียงของกำรขำดแคลนวตัถุดิบ รวมทั้งกำรเพ่ิมอ ำนำจกำรต่อรองทั้ง
ดำ้นรำคำและคุณภำพ ในส่วนของวตัถุดิบหลกัอ่ืน อำทิเช่น ก๊ำซหุงตม้ (LPG) และตวัท ำละลำย(Solvent) ซ่ึงรำคำ
เปล่ียนแปลงไปตำมอุปสงคแ์ละอุปทำนทั้งในภูมิภำคและตลำดโลกนั้นอยูเ่หนือควำมควบคุมของบริษทัฯ อยำ่งไร
ก็ดีบริษทัฯ ยงัไดใ้ชก้ลยทุธ์กำรออกสินคำ้ท่ีหลำกหลำยออกขำย ท ำใหต้น้ทุนสินคำ้มีกำรกระจำยตวั รวมถึงกำร
บริหำรตน้ทุนวตัถุดิบและโครงสร้ำงรำคำสินคำ้ใหมี้ควำมสมัพนัธ์ในเชิงก ำไร 

วตัถุดิบข้ึนรำคำยงัเป็นปัญหำท่ีมีผลกระทบไม่มำกเท่ำปัญหำวตัถุดิบขำดสตอ็ก เพ่ือท่ีจะป้องกนัปัญหำ
วตัถุดิบขำดท่ีมกัจะเกิดข้ึนในช่วงท่ีวตัถุดิบก ำลงัจะข้ึนรำคำ ฝ่ำยจดัซ้ือจะตอ้งรับรู้รับทรำบควำมเปล่ียนแปลงให้
ทนักบัเหตุกำรณ์ และปรับเปล่ียนปริมำณกำรสัง่ซ้ือเพ่ือเก็บเป็นสินคำ้คงคลงัมำกข้ึนในรำยกำรวตัถุดิบท่ีคำดวำ่จะ
มีปัญหำขำดแคลน 

3.4 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 

วตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีเป็นประเภทสำรออกฤทธ์ิเขม้ขน้ของบริษทัตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศโดยมีกำรก ำหนด
รำคำเป็นสกลุเหรียญสหรัฐ ในบำงกรณี บริษทัจะท ำสญัญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เป็นช่วงเวลำสั้นๆ ก่อน
ถึงก ำหนดช ำระเงิน โดยเฉพำะในกรณีท่ีบริษทัคำดวำ่จะเกิดควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน และหำกกำร
เปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนมีผลต่อรำคำวตัถุดิบ ก็จะไม่มีกระทบต่อก ำไรขั้นตน้ของบริษทัมำกนกั 

3.5 ความเส่ียงจากการออกสินค้าใหม่              

บริษทัฯ มีเป้ำหมำยท่ีจะออกสินคำ้ใหม่ปีละอยำ่งนอ้ย 2 ผลิตภณัฑ ์ ก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงท่ีอำจมำจำกควำม
ลม้เหลวในกำรสร้ำงตลำดผลิตภณัฑใ์หม่ ท ำใหสู้ญเสียทรัพยำกรในขบวนกำรพฒันำผลิตภณัฑสู์ญเสียงบประมำณ
ทำงกำรตลำด และอำจมีปัญหำกบัสตอ็กสินคำ้ตลอดจนวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์คงคำ้งและระบำยออกไปไม่ได ้

 ทำงบริษทัฯ จึงพยำยำมลดควำมเส่ียง ดว้ยกำรผสมผสำนกำรน ำผลิตภณัฑใ์หม่เขำ้สู่ตลำดใหญ่บำ้งเลก็บำ้ง 
โดยใชข้อ้ไดเ้ปรียบของตรำสินคำ้ท่ีเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคอยำ่งดีแลว้ และสร้ำงเครือข่ำยกำรกระจำยสินคำ้ให้
ไดลึ้กและทัว่ถึงในเวลำท่ีสั้นท่ีสุด  

 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยเขตในแต่ละภำคทั้ง 6 บริษทั จะมีบทบำทส ำคญัในกำรลดควำมเส่ียงของกำรออกสินคำ้ใหม่ 
และท ำใหสิ้นคำ้ใหม่แจง้เกิดในตลำดไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน นอกจำกน้ียงัไดพ้ยำยำมพฒันำสินคำ้ใหม่โดยกำรใช้
ประโยชนจ์ำกสตอ็กวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์ใชอ้ยูใ่หม้ำกท่ีสุด เพ่ือลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดสตอ็กคงคำ้งเคล่ือนไหว
ชำ้ หรือระบำยออกไปไม่ไดถ้ำ้หำกผลิตภณัฑใ์หม่ไม่ประสบควำมส ำเร็จดงัท่ีคำดหวงั 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

ทรัพยสิ์นถำวรหลกัท่ีส ำคญัของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีดงัตอ่ไปน้ี 
หน่วย : บำท 

ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าทางบัญชี ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน 1 แปลง เป็นท่ีตั้งโรงงำน ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอ
บำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
เน้ือท่ี 9 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ 

เป็นเจำ้ของ 33,940,500 ไม่มี 

ท่ีดิน 1 แปลง ตั้งอยูท่ี่ อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรำ 
เน้ือท่ี 18ไร่ 51 ตำรำงวำ 

เป็นเจำ้ของ 80,000,500 ไม่มี 

อำคำรโรงงำนแห่งท่ี 1 ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอบำงปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

เป็นเจำ้ของ 46,792,901  

อำคำรโรงงำนแห่งท่ี 2 ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอบำงปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

เป็นเจำ้ของ 99,315,355  

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน เป็นเจำ้ของ 61,064,830  
ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ 2,608,475  
เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน เป็นเจำ้ของ 7,678,549  
สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง  2,600,000  
รวมทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ  334,001,110  

 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจเคมีภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจปัจจุบนัของบริษทัเพ่ือท่ีจะสำมำรถต่อยอดกำร
ขยำยตวัของบริษทัต่อไปในอนำคต โดยบริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะแต่งตั้งตวัแทนเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรท่ี
มีอ ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพ่ือควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษทัอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ ณ 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมูลค่ำรวม 277,400 บำท โดยมีสัดส่วนของเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยในอตัรำส่วนร้อยละ 50 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ีอำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจ ำนวนสูงกวำ่ร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 หรือคดีท่ีกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไป 
 
ช่ือบริษัท : บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษัท”) 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ    : ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑท่ี์ใชใ้นบำ้นเรือน ในอุตสำหกรรม สำธำรณสุข       
  ชุมชน และเคมีภณัฑเ์พื่อกำรเกษตร 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : 1061,1063,1065,1067,1069 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหำนคร 10250 
ทีต่ั้งโรงงาน 1 : นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์กม.36 บำงนำ-ตรำด 90/1 ม.9 ต.บำงววั อ.บำงปะกง 
  ฉะเชิงเทรำ 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้ก ำจดัแมลง และผลิตภณัฑอ่ื์น) 
ทีต่ั้งโรงงาน 2 : นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์กม.36 บำงนำ-ตรำด 109 ม.9 ต.บำงววั อ.บำงปะกง 
  ฉะเชิงเทรำ 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000346   
โฮมเพจบริษัท : www.sherwood.co.th  
โทรศัพท์ : 0-2320-2288 
โทรสาร : 0-2320-2670 
ทุนเรือนหุ้น : ทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ หุน้สำมญั 150,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 
ช่ือบริษัทย่อย : บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสเตรเลเซีย จ ำกดั  
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : จ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑท่ี์ใชใ้นบำ้นเรือน และอุตสำหกรรม 
ทีต่ั้งส านักงาน  : ชั้น 3 เลขท่ี 1060 ถ.เฮย ์เพิร์ธตะวนัตก ประเทศออสเตรเลีย 
โฮมเพจบริษัท : www.sherwoodchemicals.com.au  
โทรศัพท์ : +61 892194683 
โทรสาร : +61 892194672 
ทุนเรือนหุ้น : ทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ หุน้สำมญั 2,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 เหรียญออสเตรเลีย 

สดัส่วนเงินลงทุนอตัรำร้อยละ 50 
 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ทีต่ั้ง : 93  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์ : 0-2009-9000 
 
ผู้สอบบัญชี : นำงวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3104 
ทีต่ั้ง : ส ำนกังำนสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 316/32 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย  
   เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ : 0-2259-5300 
โทรสาร : 0-2260-1553 
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ส่วนที ่2 
การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) มีทุนจดทะเบียน 150 ลำ้นบำท เป็นทุนช ำระแลว้ 150 ลำ้นบำท ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 แบ่งเป็นหุน้สำมญั 150 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 

7.2 ผู้ถือหุ้น  

รำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรกท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 25 สิงหำคม 2558 
 รำยช่ือ จ ำนวนหุน้ สดัส่วนกำรถือหุน้ (%) 
1. กลุ่มบริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั1 53,997,600 36.00 
2. นำยธวชั อ้ึงสุประเสริฐ 21,489,000 14.33 
3. นำยนิพนธ์ โกมลสุวรรณ 4,756,500 3.17 
4. นำยบุญวนั วรธรรมทองดี 4,684,200 3.12 
5. นำงสำวเยำวลกัษณ์ อุทิศกลู 3,499,500 2.33 
6. นำงจงจิต ชินกนกรัตน ์ 3,441,000 2.29 
7. นำงสำวไหม ชินกนกรัตน์ 3,202,600 2.14 
8. นำงสำววรรณี จิรำธวชัชยั 3,170,000 2.11 
9. นำยนรินทร์ ตรีสุโกศล 3,000,000 2.00 
10. นำงวนิดำ ตนัติเจริญเกียรติ 3,000,000 2.00 
11. นำงสำวโบว ์ชินกนกรัตน์ 3,000,000 2.00 
12. นำงสำวปำลิตำ คูสกลุ 3,000,000 2.00 
 รวม 110,240,400 73.49 
1กลุ่มบริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ ประกอบดว้ย บริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ นำงละออ 
ตั้งคำรวคุณ นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ นำยจตุภทัร์ ตั้งคำรวคุณ นำยณฏัฐวฒิุ ตั้งคำรวคุณ และนำงบุศทรี หวัง่หลี 

 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีและส ำรองตำมกฎหมำย 
ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลไดน้ ำปัจจยัต่ำงๆ มำพิจำรณำประกอบ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทั 
สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรบริหำรงำนของบริษทั โดยอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้  

 



บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 2 

8. โครงสร้างการจดัการ 
8.1 โครงสร้ำงองคก์ร 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.1.1. คณะกรรมกำรบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
2. นำยวชิิต แยม้บุญเรือง กรรมกำรอิสระ 
3. นำยไพศำล พิพฒันกลุ กรรมกำรอิสระ 
4. นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร 
5. นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร 
6. นำยชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมกำร 
7. นำยพฒันำ สุคนธรักษ ์ กรรมกำร 
8. นำยวรีะ ชินกนกรัตน์ กรรมกำร 
9. นำยสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 

โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร (สำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เอกสำรแนบ 1) 

ผจก.แผนกออกแบบบรรจุภณัฑ์และ 
พาณิชย์ธุรกิจอาวุโส 

(Senior Package Design and E-Business Manager) 
นำงสำวอมรรัตน์ กีรติไพบูลย ์
(Ms. Amornrat Keeratipybool) 

 

ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Manager) 
นำงสำวนภสร ปัญจเชษฐกุล   

(Ms. Napasorn Panchachettakul) 
 

ผจก.ฝ่ายบัญชี 
(Accounting Manager) 
นำยชำญเดช ป้ันตระกูล  
(Mr.Chandech Pantrakul) 

 

ผจก.ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสัมพนัธ์ 
(Finance and Investor Relation 

Manager) 
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ  

(Mr. Thakerngbol Laobisuddhi) 
 

ผจก.ฝ่ายผลิตและวศิวกรรมอาวุโส 
(Senior Production and Engineering Manager) 

นำยชูพงศ ์ สุขสมบูรณ์  
(Mr.Chupong Suksomboon) 

 

ผจก.ฝ่ายจดัซ้ือและระบบคุณภาพ 
(Purchasing and Quality Control 

Manager) 
นำยสญัญำ หำญสุโพธิพนัธ์ 
(Mr.Sanya Hansupotipun) 

 

ผจก.ฝ่ายตลาดต่างประเทศ 
(Foreign Marketing Manager) 

นายประวทิย์ เตชะวจิิตร์  
(รักษาการแทน) 

Mr. Pravit Techavijit (Acting)  

ผช.ผอ.ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์และขายอุตสาหกรรม 
(Assistant Product Development & Industrial 

Market Director) 
นำยภิญโญ วิทิตยำนนท์  
(Mr.Pinyo Vititayanon) 

 

ผจก.ฝ่ายสารสนเทศและงานธุรการ 
(IT and Administration 

Manager) 
นำยสุทิน วำดนะรัตน์ 
(Mr.Sutin Wadnarat) 

 

ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด 
(Sales and Marketing Manager) 

นายประวทิย์ เตชะวจิิตร์  
(รักษาการแทน) 

Mr. Pravit Techavijit (Acting) 

รองกรรมการผู้จัดการ (Deputy Managing Director) 
นำยประวิทย ์เตชะวิจิตร์ 
(Mr. Pravit Techavijit) 

 

กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) 
นำยสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ 

(Mr. Sukun Tanticharoenkiat) 

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Directors) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Office) 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee) 

เลขานุการบริษัท (Company Secretary) 
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ  

(Mr. Thakerngbol Laobisuddhi) 
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กรรมการผู้มอี านาจผูกพนัตามหนังสือรับรองของบริษัท 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดล้งมติก ำหนดกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมแทนบริษทั คือ นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ หรือ
นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ ลงลำยมือช่ือร่วมกบั นำยพฒันำ สุคนธรักษ ์หรือนำยวรีะ ชินกนกรัตน์ หรือนำยสุคุณ ตนัติเจริญ
เกียรติ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

- บริหำรจัดกำรบริษทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมำย ดว้ยควำมซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั  

- ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณบริษทั ควบคุมก ำกบัดูแลกำรบริหำรและกำร
จดักำรของผูบ้ริหำร ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีไดรั้บมอบหมำยและตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เวน้แต่ในเร่ืองดังต่อไปน้ี คณะกรรมกำรต้องได้รับอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนกำร
ด ำเนินกำร เช่น กำรเพ่ิมทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู ้กำรขำย หรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมด หรือ
บำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือกำรซ้ือ หรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนมำเป็นของบริษทั กำรแกไ้ข
หนังสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั  รวมถึงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรซ้ือและขำยสินทรัพยท่ี์
ส ำคญัตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตำมท่ีหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ก ำหนด 

- คณะกรรมกำรบริษทัอำจแต่งตั้ งกรรมกำรผูจ้ ัดกำรหรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนใดให้ด ำเนินกิจกำรของ
บริษัทภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร และคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิก
ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ ำนำจดงักล่ำวได ้ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบอ ำนำจให้กรรมกำร
ผูจ้ดักำรหรือบุคคลอ่ืนท ำหนำ้ท่ีแทนในเร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำว
ตอ้งเป็นไปตำมมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัท่ีมีกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุม และหำก
กรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบคดัคำ้นกำรมอบอ ำนำจนั้น ตอ้งบนัทึกควำมเห็นของกรรมกำรดงักล่ำว
ในรำยงำนกำรประชุมใหช้ดัเจน ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวจะตอ้งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำม
รับผิดชอบของผูรั้บมอบอ ำนำจไวอ้ย่ำงชดัเจน และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้ผูรั้บมอบ
อ ำนำจสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลอ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั 

- อนุมัติในหลกักำรจัดท ำโครงสร้ำงองค์กร อ ำนำจบริหำรองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรำยละเอียดกำร
คดัเลือก กำรวำ่จำ้ง กำรฝึกอบรม และกำรเลิกจำ้งพนกังำนบริษทั 

- พิจำรณำกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีท่ีกรรมกำรผูจ้ดักำรน ำเสนอ 
- ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงบริหำรงำนต่ำงๆ ของบริษทัท่ีก ำหนดเอำไวใ้ห้เป็นไป

อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
อน่ึง กำรอนุมติัรำยกำรใดๆ ขำ้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีท ำให้คณะกรรมกำรสำมำรถ
อนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด 
(ตำมขอ้บงัคบับริษทั และตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด) ท ำกบั
บริษทั ยกเวน้เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำมปกติธุรกิจท่ีมีกำรก ำหนดขอบเขตชดัเจนซ่ึงระบุไวใ้นเร่ือง
นโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต ทั้งน้ี ส ำหรับรำยกำรท่ีกรรมกำรหรือ บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
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มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั ให้กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่
มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น 

8.1.2. คณะผูบ้ริหำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

ผูบ้ริหำรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีจ ำนวน 10 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2. นำยประวทิย ์เตชะวจิิตร์   รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
3. นำยภิญโญ วทิิตยำนนท ์  ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำผลิตภณัฑแ์ละขำยอุตสำหกรรม 
4. นำยชูพงศ ์ สุขสมบูรณ์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยผลิตและวศิวกรรมอำวโุส 
5. นำยสญัญำ หำญสุโพธิพนัธ์   ผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซ้ือและระบบคุณภำพ 
6. นำงสำวนภสร ปัญจเชษฐกลุ   ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์
7. นำงสำวอมรรัตน์ กีรติไพบูลย ์ ผูจ้ดักำรแผนกออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละพำณิชยธุ์รกิจอำวโุส 
8. นำยสุทิน วำดนะรัตน ์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยสำรสนเทศและงำนธุรกำร 
9. นำยชำญเดช ป้ันตระกลู ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 
10. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ เป็นเลขำนุกำรบริษทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ 

- มีอ ำนำจควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษทั ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไว ้และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ตำมล ำดบั 

- พิจำรณำกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีท่ีฝ่ำยบริหำรจดัท ำเพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ
อนุมติั รวมทั้งควบคุมกำรใชจ่้ำยงบประมำณประจ ำปีของแต่ละหน่วยงำน 

- พิจำรณำประเมินกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกปัจจยัต่ำงๆ ไม่วำ่จำก
ภำยในหรือภำยนอกบริษทั 

- มีอ ำนำจสั่งกำร ออกระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพ่ือให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมนโยบำยหรือผลประโยชน์
ของบริษทั 

- มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมติักำรจดัซ้ือ และใชจ่้ำยเงินในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษทั ซ่ึง
รวมถึง กำรอนุมติักำรจดัซ้ือสินคำ้วตัถุดิบและบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประโยชน์ และค่ำใชจ่้ำยในกำร
ด ำเนินงำน ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร และรำยจ่ำยลงทุนให้เป็นตำมงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรบริษทั ภำยในวงเงินท่ีไดรั้บจำกกำรมอบอ ำนำจ 

- ในกำรพิจำรณำจดัซ้ือท่ีดิน ใหมี้กำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
- พิจำรณำกำรน ำสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทั ไปก่อภำระผูกพนัใดกบับุคคล บริษทั ห้ำงร้ำน หรือสถำบนั

กำรเงิน เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติั 
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- พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษทัประกอบกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลหรือเงินปันผลประจ ำปี 
เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติั 

- ด ำเนินกำรใดๆ เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทั ตำมกำรให้อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึ งอยู่
ภำยใตน้โยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั 

ทั้งน้ี กรรมกำรผูจ้ดักำรอำจมอบอ ำนำจช่วงใหพ้นกังำนระดบับริหำรของบริษทั มีอ ำนำจอนุมติัทำงกำรเงินเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงหรือหลำยเร่ืองตำมท่ีกรรมกำรผูจ้ดักำรพิจำรณำเห็นสมควร อ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำร
ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะไม่รวมถึงอ ำนำจท่ีท ำให้กรรมกำรผูจ้ดักำรสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตน หรือบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด (ตำมขอ้บังคบับริษทัและตำมท่ี
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด) ท ำกบับริษทั ยกเวน้เป็นกำรอนุมติั
รำยกำรท่ีเป็นไปตำมปกติธุรกิจท่ีมีกำรก ำหนดขอบเขตชัดเจนซ่ึงระบุไวใ้นเร่ืองนโยบำยในกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัในอนำคต 

8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

8.2.1 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน มีรำยละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
ค่าตอบแทน  
รวม  (บาท) 

เบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ (บาท) โบนัสจ่าย
ปี 2558 
(บาท) 

กรรมการสรรหา 
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการบริษัท 

1. นำยชนินทร์ เยน็สุดใจ 345,000  60,000 150,000 345,650 
2. นำยไพศำล พิพฒันกลุ 300,000 50,000 60,000 120,000 276,500 

3. นำยวชิิต แยม้บุญเรือง 330,000  75,000 120,000 276,500 

4. นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ 180,000   120,000 276,500 

5. นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ 180,000   56,000 276,500 

6. นำยขจร ตรีสุโกศล     138,850 

7. นำยชินวฒัน์ อศัวโภคี 180,000   104,000 46,500 

8. นำยพฒันำ สุคนธรักษ ์ 180,000 40,000  120,000 276,500 

9. นำยวรีะ ชินกนกรัตน์ 180,000 40,000  120,000 276,500 

10. นำยสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ    80,000  

รวม 1,875,000 130,000 195,000 990,000 2,190,000 

รำยละเอียดค่ำตอบแทนของกรรมกำรประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบ้ียประชุม และโบนสัคณะกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ริหำรรวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 15,879,239.25 บำท ซ่ึงค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร
ประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั รวมกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
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8.2.2 ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ส ำหรับกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำร 

-ไม่มี- 
8.3 บุคลากร 
บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพำททำงแรงงำนท่ีส ำคญัในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯ มี
พนกังำนแบ่งตำมสำยงำนไดด้งัน้ี 

สายงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  

1. ฝ่ำยบริหำร 2 คน 
2. ฝ่ำยบญัชีและกำรคลงั 15 คน 
3. ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
4. ฝ่ำยตลำดต่ำงประเทศ 

9 คน 
4 คน 

5. ฝ่ำยสำรสนเทศ  และธุรกำร 8 คน 
6. ฝ่ำยพฒันำผลิตภณัฑแ์ละขำยอุตสำหกรรม 29 คน 
6. ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์
7. ฝ่ำยออกแบบบรรจุภณัฑ ์และพำณิชยธุ์รกิจ 
8. ฝ่ำยผลิต และวศิวกรรม 
9. ฝ่ำยจดัซ้ือ และระบบคุณภำพ 

6 คน 
5 คน 

163 คน 
19 คน 

จ านวนพนักงานรวม 260 คน 

เงนิเดือน โบนัสและกองทุนส ารองเลีย้งชีพประจ าปี 2558 108.49 ล้านบาท 

บุคลากร บริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยอตัรำค่ำตอบแทนพนกังำน โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบั
ค่ำเฉล่ียของอุตสำหกรรมเดียวกนั รวมถึงค่ำตอบแทนพนกังำนจะตอ้งเหมำะสมกบักำรขยำยตวัทำงธุรกิจ และ
กำรเติบโตของบริษทัฯ ทั้ งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพให้แก่พนักงำนตั้งแต่จัดตั้ งบริษทั โดย
พนกังำนจะจ่ำยเงินสะสมในอตัรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริษทัจ่ำยเงินสมทบในอตัรำร้อยละ 
5 ของเงินเดือนพนกังำน 

• นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรเพ่ิมศกัยภำพและประสิทธิภำพของบุคลำกรข้ึนมำอยำ่งต่อเน่ือง  เพ่ือใหมี้ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนั  และรับมือกับวิทยำกำรใหม่ๆ ท่ีพฒันำเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ  จึงจัดให้มีกำรอบรมภำยใน
องคก์ร  และกบัองคก์รภำยนอก  โดยแบ่งตำมหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนงำน  มำตรฐำนวิชำชีพ  
หรือตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงค์ของหน่วยงำน ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ทกัษะ และประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน ทั้ งในส่วนงำนเทคนิค (Technical) สำยงำนวิชำชีพ (Prefessional) และกำรจัดกำรทั่วไป และเพ่ือ
เสริมสร้ำงศกัยภำพในกำรปฏิบติังำนและส่งเสริมควำมเจริญกำ้วหนำ้ในสำยงำนของตน โดยแบ่งกำรฝึกอบรม
ดงัน้ี 
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(1) พนักงานระดบัปฏบิัตกิาร 

บริษทัฯ จัดให้พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรมด้ำนเทคนิคและวิชำชีพทั้ งหลักสูตรภำยในและนอกบริษัท ใน
สำขำวิชำท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคล นอกจำกน้ีจะมีกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับระบบควบคุม
คุณภำพ และระบบควำมปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรผลิต เพ่ือให้พนักงำนมีควำมเขำ้ใจลกัษณะกำร
ท ำงำน และสำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมระบบมำตรฐำน ISO 9001, ISO 14001 และ 
ISO 22000 

(2) พนักงานระดบับริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรเพ่ิมศกัยภำพและประสิทธิภำพของบุคลำกรข้ึนมำอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อให้มีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนั และรับมือกบัวทิยำกำรใหม่ๆ ท่ีพฒันำเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ จึงจดัให้มีกำรอบรมภำยในองคก์ร 
และกบัองค์กรภำยนอก โดยแบ่งตำมหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนมำตรฐำนวิชำชีพ หรือตำม
เป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องหน่วยงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ พร้อมกบัส่งพนกังำนไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ เพ่ือ
น ำเอำควำมรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมยั มำพฒันำผลิตภณัฑ์และองค์กรให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงใน
อุตสำหกรรมและเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนัในอนำคต 

ในปี 2558 มีค่ำใชจ่้ำยในกำรศึกษำดูงำนและฝึกอบรมรวมทั้งส้ิน 0.82 ลำ้นบำท 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีข้ึน เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยไดย้ึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัท่ีจะน ำองค์กรให้เติบโตดว้ยควำมโปร่งใส 
และมีจริยธรรมอนัดี อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรปลูกฝังจิตส ำนึกให้พนกังำนมีแนวทำงในกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งขนั 
สังคม เพื่อนพนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ  จนกลำยเป็นวฒันธรรมขององคก์รท่ีแข็งแกร่ง ทั้งน้ีนโยบำยกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี ตลอดจนคู่มือจริยธรรมส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัไดถู้กเผยแพร่บนเวป็ไซตข์อง
บริษทั (www.sherwood.co.th) เพ่ือเป็นช่องทำงให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยสำมำรถเขำ้ถึงได ้และในปี 2558 บริษทัไดรั้บกำร
ประเมินกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียน จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงผลกำร
ประเมินบริษทัไดรั้บคะแนนรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดีมำก” (4 ดำว) ส ำหรับกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ
บริษทัในปี 2558 โดยสรุปดงัน้ี 

1. สิทธิและความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงสิทธิในควำมเป็นเจำ้ของในกำรควบคุมบริษทั ผ่ำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

บริษทั เพื่อท ำหนำ้ท่ีแทนผูถื้อหุน้ และมีสิทธิในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของบริษทั คณะกรรมกำร
บริษทั จึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน ตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงไดแ้ก่ กำรซ้ือขำย หรือกำรโอนหุ้น 
กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ และผูถื้อหุ้นควรไดรั้บทรำบ
กฎเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรเขำ้ร่วมประชุม และขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อกำรพิจำรณำในแต่ละวำระก่อนกำรประชุม รวมทั้ง
กำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมกรรมกำรในท่ีประชุม  นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกั  และให้ควำมส ำคญั
ถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษทั มีมติให้จดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นปีประจ ำปี 2558 ในวนัพุธท่ี 29 เมษำยน 2558 เวลำ 
10.00 น. โดยก ำหนดสถำนท่ีประชุม ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีกำรคมนำคมสะดวกเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อ
หุน้ซ่ึงรวมถึงนกัลงทุนสถำบนัสำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ได ้ 

นอกจำกน้ีบริษทั ไดด้ ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรำยละเอียดวำระกำรประชุม เพื่อพิจำรณำเหตุผล
ควำมจ ำเป็น ผลกระทบทั้งดำ้นบวกและลบในแต่ละวำระ เพื่อพิจำรณำเหตุผลควำมจ ำเป็น ผลกระทบทั้งดำ้นบวกและลบ
ในแต่ละวำระ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งแผนท่ีแสดง
สถำนท่ีประชุม ให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมอยำ่งนอ้ย  21 วนั พร้อมทั้งน ำเสนอไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัล่วงหนำ้
อยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม และไดป้ระกำศลงหนงัสือพิมพร์ำยวนั ก่อนวนัประชุม และติดต่อกนัไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั 
เพ่ือบอกกล่ำวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้  

คณะกรรมกำรบริษทั ได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทั ด ำเนินกำรให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในกำรเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุมและช่ือกรรมกำรล่วงหนำ้ในระหวำ่งวนัท่ี 4 มกรำคม 2559 - 5 กุมภำพนัธ์ 2559 ซ่ึงบริษทัได้
ระบุถึงขั้นตอนและวธีิกำรในกำรพิจำรณำท่ีชดัเจน และโปร่งใส และไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบผ่ำนตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั อยำ่งไรก็ตำม ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุม และเสนอรำยช่ือบุคคล
เพ่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ในกำรลงทะเบียนเขำ้ประชุม บริษทัไดจ้ดัเตรียมเจำ้หนำ้ท่ีและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอและเหมำะสม อีกทั้ง
ใชร้ะบบบำร์โคด้เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก และรวดเร็วแก่ผูม้ำลงทะเบียน นอกจำกน้ีบริษทัเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียน

http://www.sherwood.co.th/
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ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมอยำ่งนอ้ย 2 ชัว่โมงและต่อเน่ืองจนกวำ่กำรประชุมจะแลว้เสร็จ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้
ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขำ้ร่วม
ประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบหน่ึงแบบใดท่ีไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม ทั้งน้ีบริษทั ได้
จดัท ำหนงัสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสำมำรถก ำหนด ทิศทำงกำรออกเสียงลงคะแนนไดต้ำมแบบท่ีกระทรวง
พำณิชยก์ ำหนด พร้อมทั้งจดัใหมี้อำกรแสตมป์ไวบ้ริกำรใหผู้ถื้อหุน้ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉันทะ  โดยไม่คิดค่ำใชจ่้ำย 
นอกจำกน้ี บริษทัยงัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุมภำยหลงัจำกประธำนในท่ีประชุม เปิดกำรประชุมแลว้ สำมำรถออก
เสียงลงคะแนนไดใ้นวำระท่ีอยู ่ระหวำ่งกำรพิจำรณำและยงัไม่ไดมี้กำรลงมติและนบัเป็นองคป์ระชุม ตั้งแต่วำระท่ีไดเ้ขำ้
ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีควำมเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 

เม่ือเร่ิมกำรประชุมทุกคร้ัง ประธำนกรรมกำรจะช้ีแจงวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษทัไดแ้สดง
ขั้นตอนกำรนบัคะแนน และแสดงกำรสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอยำ่งชดัเจนในห้องประชุม ในกำรลงคะแนนเสียง 
บริษทัใชร้ะบบบำร์โคด้ เพ่ือให้สำมำรถตรวจนับคะแนนไดอ้ยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ซ่ึงบริษทัไดเ้ก็บบตัร
ลงคะแนนเฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นคดัคำ้น หรืองดออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีดีในวำระกำรเลือกตั้ง
กรรมกำร บริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล นอกจำกน้ี เพื่อให้กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
เป็นไปอยำ่งโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบับริษทั ไดข้อให้ผูต้รวจสอบบญัชีเขำ้ร่วมตรวจนับและยืนยนั
ควำมถูกตอ้งของคะแนนเสียง ส ำหรับผลกำรตรวจนบัคะแนนในแต่ละวำระ บริษทัไดเ้ปิดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละ
วำระของผูถื้อหุน้ท่ีลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย/คดัคำ้น งดออกเสียง ในทนัที 

ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษทั ด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุน้ตำมล ำดบัวำระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และมิได้
มีกำรเพ่ิมวำระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูลประกอบกำร
พิจำรณำวำระต่ำงๆ อยำ่งเพียงพอและเหมำะสม ในกำรประชุมคณะกรรมกำรไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสอบถำมค ำถำม
เพ่ิมเติม โดยมีประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดยอ่ย กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นบญัชีกำรเงิน ร่วม
ตอบค ำถำม อย่ำงไรก็ตำมในกำรตอบค ำถำมคณะกรรมกำร ไดย้ึดถือควำมเท่ำเทียมของกำรให้ขอ้มูลสำรสนเทศเป็น
ส ำคญั 

ภำยหลังเสร็จส้ินกำรประชุม เจ้ำหน้ำท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงส ำหรับทุกวำระเพื่อเป็นหลักฐำน 
คณะกรรมกำรบริษทั ไดม้อบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทั เป็นผูบ้ันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น และ
เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยรับทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตน์กัลงทุนสัมพนัธ์ ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัส่งรำยงำน
กำรประชุมต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนั หลงักำรประชุมเสร็จส้ิน นอกจำกน้ีบริษทั เผยแพร่ภำพ
และเสียงของกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ในเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสนใจสำมำรถรับชมยอ้นหลงัได ้ 

2. นโยบายต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัในเร่ืองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่งชดัเจนและเป็นธรรมในคู่มือจริยธรรม นโยบำยและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงทั้งผูบ้ริหำรและ
พนกังำนบริษทั ทุกคนรับทรำบและไดถื้อปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัดมำโดยตลอด โดยกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำบริษทั ไดมี้กำร
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของทุกกลุ่ม ดงัน้ี 
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 ผูถื้อหุน้ 
บริษทั มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีบรรษทัภิบำล เช่ือถือไดแ้ละแน่วแน่ในกำรสร้ำงงำนสร้ำงกิจกำรให้มี

ฐำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คงอยำ่งย ัง่ยนื เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยยดึมัน่ในสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อ
หุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

 พนกังำน 
บริษัท ตระหนักดีกว่ำพนักงำนเป็นปัจจัยแห่งควำมก้ำวหน้ำของบริษัท จึงสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้

ควำมสำมำรถใหพ้นกังำนทุกคน โดยกำรจดัอบรมทั้งภำยในและภำยนอกใหก้บัพนกังำนตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำร
ดูแลสุขอนำมยั และควำมปลอดภยัของพนกังำน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำรเพ่ือดูแลสิทธิของพนกังำน 
มีกำรให้ผลตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม โดยไดจ้ดัให้มีสวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำล สวสัดิกำรรถ
รับ-ส่ง กิจกรรมวนัเกิดพนกังำน มีสโมสรชมรมต่ำงๆ เพ่ือใหพ้กัผอ่นหลงัจำกกำรปฏิบติังำน เพื่อเป็นกำรตอบแทนควำม
ตั้งใจปฏิบติังำนของพนกังำน อีกทั้งเป็นกำรสนบัสนุนให้พนกังำนทุ่มเทในกำรปฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ อนัจะ
ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และบรรลุเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจใหบ้ริษทัมีผลประกอบกำรท่ีดี นอกจำกน้ี
บริษทัจดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพยข้ึ์น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้พนกังำนมีฐำนะมัน่คงในระยะ
ยำว 

 ลูกคำ้ 
บริษทั มุ่งมัน่ในกำรพฒันำคุณภำพของผลิตภณัฑ์และกำรบริกำรให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้ลูกคำ้ไดรั้บผลิตภณัฑ ์และ

กำรบริกำรต่ำงๆ ท่ีคุม้ค่ำในดำ้นรำคำ คุณภำพ และควำมปลอดภยั โดยผ่ำนขั้นตอนวิเครำะห์จำกผูเ้ช่ียวชำญ ทั้งในดำ้น
เทคโนโลยแีละกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

 คู่คำ้และ/หรือเจำ้หน้ี 
บริษทั ไดป้ฏิบติัต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ก ำหนดของ

สัญญำและพนัธะทำงกำรเงินอยำ่งเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใชว้ิธีกำรท่ีไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงอนัจะท ำให้
เจำ้หน้ีเกิดควำมเสียหำย 

บริษทั ไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตำมขอ้ตกลง เง่ือนไขทำงกำรคำ้และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีกำรสร้ำงสัมพนัธภำพและ
ควำมเขำ้ใจท่ีดีต่อกนั รวมถึงแลกเปล่ียนควำมรู้ ร่วมกนัพฒันำสินคำ้และบริกำรเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำใหแ้ก่สินคำ้และบริกำร ไม่
เรียกรับหรือยนิยอมท่ีจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 

 คู่แข่ง 
บริษทั ไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไข ขอ้บงัคบัของกำรแข่งขนัอยำ่งเคร่งครัด ไม่ล่วงละเมิดควำมลบั หรือทรัพยสิ์นทำง

ปัญญำ และไม่ท ำลำยช่ือเสียงและควำมสมัพนัธ์กบัคู่แข่งทำงกำรคำ้ 
 สงัคม และชุมชน 

บริษทั มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้ำงสมดุลระหวำ่งกำร
เติบโตทำงธุรกิจและกำรพฒันำของชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั และจะค ำนึงกำรรักษำขนบธรรมเนียม 
ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งอยู่ นอกจำกน้ี บริษทัมีนโยบำยท่ีจะยึดมัน่ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี เคำรพกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งครบถว้นเพ่ือใหเ้กิดควำมสงบสุขในสงัคมและชุมชน 

 ส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม บริษทั จึงมีนโยบำยให้พนักงำนพึงใชท้รัพยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ

และมีประสิทธิภำพสูงสุด และเพ่ือเป็นกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในกระบวนกำรผลิต บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพื่อ
รับรอง ISO 14001 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนส ำหรับระบบบริหำรส่ิงแวดลอ้ม 
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3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัในเร่ืองน้ี โดยดูแลให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรให้แก่ผูถื้อหุ้น รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อยำ่งสม ่ำเสมอ ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน ทั้งดำ้นบวกและดำ้นลบ 
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ท่ีสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดอ้ยำ่งทัว่ถึง รวมทั้งทำงเวบ็ไซต์ของบริษทั เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั และภำพลกัษณ์ของบริษทัอยำ่งถูกตอ้ง 

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไดก้ ำหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์” ท ำหน้ำท่ีติดต่อส่ือสำรและให้บริกำรขอ้มูล 
ข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทั แก่ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น นกัวิเครำะห์ และประชำชนทัว่ไป ทั้งน้ี ผูล้งทุนสำมำรถ
ติดต่อหน่วยงำนดงักล่ำวไดท่ี้ โทร. 0-2320-2288 หรือท่ีอีเมล:์ ir@sherwood.co.th 

นอกจำกน้ี บริษทัมีนโยบำยกำรแจง้เบำะแสและมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสซ่ึงระบุวิธีกำรและขั้นตอนใน
คู่มือ จริยธรรม นโยบำยและระเบียบขอ้บังคบั โดยไดก้ ำหนดช่องทำงให้พนักงำน และผูมี้ส่วนได้เสียสำมำรถแจ้ง
เบำะแสกำรกระท ำผิด ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะต่ำงๆมำยงั  

ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั โทร. 0-2320-2288  
อีเมล:์ companysecretary@sherwood.co.th  
ทั้งน้ี หำกฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทัไดรั้บกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะ เลขำนุกำรจะ

ด ำเนินกำรรำยงำนเร่ืองดงักล่ำวไปยงัคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำต่อไป ในปี 2558 บริษทัไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียน 
หรือกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดใดๆเลย 

คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทั และสำรสนเทศทำงกำรเงิน ท่ีปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวในรำยงำนประจ ำปีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบำย
บญัชีท่ีเหมำะสม และถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงั และประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจดัท ำ 
รวมทั้งยงัมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินดว้ย 

4. การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ของกรรมกำรและผูบ้ริหำรโดยกำร

แจง้ทุกท่ำนให้รับทรำบ บทบำทภำระหนำ้ท่ีท่ีตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภำวะซ่ึงถือหลกัทรัพยข์องบริษทั และรับทรำบกำรจดัท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์ทุกคร้ังท่ีมีกำรซ้ือ 
ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่ง
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรหลงัจำกวนัท่ีซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัมีกำรแจง้เตือนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทุกคร้ัง นอกจำกน้ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรยงั
ไดรั้บทรำบหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีก ำหนดรวมถึงบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยปี์ พ.ศ. 2535 และบริษทั ไดก้ ำหนดหำ้มผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในกระท ำกำรใดๆ ซ่ึงเป็นกำรขดัต่อ
มำตรำ 241 ของ พรบ.ดงักล่ำว รวมถึงกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

เพ่ือป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษทั ไดดู้แลอยำ่งรอบคอบ เม่ือเกิดรำยกำรท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
รวมทั้งก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแล ไม่ให้ผูบ้ริหำรและผูเ้ก่ียวขอ้งน ำขอ้มูลภำยในของบริษทั ไปใชเ้พ่ือประโยชน์
ส่วนตน ดงัน้ี 

คณะกรรมกำรบริษทั ได้ทรำบถึงรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เก่ียวกบัรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และ
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รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอยำ่งสม ่ำเสมอ และคณะกรรมกำรบริษทั ไดพิ้จำรณำควำมเหมำะสมอยำ่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้ง
มีกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพย ์โดยก ำหนดรำคำและเง่ือนไขเสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 
(Arm’s Length Basis) โดยรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัจะเปิดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล / 
ควำมจ ำเป็น ในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในวำระใดท่ีกรรมกำรมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่วมมือให้กรรมกำรปฏิบัติตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรแจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทรำบ และงดออกเสียงหรือ
ควำมเห็นใดๆ ในวำระนั้นๆ  

บริษัทได้ก ำหนดเป็นนโยบำย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณของ
คณะกรรมกำรผูบ้ริหำรและพนกังำน ตลอดจนขอ้บงัคบัพนกังำนเก่ียวกบักำรก ำหนดไม่ให้น ำเอกสำรหรือขอ้มูลของ
บริษทั ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือน ำออกนอกบริษทั ก่อนไดรั้บอนุญำต รวมทั้งห้ำมน ำขอ้มูลงบกำรเงินหรือ
ขอ้มูลอ่ืนท่ีรับทรำบเปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และห้ำมท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 
เดือน ก่อนท่ีขอ้มูลงบกำรเงินหรือขอ้มูลอ่ืนจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน กำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำวถือเป็นกำร
กระท ำผิดวนิยัของบริษทั 

5. การป้องกนัการต่อต้านทุจริต 
บริษทัด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ซ่ึงบริษทัไดมี้นโยบำยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และประชำสมัพนัธ์ให้กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนรับทรำบ เพื่อยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั  

6. จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยใหฝ่้ำยบริหำรจดัท ำ คู่มือจริยธรรม นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัพนกังำน เพ่ือ

เป็นแนวทำงปฏิบติัในกำรท ำงำน ส ำหรับพนกังำนท่ีเขำ้ใหม่ในแต่ละปี จะไดรั้บคู่มือดงักล่ำวตั้งแต่วนัแรกท่ีเร่ิมงำนกบั
บริษทัทนัที เพ่ือใหพ้นกังำนใหม่ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งจรรณยำบรรณธุรกิจ และสำมำรถ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 

7. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
องคป์ระกอบคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรบริษัท  ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์หลำกหลำย มี

ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั เขำ้ใจบทบำทหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ มีภำวะผูน้ ำ มีกำรก ำหนด
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร คู่มือจริยธรรม นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัไวอ้ยำ่งชดัเจน 
มีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตดัสินใจ และให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั  

กำรถ่วงดุลของกรรมกำรบริษทั  
คณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ย  

- กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำร 8 ท่ำน ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน  
- กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 1 ท่ำน  

บริษทั มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำณำค่ำตอบแทนคดัเลือกกรรมกำรจำกผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถจำกหลำกหลำยวิชำชีพ มีวิสัยทศัน์ เป็นผู ้
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มีคุณธรรม และมีประวติักำรท ำงำนท่ีไม่ด่ำงพร้อย โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรทุกชุดไวอ้ยำ่งชดัเจน และมีกรรมกำรผูจ้ดักำรในฐำนะหัวหนำ้คณะฝ่ำยจดักำร ซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งจำก
คณะกรรมกำรบริษทัใหมี้หนำ้ท่ีดูแลกำรด ำเนินธุรกิจบริหำรกิจกำรงำนของบริษทัและกำรปฏิบติังำนของบริษทัใหบ้รรลุ
ตำมวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และสอดคลอ้งกบันโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  
กรรมกำรบริษทั มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และเม่ือครบวำระแลว้อำจไดรั้บกำรเลือกตั้ง

กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปไดอี้ก   
การประชุมคณะกรรมการ  
คณะกรรมกำรบริษทั ใหค้วำมส ำคญักบักำรเขำ้ร่วมประชุมและถือเป็นหนำ้ท่ี เพ่ือรับทรำบและร่วมตดัสินใจใน

กำรด ำเนินงำนของบริษทั ไดก้ ำหนดกำรประชุมไวล่้วงหนำ้ตลอดทั้งปี โดยจดัข้ึนทุกไตรมำส เลขำนุกำรบริษทัจะส่ง
จดหมำยเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุมคร้ังก่อน และเอกสำรประกอบกำรประชุมให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบเร่ือง  เพ่ือพิจำรณำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด 
คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบภำรกิจ วิสัยทศัน์ ค่ำนิยม แผนธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปี
ของบริษทัเป็นประจ ำในช่วงส้ินปี เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีถดั อีกทั้งในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ัง คณะกรรมกำรจะพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั เพ่ือทบทวนทิศทำง และนโยบำยให้
เป็นไปตำมท่ีวำงไวอ้ยู่เสมอ นอกจำกน้ีในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ประธำนกรรมกำรบริษทั ซ่ึงท ำหน้ำท่ี
ประธำนท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกำสใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ พร้อมทั้งสำมำรถเสนอเร่ือง
เพ่ิมเติมในวำระกำรประชุมและสำมำรถอภิปรำยใหค้วำมเห็นไดโ้ดยเปิดเผย ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ 

เม่ือส้ินสุดกำรประชุม เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูมี้หนำ้ท่ีจดัท ำรำยงำนกำรประชุม และจดัส่งให้ประธำนกรรมกำร
บริษทัพิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกต้องโดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมคร้ังถดัไป 
ทั้งน้ี กรรมกำรบริษทัสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแกไ้ข เพ่ิมเติมรำยงำนกำรประชุมใหมี้ควำมละเอียดถูกตอ้งมำกท่ีสุด
ได ้ 

รำยงำนกำรประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแลว้ จะถูกจดัเก็บอย่ำงเป็นระบบ ณ ส ำนักงำนบริษทั และจดัเก็บใน
รูปแบบเอกสำรอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบคน้อำ้งอิง 

ในปี 2558 ไดจ้ดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 6 คร้ัง โดยแต่ละคร้ังมีกรรมกำรเขำ้ร่วมไม่นอ้ย
กว่ำร้อยละ 80 ของกำรประชุมคณะกรรมกำร และองค์ประชุมในกำรลงมติไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร เพื่อให้มีทิศทำงตำมท่ีคณะ
กรรรมกำรบริษทัได้ก ำหนดภำรกิจ เป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนปฏิบติังำนและงบประมำณประจ ำปี โดยให้รำยงำน
ควำมกำ้วหนำ้ของผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัทุกไตรมำสในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

นอกจำกน้ีในกรณีท่ีกรรมกำรท่ำนใดมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทั จะตอ้งส่งส ำเนำรำยงำนกำร
ถือหลกัทรัพยท่ี์ไดส่้งใหก้บัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ให้กบัเลขำนุกำรบริษทั เพื่อ
น ำเขำ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังต่อไป 

เลขานุการบริษัท  
บริษทั ไดแ้ต่งตั้งบุคลำกรซ่ึงมีคุณวฒิุและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม เป็นเลขำนุกำรบริษทั เพื่อให้กำรบริหำรงำน

ของบริษทัด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  
เลขำนุกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบดงัน้ี  
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1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดงัต่อไปน้ี  
(ก) ทะเบียนกรรมกำร  
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั  
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้  

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร และแจง้เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงรำยงำน 
3. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด  
4. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
บทบาท หน้าที ่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  
ภาวะผู้น า และวสัิยทศัน์  

บริษทั ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรของบริษทัไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน คุณสมบติัของกรรมกำรตอ้งเป็นบุคคลธรรมดำ 
และ  

1. บรรลุนิติภำวะ  
2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  
3. ไม่เคยรับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้ ำคุกในควำมผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท ำโดยทุจริต  
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำร หรือองคก์ำร หรือหน่วยงำนของรัฐ ฐำนทุจริตต่อหนำ้ท่ี 
คณะกรรมการชุดย่อย  
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจในกำรด ำเนินงำนของบริษทั วำ่มีกำรด ำเนินงำนท่ีโปร่งใสมีผูก้ลัน่กรอง สอบทำนและให้

ค  ำแนะน ำอยำ่งรอบคอบ คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือท ำหนำ้ท่ีดงักล่ำว และรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดยอ่ยในปัจจุบนัประกอบดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดชดัเจน
และเป็นอิสระกนั เพ่ือช่วยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั นอกจำกน้ี กรรมกำรผูซ่ึ้งมิไดมี้บทบำทในกำรบริหำรงำน
ไดมี้กำรเขำ้ร่วมประชุมระหวำ่งกนั จ ำนวน 1 คร้ังในปี 2558 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัท่ีเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีควำมรู้ควำม

เขำ้ใจ และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนดำ้นบญัชี หรือกำรเงิน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ โดยในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
กำรประชุมรวมทั้งส้ิน 6 คร้ังโดยแต่ละคร้ังมีกรรมกำรเขำ้ร่วมครบทั้งจ ำนวน หรือ ร้อยละ 100 

• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 4 คน โดยกรรมกำรทุกคนไม่เป็นผูบ้ริหำร และมีประธำนกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรอิสระ  โดยในปี 2558 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีกำร
ประชุมรวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยแต่ละคร้ังมีกรรมกำรเขำ้ร่วมครบทั้งจ ำนวน หรือ ร้อยละ 100 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
ในปี 2558 คณะกรรมกำรบริษทั จดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนทั้งคณะตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือ
พิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็นและอุปสรรคต่ำงๆในระหวำ่งปีท่ีผ่ำนมำ และเพ่ิมประสิทธิผลกำรท ำงำน  ส ำหรับกำร
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรถูกประเมินโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงกำรประเมินจะเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ แผนงำนประจ ำปี ของ



บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 15 

บริษทั ซ่ึงผลกำรประเมินจะถูกน ำไปพิจำรณำก ำหนดอตัรำกำรปรับข้ึนเงินเดือนประจ ำปีและสวสัดิกำรระยะยำวของ
กรรมกำรผูจ้ดักำรต่อไป 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
• ค่าตอบแทนกรรมการ  

บริษทั มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และมีกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทั และพิจำรณำเปรียบเทียบกบั
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส ำหรับกำรอนุมติั โดย
ค่ำตอบแทนจะจ่ำยเป็นเบ้ียประชุมเม่ือมีกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และค่ำตอบแทนรำยเดือน กรรมกำรท่ี
เป็นสมำชิกของคณะอนุกรรมกำรก็จะไดค้่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำท่ีของคณะอนุกรรมกำรดว้ย โดยไดรั้บเป็นเบ้ีย
ประชุมเม่ือเขำ้ร่วมประชุม ทั้งน้ีท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2558 ไดอ้นุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ไดจ่้ำยไปเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 5,380,000 บำท โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในรำยงำน
ประจ ำปี และแบบ 56-1   

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยของบริษทัฯ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทั และผลกำรปฏิบติังำน

ของผูบ้ริหำรแต่ละคน  
การพฒันาและส่งเสริมความรู้ให้กบักรรมการและผู้บริหาร  
บริษทั ส่งเสริมใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรทุกคนมีโอกำสพฒันำควำมรู้ โดยคณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญั

ต่อกำรเขำ้ร่วมสัมมนำหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำร โดยเขำ้ร่วมอบรมหลกัสูตร Audit 
Committee Program (ACP), หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), 
หลกัสูตร  Role of the Compensation Committee (RCC) และหลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ซ่ึงจดัโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ตลอดจนกำรจดัสัมมนำหลกัสูตรสั้นๆ อนัเป็นประโยชน์แก่กำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั และรวมถึงหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทยจะจดัข้ึน
อีกต่อไปในอนำคต 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
บริษทั ถือเป็นนโยบำยท่ีจะให้ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมกำรผูจ้ดักำร เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดุล

และมีกำรสอบทำนกำรบริหำรงำนได้อย่ำงโปร่งใส ประธำนกรรมกำรเป็นผูน้ ำ และเป็นผูค้วบคุมกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยกำรสนบัสนุนและผลกัดนัให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วม
ในกำรประชุม เช่น กำรตั้งค  ำถำมท่ีส ำคญัต่ำงๆ หำรือ ช่วยเหลือแนะน ำ และสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจดักำร 
ผำ่นทำงกรรมกำรผูจ้ดักำรอยำ่งสม ่ำเสมอ แต่จะไม่เขำ้ไปกำ้วก่ำยในงำนประจ ำท่ีฝ่ำยจดักำรมีหนำ้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบดูแล 
และมีกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นหวัหนำ้ของฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบริษทั ไดม้อบอ ำนำจให้กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือผูรั้บ
มอบอ ำนำจเท่ำนั้นเป็นผูท่ี้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนัแทนบริษทั ตำมอ ำนำจท่ีมอบไว ้กรรมกำรผูจ้ดักำรไดรั้บมอบอ ำนำจให้
บริหำรงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบท่ีไดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจน ทั้งน้ีจะเห็นวำ่อ ำนำจของ
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร ไดมี้กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงชัดเจนไม่กำ้วก่ำยต่อกัน นอกจำกน้ี กรรมกำร
ผูจ้ดักำรไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษทัอ่ืนๆ เพื่อให้กำรปฏิบติัหน้ำท่ีในบริษทัเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด  

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง  
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คณะกรรมกำรบริษทั ใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรด ำเนินงำน กำรเงิน กำรปฏิบติังำน และ
กำรก ำกบัดูแล มีกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมติัตำมระดบัต่ำงๆ มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน ผูติ้ดตำม โดยบริษทัได้
จำ้งบริษทั ธรรมนิติ จ ำกดั (มหำชน) เพื่อท ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยในกำรปฏิบติังำนของระบบดงักล่ำว ตลอดจนให้
ค  ำแนะน ำเพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิผล มีควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบติังำน สำมำรถท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรผูจ้ดักำร ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีสอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ี
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และบริษทั ไดมี้กำรทบทวนและก ำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจจะ
เกิดข้ึน โดยใหค้วำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัล่วงหนำ้และควำมผิดปกติท่ีมีนยัส ำคญั  

โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นพอ้งตอ้งกนัวำ่บริษทัมีระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงัแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และแบบ 56-1 แลว้ 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  
บริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีรำยช่ือและขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 

9.2.1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยวชิิต แยม้บุญเรือง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยไพศำล พิพฒันกลุ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยชนินทร์ เยน็สุดใจ กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
- สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชี

และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจ
เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ ท่ีเห็นวำ่จ ำเป็นและเป็นเร่ืองส ำคญัในระหวำ่ง
กำรตรวจสอบบญัชีของบริษทั ก็ได ้

- สอบทำนใหบ้ริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 
ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล 

- สอบทำนให้บริษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

- พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจำ้ง และพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยค ำนึงถึง
ควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนสอบบญัชีนั้น รวมถึง
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรท่ีไดรั้บมอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

- พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ใหมี้ควำมถูกตอ้งครบถว้น 
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- จดัท ำรำยงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั  
ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทั มอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

9.2.2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต ำแหน่ง 

1.   นำยไพศำล พิพฒันกลุ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำยพฒันำ สุคนธรักษ ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
3.   นำยชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
4.   นำยวรีะ ชินกนกรัตน ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

โดยมี นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
- ก ำหนดวิธีกำรในกำรสรรหำบุคคลท่ีเหมำะสมมำเป็นกรรมกำร กรรมกำรผู ้จัดกำร ท่ีปรึกษำ และ

คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตั้ ง โดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ช่ือเสียง 
ประสบกำรณ์ และเกียรติประวติัท่ีดี เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ และเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำ 

- เสนอแนวทำง หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ท่ีปรึกษำ และ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ แต่งตั้ง โดยเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ อยำ่ง
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนั หรืออุตสำหกรรม
อ่ืนท่ีมีขนำดใกลเ้คียงกนั ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

- ทบทวนและน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกำรให้ผลประโยชน์ตอบแทน ซ่ึงต้อง
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรท ำธุรกิจของบริษทัฯ 

- ดูแลให้มีแผนผูสื้บแทนต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูงในต ำแหน่งท่ีเฉพำะเจำะจง มีรำยช่ือผูท่ี้อยูใ่นเกณฑท่ี์จะ
ไดรั้บกำรพิจำรณำ และมีกำรทบทวนอยูเ่สมอ 

- ใหข้อ้เสนอแนะในเร่ืองกำรพิจำรณำเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่ำงๆ ของผูบ้ริหำรระดบัสูง 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  
องค์ประกอบคณะกรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดให้ บริษทัฯ มีคณะกรรมกำรคณะหน่ึงประกอบดว้ย กรรมกำรอยำ่งนอ้ย 5 คน โดย
คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำคดัเลือกประธำนกรรมกำร และอำจเลือกรองประธำนกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และ
ต ำแหน่งอ่ืนท่ีเห็นเหมำะสมดว้ยก็ได ้และกรรมกำรไม่น้อยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ใน
รำชอำณำจกัร 
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การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
กำรคดัเลือกบุคคลท่ีจะเป็นกรรมกำรบริษทันั้นจะตอ้งผ่ำนคณะกรรมกำรกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

(Nomination and Remuneration Committee) และตอ้งผ่ำนขั้นตอนท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมกำรตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลไป 
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผูไ้ด้รับกำรเลือกตั้ งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน 

กรรมกำรท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนั
เกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธำนออกเสียงช้ีขำด 

การถอดถอนกรรมการ 
1. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอยำ่งนอ้ยจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) 

โดยอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกเป็นสำมส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัหน่ึงในสำม 
(1/3)  กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้

2. นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรอำจพน้ต ำแหน่งเม่ือ (1) ตำย (2) ลำออก (3) ขำดคุณสมบติั 
หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั (4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก (5) ศำลมี
ค ำสัง่ใหอ้อก 

3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึง
บริษทั กรรมกำรซ่ึงลำออกจะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนทรำบดว้ยก็ได ้

4. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเพรำะเหตุอ่ืน นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระใหค้ณะกรรมกำรเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนมหำชนจ ำกัดเขำ้เป็น
กรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวต่อไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรเหลือนอ้ยกวำ่สองเดือน 
บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูไ่ดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีคนแทนมติของ
คณะกรรมกำร ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริษทั และหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลท่ี

มีคุณสมบติัครบถว้นตำมประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่ำงนอ้ย 3 คน และทุกคนตอ้งเป็นกรรมกำร
อิสระ 

  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมกำรของ

บริษทัท่ีมิไดด้ ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน และอยำ่งนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
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9.5 นโยบายและวธีิการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีนโยบำยและวธีิกำรป้องกนักรรมกำรและผูบ้ริหำรในกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรใชข้อ้มูลภำยใน
ของบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั 
ดงัน้ี 

- ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมถึงผู ้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ รับทรำบเก่ียวกับหน้ำท่ีท่ีต้องรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

- ก ำหนดให้ผู ้บริหำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมเกณฑ์ท่ี
ก ำหนด โดยใหจ้ดัส่งส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่บริษทัเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐำน  

- ด ำเนินกำรส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนท่ีทรำบขอ้มูลภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัท่ีมีผลต่อกำร
เปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย ์ห้ำมท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบกำรเงินหรือ
ขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และหำ้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

- ระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำน มีกำรก ำหนดห้ำมพนักงำนบริษัท เปิดเผยควำมลับของบริษัทแก่
บุคคลภำยนอก หรือใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีในบริษทั แสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
และก ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัหำกมีกำรฝ่ำฝืน 

9.6. ค่าสอบบัญชี 

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในรอบปีท่ีผำ่นมำเป็น
จ ำนวนเงินรวม 835,000 บำท 

• ค่าบริการอ่ืน 

  -ไม่มี- 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัเช่ือมัน่ว่ำ กำรด ำเนินธุรกิจท่ีจะน ำไปสู่องค์กรท่ีแข็งแกร่ง และเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนไดน้ั้น จะตอ้งพฒันำ

องคก์รควบคู่ไปกบักำรพฒันำสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผูถื้อหุ้น พนกังำน 

ลูกคำ้ เจำ้หน้ี คู่แข่ง รัฐบำล ชุมชน สงัคม ตลอดจนส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นบริษทัจึงไดส้นบัสนุนกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อ

สงัคมทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร ส ำหรับรำยละเอียด ไดแ้สดงไวใ้นรายงานความยั่งยืน โดยประยกุตใ์ชแ้นวทำงกำร

รำยงำนของ Global Reporting Initiative (GRI) ซ่ึงสำมำรถดูรำยละเอียดไดท่ี้ www.sherwood.co.th 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 คณะกรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้
ใหบ้ริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือประสิทธิภำพสูงสุด
ในกำรบริหำรงำน ตลอดจนกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น กำรลดควำมผิดพลำดท่ีอำจเกิดข้ึน กำรป้องกนัควำมเสียหำยท่ีเกิด
ข้ึนกบับริษทัฯ กำรจดักำรดำ้นกำรเงิน กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรก ำกบักำรดูแลกำรปฏิบติังำน เพ่ือให้เกิดควำม
มัน่ใจไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค ์สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูงสุด
ไดใ้นระยะยำว นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ และผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ไดพ้ยำยำมส่งเสริมและผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ มี
กำรปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของกฎหมำย เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลเสียหำยต่อบริษทัฯ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัองัคำรท่ี 23 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 ไดป้ระเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ทั้งน้ีกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมประชุม โดยสำมำรถสรุปควำมเห็น
เก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ถูกก ำหนดข้ึนมำอยำ่งรอบคอบ ชดัเจน และมีควำมเป็นไปได ้ทั้งน้ีบริษทัฯ 

มีกำรจดัโครงสร้ำงองคก์ร มีสำยกำรบงัคบับญัชำ และกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมติั ตลอดจนหนำ้ท่ีอยำ่งชดัเจนตำมแต่
ละล ำดบัขั้น เพ่ือเอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำเนินงำนใหบ้รรลุเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้และมีขอ้ก ำหนดและบทลงโทษ ห้ำมฝ่ำยบริหำร
และพนักงำน ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบักิจกำร อย่ำงไรก็ตำม บริษทัได้
ส่ือสำรคู่มือจริยธรรมและจรรณยำบรรณใหพ้นกังำนทุกคนน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั โดยเนน้ย  ้ำในเร่ืองของควำม
ซ่ือสตัย ์สุจริต และควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส ำคญั 

2. การบริหารความเส่ียง 
กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ กระท ำโดยกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภำยใน

และปัจจยัภำยนอกอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยคณะท ำงำนซ่ึงประกอบดว้ย กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรในแต่ละหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง จะวเิครำะห์พิจำรณำปัจจยัควำมเส่ียงต่ำงๆ และก ำหนดขอบเขตควำมเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทัอยำ่งชดัเจน 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอยำ่งมีประสิทธิภำพ และต่อเน่ือง 
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3. การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร 
บริษทัฯ มีกิจกรรมกำรควบคุมโดยใชด้ัชนีวดัผลกำรปฏิบติังำน (KPI) มำเป็นเคร่ืองมือในกำรวำงแผนและ

ควบคุม มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเพ่ือตรวจสอบซ่ึงกันและกัน มีกำรจัดท ำคู่มือกำรกระจำยอ ำนำจเพ่ือ
ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและวงเงินอ ำนำจอนุมติัในแต่ละระดับไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีกำรจัดท ำเอกสำรท่ี
เอ้ืออ ำนวยให้มีกำรแบ่งส่วนและบุคคลผูรั้บผิดชอบหำกมีขอ้ผิดพลำดเกิดข้ึน มีกำรดูแลป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทั
ไม่ให้สูญหำยหรือน ำไปใชใ้นทำงไม่เหมำะสม มีมำตรกำรป้องกนัไม่ให้น ำประโยชน์ของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์
ส่วนตน มีก ำหนดวิธีกำรเพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษทัได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและขอ้บังคบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีมำตรกำรท่ีรัดกุม
เหมำะสม ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรท ำธุรกรรมกบักรรมกำรเพ่ือป้องกนักำรถ่ำยเทผลประโยชน์ตอ้งผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมติั
โดยกรรมกำรอิสระและผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำธุรกรรมตำมระเบียบของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
บริษทัฯ จดัใหมี้ระบบขอ้มูลสำรสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติังำนอยำ่งเพียงพอ เพ่ือช่วยให้กำรตดัสินใจของ

คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรอยู่บนพ้ืนฐำนของข้อมูลท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได้ รำยงำนกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรมีกำรบนัทึกสรุปควำมเห็นของกรรมกำร เอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชีและบญัชีต่ำงๆ ถูกจดัเก็บไว้
อย่ำงครบถว้นและเป็นหมวดหมู่ และจดัข้ึนตำมนโยบำยบญัชีตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมำะสมกบั
ลกัษณะธุรกิจ 
 

5. ระบบการตดิตาม 
บริษทัฯ จดัให้มีกำรกระบวนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีไดต้ั้งไว ้

เป็นรำยไตรมำส กำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนตำมระบบกำรควบคุมภำยในมีข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยผูต้รวจสอบภำยใน
ตอ้งจดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกมีกำรตรวจพบขอ้บกพร่องอนัเป็น
สำระส ำคญั จะตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในระยะเวลำอนัควร รวมถึงกำรรำยงำนควำมคืบหนำ้ในกำร
ปรับปรุงขอ้บกพร่องดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ ส ำนักงำนสอบบญัชี ดี ไอ เอ ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2558 ไดใ้ห้
ควำมเห็นในดำ้นเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรบญัชีวำ่ ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทัฯ ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปเพ่ือแสดงควำมเห็นวำ่งบกำรเงินน้ีแสดงฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่เพียงใดนั้น 
ส ำนกังำนไดศึ้กษำและประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยในดำ้นบญัชีของบริษทัฯ ตำมท่ีเห็นจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
ในกำรก ำหนดขอบเขตของกำรปฏิบติังำนตรวจสอบให้รัดกุมและเหมำะสม ซ่ึงส ำนักงำนฯ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สำระส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยในดำ้นบญัชีท่ีจะมีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัในกำรแสดงควำมเห็นต่องบ
กำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำแต่งตั้งให้ บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั เป็นผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ี
ส ำหรับหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั โดยไดมี้คุณกรกช วนสวสัด์ิ     เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ซ่ึง
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำควำมเหมำะสมของผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำวแลว้ ทั้งน้ีขอ้มูลรำยละเอียดตำมเอกสำร
แนบ 3  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 
กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำนโดยมี นำยวชิิต แยม้บุญเรือง เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยไพศำล พิพฒันกุล และ
นำยชนินทร์ เยน็สุดใจ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ี กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำน เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
สอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน 

ในรอบปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรประชุมตำมวำระจ ำนวน 6 คร้ัง โดยมี ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหำร
ระดบัสูงทำงดำ้นบญัชีและกำรเงิน และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เขำ้ร่วมประชุม โดยมีประเด็นท่ีมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส  และงบกำรเงินประจ ำปี พ.ศ. 2558 ของบริษทัก่อน
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ำงบกำรเงินของบริษทั ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและ
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมถึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินอย่ำงถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลำ เพื่อ
ประโยชน์ของนกัลงทุนและผูใ้ชง้บกำรเงิน ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็นในรำยงำนอยำ่งไม่มีเง่ือนไข ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยบญัชี และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั
ฯ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น รับทรำบขอ้สังเกตของแต่ละฝ่ำย ตลอดจนแนวทำงปรับปรุงต่ำงๆ ท่ีกระทบต่องบกำรเงิน ท่ี
เป็นสำระส ำคญั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนนโยบำยทำงบญัชีกำรเงิน ร่วมกบั ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหำร ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อทบทวนนโยบำย และกำรปฏิบติัทำงดำ้นบญัชี กำรประมำณกำร และก ำหนดตวัช้ีวดั
ต่ำงๆ เพื่อใหส้ำมำรถวดัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี พ .ศ. 2558 รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และขอ้เสนอแนะ แนวทำงกำรปรับปรุงแกไ้ขระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บริษทัฯ 
มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี มีประสิทธิภำพ โดยสอดคลอ้งกบัควำมเส่ียง และลกัษณะของธุรกิจ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบยงัไดร่้วมสอบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงก ำหนดบนพ้ืนฐำนของกำรตระหนกัถึงควำม
เส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนท่ีจะมีผลกระทบต่องบกำรเงิน และกำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นหลกั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัฯ  มีควำมถูกตอ้ง 
ครบถว้น เช่ือถือได ้และบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของหน่วยงำนก ำกบัดูแล นอกจำกนั้น ระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทั ไม่มีรำยกำรท่ีกระทบต่อบริษทัท่ีเป็นสำระส ำคญั และไดร้ำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ แลว้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีประจ ำปี 2559 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นวำ่ นำยณรงค ์พนัตำวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3315  และ/หรือ นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญำตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นำงชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4523 แห่งบริษทั ส ำนกังำน อีวำย 
จ ำกดั เป็นผูมี้คุณสมบติัและเหมำะสมเป็นผูส้อบบญัชี จึงไดน้ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแต่งตั้งและก ำหนด
ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยมีค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวน 1,050,000 บำท เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นให้พิจำรณำ
และอนุมติัต่อไป 

 

 (วชิิต แยม้บุญเรือง) 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 (ไพศำล พิพฒันกลุ) (ชนินทร์ เยน็สุดใจ) 
 กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบ
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12. รำยกำรระหวำ่งกนั 
ในระหวำ่งปี 2556 - 2558  บริษทัมีรำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2557 และ 2558 โดยมีรำยละเอียดตำมประเภทรำยกำรดงัน้ี 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะรายการ มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นในการท ารายการ นโยบายการก าหนดราคา / ความเห็น 

และลกัษณะความสัมพนัธ์ ที่ส าคญั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558   

กลุ่มบริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) : 

      

1. บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั  
(TOA)  

- เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่คือ
ถืออยูร้่อยละ 36 ของบริษทั  

 

- มีผูบ้ริหำรจำก TOA เป็น
กรรมกำรบริษทั 2 ท่ำน 

  

รำยไดจ้ำกกำรขำย 

 

 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - 
สุทธิ 

 

ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริม
กำรขำย 

447.35 

 

 

60.54 

 

 

28.11 

438.46 

 

 

68.56 

 

 

25.06 

425.68 

 

 

72.32 

 

 

19.32 

เป็นรำยกำรคำ้ตำมปกติ โดยท่ี 
TOA ซ้ือผลิตภณัฑจ์ำกบริษทั
เพ่ือไปกระจำยต่อตำมร้ำนคำ้
เคร่ืองมือและวสัดุก่อสร้ำง
ปลีก-ยอ่ย ทัว่ประเทศ 

เป็นรำคำขำยถึงผูแ้ทนจ ำหน่ำยซ่ึงเท่ำกนัทุกรำย 
ยกเวน้ผลิตภณัฑก์ลุ่มเชนไดร้ทส์เตดฟำสและ
เชนไดร้ทรั์กษำเน้ือไมท่ี้ TOA ซ้ือจำกบริษทัใน
รำคำต ่ำกวำ่ท่ีขำยให้กบัรำยอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นตำม
โครงสร้ำงรำคำเดิมท่ีตกลงกนัตั้งแต่ช่วงท่ียงัเป็น
กิจกำรของบริษทัเชลลแ์ห่งประเทศไทย จำกกำร
ท่ี TOA เป็นผูเ้ปิดตลำดใหก้บัผลิตภณัฑป์ระเภท
น้ี และมียอดขำยสูงท่ีสุด 

ส ำหรับส่วนลด TOA ไดรั้บส่วนลดเป้ำกำรขำย 
(Target Rebate) ส ำหรับผลิตภณัฑก์ลุ่มเชน
ไดร้ทส์เตดฟำสและเชนไดร้ทส์เปรยใ์นสดัส่วน
สูงกวำ่ผูแ้ทนจ ำหน่ำยรำยอ่ืน โดยมีเป้ำกำรขำย
เพ่ือให้ไดส่้วนลดท่ีสูงกวำ่รำยอ่ืนเช่นกนั  
เน่ืองจำกเป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยท่ีมีปริมำณกำรซ้ือ
สูงท่ีสุด 

 

2. นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ  

- เป็นกรรมกำรของ TOA 

- เป็นกรรมกำรและผูถื้อ
หุ้นของบริษทัในสดัส่วน
ร้อยละ 0.16 

ค่ำใชจ่้ำย 

ค่ำท่ีปรึกษำ  

 

 

0.24 

 

 

0.24 

 

 

0.24 

 

เพื่อให้ค  ำปรึกษำดำ้นกำรเงิน 20,000 บำทต่อเดือนส ำหรับให้เวลำกำรท ำงำน
เดือนละประมำณ 10 ชัว่โมง สญัญำมีอำย ุ1 ปี 
บริษทัสำมำรถต่ออำยสุญัญำไดโ้ดยแจง้ให้ท่ี
ปรึกษำทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีสญัญำส้ินสุดลง 

 

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ :       

1. นำยธวชั อ้ึงสุประเสริฐ  
ผูถื้อหุ้นของบริษทัใน
สดัส่วนร้อยละ 14.33 ของ
บริษทั  

ค่ำใชจ่้ำย 
ค่ำท่ีปรึกษำ 
 

 
0.60 

 

 
0.60 

 

 
0.60 

 

 
เพื่อให้ค  ำปรึกษำในเร่ือง
นโยบำยดำ้นกำรลงทุนและ
กำรพฒันำผลิตภณัฑ ์

 
50,000 บำทต่อเดือน ส ำหรับกำรท ำงำนเดือนละ
ประมำณ 16 ชัว่โมง สญัญำมีอำย ุ1 ปี โดยบริษทั
สำมำรถต่ออำยสุัญญำไดโ้ดยแจง้ให้ท่ีปรึกษำ
ทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใน 30 
วนันบัจำกวนัท่ีสญัญำส้ินสุดลง 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะรายการ มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นในการท ารายการ นโยบายการก าหนดราคา / ความเห็น 

และลกัษณะความสัมพนัธ์ ที่ส าคญั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558   

2. นำงมทันำ อ้ึงสุประเสริฐ   

เป็นภรรยำของนำยธวชั            
อ้ึงสุประเสริฐ 

ค่ำใชจ่้ำย   

ค่ำเช่ำห้องชุด 

 

0.216 

 

0.216 

 

0.216 

 

บริษทัไดท้  ำกำรเช่ำห้องชุด
เลขท่ี 6B3 อำคำรชุดช่ือ “ริม
หำดคอนโด” อ ำเภอชะอ ำ 
จงัหวดัเพชรบุรี เป็นสวสัดิกำร
แก่ผูบ้ริหำรระดบัสูงและแขก
ของบริษทัฯ 

 

ค่ำเช่ำ 18,000 บำทต่อเดือน และค่ำใชจ่้ำย
ส่วนกลำง 

 

3.นายวรีะ ชินกนกรัตน์  
เป็นกรรมกำรและผูถื้อหุ้น
ของบริษทัในสดัส่วนร้อย
ละ 0.67 ของบริษทั 

ค่ำใชจ่้ำย 

ค่ำท่ีปรึกษำ 

 

 

0.72 

 

0.72 

 

0.72 

 

เพื่อให้ค  ำปรึกษำในเร่ือง
นโยบำยดำ้นกำรพฒันำ
ประสิทธิภำพองคก์ร 

 

60,000 บำทต่อเดือน ส ำหรับกำรท ำงำนเดือนละ
ประมำณ 24 ชัว่โมง สญัญำมีอำย ุ1 ปี โดยบริษทั
สำมำรถต่ออำยสุัญญำไดโ้ดยแจง้ให้ท่ีปรึกษำ
ทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใน 30 
วนันบัจำกวนัท่ีสญัญำส้ินสุดลง 

 

บริษทัย่อย 

(อตัราส่วนร้อยละ 50): 

      

1. บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล 
ออสเตรเลเซีย จ  ำกดั    

 -  บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 

 -  มีกรรมกำรร่วมกนั   

รำยไดจ้ำกกำรขำย     

 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 

48.88 

 

17.65 

 

55.53 

 

23.22 

 

67.23 

 

27.97 

 

เป็นรำยกำรคำ้ตำมปกติ โดยท่ี
เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสเตรเลเซีย 
ซ้ือผลิตภณัฑจ์ำกบริษทัฯ เพ่ือ
ไปกระจำยต่อให้กบัร้ำนคำ้และ
ตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ
ออสเตรเลีย 

เป็นรำคำขำยตำมฐำนรำคำเดิมท่ีบริษทัฯ เคย
ส่งออกไปขำยให้ลูกคำ้ในต่ำงประเทศ 

Credit term 120 วนัเและหำกไดรั้บช ำระจำก
ลูกคำ้ต่ำงประเทศเร็วก็ให้รีบช ำระเขำ้มำให้กบั
บริษทัฯ ก่อน 
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12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

คณะกรรมกำรของบริษทัไดร่้วมพิจำรณำและมีมติเป็นเอกฉันท์วำ่ ในกรณีท่ีมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบั
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในอนำคต จะตอ้งมีกำรจดัเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมติั
รำยกำรระหวำ่งกนั และตอ้งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือพิจำรณำดูแลให้รำยกำรระหวำ่งกนั
เป็นไปอยำ่งยติุธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำท่ีเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัเป็นหลกั ทั้งน้ีกรรมกำรผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรำยกำรดงักล่ำว 

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 5/2547 วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2547 มีมติก ำหนดมำตรกำรอนุมติัรำยกำร
ระหวำ่งกนั โดยพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รำยกำรท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติและต่อเน่ือง และรำยกำรพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำว โดยมีขั้นตอนกำรอนุมติัรำยกำรระหวำ่งกนัเป็นดงัน้ี 

1. รายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกต ิ

รำยกำรคำ้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ เช่น กำรขำยผลิตภณัฑพ์ร้อมส่วนลด เป็นตน้ เป็นรำยกำรท่ีจะยงัคงเกิดข้ึนอยำ่ง
ต่อเน่ืองในอนำคต ดงันั้น บริษทัไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำมลกัษณะ
กำรคำ้โดยทัว่ไป โดยอำ้งอิงกบัรำคำและเง่ือนไขตลำดท่ีเหมำะสมและยติุธรรม สมเหตุสมผลและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และน ำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู ้
พิจำรณำอนุมติัในหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงในกำรปฏิบติัดงักล่ำว  

2. รายการพเิศษทีเ่กดิขึน้เป็นคร้ังคราว 

รำยกำรพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำว เช่น กำรกูย้มืเงินจำกกรรมกำรหรือผูถื้อหุ้น กำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวรจำก
บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นต้น บริษทัจะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกับควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร และเป็นไปตำมเง่ือนไขรำคำหรืออตัรำดอกเบ้ียท่ีเหมำะสม หำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนันั้น บริษทัจะจดัให้มีผูเ้ช่ียวชำญอิสระหรือ
ผูส้อบบญัชีของบริษทั พิจำรณำตรวจสอบรำยกำรดงักล่ำว ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือ
ผูเ้ช่ียวชำญอิสระจะน ำไปใชป้ระกอบกำรพิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรของคณะกรรมกำรหรือผูถื้อหุ้น
แลว้แต่กรณี ตำมแต่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   

รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตนั้น คณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ และขอ้บังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้ งน้ีฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทจะท ำกำรสุ่มตรวจรำยกำรท่ีเกิดข้ึน และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมประจ ำงวดเพ่ือพิจำรณำ นอกจำกน้ี บริษทั จะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่ง
กนัท่ีเกิดข้ึนไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยปฏิบติัให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
 

ผู้สอบบัญชี 

นำงวไิลรัตน์ โรจนน์ครินทร์  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  3104 

ส ำนกังำนสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 

สรุปรายงานการสอบบญัชี 

ผูต้รวจสอบบญัชีไดใ้ห้ควำมเห็นในรำยงำนกำรตรวจสอบ /สอบทำน งบกำรเงิน แสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคมของปี 2556 - 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่
ละปีของบริษทัฯ แบบไม่มีเง่ือนไข โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556 

 
หน่วย : พนับำท 

 
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 106,041 12.43% 91,626 12.01% 115,395 14.99%
เงินลงทุนชัว่คราว 62,244 7.30% 14,005 1.84% 69,380 9.01%
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 144,075 16.89% 158,331 20.75% 119,130 15.48%
สินคา้คงเหลือ 191,752 22.48% 143,547 18.82% 171,309 22.26%

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 504,112 59.10% 407,509 53.42% 475,214 61.75%
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 334,001 39.16% 339,733 44.53% 290,498 37.75%
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 10,416 1.22% 11,672 1.53% 0 0.00%
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,680 0.43% 3,297 0.43% 2,971 0.39%
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 774 0.09% 660 0.09% 929 0.12%

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 348,871 40.90% 355,362 46.58% 294,398 38.25%
รวมสินทรัพย์ 852,983 100.00% 762,871 100.00% 769,613 100.00%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 192,627 22.58% 172,826 22.65% 204,070 26.52%
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,107 1.89% 7,757 1.02% 8,553 1.11%

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 208,734 24.47% 180,584 23.67% 212,623 27.63%
หน้ีสินไมห่มนุเวียน
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,279 1.79% 13,785 1.81% 11,761 1.53%

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 15,279 1.79% 13,785 1.81% 11,761 1.53%
รวมหนี้สิน 224,014 26.26% 194,369 25.48% 224,384 29.16%

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 150,000 17.59% 150,000 19.66% 150,000 19.49%
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 87,600 10.27% 87,600 11.48% 87,600 11.38%
ก าไรสะสมส ารองตามกฎหมาย 15,000 1.76% 15,000 1.97% 15,000 1.95%
ก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 369,177 43.28% 313,106 41.04% 291,269 37.85%
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 7,052 0.83% 3,772 0.49% 2,461 0.32%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 628,829 73.72% 569,477 74.65% 546,329 70.99%
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 140,073 0.00 (975) (0.13%) (1,101) (0.14%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 628,969 73.74% 568,502 74.52% 545,228 70.84%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 852,983 100.00% 762,871 100.00% 769,613 100.00%

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
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บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556 
      หน่วย : พนับำท 

 
 รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,175,255 99.81% 1,148,533 99.65% 1,142,506 99.65%

รายไดอ่ื้น 2,183 0.19% 3,994 0.35% 3,991 0.35%

รวมรายได้ 1,177,437 100.00% 1,152,527 100.00% 1,146,497 100.00%

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 727,102 61.75% 765,084 66.38% 744,342 64.92%

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 295,158 25.07% 278,255 24.14% 253,137 22.08%

รวมค่าใช้จ่าย 1,022,259 88.70% 1,043,339 90.53% 997,479 87.00%

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 155,178 13.46% 109,188 9.47% 149,018 13.00%

ดอกเบ้ียจ่าย 0 0.00% 475 0.04% 0 0.00%

ภาษีเงินได้ 31,992 2.72% 20,749 1.80% 29,668 2.59%

ก าไรสุทธิ 123,186 10.46% 87,963 7.63% 119,350 10.41%

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 122,071 10.37% 87,837 7.62% 117,675 10.26%

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1,115 0.09% 126 0.01% 1,675 0.15%

123,186 10.46% 87,963 7.63% 119,350 10.41%

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.81 0.59 0.78

จ านวนหุ้นถวัเฉล่ีย (ลา้นหุ้น) 150 150 150

ราคาพาร์ (บาท) 1 1 1

ปี 2558 ปี 2556ปี 2557
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บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 งบกระแสเงนิสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556  

หน่วย: พนับำท 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 155,178 108,712 149,018
รายการปรับปรุง

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (239) (91) (86)
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 0 710 7,561
หน้ีสงสยัจะสูญกลบัรายการ (131,393) 0 (10,646)
ค่าเส่ือมราคา 22,864 20,206 16,631
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (469) 1,441 481
ขาดทุนจากการปรับลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ 0 0 0
ขาดทุนจากการปรับลดมลูค่าสินคา้คงเหลือกลบัรายการ 420 (393) (308)
(ก าไร)ขาดทุนท่ีเกิดจากการขาย/เลิกใชสิ้นทรัพยถ์าวร 206 170 520
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 1257 905 0
ประมาณการผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 2,326 2,206 4,104
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 0 475 0

181,412 134,342 167.275
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 14,870 (41,310) 23,993
สินคา้คงเหลือ (48,625) 28,155 17,909
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 0 (3,730) (8,847)
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (114) 269 (273)

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 24,550 (28,554) 16,566
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (485) (182) (819)
เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)จากการด าเนินงาน 171,607 88,989 215,804
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย 0 (475) 0
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (24,094) (21,871) (29,143)
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 147,513 66,643 186,661

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (48,000) 55,466 (39,182)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 415 13 2,178
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (22,516) (81,203) (24,739)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (70,101) (25,724) (61,743)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายเงินปันผล (66,000) (66,000) (64,500)
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (66,000) (66,000) (64,500)

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน 3,004 1,311 1,926
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 14,415 (23,770) 62,344

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 91,626 115,395 53,052

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 106,041 91,626 115,395



บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ 5 

บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
อตัราส่วนทางการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556 
 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.42 2.26 2.24
2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.50 1.46 1.43
3 อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 8.16 7.25 8.95
4 ระยะเวลาการเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 44.75 50.32 40.77
5 อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 3.79 5.33 4.35
6 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 96.26 68.48 83.91
7 อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 3.77 4.43 3.65
8 ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 96.70 82.45 100.07
9 Cash Cycle (วนั) 44.31 36.35 24.61

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

10 อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 38.13% 33.39% 34.85%
11 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 13.20% 9.51% 13.04%
12 อตัราก าไรสุทธิ (%) 10.39% 7.65% 10.30%
13 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 19.41% 15.45% 21.58%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)

14 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 14.31% 11.51% 15.29%
15 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 34.99% 24.72% 39.97%
16 อตัราส่วนการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.38 1.51 1.48

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)

17 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.36 0.34 0.41
18 อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) N/A 229.69 N/A
19 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) #DIV/0! 72.88% 56.41%

ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share Analysis)

20 จ านวนหุ้น (พนัหุ้น) 150,000 150,000 150,000
21 ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1 1 1
22 มูลคา่ตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 4.19 3.79 3.63
23 ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.81 0.59 0.78

อัตราการเจริญเติบโต (Growth Ratio) 

24 สินทรัพยร์วม (%) 11.81% -0.88% 12.56%
25 หน้ีสินรวม (%) 15.25% -13.38% 14.87%
26 ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (%) 10.64% 4.27% 11.63%
27 รายไดจ้ากการขาย (%) 2.33% 0.53% 0.91%
28 ตน้ทุนขาย (%) -4.96% 2.79% -1.47%
29 คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร (%) 6.07% 9.92% -0.76%
30 ก าไรสุทธิ (%) 38.97% -25.36% 22.14%
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
14.1 ผลการด าเนินงาน 

ภำยใตก้ำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีเป็นไปอยำ่งล่ำชำ้อนัเน่ืองมำจำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน อีกทั้งกลุ่ม
ประเทศตลำดเกิดใหม่ท่ีตอ้งเผชิญกบัภำวะยำกล ำบำกจำกรำคำสินคำ้โภคภณัฑท่ี์ปรับตวัลง รวมถึงเศรษฐกิจ
ของประเทศญ่ีปุ่นและแถบยโุรปท่ีมีกำรเติบโตไม่มำกนกั เป็นผลใหป้ริมำณกำรคำ้โลกซบเซำลงเป็นอยำ่งมำก 
ดว้ยสภำพแวดลอ้มจำกภำยนอกโดยทัว่ไปท่ีไม่สู้ดีนัก ประกอบกบัเศรษฐกิจภำยในประเทศท่ีขยำยตวัเพียง
เล็กนอ้ย อนัเป็นผลมำจำกกำรหดตวัของภำคกำรส่งออกและผลผลิตภำคอุตสำหกรรมซ่ึงมีทิศทำงลดลง ตำม
กำรชะลอตวัของอุปสงคใ์นต่ำงประเทศ รวมทั้งผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภยั
แลง้ และกำรเผชิญกบัเหตุกำรณ์ระเบิดบริเวณแยกรำชประสงคใ์นช่วงไตรมำส 3 มีผลท ำให้ผูบ้ริโภคเกิดควำม
ระมดัระวงัในกำรใชจ่้ำยมำกข้ึน  

ถึงแมว้ำ่เศรษฐกิจของประเทศไทยจะไดรั้บผลกระทบจำกปัจจยัดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัยงัคงรักษำระดบักำร
เติบโตของยอดขำยได ้โดยในปี 2558 บริษทัมียอดขำยเท่ำกบั 1,175 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2557 เป็นจ ำนวน 
26.72 ลำ้นบำท  แมว้่ำยอดขำยของบริษทัจะเพ่ิมข้ึนไม่มำกนกั เน่ืองจำกผลกระทบจำกปัจจยัทำงเศรษฐกิจ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัสำมำรถท ำก ำไรเพ่ิมข้ึนจำก 87.84 ลำ้นบำทในปี 2557 เป็น 122.07 ลำ้น
บำทในปี 2558 ซ่ึงเป็นผลมำจำกควำมพยำยำมในกำรบริหำรตน้ทุนขำย และค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆให้ลดลง ประกอบ
กบัรำคำน ้ ำมนัท่ีมีทิศทำงขำลง ท ำใหบ้ริษทัไดรั้บผลประโยชน์จำกรำคำน ้ ำมนัท่ีลดลงบำงส่วน 
(1) รายได้จากการขาย 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมทั้งส้ิน 1,175.25 ลำ้นบำทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.33 จำกงวดเดียวกนัของ
ปีก่อนท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรขำย 1,148.53 ลำ้นบำท โดยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑ์กลุ่มรักษำเน้ือไมจ้ ำนวน 
164.74 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.02 จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม รำยไดจ้ำกผลิตภณัฑก์ลุ่มก ำจดัแมลง
จ ำนวน 808.80 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.82 จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม รำยไดจ้ำกผลิตภณัฑก์ลุ่มท ำ
ควำมสะอำดจ ำนวน 180.03 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.32 จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม และรำยไดจ้ำก
ผลิตภณัฑ์กลุ่มอ่ืนๆ จ ำนวน 21.68 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.84 จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม ทั้งน้ีกำร
เพ่ิมข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรขำยเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเน่ืองจำกยอดขำยของผลิตภณัฑใ์หม่ และ
กำรเติบโตของยอดขำยตลำดส่งออกต่ำงประเทศ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศเท่ำกบั 1,096.63 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 26.14 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.44 กำร
เพ่ิมข้ึนของยอดขำยในประเทศเป็นผลมำจำกกำรออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ขำยเขำ้สู่ช่องทำงเดิมในประเทศ 
ส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรขำยในต่ำงประเทศเท่ำกบั 78.63 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 0.58 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.75 ปัจจยัส ำคญัท่ีท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำยในต่ำงประเทศเพ่ิมข้ึนไม่มำกมำจำกกำรเติบโตของปริมำณสินคำ้ท่ี
จ ำหน่ำยในประเทศออสเตรเลียในขณะท่ีอตัรำแลกเปล่ียนของเงินเหรียญออสเตรเลียมีมูลค่ำลดลง  

โดยหลกัรำยไดข้องบริษทัฯ มำจำกผลิตภณัฑ ์5 อนัดบัแรก มำจำกกลุ่มเชนไดร้ท์สเปรยร้์อยละ 46 เชนไดร้ท์
รักษำเน้ือไมร้้อยละ 14 เชนไดร้ท์สเตดฟำสร้อยละ 10 กลุ่มแชมพูสุนขัร้อยละ 10 กลุ่มทีโพลร้์อยละ 5 ซ่ึงในปี 
2558 รวมกนัสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรขำยสูงถึง 1,035 ลำ้นบำทให้กบับริษทัฯ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของ
รำยไดจ้ำกกำรขำยทั้งหมด   
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(2) รายได้อ่ืน 

บริษทัฯ มีรำยไดอ่ื้น เท่ำกบั 2.18 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 1.81 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 45 โดยมี
สดัส่วนต ่ำกวำ่ร้อยละ 1 ของรำยไดท้ั้งหมดของบริษทั ซ่ึงเป็น รำยไดด้อกเบ้ียรับจำกกำรลงทุนระยะสั้น รำยได้
จำกกำรขำยเศษวสัดุ ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์น และก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

(3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตน้ทุนขำยหลกัของบริษทัไดแ้ก่ตน้ทุนของวตัถุดิบซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 86 ของตน้ทุนขำยรวม โดยมีตน้ทุนขำย
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่ำแรงงำน ค่ำเส่ือมรำคำ และรำยกำรของแถมท่ีใชใ้นกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเป็นตน้ วตัถุดิบท่ีมี
มูลค่ำสูงท่ีสุดไดแ้ก่บรรจุภณัฑ ์รองลงมำคือสำรออกฤทธ์ิเขม้ขน้ (Active Technical Materials) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบ
น ำเขำ้  และสำรท ำละลำย (Solvent) ในปี 2558 วตัถุดิบ 3 ประเภทมีสดัส่วนเท่ำกบัร้อยละ 46.67  ร้อยละ 34.81 
และร้อยละ 18.52 ของตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด ตำมล ำดบั  

ตน้ทุนรำคำวตัถุดิบประเภทสำรออกฤทธ์ิเขม้ขน้มีควำมผนัผวนค่อนขำ้งต ่ำคือบริษทัสำมำรถเลือกซ้ือจำกหลำย
แหล่งทั้งแหล่งท่ีมีรำคำสูงแต่มีกำรถ่ำยทอดขอ้มูลทำงดำ้นเทคนิค (Technical data) อยำ่งยโุรป และญ่ีปุ่น และ
จำกแหล่งท่ีมีรำคำต ่ำไดแ้ก่ จีนและอินเดีย ซ่ึงมีขอ้มูลสนับสนุนทำงดำ้นเทคนิคน้อย ในปี 2558 บริษทัฯมี
ตน้ทุนขำยต ่ำลง เน่ืองจำกรำคำน ้ ำมนัท่ีลดลงท ำใหร้ำคำวตัถุดิบลดลงและโปรโมชัน่รำยกำรแถมสินคำ้พ่วงกบั
สินคำ้ปกติมีจ ำนวนลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ประกอบกบัควำมพยำยำมในกำรบริหำรตน้ทุนของวตัถุดิบและ
บรรจุภณัฑอ่ื์นๆ โดยคงคุณภำพสินคำ้เท่ำเดิม ท ำให้บริษทัฯ มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจำก
ร้อยละ 33.39 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 38.13 ในปี 2558 

บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2558 และปี 2557 เท่ำกบั 295.16 ลำ้นบำทและ 278.26 ลำ้นบำท
ตำมล ำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2558 สูงกว่ำงวดเดียวกนัของปีก่อนมีสำเหตุหลกัมำจำก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรวิจยัและพฒันำสินคำ้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน และจ ำนวนพนกังำนท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับกำรเติบโตของ
ยอดขำยในอนำคต 

(4) ก าไร 

ก ำไรสุทธิของบริษทัฯ ในปี 2558 และปี 2557 เท่ำกบั 122.07 ลำ้นบำท และ 87.84 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำ
ก ำไรสุทธิร้อยละ 10.39 และ 7.65 ตำมล ำดบั ก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 34.23 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.97 ก ำไร
สุทธิปรับเพ่ิมข้ึนมีสำเหตุมำจำกตน้ทุนสินคำ้ท่ีลดลงมำกประกอบกบัควำมพยำยำมในกำรบริหำรตน้ทุนขำย 
และค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆใหล้ดลง 

(5) อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2558 อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้นปรับตวัเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 15.45 เป็นร้อยละ 19.41 มีสำเหตุหลกัมำจำก
กำรเพ่ิมข้ึนของอตัรำก ำไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 7.65 ในปี 2557 มำเป็นร้อยละ 10.39 อย่ำงไรก็ตำม
ผูบ้ริหำรมีนโยบำยท่ีจะพยำยำมรักษำผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสูง  
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ท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีชดัเจนในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิ 
ประกอบกบักำรพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดในแต่ละช่วง ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของปี 
2556 - 2558 บริษทัฯ ไดมี้กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  

ผลการด าเนินงาน
ของปี 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

เงนิปันผล 
(ล้านบาท) 

อตัราการ
จ่าย 

2556 117.67 66.0 54.61% 
2557 87.84 60.0 68.31% 
2558 122.07 67.5 55.30% 
เฉลีย่ 109.19 64.5 59.41 % 

 

ส ำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2556 แบ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผล 2 คร้ัง คร้ังแรกเป็นกำร
จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำร 6 เดือนแรกเป็นเงิน 31.5 ลำ้นบำท และคร้ังท่ี 2 ส ำหรับผลประกอบกำร
งวด 6 เดือนหลงัเป็นเงิน 34.5 ลำ้นบำท ส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2557 แบ่งเป็นกำร
จ่ำยเงินปันผล 2 คร้ัง คร้ังแรกเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกเป็นเงิน 31.5 ลำ้น
บำท และคร้ังท่ี 2 ส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลงัเป็นเงิน 28.5 ลำ้นบำท ส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2558 แบ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผล 2 คร้ัง คร้ังแรกเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผล
ประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกเป็นเงิน 37.5 ลำ้นบำท และคร้ังท่ี 2 ส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลงัเป็น
เงิน 30 ลำ้นบำท 

14.2 ฐานะการเงนิ 

(1) สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 852.98 ลำ้นบำทเพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2557 จ ำนวน 
90.11 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.81 โดยมี (1) สินทรัพยห์มุนเวียนมีมูลค่ำ 504.11 ลำ้นบำทหรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 59.10 ของสินทรัพยร์วมและ (2) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมูลค่ำ 348.87 ลำ้นบำทหรือคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 40.90 ของสินทรัพยร์วม 

สินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 96.60 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 23.71 มีสำเหตุหลกัมำจำกเงินสดและเงินลงทุน
ชัว่ครำวเพ่ิมข้ึน 62.65 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 59.31 และสินคำ้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 48.21 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 30.45 
เป็นกำรบริหำรสินคำ้คงคลงัให้เพียงพอและสำมำรถจัดส่งทันตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนลดลง 6.49 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 1.83 มีสำเหตุหลกัมำจำกค่ำเส่ือมรำคำเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และค่ำตดั
จ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
 (2) หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 224.01 ลำ้นบำทเพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2557 จ ำนวน 29.65 
ลำ้นบำทหรือเท่ำกบัร้อยละ 15.25 เน่ืองจำกเจำ้หน้ีกำรคำ้และภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯ มีส่วนผูถื้อหุ้นรวมทั้งส้ิน 628.97 ลำ้นบำทเพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2557 จ ำนวน 
60.47 ลำ้นบำทหรือเท่ำกบัร้อยละ 10.64 โดยเป็นผลมำจำก 1) ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีจ ำนวน 126.47 ลำ้น
บำท 2) กำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 66 ลำ้นบำท 

(3) สภาพคล่องและกระแสเงนิสด 

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดจ้ำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนในปี 2558 จ ำนวน 147.51 ลำ้นบำทประกอบดว้ย
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 181.41 ลำ้นบำท 
สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน 33.87 ลำ้นบำทและหน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน 24.06 ลำ้นบำท 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 70.10 ลำ้นบำทในเงินลงทุนชัว่ครำวและค่ำซ้ือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และมี
กระแสเงินสดใชไ้ปจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 66 ลำ้นบำทซ่ึงมำจำกเงินปันผลจ่ำย 66 ลำ้นบำท บริษทัฯ มีเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือตน้ปีเท่ำกบั 91.63 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีเงินสดคงเหลือ ณ 31ธนัวำคม 
2558 จ ำนวน 106.04 ลำ้นบำท 

อตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วในปี 2558 สูงกวำ่ปี 2557 โดยอตัรำส่วนสภำพคล่อง
เพ่ิมข้ึนจำก 2.26 เท่ำเป็น 2.42 เท่ำ และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเพ่ิมข้ึนจำก 1.46 เท่ำเป็น 1.50 เท่ำ สำเหตุ
ท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกเงินสดและเงินลงทุนชัว่ครำวท่ีเพ่ิมข้ึนอยำ่งมำก 

(3) รายจ่ายลงทุน 

กำรลงทุนในสินทรัพยถ์ำวร (Capital Expenditure) ในช่วงปี 2547-2550 จดัวำ่เพ่ิมสูงข้ึนต่อเน่ือง เน่ืองจำก
บริษทัฯ มีแผนขยำยก ำลงักำรผลิตในส่วนของผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดในปี 2550 โดยบริษทัฯ ไดซ้ื้อท่ีดิน 18 
ไร่ในนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรวไ์วแ้ลว้ในช่วงเดือนธนัวำคม 2546 เพื่อเป็นฐำนกำรผลิตของผลิตภณัฑ์ท ำ
ควำมสะอำดและวำงแผนท่ีจะยำ้ยสำยกำรผลิตผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดมำจำกโรงงำนในปัจจุบนัและขยำย
ก ำลงักำรผลิตเพ่ิมเติมในกลุ่มสินคำ้อ่ืนเพ่ือใหส้ำมำรถผลิตสินคำ้ไดต้ำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีเพ่ิมข้ึนได ้ใน
ปี 2548 บริษทัฯ ไดท้ ำกำรลงทุนสร้ำงคลงัสินคำ้บนโรงงำนเดิมซ่ึงมีค่ำใชจ่้ำยในกำรลงทุนเป็นเงินประมำณ 45 
ลำ้นบำท นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัไดท้ ำกำรซ้ือเคร่ืองบรรจุสเปรย ์(Automatic Aerosol Filling Line) จำกประเทศ
องักฤษท่ีมีมูลค่ำกวำ่ 30 ลำ้นบำทในปี 2549 เพ่ือเพ่ิมก ำลงักำรผลิตสินคำ้สเปรยก์ ำจดัแมลงในบำ้นเรือนท่ีมี
ยอดขำยเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองมำโดยตลอดจำกกำรตอบรับท่ีดีของผูบ้ริโภค ในปี 2550 บริษทัฯ ไดท้ ำกำรก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดมูลค่ำทั้งโครงกำร 60 ลำ้นบำท ทั้งน้ีบริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยำยตลำดสินคำ้
สเปรยก์ ำจดัแมลงในตลำดภูมิภำคอำเซียนโดยมีมูลค่ำทั้งโครงกำรรำว 120 ลำ้นบำท โดยในปี 2557 - 2558 
บริษทัฯ ไดท้ ำกำรลงทุนสร้ำงโรงงำนผลิตสเปรยก์ ำจดัแมลงบนท่ีดินเดิมเพ่ือเพ่ิมก ำลงักำรผลิตสินคำ้สเปรย์
ก ำจดัแมลงในบำ้นเรือนไปแลว้ดว้ยเงินลงทุน 61.5 ลำ้นบำทในส่วนของอำคำรโรงงำน  

 

 (4) แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
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บริษทัฯ มีนโยบำยกำรบริหำรจดักำรโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมกบัลกัษณะของเงินทุน กล่ำวคือ กรณี
รำยจ่ำยลงทุนต่ำงๆ ของกำรขยำยโครงกำร บริษทัฯ จะใชแ้หล่งเงินทุนระยะยำว และบริษทัฯ จะใชแ้หล่งเงินกู้
ระยะสั้นในกรณีเงินทุนหมุนเวยีน 
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ มำจำกส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 26.26 และร้อยละ 73.74 ตำมล ำดบั 
จะเห็นวำ่ส่วนของหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจำกรอบกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบ
ต่ำงประเทศ จึงท ำใหอ้ตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจำกระดบัเดิมท่ี 0.34 มำเป็น 0.36 เท่ำ 
ส่วนของผูถื้อหุ้นไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 628.97 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนร้อยละ 10.64 ในปี 2558 บริษทัฯ ได้
จ่ำยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้เป็นเงิน 66 ลำ้นบำท เม่ือรวมกบัก ำไรเบ็ดเสร็จรวมท่ีไดรั้บจำกกำรด ำเนินงำนปี 2558 
ท ำใหบ้ริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 60.47 ลำ้นบำท 

14.3 ปัจจยัและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมผีลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 (1) การพฒันาผลติภณัฑ์ 

กำรเสนอสินคำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำยเป็นหน่ึงในปัจจยัส ำคญัท่ีผลกัดนัควำมส ำเร็จของบริษทัมำโดยตลอด  
ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่จ ำเป็นตอ้งมีกำรเสนอรูปใหม่ๆ ออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเน่ืองแมจ้ะเป็นผลิตภณัฑ์เดิม 
ทั้งน้ี เพ่ือกระตุน้ยอดขำยในช่วงหลงัจำกออกขำยจนเป็นท่ีนิยมติดตลำดแลว้ ผูบ้ริหำรจึงไดต้ั้งเป้ำหมำยท่ีจะ
เพ่ิมจ ำนวนสินคำ้ท่ีมีเสนอใหก้บัผูบ้ริโภคไม่ต ่ำกวำ่ 10 สินคำ้ต่อปี ทั้งจำกกำรเพ่ิมขนำดบรรจุภณัฑข์องสินคำ้
เดิมและจำกกำรพฒันำสินคำ้ใหม่ ซ่ึงจะช่วยบริษทัเขำ้ถึงควำมตอ้งกำรท่ีมีอยูเ่ดิมแต่ไม่มีสินคำ้เสนอและเขำ้ถึง
ตลำดใหม่ๆ ท่ีบริษทัยงัไม่สำมำรถเขำ้ถึงไดใ้นปัจจุบนั 

(2) การขยายก าลงัการผลติ 

ในปี 2546 เพื่อรองรับยอดขำยท่ีจะตอ้งเติบโตในอนำคต บริษทัฯ จึงไดมี้แผนกำรท่ีจะขยำยก ำลงักำรผลิตตั้งแต่
ในช่วงปี 2547-2550 โดยกำรก่อสร้ำงโรงงำนใหม่บนท่ีดิน 18 ไร่ท่ีซ้ือไวใ้นช่วงเดือนธนัวำคม 2546  ใชเ้งิน
ลงทุนในโรงงำนใหม่รวม 60 ลำ้นบำท โรงงำนใหม่น้ีจะใชเ้ป็นฐำนกำรผลิตของผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด
ทั้งหมด ซ่ึงท ำใหบ้ริษทัสำมำรถขยำยก ำลงักำรผลิตในสำยอ่ืนๆ ไดใ้นโรงงำนเดิม จำกนั้นในปี 2557 บริษทัฯ มี
แผนท่ีจะขยำยตลำดไปยงัประเทศภูมิภำคอำเซียน จึงได้มีแผนขยำยก ำลงักำรผลิตโรงงำนผลิตสเปรยเ์พ่ือ
รองรับยอดขำยผลิตภณัฑ์สเปรยก์ ำจดัแมลงท่ีคำดว่ำจะเติบโตข้ึนอีกในช่วง 5 ปีขำ้งหน้ำ โดยจะก่อสร้ำง
โรงงำนบนท่ีดิน 18 ไร่ท่ียงัเหลือเพื่อใชผ้ลิตสเปรยก์ ำจดัแมลงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงแห่งจำกโรงงำนเดิมบนท่ีดิน 10 
ไร่ท่ีมีโรงงำนผลิตภณัฑส์เปรยก์ ำจดัแมลงอยูแ่ลว้ ่ 
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(3) การพฒันาช่องทางการจ าหน่าย 

หลงัจำกท่ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งผูแ้ทนจ ำหน่ำยเขตไดค้รอบคลุม 76 จงัหวดัทัว่ประเทศในช่วงเดือนธนัวำคม 2546 
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของบริษทัโดยรวมจึงมีประสิทธิภำพข้ึนโดยเฉพำะในเขตภูมิภำคท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุน
จำกผูแ้ทนจ ำหน่ำยท่ีมีควำมคุน้เคยและควำมช ำนำญพ้ืนท่ีในแต่ละเขต กำรเติบโตของยอดขำยในเขตนอก
กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเป็นแรงส ำคญัในกำรผลกัดนัใหบ้ริษทัมีรำยไดสู่้ระดบัท่ีสูงกวำ่ 1,000 ลำ้นบำทต่อ
ปี นอกจำกน้ีในปี 2549 บริษทัยงัไดว้ำงแผนในกำรขยำยตลำดเคมีเกษตรและตลำดส่งออกเพ่ือเพ่ิมยอดขำย 
โดยกำรใชค้วำมรู้ควำมช ำนำญดำ้นเคมีป้องกนัและก ำจดัแมลงและใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิมแลว้เป็นฐำนในกำร
เจำะเขำ้ไปในตลำดดงักล่ำว ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัหำทีมงำนบุคลำกรผูมี้ควำมเช่ียวชำญในตลำดสินคำ้ดงักล่ำวเขำ้มำ
ร่วมงำนในปี 2549 โดยในปี 2552 บริษทัฯ ไดล้งทุนก่อตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศออสเตรเลียเพ่ือส่งเสริมและ
ขยำยช่องทำงกำรส่งออกสินคำ้ไปยงัประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงกำรจดัตั้งแผนกใหม่เพ่ือกำร
ส่งออกสินคำ้ไปยงัประเทศภูมิภำคอำเซียนโดยไดจ้ดัหำทีมงำนบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญในตลำดภูมิภำค
อำเซียนเขำ้มำร่วมงำนในปี 2557 – 2558 ซ่ึงจะท ำใหย้อดกำรส่งออกในอนำคตเพ่ิมข้ึนตำมแผนกำรขยำยธุรกิจ 

(4) ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

ตน้ทุนวตัถุดิบถือเป็นคำ่ใชจ่้ำยหลกัในกำรผลิตคือ คิดเป็นร้อยละ 86 ของตน้ทุนขำย วตัถุดิบหลกั อำทิเช่น ก๊ำซ
หุงตม้ (LPG) และสำรท ำละลำย (Solvent) ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะผนัผวนมำกในอนำคตเช่นเดียวกบัในช่วง 2-3 ปีท่ี
ผ่ำนมำ เพรำะควำมไม่แน่นอนของภำวะตลำดโลกทั้งในเร่ืองปริมำณกำรผลิตและปริมำณควำมตอ้งกำรของ
วตัถุดิบแต่ละรำยกำร รำคำวตัถุดิบสำมำรถผนัผวนไดท้ั้งเพ่ิมข้ึนและลดลงซ่ึงอยูเ่หนือควำมควบคุมของบริษทั
ฯ ดังนั้น เพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกวิกฤตกำรณ์ดังกล่ำวบริษทัฯ ได้เน้นกำรควบคุมตน้ทุนและค่ำใช้จ่ำย 
ปรับเปล่ียนวิธีกำรท ำงำน ตลอดจนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและผลผลิตในกำรท ำงำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ อยำ่ง
ใกลชิ้ด เช่น กำรเปล่ียนระบบกำรจดัซ้ือและควบคุมกำรผลิตสินคำ้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดรำยจ่ำยลง 
เป็นตน้ 

(5) ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

จำกกำรท่ีอุตสำหกรรมเคมีภณัฑเ์พ่ือกำรอุปโภคมีภำวะกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงมำกทั้งในตลำดสเปรยก์ ำจดัแมลง
และตลำดผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำด มีผลให้บริษทัฯ ตอ้งเพ่ิมค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำยเพ่ือกำรแข่งขนั
และเพ่ิมระดบัยอดขำย จึงมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ พอสมควร บริษทัฯ จึงไดว้ำงแผนลด
ควำมเส่ียงดว้ยกำรรุกเขำ้สู่ตลำดใหม่และผสมผสำนกำรน ำผลิตภณัฑใ์หม่เขำ้สู่ตลำดใหญ่บำ้งเล็กบำ้ง โดยใช้
ขอ้ไดเ้ปรียบของตรำสินคำ้ท่ีเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคอยำ่งดีแลว้ และสร้ำงเครือข่ำยกำรกระจำยสินคำ้ให้ได้
ลึกและทัว่ถึงในเวลำท่ีสั้นท่ีสุด 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษทัไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง
วำ่ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผูอ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 
นอกจำกน้ี บริษทัขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีไดแ้สดงขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทัแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญั
ของบริษทัอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว และบริษทั
ไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน  ณ  วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2559 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 

ในกำรน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกบัท่ีบริษทัไดรั้บรองควำมถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมำยให ้นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมือช่ือของนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ ก ำกบัไว ้บริษทัจะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูล
แลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้” 
 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

 
ช่ือ    ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 

 
1. นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร  

2. นำยสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ กรรมกำรผูจ้ดักำร  

ผูรั้บมอบอ ำนำจ 

 
1. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ เลขำนุกำรบริษทั - วรสิทธ์ิ เคหะเสถยีร - 
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ทั้ ง น้ี   ม ำ ต ร ำ  89/ 20 * * *  แ ห่ ง พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์  พ . ศ .  2535  
ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก ำหนดใหก้รรมกำรและ
ผูบ้ริหำรตอ้งร่วมกันรับผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในควำมเสียหำยใด ๆ อนัเกิดข้ึนเน่ืองจำกกำร
เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้หรือประชำชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ควำมท่ีเป็นเท็จในสำระส ำคญัหรือปกปิด 
ขอ้ควำมจริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสำระส ำคญัในกรณีของงบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำ เ นินงำนของบริษัทหรือรำยงำน อ่ืนใด ท่ีต้อง เ ปิดเผยตำมมำตรำ 56 หรือมำตรำ  199 โดยมิได้จ ำกัด 
ควำมรับผิดไวเ้ฉพำะกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสำรดงักล่ำวเท่ำนั้น  
อย่ ำ ง ไ ร ก็ ดี  ก ร รมกำรห รื อผู ้บ ริห ำ ร ซ่ึ งส ำม ำรถ พิ สู จน์ ไ ด้ว่ ำ โ ดยต ำ แห น่ งหน้ ำ ท่ี ตนไ ม่อ ำจ ล่ ว ง รู้ 
ถึงควำมแทจ้ริงของขอ้มูลหรือกำรขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น ยอ่มไม่มีควำมรับผิดตำมมำตรำ 89/20 
 
หมำยเหตุ   ***  ใช้บังคับกับบริษัท ท่ีอยู่ภำยใต้บังคับของหมวด 3/1  แ ห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย ์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535 ซ่ึงแก้ไขเ พ่ิมเ ติมโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่ำนั้น 
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เอกสำรแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
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เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 2 

(1) รำยละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหำรและผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน)  

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวน
หุ้น 

(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

1.  นายชนินทร์ เย็นสุดใจ 
ประธำนกรรมกำร กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 
Mr. Chanin Yensudchai  
Chairman of the Board of Director, 
Audit committee and Independent 
Director  

56 ไม่มี 2556 - ปัจจุบนั 
 
2555 - 2556 
 
2553 - 2555 
 
2552 - 2553 

ประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
 
กรรมกำร 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
 
บมจ. จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำภำค
ตะวนัออก  
กลุ่มโรงพยำบำลบำงปะกอก 9 อินเตอร์
เนชัน่แนล 
บมจ. ยำนภณัฑ ์

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
พลงังำนและสำธำรณปโภค 
 
กำรแพทย ์
 
ยำนยนต ์

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  
สถำบนัวสูเตอร์โพลีเทคนิค วสูเตอร์ 
แมสซสซูเซท สหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำตรี วศิวกรรมไฟฟ้ำ มหำวทิยำลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 

-  หลกัสูตร DAP 32/2548 จำก Thai- IOD 
-  หลกัสูตร DCP 57/2548 จำก Thai- IOD 
-  หลกัสูตร RCP 11/2548 จำก Thai- IOD 
-  หลกัสูตร RCC 2/2550 จำก Thai- IOD 

 
 

2. นายไพศาล พิพฒันกุล 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน, กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 
Mr. Phaisan Phipatanakul 
Chairman of the Nomination and 
Remuneration Committee, Audit 
Committee and Independent 
Director 
 
 

71 ไม่มี 2547 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2536 - 2546 

ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และพิจำรณำค่ำตอบแทน, 
กรรมกำรตรวจสอบ  และ
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
 
 
 
บจก. ศกัด์ิไชยสิทธ์ิ 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
 
 
ผลิตเคมีภณัฑ ์

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  มหำวทิยำลยั
เซนตห์ลุยส์ สหรัฐอเมริกำ 

-  ปริญญำตรี นิติศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-  หลกัสูตร DAP 13/2547 จำก Thai- 
IOD 



บริษทั   เชอร์วูด้   เคมิคอล  จ ำกดั (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 3 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวน
หุ้น 

(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

3. นายวิชิต แย้มบุญเรือง 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอิสระ 
 
Mr. Vichit Yamboonruang 
Chairman of Audit Committee and 
Independent Director  

74  ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
2543 - ปัจจุบนั 
 
2542 - ปัจจุบนั 
2553 - 2556 
2546 - 2556 
 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล  
 
บมจ.วคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์
บมจ. จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล 
 
บมจ.เอกรัฐวศิวกรรม 
บจก. เพียวสัมมำกร ดีเวลลอปเมน้ท ์
บมจ.ระยองเพียวริฟำยเออร์ 
 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
วสัดุก่อสร้ำง 
ธุรกิจโทรคมนำคมและเทคโนโลยี
ส่ือสำร 
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 
พฒันำธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
พลงังำนและสำธำรณูปโภค  
(โรงกลัน่น ้ ำมนั) 
 

- ปริญญำเอก School of Public and 
International Affairs, University of  
Pittsburgh สหรัฐอเมริกำ 

-  ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์, Columbia 
University สหรัฐอเมริกำ 

-  ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ คณะพำณิชย์
ศำสตร์และกำรบญัชี จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- หลกัสูตร ACP 2/2547 จำก Thai- IOD  
- หลกัสูตร DAP 15/2547 จำก Thai- IOD 
- หลกัสูตร DCP 51/2547 จำก Thai- IOD 
- หลกัสูตร RCP 14/2547 จำก Thai- IOD 

 
 

4. นายประจักษ์ ต้ังคารวคุณ 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั 
Mr. Prachak Tangkaravakoon 
Director 

71 400 หุน้ 
(0.00 %) 

2539 - ปัจจุบนั 
2537 - ปัจจุบนั 
2537 - ปัจจุบนั 
2532 - ปัจจุบนั 
2532 - ปัจจุบนั 
2531 - ปัจจุบนั 
2520 - ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนบริหำร 
ประธำนบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
บจก. ทำคำตะ-ทีโอเอ 
บจก. ทีโอเอ-ยเูน่ียน เพน้ท ์(ประเทศไทย) 
บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดสัตรีส์ 
บจก. ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด)์ 
บจก. ทีโอเอ-แซนเกียว อินดสัตรีส์ 
บจก. ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
ผลิตเขม็ขดันิรภยั 
จ ำหน่ำยสีทำเฟอร์นิเจอร์ 
ผลิตและจ ำหน่ำยกำวอลัคิล, ลำเทกซ์ 
จ ำหน่ำยสีชนิดต่ำงๆ 
ผลิตกระดำษทรำยน ้ำ 
ผลิตและจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
 

- MINI  MBA มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรี มหำวทิยำลยักรุงเทพธนบุรี 
- หลกัสูตร DAP จำก Thai- IOD 
 



บริษทั   เชอร์วูด้   เคมิคอล  จ ำกดั (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 4 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวน
หุ้น 

(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

5. นายชินวฒัน์ อศัวโภคิน 
กรรมกำร 
Mr. Chinawat Assavapokee 
Director 

41 ไม่มี ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2549 - 2556 
2555 
 
 
2555 
 
2555 

กรรมกำร 
ทนำยควำมหุน้ส่วน 
 
ทนำยควำมหุน้ส่วน 
กรรมกำร และประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง 
กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
บจก.ฮนัตนั แอนด ์วลิเล่ียมส์ (ไทยแลนด)์ 
จ  ำกดั 
บจก. เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี 
บมจ. จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำภำค
ตะวนัออก  
 
บมจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 
 
บจก. ประปำบำงปะกง  
บจก. ประปำฉะเชิงเทรำ  
บจก. ประปำนครสวรรค ์
 
 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
กฎหมำย 
 
กฎหมำย 
จ ำหน่ำยน ำดิบ  น ้ ำประปำ 
 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำสะอำดออกแบบ 
ก่อสร้ำง 
ผลิต ขำยน ้ำประปำ บำดำล 

- ปริญญำโท นิติศำสตร์ University of 
Washington 

- ปริญญำตรี นิติศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- หลกัสูตร Executive Development 
Program SET 

6. นายวีระ ชินกนกรัตน์ 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั  
Mr. Veera Chinkanokrat 
Director 
 

60 1,000,000 
หุน้  

(0.67 %) 

2547 - ปัจจุบนั 
2539 - 2555 

กรรมกำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรและ
รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรโรงงำน 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- ปริญญำตรี วศิวกรรมศำสตร์บณัฑิต 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- หลกัสูตร DAP 14/2547 จำก Thai- IOD 
- หลกัสูตร DCP 85/2550 จำก Thai- IOD 
- หลกัสูตร RCC 15/2555 จำก Thai- IOD 

 
 



บริษทั   เชอร์วูด้   เคมิคอล  จ ำกดั (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 5 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวน
หุ้น 

(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

7. นายวนรัชต์ ต้ังคารวคุณ 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั 
Mr. Vonnarat Tangkaravakoon 
Director 

44 240,800 
หุน้  

(0.16 %) 

2555 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
ประธำนบริษทั 
กรรมกำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
บจก. ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 
บจก. ทีโอ เคมีคอล อินดสัตรีส์ 
บจก. ไอทีโอเอ ออโตเ้ซลส์ 
 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
ผลิตและจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
ผลิตและจ ำหน่ำยกำวอลัคิล, ลำเทกซ์ 
จ ำหน่ำยรถยนต ์

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

8. นายพฒันา สุคนธรักษ์ 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั 
Mr. Patana Sukontarug 
Director 

32 900,000 
หุน้  

(0.60 %) 

2558 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
2555 - 2556 
2551 - 2554 
2548 - 2549 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
นกัวเิครำะห์ 
วศิวกรวเิครำะห์ 
วศิวกรจดัซ้ือ 

บจก. แบรนด ์คอนเนค ภูเก็ต 
บจก. เดอะแกลเลอร่ีเขำใหญ่ 
บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
บมจ. ปตท.เคมีคอล  
บมจ. ไทยออยล ์ 

ขำยเคร่ืองด่ืมมีส่วนผสมแอลกอฮอล ์
อสังหำริมทรัพย ์
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
ปิโตรเคมี และเคมีภณัฑ์ 
ปิโตรเคมี และเคมีภณัฑ์ 
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 

- ปริญญำโท กำรจดักำรโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทำน มหำวทิยำลยั Greenwich 
องักฤษ 

- ปริญญำตรี วศิวกรรมศำสตร์ สถำบนั 
เทคโนโลยนีำนำชำติสิรินธร 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- หลกัสูตร DAP 105/2556 จำก Thai-
IOD 

- หลกัสูตรโครงกำรส่งเสริมกำรจดักำรท่ี
ย ัง่ยนืของผูป้ระกอบกำรวสิำหกิจขนำด
กลำงและขนำดยอ่ม K SME  รุ่น 10 
จำกธนำคำรกสิกรไทย  

- Real Estate Development Of 
Chulalongkorn University  RE-CU รุ่น 
36 จำกจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- หลกัสูตรประกำศนียบตัรผูน้  ำยคุใหม่
ในระบอบประชำธิปไตย  ปนป. รุ่น 3
จำกสถำบนัพระปกเกลำ้  



บริษทั   เชอร์วูด้   เคมิคอล  จ ำกดั (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 6 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวน
หุ้น 

(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

- หลกัสูตรนกับริหำรรุ่นใหม่เพ่ืองำน
พิทกัษสั์นติรำษฎร์ บพส. รุ่น 3 จำก
โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ  

- Academy of Business Creativity  ABC 
รุ่น 5 มหำวทิยำลยัศรีปทุม 
 
 

9. นายสุคุณ ตันติเจริญเกยีรติ 
กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร  
Mr.Sukun Tanticharoenkiat 
Director and Managing Director 

53 ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
2544 - 2555 
 
 
2532 - 2544 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำ
ผลิตภณัฑแ์ละขำย
อุตสำหกรรม 
ท่ีปรึกษำดำ้นอำชีวอนำมยั 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
 
 
บจก. เชลลแ์ห่งประเทศไทย 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำมนัและเคมีภณัฑ ์

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำโท สำขำวทิยำศำสตร์กำร
อำหำร Auburn University, USA 

- ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

-  หลกัสูตร DAP 99/2555 จำก Thai- IOD 
- หลกัสูตร DCP 171/2556 จำก Thai- IOD 

 
 

10. นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์  
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
Mr. Pravit Techavijit  
Deputy Managing Director 

46 50,000 
หุน้  

(0.03 %) 

2558 - ปัจจุบนั 
2547 - 2558 
 
2546 - 2547 
 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำยและ 
กำรตลำด 
ผูจ้ดักำรตรำสินคำ้  

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
 
บจก. ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง  

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
พำณิชย ์

-  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-  ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
 



บริษทั   เชอร์วูด้   เคมิคอล  จ ำกดั (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 7 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวน
หุ้น 

(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

11. นายภิญโญ วิทิตยานนท์ 
ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำ
ผลิตภณัฑ ์ 
Mr.Pinyo Vititayanon  
Ass. Product Development and 
Industrial Market Director 

55 30,000 
หุน้  

(0.02 %) 

2547 - ปัจจุบนั 
 
2546 - 2547 
 
2539 - 2546 

ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำ
ผลิตภณัฑ ์
ผูจ้ดักำรแผนกผลิตภณัฑ์
พิเศษ 
ผูจ้ดักำร ผลิตภณัฑพ์ิเศษ 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
 
บจก. บีเอเอสเอฟ   
 
บจก. อเมริกนั ไซอำนำมิค 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์
 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภณัฑแ์ละเกษตร 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำโท วทิยำศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

- ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์ (เกษตร-กีฏ
วทิยำ)  มหำวทิยำเกษตรศำสตร์ 
 
 

12. นายชูพงศ์ สุขสมบูรณ์ 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยผลิตและวศิวกรรม
อำวโุส  
Mr.Chupong Suksomboon Senior 
Production and Engineering 
Manager 
 
 

52 ไม่มี 2541 - ปัจจุบนั 
 
2532 - 2540 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยผลิตและ
วศิวกรรมอำวโุส 
ผูจ้ดักำรแผนกเทคนิค และ
ซ่อมบ ำรุง 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
 
บจก.ลอ็กซเล่ย ์อลูมิเนียมและวศิวกรรม 
 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ติดตั้ง ผนงั กระจก อำคำรสูง 

- ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำร
จดักำรอุตสำหกรรม มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง 

- ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลยั 
รำชภฏักำญจนบุรี 

13. นายสัญญา หาญสุโพธิพนัธ์  
ผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซ้ือและระบบคุณภำพ 
Mr.Sanya Hansupotipun 
Purchasing and Quality Control 
Manager 
 
 

51 ไม่มี 2556 - ปัจจุบนั 
 
2543 - 2556 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซ้ือและระบบ
คุณภำพ 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
 
บจก. คิวแฟค 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิตสำรเคมีทำงกำรเกษตร 

-  ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์เคมี 
มหำวทิยำลยัมหิดล 



บริษทั   เชอร์วูด้   เคมิคอล  จ ำกดั (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 8 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวน
หุ้น 

(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

14. นางสาวนภสร ปัญจเชษฐกุล  
ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์ 
Ms. Napasorn Panchachettakul 
Human Resource Manager 

51 ไม่มี 2548 - ปัจจุบนั
2547 - 2548 
 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์
ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์
และงำนธุรกำร 
 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
บจก. ฐำนกำรพิมพ ์

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
ผลิตส่ิงพิมพ ์

- ปริญญำโท กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์
และองคก์ำร สถำบนับณัฑิตพฒัน 
บริหำรศำสตร์ 

- ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง 

15. นางสาวอมรรัตน์ กรีติไพบูลย์  
ผูจ้ดักำรแผนกออกแบบบรรจุภณัฑ์
และพำณิชยธุ์รกิจอำวโุส  
Ms. Amornrat Keeratipybool 
Senior Package Design and E-
Business Manager 
 

50 ไม่มี 2541 - ปัจจุบนั 
 
2535 - 2540 

ผูจ้ดักำรแผนกออกแบบบรรจุ
ภณัฑแ์ละพำณิชยธุ์รกิจอำวโุส 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำน
ลูกคำ้ 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
 
บจก. เจนิซิส แอดเวอร์ไทซ่ิง 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์
 
โฆษณำ 

- ปริญญำโท ออกแบบอุตสำหกรรม Pratt 
Institute New York สหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ โฆษณำและ
กำรตลำด มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

16. นายสุทิน วาดนะรัตน์ 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยสำรสนเทศและงำน
ธุรกำร  
Mr.Sutin Wadnarat 
IT and Administration Manager 
 

48 ไม่มี 2543 - ปัจจุบนั 
 
2534 - 2542 

  ผูจ้ดักำรฝ่ำยสำรสนเทศ และ 
  งำนธุรกำร 
  ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
 
บจก. แพมโก ้

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์
 
ท่ีปรึกษำทำงบญัชี 

- ปริญญำตรี บญัชี มหำวทิยำลยัรำชภฏั 
รำชนครินทร์ 

17. นายชาญเดช ป้ันตระกูล  
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 
Mr.Chandech Pantrakul 
Accounting Manager 
 

47 ไม่มี 2539 - ปัจจุบนั 
2535 - 2539 

  ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 
  เจำ้หนำ้ท่ีบญัชี 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
บจก. เชลลแ์ห่งประเทศไทย 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

- ปริญญำตรี บญัชี มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 



บริษทั   เชอร์วูด้   เคมิคอล  จ ำกดั (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 9 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวน
หุ้น 

(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

18. นายเถกงิพล เหล่าพิสุทธ์ิ 
เลขำนุกำรบริษทั, ผูจ้ดักำรฝ่ำย
กำรเงินและนกัลงทุนสัมพนัธ์  
Mr. Thakerngbol Laobisuddhi 
Company Secretary, Finance and 
Investor Relation Manager 

39 ไม่มี 2547 - ปัจจุบนั 
 
2546 - 2547 
 
 

เลขำนุกำรบริษทั ผูจ้ดักำรฝ่ำย
กำรเงินและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
นกัวเิครำะห์อำวโุส 

บมจ. เชอร์วูด้ เคมิคอล 
 
บรรษทั เงินทุนอุตสำหกรรม แห่ง
ประเทศไทย 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์
 
สถำบนักำรเงิน 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจกำรเงิน 
University of Exeter องักฤษ  

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจกำรเงิน 
มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั 

- หลกัสูตร DCP จำก Thai- IOD 
- หลกัสูตรเลขำนุกำรบริษทั 

 

หมำยเหต:ุ นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ เป็นบุตรนำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ 



บริษทั   เชอร์วูด้   เคมิคอล  จ ำกดั (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 2 หนำ้ 1 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ 2 
รำยละเอียดเก่ียวกบักำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ 

บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
   



บริษทั   เชอร์วูด้   เคมิคอล  จ ำกดั (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 2 หนำ้ 2 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของ 
บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

  

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

 TOA 
1. นำยชนินทร์ เยน็สุดใจ X  
2. นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ D D 
3. นำยสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ D, M  
4. นำยวรีะ ชินกนกรัตน์ D  
5. นำยพฒันำ สุคนธรักษ ์ D  
6. นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ D X, D, M 
7. นำยขจร ตรีสุโกศล D  
8. นำยไพศำล พิพฒันกลุ D  
9. นำยวชิิต แยม้บุญเรือง D  
10. นำยภิญโญ วทิิตยำนนท ์ M  
11. นำยประวทิย ์เตชะวจิิตร์ M  
12. นำยชูพงศ ์สุขสมบูรณ์ M  
13. นำยสญัญำ หำญสุโพธิพนัธ์ M  
14. นำงสำวนภสร ปัญจเชษฐกลุ M  
15. นำงสำวอมรรัตน์ กีรติไพบูลย ์ M  
16. นำยสุทิน วำดนะรัตน ์ M  
17. นำยชำญเดช ป้ันตระกลู M  
18. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ M  

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, M  = ผู้บริหาร 
 

 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (TOA) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยสีทำบำ้น สีอุตสำหกรรม เคมีภณัฑ ์
และจ ำหน่ำยสีทำบำ้น



บริษทั   เชอร์วูด้   เคมิคอล  จ ำกดั (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ 1 

เอกสำรแนบ 3 
รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน  

และหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทั 
 
บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) ไดแ้ต่งตั้งใหบ้ริษทัสอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั เพื่อท ำหนำ้ท่ีปฏิบติังำน

เป็นหวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยใน ซ่ึงนำงสำวกรกช วนสวสัด์ิ เป็นผูรั้บมอบหมำยจำกบริษทั ธรรมนิติ ใหเ้ป็นผูดู้แล
งำนตรวจสอบภำยในของบริษทั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ นำงสำวกรกช วนสวสัด์ิ 
ต ำแหน่ง  ผูจ้ดักำร 
คุณวฒิุกำรศึกษำ  - ปริญญำตรี คณะวทิยำศำสตร์ประยกุต ์สำขำวทิยำกำรคอมพิวเตอร์ สถำบนัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลำ้พระนครเหนือ 
- ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำบญัชี มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

ประวติักำรอบรม - หลกัสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบติั 
- อบรมหลกัสูตร IT Audit ของสภำวชิำชีพบญัชี 
- อมรมประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยใน CPIAT 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  - 10 ปี ดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน



บริษทั   เชอร์วูด้   เคมิคอล  จ ำกดั (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 4 หนำ้ 1 

 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ 4 
รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์น 

 
 
 

ไม่มี



บริษทั   เชอร์วูด้   เคมิคอล  จ ำกดั (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 1 

 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ 5 
อ่ืนๆ  

 
 
 

ไม่มี 


