บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษทั เชอร์ ว้ดู เคมิคอล จากัด (มหาชน)
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
สารบัญ
หัวข้ อ

หน้ า

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ปั จจัยควำมเสี่ ยง
ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร
9. กำรกำกับดูแลกิจกำร
10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
11. กำรควบคุมภำยใน และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
12. รำยกำรระหว่ำงกัน
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
14. กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษทั
เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริ ษทั ย่อย
เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนผูต้ รวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนกำกับดูแล
กำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั (Compliance)
เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
เอกสำรแนบ 5 อื่นๆ

1
5
25
27
28
29

1
2
8
20
24
27

1
6

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิ คอล จำกัด มหำชน (“บริ ษทั ฯ”) ประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจำหน่ ำยเคมี ภณ
ั ฑ์ที่ใช้ใน
บ้ำนเรื อน อุตสำหกรรม สำธำรณสุขชุมชน และเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อกำรเกษตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2538 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 30 ล้ำนบำท โดยกลุ่มบริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ งประมูลซื้ อธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์บำงส่ วน
จำกบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จำกัด ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกเชลล์ไดร้ท์ (Shelldrite)
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดอเนกประสงค์ทีโพล์ (Teepol) แชมพูสุนัขเชนกำร์ ด (Chaingard) กลุ่มสำรกำจัดแมลง
สำธำรณสุ ขชุมชนวำโปน่ำ (Vapona) และน้ ำยำฉี ดหรื อแช่รักษำเนื้ อไม้ดีวำเทิ ร์น (Devatern) บริ ษทั ฯ เริ่ มรับโอน
กิจกำรและดำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2539 โดยมีทีมงำนเคมีเคหะภัณฑ์ของบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทยเป็ น
ผูบ้ ริ หำรและต่อมำได้เข้ำร่ วมเป็ นผูถ้ ือหุ ้น ในช่วงปี 2544 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มแผนงำนกำรเปลี่ยนเครื่ องหมำยกำรค้ำของ
ผลิตภัณฑ์ “เชลล์ไดร้ท์” เป็ น “เชนไดร้ท์” เมื่อสิ ทธิ กำรใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำเชลล์ไดร้ท์สิ้นสุ ดลง ต่อมำเมื่อธุรกิ จ
ขยำยตัวขึ้นบริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 60 ล้ำนบำท และ 120 ล้ำนบำทตำมลำดับ และ เมื่อวันที่ 9
เมษำยน 2547 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 120 ล้ำนบำท
เป็ น 150 ล้ำนบำท โดยกำรนำหุ ้นสำมัญใหม่เสนอขำยให้กบั ประชำชนทัว่ ไปพร้อมกับนำบริ ษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ใหม่ และเริ่ มทำกำรซื้อขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม
2547
บริ ษทั ฯ กำหนดทิศทำงระยะยำว วิสยั ทัศน์และพันธกิจ ซึ่งสรุ ปโดยสังเขปได้ ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็ นผูผ้ ลิตเคมีภณั ฑ์ช้ นั นำที่ยกระดับคุณภำพของสุขภำพและสุขอนำมัย
พันธกิจ (Mission) ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพระดับสำกล และสร้ำงตรำสิ นค้ำของตนเองในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ป้ องกันและกำจัดแมลง กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนำมัยของสัตว์เลี้ยง และกลุ่มผลิตภัณฑ์
ทำควำมสะอำดสำหรั บผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป งำนสำธำรณสุ ขชุมชน เคมีเกษตรกรรมและผูใ้ ช้แบบอุตสำหกรรมด้วย
ควำมใส่ใจที่จะลดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯ มีแผนในกำรพัฒนำสิ นค้ำใหม่ๆ เพื่อออกวำงจำหน่ำยในตลำด และขยำย
ตลำดสิ นค้ำของบริ ษทั ไปในต่ำงประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ตลำดในภูมิภำคอำเซียน หรื อ AEC
1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
ธันวำคม 2538

จดทะเบียนบริ ษทั ในนำม บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้ำนบำท โดยมีผู ้
ถือหุน้ คือบริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ (ปลำฉลำม) จำกัดที่เป็ นผูแ้ ทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชลล์ไดร้ท์ ซึ่ ง
ภำยหลังได้มีกำรรวมเข้ำกับบริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) กลำยเป็ นบริ ษทั เดียวและเป็ นผู ้
ถือหุน้ แทน

มิถุนำยน 2539

ทีมงำนเคมีเคหะภัณฑ์จำกบริ ษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เริ่ มเข้ำร่ วมงำนกับบริ ษทั พร้อมรับ
โอนและดำเนิ นธุ รกิ จผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์รักษำเนื้ อไม้ ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภำยใต้ชื่อกำรค้ำ เชลล์ไดร้ท์ (Shelldrite) เชนกำร์ ด (Chaingard)
ส่วนที่ 1 หน้ำ 1

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
สเตดฟำส (Stedfast) ดีวำเทิร์น (Devatern) วำโปน่ำ (Vapona) และทีโพล์ (Teepol) ต่อจำกบริ ษทั
เชลล์แห่งประเทศไทย ที่มีนโยบำยที่จะยุติกำรดำเนิ นธุรกิจเคมีเกษตรและเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ใน
บ้ำนเรื อนเพื่อมุ่งเน้นกำรประกอบธุรกิจน้ ำมันและเคมีอุตสำหกรรม
กรกฎำคม 2539

ทีมงำนเคมีเคหะภัณฑ์จำกบริ ษทั เชลล์แห่งประเทศไทย เข้ำเป็ นผูถ้ ือหุน้ ร่ วมในบริ ษทั เชอร์วดู ้ เค
มิคอล จำกัด โดยสัดส่ วนกำรถือหุ ้นแบ่งเป็ นกลุ่มทีโอเอร้อยละ 45 กลุ่มผูบ้ ริ หำรร้อยละ 30 และ
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ อื่นอีกร้อยละ 25

กรกฎำคม 2540

สัญญำจ้ำงผลิตโดยบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย สิ้ นสุ ดลง และกำรก่อสร้ำงโรงงำนของบริ ษทั
เชอร์ วดู ้ เคมิคอล จำกัด ที่นิคมอุตสำหกรรมเวลโกร์ ว แล้วเสร็ จ พร้อมกำรติดตั้งเครื่ องจักร และ
อุปกรณ์กำรผลิต ซึ่งอุปกรณ์กำรผลิตบำงส่ วนได้ประมูลซื้ อมำจำกบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ จึงเริ่ มโอนย้ำยกำรผลิตทั้งหมดมำที่โรงงำนของบริ ษทั ฯ ในนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์

กรกฎำคม 2543

ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรคุณภำพ ISO 9001 จำก บริ ษทั TUV NORD ได้รับกำรรับรอง
ระบบเป็ นเวอร์ชนั่ 2000 ในปี 2546 และได้รับกำรต่ออำยุปี 2552 และต่อเนื่องมำจนถึงปั จจุบนั

มิถุนำยน 2544

เริ่ มดำเนินกำรเปลี่ยนชื่อกำรค้ำใหม่จำก “เชลล์ไดร้ท์ (Shelldrite)” เป็ น “เชนไดร้ท์ (Chaindrite)”
ตำมสิ ทธิ์กำรใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำที่สิ้นสุดลง

พฤศจิกำยน 2544 ได้ รั บ กำรรั บ รองระบบกำรผลิ ต ตำมหลัก เกณฑ์ ที่ ดี ใ นกำรผลิ ต วัต ถุ อ ัน ตรำย (Good
Manufacturing Practice for Hazardous Substance: GMP) จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ กระทรวงสำธำรณสุข และได้รับกำรต่ออำยุปี 2553 และต่อเนื่องมำจนถึงปั จจุบนั
กุมภำพันธ์ 2545

ได้รับกำรรับรองระบบ กำรผลิต และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ในเรื่ องกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม ISO
14001 จำกบริ ษทั TUV NORD และได้รับกำรต่ออำยุปี 2554 และต่อเนื่องมำจนถึงปั จจุบนั

กรกฎำคม 2545

เพิ่มทุนจำก 30,000,000 บำทเป็ น 60,000,000 บำท โดยออกหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 300,000 หุ ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท

กุมภำพันธ์ 2547

ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2547 ได้มีมติเรี ยกชำระ
หุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั จำกทุนเรี ยกชำระแล้ว 60,000,000 บำท เป็ น 120,000,000 บำท โดยเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญใหม่จำนวน 600,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เสนอขำยแก่ผถู ้ ือหุ ้นตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้

มีนำคม 2547

ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2547 ได้มีมติให้แปรสภำพ
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด และที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม
2547 ได้มีมติให้แปลงมูลค่ำหุ ้นจำกมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็ นมูลค่ำหุ ้นละ 5 บำท และ
เพิ่มทุนจดทะเบี ยนจำก 120,000,000 บำท เป็ น 150,000,000 บำท โดยกำรนำหุ ้นสำมัญใหม่
จำนวน 6,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 5 บำท เสนอขำยให้กบั ประชำชนทัว่ ไปพร้อมกับนำ
บริ ษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment - MAI)

ส่วนที่ 1 หน้ำ 2

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
เมษำยน 2547

บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ภำยใต้ชื่อ บริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล
จำกัด (มหำชน)

ตุลำคม 2547

เริ่ มทำกำรซื้ อขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม
2547

มกรำคม 2548

ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2548 ได้มีมติให้แปลง มูลค่ำ
หุน้ จำกมูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 5 บำท เป็ นมูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท

เมษำยน 2548

ย้ำยที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่มำที่ 1061, 1063, 1065, 1067, 1069 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหำนคร 10250

มิถุนำยน 2548

สร้ำงโรงงำนอำคำรคลังสิ นค้ำหน่วยที่ 5 มีพ้ ีนที่ประมำณ 2,700 ตรม. แล้วเสร็ จโดยมีมูลค่ำรวม
ประมำณ 45 ล้ำนบำท

มีนำคม 2549

เริ่ มดำเนินกำรขยำยธุรกิจเข้ำสู่ตลำดเคมีสำธำรณสุขชุมชน

กันยำยน 2549

ซื้ อเครื่ องบรรจุสเปรย์ (Automatic Aerosol Filling Line) จำกประเทศอังกฤษที่มีมูลค่ำกว่ำ 30
ล้ำนบำทเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิตสิ นค้ำสเปรย์กำจัดแมลงในบ้ำนเรื อน

กุมภำพันธ์ 2550

เริ่ มดำเนินกำรขยำยธุรกิจเข้ำสู่ตลำดเคมีเกษตร

พฤศจิกำยน 2550 ได้รับกำรรับรองทะเบียนผลิตภัณฑ์ Chaindrite 100 EC จำกหน่วยงำน Australian Pesticides and
Veterinary Medicines Authority (APVMA) ซึ่ งเป็ นส่ วนรำชกำรที่ควบคุมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
สำรเคมีกำจัดแมลงและยำสำหรับสัตว์ในประเทศออสเตรเลีย
กุมภำพันธ์ 2551

สร้ำงโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดบนที่ดินใหม่ แล้วเสร็ จโดยมีมูลค่ำรวมประมำณ 60
ล้ำนบำท

มีนำคม 2551

เริ่ มทำกำรผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงและส่ งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย สิ งคโปร์
และปำปั วนิวกินี

พฤษภำคม 2552

ลงทุนก่อตั้งบริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล ออสเตรเลเซีย จำกัด ขึ้นในประเทศออสเตรเลีย เพื่อดูแลและ
ส่งเสริ มธุรกิจกำรส่งออกและกำรลงทุนใหม่ๆ ในต่ำงประเทศ

ธันวำคม 2553

ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำรทุกกระบวนกำร ISO 22000 ในกำร
ผลิตสิ นค้ำกลุ่มทำควำมสะอำด จำก บริ ษทั TUV NORD

ธันวำคม 2553

ได้รับ กำรรั บรองระบบกำรวิเครำะห์ อนั ตรำยและจุ ดวิกฤตที่ ตอ้ งควบคุ ม ในกำรผลิ ต อำหำร
(Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) จำก บริ ษทั TUV NORD
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1.2 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั ฯ มีกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล ออสเตรเลเซีย จำกัด ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ำย
เคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรื อน อุตสำหกรรม และเคมีเกษตรในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสัดส่ วนกำรถือ
หุน้ ในอัตรำร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรจำหน่ำยของบริ ษทั แบ่งตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ มีรำยละเอียดดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รวมรายได้ จากการขาย
รำยได้อื่น
รวม

2558
ล้ านบาท
164.74
808.80
180.03
21.68
1,175.25
2.18
1,177.44

%
13.99
68.69
15.29
1.84
99.81
0.19
100.00

2557
ล้ านบาท
171.94
775.64
178.94
22.02
1,148.54
3.99
1,152.53

%
14.92
67.30
15.53
1.91
99.65
0.35
100.00

2556
ล้ านบาท
189.04
755.82
174.42
23.23
1,142.51
3.99
1,146.50

%
16.49
65.92
15.21
2.03
99.65
0.35
100.00

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรจำหน่ำยของบริ ษทั ใหญ่แบ่งตำมกลุ่มตลำดผูใ้ ช้ในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ มีรำยละเอียดดังนี้
กลุ่มตลาดผู้ใช้
ตลำดผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูใ้ ช้ตำมบ้ำน
ตลำดผูใ้ ช้ในอุตสำหกรรม
ตลำดส่งออกต่ำงประเทศ
อื่นๆ
รวมรายได้ จากการขาย

2558
2557
2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
991.54
84.51
970.82
85.83 1,002.90
88.40
103.74
8.84
98.98
8.75
79.39
7.00
76.71
6.54
60.57
5.36
51.61
4.55
1.35
0.11
0.69
0.06
0.65
0.06
1,173.34 100.00 1,131.06 100.00% 1,134.55 100.00%

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรื อน อุตสำหกรรม สำธำรณสุ ขชุมชน
และเคมีภณั ฑ์เพื่อกำรเกษตร ตลอดเวลำกว่ำ 20 ปี หลังที่รับโอนธุรกิจมำจำกบริ ษทั เชลล์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ฯ ได้มี
กำรปรั บปรุ งผลิ ตภัณฑ์เดิ ม และพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ใหม่เพิ่ มเติ มมำโดยตลอด ปั จจุ บันบริ ษทั มี ผลิ ตภัณฑ์ที่ออกวำง
จำหน่ำยแล้วมำกกว่ำ 220 ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ 130 เครื่ องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว สำมำรถแบ่งตำมสำย
ธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ รักษาเนื้อไม้ (Wood Preservatives Group) เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพ้ืนฐำนที่ใช้พิทกั ษ์
ปกป้ องรักษำไม้จำกกำรทำลำยของปลวก มอด แมลงเจำะไม้อื่นๆ และป้ องกันเชื้อรำทำลำยไม้ ประกอบด้วย
1. เชนไดร้ ท์/พรีแมกซ์ ผลิตภัณฑ์ รักษาเนื้อไม้ (CHAINDRITE and PREMAX : Wood Preservative)
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
เป็ นผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ปใช้ง่ำยไม่ตอ้ งผสมน้ ำยำหรื อน้ ำมันอื่นใดอีก ใช้ทำหรื อพ่นบนพื้นผิวของไม้ก่อนทำ
วัสดุเคลือบผิวอื่นๆ เพื่อป้ องกัน ปลวก มอด และเชื้อรำ อันเป็ นสำเหตุสำคัญที่ทำให้ไม้ผกุ ร่ อนเสี ยสภำพ เชน
ไดร้ท์ และพรี แมกซ์ ผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้มีให้เลือก 3 สี คือ
1.1 เชนไดร้ท์ ดีบี และพรี แมกซ์ ดีบี (DB:Dark Brown) เหมำะสำหรับทำไม้ที่ทำโครงคร่ ำวหลังคำ คำน
โครงฝ้ำ เพดำน
1.2 เชนไดร้ท์ แอลบี และพรี แมกซ์ แอลบี (LB:Light Brown) เหมำะสำหรับคร่ ำวในผนังสำหรับฝ้ำ เพดำน
บัว ด้ำนในผนัง
1.3 เชนไดร้ท์ ซี แอล และพรี แมกซ์ ซี แอล (CL:Colorless) ใช้ทำรองพื้น ประตู หน้ำต่ำง วงกบ เฟอร์ นิเจอร์
ก่อนทำสี หรื อวัสดุเคลือบผิวอื่น ๆ
2. เชนไดร้ ท์วู้ดสเตน สีย้อมไม้ (CHAINDRITE WOODSTAIN : Transparent Wood Coloring)
2.1 เชนไดร้ท์ วูด้ สเตน ชนิ ด เงำ (Gloss) และกึ่ งเงำ (Semi Gloss) ใช้ยอ้ มสี ไม้เฟอร์ นิเจอร์ ฝำผนัง วงกบ
ประตู หน้ำต่ำง บัวเชิ งชำย ศำลำนั่งเล่นไม้ ทั้งภำยในภำยนอกให้เงำงำม คงสภำพลำยไม้และได้สีตำม
ต้องกำร มีสำรปกป้ องเนื้ อไม้จำกเชื้อรำและแมลงทำลำยไม้ ป้ องกันควำมชื้นและแสงยูวีดว้ ยกำรทำเชน
ไดร้ท์ วูด้ สเตน ชนิ ดเงำหรื อกึ่งเงำเพียงอย่ำงเดียว เชนไดร้ท์ วูด้ สเตน ได้รับกำรขึ้นทะเบียนถูกต้องจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีให้เลือกมำกกว่ำ 10 เฉดสี
2.2 เชนไดร้ท์ วูด้ สเตน สี เคลือบใสชนิดด้ำน (Clear Matt Finishing) เป็ นสำรเคลือบไม้ที่ผสมสำรพิเศษที่ช่วย
ลบควำมเงำของสี ยอ้ มไม้ เชนไดร้ท์วดู ้ สเตนชนิ ดเงำหรื อกึ่ งเงำ ทำทับบนพื้นไม้ที่ไม่ตอ้ งกำรควำมเงำ
หลังกำรทำสี ยอ้ มไม้เชนไดร้ท์ วูด้ สเตน ชนิ ดเงำหรื อกึ่งเงำ โดยที่ไม่ปิดบังควำมสวยงำมของลำยไม้และ
ยังเสริ มตัวยำปกป้ องผิวไม้จำกกำรทำลำยของเชื้อรำ
2.3 เชนไดร้ท์ วูด้ สเตน สู ตรน้ ำ เป็ นสี ยอ้ มไม้สูตรน้ ำที่ ไม่มีกลิ่นฉุ น และมีควำมปลอดภัยต่อสุ ขภำพและ
สิ่ งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีกำรผลิตที่ ใช้ อะครี ลิค โพลีเมอร์ ที่ ออกแบบให้ฟิล์มสี มีควำมเงำ และต่อ
สภำวะแวดล้อมสูง
2.4 เชนไดร้ท์ เดคสเตน (Deckstain Floor Coloring) สี ยอ้ มพื้นไม้คุณภำพสู ง ป้ องกันกำรขีดข่วน ควำมชื้น
และแสงยูวี เหมำะสำหรับทำพื้นไม้ท้ งั ในและนอกอำคำรเพื่อควำมสวยงำมของพื้นลำยไม้และทนทำน มี
ให้เลือกใช้มำกกว่ำ 5 เฉดสี
3. ผลิตภัณฑ์ ถนอมเนื้อไม้ สัก และไม้ เขตร้ อน (CHAINDRETE TEAK OIL : Wood Moisturizer)
3.1 เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ ผลิตจำกกำรผสมผสำนน้ ำมันสกัดจำกไม้ธรรมชำติที่จะทำหน้ำที่เสมือน “สำรหล่อ
เลี้ยงควำมชื้น” ให้กบั ไม้เพื่อช่วยป้ องกันเฟอร์ นิเจอร์ ไม้นอกอำคำรจำกแสงแดด ไม้สักและไม้ต่ำง ๆ จะ
สูญเสี ย “น้ ำมันไม้” ที่มีอยูต่ ำมธรรมชำติเมื่อทิ้งให้สมั ผัสแสงแดดและสภำพอำกำศภำยนอกอำคำร ทำให้
เกิดกำร “แห้ง และ แตก” ของเนื้ อไม้ กำรชโลมไม้ดว้ ย เชนไดร้ท์ ที คออยล์ นอกจำกจะสำมำรถรักษำ
สภำพไม้ให้ดูใหม่ ยังอำจจะช่วยใช้ฟ้ื นฟูสภำพไม้เก่ำให้ดูใหม่ข้ ึนได้ระดับหนึ่ ง เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ มี
ส่วนผสมที่ช่วยป้ องกันรังสี UV จำกแสงแดด, ป้ องกันควำมชื้นจำกสภำพอำกำศ และสำรป้ องกันเชื้อรำ
ทำลำยไม้
4. ผลิตภัณฑ์ รักษาเนื้อไม้ ทใี่ ช้ งานอุตสาหกรรม (Industrial Wood Preservative)
4.1 ดีวำเทิร์น 10 อีซี (DEVATERN 10 EC) เป็ นผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้ในงำนอุตสำหกรรม ใช้ง่ำยโดยผสมดี
วำเทิร์น 10 อีซี 1 ส่ วน กับน้ ำให้เป็ น 100 ส่ วน ใช้แช่ จุ่ม หรื อฉี ดพ่นไม้ป้องกัน ปลวก มอด และแมลง
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ทำลำยไม้อื่นๆ ใช้ได้ดีท้ งั ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้ อแข็ง ฉี ดพ่นไม้ซุง ในระหว่ำงกำรชักลำก แช่ไม้เสำหลัก
แช่ไม้พำเลต และไม้แปรรู ป เช่น หน้ำต่ำง ประตู รวมถึงวงกบ หรื อผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมที่ทำจำกไม้
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ป้องกันและกาจัดแมลง (Insecticide Group) ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงต่ำงๆ ทั้งในบ้ำนเรื อนและ
ในสำธำรณะชุมชน ประกอบด้วย
1. ผลิต ภัณฑ์ ป้องกัน กาจัดปลวกใต้ ดิน และแมลงรอบๆ อาคาร กลุ่มไพรี ร อยด์ (Pyrethroid Group Soil
Treatment Termiticide and Perimeter Treatment)
เป็ นสำรออกฤทธิ์ในกลุ่มไพรี ทรอยด์ ภำยใต้ชื่อทำงกำรค้ำ เชนไดร้ท์ สเตดฟำส (CHAINDRITE STEDFAST)
ไบฟอร์ ซ (BIFORCE) และไซเปอร์ แทค (ZYPERTAC) เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันกำจัดปลวกใต้ดินที่มี
คุณภำพสู ง และเป็ นที่เชื่อถือกันมำนำน เพื่อใช้รำดพื้นใต้บำ้ นหรื ออำคำรที่กำลังก่อสร้ำง หรื ออัดลงใต้บำ้ นที่
สร้ำงเสร็ จแล้ว สร้ำงชั้นสำรเคมีที่มีประสิ ทธิภำพ ป้ องกันกำรรุ กรำนของปลวกใต้ดิน มีให้เลือก 3 สูตร คือ
1.1 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงสูตรน้ ำแบบเอสซี (Suspension Concentrate) ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
เพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรยึดเกำะเม็ดดิ น ทนต่อกำรชะล้ำงของน้ ำ ทนต่อควำมร้อนระอุของผิวดิน ลด
ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้อ ม และไม่ มี ก ลิ่ น รบกวนต่ อ ผูอ้ ยู่อ ำศัย ให้ผ ลป้ อ งกัน ได้ย ำวนำนกว่ำ 6 ปี
นอกจำกนี้ ยงั ไม่ถูกดูดซึ มโดยพืชหรื อต้นไม้ จึ งสำมำรถใช้กำจัดมดและแมลงที่อยูอ่ ำศัยในพื้นที่ รอบๆ
อำคำรได้ดี มี ใ ห้ เ ลื อ กหลำยควำมเข้ม ข้น ได้แ ก่ เชนไดร้ ท์ สเตดฟำส 8 เอสซี (CHAINDRITE
STEDFAST 8 SC) , เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 30 เอสซี (CHAINDRITE STEDFAST 30 SC), ไบฟอร์ ซ 10
เอสซี (BIFORCE 10 SC)
1.2 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงสู ตรน้ ำมันแบบอีซี (Emulsifiable Concentrate) มีประสิ ทธิ ภำพ
สูง ใช้กำจัดแมลงได้รวดเร็ ว เหมำะสำหรับบ้ำนหรื ออำคำรที่มีพ้นื ที่มำก ๆ ป้ องกันปลวกยำวนำนมำกกว่ำ
4 ปี มีให้เลือกหลำยควำมเข้มข้น ได้แก่ เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 40 อีซี (CHAINDRITE STEDFAST 40
EC), เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 10 อีซี (CHAINDRITE STEDFAST 10 EC), ไบฟอร์ ซ 100 อีซี (BIFORCE
100 EC), ไซเปอร์แทค 25 อีซี (ZYPERTAC 25 EC)
1.3 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงสู ตรน้ ำแบบเอ็มซี (Microemulsion Concentrate) ได้แก่ ไซเปอร์
แทค 15 เอ็มซี (ZYPERTAC 15 MC) ไม่มีกลิ่นใช้รำดพื้นป้ องกันปลวกใต้ดินระยะยำวนำนกว่ำ 3 ปี 1
ลิตรผสมน้ ำได้ 40 ลิตร รำดพื้นที่ 8 ตำรำงเมตร ถ้ำใช้สำหรับกำรฉี ดป้ องกันแมลงรอบ ๆ บ้ำน 1 ลิตรผสม
น้ ำ 100 ลิตร
2. ผลิตภัณฑ์ ป้องกันกาจัดปลวกใต้ ดิน และแมลงรอบๆ อาคาร กลุ่มอื่นๆ (Other Soil Treatment Termiticide
and Perimeter Treatment - Non-repellent active ingredients)
สำรออกฤทธิ์ชนิดใหม่มีคุณสมบัติพิเศษสำมำรถส่งผ่ำนสำรออกฤทธิ์จำกปลวกตัวหนึ่ งไปยังอีกตัวหนึ่ งได้ จึง
ทำให้เกิ ดกำรตำยต่อเนื่ องได้ โดยที่ ปลวกจะไม่รู้ว่ำพื้นที่ น้ นั ๆ มีกำรฉี ดพ่นสำรเคมี ป้องกัน สำรออกฤทธิ์ ที่
สำคัญได้แก่ อิมิดำคลอพริ ด ฟิ โพรนิล ผลิตในชื่อกำรค้ำดังนี้
2.1 อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี และ อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี สำรออกฤทธิ์ คือ อิมิดำคลอพริ ด 5% และ 20% ตำมลำดับ
2.2 ฟิ ปฟอร์ซ 5 เอสซี สำรออกฤทธิ์ คือ ฟิ โพรนิล 5%
2.3 ฟิ ปฟอร์ซ 2.5 อีซี สำรออกฤทธิ์ คือ ฟิ โพรนิล 2.5%
2.4 พรี แมกซ์ อิมิฟอร์ซ 50 เอสซี สำรออกฤทธิ์ คือ อิมิดำคลอพริ ด 5%
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3. ผลิตภัณฑ์ ป้องกันและกาจัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอื่ นๆ ชนิดผง เชนไดร้ ท์ เพาเดอร์ (CHAINDRITE
POWDER)
เป็ นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก มอด มด และแมลงคลำนอื่นๆ ชนิ ดผง ใช้สำรออกฤทธิ์ เพอร์ เมทริ น
(Permethrin) ซึ่งมีควำมปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยง ใช้โรยบริ เวณที่ไม่สำมำรถฉี ดพ่นสำรเคมีชนิ ดน้ ำได้ เช่น
ขอบประตูและหน้ำต่ำง รอยต่อปลัก๊ ไฟ เป็ นต้น
4. ผลิตภัณฑ์ ป้องกันกาจัดปลวกใต้ ดิน และแมลงรอบๆ อาคารที่ ได้ รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ที่ประเทศ
ออสเตรเลียแล้ ว (Termiticide and Turf & Ornament Insecticide Registered with Australian Pesticide
and Veterinary Medicines Authority, APVMA)
4.1 ผลิตภัณฑ์ป้องกัน-กำจัดปลวกและแมลงสู ตรน้ ำแบบเอสซี (Suspension Concentrate -SC) ที่มีคุณสมบัติ
พิเศษเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรยึดเกำะเม็ดดิน ทนต่อกำรชะล้ำงของน้ ำและควำมร้อนระอุของผิวดิน ลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งไม่มีกลิ่นรบกวนต่อผูใ้ ช้งำน และผูอ้ ยูอ่ ำศัย โดยให้ผลกำรป้ องกันได้
ยำวนำนกว่ำ 6 ปี และไม่มีผลกระทบต่อระบบดูดซึ มอำหำรของพืช จึงสำมำรถใช้กำจัดแมลงต่ำงๆ ใน
สวนและสนำมหญ้ำ หรื อแมลงรอบๆ อำคำรได้ดี อีกทั้งยังมีสูตร และควำมเข้มข้นหลำยระดับให้เลือกใช้
งำนอย่ำงเหมำะสม ได้แก่ เชอร์ วูด้ เดลฟอร์ ช เรสซิ ดวล (SHERWOOD DELFORCE RESIDUAL
INSECTICIDE), อิมิฟอร์ซ 200 SC (IMIFORCE 200 SC TERMITICIDE), เชนไดร้ท์ เบำเซอร์ 100 เอส
ซี ทีแอนด์โอ (CHAINDRITE BOUNCER 100 SC T&O MULTI INSECTICIDE), ไบฟอร์ ซ 100 เอสซี
(BIFORCE 100 SC TERMITICIDE & INSECTICIDE), ไบฟอร์ ซ 200 SC (BIFORCE 200 SC
WATER-BASES TERMITICIDE), เชนไดร้ ท์ ไซยำโนฟอร์ ซ 250 เอสซี (CHAINDRITE
CYANOFORCE 250 SC TERMMITICIDE), ฟิ ปฟอร์ ซ อะควำ (FIPFORCE AQUA TERMITICIDE
& INSECTICIDE) และ อิมิฟอร์ซ 200 SC (IMIFORCE 200 SC TERMITICIDE).
4.2 ผลิ ตภัณฑ์ป้องกัน-กำจัดปลวกและแมลงสู ตรน้ ำมันแบบอี ซี (Emulsifiable Concentrate -EC) มี
ประสิ ทธิ ภำพสู ง สำมำรถใช้กำจัดแมลงได้รวดเร็ ว เหมำะสำหรับบ้ำนหรื ออำคำรที่ มีพ้ืนที่มำก ป้ องกัน
ปลวกยำวนำนมำกกว่ำ 4 ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับควำมนิ ยมคือ เชนไดร้ท์ เพอร์ ฟอร์ ซ 500 เรสซิ ดวล
(CHAINDRITE PERFORCE 500 RESIDUAL INSECTICIDE)
ทั้งนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ป้องกัน-กำจัดปลวก และแมลงคลำนอื่นๆ ชนิ ดใหม่ที่อยู่ระหว่ำงดำเนิ นกำรขอขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ ที่ประเทศออสเตรเลีย และคำดว่ำจะแล้วเสร็ จภำยในปี พ.ศ. 2559 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ใน
รู ปแบบผงเพื่อกำจัดแมลงสำบ อัลตรำฟอร์ ซ คอกโรช พำวเดอร์ (ULTRAFORCE COCKROACH
POWDER), ผลิ ต ภัณ ฑ์ป้ อ งกัน -ก ำจัด ปลวกสู ต รน้ ำมัน กลิ่ น อ่ อ น ไบฟอร์ ซ 200 อี ซี โลว์ โอดอร์
(BIFORCE 200 EC LOW-ODOUR) และผลิ ตภัณฑ์ป้องกัน-กำจัดปลวกสู ตรน้ ำ อิ มิฟ อร์ ซพลัส
(IMIFORCE+)
5. ผลิตภัณฑ์ กาจัดแมลงเพื่อสาธารณสุ ขชุมชน (Public Health Insecticide)
5.1 เชอร์ วำไซด์ - ดี (SHERWACIDE - D) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดยุงในบ้ำนเรื อน หรื ออำคำร
สถำนที่ โรงแรม โรงภำพยนต์ โรงงำนผลิตอำหำร ตลอดจนบริ เวณตลำดสด เป็ นต้น โดยฉี ดพ่นได้ท้ งั
แบบหมอกควัน (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV) มีประสิ ทธิภำพในกำรกำจัดยุงและแมลงบินได้
ดี และมีควำมปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
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5.2 เอำท์ริกเกอร์ (OUTRIGGER)/ ซับมำริ น (Submarine) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันกำจัดยุงและกำจัดแมลง
ในบ้ำนเรื อน โรงแรม ภัตตำคำร ตลำดสด ฟำร์ มปศุสัตว์ เป็ นต้น มีควำมเป็ นพิษ ต่ำ ปลอดภัยต่อมนุษย์
สิ่ งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยง (เมื่อใช้ตำมคำแนะนำบนฉลำก) สำมำรถใช้ได้ดว้ ยวิธีฉีดพ่นพื้นผิวแบบหมอก
ควัน (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV)
5.3 เพอริ ท (PERIT) มีสำรออกฤทธ์คือ Cypermethrin ที่มีหลำยรู ปแบบด้วยกัน เพื่อในกำรฉี ดพ่นแบบพื้นผิว
และแบบหมอกควัน (Fogging) เพื่อป้ องกันและกำจัดแมลง เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสำบและมดรอบๆ
บ้ำนเรื อน หรื ออำคำรสถำนที่โล่ง
5.4 วำโปน่ำ 50 อีซี (VAPONA 50 EC) เหมำะสำหรับเครื่ องฉี ดพ่นแบบพื้นผิว แบบหมอกควัน และแบบ
ฝอยละเอียด โดยผสมวำโปน่ำ 50 อีซี 1 ส่ วนต่อน้ ำ 99 ส่ วน เพื่อใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้ำนเรื อน
หรื ออำคำรสถำนที่ เช่น แมลงบิน ยุง และแมลงคลำนทัว่ ๆ ไป ซึ่ งสำรชนิ ดนี้ สำมำรถสลำยตัวได้อย่ำง
รวดเร็ ว และไม่ตกค้ำง
5.5 เชอร์ วดู ้ ชิลด์ มอร์ (SHERWOOD SHIELD MORE) ผลิตภัณฑ์ไล่ และป้ องกันแมลง ชนิ ดโลชัน่ ใช้ทำ
บริ เวณ แขน ขำ และผิวหนัง เพื่อป้ องกันยุงได้นำนวันกว่ำ 7 ชัว่ โมง
5.6 สคูลเนอร์ (SCHOONER) ใช้ในกำรป้ องกันและกำจัดยุงและแมลงบินในบ้ำนเรื อน หรื ออำคำรสถำนที่
ในโรงงำนอุตสำหกรรม โดยกำรฉี ดพ่นแบบหมอกควัน (Fogging) หรื อแบบฝอยละเอียด (ULV)
5.7 เดร็ กเจอร์ 10 เอสซี (DREDGER 10 SC) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้ำนเรื อน หรื อ
บริ เวณอำคำรสถำนที่ ในโรงงำนอุตสำหกรรม เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสำบ และมด เป็ นต้น นอกจำกนี้ ยงั
สำมำรถใช้สำหรับชุบมุง้ เพื่อป้ องกันและกำจัดยุงได้อีกด้วย
5.8 เชอร์ วดู ้ เอำท์ดอร์ ชิ ลด์ (SHERWOOD OUTDOOR SHIELD) ผลิตภัณฑ์ไล่ และป้ องกันแมลงชนิ ด
ของเหลว มีสำรออกฤทธิ์ คือ DEET 15 % W/W ใช้ฉีดพ่น/ ทำบริ เวณแขน ขำ และผิวหนัง เพื่อป้ องกันยุง
และทำก ได้นำนมำกกว่ำ 7 ชัว่ โมง
6. ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ ป้องกันและกาจัดแมลงในบ้ านเรื อน (Household Insecticide Aerosol)
6.1 เชนไดร้ท์ 1 (CHAINDRITE 1 Crack and Crevice Aerosol) สเปรย์พิชิตปลวก พิฆำตมด และแมลงสำบ
ในบ้ำนเรื อน ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงเฉพำะจุดอย่ำงง่ำยๆ ด้วยตัวคุณเอง โดยเฉพำะจุดที่มีปัญหำเรื่ อง
ปลวก หรื อบริ เวณที่ ตอ้ งกำรป้ องกัน ปลวก มอด มด และแมลงสำบ โดยตัวยำไม่ฟุ้งกระจำย เพรำะมี
หลอดฉี ดพ่นนิรภัยขนำดเล็กและยำวเป็ นพิเศษ ซอกซอนเข้ำฉี ดตำมรอยแตกรอยต่อ ซอกมุม หลืบ ผนัง
ฝำ 2 ชั้น ฝ้ำเพดำน ประตู และวงกบประตูหน้ำต่ำง รวมทั้งทำงเดินของมด แมลงสำบ และแมลงต่ำง ๆ
ออกฤทธิ์กำจัดเห็นผลทันที เพรำะมีส่วนผสมของสำรออกฤทธิ์ อัลฟ่ ำไซเปอร์เมทริ นและไบเฟนทริ นที่มี
ควำมปลอดภัยสูงแต่มีฤทธิ์ในกำรกำจัดแมลงคลำนได้ดี โดยจะออกฤทธิ์ ทนั ทีที่แมลงสัมผัสหรื อเดินผ่ำน
บริ เวณที่ฉีดเชนไดร้ท์ 1 สเปรย์ไว้ คงฤทธิ์กำรกำจัดแมลงคลำนได้นำน 4-6 สัปดำห์
6.2 เชนไดร้ทเ์ หลือง (CHAINDRITE Mosquito Killer Aerosol) กลิ่นดี-เลมอนนี น สเปรย์กำจัดยุงและแมลง
ในบ้ำนเรื อน มัน่ ใจในเรื่ องควำมปลอดภัย กลิ่นบำงเบำไม่รบกวน ใช้ฝำฉี ดชนิ ด Spray Through Cap
ป้ องกันสำรเคมีเลอะเปื้ อนมือขณะฉี ด กำจัดยุงภำยในและรอบๆ บ้ำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและมัน่ ใจเรื่ อง
ควำมปลอดภัย เพรำะเชนไดร้ท์เหลืองสเปรย์กำจัดยุงผสม เอสไบโออัลลิทริ น (เอสไบโออัลลิทริ น =
Esbioallethrin) ซึ่งเป็ นสูตรประสิ ทธิภำพออกฤทธิ์น็อคและฆ่ำยุงทุกชนิดได้รวดเร็ ว
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6.3 เชนไดร้ท์อะควำ (CHAINDRITE AQUA Mosquito Killer Aerosol) กลิ่นยูคำลิปตัส สเปรย์สูตรน้ ำ
ประสิ ทธิภำพสูงสำหรับกำจัดยุง แมลงบิน และแมลงคลำนในบ้ำนด้วยกำรเขย่ำกระป๋ องก่อนฉี ดเพียงครั้ง
เดี ยวก็ฉีดได้ทวั่ บริ เวณ สลำยตัวเร็ ว กลิ่นบำงเบำ มีคุณภำพและควำมปลอดภัยเช่นเดี ยวกับเชนไดร้ ท์
เหลืองกำจัดยุง
6.4 เชนไดร้ท์ 2 (CHAINDRITE 2 All Insects killer Aerosol) สเปรย์ใช้กำจัดยุง แมลงวัน ริ้ น แมลงสำบ และ
แมลงเล็กๆ อื่นๆ ในบ้ำนเรื อน สำมำรถใช้ในอำคำรสถำนที่ต่ำงๆ หรื อใช้โรงงำนอุตสำหกรรม ออกฤทธิ์
ปกป้ องนำนกว่ำ 4 สัปดำห์ ป้ องกันสำรเคมีเลอะเปื้ อนมือขณะฉี ดเพรำะใช้ฝำฉี ดชนิ ดสเปรย์ทรู แบบ 2 รู
(Double Nozzles Spray Through Cap) สำมำรถฉี ดได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเปิ ดฝำ
6.5 เชนไดร้ท์ 2 กลิ่นลำเวนเดอร์ (CHAINDRITE 2 LAVENDER) เป็ นผลิตภัณฑ์กำจัดยุง แมลงสำบ แมลง
เม่ำและแมลงบินขนำดเล็กอื่นๆ สำมำรถป้ องกันสำรเคมีเลอะเปื้ อนมือขณะฉี ดเพรำะใช้ฝำฉี ดชนิ ดสเปรย์
ทรู (Spray Through Cap) สำมำรถฉี ดได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเปิ ดฝำ
6.6 เชนไดร้ท์ 3 เป็ นผลิตภัณฑ์สเปรย์ ป้ องกันและกำจัดแมลง สู ตรไร้สำรแต่งกลิ่น สำมำรถออกฤทธิ์ ตกค้ำง
ในกำรกำจัดนำนถึง 4 สัปดำห์หลังกำรฉี ด มีท่อโลหะสเตนเลสขนำดเล็กและยำว เพื่อใช้ฉีดเข้ำซอกมุม
ลึก ๆ ได้ดี
6.7 เทอร์ แมทริ กซ์ โฟม (TERMATRIX FOAM) เป็ นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินในรู ปแบบ
โฟม ที่อดั แก๊สพร้อมฉี ด (Aerosol Foam) โดยมีท่อฉี ดขนำดยำวที่สำมำรถฉี ดเข้ำไปในรอยเจำะ รอยแตก
เฉพำะจุด หรื อตำมมุมต่ำงๆ ได้ดี เนื้ อโฟมจะขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ วแพร่ กระจำยเข้ำไปตำมรอยเจำะ รอย
แตก รอยแยก ได้อย่ำงทัว่ ถึง
7. ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ ป้องกันยุง (Repellent)
7.1 เชนไดร้ท์ ยำจุดกันยุง กลิ่นลำเวนเดอร์ (CHAINDRITE MOSQUITO COILS LAVENDER SCENT) ยำ
จุดกันยุง ใช้จุดป้ องกันยุง ด้วยสำรสำคัญ เมโทฟลูทริ น (Metofluthrin) มีควำมปลอดภัยสู ง กลิ่นบำงเบำ
ไม่ฉุน
7.2 โลชัน่ ทำกันยุง มอส อเวย์ ( MOS AWAY LOTION ) มี 3 กลิ่นให้เลือก ได้แก่ กลิ่นลำเวนเดอร์ กลิ่นบลูม
มิ่ง และกลิ่นตะไคร้หอม โดยทั้ง 3 กลิ่นเป็ นกลิ่นหอมอ่อนๆ ไม่ฉุน แห้ง ไม่เหนี ยวเหนอะหนะ ใช้งำน
ง่ำย สำมำรถปกป้ องคุณจำกยุงได้นำน 7 ชัว่ โมง
8. ผลิตภัณฑ์ เหยื่อกาจัดแมลงสาบ พรีแม็กซ์ เจล (PREMAX GEL)
เป็ นผลิ ต ภัณฑ์เ หมำะส ำหรั บ กำรก ำจัด แมลงสำบในบริ เ วณที่ ไ ม่ ต ้อ งกำรฉี ด พ่น สำรเคมี เช่ น ห้อ งนอน
ห้องอำหำร และบริ เวณปรุ งอำหำร โดยใช้สำรออกฤทธิ์ ฟิ โพรนิล 0.05%
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่ อสุ ขอนามัยและทาความสะอาด (Cleansers Group) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำควำมสะอำด
อเนกประสงค์ รวมถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ล ้ำงจำนชำม ผลิ ต ภัณฑ์ท ำควำมสะอำดขวดนมและเครื่ อ งใช้ส ำหรั บ เด็ ก
ผลิตภัณฑ์ขจัดเหำ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนำมัยของสุนขั เช่น แชมพู แป้ ง สบู่ และสเปรย์สูตรน้ ำฉี ดพ่นกรงสุนขั
1. ผลิตภัณฑ์ ทาความสะอาด (LIQUID CLEANSING AGENTS)
1.1 ที โพล์เพียว ผลิ ตภัณฑ์สำหรั บล้ำงจำน ชำมและทำควำมสะอำดอเนกประสงค์ (TEEPOL PURE :
Multipurpose Cleansing Liquid) เป็ นผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดชนิ ดเข้มข้นสู ตรถนอมมือผูใ้ ช้เป็ นพิเศษ
ปรำศจำกสำรเติมแต่งจึ งไม่มีสำรตกค้ำง สำมำรถใช้ชำระล้ำงขจัดครำบสกปรกครำบไขมันต่ำงๆ ให้
ควำมใสสะอำดแก่ภำชนะอุปกรณ์เครื่ องใช้ต่ำง ๆ เช่น ขวดนม ภำชนะของใช้เสื้ อผ้ำของลูกน้อย ให้ควำม
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ใสสะอำดของเครื่ องแก้วที่ ตอ้ งกำรทะนุ ถนอมและไม่ระคำยเคืองผิวหนัง ที โพล์ผลิตด้วยน้ ำบริ สุทธิ์ ที่
ผ่ำนระบบกรองรี เวิร์สออสโมซีส (อำร์โอ) กรองเกลือแร่ ในน้ ำออกจนหมดก่อนนำไปผลิต
1.2 ทีโพล์ดิช ซุปเปอร์ 2 (TEEPOL Dish Super 2 : Dish Washing Liquid) ผลิตภัณฑ์สำหรับงำนล้ำงจำน
ชำม และเครื่ องใช้ในครั วสู ตรใหม่ ขจัดครำบไขมันหนำได้ดีเป็ นพิเศษ ขจัดกลิ่นคำวที่ ติดจำนชำม
เครื่ องแก้ว ภำชนะเครื่ องครัวต่ำงๆ มีกลิ่นส้มที่ให้ควำมสดผสมของ Tea Tree Oil ที่มีประสิ ทธิ ภำพฆ่ำ
เชื้อแบคทีเรี ย เพื่อภำชนะสะอำด ถูกอนำมัย
1.3 ทีโพล์เบบี้ (TEEPOL Baby) ผลิตภัณฑ์สำหรับล้ำงขวดนม จุกนม และเครื่ องใช้สำหรับเด็ก มีส่วนผสม
ของสำรทำควำมสะอำดที่สกัดจำกมะพร้ำวและข้ำวโพด ช่วยขจัดครำบนมและกลิ่นนมอย่ำงสะอำด ไม่
ทิ้งกลิ่นและสำรตกค้ำงติดภำชนะ ล้ำงออกง่ำย ปลอดภัย
2. แชมพูสาหรับสุ นัข และสินค้ าเพื่อสุ ขอนามัยของสุ นัข (Dog Shampoo and Pet Care Products)
2.1 เชนกำร์ ด1 แชมพู (CHAINGARD 1 SHAMPOO) ฉลำกสี ส้ม แชมพูป้องกันและขจัดเห็บหมัดสำหรับ
สุนขั ตัวใหญ่ ผสมสำรเพอร์ เมทริ น ซึ่ งเป็ นสำรในกลุ่มไพรี ทรอยด์ให้ควำมปลอดภัยและไม่ระคำยเคือง
ต่อผิวของผูใ้ ช้และสุนขั
2.2 แชมพูสุนขั เล็ก (CHAINGARD SMALL DOG SHAMPOO) ฉลำกสี ฟ้ำ สู ตรอ่อนโยน ผสมสำรเพอร์
เมทริ น ป้ องกันและขจัดเห็บหมัด สำหรับสุนขั ตัวเล็ก
2.3 เชนกำร์ ด เฟรช แอนด์ คลีน แชมพู (CHAINGARD FRESH & CLEAN SHAMPOO) ฉลำกสี น้ ำตำล
ผสมเออร์ กำรซำน ดีพี 300 สำมำรถกำจัดเชื้อแบคทีเรี ย ซึ่ งเป็ นสำเหตุของกลิ่นได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
และยังสำมำรถอำบได้บ่อยตำมต้องกำร
2.4 เชนกำร์ด เม็ดดิเคทเต็ด แชมพู (CHAINGARD MEDICATED SHAMPOO) ฉลำกสี เขียว ผสม Tea Tree
Oil ช่วยปรับสภำพผิว ลดอำกำรคันและอักเสบ อันเนื่ องมำจำกอำกำรแพ้กำรกัดของเห็บ หมัด หรื อแผล
จำกกำรข่วนเกำ ทั้งยังป้ องกันและขจัดแบคทีเรี ย ซึ่งเป็ นสำเหตุของกลิ่น
2.5 เชนกำร์ ด พัพปี้ แชมพู (CHAINGARD PUPPY SHAMPOO) ฉลำกสี ชมพู แชมพูสูตรอ่อนโยนพิเศษ
เพื่ อ ลู ก สุ นัข โดยเฉพำะ กลิ่ น หอมสดชื่ น ผสม สำรสกัด ธรรมชำติ จ ำกดอกคำโมมำยล์ (Carmomile
Extract) และวิตำมินคอมเพล็กซ์ (Vitamin Complex) ช่วยบำรุ งผิวและขน ทำให้ขนฟู นุ่ม เป็ นเงำงำม
2.6 เชนกำร์ด คอนดิชนั เนอร์ แชมพู (CHAINGARD CONDITIONER SHAMPOO) ฉลำกสี ม่วง มีส่วนผสม
ของ conditioner ช่ ว ยปรั บ สภำพขนของสุ นัขให้มีสุ ขภำพแข็งแรง ขนนุ่ ม ลื่ น และมี ส่ว นผสมของ
Silicone ช่วยลดกำรพันกันของขนสุนขั ทำให้ขนเงำงำม หวีง่ำย พร้อมส่วนผสมของเออร์กำซำน ดีพี 300
ช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรี ยที่เป็ นสำเหตุของกลิ่นตัวสุนขั ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
2.7 เชนกำร์ ด ดรำย แชมพู (CHAINGARD DRY SHAMPOO) ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดผิวหนัง และขน
ของสุ นขั โดยไม่ตอ้ งใช้น้ ำ ช่วยดูดซับครำบไขมัน สิ่ งสกปรกบนผิวหนังและเส้นขนให้หลุดออก ใช้ได้
บ่อยครั้งตำมต้องกำร
2.8 เชนกำร์ ด สเปรย์สูตรน้ ำ (CHAINGARD PET BEDDING Water Based Anti Tick and Flea Spray)
สเปรย์สูตรน้ ำประสิ ทธิ ภำพสู ง สำหรับฉี ดบริ เวณที่นอนสุ นขั หรื อภำยในกรง ช่วยกำจัดเห็บ หมัด เพื่อ
สุขอนำมัยที่ดีของสุนขั และเจ้ำของ
2.9 เชนกำร์ ด 2 สเปรย์ (CHAINGARD 2 SPRAY) เป็ นสเปรย์สูตรน้ ำ ใช้ฉีดพ่นบน ตัวสุ นัข เพื่อป้ องกัน
กำจัดเห็บ หมัด ที่อยูบ่ นตัวสุนขั
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2.10 แป้ งเชนกำร์ ด (CHAINGARD Anti Tick and Flea POWDER) โรยตัวสุ นขั เพื่อป้ องกัน และกำจัดเห็บ
หมัด มีกลิ่นหอมของดอกไม้ธรรมชำติ
2.11 กำร์เดอร์ เนเจอเร็ ล แอนตี้ฟลี แชมพู (GARDER NATUREL Anti Tick & Flea SHAMPOO) แชมพูสูตร
อ่อนโยนผสมสำรเพอร์ เมทริ น ซึ่ งเป็ นสำรในกลุ่มไพรี ทรอยด์ ที่ให้ควำมปลอดภัย ไม่ระคำยเคืองต่อผิว
ของผูใ้ ช้และสุนขั มีประสิ ทธิภำพในกำรป้ องกันและขจัดเห็บ หมัดได้ดี
2.12 กำร์ เดอร์ เนเจอเร็ ล เฟรชแอนด์ฟลัฟฟี่ แชมพู (GARDER NATURAL Fresh & Fluffy SHAMPOO)
พัฒนำขึ้นมำเพื่อสุ นขั ขนยำวโดยเฉพำะ มีค่ำ pH เป็ นกลำงเหมำะกับผิวของสุ นขั จึงไม่ระคำยเคือง ด้วย
สูตรที่อ่อนโยนต่อผิวสุนขั เป็ นพิเศษ จึงสำมำรถอำบได้บ่อยตำมต้องกำร ทั้งยังผสมคอนดิชนั่ เนอร์ กลิ่น
หอมคงทนที่ทำให้ขนสุนขั ฟูนุ่มเป็ นเงำงำม
2.13 กำร์ เดอร์ เนเจอเร็ ล เทียเล็ส แชมพู (GARDER NATURAL Tearless SHAMPOO) พัฒนำขึ้นมำเพื่อลูก
สุ นัขโดยเฉพำะ พร้ อมส่ วนผสมของสำรสกัดธรรมชำติไม่มีอำกำรระคำยเคืองต่อตำขณะอำบน้ ำ จึ ง
ปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิวเป็ นพิเศษ สำมำรถอำบได้บ่อยตำมต้องกำร
2.14 กำร์ เดี้ยน ซอฟเซนส์ แชมพู (GARDIAN SOFSENSE SHAMPOO) แชมพูทำควำมสะอำดขนสุ นขั มี
ส่วนผสมของเออร์กำซำน ดีพี 30 สำมำรถยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยที่เป็ นสำเหตุของกลิ่นตัวสุ นขั อ่อนโยนต่อ
ผิวเป็ นพิเศษ เหมำะอย่ำงยิ่งสำหรับสุ นขั ขนยำว มีส่วนผสมของคอนดิชนั่ เนอร์ ทำให้ขนสุ นขั ฟูนุ่มสวย
เป็ นเงำงำม
2.15 เชนกำร์ ด เฮอร์ เบอร์ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ สกินแคร์ (CHAINGARD HERBAL EXPERIENCE Skin Care)
แชมพูสูตรสมุนไพรธรรมชำติสำหรับ “สุ นขั ที่มีผิวแพ้ง่ำย” ด้วยคุณสมบัติจำกพืชสมุนไพรพิเศษ ช่วย
ป้ องกันและบรรเทำผิวจำกกำรอักเสบ ระคำยเคือง บวม แดง หรื อ ผื่น คัน มีกลิ่นหอมสดชื่ นทั้งขณะ
อำบน้ ำและหลังอำบน้ ำ ด้วยกลิ่น White tea & Ginger
2.16 เชนกำร์ ด เฮอร์ เ บอร์ เอ็ก ซ์ พี เ รี ย นซ์ คอนดิ ชัน เนอร์ (CHAINGARD HERBAL EXPERIENCE
Conditioner) แชมพูสูตรสมุนไพรธรรมชำติสำหรับ “บำรุ งขนเป็ นพิเศษ” ด้วยสำรบำรุ งที่ ได้จำกพืช
สมุนไพรช่วยให้ขนไม่จบั กันเป็ นก้อน ขนลื่น ฟูนุ่ม เป็ นเงำงำม แปรงและหวีง่ำย มีกลิ่นหอมสดชื่นทั้ง
ขณะอำบน้ ำและหลังอำบน้ ำ ด้วยกลิ่น Fruit Fusion
2.17 เชนกำร์ ด เฮอร์ เบอร์ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เลิฟลี่ ปั บปี้ (CHAINGARD HERBAL EXPERIENCE Lovely
Puppy) แชมพูสูตรสมุนไพรธรรมชำติสำหรับ “ลูกสุนขั ” ด้วยสำรทำควำมสะอำดที่ผลิตจำกข้ำวโพดและ
มะพร้ ำ ว จึ ง ไม่ ร ะคำยเคื อ ง ดอกคำโมมำยล์ช่ ว ยป้ อ งกัน กำรแพ้วิ ต ำมิ น คอมเพล็ ก ซ์ ช่ ว ยบ ำรุ ง และ
เสริ มสร้ำงให้รำกขนแข็งแรงไม่หลุดร่ วงง่ำย พิเศษด้วยกลิ่นหอมสดชื่ นทั้งขณะอำบน้ ำและหลังอำบน้ ำ
ด้วยกลิ่น White Vanilla
2.18 เชนกำร์ด ฟิ ปฟอร์ซ สเปรย์ (CHAINGARD FIPFORCE SPRAY) สเปรย์กำจัดเห็บหมัด สำหรับสุนขั ทุก
ขนำด ช่วยกำจัดเห็บหมัด ได้หลำกหลำยสำยพันธุ์ เห็นผลรวดเร็ ว เพรำะสำรออกฤทธิ์ กำจัดในตำแหน่งที่
ฉี ดพ่นสเปรย์โดยตรง ไม่ตอ้ งรอกำรกระจำยตัว ใช้งำนง่ำยด้วยหัวฉี ดแบบสเปรย์ สำมำรถฉี ดได้ท้ งั บนตัว
สุนขั และบริ เวณที่นอนหรื อกรงของสุนขั
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3. แชมพูขจัดเหาและไข่ เหาสคัลลี่ (SCULLY : Anti Lice Shampoo)
ผสมสำรเพอร์ เ มทริ นในกลุ่ ม ไพรี ทรอยด์ ที่ สั ง เครำะห์ โ มเลกุ ล เลี ย นแบบพื ช ตระกู ล ดอกเบญมำศ
(Chrysanthemum Flower) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยกำจัดเหำโดยธรรมชำติ ใช้สะดวก มีกลิ่นหอม ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้
สูง
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ อื่นๆ (Other Product Group เป็ นผลิตภัณฑ์หลำกหลำยประเภท ที่ บริ ษทั ได้พฒั นำขึ้น หรื อ
ปรับแต่งให้ตรงกับควำมต้องกำรในตลำด ได้แก่
1. สะตัน เหยื่อกาจัดหนูแบบเม็ด : STUN Block Bait Rodenticide
เหยื่อกำจัดหนู สำเร็ จรู ปนำเข้ำจำกประเทศจีน เป็ นเม็ดแข็งรู ปไข่ ใช้สะดวกมีส่วนผสมของอำหำรที่ หนู ชอบ
แต่งด้วยรสขมเพรำะหนูไม่สำมำรถรับรู ้รสขม แต่สัตว์อื่นไม่ชอบ จึงมีควำมปลอดภัยสู ง ไม่ทำให้หนูด้ือต่อยำ
กำรออกฤทธิ์ เป็ นไปอย่ำงช้ำ ๆ หนูจะตำยภำยใน 3-5 วัน โดยที่หนูไม่ทรำบว่ำสะตันเป็ นเหยื่อพิษ จึงไม่ขยำด
เช่นเหยือ่ พิษอื่น ๆ
2. ผลิตภัณฑ์ เคมีเกษตร (Agrochemical Insecticide)
ผลิตภัณฑ์ ป้องกันและกาจัดแมลง : Insecticide Product
2.1 มำริ อสั (MARIUS) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรู พืชชนิ ดต่ำงๆ เช่น หนอนกินใบ หนอน
เจำะฝักถัว่ เพลี้ยจักจัน่ มะม่วง หนอนกระทูผ้ กั ในสวนผลไม้ ส้ม มะม่วง ทุเรี ยน พืชผัก คะน้ำ ถัว่ พริ ก พืช
ไร่ นำข้ำว ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์แบบสัมผัส กำจัดแมลงได้รวดเร็ ว ปลอดภัย ฤทธิ์ตกค้ำงน้อย
2.2 มำริ อสั 10 (MARIUS 10) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดหนอนเจำะฝักถัว่ หนอนกินใบผัก เพลี้ย
จักจัน่ มะม่วง หนอนกระทูผ้ กั ในไม้ผลต่ำงๆ พืชผัก พืชไร่ นำข้ำว ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์แบบสัมผัส
2.3 โมโรแซน (MOROSAN) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรู พืชชนิ ดต่ำงๆ เช่น หนอนชอนใบ
ส้ม และ ไร เพลี้ยไฟ ในไม้ผลต่ำงๆ พืชผัก พืชไร่ นำข้ำว ไม้ดอกไม้ประดับ อัตรำใช้นอ้ ย ป้ องกันและ
กำจัดแมลงได้ดีดี
2.4 คำบียอล (CABIYON) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรู พืชชนิ ดต่ำงๆ เช่น เพลี้ยไฟกล้วยไม้
พริ ก มะเขือ แตงโม หนอนม้วนใบถัว่ ในไม้ผลต่ำงๆ พืชผัก พืชไร่ นำข้ำว ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์
แบบสัมผัสและดูดซึมได้รวดเร็ ว ปลอดภัย ฤทธิ์ตกค้ำงน้อย
2.5 ไวต์ออยล์ (VITE OIL) ประกอบด้วยน้ ำมันปิ โตรเลียม 80%โดยน้ ำหนัก เป็ นสำรป้ องกันและกำจัดเพลี้ย
หอยต่ำงๆ เช่น ใช้แช่เหง้ำขมิ้น เพลี้ยไฟในใบโหระพำ กระเพรำ เพลี้ยแป้ งใบในน้อยหน่ำ เพลี้ยไก่แจ้ส้ม
ไรแดงแอฟริ กนั แมลงหวี่ขำว ยำสู บ หรื อใช้ผสมกับสำรเคมีช่วยเสริ มฤทธิ์ ยำ เพื่อประสิ ทธิ ภำพออกฤทธิ์
ป้ องกันได้ดีข้ ึนและนำน ปลอดภัย
2.6 เชอร์ ไมท์ (SHERMITE) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัด ไรแดง ไรแมงมุมคันซำวำ และ ไรศัตรู พืช
เช่น ไรแดงแอฟริ กนั ไรขำว ในไม้ผลต่ำงๆ พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์ แบบดูดซึ มได้ผล
รวดเร็ ว ปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ ป้องกันและกาจัดโรคพืช : Fungicide Product
2.7 เซอโรส (CIRRO) ป้ องกันและกำจัดโรคพืช ชนิ ดดูดซึ ม เช่น โรครำแป้ งในมะม่วง แอนแทรคโนส ใน
พืชตระกูลถัว่ นิยมใช้ในไม้ผล พืชผัก พืชไร่ นำข้ำว และไม้ดอกไม้ประดับ
ผลิตภัณฑ์ สารจับเปี ยกใบ : Wetting Agent for Insecticide Product
2.8 พูจิโอ (PUGIO) ป้ องกันและกำจัดโรคพืช ชนิดสัมผัส เช่น โรคแคงเกอร์สม้ โรคสะแค๊ป โรคใบใหม้ และ
โรคขอบใบแห้ง ในพืชตระกูลส้ม, มะนำว นิยมใช้ในไม้ผล พืชผัก พืชไร่ นำข้ำว
2.9 เชอเรสตอล (SHERESTOL) คุณสมบัติดี เป็ นสำรลดแรงตึงผิวและจับเปี ยกใบ ช่วยเสริ มฤทธิ์ ของสำรเคมี
เกษตร ละลำยน้ ำได้ดี สภำพเป็ นกลำง ไม่มีสำรแต่งเติม ไม่กดั นวลผัก
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2.10 เซอร์ (SIR) เป็ นสำรลดแรงตึงผิวและจับเปี ยกใบ ช่วยเสริ มประสิ ทธิภำพของสำรเคมีเกษตร ละลำยน้ ำได้ดี
สภำพเป็ นกลำง ไม่มีสำรแต่งเติม ไม่กดั ผิวพืชที่มีนวล
2.11 ฟลอรำลิส เกรดเอ (FLORALIS A) เป็ นสำรลดแรงตึงผิวและจับเปี ยกใบคุณภำพสู ง ใช้นิด ติดไว จับใบ
ติดนำน ช่วยเสริ มประสิ ทธิภำพของสำรเคมีเกษตร ละลำยน้ ำได้ดี สภำพเป็ นกลำง ไม่มีสำรแต่งเติม ไม่กดั
ผิวพืชที่มีนวล
ผลิตภัณฑ์ ป๋ ยเกล็
ุ ดและอาหารเสริม : Fertilizer and Supplemental Product
2.12 ปุ๋ ยเกล็ด เชอร์ วำไจเซอร์ นู ทริ ลีฟ สู ตร 30-10-10 เป็ นปุ๋ ยเกล็ดละลำยน้ ำและพืชสำมำรถดูดซึ มธำตุ
อำหำรเข้ำทำงรำกและทำงใบ มีธำตุอำหำรเสริ มครบ จะช่วยสร้ำงเสริ มควำมเจริ ญเติบโต ทำงลำต้นและ
ใบ เหมำะสำหรับพืชที่เริ่ มเจริ ญเติบโต ต้นอ่อนพืช หรื อฟื้ นต้นใหม่ (สิ นค้ำสำเร็ จรู ปนำเข้ำจำกประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ)
2.13 ปุ๋ ยเกล็ด เชอร์ วำไจเซอร์ เอ็กเพรส สู ตร 18-18-18 เป็ นปุ๋ ยเกล็ดละลำยน้ ำและพืชสำมำรถดูดซึ มธำตุ
อำหำรเข้ำทำงรำกและทำงใบ ช่วยสร้ำงเสริ มควำมเจริ ญเติบโต ทำงลำต้น ใบ รำก เหมำะสำหรับฟื้ นต้น
โทรม บำรุ งต้น ใบ และพืชที่มีผลอ่อนติดอยูม่ ำก ป้ องกันกำรร่ วงของผลอ่อนที่กำลังเจริ ญเติบโต (สิ นค้ำ
สำเร็ จรู ปนำเข้ำจำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ)
2.14 ปุ๋ ยเกล็ด เชอร์วำไจเซอร์ ชูกำร์ เอ็กเพรส สูตร 4-10-40 เป็ นปุ๋ ยเกล็ดละลำยน้ ำและพืชสำมำรถดูดซึ มธำตุ
อำหำรเข้ำทำงรำกและทำงใบ ช่วยสร้ำงเสริ มควำมเจริ ญเติบโต กับพืชที่มีผลในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว เร่ ง
ควำมหวำน หรื อ เร่ งสะสมแป้ งกับผล มีธำตุอำหำรเสริ มครบ โดยเฉพำะมีธำตุอำหำรรอง ซัลเฟอร์ ( S )
สูง 7.4% ทำให้เร่ งสี มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้น (สิ นค้ำสำเร็ จรู ปนำเข้ำจำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ)
2.15 ปุ๋ ยเกล็ด เชอร์วำไจเซอร์ เอ็กเพรส สูตร 4-41-27 เป็ นปุ๋ ยเกล็ดละลำยน้ ำและพืชสำมำรถดูดซึ มธำตุอำหำร
เข้ำทำงรำกและทำงใบ ช่วยสร้ำงเสริ มควำมเจริ ญเติบโตทำงกำรเตรี ยมพร้อมก่อนออกดอก บำรุ งตำดอก
ดอกติดดก ผสมเกสรติดง่ำย (สิ นค้ำสำเร็ จรู ปนำเข้ำจำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ)
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
1. กลยุทธ์ ทางการตลาด
(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
คุณภำพของสิ นค้ำที่ดีและมีควำมสม่ำเสมอเป็ นปั จจัยหลักที่สร้ำงให้ผบู ้ ริ โภคเกิดควำมเชื่อถือและ
ภักดีในตรำสิ นค้ำ (Brand Loyalty) ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ประสบควำมสำเร็ จในตลำดเคมีเคหะภัณฑ์
มำโดยตลอด บริ ษทั จึงให้ควำมสำคัญอย่ำงมำก ตั้งแต่ข้ นั ตอนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ จนถึงขั้นตอนกำร
ผลิต โดยจะมีพนักงำนประจำที่ เป็ นนักเคมีและวิศวกรคอยทำหน้ำที่ ควบคุมคุณภำพกำรผลิตด้วยกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (specification) ในทุกแบทช์ (batch) และเก็บตัวอย่ำงไว้เพื่อกำร
ตรวจสอบย้อนหลังได้ถึง 2 ปี ในขั้นตอนของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ บริ ษทั จะคำนึ งถึงควำมปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภคและสภำพแวดล้อมเป็ นหลัก ตั้งแต่กำรเลือกใช้วตั ถุดิบก่อนทำกำรผสมตำมสู ตร จำกนั้นจึงทำ
กำรทดสอบจนแน่ใจในเรื่ องควำมเสถียรของสูตรก่อนส่งต่อไปทดสอบประสิ ทธิภำพ เพื่อให้เป็ นไปตำม
มำตรฐำนที่กำหนด ในกรณี ที่มีส่วนประกอบของสำรออกฤทธิ์ ควบคุม บริ ษทั จะนำรำยงำนกำรทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ ำพไปขึ้ น ทะเบี ย นผลิ ต ภัณฑ์ที่ สำนัก งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กระทรวง
สำธำรณสุข
บริ ษทั ได้ลงทุนด้ำนห้องทดลองเคมีและเครื่ องมือตรวจสอบคุณภำพ รวมทั้งอุปกรณ์กำรผลิต
ประกอบด้วยอุปกรณ์กำรตรวจสอบที่ทนั สมัยเช่น Gas Chromatograph (GC) และ High Pressure Liquid
Chromatograph (HPLC) ที่ใช้ตรวจสอบคุณภำพสำรเคมีกำจัดแมลงอย่ำงแม่นยำรวดเร็ ว และสำมำรถใช้
ในงำนตรวจสอบคุณภำพสิ นค้ำสำเร็ จรู ป รวมทั้งใช้พฒั นำผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
เดิม นอกจำกนี้ ควำมรู ้ควำมชำนำญงำนของบุคลำกรที่ได้รับประสบกำรณ์กำรทำงำนจำกบริ ษทั เชลล์
แห่งประเทศไทย ทำให้บริ ษทั สำมำรถบรรลุถึงนโยบำยคุณภำพที่จะ “ยึดถือข้อตกลงกับลูกค้ำในกำรส่ ง
มอบผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไปตำมข้อกำหนดคุณภำพอย่ำงสม่ำเสมอ มุ่งมัน่ พัฒนำและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้
สำมำรถสนองควำมต้อ งกำรหรื อดี กว่ำ ควำมคำดหวัง ของลูก ค้ำ รวมทั้งคำนึ งถึ งควำมปลอดภัยของ
บุคลำกรผูผ้ ลิต ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์และสภำพแวดล้อม ด้วยกำรพัฒนำบุคลำกรและองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง”
บริ ษทั ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนที่ จะช่วยเสริ มสร้ำงคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ ก่อให้เกิ ดควำม
มัน่ ใจแก่ลูกค้ำในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ มำตรฐำนที่บริ ษทั ได้รับมีดงั ต่อไปนี้
- มำตรฐำนระบบ ISO 9001 ในเดือนกรกฎำคม 2543 และปรับเป็ นระบบ ISO 9001 : 2000 ในเดือน
มิถุนำยน 2546 ครอบคลุมตั้งแต่ระบบกำรขำย กำรผลิต และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (ปั จจุบนั ISO 9001 :
2008)
- มำตรฐำนสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 ในเดือนกุมภำพันธ์ 2545 ครอบคลุมระบบกำรผลิต และระบบ
พัฒนำผลิตภัณฑ์
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- มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำรทุกกระบวนกำร ISO 22000 ในเดือนธันวำคม 2553
ครอบคลุมระบบกำรผลิตสิ นค้ำกลุ่มทำควำมสะอำด
- มำตรฐำนระบบกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์ที่ดีในกำรผลิตวัตถุอนั ตรำยหรื อ GMP (Good Manufacturing
Practice for Hazardous Substance) ในเดือนพฤศจิกำยน 2544 เป็ นมำตรฐำนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่
ดีในกำรผลิตวัตถุอนั ตรำย ในควำมรับผิดชอบของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กระทรวง
สำธำรณสุข ครอบคลุมระบบกำรผลิตสำรกำจัดแมลงและสำรทำควำมสะอำด
- มำตรฐำนระบบกำรวิเครำะห์อนั ตรำยและจุดวิกฤตที่ ตอ้ งควบคุมในกำรผลิตอำหำร (Hazard Analysis
Critical Control Point: HACCP) ในเดือนธันวำคม 2553
(2) ความหลากหลายของสินค้ า
ด้วยควำมคล่องตัวในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หลังจำกที่ได้ซ้ือกิจกำรมำจำกบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย
ประกอบกับ นโยบำยของผู ้บ ริ ห ำรที่ มุ่ ง เน้น กำรวิจัย และพัฒ นำมำโดยตลอดท ำให้บ ริ ษ ัท สำมำรถออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นปั จจัยสำคัญที่ทำให้บริ ษทั
สำมำรถมียอดขำยที่เติบโตอยูใ่ นเกณฑ์สูง
บริ ษทั มีเป้ ำหมำยที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ต่ำกว่ำ 2 ผลิตภัณฑ์ต่อปี และพัฒนำผลิตภัณฑ์เดิมไม่ต่ำ
กว่ำ 5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี ซึ่งรวมถึงกำรเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้ในสูตรผสม กำรเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ดีข้ ึน หรื อกำร
เพิ่มขนำดบรรจุ ในปี 2539 ผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดนับรวมทุกขนำดบรรจุมีเพียง 50 SKU (Stock Keeping Unit
เป็ นหน่ วยนับ รวมจำกประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ วำงจ ำหน่ ำย และขนำดของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ มีใ ห้เ ลื อ กในแต่ล ะ
ผลิตภัณฑ์) ซึ่ งในปั จจุบนั ได้เพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 300 SKU ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ี จะ
ทำให้บริ ษทั สำมำรถขยำยตลำดจำกฐำนกลุ่มลูกค้ำเดิมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีอยูเ่ ดิม หรื อไปสู่ ตลำดตลำดใหม่ผ่ำน
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยเดิม
จำกจำนวน SKU ที่เพิ่มขึ้นแล้ว บริ ษทั ฯ จะเน้นเรื่ องกำรสร้ำงมูลค่ำให้กบั ผลิตภัณฑ์ โดยกำรสร้ำง
ควำมโดดเด่นให้กบั Brand เปลี่ยนควำมโดดเด่นของบริ ษทั ให้กลำยเป็ นแบรนด์ โดยที่ ผ่ำนมำ บริ ษทั ฯ
ประสบควำมสำเร็ จในกำรสร้ำงกลุ่มลูกค้ำเฉพำะของตนเองขึ้นมำที่จงรักภักดีต่อตรำสิ นค้ำ Chaindrite ที่ มี
ประสิ ทธิภำพในกำร ป้ องกันและกำจัดแมลงโดยเฉพำะปลวก ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่มีควำมเชื่อในคุณค่ำ
พื้นฐำนของ Chaindrite ดังนี้บริ ษทั ฯจึงจะพยำยำมขยำยตัวไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์หลักของ
บริ ษทั ฯ โดยที่ สินค้ำใหม่เหล่ำนี้ จะยังรักษำคุณค่ำของตรำสิ นค้ำไว้ได้ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนด
ตำแหน่งทำงคุณค่ำ (Value Position) เนื่ องจำกตลำดกำรแข่งขันมีกำรเปลี่ยนแปลงสู ง ทำให้กำรนำเสนอจุด
ขำยที่โดดเด่นมีควำมสำคัญน้อยลง หรื อทำได้ยำกมำกขึ้น วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ส้ นั ลงเรื่ อยๆ ในอนำคตควำม
ได้เปรี ยบในกำรแข่งขันจะมำจำกกำรนำเสนอคุณค่ำที่โดดเด่นกว่ำ หำไม่แล้วเรำก็จะไม่มีทำงที่เข้ำไปยึดพื้นที่
ในจิตใจผูบ้ ริ โภคของเรำได้อย่ำงยัง่ ยืน
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(3) การให้ บริการ
นอกจำกมุ่งเน้นที่คุณภำพสิ นค้ำแล้ว บริ ษทั ยังให้ควำมสำคัญต่อกำรบริ กำรที่ดีต่อลูกค้ำ อำทิ กำร
ซื้ อแบบเงินสดสำหรับสิ นค้ำจำนวนไม่มำกเมื่อมีควำมต้องกำรแบบเร่ งด่วนที่ สำนักงำนบริ ษทั กำรให้
ควำมสะดวกสบำยในกำรสั่งซื้ อทำงโทรศัพท์หรื อโทรสำรสำหรั บลูกค้ำประจำที่ เปิ ดบัญชี ซ้ื อขำยไว้
ล่วงหน้ำและกำหนดกำรส่ งมอบสิ นค้ำให้ถึงมือลูกค้ำตรงตำมเวลำ บริ ษทั ฯ ยังให้บริ กำรฝึ กอบรมหลัง
กำรขำยให้พนักงำนของลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรม หรื อผูใ้ ช้รำยใหญ่ เพื่อให้กำรใช้ผลิตภัณฑ์ถูกต้องเต็ม
ประสิ ทธิภำพและมีควำมปลอดภัยควบคู่กนั ไป
ในส่ วนของผูแ้ ทนจำหน่ ำย บริ ษทั มีฝ่ำยกำรตลำดที่ จะคอยช่วยติดตำม ฝึ กอบรมพนักงำนขำย
และให้อุปกรณ์ สนับสนุ นกำรขำยให้ผูแ้ ทนจำหน่ ำยในแต่ละพื้นที่ และเข้ำร่ วมแก้ปัญหำเมื่ อมีควำม
จำเป็ น ตลอดจนกำรรับเอำควำมคิดเห็นของลูกค้ำมำปรับปรุ งและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อควำม
มัน่ ใจของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย และควำมพึงพอใจอย่ำงดีที่สุดของลูกค้ำ
(4) ราคาของสินค้ า
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงภำวะกำรแข่งขันที่สูงมำกในธุรกิจนี้ จึงต้องกำหนดรำคำของสิ นค้ำให้อยูใ่ น
ระดับที่ใกล้เคียงกับรำคำของสิ นค้ำคู่แข่งโดยเฉพำะในตลำดที่มีผลิตภัณฑ์อื่นเป็ นผูน้ ำตลำด สำหรับใน
ตลำดที่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เองเป็ นผูน้ ำตลำด กำรกำหนดรำคำจะอิงกำไรมำตรฐำนของบริ ษทั และระดับ
รำคำที่ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ยอมรับได้ ข้อมูลรำคำจะมำจำกทั้งผูแ้ ทนจำหน่ ำยและจำกฝ่ ำยกำรตลำดของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งจะช่วยกันตรวจสอบรำคำของสิ นค้ำของคู่แข่งในท้องตลำด
(5) เพิม่ ช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษทั มีเป้ ำหมำยที่ ขยำยช่องทำงกำรจำหน่ำย ที่ ผำ่ นมำบริ ษทั ได้แต่งตั้งผูแ้ ทนจำหน่ ำย 7 รำย
เพื่อให้ครอบคลุมทุกภำคของประเทศ สำหรับปี นี้เองทำงบริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และ
ยัง่ ยืนให้บริ ษทั มีเครื อข่ำยครบทุกจังหวัดในประเทศไทย ครอบคลุมร้ำนค้ำ ปลีกทุกประเภท ซึ่ งเป็ น
กลไกสำคัญอย่ำงยิง่ ในกำรช่วยให้กระจำยผลิตภัณฑ์ที่มีอยูใ่ ห้ผบู ้ ริ โภคหำซื้ อง่ำย, ได้สะดวกมำกขึ้น และ
สำมำรถกระจำยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ผูบ้ ริ โภคได้ทดลองซื้ อใช้ จนเป็ นที่ ยอมรับของผูบ้ ริ โภคได้เข้ำถึง
มำกยิ่งขึ้ น ดังนั้นทำงบริ ษทั ฯ จึ งมี นโยบำยแบ่ งพื้นที่ และขยำยจำนวนผูแ้ ทนจำหน่ ำยในอนำคตเพื่อ
ผลักดันกำรกระจำยให้มีประสิ ทธิ ภำพเชิ งลึกยิ่งขึ้น โดยเน้นที่ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เพรำะเป็ นเขต
พื้นที่ที่กว้ำงและจำนวนผูบ้ ริ โภคมำกกว่ำภำคอื่น สำมำรถเพิ่มฐำนลูกค้ำได้วงกว้ำง
ในปั จจุบนั ทำงบริ ษทั ฯ มีผแู ้ ทนจำหน่ำยรวม 7 รำย ในหลำกหลำยประเภทร้ำนค้ำเช่น ร้ำนค้ำปลีก
ร้ำนขำยผลิ ตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ร้ำนขำยยำ และอุปกรณ์ก่อสร้ำง เป็ นต้น ผูแ้ ทนจำหน่ ำยเขตเป็ นกลไกที่
สำคัญในกำรกระจำยสิ นค้ำให้เข้ำถึงร้ำนค้ำปลีกย่อยๆ ในเขตชำนเมือง ตำบล หมู่บำ้ น หรื อตำมตรอก
ซอกซอยในเขตเมือง ตำมเขตพื้นที่ที่มอบหมำย จะอำนวยควำมสะดวกกับร้ำนค้ำปลีกเล็กๆ ที่สำมำรถซื้ อ
สิ นค้ำได้เพียงจำนวนน้อยได้อีกทำงด้วย รวมถึง Modern trade ที่กระจำยตัวอยูท่ วั่ ประเทศ
(6) แผนการส่ งเสริมการจาหน่ าย
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ในธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์ที่มีกำรแข่งขันอย่ำงรุ นแรง กำรทำให้ลูกค้ำตระหนักในตรำสิ นค้ำ (Brand
Awareness) นั้นมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิ่ง บริ ษทั จึงมีกำรตั้งงบประมำณในส่ วนนี้ ประมำณร้อยละ 8-9 ของ
ยอดขำยเพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและเครื่ องมือส่งเสริ มกำรขำยอื่นๆ เช่น สื่ อโฆษณำทำงวิทยุและ
โทรทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ Out of Home และสื่ อ Online รวมถึงชั้นวำงสิ นค้ำ โบรชัวร์ แผ่นผับ แบนเนอร์
เสื้ อยืด และสติคเกอร์ เป็ นต้น
2. ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ลูกค้ำหรื อผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั (End Users) แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ดงั นี้
(1) ผู้บริโภคทัว่ ไปทีเ่ ป็ นผู้ใช้ ตามบ้ าน
เป็ นกลุ่มลูกค้ำหลักและเป็ นกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย โดยที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ ผลิตเพื่อ
จำหน่ ำยให้กบั ลูกค้ำกลุ่มนี้ รำยได้ให้กบั ลูกค้ำกลุ่มนี้ มีสัดส่ วนประมำณร้อยละ 90 ของทั้งหมด
โดยประมำณ ส่วนใหญ่เป็ นกำรขำยทำงอ้อมคือขำยให้กบั ผูแ้ ทนจำหน่ำยซึ่งจะนำไปกระจำยต่อกับ
ร้ำนค้ำต่ำงๆ อำทิเช่น ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ ร้ำนค้ำส่ ง ร้ำนค้ำปลีกทัว่ ไป ร้ำนฮำร์ ดแวร์ ซุปเปอร์
มำร์เก็ต เป็ นต้น ส่วนของตลำดเคมีเกษตรจะขำยผ่ำนร้ำนค้ำเคมีเกษตรในต่ำงจังหวัด
(2) ลูกค้ าอุตสาหกรรม
บริ ษทั ขำยผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กบั ลูกค้ำประเภทนี้ ซึ่ งสำมำรถแบ่งเป็ น 3 กลุ่มตำมผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ
คือ
- กลุ่มที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก และแมลง (เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 8 เอสซี , เชน
ไดร้ท์ สเตดฟำส 10 อีซี, ไซเปอร์ แทค, ไบฟอร์ ซ และวำโปนำ) ได้แก่ บริ ษทั รับจ้ำงป้ องกัน
และกำจัดแมลง (Pest Control Operator : PCO) และโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่
- กลุ่มที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดทีโพล์ หรื อ แอลดีไอ-21 ได้แก่ กลุ่มบริ ษทั รับจ้ำงทำควำม
สะอำด ผูป้ ระกอบกำรประเภทโรงพยำบำล โรงงำนผลิตยำ โรงงำนผลิตอำหำร โรงงำนผลิต
ยำงรถยนต์ โรงงำนผลิตถุงมือยำง และโรงงำนผลิตเครื่ องแก้ว
- ตลำดเคมีสำธำรณสุขชุมชนจะขำยผ่ำนตัวแทนที่มีควำมชำนำญในกำรทำธุรกิจทำงด้ำนนี้ ซึ่ ง
จะต้องมีกำรนำเสนอโครงกำรต่ำงๆ เข้ำแข่งขันประกวดรำคำกันให้แก่หน่วยงำนรำชกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรดูแลป้ องกันและกำจัดพำหะนำโรคต่ำงๆ
ลูก ค้ำ ประเภทนี้ ประมำณกึ่ ง หนึ่ ง เป็ นลู ก ค้ำ เดิ มมำตั้ง แต่ ก่อ นแยกออกมำจำกบริ ษทั เชลล์แ ห่ ง
ประเทศไทย ยอดขำยลูกค้ำกลุ่มนี้คิดเป็ นประมำณร้อยละ 10 ของรำยได้รวมโดยประมำณ
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3. การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ประมำณร้อยละ 90 ของรำยได้รวมของบริ ษทั เป็ นกำรขำยผ่ำนผูแ้ ทนจำหน่ำยแบบขำยขำด โดยที่
ผูแ้ ทนจำหน่ำยจะนำผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ไปกระจำยขำยตำมร้ำนค้ำต่ำงๆ ทัว่ ประเทศ กำรขำยผ่ำนผูแ้ ทน
จำหน่ำยนั้นเป็ นไปตำมนโยบำยที่มีมำตั้งแต่ก่อนโอนกิจกำรมำจำกบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย รวมทั้ง
เป็ นไปตำมลัก ษณะปฏิ บัติ ข องเจ้ำ ของสิ น ค้ำอุ ป โภคบริ โ ภค (Consumer Product) ทั่ว ไปที่ ใ ช้
บุคคลภำยนอก (Outsource) เป็ นผูแ้ ทนจำหน่ำยบำงส่วนหรื อทั้งหมด
นอกจำกเป็ นกำรลดต้นทุนในกำรกระจำยสิ นค้ำแล้ว ปั จจัยหลักที่ทำให้กำรดำเนิ นงำนเป็ นลักษณะ
นี้มำโดยตลอดคือกำรที่ผแู ้ ทนจำหน่ำยสำมำรถกระจำยขำยผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
กว่ำ จำกควำมชำนำญในพื้นที่ ประกอบกับควำมชำนำญในช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย และควำมคุน้ เคยกับ
ร้ำนค้ำย่อย ส่ งผลให้บริ ษทั สำมำรถมุ่งเน้นไปยังควำมชำนำญหลักคื อกำรผลิตและพัฒนำผลิ ตภัณฑ์
บริ ษ ัท ฯ สนับ สนุ น ผู ้แ ทนจ ำหน่ ำ ยโดยจัด ให้ ฝ่ ำยขำยและกำรตลำดที่ ท ำหน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรผลิ ต ภัณ ฑ์
บริ หำรงำนโฆษณำ จัดกำรเรื่ องส่งเสริ มกำรขำย รวมทั้งช่วยผูแ้ ทนจำหน่ำยแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำต่ำงๆ
บริ ษทั มีช่องทำงกำรจำหน่ำย 3 ประเภทดังต่อไปนี้
(1) ผู้แทนจาหน่ ายเฉพาะช่ องทาง
เป็ นผูแ้ ทนจำหน่ำยตั้งแต่ช่วงก่อนโอนกิจกำรจำกบริ ษทั เชลล์แห่งประเทศไทย มีอยู่ 2 รำยคือ
- บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TOA”) เป็ นหนึ่ งในผูน้ ำด้ำนผลิตภัณฑ์สีทำให้มี
เครื อข่ำยร้ำนค้ำเครื่ องมือและวัสดุก่อสร้ำงทัว่ ประเทศ มำกกว่ำ 5,000 ร้ำนค้ำ ด้วยช่องทำงนี้
บริ ษทั จึงสำมำรถกระจำยผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้ และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกได้กว่ำ
3,000 ร้ำนค้ำทัว่ ประเทศ
- บริ ษทั วิคเตอร์ มำร์ เก็ตติ้ง จำกัด (“Victor”) เป็ นช่องทำงกำรจำหน่ำยไปสู่ ร้ำนค้ำปลีกขนำด
ใหญ่ (Modern Trade) ทัว่ ประเทศ และร้ำนค้ำปลีกทัว่ ไปในกรุ งเทพและจังหวัดใกล้เคียงรวม
19 จังหวัดในภำคกลำงและภำคตะวันตก รวมแล้วมีเครื อข่ำยร้ำนค้ำมำกกว่ำ 8,000 ร้ำนค้ำย่อย
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สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำกำรเป็ นผูแ้ ทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และข้อตกลงอื่นๆ
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์

TOA
6 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ 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)
เขตพื้นที่มอบหมำย ร้ำนค้ำประเภทฮำร์ดแวร์ ร้ำนขำยเครื่ องมือ
และวัสดุก่อสร้ำง ทั้งที่เป็ นร้ำนค้ำปลีกและ
ร้ำนค้ำส่งทัว่ ประเทศ

Victor
ทุกผลิตภัณฑ์ที่ TOA ไม่ได้เป็ นผูแ้ ทนจำหน่ำย
ยกเว้น Chaindrite 1 Aerosol และ Stedfast 40
EC

ร้ำนค้ำประเภทซุปเปอร์มำร์เก็ต ห้ำงสรรพสิ นค้ำ
ร้ำนสะดวกซื้อ ร้ำนค้ำของชำ ร้ำนขำยอุปกรณ์
ก่อสร้ำง ร้ำนขำยยำทั้งที่เป็ นร้ำนค้ำปลีกและส่ง
ในเขตภำคกลำง และภำคตะวันตก
อำยุสญ
ั ญำ
ตั้งแต่วนั ที่ 3 ม.ค. 46 เป็ นต้นไป ฝ่ ำยหนึ่ง ลงวันที่ 26 ธ.ค. 46 มีผลบังคับใช้จำก 1 ม.ค. 47
ฝ่ ำยใดสำมำรถแจ้งเลิกสัญญำนี้ในเวลำใดก็ ฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใดสำมำรถแจ้งเลิกสัญญำนี้ในเวลำ
ได้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำ ใดก็ได้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำ
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
ส่วนลด
ได้รับส่วนลดเป้ ำหมำยกำรขำย (Target
ได้รับส่วนลดเป้ ำหมำยกำรขำย (Target Rebate)
Rebate) และส่วนลดแถมพิเศษ (กำรแถม เมื่อมียอดซื้อสูงถึงระดับที่ตกลงไว้ และส่วนลด
สิ นค้ำในกำรสัง่ ซื้องวดถัดไป) ซึ่งทั้ง 2
ส่งเสริ มกำรขำย (Promotional Rebate)
ประเภท TOA จะได้รับเมื่อมียอดซื้อสูงถึง
ระดับที่ตกลงไว้
หมำยเหตุ: TOA จะไม่ขำยผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั หำกผลิตภัณฑ์น้ นั มีลกั ษณะที่แข่งขันกัน เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสี
ย้อมไม้ (Wood Stain)
(2) ผู้แทนจาหน่ ายท้ องถิ่น (Zone Distributors)
แต่งตั้งขึ้ นมำสำหรั บแต่ละพื้น ที่ หรื อท้องถิ่ นเพื่อทำกำรกระจำยสิ นค้ำให้ลูกค้ำรำยย่อ ย
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีตวั แทนท้องถิ่น 5 รำยทัว่ ประเทศ มีเครื อข่ำยอยูม่ ำกกว่ำ 30,000 ร้ำนค้ำ ในกำร
คัดเลือกผูแ้ ทนจำหน่ำยบริ ษทั จะพิจำรณำจำกประสบกำรณ์และควำมชำนำญเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไปในเขต
นั้นๆ ควำมพร้อมในด้ำนกำรเงิน บุคลำกรและระบบงำน รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรลงทุนหน่วย
รถเงินสด
(3) การขายตรง
บริ ษทั ขำยตรงให้กบั ลูกค้ำบริ ษทั รับจ้ำงกำจัดแมลง กลุ่มอุตสำหกรรม ตลำดเคมีเกษตรและ
สำธำรณสุขชุมชน โดยมีฝ่ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์และขำยอุตสำหกรรมเป็ นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำร
ติดต่อขำยและดูแลให้บริ กำรลูกค้ำกลุ่มนี้
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4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ธุ รกิ จเคมีเคหะภัณฑ์ในปั จจุ บันมี กำรแข่งขัน สู งจำกกำรที่ มีผูป้ ระกอบกำรจำนวนหลำยรำยในแต่ละ
ผลิ ตภัณฑ์ท้ งั จำกบริ ษทั ข้ำมชำติและบริ ษทั ภำยในประเทศ บริ ษทั ได้วำงตำแหน่ งทำงกำรตลำดเป็ น
ผูผ้ ลิตสิ นค้ำคุณภำพสูงจำกกำรได้รับรองมำตรฐำนต่ำงๆ โดยระดับรำคำของสิ นค้ำจะอยูใ่ นระดับกลำงสูง ภำวะกำรแข่งขันใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั เป็ นดังนี้
- กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้ เป็ นกลุ่มที่บริ ษทั มีส่วนแบ่งกำรตลำดสูงที่สุดเนื่องจำกเป็ นผูป้ ระกอบกำร
รำยแรกๆ ในกลุ่มสิ นค้ำประเภทนี้ ต้ งั แต่ยงั เป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย ชื่ อ
ผลิตภัณฑ์จึงเป็ นที่ รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป นอกจำกนี้ ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบกำรในตลำดยังคงมี
จำนวนน้อยรำยหำกเทียบกับผลิตภัณฑ์เคมีเคหะภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ปั จจัยที่ทำให้บริ ษทั เป็ นผูน้ ำตลำด
คือผลิตภัณฑ์เป็ นที่เชื่อถือของผูบ้ ริ โภคมำนำน และควำมสำมำรถในกำรกระจำยสิ นค้ำไปยังร้ำนค้ำสี
ร้ำนขำยเครื่ องมือและวัสดุก่อสร้ำง อย่ำงทัว่ ถึงทัว่ ประเทศ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง ในส่ วนของสเปรย์กำจัดแมลงโดยรวมมีกำรแข่งขันสู งมำก
เพรำะมีอยูห่ ลำยเครื่ องหมำยกำรค้ำที่วำงขำยอยู่ อย่ำงไรก็ตำม จะมีเพียง 4-5 รำยที่มีส่วนแบ่งตลำด
อย่ำงมีนยั สำคัญ ได้แก่ ไบกอน ชิลล์ท็อกซ์ อำท คินโช เป็ นต้นโดยบริ ษทั เป็ นหนึ่ งในผูป้ ระกอบกำร
กลุ่มนี้ แต่ถำ้ พิจำรณำเฉพำะสเปรย์กำจัดแมลงประเภทปลวก ผลิตภัณฑ์เชนไดร้ท์ 1 สเปรย์ของ
บริ ษทั จัดได้วำ่ เป็ นผูน้ ำตลำดเนื่องจำกชื่อเสี ยงด้ำนของผลิตภัณฑ์ที่มีมำนำนและส่ วนแบ่งกำรตลำดที่
สูงสุด ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทรำดพื้นป้ องกันปลวก ผลิตภัณฑ์เชนไดร้ท์ สเตดฟำส ชนิ ด 30 SC ของ
บริ ษทั ถื อว่ำเป็ นหนึ่ ง ในผูน้ ำตลำด โดยที่ ผูป้ ระกอบกำรรำยอื่ นซึ่ งส่ วนใหญ่คือ บริ ษ ัทที่ ผลิ ตและ
จำหน่ำยสำรเคมีกำจัดแมลงเพื่อกำรเกษตร และบริ ษทั ข้ำมชำติ ยังไม่มีกำรกระจำยผลิตภัณฑ์ในร้ำนค้ำ
ทัว่ ไปในลักษณะสิ นค้ำอุปโภค (Consumer products) แต่จะใช้วิธีกำรขำยตรงกับลูกค้ำ หรื อขำยเข้ำ
เฉพำะร้ำนค้ำเคมีเกษตร
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด เป็ นกลุม่ ที่มีกำรแข่งขันสูงในทุกกลุม่ สิ นค้ำ ในกลุม่ แชมพูสุนขั จะมี
ผูน้ ำตลำด 2 รำยคือผลิตภัณฑ์สลีคกี้ แบร์ริ่ง สำหรับผลิตภัณฑ์เชนกำร์ดของบริ ษทั ถือว่ำเป็ นรำยแรกๆ
ที่มีแนะนำผลิตภัณฑ์แชมพูสุนขั เข้ำสู่ตลำดตั้งแต่ช่วง 20 ปี ก่อน ส่วนผลิตภัณฑ์ ทีโพล์ สำหรับทำ
ควำมสะอำดบริ ษทั มียอดขำยเพียงพอที่จะยังคงกำรกระจำยสิ นค้ำไปยังเครื อข่ำยร้ำนค้ำปลีกได้เพรำะมี
ฐำนลูกค้ำประจำซึ่งมีควำมภักดีต่อตรำสิ นค้ำ (Brand Loyalty)
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
1. การผลิต
บริ ษทั ฯ มีโรงงำนผลิตอยู่ 2 แห่ ง โรงงำนแห่ งแรกตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ 9 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำที่
นิ คมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ เพื่อทำกำรผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษำเนื้ อไม้ กลุ่มกำจัด
แมลง และกลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์อื่น และโรงงำนแห่ ง ที่ 2 ตั้งอยู่บนเนื้ อที่ 18 ไร่ 51 ตำรำงวำ ในนิ ค ม
อุตสำหกรรมเวลโกรว์ ห่ ำงจำกโรงงำนแรกประมำณ 1.5 กม. เพื่อทำกำรผลิตสิ นค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำ
ควำมสะอำด ปั จจุบนั มีกำลังกำรผลิตรวมและอัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิตรวมในกลุ่มต่ำงๆ ดังนี้
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2558

2557

2556

ผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้ :
กำลังกำรผลิตเต็มกำลัง (ลิตร/ปี )1/
ปริ มำณผลิตจริ ง (ลิตร/ปี )
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต

3,573,600
2,130,121
60%

3,573,600

3,573,600
2,692,473
75%

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง :
กำลังกำรผลิตเต็มกำลัง (ลิตร/ปี )
ปริ มำณผลิตจริ ง (ลิตร/ปี )
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต

2,928,000
3,379,244
115%

2,928,000

ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด :
กำลังกำรผลิตเต็มกำลัง (ลิตร/ปี )
ปริ มำณผลิตจริ ง (ลิตร/ปี )
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต

5,244,000
3,812,275
73%

5,244,000

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ :
กำลังกำรผลิตเต็มกำลัง (ลิตร/ปี )
ปริ มำณผลิตจริ ง (ลิตร/ปี )
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต

300,000
150,439
50%

300,000

2,189,978
61%

3,092,246
106%

3,734,352
71%

207,303
69%

2,928,000
3,228,478
110%
5,244,000
4,470,214
85%
300,000
158,323
53%

หมำยเหตุ: 1/ กำลังกำรผลิตสู งสุ ดคำนวณจำกกำรผลิตวันละ 1 กะ (8 ชัว่ โมง และคนงำนประมำณ 120
คน)
โรงงำนทั้ง 2 แห่ งนี้ ดำเนิ นกำรผลิตอยูว่ นั ละ 1 กะ หรื อ 8 ชัว่ โมงต่อวัน ทำงำนวันจันทร์ -ศุกร์ และเสำร์
เว้นเสำร์ โดยจะมีกำรทำงำนล่วงเวลำบ้ำงประมำณวันละ 1-2 ชัว่ โมงต่อวัน
โรงงำนแห่งแรกมีอำคำรผลิตแบ่งเป็ น 5 อำคำร คือ
- อำคำรที่1 พื้นที่ 2,400 ตรม. เป็ นสำนักงำนของโรงงำน ห้องทดลองเคมี 600 ตรม. พื้นที่ที่เหลือ 1,800
ตรม. เป็ นส่วนที่ผลิตผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงอื่นๆ
- อำคำรที่ 2 พื้นที่ 375 ตรม. เป็ นโรงงำนบรรจุแอโรโซล สเปรย์กำจัดแมลงเชนไดร้ท์
- อำคำรที่ 3 พื้นที่ 600 ตรม. เป็ นโรงงำนบรรจุแอโรโซล สเปรย์กำจัดแมลงเชนไดร้ทส์ ำยกำรผลิตใหม่
- อำคำรที่ 4 พื้นที่ 1,800 ตรม. เป็ นโรงงำนผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นและสำนักงำนแผนกวิศวกรรม
- อำคำรที่ 5 พื้นที่ 2,700 ตรม. เป็ นสำนักงำนและคลังสิ นค้ำ
โรงงำนแห่งที่ 2 มีอำคำรแบ่งเป็ น 2 อำคำร คือ
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- อำคำรที่ 1 พื้นที่ 550 ตรม. เป็ นสำนักงำนและโรงอำหำรของโรงงำน
- อำคำรที่ 2 พื้นที่ 2,880 ตรม. เป็ นโรงงำนผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดและคลังสิ นค้ำ
กระบวนการผลิตมีข้นั ตอนดังต่ อไปนี้
รั บทราบปริ มาณการขาย

วางแผนการผลิ ต
สั่ งการผลิ ต
ผสมวัตถุ ดิบตามขั้นตอน

ปรั บส่ วนผสม

เก็บตัวอย่ างตรวจคุณภาพ

สำเร็จ
ไม่ผำ่ น

ตรวจคุณภาพ-ผ่ าน

ดัดแปลงจากของเดิม

ผ่ำน

ไม่สำเร็จ

สั่ งการบรรจุ

ควบคุมไม่ให้ ไปใช้ ต่อ หาก
ไม่ได้ รับอนุญาต

บรรจุผลิ ตภัณฑ์ ล งภาชนะ
ไม่ผำ่ น

ผ่ำน
จัดเก็บคลั งสิ นค้ า

ตรวจขั้นสุ ดท้ าย-ผ่ าน

ซ่ อ มแซมแก้ไข

2. การจัดหาวัตถุดบิ และสภาพปัญหา
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 86 ของต้นทุนรวม วัตถุดิบที่สำคัญประกอบด้วย
สำรออกฤทธิ์ เข้มข้น (Active Technical Materials) ร้อยละ 34.81 สำรทำละลำย (Solvent) ร้อยละ 18.52
และบรรจุภณั ฑ์ ร้อยละ 46.67
นอกจำกรำคำที่ เหมำะสม วัตถุดิบที่ เลื อกซื้ อจะต้องมีคุณภำพที่ ได้มำตรฐำนตรงตำมที่ บริ ษทั
กำหนด รวมทั้งมี คุณสมบัติเป็ นไปตำมข้อกำหนดของหน่ วยรำชกำรที่ เกี่ ยวข้อง และมีแหล่งผลิ ตที่
แน่ นอนพร้ อมมี ใบรั บรองหรื อใบประกันคุณภำพทุ กล๊อตที่ จัดซื้ อเข้ำมำเพื่อกำรผลิ ต บริ ษทั ฯ ไม่มี
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นโยบำยที่จะผูกขำดกำรซื้อวัตถุดิบแต่ละชนิดจำกผูจ้ ดั จำหน่ำยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเพื่อควำมยืดหยุน่ ในกำร
เลือกแหล่งวัตถุดิบทั้งส่วนที่นำเข้ำและทั้งซื้ อในประเทศ วัตถุดิบสำคัญส่ วนใหญ่โดยเฉพำะในส่ วนของ
สำรออกฤทธิ์ เข้มข้นนั้นมีผจู ้ ดั จำหน่ำยหลำยรำย ดังนั้นเมื่อประกอบกับกำรวำงแผนกำรผลิตที่รัดกุม ที่
ผ่ำนมำบริ ษทั ฯ จึงยังไม่เคยประสบกับปั ญหำขำดแคลนวัตถุดิบ
บรรจุภณ
ั ฑ์และวัตถุดิบอื่นๆ สั่งซื้ อภำยในประเทศจำกผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ ำยมำกกว่ำ 50 รำย
ในขณะที่วตั ถุดิบในส่ วนของสำรเคมีออกฤทธิ์ จะเป็ นกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ บริ ษทั ได้มีกำรสั่งซื้ อ
จำกหลำยแหล่งทั้งจำกยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน โดยพิจำรณำจำกคุณภำพสิ นค้ำและรำคำที่เหมำะสม
ในแต่ละสถำนกำรณ์ รวมทั้งกำรบริ กำรหรื อกำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคโนโลยีบำงประกำรจำกผูข้ ำยบำง
รำยด้ว ย ดัง นั้น จึ ง เป็ นเหตุ ผ ลที่ บ ริ ษ ัท ฯ ยัง คงซื้ อ วัต ถุ ดิ บ จำกแหล่ ง ที่ มี ร ำคำสู ง กว่ำ อย่ำ งยุโ รปและ
สหรัฐอเมริ กำในบำงกรณี เพื่อคงควำมต่อเนื่องของกำรถ่ำยทอดข้อมูลทำงด้ำนเทคนิค
3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
ที่ผ่ำนมำจนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีปัญหำสิ่ งแวดล้อมที่ มีนัยสำคัญ โรงงำนของบริ ษทั ฯ มี
กระบวนกำรผลิตที่ทนั สมัยอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของกำรนิ คมอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย และได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001: 2008 มำตรฐำนสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยของอำหำร ISO 22000 มำตรฐำนระบบกำรวิเครำะห์อนั ตรำยและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม
ในกำรผลิตอำหำร (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) และได้รับรองมำตรฐำนกำรผลิต
ตำมหลักเกณฑ์วธิ ีกำรที่ดีในกำรผลิตวัตถุอนั ตรำยในควำมรับผิดชอบของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ (GMP) โดยบริ ษทั มีนโยบำยเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมดังนี้
1.

ปฏิบตั ิตำมข้อกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมอย่ำงเคร่ งครัด

2.

กำรเฝ้ำระวัง กำรป้ องกัน และกำรแก้ไข รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
ดำเนินกิจกรรมของบริ ษทั ฯ รวมถึงกำรกำจัดของเสี ยจะได้รับกำรดำเนินกำรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ

3.

ใช้พลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจำกนี้บริ ษทั มีแนวทำงกำรจัดกำรกับมลภำวะจำกโรงงำนดังนี้
- น้ ำทิ้งที่เกิดจำกกำรใช้เพื่อทำควำมสะอำดทัว่ ไป เช่น จำกห้องน้ ำ โรงอำหำร กำรทำควำมสะอำดพื้น
และอื่นๆ บริ ษทั ใช้ระบบบำบัดเป็ นเซ็ปติคแทงค์ (Septic Tank) พร้อมเติมอำกำศเพื่อให้ค่ำควบคุม
ต่ำงๆเป็ นไปตำมกฎหมำยที่กำหนด
- สำหรับอำกำศ ฝุ่ น และกลิ่น บริ ษทั ใช้ระบบดูดอำกำศ (HOOD) โดยผ่ำนถังกรองฝุ่ น และถังกรอง
กลิ่นด้วยผงถ่ำนขจัดกลิ่น (Activated Carbon)
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- เสี ยงที่เกิดจำกกำรบรรจุผลิตภัณฑ์แอโรโซลในโรงงำนอำคำรที่ 2 และอำคำรที่ 3 บริ ษทั ใช้มำตรกำร
จัดกำรครบทั้งกำรป้ องกันที่ แหล่ง กำรป้ องกันที่ ทำงผ่ำน และกำรป้ องกันที่ ตวั พนักงำน โดยให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล
- ขยะอันตรำยที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต บริ ษทั ว่ำจ้ำงให้ บมจ. บริ หำรและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม (GENCO) และบริ ษทั อัคคีปรำกำร จำกัด (มหำชน) เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรขนส่ ง และนำไป
บำบัดกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
โดยในปี 2558 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมโรงงำนประมำณ 9.8 แสนบำท
2.4 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี
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3. ปัจจัยเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการพึง่ พาผู้แทนจาหน่ ายรายใหญ่
ผูแ้ ทนจำหน่ำยหลักแต่เดิมทั้ง 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริ ษทั วิคเตอร์
มำร์เก็ตติง้ จำกัด ต่ำงยังคงทำหน้ำที่กระจำยสิ นค้ำอย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่ องมำนำนกว่ำ 20 ปี ตั้งแต่ก่อนที่บริ ษทั เชอร์
วูด้ เคมิคอล จะรับมอบธุรกิจมำดำเนิ นกำรต่อจำก บริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จำกัด ทั้ง 2 บริ ษทั ในปี 2558 มี
ยอดสัง่ ซื้อรวมกันเท่ำกับร้อยละ 57.43 ของยอดขำยทั้งหมด ในขณะที่ผแู ้ ทนจำหน่ำยเขตในแต่ละภำคอีก 5 บริ ษทั
มี ยอดซื้ อรวมกันเท่ ำกับร้ อยละ 27.08 ของยอดขำยทั้งหมด จะเห็ นได้ว่ำกำรพึ่ง พำผูแ้ ทนจ ำหน่ ำยรำยใหญ่ไ ด้
กระจำยตัวเพิ่มขึ้นเป็ น 7 บริ ษทั ที่สร้ำงยอดขำยรวมกันถึงร้อยละ 84.51 ของยอดขำยของบริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล
ทั้งหมด ที่ เหลือเป็ นกำรขำยตรงถึงผูใ้ ช้อุตสำหกรรม บริ ษทั รับจ้ำงทำควำมสะอำด และบริ ษทั ผูข้ ำยงำนบริ กำร
รับจ้ำงกำจัดแมลง ตลำดเคมีเกษตร ตลำดสำธำรณสุขชุมชน ตลำดส่งออก และตลำดพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ คำดว่ำ
ในส่วนขำยตรงนี้จะสำมำรถเพิ่มส่วนแบ่งในยอดขำยของบริ ษทั ได้มำกขึ้นในปี ต่อๆ ไป
3.2 ความเสี่ยงจากการเข้ ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ และการแข่ งขันทีเ่ พิม่ ขึน้
ธุ รกิ จเคมีเคหะภัณฑ์หลำยกลุ่มในปั จจุบันมี กำรแข่งขันสู ง โดยมี ผูป้ ระกอบกำรจำนวนมำกรำยในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งจำกบริ ษทั ข้ำมชำติและบริ ษทั ภำยในประเทศ กลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำม
สะอำดจัดอยู่ในตลำดที่ มีกำรแข่งขันสู งมำก แต่ละกลุ่มผลิ ตภัณฑ์มีคู่แข่งกว่ำ 10 เครื่ องหมำยกำรค้ำ หำกกำร
แข่งขันทวีควำมรุ นแรงขึ้น อำจส่ งผลกระทบด้ำนรำคำ ทำให้บริ ษทั มี รำยได้หรื อกำไรลดลง อย่ำงไรก็ตำม มี
ผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่อยู่จำนวนน้อยรำยที่ สำมำรถครองส่ วนแบ่ งตลำดได้อย่ำงมี นัยส ำคัญ ทั้งนี้ เป็ นเพรำะ
ควำมสำเร็ จของเครื่ องหมำยกำรค้ำของแต่ละผลิตภัณฑ์เป็ นผลมำจำกองค์ประกอบกำรตลำดที่ถูกต้อง คือมีระดับ
รำคำเหมำะสมกับคุณภำพ มีกำรใช้งบในสื่ อโฆษณำและส่ งเสริ มกำรขำยหลำกหลำยรู ปแบบอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อ
สร้ำงควำมเชื่ อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิ ดควำมภักดี ในกำรใช้สินค้ำ และควำมสำมำรถในกำรกระจำยสิ นค้ำได้
อย่ำงทัว่ ถึง ดังนั้นโอกำสที่จะมีเครื่ องหมำยกำรค้ำใหม่ประสบควำมสำเร็ จในกำรครอบครองส่ วนแบ่งกำรตลำด
เพิ่มขึ้นมำอีกนั้นต้องอำศัยเวลำพอสมควร โดยเฉพำะกำรผลิตสิ นค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง จะต้องใช้เทคนิ ค
ควำมรู ้ และควำมชำนำญเป็ นพิเศษในกระบวนกำรนำเข้ำวัตถุดิบ กำรค้นคว้ำวิจัย กำรทดลองผลิ ตภัณฑ์ เพื่อ
พัฒนำขึ้นเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ จนถึงขั้นนำออกจำหน่ำยได้น้ นั จะต้องผ่ำนขั้นตอนกำรทดสอบประสิ ทธิภำพ นำผลที่
ได้ไปขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และขออนุญำตผลิตจำกคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กระทรวงสำธำรณสุ ข และ
หรื อส่วนรำชกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ำผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ สำมำรถใช้ได้ตำมคุณสมบัติที่ระบุ ไม่ก่อให้เกิด
อันตรำยแก่ผใู ้ ช้ และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเมื่อใช้ตำมข้อแนะนำบนฉลำก
3.3 ความเสี่ยงทางด้ านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ต้นทุนวัตถุดิบถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยหลักในกำรผลิตซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 86 ของต้นทุนขำย และควำมผันผวนของ
รำคำวัตถุดิบส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสิ นค้ำและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ เนื่องจำกบริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถ
ปรับรำคำขำยสิ นค้ำให้สอดคล้องกับรำคำวัตถุดิบที่ผนั ผวนได้ทนั ทีทนั ใด ดังนั้นสำหรับวัตถุดิบหลักประเภทสำร
ออกฤทธิ์เข้มข้น (Active Technical Materials) ซึ่งต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศนั้น บริ ษทั ฯ จึงสัง่ ซื้อจำกแหล่งผลิต
สำรออกฤทธิ์ที่สำคัญหลำยแหล่ง ได้แก่ สหรัฐอเมริ กำ ยุโรป ญี่ปนุ่ อินเดีย และจีน โดยมีนโยบำยที่จะกระจำยกำร
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ซื้อวัตถุดิบไว้กบั ผูผ้ ลิตหลำยรำย เพื่อลดควำมเสี่ ยงของกำรขำดแคลนวัตถุดิบ รวมทั้งกำรเพิ่มอำนำจกำรต่อรองทั้ง
ด้ำนรำคำและคุณภำพ ในส่วนของวัตถุดิบหลักอื่น อำทิเช่น ก๊ำซหุงต้ม (LPG) และตัวทำละลำย(Solvent) ซึ่งรำคำ
เปลี่ยนแปลงไปตำมอุปสงค์และอุปทำนทั้งในภูมิภำคและตลำดโลกนั้นอยูเ่ หนือควำมควบคุมของบริ ษทั ฯ อย่ำงไร
ก็ดีบริ ษทั ฯ ยังได้ใช้กลยุทธ์กำรออกสิ นค้ำที่หลำกหลำยออกขำย ทำให้ตน้ ทุนสิ นค้ำมีกำรกระจำยตัว รวมถึงกำร
บริ หำรต้นทุนวัตถุดิบและโครงสร้ำงรำคำสิ นค้ำให้มีควำมสัมพันธ์ในเชิงกำไร
วัตถุดิบขึ้นรำคำยังเป็ นปั ญหำที่มีผลกระทบไม่มำกเท่ำปั ญหำวัตถุดิบขำดสต็อก
เพื่อที่จะป้ องกันปั ญหำ
วัตถุดิบขำดที่มกั จะเกิดขึ้นในช่วงที่วตั ถุดิบกำลังจะขึ้นรำคำ ฝ่ ำยจัดซื้อจะต้องรับรู ้รับทรำบควำมเปลี่ยนแปลงให้
ทันกับเหตุกำรณ์ และปรับเปลี่ยนปริ มำณกำรสัง่ ซื้อเพื่อเก็บเป็ นสิ นค้ำคงคลังมำกขึ้นในรำยกำรวัตถุดิบที่คำดว่ำจะ
มีปัญหำขำดแคลน
3.4 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น
วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เป็ นประเภทสำรออกฤทธิ์เข้มข้นของบริ ษทั ต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศโดยมีกำรกำหนด
รำคำเป็ นสกุลเหรี ยญสหรัฐ ในบำงกรณี บริ ษทั จะทำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็ นช่วงเวลำสั้นๆ ก่อน
ถึงกำหนดชำระเงิน โดยเฉพำะในกรณี ที่บริ ษทั คำดว่ำจะเกิดควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน และหำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนมีผลต่อรำคำวัตถุดิบ ก็จะไม่มีกระทบต่อกำไรขั้นต้นของบริ ษทั มำกนัก
3.5 ความเสี่ยงจากการออกสินค้ าใหม่
บริ ษทั ฯ มีเป้ ำหมำยที่จะออกสิ นค้ำใหม่ปีละอย่ำงน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดควำมเสี่ ยงที่อำจมำจำกควำม
ล้มเหลวในกำรสร้ำงตลำดผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้สูญเสี ยทรัพยำกรในขบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สูญเสี ยงบประมำณ
ทำงกำรตลำด และอำจมีปัญหำกับสต็อกสิ นค้ำตลอดจนวัตถุดิบและบรรจุภณั ฑ์ที่คงค้ำงและระบำยออกไปไม่ได้
ทำงบริ ษทั ฯ จึงพยำยำมลดควำมเสี่ ยง ด้วยกำรผสมผสำนกำรนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ำสู่ตลำดใหญ่บำ้ งเล็กบ้ำง
โดยใช้ขอ้ ได้เปรี ยบของตรำสิ นค้ำที่เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคอย่ำงดีแล้ว และสร้ำงเครื อข่ำยกำรกระจำยสิ นค้ำให้
ได้ลึกและทัว่ ถึงในเวลำที่ส้ นั ที่สุด
ผูแ้ ทนจำหน่ำยเขตในแต่ละภำคทั้ง 6 บริ ษทั จะมีบทบำทสำคัญในกำรลดควำมเสี่ ยงของกำรออกสินค้ำใหม่
และทำให้สินค้ำใหม่แจ้งเกิดในตลำดได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
นอกจำกนี้ยงั ได้พยำยำมพัฒนำสิ นค้ำใหม่โดยกำรใช้
ประโยชน์จำกสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้อยูใ่ ห้มำกที่สุด เพื่อลดควำมเสี่ ยงที่จะเกิดสต็อกคงค้ำงเคลื่อนไหว
ช้ำ หรื อระบำยออกไปไม่ได้ถำ้ หำกผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ประสบควำมสำเร็ จดังที่คำดหวัง
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถำวรหลักที่สำคัญของ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : บำท

ประเภท / ลักษณะทรัพย์ สิน
ที่ดิน 1 แปลง เป็ นที่ต้ งั โรงงำน ตั้งอยูท่ ี่อำเภอ
บำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ
ที่ดิน 1 แปลง ตั้งอยูท่ ี่ อำเภอบำงปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
เนื้อที่ 18ไร่ 51 ตำรำงวำ
อำคำรโรงงำนแห่งที่ 1 ตั้งอยูท่ ี่อำเภอบำงปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
อำคำรโรงงำนแห่งที่ 2 ตั้งอยูท่ ี่อำเภอบำงปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
ยำนพำหนะ
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสำนักงำน
สิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง
รวมทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ำของ

มูลค่ าทางบัญชี
33,940,500

ภาระผูกพัน
ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

80,000,500

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

46,792,901

เป็ นเจ้ำของ

99,315,355

เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ

61,064,830
2,608,475
7,678,549
2,600,000
334,001,110

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจเคมีภณั ฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปั จจุบนั ของบริ ษทั เพื่อที่จะสำมำรถต่อยอดกำร
ขยำยตัวของบริ ษทั ต่อไปในอนำคต โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบำยที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้ำไปดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรที่
มีอำนำจควบคุมในบริ ษทั ย่อยเพื่อควบคุมกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษทั อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ ณ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมูลค่ำรวม 277,400 บำท โดยมีสัดส่ วนของเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในอัตรำส่วนร้อยละ 50
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีจำนวนสู งกว่ำร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 หรื อคดีที่กระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
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6. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่ อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
ทีต่ ้งั โรงงาน 1
ทีต่ ้งั โรงงาน 2
เลขทะเบียนบริษัท
โฮมเพจบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนเรื อนหุ้น
ชื่ อบริษัทย่ อย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีต่ ้งั สานักงาน
โฮมเพจบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนเรื อนหุ้น

: บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) (ต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริษัท”)
: ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรื อน ในอุตสำหกรรม สำธำรณสุข
ชุมชน และเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อกำรเกษตร
: 1061,1063,1065,1067,1069 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหำนคร 10250
: นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บำงนำ-ตรำด 90/1 ม.9 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง
ฉะเชิงเทรำ 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้ กำจัดแมลง และผลิตภัณฑ์อื่น)
: นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บำงนำ-ตรำด 109 ม.9 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง
ฉะเชิงเทรำ 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด)
: 0107547000346
: www.sherwood.co.th
: 0-2320-2288
: 0-2320-2670
: ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว หุน้ สำมัญ 150,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท
: บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล ออสเตรเลเซีย จำกัด
: จำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรื อน และอุตสำหกรรม
: ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถ.เฮย์ เพิร์ธตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย
: www.sherwoodchemicals.com.au
: +61 892194683
: +61 892194672
: ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว หุน้ สำมัญ 2,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 เหรี ยญออสเตรเลีย
สัดส่วนเงินลงทุนอัตรำร้อยละ 50

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ทีต่ ้งั
โทรศัพท์

: บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
: 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
: 0-2009-9000

ผู้สอบบัญชี
ทีต่ ้งั

: นำงวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3104
: สำนักงำนสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล 316/32 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร 10110
: 0-2259-5300
: 0-2260-1553

โทรศัพท์
โทรสาร

ส่วนที่ 1 หน้ำ 30

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) มีทุนจดทะเบียน 150 ล้ำนบำท เป็ นทุนชำระแล้ว 150 ล้ำนบำท ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 150 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ รำยใหญ่ 10 รำยแรกที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 25 สิ งหำคม 2558
รำยชื่อ
จำนวนหุน้
สัดส่วนกำรถือหุน้ (%)
1. กลุ่มบริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด1
53,997,600
36.00
2. นำยธวัช อึ้งสุประเสริ ฐ
21,489,000
14.33
3. นำยนิพนธ์ โกมลสุวรรณ
4,756,500
3.17
4. นำยบุญวัน วรธรรมทองดี
4,684,200
3.12
5. นำงสำวเยำวลักษณ์ อุทิศกูล
3,499,500
2.33
6. นำงจงจิต ชินกนกรัตน์
3,441,000
2.29
7. นำงสำวไหม ชินกนกรัตน์
3,202,600
2.14
8. นำงสำววรรณี จิรำธวัชชัย
3,170,000
2.11
9. นำยนริ นทร์ ตรี สุโกศล
3,000,000
2.00
10. นำงวนิดำ ตันติเจริ ญเกียรติ
3,000,000
2.00
11. นำงสำวโบว์ ชินกนกรัตน์
3,000,000
2.00
12. นำงสำวปำลิตำ คูสกุล
3,000,000
2.00
รวม
110,240,400
73.49
1
กลุ่มบริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ ประกอบด้วย บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ นำงละออ
ตั้งคำรวคุณ นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ นำยจตุภทั ร์ ตั้งคำรวคุณ นำยณัฏฐวุฒิ ตั้งคำรวคุณ และนำงบุศทรี หวัง่ หลี
7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีและสำรองตำมกฎหมำย
ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงิ นปั นผลได้นำปั จจัยต่ำงๆ มำพิจำรณำประกอบ เช่น ผลกำรดำเนิ นงำนและฐำนะกำรเงินของบริ ษทั
สภำพคล่อง กำรขยำยธุ รกิ จ และปั จจัยอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องในกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั โดยอยู่ภำยใต้เงื่ อนไขที่ กำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 โครงสร้ำงองค์กร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)

เลขานุการบริษัท (Company Secretary)
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์
(Mr. Thakerngbol Laobisuddhi)

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
นำยสุ คุณ ตันติเจริ ญเกียรติ
(Mr. Sukun Tanticharoenkiat)

หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Office)

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

ผจก.ฝ่ ายขายและการตลาด
(Sales and Marketing Manager)
นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์
(รักษาการแทน)
Mr. Pravit Techavijit (Acting)

ผจก.ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Manager)
นำงสำวนภสร ปัญจเชษฐกุล
(Ms. Napasorn Panchachettakul)

ผจก.ฝ่ ายตลาดต่ างประเทศ
(Foreign Marketing Manager)
นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์
(รักษาการแทน)
Mr. Pravit Techavijit (Acting)

ผจก.ฝ่ ายผลิตและวิศวกรรมอาวุโส
(Senior Production and Engineering Manager)
นำยชูพงศ์ สุขสมบูรณ์
(Mr.Chupong Suksomboon)

8.1.1.

ผจก.ฝ่ ายจัดซื้อและระบบคุณภาพ
(Purchasing and Quality Control
Manager)
นำยสัญญำ หำญสุโพธิพนั ธ์
(Mr.Sanya Hansupotipun)

ผจก.ฝ่ ายสารสนเทศและงานธุรการ
(IT and Administration
Manager)
นำยสุทิน วำดนะรัตน์
(Mr.Sutin Wadnarat)

ผจก.แผนกออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และ
พาณิชย์ ธุรกิจอาวุโส
(Senior Package Design and E-Business Manager)
นำงสำวอมรรัตน์ กีรติไพบูลย์
(Ms. Amornrat Keeratipybool)

ผช.ผอ.ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายอุตสาหกรรม
(Assistant Product Development & Industrial
Market Director)
นำยภิญโญ วิทิตยำนนท์
(Mr.Pinyo Vititayanon)

ผจก.ฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสั มพันธ์
(Finance and Investor Relation
Manager)
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์
(Mr. Thakerngbol Laobisuddhi)

ผจก.ฝ่ ายบัญชี
(Accounting Manager)
นำยชำญเดช ปั้นตระกูล
(Mr.Chandech Pantrakul)

คณะกรรมกำรบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นำยชนินทร์ เย็นสุดใจ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
2. นำยวิชิต แย้มบุญเรื อง
กรรมกำรอิสระ
3. นำยไพศำล พิพฒั นกุล
กรรมกำรอิสระ
4. นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ
กรรมกำร
5. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ
กรรมกำร
6. นำยชินวัฒน์ อัศวโภคี
กรรมกำร
7. นำยพัฒนำ สุคนธรักษ์
กรรมกำร
8. นำยวีระ ชินกนกรัตน์
กรรมกำร
9. นำยสุคุณ ตันติเจริ ญเกียรติ
กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร (สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสำรแนบ 1)
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กรรมการผู้มอี านาจผูกพันตามหนังสื อรับรองของบริษัท
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้ลงมติกำหนดกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนบริ ษทั คือ นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ หรื อ
นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ ลงลำยมือชื่อร่ วมกับ นำยพัฒนำ สุคนธรักษ์ หรื อนำยวีระ ชินกนกรัตน์ หรื อนำยสุคุณ ตันติเจริ ญ
เกียรติ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
- บริ หำรจัดกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ ของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมำย ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั
- กำหนดเป้ ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณบริ ษทั ควบคุมกำกับดูแลกำรบริ หำรและกำร
จัดกำรของผูบ้ ริ หำร ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำยและตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เว้น แต่ใ นเรื่ อ งดัง ต่อ ไปนี้ คณะกรรมกำรต้องได้รั บ อนุ มตั ิ จ ำกที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นก่ อ นกำร
ดำเนิ นกำร เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ ้นกู้ กำรขำย หรื อโอนกิ จกำรของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อ
บำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรื อกำรซื้ อ หรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั อื่นมำเป็ นของบริ ษทั กำรแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ รวมถึงกำรทำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน และกำรซื้ อและขำยสิ นทรัพย์ที่
สำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตำมที่หน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ กำหนด
- คณะกรรมกำรบริ ษทั อำจแต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ ัดกำรหรื อมอบอำนำจให้บุคคลอื่ นใดให้ดำเนิ นกิ จกำรของ
บริ ษ ัท ภำยใต้ก ำรควบคุ ม ของคณะกรรมกำรหรื อ อำจมอบอ ำนำจเพื่ อ ให้บุ ค คลดัง กล่ ำ วมี อ ำนำจตำมที่
คณะกรรมกำรเห็ นสมควรและภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรเห็ นสมควร และคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอำนำจดังกล่ำวได้ ในกรณี ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบอำนำจให้กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรหรื อบุคคลอื่นทำหน้ำที่แทนในเรื่ องเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนตำมปกติธุรกิจ กำรมอบอำนำจดังกล่ำว
ต้องเป็ นไปตำมมติ ของที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่ วมประชุ ม และหำก
กรรมกำรที่เป็ นกรรมกำรตรวจสอบคัดค้ำนกำรมอบอำนำจนั้น ต้องบันทึกควำมเห็นของกรรมกำรดังกล่ำว
ในรำยงำนกำรประชุมให้ชดั เจน ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของผูร้ ับมอบอำนำจไว้อย่ำงชัดเจน และต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ ทำให้ผูร้ ับมอบ
อำนำจสำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ ตนหรื อบุคคลอื่นที่ อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั
- อนุ ม ัติในหลักกำรจัด ทำโครงสร้ ำงองค์กร อ ำนำจบริ หำรองค์กร โดยให้ค รอบคลุม ทุ กรำยละเอี ยดกำร
คัดเลือก กำรว่ำจ้ำง กำรฝึ กอบรม และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนบริ ษทั
- พิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ที่กรรมกำรผูจ้ ดั กำรนำเสนอ
- ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนิ นนโยบำย และแนวทำงบริ หำรงำนต่ำงๆ ของบริ ษทั ที่กำหนดเอำไว้ให้เป็ นไป
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
อนึ่ ง กำรอนุมตั ิรำยกำรใดๆ ข้ำงต้น จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่ ทำให้คณะกรรมกำรสำมำรถ
อนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
(ตำมข้อบังคับบริ ษทั และตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับ
บริ ษทั ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่ เป็ นไปตำมปกติ ธุรกิ จที่ มีกำรกำหนดขอบเขตชัดเจนซึ่ งระบุไว้ในเรื่ อง
นโยบำยในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต ทั้งนี้ สำหรับรำยกำรที่กรรมกำรหรื อ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
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มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่
มีสิทธิออกคะแนนเสี ยงในเรื่ องนั้น
8.1.2.

คณะผูบ้ ริ หำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นำยสุคุณ ตันติเจริ ญเกียรติ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
2. นำยประวิทย์ เตชะวิจิตร์
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
3. นำยภิญโญ วิทิตยำนนท์
ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์และขำยอุตสำหกรรม
4. นำยชูพงศ์ สุขสมบูรณ์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยผลิตและวิศวกรรมอำวุโส
5. นำยสัญญำ หำญสุโพธิพนั ธ์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้อและระบบคุณภำพ
6. นำงสำวนภสร ปั ญจเชษฐกุล
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์
7. นำงสำวอมรรัตน์ กีรติไพบูลย์
ผูจ้ ดั กำรแผนกออกแบบบรรจุภณั ฑ์และพำณิ ชย์ธุรกิจอำวุโส
8. นำยสุทิน วำดนะรัตน์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสำรสนเทศและงำนธุรกำร
9. นำยชำญเดช ปั้ นตระกูล
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
10. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ เป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
- มีอำนำจควบคุมกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดไว้ และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมลำดับ
- พิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ที่ ฝ่ำยบริ หำรจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำ
อนุมตั ิ รวมทั้งควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี ของแต่ละหน่วยงำน
- พิจำรณำประเมินกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกปั จจัยต่ำงๆ ไม่วำ่ จำก
ภำยในหรื อภำยนอกบริ ษทั
- มีอำนำจสั่งกำร ออกระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิ บตั ิงำนเป็ นไปตำมนโยบำยหรื อผลประโยชน์
ของบริ ษทั
- มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั ิกำรจัดซื้ อ และใช้จ่ำยเงิ นในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำนตำมปกติของบริ ษทั ซึ่ ง
รวมถึ ง กำรอนุ มตั ิ กำรจัดซื้ อสิ นค้ำวัตถุดิบและบริ กำรอื่นที่ เกี่ ยวข้องเพื่อประโยชน์ และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนิ นงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร และรำยจ่ำยลงทุนให้เป็ นตำมงบประมำณที่ ได้รับอนุ มตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ภำยในวงเงินที่ได้รับจำกกำรมอบอำนำจ
- ในกำรพิจำรณำจัดซื้อที่ดิน ให้มีกำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
- พิจำรณำกำรนำสิ ทธิ และทรัพย์สินของบริ ษทั ไปก่อภำระผูกพันใดกับบุคคล บริ ษทั ห้ำงร้ำน หรื อสถำบัน
กำรเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั อนุมตั ิ
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- พิจำรณำผลกำไรและขำดทุนของบริ ษทั ประกอบกำรเสนอจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลหรื อเงินปั นผลประจำปี
เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั อนุมตั ิ
- ดำเนิ นกำรใดๆ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ตำมกำรให้อำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งอยู่
ภำยใต้นโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั
ทั้งนี้ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรอำจมอบอำนำจช่วงให้พนักงำนระดับบริ หำรของบริ ษทั มีอำนำจอนุมตั ิทำงกำรเงินเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่ งหรื อหลำยเรื่ องตำมที่ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรพิจำรณำเห็ นสมควร อำนำจหน้ำที่ ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงอำนำจที่ ทำให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ ตน หรื อบุคคลที่ อำจมี
ควำมขัดแย้ง มี ส่วนได้เสี ย หรื อ อำจมี ควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์อื่น ใด (ตำมข้อบังคับบริ ษทั และตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริ ษทั ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ิ
รำยกำรที่ เป็ นไปตำมปกติ ธุรกิ จที่ มีก ำรกำหนดขอบเขตชัดเจนซึ่ งระบุ ไว้ในเรื่ องนโยบำยในกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันในอนำคต
8.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
8.2.1

ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน มีรำยละเอียดดังนี้
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดต่ างๆ (บาท)

รายชื่ อกรรมการ

ค่ าตอบแทน
รวม (บาท)

1. นำยชนินทร์ เย็นสุดใจ
2. นำยไพศำล พิพฒั นกุล

345,000
300,000

3. นำยวิชิต แย้มบุญเรื อง

330,000

4. นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ
5. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่ าตอบแทน

กรรมการ
ตรวจสอบ

โบนัสจ่ าย
กรรมการบริษัท ปี 2558
(บาท)

60,000
60,000

150,000
120,000

345,650
276,500

75,000

120,000

276,500

180,000

120,000

276,500

180,000

56,000

276,500

50,000

6. นำยขจร ตรี สุโกศล

138,850

7. นำยชินวัฒน์ อัศวโภคี

180,000

8. นำยพัฒนำ สุคนธรักษ์

180,000

9. นำยวีระ ชินกนกรัตน์

180,000

104,000

46,500

40,000

120,000

276,500

40,000

120,000

276,500

10. นำยสุคุณ ตันติเจริ ญเกียรติ
รวม

80,000
1,875,000

130,000

195,000

990,000 2,190,000

รำยละเอียดค่ำตอบแทนของกรรมกำรประกอบด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสคณะกรรมกำร
ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หำรรวมเป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,879,239.25 บำท ซึ่งค่ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำร
ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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8.2.2

ค่ำตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร
-ไม่มี-

8.3 บุคลากร
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพำททำงแรงงำนที่สำคัญในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯ มี
พนักงำนแบ่งตำมสำยงำนได้ดงั นี้
สายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

ฝ่ ำยบริ หำร
ฝ่ ำยบัญชีและกำรคลัง
ฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
ฝ่ ำยตลำดต่ำงประเทศ
ฝ่ ำยสำรสนเทศ และธุรกำร
ฝ่ ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์และขำยอุตสำหกรรม
ฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์
ฝ่ ำยออกแบบบรรจุภณั ฑ์ และพำณิ ชย์ธุรกิจ
ฝ่ ำยผลิต และวิศวกรรม
ฝ่ ำยจัดซื้อ และระบบคุณภำพ
จานวนพนักงานรวม
เงินเดือน โบนัสและกองทุนสารองเลีย้ งชีพประจาปี 2558

2 คน
15 คน
9 คน
4 คน
8 คน
29 คน
6 คน
5 คน
163 คน
19 คน
260 คน
108.49 ล้ านบาท

บุคลากร บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำน โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
ค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่ำตอบแทนพนักงำนจะต้องเหมำะสมกับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และ
กำรเติบโตของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พให้แก่พนักงำนตั้งแต่จัดตั้งบริ ษทั โดย
พนักงำนจะจ่ำยเงินสะสมในอัตรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริ ษทั จ่ำยเงินสมทบในอัตรำร้อยละ
5 ของเงินเดือนพนักงำน
• นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรเพิ่มศักยภำพและประสิ ทธิภำพของบุคลำกรขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน และรั บมือกับวิทยำกำรใหม่ๆ ที่ พฒั นำเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จึ งจัดให้มีกำรอบรมภำยใน
องค์กร และกับองค์กรภำยนอก โดยแบ่งตำมหลักสูตรต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับตำแหน่งงำนงำน มำตรฐำนวิชำชีพ
หรื อตำมเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ของหน่ วยงำน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ ทักษะ และประสิ ทธิ ภำพในกำร
ทำงำน ทั้งในส่ วนงำนเทคนิ ค (Technical) สำยงำนวิชำชี พ (Prefessional) และกำรจัดกำรทัว่ ไป และเพื่ อ
เสริ มสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบตั ิงำนและส่ งเสริ มควำมเจริ ญก้ำวหน้ำในสำยงำนของตน โดยแบ่งกำรฝึ กอบรม
ดังนี้

ส่วนที่ 2 หน้ำ 6

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
(1) พนักงานระดับปฏิบัตกิ าร
บริ ษทั ฯ จัด ให้พ นักงำนเข้ำรั บกำรฝึ กอบรมด้ำ นเทคนิ คและวิช ำชี พทั้งหลักสู ตรภำยในและนอกบริ ษ ัท ใน
สำขำวิชำที่ เกี่ ยวข้องกับกำรปฏิ บัติงำนของแต่ละบุ คคล นอกจำกนี้ จะมีกำรให้ควำมรู ้ เกี่ ยวกับระบบควบคุ ม
คุณภำพ และระบบควำมปลอดภัยที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนกำรผลิต เพื่อให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจลักษณะกำร
ทำงำน และสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ เป็ นไปตำมระบบมำตรฐำน ISO 9001, ISO 14001 และ
ISO 22000
(2) พนักงานระดับบริหาร
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรเพิ่มศักยภำพและประสิ ทธิภำพของบุคลำกรขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้มีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน และรับมือกับวิทยำกำรใหม่ๆ ที่พฒั นำเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จึงจัดให้มีกำรอบรมภำยในองค์กร
และกับองค์กรภำยนอก โดยแบ่งตำมหลักสู ตรต่ำงๆ ที่ เหมำะสมกับตำแหน่งงำนมำตรฐำนวิชำชีพ หรื อตำม
เป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนอย่ำงสม่ำเสมอ พร้อมกับส่ งพนักงำนไปศึ กษำดูงำนต่ำงประเทศ เพื่อ
นำเอำควำมรู ้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มำพัฒนำผลิ ตภัณฑ์และองค์กรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงใน
อุตสำหกรรมและเพิม่ ศักยภำพในกำรแข่งขันในอนำคต
ในปี 2558 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนและฝึ กอบรมรวมทั้งสิ้น 0.82 ล้ำนบำท
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ ดีข้ ึน เพื่อให้ผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ ำยได้ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิที่จะนำองค์กรให้เติบโตด้วยควำมโปร่ งใส
และมีจริ ยธรรมอันดี อีกทั้งเพื่อเป็ นกำรปลูกฝั งจิ ตสำนึ กให้พนักงำนมีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำ คู่คำ้ คู่แข่งขัน
สังคม เพื่อนพนักงำน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ จนกลำยเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ ง ทั้งนี้ นโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนคู่มือจริ ยธรรมสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ได้ถูกเผยแพร่ บนเว็ปไซต์ของ
บริ ษทั (www.sherwood.co.th) เพื่อเป็ นช่องทำงให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำยสำมำรถเข้ำถึงได้ และในปี 2558 บริ ษทั ได้รับกำร
ประเมินกำรกำกับดูแลกิ จกำรบริ ษทั จดทะเบี ยน จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ซึ่ งผลกำร
ประเมินบริ ษทั ได้รับคะแนนรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมำก” (4 ดำว) สำหรับกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริ ษทั ในปี 2558 โดยสรุ ปดังนี้
1. สิทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิ ในควำมเป็ นเจ้ำของในกำรควบคุมบริ ษทั ผ่ำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่อทำหน้ำที่แทนผูถ้ ือหุน้ และมีสิทธิในกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริ ษทั คณะกรรมกำร
บริ ษทั จึงส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน ตำมสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งได้แก่ กำรซื้ อขำย หรื อกำรโอนหุ ้น
กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิ จกำร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของกิ จกำรอย่ำงเพียงพอ และผูถ้ ือหุ ้นควรได้รับทรำบ
กฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่ วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำในแต่ละวำระก่อนกำรประชุม รวมทั้ง
กำรเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถำมกรรมกำรในที่ประชุม นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนัก และให้ควำมสำคัญ
ถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้จดั กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นปี ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษำยน 2558 เวลำ
10.00 น. โดยกำหนดสถำนที่ประชุม ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีกำรคมนำคมสะดวกเพื่ออำนวยควำมสะดวกและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือ
หุน้ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถำบันสำมำรถเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมที่มีรำยละเอียดวำระกำรประชุม เพื่อพิจำรณำเหตุผล
ควำมจำเป็ น ผลกระทบทั้งด้ำนบวกและลบในแต่ละวำระ เพื่อพิจำรณำเหตุผลควำมจำเป็ น ผลกระทบทั้งด้ำนบวกและลบ
ในแต่ละวำระ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมทั้งแผนที่แสดง
สถำนที่ประชุม ให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 21 วัน พร้อมทั้งนำเสนอไว้บนเว็บไซต์บริ ษทั ล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้ประกำศลงหนังสื อพิมพ์รำยวัน ก่อนวันประชุม และติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วัน
เพื่อบอกกล่ำวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรล่วงหน้ำ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบหมำยให้เลขำนุ กำรบริ ษทั ดำเนิ นกำรให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยมีสิทธิ ในกำรเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุมและชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำในระหว่ำงวันที่ 4 มกรำคม 2559 - 5 กุมภำพันธ์ 2559 ซึ่ งบริ ษทั ได้
ระบุถึงขั้นตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำที่ชดั เจน และโปร่ งใส และได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รำยใดเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม และเสนอรำยชื่อบุคคล
เพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ในกำรลงทะเบียนเข้ำประชุม บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมเจ้ำหน้ำที่และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมำะสม อีกทั้ง
ใช้ระบบบำร์ โค้ดเพื่ออำนวยควำมสะดวก และรวดเร็ วแก่ผูม้ ำลงทะเบียน นอกจำกนี้ บริ ษทั เปิ ดให้ผูถ้ ือหุ ้นลงทะเบียน
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ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 2 ชัว่ โมงและต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็ จ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำ
ร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หรื อบุคคลใดๆ เข้ำร่ วม
ประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะ แบบหนึ่งแบบใดที่ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม ทั้งนี้บริ ษทั ได้
จัดทำหนังสื อมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ ้นสำมำรถกำหนด ทิศทำงกำรออกเสี ยงลงคะแนนได้ตำมแบบที่กระทรวง
พำณิ ชย์กำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีอำกรแสตมป์ ไว้บริ กำรให้ผถู ้ ือหุน้ สำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่รับมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้ำประชุมภำยหลังจำกประธำนในที่ประชุม เปิ ดกำรประชุมแล้ว สำมำรถออก
เสี ยงลงคะแนนได้ในวำระที่อยู่ ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้มีกำรลงมติและนับเป็ นองค์ประชุม ตั้งแต่วำระที่ได้เข้ำ
ประชุมเป็ นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีควำมเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
เมื่อเริ่ มกำรประชุมทุกครั้ง ประธำนกรรมกำรจะชี้ แจงวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริ ษทั ได้แสดง
ขั้นตอนกำรนับคะแนน และแสดงกำรสรุ ปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่ำงชัดเจนในห้องประชุม ในกำรลงคะแนนเสี ยง
บริ ษทั ใช้ระบบบำร์ โค้ด เพื่อให้สำมำรถตรวจนับคะแนนได้อย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพ ซึ่ งบริ ษทั ได้เก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพำะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นคัดค้ำน หรื องดออกเสี ยง เพื่อให้เป็ นไปตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ดี ในวำระกำรเลือกตั้ง
กรรมกำร บริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับบริ ษทั ได้ขอให้ผตู ้ รวจสอบบัญชีเข้ำร่ วมตรวจนับและยืนยัน
ควำมถูกต้องของคะแนนเสี ยง สำหรับผลกำรตรวจนับคะแนนในแต่ละวำระ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละ
วำระของผูถ้ ือหุน้ ที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย/คัดค้ำน งดออกเสี ยง ในทันที
ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริ ษทั ดำเนินกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมลำดับวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และมิได้
มีกำรเพิ่มวำระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบล่วงหน้ำเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีโอกำสศึกษำข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำวำระต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ในกำรประชุมคณะกรรมกำรได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถำมคำถำม
เพิ่มเติม โดยมีประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูบ้ ริ หำรระดับสู งด้ำนบัญชีกำรเงิน ร่ วม
ตอบคำถำม อย่ำงไรก็ตำมในกำรตอบคำถำมคณะกรรมกำร ได้ยึดถือควำมเท่ำเทียมของกำรให้ขอ้ มูลสำรสนเทศเป็ น
สำคัญ
ภำยหลัง เสร็ จ สิ้ น กำรประชุ ม เจ้ ำ หน้ ำ ที่ จ ะเก็ บ บัต รลงคะแนนเสี ย งส ำหรั บ ทุ ก วำระเพื่ อ เป็ นหลัก ฐำน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบหมำยให้เลขำนุ กำรบริ ษทั เป็ นผูบ้ ันทึ กรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และ
เผยแพร่ รำยงำนกำรประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรำยรับทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ส่ งรำยงำน
กำรประชุมต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วัน หลังกำรประชุมเสร็ จสิ้ น นอกจำกนี้ บริ ษทั เผยแพร่ ภำพ
และเสี ยงของกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในเว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่สนใจสำมำรถรับชมย้อนหลังได้
2. นโยบายต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญในเรื่ องสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และได้กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มอย่ำงชัดเจนและเป็ นธรรมในคู่มือจริ ยธรรม นโยบำยและระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งทั้งผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำนบริ ษทั ทุกคนรับทรำบและได้ถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัดมำโดยตลอด โดยกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำบริ ษทั ได้มีกำร
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของทุกกลุ่ม ดังนี้
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ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงมีบรรษัทภิบำล เชื่ อถือได้และแน่วแน่ในกำรสร้ำงงำนสร้ำงกิ จกำรให้มี
ฐำนะทำงกำรเงินที่มนั่ คงอย่ำงยัง่ ยืน เพื่อเพิ่มมูลค่ำสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยยึดมัน่ ในสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
 พนักงำน
บริ ษ ัท ตระหนัก ดี ก ว่ำ พนัก งำนเป็ นปั จ จัย แห่ ง ควำมก้ำ วหน้ำ ของบริ ษ ัท จึ ง สนับ สนุ น กำรพัฒ นำควำมรู ้
ควำมสำมำรถให้พนักงำนทุกคน โดยกำรจัดอบรมทั้งภำยในและภำยนอกให้กบั พนักงำนตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำร
ดูแลสุขอนำมัย และควำมปลอดภัยของพนักงำน ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรเพื่อดูแลสิ ทธิของพนักงำน
มีกำรให้ผลตอบแทนและสวัสดิ กำรที่ เหมำะสมและเป็ นธรรม โดยได้จดั ให้มีสวัสดิ กำรค่ำรักษำพยำบำล สวัสดิกำรรถ
รับ-ส่ง กิจกรรมวันเกิดพนักงำน มีสโมสรชมรมต่ำงๆ เพื่อให้พกั ผ่อนหลังจำกกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อเป็ นกำรตอบแทนควำม
ตั้งใจปฏิบตั ิงำนของพนักงำน อีกทั้งเป็ นกำรสนับสนุนให้พนักงำนทุ่มเทในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั และบรรลุเป้ ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจให้บริ ษทั มีผลประกอบกำรที่ดี นอกจำกนี้
บริ ษทั จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ ึน เพื่อเป็ นกำรส่ งเสริ มให้พนักงำนมีฐำนะมัน่ คงในระยะ
ยำว
 ลูกค้ำ
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้ำได้รับผลิตภัณฑ์ และ
กำรบริ กำรต่ำงๆ ที่คุม้ ค่ำในด้ำนรำคำ คุณภำพ และควำมปลอดภัย โดยผ่ำนขั้นตอนวิเครำะห์จำกผูเ้ ชี่ยวชำญ ทั้งในด้ำน
เทคโนโลยีและกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม
 คู่คำ้ และ/หรื อเจ้ำหนี้
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเป็ นธรรม มีควำมรับผิดชอบ และโปร่ งใส โดยปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อกำหนดของ
สัญญำและพันธะทำงกำรเงินอย่ำงเคร่ งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีกำรที่ไม่สุจริ ต ปกปิ ดข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งอันจะทำให้
เจ้ำหนี้เกิดควำมเสี ยหำย
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อตกลง เงื่อนไขทำงกำรค้ำและให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง มีกำรสร้ำงสัมพันธภำพและ
ควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนควำมรู ้ ร่ วมกันพัฒนำสิ นค้ำและบริ กำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำให้แก่สินค้ำและบริ กำร ไม่
เรี ยกรับหรื อยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยูน่ อกเหนือข้อตกลงทำงกำรค้ำ
 คู่แข่ง
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข ข้อบังคับของกำรแข่งขันอย่ำงเคร่ งครัด ไม่ล่วงละเมิดควำมลับ หรื อทรัพย์สินทำง
ปั ญญำ และไม่ทำลำยชื่อเสี ยงและควำมสัมพันธ์กบั คู่แข่งทำงกำรค้ำ
 สังคม และชุมชน
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร
เติบโตทำงธุรกิ จและกำรพัฒนำของชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมไปพร้อมกัน และจะคำนึ งกำรรักษำขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ทอ้ งถิ่นที่ บริ ษทั ตั้งอยู่ นอกจำกนี้ บริ ษทั มีนโยบำยที่ จะยึดมัน่ ปฏิ บตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี เคำรพกฎหมำยและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วนเพื่อให้เกิดควำมสงบสุขในสังคมและชุมชน
 สิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั จึ งมีนโยบำยให้พนักงำนพึงใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำ
และมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด และเพื่อเป็ นกำรลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในกระบวนกำรผลิต บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพื่อ
รับรอง ISO 14001 ซึ่งเป็ นมำตรฐำนสำหรับระบบบริ หำรสิ่ งแวดล้อม
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3. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญในเรื่ องนี้ โดยดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น รวมทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อย่ำงสม่ำเสมอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน ทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทัว่ ถึง รวมทั้งทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และภำพลักษณ์ของบริ ษทั อย่ำงถูกต้อง
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ได้กำหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ” ทำหน้ำที่ ติดต่อสื่ อสำรและให้บริ กำรข้อมูล
ข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำงๆ ของบริ ษทั แก่ผลู ้ งทุน ผูถ้ ือหุ ้น นักวิเครำะห์ และประชำชนทัว่ ไป ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสำมำรถ
ติดต่อหน่วยงำนดังกล่ำวได้ที่ โทร. 0-2320-2288 หรื อที่อีเมล์: ir@sherwood.co.th
นอกจำกนี้ บริ ษทั มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสและมำตรกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแสซึ่ งระบุวิธีกำรและขั้นตอนใน
คู่มือ จริ ยธรรม นโยบำยและระเบี ยบข้อบังคับ โดยได้กำหนดช่ องทำงให้พนักงำน และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสำมำรถแจ้ง
เบำะแสกำรกระทำผิด ข้อร้องเรี ยน หรื อข้อเสนอแนะต่ำงๆมำยัง
ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษทั โทร. 0-2320-2288
อีเมล์: companysecretary@sherwood.co.th
ทั้งนี้ หำกฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษทั ได้รับกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด ข้อร้องเรี ยน หรื อข้อเสนอแนะ เลขำนุกำรจะ
ดำเนิ นกำรรำยงำนเรื่ องดังกล่ำวไปยังคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำต่อไป ในปี 2558 บริ ษทั ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยน
หรื อกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดใดๆเลย
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริ ษทั และสำรสนเทศทำงกำรเงิน ที่ปรำกฏในรำยงำน
ประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวในรำยงำนประจำปี ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบำย
บัญชีที่เหมำะสม และถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง และประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดทำ
รวมทั้งยังมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินด้วย
4. การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กำหนดมำตรกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรโดยกำร
แจ้งทุกท่ำนให้รับทรำบ บทบำทภำระหน้ำที่ที่ตอ้ งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภำวะซึ่ งถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั และรับทรำบกำรจัดทำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีกำรซื้ อ
ขำย โอน หรื อ รั บ โอนหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ คณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ต ำมมำตรำ 59 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันทำกำรหลังจำกวันที่ซ้ือ ขำย โอน หรื อรับโอน
หลักทรัพย์ ซึ่ งบริ ษทั มีกำรแจ้งเตือนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกครั้ง นอกจำกนี้ กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรยัง
ได้รับทรำบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ กำหนดรวมถึงบทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2535 และบริ ษทั ได้กำหนดห้ำมผูบ้ ริ หำรที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในกระทำกำรใดๆ ซึ่ งเป็ นกำรขัดต่อ
มำตรำ 241 ของ พรบ.ดังกล่ำว รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ดูแลอย่ำงรอบคอบ เมื่อเกิดรำยกำรที่อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
รวมทั้งกำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแล ไม่ให้ผูบ้ ริ หำรและผูเ้ กี่ยวข้องนำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน ดังนี้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ทรำบถึ งรำยกำรที่ มีควำมขัด แย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ ยวกับรำยกำรที่ มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และ
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รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงสม่ำเสมอ และคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้ง
มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ โดยกำหนดรำคำและเงื่อนไขเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
(Arm’s Length Basis) โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญจะเปิ ดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล /
ควำมจำเป็ น ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ในวำระใดที่ กรรมกำรมีส่วนได้ส่วนเสี ย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่ ว มมื อ ให้ก รรมกำรปฏิ บัติต ำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรแจ้งต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ รั บ ทรำบ และงดออกเสี ย งหรื อ
ควำมเห็นใดๆ ในวำระนั้นๆ
บริ ษัท ได้ก ำหนดเป็ นนโยบำย เพื่ อ เป็ นแนวปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี จรรยำบรรณของ
คณะกรรมกำรผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ตลอดจนข้อบังคับพนักงำนเกี่ยวกับกำรกำหนดไม่ให้นำเอกสำรหรื อข้อมูลของ
บริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรื อนำออกนอกบริ ษทั ก่อนได้รับอนุ ญำต รวมทั้งห้ำมนำข้อมูลงบกำรเงิ นหรื อ
ข้อมูลอื่นที่รับทรำบเปิ ดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรื อผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ำมทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ในช่วง 1
เดือน ก่อนที่ขอ้ มูลงบกำรเงินหรื อข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ ต่อสำธำรณชน กำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดดังกล่ำวถือเป็ นกำร
กระทำผิดวินยั ของบริ ษทั
5. การป้องกันการต่ อต้ านทุจริต
บริ ษทั ดำเนิ นธุรกิ จอย่ำงมีคุณธรรมและต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยคำนึ งถึงควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย ซึ่งบริ ษทั ได้มีนโยบำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และประชำสัมพันธ์ให้กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนรับทรำบ เพื่อยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ
6. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีนโยบำยให้ฝ่ำยบริ หำรจัดทำ คู่มือจริ ยธรรม นโยบำย และระเบียบข้อบังคับพนักงำน เพื่อ
เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิในกำรทำงำน สำหรับพนักงำนที่เข้ำใหม่ในแต่ละปี จะได้รับคู่มือดังกล่ำวตั้งแต่วนั แรกที่เริ่ มงำนกับ
บริ ษทั ทันที เพื่อให้พนักงำนใหม่ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรณยำบรรณธุรกิจ และสำมำรถ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบคณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ประกอบด้ว ยบุ ค คลที่ มี ค วำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ห ลำกหลำย มี
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่ เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ มีภำวะผูน้ ำ มีกำรกำหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร คู่มือจริ ยธรรม นโยบำย และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ไว้อย่ำงชัดเจน
มีควำมเป็ นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็ นและตัดสิ นใจ และให้ควำมเห็ นชอบในเรื่ องต่ำงๆ โดยคำนึ งถึงประโยชน์
สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสำคัญ
กำรถ่วงดุลของกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย
- กรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำร 8 ท่ำน ซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน
- กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร 1 ท่ำน
บริ ษทั มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทนเป็ นกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำณำค่ำตอบแทนคัดเลือกกรรมกำรจำกผูท้ รงคุณวุฒิที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถจำกหลำกหลำยวิชำชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็ นผู ้
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มีคุณธรรม และมีประวัติกำรทำงำนที่ ไม่ด่ำงพร้อย โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรทุกชุดไว้อย่ำงชัดเจน และมีกรรมกำรผูจ้ ดั กำรในฐำนะหัวหน้ำคณะฝ่ ำยจัดกำร ซึ่ งได้รับกำรแต่งตั้งจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้มีหน้ำที่ดูแลกำรดำเนินธุรกิจบริ หำรกิจกำรงำนของบริ ษทั และกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั ให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย และสอดคล้องกับนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
กรรมกำรบริ ษทั มีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมข้อบังคับของบริ ษทั และเมื่อครบวำระแล้วอำจได้รับกำรเลื อกตั้ง
กลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรเข้ำร่ วมประชุมและถือเป็ นหน้ำที่ เพื่อรับทรำบและร่ วมตัดสิ นใจใน
กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ได้กำหนดกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกไตรมำส เลขำนุกำรบริ ษทั จะส่ ง
จดหมำยเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน และเอกสำรประกอบกำรประชุมให้
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ทรำบเรื่ อ ง เพื่ อ พิ จ ำรณำล่ ว งหน้ำ อย่ำ งน้อ ย 1 สั ป ดำห์ ต ำมระยะเวลำที่ ก ฎหมำยก ำหนด
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่ พิจำรณำให้ควำมเห็ นชอบภำรกิจ วิสัยทัศน์ ค่ำนิ ยม แผนธุรกิ จ และงบประมำณประจำปี
ของบริ ษทั เป็ นประจำในช่วงสิ้ นปี เพื่อให้ฝ่ำยบริ หำรใช้เป็ นแนวทำงในกำรดำเนิ นงำนในปี ถัด อีกทั้งในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกครั้ง คณะกรรมกำรจะพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั เพื่อทบทวนทิศทำง และนโยบำยให้
เป็ นไปตำมที่ วำงไว้อยู่เสมอ นอกจำกนี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งทำหน้ำที่
ประธำนที่ประชุมได้เปิ ดโอกำสให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ พร้อมทั้งสำมำรถเสนอเรื่ อง
เพิ่มเติมในวำระกำรประชุมและสำมำรถอภิปรำยให้ควำมเห็นได้โดยเปิ ดเผย ในกำรพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ
เมื่อสิ้นสุดกำรประชุม เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้ำที่จดั ทำรำยงำนกำรประชุม และจัดส่ งให้ประธำนกรรมกำร
บริ ษทั พิจำรณำลงลำยมือชื่ อรับรองควำมถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมครั้งถัดไป
ทั้งนี้ กรรมกำรบริ ษทั สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุมให้มีควำมละเอียดถูกต้องมำกที่สุด
ได้
รำยงำนกำรประชุมที่ ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็ นระบบ ณ สำนักงำนบริ ษทั และจัดเก็บใน
รู ปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อสะดวกในกำรสื บค้นอ้ำงอิง
ในปี 2558 ได้จดั ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั จำนวน 6 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีกรรมกำรเข้ำร่ วมไม่นอ้ ย
กว่ำร้อยละ 80 ของกำรประชุมคณะกรรมกำร และองค์ประชุมในกำรลงมติไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนของฝ่ ำยจัดกำร เพื่อให้มีทิศทำงตำมที่คณะ
กรรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดภำรกิ จ เป้ ำหมำย กลยุทธ์ แผนปฏิ บตั ิ งำนและงบประมำณประจำปี โดยให้รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ทุกไตรมำสในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
นอกจำกนี้ในกรณี ที่กรรมกำรท่ำนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั จะต้องส่งสำเนำรำยงำนกำร
ถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กบั สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ให้กบั เลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อ
นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งต่อไป
เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ได้แต่งตั้งบุคลำกรซึ่งมีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม เป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อให้กำรบริ หำรงำน
ของบริ ษทั ดำเนินไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เลขำนุกำรบริ ษทั มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร และแจ้งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยงำน
3. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
4. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ภาวะผู้นา และวิสัยทัศน์
บริ ษทั กำหนดให้มีคณะกรรมกำรของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน คุณสมบัติของกรรมกำรต้องเป็ นบุคคลธรรมดำ
และ
1. บรรลุนิติภำวะ
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริ ต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจำกรำชกำร หรื อองค์กำร หรื อหน่วยงำนของรัฐ ฐำนทุจริ ตต่อหน้ำที่
คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ว่ำมีกำรดำเนินงำนที่โปร่ งใสมีผกู ้ ลัน่ กรอง สอบทำนและให้
คำแนะนำอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อทำหน้ำที่ดงั กล่ำว และรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรชุดย่อยในปั จจุบนั ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดชัดเจน
และเป็ นอิสระกัน เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั นอกจำกนี้ กรรมกำรผูซ้ ่ ึ งมิได้มีบทบำทในกำรบริ หำรงำน
ได้มีกำรเข้ำร่ วมประชุมระหว่ำงกัน จำนวน 1 ครั้งในปี 2558
• คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั ที่เป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมี ควำมรู ้ควำม
เข้ำใจ และมีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนบัญชี หรื อกำรเงิน ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ โดยในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
กำรประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้งโดยแต่ละครั้งมีกรรมกำรเข้ำร่ วมครบทั้งจำนวน หรื อ ร้อยละ 100
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั จำนวน 4 คน โดยกรรมกำรทุกคนไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร และมีประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นกรรมกำรอิ สระ โดยในปี 2558 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมี กำร
ประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีกรรมกำรเข้ำร่ วมครบทั้งจำนวน หรื อ ร้อยละ 100
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ในปี 2558 คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนทั้งคณะตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อ
พิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็นและอุปสรรคต่ำงๆในระหว่ำงปี ที่ผ่ำนมำ และเพิ่มประสิ ทธิ ผลกำรทำงำน สำหรับกำร
ประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรถูกประเมินโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งกำรประเมินจะเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนิ นงำน งบประมำณ แผนงำนประจำปี ของ
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ซึ่ งผลกำรประเมินจะถูกนำไปพิจำรณำกำหนดอัตรำกำรปรับขึ้นเงินเดื อนประจำปี และสวัสดิกำรระยะยำวของ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรต่อไป
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
• ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั มี ค ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน และมี กระบวนกำรพิ จำรณำค่ำตอบแทน โดย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริ ษทั และพิจำรณำเปรี ยบเทียบกับ
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมเดี ยวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสำหรับกำรอนุ มตั ิ โดย
ค่ำตอบแทนจะจ่ำยเป็ นเบี้ยประชุมเมื่อมีกำรเข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และค่ำตอบแทนรำยเดือน กรรมกำรที่
เป็ นสมำชิ กของคณะอนุ กรรมกำรก็จะได้ค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่ ของคณะอนุ กรรมกำรด้วย โดยได้รับเป็ นเบี้ ย
ประชุมเมื่อเข้ำร่ วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558 ได้อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ได้จ่ำยไปเป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,380,000 บำท โดยบริ ษทั ได้เปิ ดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลในรำยงำน
ประจำปี และแบบ 56-1
• ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
เป็ นไปตำมหลักกำรและนโยบำยของบริ ษทั ฯ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริ ษทั และผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของผูบ้ ริ หำรแต่ละคน
การพัฒนาและส่ งเสริมความรู้ ให้ กบั กรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ส่งเสริ มให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรทุกคนมีโอกำสพัฒนำควำมรู ้ โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญ
ต่อกำรเข้ำร่ วมสัมมนำหลักสู ตรที่ เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิ บัติหน้ำที่ กรรมกำร โดยเข้ำร่ วมอบรมหลักสู ตร Audit
Committee Program (ACP), หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP),
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ซึ่งจัดโดย
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ตลอดจนกำรจัดสัมมนำหลักสู ตรสั้นๆ อันเป็ นประโยชน์แก่กำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และรวมถึงหลักสูตรต่ำงๆ ที่สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทยจะจัดขึ้น
อีกต่อไปในอนำคต
การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
บริ ษทั ถือเป็ นนโยบำยที่จะให้ประธำนกรรมกำรไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุล
และมี ก ำรสอบทำนกำรบริ ห ำรงำนได้อย่ำ งโปร่ ง ใส ประธำนกรรมกำรเป็ นผูน้ ำ และเป็ นผูค้ วบคุ ม กำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล โดยกำรสนับสนุนและผลักดันให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่ วม
ในกำรประชุม เช่น กำรตั้งคำถำมที่สำคัญต่ำงๆ หำรื อ ช่วยเหลือแนะนำ และสนับสนุนกำรดำเนิ นธุรกิจของฝ่ ำยจัดกำร
ผ่ำนทำงกรรมกำรผูจ้ ดั กำรอย่ำงสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้ำไปก้ำวก่ำยในงำนประจำที่ฝ่ำยจัดกำรมีหน้ำที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแล
และมีกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นหัวหน้ำของฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบอำนำจให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรื อผูร้ ับ
มอบอำนำจเท่ำนั้นเป็ นผูท้ ี่มีอำนำจลงนำมผูกพันแทนบริ ษทั ตำมอำนำจที่มอบไว้ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรได้รับมอบอำนำจให้
บริ หำรงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ตำมอำนำจหน้ำที่ที่รับผิดชอบที่ ได้กำหนดไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็ นว่ำอำนำจของ
คณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร ได้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ อย่ำงชัดเจนไม่กำ้ วก่ ำยต่อกัน นอกจำกนี้ กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรไม่มีกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรที่ บริ ษทั อื่นๆ เพื่อให้กำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ ในบริ ษทั เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
สูงสุด
ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรดำเนินงำน กำรเงิน กำรปฏิบตั ิงำน และ
กำรกำกับดูแล มีกำรกำหนดอำนำจกำรอนุมตั ิตำมระดับต่ำงๆ มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผปู ้ ฏิบตั ิงำน ผูต้ ิดตำม โดยบริ ษทั ได้
จ้ำงบริ ษทั ธรรมนิ ติ จำกัด (มหำชน) เพื่อทำหน้ำที่ ตรวจสอบภำยในกำรปฏิ บตั ิงำนของระบบดังกล่ำว ตลอดจนให้
คำแนะนำเพื่อให้เกิ ดควำมมัน่ ใจว่ำได้ดำเนิ นกำรตำมแนวทำงที่ กำหนดอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล มีควำมเป็ นอิสระในกำร
ปฏิบตั ิงำน สำมำรถทำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ซึ่ งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ และบริ ษทั ได้มีกำรทบทวนและกำหนดมำตรกำรควบคุมและป้ องกันควำมเสี่ ยงที่อำจจะ
เกิดขึ้น โดยให้ควำมสำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและควำมผิดปกติที่มีนยั สำคัญ
โดยสรุ ปคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็นพ้องต้องกันว่ำบริ ษทั มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอ รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบดังแสดงไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีรำยชื่อและขอบเขตอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
9.2.1.

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นำยวิชิต แย้มบุญเรื อง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยไพศำล พิพฒั นกุล
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยชนินทร์ เย็นสุดใจ
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชี
และผูบ้ ริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจ
เสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทำนหรื อตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นเรื่ องสำคัญในระหว่ำง
กำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ก็ได้
- สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิผล
- สอบทำนให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
- พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้ำง และพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยคำนึ งถึง
ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริ มำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนสอบบัญชีน้ นั รวมถึง
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
- พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน
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- จัดทำรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
9.2.2.

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ประกอบด้วย
ตำแหน่ง
ชื่ อ-นามสกุล
1. นำยไพศำล พิพฒั นกุล
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำยพัฒนำ สุคนธรักษ์
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. นำยชินวัฒน์ อัศวโภคี
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
4. นำยวีระ ชินกนกรัตน์
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยมี นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
- ก ำหนดวิ ธี ก ำรในกำรสรรหำบุ ค คลที่ เ หมำะสมมำเป็ นกรรมกำร กรรมกำรผู ้จัด กำร ที่ ป รึ กษำ และ
คณะกรรมกำรชุ ด ต่ ำ งๆ ที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ แต่ ง ตั้ง โดยค ำนึ ง ถึ ง ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ชื่ อ เสี ย ง
ประสบกำรณ์ และเกียรติประวัติที่ดี เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจำรณำ
- เสนอแนวทำง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ที่ ปรึ กษำ และ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ แต่งตั้ง โดยเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ อย่ำง
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสำหกรรมเดียวกัน หรื ออุตสำหกรรม
อื่นที่มีขนำดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรำยงำนประจำปี
- ทบทวนและน ำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ กำรให้ผ ลประโยชน์ ต อบแทน ซึ่ ง ต้อ ง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรทำธุรกิจของบริ ษทั ฯ
- ดูแลให้มีแผนผูส้ ื บแทนตำแหน่งผูบ้ ริ หำรระดับสู งในตำแหน่งที่เฉพำะเจำะจง มีรำยชื่อผูท้ ี่อยูใ่ นเกณฑ์ที่จะ
ได้รับกำรพิจำรณำ และมีกำรทบทวนอยูเ่ สมอ
- ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ องกำรพิจำรณำเงินเดือนหรื อผลประโยชน์ต่ำงๆ ของผูบ้ ริ หำรระดับสูง
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
องค์ ประกอบคณะกรรมการ
ข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดให้ บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ งประกอบด้วย กรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดย
คณะกรรมกำรจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำคัดเลือกประธำนกรรมกำร และอำจเลือกรองประธำนกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ
ตำแหน่ งอื่นที่เห็ นเหมำะสมด้วยก็ได้ และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่ อยู่ใน
รำชอำณำจักร
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การแต่ งตั้งคณะกรรมการบริษัท
กำรคัดเลือกบุคคลที่จะเป็ นกรรมกำรบริ ษทั นั้นจะต้องผ่ำนคณะกรรมกำรกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee) และต้องผ่ำนขั้นตอนที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลไป
3. บุ ค คลซึ่ ง ได้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตำมล ำดับ ลงมำเป็ นผูไ้ ด้รั บ กำรเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมกำรเท่ ำ จ ำนวน
กรรมกำรที่พึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกัน
เกินจำนวนกรรมกำรที่พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธำนออกเสี ยงชี้ขำด
การถอดถอนกรรมการ
1. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่ งในสำม (1/3)
โดยอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรแบ่งออกเป็ นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่ งในสำม
(1/3) กรรมกำรผูอ้ อกจำกตำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรอำจพ้นตำแหน่งเมื่อ (1) ตำย (2) ลำออก (3) ขำดคุณสมบัติ
หรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด (4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้ออก (5) ศำลมี
คำสัง่ ให้ออก
3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยนื่ ใบลำออกต่อบริ ษทั กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำออกไปถึง
บริ ษทั กรรมกำรซึ่งลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้
4. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือก
บุ คคลซึ่ งมี คุณสมบัติแ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำ ด้วยบริ ษ ัทมหำชนมหำชนจำกัดเข้ำเป็ น
กรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวต่อไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลือน้อยกว่ำสองเดือน
บุคคลซึ่ งเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยูไ่ ด้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่คนแทนมติของ
คณะกรรมกำร ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่ งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิ์ออกเสี ยง
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษทั และหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่ำงน้อย 3 คน และทุกคนต้องเป็ นกรรมกำร
อิสระ
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมกำรของ
บริ ษทั ที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หำรไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน และอย่ำงน้อย 1 คนต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
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9.5 นโยบายและวิธีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบำยและวิธีกำรป้ องกันกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรในกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
ของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ดังนี้
- ให้ ค วำมรู ้ แ ก่ ก รรมกำรรวมถึ ง ผู ้บ ริ ห ำรฝ่ ำยต่ ำ งๆ รั บ ทรำบเกี่ ย วกับ หน้ำ ที่ ที่ ต ้อ งรำยงำนกำรถื อ ครอง
หลักทรั พย์ของตน คู่ส มรส และบุ ตรที่ ไม่บรรลุนิติภ ำวะ รวมถึ งบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
- ก ำหนดให้ผู ้บ ริ ห ำรรำยงำนกำรเปลี่ ย นแปลงกำรถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต ำมมำตรำ 59 ต่ อ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตำมเกณฑ์ที่
กำหนด โดยให้จดั ส่งสำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั เพื่อเก็บเป็ นหลักฐำน
- ดำเนินกำรส่งหนังสื อเวียนแจ้งให้ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนที่ทรำบข้อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญที่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ ห้ำมทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินหรื อ
ข้อมูลภำยในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และห้ำมมิให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- ระเบี ย บและวิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน มี ก ำรก ำหนดห้ ำ มพนั ก งำนบริ ษัท เปิ ดเผยควำมลับ ของบริ ษัท แก่
บุคคลภำยนอก หรื อใช้ตำแหน่ งหน้ำที่ในบริ ษทั แสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อบุคคลอื่นโดยมิชอบ
และกำหนดบทลงโทษทำงวินยั หำกมีกำรฝ่ ำฝื น
9.6. ค่ าสอบบัญชี
• ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั ฯ จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในรอบปี ที่ผำ่ นมำเป็ น
จำนวนเงินรวม 835,000 บำท
• ค่ าบริการอื่น
-ไม่มี-
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่ำ กำรดำเนิ นธุ รกิ จที่ จะนำไปสู่ องค์กรที่ แข็งแกร่ ง และเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนได้น้ นั จะต้องพัฒนำ
องค์กรควบคู่ไปกับกำรพัฒนำสังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยคำนึ งถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผถู ้ ือหุ ้น พนักงำน
ลูกค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่ง รัฐบำล ชุมชน สังคม ตลอดจนสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นบริ ษทั จึงได้สนับสนุนกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร สำหรับรำยละเอียด ได้แสดงไว้ในรายงานความยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้แนวทำงกำร
รำยงำนของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.sherwood.co.th
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่ อง โดยมุ่งเน้น
ให้บริ ษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด
ในกำรบริ หำรงำน ตลอดจนกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรลดควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น กำรป้ องกันควำมเสี ยหำยที่เกิด
ขึ้นกับบริ ษทั ฯ กำรจัดกำรด้ำนกำรเงิ น กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกำรกำกับกำรดูแลกำรปฏิ บตั ิงำน เพื่อให้เกิ ดควำม
มัน่ ใจได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ จะสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสู งสุ ด
ได้ในระยะยำว นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ได้พยำยำมส่งเสริ มและผลักดันให้บริ ษทั ฯ มี
กำรปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ของกฎหมำย เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดผลเสี ยหำยต่อบริ ษทั ฯ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคำรที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้ประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนได้เข้ำร่ วมประชุม โดยสำมำรถสรุ ปควำมเห็น
เกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
1.

องค์ กรและสภาพแวดล้อม
เป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ถูกกำหนดขึ้นมำอย่ำงรอบคอบ ชัดเจน และมีควำมเป็ นไปได้ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ
มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร มีสำยกำรบังคับบัญชำ และกำรกำหนดอำนำจกำรอนุมตั ิ ตลอดจนหน้ำที่อย่ำงชัดเจนตำมแต่
ละลำดับขั้น เพื่อเอื้ออำนวยต่อกำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้ และมีขอ้ กำหนดและบทลงโทษ ห้ำมฝ่ ำยบริ หำร
และพนักงำน ปฏิ บตั ิตนในลักษณะที่ อำจก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั กิ จกำร อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ได้
สื่ อสำรคู่มือจริ ยธรรมและจรรณยำบรรณให้พนักงำนทุกคนนำไปเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ โดยเน้นย้ำในเรื่ องของควำม
ซื่อสัตย์ สุจริ ต และควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นสำคัญ
2. การบริหารความเสี่ยง
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ กระทำโดยกำรประเมินควำมเสี่ ยงในกำรประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็ นปั จจัยภำยใน
และปั จจัยภำยนอกอย่ำงสม่ำเสมอ โดยคณะทำงำนซึ่งประกอบด้วย กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และผูบ้ ริ หำรในแต่ละหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง จะวิเครำะห์พิจำรณำปั จจัยควำมเสี่ ยงต่ำงๆ และกำหนดขอบเขตควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั อย่ำงชัดเจน
เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และต่อเนื่อง
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3.

การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร
บริ ษทั ฯ มี กิจกรรมกำรควบคุ มโดยใช้ดัชนี วดั ผลกำรปฏิ บตั ิ งำน (KPI) มำเป็ นเครื่ องมือในกำรวำงแผนและ
ควบคุ ม มี กำรแบ่ งแยกหน้ำที่ ควำมรั บผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่ งกันและกัน มี กำรจัดทำคู่มือกำรกระจำยอำนำจเพื่อ
กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และวงเงิ นอำนำจอนุ มตั ิ ในแต่ละระดับไว้เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร มี กำรจัดทำเอกสำรที่
เอื้ออำนวยให้มีกำรแบ่งส่ วนและบุคคลผูร้ ับผิดชอบหำกมีขอ้ ผิดพลำดเกิ ดขึ้น มีกำรดูแลป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั
ไม่ให้สูญหำยหรื อนำไปใช้ในทำงไม่เหมำะสม มีมำตรกำรป้ องกันไม่ให้นำประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่ วนตน มี กำหนดวิธีกำรเพื่อให้แน่ ใจว่ำบริ ษทั ได้ปฏิ บัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง มี มำตรกำรที่ รัดกุม
เหมำะสม ในกรณี ที่บริ ษทั มีกำรทำธุรกรรมกับกรรมกำรเพื่อป้ องกันกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ตอ้ งผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมตั ิ
โดยกรรมกำรอิสระและผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ยในธุ รกรรมนั้น รวมทั้งมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำธุ รกรรมตำมระเบี ยบของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเพียงพอ เพื่อช่วยให้กำรตัดสิ นใจของ
คณะกรรมกำรและฝ่ ำยบริ ห ำรอยู่บ นพื้ นฐำนของข้อมู ลที่ เพีย งพอ ถูก ต้อ ง และเชื่ อ ถื อได้ รำยงำนกำรประชุ ม ของ
คณะกรรมกำรมีกำรบันทึกสรุ ปควำมเห็ นของกรรมกำร เอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีและบัญชีต่ำงๆ ถูกจัดเก็บไว้
อย่ำงครบถ้วนและเป็ นหมวดหมู่ และจัดขึ้นตำมนโยบำยบัญชี ตำมหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป และเหมำะสมกับ
ลักษณะธุรกิจ
5.

ระบบการติดตาม
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรกระบวนติดตำมผลกำรดำเนิ นงำน โดยเปรี ยบเทียบกับเป้ ำหมำยกำรดำเนิ นธุรกิจที่ได้ต้ งั ไว้
เป็ นรำยไตรมำส กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนตำมระบบกำรควบคุมภำยในมีข้ ึนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยผูต้ รวจสอบภำยใน
ต้องจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกมีกำรตรวจพบข้อบกพร่ องอันเป็ น
สำระสำคัญ จะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในระยะเวลำอันควร รวมถึงกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ปรับปรุ งข้อบกพร่ องดังกล่ำว
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ คือ สำนักงำนสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบงบกำรเงินประจำปี 2558 ได้ให้
ควำมเห็นในด้ำนเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรบัญชีวำ่ ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริ ษทั ฯ สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปเพื่อแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงินนี้ แสดงฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปหรื อไม่เพียงใดนั้น
สำนักงำนได้ศึกษำและประเมินประสิ ทธิ ภำพกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชีของบริ ษทั ฯ ตำมที่เห็นจำเป็ นเพื่อประโยชน์
ในกำรกำหนดขอบเขตของกำรปฏิ บตั ิงำนตรวจสอบให้รัดกุมและเหมำะสม ซึ่ งสำนักงำนฯ ไม่พบข้อบกพร่ องที่ เป็ น
สำระสำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญในกำรแสดงควำมเห็นต่องบ
กำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแต่งตั้งให้ บริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จำกัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่
สำหรับหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั โดยได้มีคุณ กรกช วนสวัสดิ์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ซึ่ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมเหมำะสมของผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำวแล้ว ทั้งนี้ ขอ้ มูลรำยละเอียดตำมเอกสำร
แนบ 3
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำร บริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำนโดยมี นำยวิชิต แย้มบุญเรื อง เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยไพศำล พิพฒั นกุล และ
นำยชนินทร์ เย็นสุดใจ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำน เป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำร
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
ในรอบปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมตำมวำระจำนวน 6 ครั้ง โดยมี ผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หำร
ระดับสูงทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เข้ำร่ วมประชุม โดยมีประเด็นที่มีสำระสำคัญดังนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี พ.ศ. 2558 ของบริ ษทั ก่อน
นำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำงบกำรเงิ นของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและ
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมถึงมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลำ เพื่อ
ประโยชน์ของนักลงทุนและผูใ้ ช้งบกำรเงิน ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้แสดงควำมเห็นในรำยงำนอย่ำงไม่มีเงื่อนไข ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ ำยบริ หำร ฝ่ ำยบัญชี และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั
ฯ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น รับทรำบข้อสังเกตของแต่ละฝ่ ำย ตลอดจนแนวทำงปรับปรุ งต่ำงๆ ที่กระทบต่องบกำรเงิน ที่
เป็ นสำระสำคัญ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนนโยบำยทำงบัญชีกำรเงิน ร่ วมกับ ผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หำร ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อทบทวนนโยบำย และกำรปฏิบตั ิทำงด้ำนบัญชี กำรประมำณกำร และกำหนดตัวชี้วดั
ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถวัดผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนแผนกำรตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2558 รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรปรับปรุ งแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บริ ษทั ฯ
มีระบบกำรควบคุ มภำยในที่ ดี มีประสิ ทธิ ภำพ โดยสอดคล้องกับควำมเสี่ ยง และลักษณะของธุ รกิ จ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบยังได้ร่วมสอบทำนแผนกำรตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่ งกำหนดบนพื้นฐำนของกำรตระหนักถึงควำม
เสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบต่องบกำรเงิน และกำรดำเนินงำนของบริ ษทั เป็ นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็ นว่ำ กำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงิ นของบริ ษทั ฯ มีควำมถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดต่ำงๆ ของหน่วยงำนกำกับดูแล นอกจำกนั้น ระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริ ษทั ไม่มีรำยกำรที่กระทบต่อบริ ษทั ที่เป็ นสำระสำคัญ และได้รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ แล้ว
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจ ำรณำเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ป ระจ ำปี 2559 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ นำยณรงค์ พันตำวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3315 และ/หรื อ นำยศุภชัย ปั ญญำวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที่ 3930 และ/หรื อ นำงชลรส สันติอศั วรำภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4523 แห่งบริ ษทั สำนักงำน อีวำย
จำกัด เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและเหมำะสมเป็ นผูส้ อบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแต่งตั้งและกำหนด
ค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี โดยมีค่ำตอบแทนเป็ นจำนวน 1,050,000 บำท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นให้พิจำรณำ
และอนุมตั ิต่อไป
(วิชิต แย้มบุญเรื อง)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
(ไพศำล พิพฒั นกุล)
กรรมกำรตรวจสอบ

(ชนินทร์ เย็นสุดใจ)
กรรมกำรตรวจสอบ
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12.
รำยกำรระหว่ำงกัน
ในระหว่ำงปี 2556 - 2558 บริ ษทั มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้ระบุไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 และ 2558 โดยมีรำยละเอียดตำมประเภทรำยกำรดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
ที่สาคัญ

มูลค่ าของรายการ (ล้านบาท) ความจาเป็ นในการทารายการ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

นโยบายการกาหนดราคา / ความเห็น

กลุ่มบริษทั ทีโอเอ เพ้นท์
(ประเทศไทย) :
1. บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์
(ประเทศไทย) จำกัด
(TOA)

รำยได้จำกกำรขำย

447.35

438.46

425.68

- เป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่คือ
ถืออยูร่ ้อยละ 36 ของบริ ษทั

ลูกหนี้กำรค้ำ สุทธิ

60.54

68.56

72.32

- มีผบู้ ริ หำรจำก TOA เป็ น
กรรมกำรบริ ษทั 2 ท่ำน

ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริ ม
กำรขำย

28.11

25.06

19.32

2. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ

ค่ำใช้จ่ำย

- เป็ นกรรมกำรของ TOA

ค่ำที่ปรึ กษำ

0.24

0.24

0.24

ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำที่ปรึ กษำ

0.60

0.60

0.60

เป็ นรำยกำรค้ำตำมปกติ โดยที่
TOA ซื้อผลิตภัณฑ์จำกบริ ษทั
เพื่อไปกระจำยต่อตำมร้ ำนค้ำ
เครื่ องมือและวัสดุก่อสร้ำง
ปลีก-ย่อย ทัว่ ประเทศ

เป็ นรำคำขำยถึงผูแ้ ทนจำหน่ำยซึ่ งเท่ำกันทุกรำย
ยกเว้นผลิตภัณฑ์กลุ่มเชนไดร้ทส์ เตดฟำสและ
เชนไดร้ทร์ ักษำเนื้ อไม้ที่ TOA ซื้ อจำกบริ ษทั ใน
รำคำต่ำกว่ำที่ขำยให้กบั รำยอื่นๆ ซึ่งเป็ นตำม
โครงสร้ำงรำคำเดิมที่ตกลงกันตั้งแต่ช่วงที่ยงั เป็ น
กิจกำรของบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จำกกำร
ที่ TOA เป็ นผูเ้ ปิ ดตลำดให้กบั ผลิตภัณฑ์ประเภท
นี้ และมียอดขำยสู งที่สุด
สำหรับส่ วนลด TOA ได้รับส่ วนลดเป้ ำกำรขำย
(Target Rebate) สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเชน
ไดร้ทส์ เตดฟำสและเชนไดร้ทส์ เปรย์ในสัดส่วน
สูงกว่ำผูแ้ ทนจำหน่ำยรำยอื่น โดยมีเป้ ำกำรขำย
เพื่อให้ได้ส่วนลดที่สูงกว่ำรำยอื่นเช่นกัน
เนื่ องจำกเป็ นผูแ้ ทนจำหน่ำยที่มีปริ มำณกำรซื้ อ
สูงที่สุด

เพื่อให้คำปรึ กษำด้ำนกำรเงิน

20,000 บำทต่อเดือนสำหรับให้เวลำกำรทำงำน
เดือนละประมำณ 10 ชัว่ โมง สัญญำมีอำยุ 1 ปี
บริ ษทั สำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำได้โดยแจ้งให้ที่
ปรึ กษำทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่สญ
ั ญำสิ้นสุ ดลง

เพื่อให้คำปรึ กษำในเรื่ อง
นโยบำยด้ำนกำรลงทุนและ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

50,000 บำทต่อเดือน สำหรับกำรทำงำนเดือนละ
ประมำณ 16 ชัว่ โมง สัญญำมีอำยุ 1 ปี โดยบริ ษทั
สำมำรถต่ออำยุสัญญำได้โดยแจ้งให้ที่ปรึ กษำ
ทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน 30
วันนับจำกวันที่สญ
ั ญำสิ้ นสุ ดลง

- เป็ นกรรมกำรและผูถ้ ือ
หุ้นของบริ ษทั ในสัดส่วน
ร้อยละ 0.16
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ :
1. นำยธวัช อึ้งสุประเสริ ฐ
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใน
สัดส่วนร้อยละ 14.33 ของ
บริ ษทั
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
ที่สาคัญ

2. นำงมัทนำ อึ้งสุ ประเสริ ฐ

ค่ำใช้จ่ำย

เป็ นภรรยำของนำยธวัช
อึ้งสุประเสริ ฐ

ค่ำเช่ำห้องชุด

3.นายวีระ ชินกนกรัตน์
เป็ นกรรมกำรและผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ในสัดส่ วนร้อย
ละ 0.67 ของบริ ษทั

ค่ำใช้จ่ำย

มูลค่ าของรายการ (ล้านบาท) ความจาเป็ นในการทารายการ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

นโยบายการกาหนดราคา / ความเห็น

0.216

0.216

0.216

บริ ษทั ได้ทำกำรเช่ำห้องชุด
ค่ำเช่ำ 18,000 บำทต่อเดือน และค่ำใช้จ่ำย
เลขที่ 6B3 อำคำรชุดชื่อ “ริ ม ส่วนกลำง
หำดคอนโด” อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี เป็ นสวัสดิกำร
แก่ผบู ้ ริ หำรระดับสู งและแขก
ของบริ ษทั ฯ

ค่ำที่ปรึ กษำ

0.72

0.72

0.72

เพื่อให้คำปรึ กษำในเรื่ อง
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำ
ประสิ ทธิภำพองค์กร

60,000 บำทต่อเดือน สำหรับกำรทำงำนเดือนละ
ประมำณ 24 ชัว่ โมง สัญญำมีอำยุ 1 ปี โดยบริ ษทั
สำมำรถต่ออำยุสัญญำได้โดยแจ้งให้ที่ปรึ กษำ
ทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน 30
วันนับจำกวันที่สญ
ั ญำสิ้ นสุ ดลง

รำยได้จำกกำรขำย

48.88

55.53

67.23

เป็ นรำคำขำยตำมฐำนรำคำเดิมที่บริ ษทั ฯ เคย
ส่งออกไปขำยให้ลูกค้ำในต่ำงประเทศ

- บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 17.65
- มีกรรมกำรร่ วมกัน

23.22

27.97

เป็ นรำยกำรค้ำตำมปกติ โดยที่
เชอร์วดู้ เคมิคอล ออสเตรเลเซีย
ซื้อผลิตภัณฑ์จำกบริ ษทั ฯ เพื่อ
ไปกระจำยต่อให้กบั ร้ำนค้ำและ
ตัวแทนจำหน่ำยในประเทศ
ออสเตรเลีย

บริษทั ย่อย
(อัตราส่ วนร้ อยละ 50):
1. บริ ษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล
ออสเตรเลเซีย จำกัด

ส่วนที่ 2 หน้ำ 24

Credit term 120 วันเและหำกได้รับชำระจำก
ลูกค้ำต่ำงประเทศเร็ วก็ให้รีบชำระเข้ำมำให้กบั
บริ ษทั ฯ ก่อน

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
12.1 มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
คณะกรรมกำรของบริ ษทั ได้ร่วมพิจำรณำและมีมติเป็ นเอกฉันท์วำ่ ในกรณี ที่มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต จะต้องมีกำรจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ิ
รำยกำรระหว่ำงกัน และต้องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่ วมประชุมเพื่อพิจำรณำดูแลให้รำยกำรระหว่ำงกัน
เป็ นไปอย่ำงยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบำยกำรกำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยคำนึ งถึงประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั เป็ นหลัก ทั้งนี้กรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีสิทธิออกเสี ยงในรำยกำรดังกล่ำว
12.2 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2547 วันที่ 11 พฤษภำคม 2547 มีมติกำหนดมำตรกำรอนุมตั ิรำยกำร
ระหว่ำงกัน โดยพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ รำยกำรที่เกิดขึ้นเป็ น
ปกติและต่อเนื่อง และรำยกำรพิเศษที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งครำว โดยมีข้ นั ตอนกำรอนุมตั ิรำยกำรระหว่ำงกันเป็ นดังนี้
1. รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นปกติ
รำยกำรค้ำที่เป็ นปกติธุรกิจ เช่น กำรขำยผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนลด เป็ นต้น เป็ นรำยกำรที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่ องในอนำคต ดังนั้น บริ ษทั ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตำมลักษณะ
กำรค้ำโดยทัว่ ไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไขตลำดที่เหมำะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ โดยคำนึ ง ถึ งประโยชน์ สูงสุ ดต่อบริ ษทั และนำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู ้
พิจำรณำอนุมตั ิในหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบตั ิดงั กล่ำว
2. รายการพิเศษทีเ่ กิดขึน้ เป็ นครั้งคราว
รำยกำรพิเศษที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งครำว เช่น กำรกูย้ มื เงินจำกกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุ ้น กำรซื้ อสิ นทรัพย์ถำวรจำก
บริ ษ ัทที่ เ กี่ ย วข้อ ง เป็ นต้น บริ ษทั จะจัด ให้ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็ นเกี่ ยวกับควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร และเป็ นไปตำมเงื่อนไขรำคำหรื ออัตรำดอกเบี้ ยที่เหมำะสม หำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันนั้น บริ ษทั จะจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชำญอิสระหรื อ
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั พิจำรณำตรวจสอบรำยกำรดังกล่ำว ควำมเห็ นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระจะนำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรของคณะกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุ ้น
แล้วแต่กรณี ตำมแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รำยกำรระหว่ำงกันที่จะเกิดขึ้นในอนำคตนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลัก ทรั พ ย์และตลำดหลักทรั พย์ และข้อ บังคับ ประกำศ คำสั่ง หรื อ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ทั้ง นี้ ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัท จะท ำกำรสุ่ ม ตรวจรำยกำรที่ เ กิ ด ขึ้ น และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมประจำงวดเพื่อพิจำรณำ นอกจำกนี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำง
กันที่เกิดขึ้นไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ผู้สอบบัญชี
นำงวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3104
สำนักงำนสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูต้ รวจสอบบัญชีได้ให้ควำมเห็ นในรำยงำนกำรตรวจสอบ/สอบทำน งบกำรเงิ น แสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวำคมของปี 2556 - 2558 ผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่
ละปี ของบริ ษทั ฯ แบบไม่มีเงื่อนไข โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท เชอร์ วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556

สิ นทรั พ ย์
สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินค้าคงเหลื อ
รวมสินทรั พย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรั พย์ไม่มีตวั ตน
สินทรั พย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมสินทรั พย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์
หนี้สิ นและส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ น
ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น
ทุนที่ ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสมสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ ถื อหุ้ นบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น
รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น

31 ธั นวาคม 2558

31 ธั นวาคม 2557

หน่วย : พันบำท
31 ธั นวาคม 2556

106,041
62,244
144,075
191,752
504,112

12.43%
7.30%
16.89%
22.48%
59.10%

91,626
14,005
158,331
143,547
407,509

12.01%
1.84%
20.75%
18.82%
53.42%

115,395
69,380
119,130
171,309
475,214

14.99%
9.01%
15.48%
22.26%
61.75%

334,001
10,416
3,680
774
348,871
852,983

39.16%
1.22%
0.43%
0.09%
40.90%
100.00%

339,733
11,672
3,297
660
355,362
762,871

44.53%
1.53%
0.43%
0.09%
46.58%
100.00%

290,498
0
2,971
929
294,398
769,613

37.75%
0.00%
0.39%
0.12%
38.25%
100.00%

192,627
16,107
208,734

22.58%
1.89%
24.47%

172,826
7,757
180,584

22.65%
1.02%
23.67%

204,070
8,553
212,623

26.52%
1.11%
27.63%

15,279
15,279
224,014

1.79%
1.79%
26.26%

13,785
13,785
194,369

1.81%
1.81%
25.48%

11,761
11,761
224,384

1.53%
1.53%
29.16%

150,000
87,600
15,000
369,177
7,052
628,829
140,073
628,969

17.59%
10.27%
1.76%
43.28%
0.83%
73.72%
0.00
73.74%

150,000
87,600
15,000
313,106
3,772
569,477
(975)
568,502

19.66%
11.48%
1.97%
41.04%
0.49%
74.65%
(0.13%)
74.52%

150,000
87,600
15,000
291,269
2,461
546,329
(1,101)
545,228

19.49%
11.38%
1.95%
37.85%
0.32%
70.99%
(0.14%)
70.84%

852,983

100.00%

762,871

100.00%

769,613

100.00%
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท เชอร์ วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556
หน่วย : พันบำท

ปี 2558
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนดอกเบี้ย จ่ายและภาษีเงิ นได้
ดอกเบี้ ยจ่าย
ภาษี เงินได้
กาไรสุ ทธิ
ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่ เป็ นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จานวนหุ ้นถัวเฉลี่ ย (ล้านหุ ้น)
ราคาพาร์ (บาท)

ปี 2557

ปี 2556

1,175,255
2,183
1,177,437

99.81%
0.19%
100.00%

1,148,533
3,994
1,152,527

99.65%
0.35%
100.00%

1,142,506
3,991
1,146,497

99.65%
0.35%
100.00%

727,102
295,158
1,022,259
155,178
0
31,992
123,186
122,071
1,115
123,186
0.81
150
1

61.75%
25.07%
88.70%
13.46%
0.00%
2.72%
10.46%
10.37%
0.09%
10.46%

765,084
278,255
1,043,339
109,188
475
20,749
87,963
87,837
126
87,963
0.59
150
1

66.38%
24.14%
90.53%
9.47%
0.04%
1.80%
7.63%
7.62%
0.01%
7.63%

744,342
253,137
997,479
149,018
0
29,668
119,350
117,675
1,675
119,350
0.78
150
1

64.92%
22.08%
87.00%
13.00%
0.00%
2.59%
10.41%
10.26%
0.15%
10.41%
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท เชอร์ วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557, 2556
หน่วย: พันบำท
ปี 2558
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนภาษี เงินได้นิติบุคคล
รายการปรั บปรุ ง
กาไรจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ น
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
หนี้ สงสัยจะสูญกลับรายการ
ค่าเสื่อมราคา
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ น
ขาดทุนจากการปรั บลดมูลค่าสินค้าคงเหลื อ
ขาดทุนจากการปรั บลดมูลค่าสินค้าคงเหลื อกลับรายการ
(กาไร)ขาดทุนที่ เกิ ดจากการขาย/เลิ กใช้สินทรั พย์ถาวร
ค่าตัดจาหน่ายสินทรั พย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้ น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยจ่าย

ปี 2557

ปี 2556

155,178

108,712

149,018

(239)
0
(131,393)
22,864
(469)
0
420
206
1257
2,326
0
181,412

(91)
710
0
20,206
1,441
0
(393)
170
905
2,206
475
134,342

(86)
7,561
(10,646)
16,631
481
0
(308)
520
0
4,104
0
167.275

14,870
(48,625)
0
(114)

(41,310)
28,155
(3,730)
269

23,993
17,909
(8,847)
(273)

24,550
(485)
171,607
0
(24,094)
147,513

(28,554)
(182)
88,989
(475)
(21,871)
66,643

16,566
(819)
215,804
0
(29,143)
186,661

(48,000)
415
(22,516)
(70,101)

55,466
13
(81,203)
(25,724)

(39,182)
2,178
(24,739)
(61,743)

เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิ จกรรมจัดหาเงิน

(66,000)
(66,000)

(66,000)
(66,000)

(64,500)
(64,500)

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,004
14,415
91,626
106,041

1,311
(23,770)
115,395
91,626

1,926
62,344
53,052
115,395

การเปลี่ ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรั พย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้ น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินค้าคงเหลื อ
สินทรั พย์ไม่มีตวั ตน
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
การเปลี่ ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรั บ(เงินสดจ่าย)จากการดาเนิ นงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ ยจ่าย
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว(เพิ่มขึ้ น)ลดลง
เงินสดรั บจากการขายสินทรั พย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรั พย์ถาวร
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท เชอร์ วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
อัตราส่ วนทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556
ปี 2558
อัตราส่ วนสภาพคล่ อ ง (Liquidity Ratio)
1 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
3 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า (เท่า)
4 ระยะเวลาการเก็บหนี้ เ ฉลี่ย (วัน)
5 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
6 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
7 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า (เท่า)
8 ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
9 Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
10 อัตรากาไรขั้นต้น (%)
11 อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน (%)
12 อัตรากาไรสุทธิ (%)
13 อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
14 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
15 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
16 อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
17 อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (เท่า)
18 อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)
19 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ข้ อ มูล ต่ อ หุ้น (Per Share Analysis)
20 จานวนหุ้น (พันหุ้น)
21 ราคาพาร์ตอ่ หุ้น (บาท)
22 มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)
23 กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
อัตราการเจริ ญเติบโต (Growth Ratio)
24 สินทรัพย์รวม (%)
25 หนี้ สินรวม (%)
26 ส่วนของผูถ้ อื หุ้นรวม (%)
27 รายได้จากการขาย (%)
28 ต้นทุนขาย (%)
29 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (%)
30 กาไรสุทธิ (%)

ส่วนที่ 3 หน้ำ 5

ปี 2557

ปี 2556

2.42
1.50
8.16
44.75
3.79
96.26
3.77
96.70
44.31

2.26
1.46
7.25
50.32
5.33
68.48
4.43
82.45
36.35

2.24
1.43
8.95
40.77
4.35
83.91
3.65
100.07
24.61

38.13%
13.20%
10.39%
19.41%

33.39%
9.51%
7.65%
15.45%

34.85%
13.04%
10.30%
21.58%

14.31%
34.99%
1.38

11.51%
24.72%
1.51

15.29%
39.97%
1.48

0.36
N/A

0.34
229.69
72.88%

0.41
N/A
56.41%

150,000
1
4.19
0.81

150,000
1
3.79
0.59

150,000
1
3.63
0.78

11.81%
15.25%
10.64%
2.33%
-4.96%
6.07%
38.97%

-0.88%
-13.38%
4.27%
0.53%
2.79%
9.92%
-25.36%

12.56%
14.87%
11.63%
0.91%
-1.47%
-0.76%
22.14%

#DIV/0!

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ผลการดาเนินงาน
ภำยใต้กำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็ นไปอย่ำงล่ำช้ำอันเนื่องมำจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน อีกทั้งกลุ่ม
ประเทศตลำดเกิดใหม่ที่ตอ้ งเผชิญกับภำวะยำกลำบำกจำกรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลง รวมถึงเศรษฐกิ จ
ของประเทศญี่ปุ่นและแถบยุโรปที่มีกำรเติบโตไม่มำกนัก เป็ นผลให้ปริ มำณกำรค้ำโลกซบเซำลงเป็ นอย่ำงมำก
ด้วยสภำพแวดล้อมจำกภำยนอกโดยทัว่ ไปที่ ไม่สู้ดีนัก ประกอบกับเศรษฐกิจภำยในประเทศที่ ขยำยตัวเพียง
เล็กน้อย อันเป็ นผลมำจำกกำรหดตัวของภำคกำรส่ งออกและผลผลิตภำคอุตสำหกรรมซึ่ งมีทิศทำงลดลง ตำม
กำรชะลอตัวของอุปสงค์ในต่ำงประเทศ รวมทั้งผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภยั
แล้ง และกำรเผชิญกับเหตุกำรณ์ระเบิดบริ เวณแยกรำชประสงค์ในช่วงไตรมำส 3 มีผลทำให้ผบู ้ ริ โภคเกิดควำม
ระมัดระวังในกำรใช้จ่ำยมำกขึ้น
ถึงแม้วำ่ เศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจำกปั จจัยดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ยังคงรักษำระดับกำร
เติบโตของยอดขำยได้ โดยในปี 2558 บริ ษทั มียอดขำยเท่ำกับ 1,175 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 เป็ นจำนวน
26.72 ล้ำนบำท แม้ว่ำยอดขำยของบริ ษทั จะเพิ่มขึ้นไม่มำกนัก เนื่ องจำกผลกระทบจำกปั จจัยทำงเศรษฐกิ จ
ดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั สำมำรถทำกำไรเพิ่มขึ้นจำก 87.84 ล้ำนบำทในปี 2557 เป็ น 122.07 ล้ำน
บำทในปี 2558 ซึ่งเป็ นผลมำจำกควำมพยำยำมในกำรบริ หำรต้นทุนขำย และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆให้ลดลง ประกอบ
กับรำคำน้ ำมันที่มีทิศทำงขำลง ทำให้บริ ษทั ได้รับผลประโยชน์จำกรำคำน้ ำมันที่ลดลงบำงส่วน
(1) รายได้ จากการขาย
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยรวมทั้งสิ้น 1,175.25 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33 จำกงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนที่มีรำยได้จำกกำรขำย 1,148.53 ล้ำนบำท โดยมีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์กลุ่มรักษำเนื้ อไม้จำนวน
164.74 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.02 จำกรำยได้จำกกำรขำยรวม รำยได้จำกผลิตภัณฑ์กลุ่มกำจัดแมลง
จำนวน 808.80 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 68.82 จำกรำยได้จำกกำรขำยรวม รำยได้จำกผลิตภัณฑ์กลุ่มทำ
ควำมสะอำดจำนวน 180.03 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15.32 จำกรำยได้จำกกำรขำยรวม และรำยได้จำก
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ จำนวน 21.68 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.84 จำกรำยได้จำกกำรขำยรวม ทั้งนี้ กำร
เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรขำยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนเนื่ องจำกยอดขำยของผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
กำรเติบโตของยอดขำยตลำดส่งออกต่ำงประเทศ
รำยได้จำกกำรขำยในประเทศเท่ำกับ 1,096.63 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 26.14 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44 กำร
เพิ่มขึ้ นของยอดขำยในประเทศเป็ นผลมำจำกกำรออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ ขำยเข้ำสู่ ช่องทำงเดิ ม ในประเทศ
สำหรับรำยได้จำกกำรขำยในต่ำงประเทศเท่ำกับ 78.63 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 0.58 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.75 ปั จจัยสำคัญที่ทำให้รำยได้จำกกำรขำยในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นไม่มำกมำจำกกำรเติบโตของปริ มำณสิ นค้ำที่
จำหน่ำยในประเทศออสเตรเลียในขณะที่อตั รำแลกเปลี่ยนของเงินเหรี ยญออสเตรเลียมีมูลค่ำลดลง
โดยหลักรำยได้ของบริ ษทั ฯ มำจำกผลิตภัณฑ์ 5 อันดับแรก มำจำกกลุ่มเชนไดร้ท์สเปรย์ร้อยละ 46 เชนไดร้ท์
รักษำเนื้อไม้ร้อยละ 14 เชนไดร้ท์สเตดฟำสร้อยละ 10 กลุ่มแชมพูสุนขั ร้อยละ 10 กลุ่มทีโพล์ร้อยละ 5 ซึ่ งในปี
2558 รวมกันสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยสู งถึง 1,035 ล้ำนบำทให้กบั บริ ษทั ฯ ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 88 ของ
รำยได้จำกกำรขำยทั้งหมด
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(2) รายได้ อื่น
บริ ษทั ฯ มีรำยได้อื่น เท่ำกับ 2.18 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อนจำนวน 1.81 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 45 โดยมี
สัดส่วนต่ำกว่ำร้อยละ 1 ของรำยได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ซึ่งเป็ น รำยได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรลงทุนระยะสั้น รำยได้
จำกกำรขำยเศษวัสดุ กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน และกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
(3) ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนขำยหลักของบริ ษทั ได้แก่ตน้ ทุนของวัตถุดิบซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 86 ของต้นทุนขำยรวม โดยมีตน้ ทุนขำย
อื่นๆ ได้แก่ ค่ำแรงงำน ค่ำเสื่ อมรำคำ และรำยกำรของแถมที่ใช้ในกิจกรรมส่ งเสริ มกำรขำยเป็ นต้น วัตถุดิบที่มี
มูลค่ำสูงที่สุดได้แก่บรรจุภณั ฑ์ รองลงมำคือสำรออกฤทธิ์ เข้มข้น (Active Technical Materials) ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบ
นำเข้ำ และสำรทำละลำย (Solvent) ในปี 2558 วัตถุดิบ 3 ประเภทมีสดั ส่วนเท่ำกับร้อยละ 46.67 ร้อยละ 34.81
และร้อยละ 18.52 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด ตำมลำดับ
ต้นทุนรำคำวัตถุดิบประเภทสำรออกฤทธิ์เข้มข้นมีควำมผันผวนค่อนข้ำงต่ำคือบริ ษทั สำมำรถเลือกซื้อจำกหลำย
แหล่งทั้งแหล่งที่มีรำคำสูงแต่มีกำรถ่ำยทอดข้อมูลทำงด้ำนเทคนิ ค (Technical data) อย่ำงยุโรป และญี่ปุ่น และ
จำกแหล่งที่มีรำคำต่ ำได้แก่ จีนและอินเดีย ซึ่ งมีขอ้ มูลสนับสนุ นทำงด้ำนเทคนิ คน้อย ในปี 2558 บริ ษทั ฯมี
ต้นทุนขำยต่ำลง เนื่องจำกรำคำน้ ำมันที่ลดลงทำให้รำคำวัตถุดิบลดลงและโปรโมชัน่ รำยกำรแถมสิ นค้ำพ่วงกับ
สิ นค้ำปกติมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน ประกอบกับควำมพยำยำมในกำรบริ หำรต้นทุนของวัตถุดิบและ
บรรจุภณั ฑ์อื่นๆ โดยคงคุณภำพสิ นค้ำเท่ำเดิม ทำให้บริ ษทั ฯ มีควำมสำมำรถในกำรทำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำก
ร้อยละ 33.39 ในปี 2557 เป็ นร้อยละ 38.13 ในปี 2558
บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2558 และปี 2557 เท่ำกับ 295.16 ล้ำนบำทและ 278.26 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2558 สู งกว่ำงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนมีสำเหตุหลักมำจำก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจยั และพัฒนำสิ นค้ำใหม่ที่เพิ่มขึ้น และจำนวนพนักงำนที่ เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกำรเติบโตของ
ยอดขำยในอนำคต
(4) กาไร
กำไรสุทธิของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 และปี 2557 เท่ำกับ 122.07 ล้ำนบำท และ 87.84 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำ
กำไรสุทธิร้อยละ 10.39 และ 7.65 ตำมลำดับ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 34.23 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.97 กำไร
สุ ทธิ ปรับเพิ่มขึ้นมีสำเหตุมำจำกต้นทุนสิ นค้ำที่ลดลงมำกประกอบกับควำมพยำยำมในกำรบริ หำรต้นทุนขำย
และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆให้ลดลง
(5) อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
ในปี 2558 อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 15.45 เป็ นร้อยละ 19.41 มีสำเหตุหลักมำจำก
กำรเพิ่มขึ้นของอัตรำกำไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้นจำกร้ อยละ 7.65 ในปี 2557 มำเป็ นร้ อยละ 10.39 อย่ำงไรก็ตำม
ผูบ้ ริ หำรมีนโยบำยที่จะพยำยำมรักษำผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ให้อยูใ่ นระดับที่สูง
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ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ฯ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลที่ชดั เจนในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุ ทธิ
ประกอบกับกำรพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดในแต่ละช่วง สำหรับผลกำรดำเนินงำนของปี
2556 - 2558 บริ ษทั ฯ ได้มีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลทั้งหมดโดยมีรำยละเอียดดังนี้
ผลการดาเนินงาน
ของปี
2556
2557
2558
เฉลีย่

กาไรสุ ทธิ
(ล้ านบาท)
117.67
87.84
122.07
109.19

เงินปันผล
(ล้ านบาท)
66.0
60.0
67.5
64.5

อัตราการ
จ่ าย
54.61%
68.31%
55.30%
59.41 %

สำหรับกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนิ นงำนปี 2556 แบ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผล 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็ นกำร
จ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลประกอบกำร 6 เดือนแรกเป็ นเงิน 31.5 ล้ำนบำท และครั้งที่ 2 สำหรับผลประกอบกำร
งวด 6 เดือนหลังเป็ นเงิน 34.5 ล้ำนบำท ส่ วนกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนิ นงำนปี 2557 แบ่งเป็ นกำร
จ่ำยเงินปั นผล 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกเป็ นเงิน 31.5 ล้ำน
บำท และครั้งที่ 2 สำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลังเป็ นเงิ น 28.5 ล้ำนบำท ส่ วนกำรจ่ำยเงิ นปั นผล
สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนปี 2558 แบ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผล 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผล
ประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกเป็ นเงิน 37.5 ล้ำนบำท และครั้งที่ 2 สำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลังเป็ น
เงิน 30 ล้ำนบำท
14.2 ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 852.98 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี 2557 จำนวน
90.11 ล้ำนบำทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.81 โดยมี (1) สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่ำ 504.11 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 59.10 ของสิ นทรัพย์รวมและ (2) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่ำ 348.87 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 40.90 ของสิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 96.60 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 23.71 มีสำเหตุหลักมำจำกเงิ นสดและเงิ นลงทุ น
ชัว่ ครำวเพิ่มขึ้น 62.65 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 59.31 และสิ นค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น 48.21 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 30.45
เป็ นกำรบริ หำรสิ น ค้ำคงคลังให้เ พีย งพอและสำมำรถจัด ส่ ง ทันตำมควำมต้องกำรของลูก ค้ำ สิ น ทรั พ ย์ไ ม่
หมุนเวียนลดลง 6.49 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 1.83 มีสำเหตุหลักมำจำกค่ำเสื่ อมรำคำเครื่ องจักรอุปกรณ์และค่ำตัด
จำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(2) หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวมทั้งสิ้ น 224.01 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี 2557 จำนวน 29.65
ล้ำนบำทหรื อเท่ำกับร้อยละ 15.25 เนื่องจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำและภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯ มีส่วนผูถ้ ือหุ ้นรวมทั้งสิ้ น 628.97 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี 2557 จำนวน
60.47 ล้ำนบำทหรื อเท่ำกับร้อยละ 10.64 โดยเป็ นผลมำจำก 1) กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี จำนวน 126.47 ล้ำน
บำท 2) กำรจ่ำยเงินปั นผลจำนวน 66 ล้ำนบำท
(3) สภาพคล่ องและกระแสเงินสด
บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้จำกกิจกรรมกำรดำเนินงำนในปี 2558 จำนวน 147.51 ล้ำนบำทประกอบด้วย
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์และหนี้ สินกำรดำเนิ นงำนจำนวน 181.41 ล้ำนบำท
สิ นทรัพย์จำกกำรดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น 33.87 ล้ำนบำทและหนี้ สินจำกกำรดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น 24.06 ล้ำนบำท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 70.10 ล้ำนบำทในเงินลงทุนชัว่ ครำวและค่ำซื้อเครื่ องจักรอุปกรณ์ และมี
กระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 66 ล้ำนบำทซึ่ งมำจำกเงินปั นผลจ่ำย 66 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯ มีเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือต้นปี เท่ำกับ 91.63 ล้ำนบำท ทำให้บริ ษทั มีเงินสดคงเหลือ ณ 31ธันวำคม
2558 จำนวน 106.04 ล้ำนบำท
อัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ วในปี 2558 สู งกว่ำปี 2557 โดยอัตรำส่ วนสภำพคล่อง
เพิ่มขึ้นจำก 2.26 เท่ำเป็ น 2.42 เท่ำ และอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ วเพิ่มขึ้นจำก 1.46 เท่ำเป็ น 1.50 เท่ำ สำเหตุ
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกเงินสดและเงินลงทุนชัว่ ครำวที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก
(3) รายจ่ ายลงทุน
กำรลงทุนในสิ นทรัพย์ถำวร (Capital Expenditure) ในช่วงปี 2547-2550 จัดว่ำเพิ่มสู งขึ้นต่อเนื่ อง เนื่ องจำก
บริ ษทั ฯ มีแผนขยำยกำลังกำรผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดในปี 2550 โดยบริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อที่ดิน 18
ไร่ ในนิ คมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ไว้แล้วในช่วงเดือนธันวำคม 2546 เพื่อเป็ นฐำนกำรผลิตของผลิตภัณฑ์ทำ
ควำมสะอำดและวำงแผนที่จะย้ำยสำยกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดมำจำกโรงงำนในปั จจุ บนั และขยำย
กำลังกำรผลิตเพิ่มเติมในกลุ่มสิ นค้ำอื่นเพื่อให้สำมำรถผลิตสิ นค้ำได้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เพิ่มขึ้นได้ ใน
ปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้ทำกำรลงทุนสร้ำงคลังสิ นค้ำบนโรงงำนเดิมซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเป็ นเงินประมำณ 45
ล้ำนบำท นอกจำกนี้บริ ษทั ฯ ยังได้ทำกำรซื้อเครื่ องบรรจุสเปรย์ (Automatic Aerosol Filling Line) จำกประเทศ
อังกฤษที่มีมูลค่ำกว่ำ 30 ล้ำนบำทในปี 2549 เพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิตสิ นค้ำสเปรย์กำจัดแมลงในบ้ำนเรื อนที่ มี
ยอดขำยเพิ่มขึ้นต่อเนื่ องมำโดยตลอดจำกกำรตอบรับที่ ดีของผูบ้ ริ โภค ในปี 2550 บริ ษทั ฯ ได้ทำกำรก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดมูลค่ำทั้งโครงกำร 60 ล้ำนบำท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีแผนที่ จะขยำยตลำดสิ นค้ำ
สเปรย์กำจัดแมลงในตลำดภูมิภำคอำเซี ยนโดยมีมูลค่ำทั้งโครงกำรรำว 120 ล้ำนบำท โดยในปี 2557 - 2558
บริ ษทั ฯ ได้ทำกำรลงทุนสร้ำงโรงงำนผลิตสเปรย์กำจัดแมลงบนที่ ดินเดิมเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิตสิ นค้ำสเปรย์
กำจัดแมลงในบ้ำนเรื อนไปแล้วด้วยเงินลงทุน 61.5 ล้ำนบำทในส่วนของอำคำรโรงงำน

(4) แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
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บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมกับลักษณะของเงินทุน กล่ำวคือ กรณี
รำยจ่ำยลงทุนต่ำงๆ ของกำรขยำยโครงกำร บริ ษทั ฯ จะใช้แหล่งเงินทุนระยะยำว และบริ ษทั ฯ จะใช้แหล่งเงินกู้
ระยะสั้นในกรณี เงินทุนหมุนเวียน
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มำจำกส่วนของหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นร้อยละ 26.26 และร้อยละ 73.74 ตำมลำดับ
จะเห็นว่ำส่ วนของหนี้ สินรวมเพิ่มขึ้น เนื่ องจำกเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่นเพิ่มขึ้นจำกรอบกำรสัง่ ซื้ อวัตถุดิบ
ต่ำงประเทศ จึงทำให้อตั รำส่วนหนี้สินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกระดับเดิมที่ 0.34 มำเป็ น 0.36 เท่ำ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นได้เพิ่มขึ้นเป็ น 628.97 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนร้อยละ 10.64 ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้
จ่ำยเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ เป็ นเงิน 66 ล้ำนบำท เมื่อรวมกับกำไรเบ็ดเสร็ จรวมที่ได้รับจำกกำรดำเนิ นงำนปี 2558
ทำให้บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้น 60.47 ล้ำนบำท
14.3 ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่ อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กำรเสนอสิ นค้ำที่ มีควำมหลำกหลำยเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสำคัญที่ ผลักดันควำมสำเร็ จของบริ ษทั มำโดยตลอด
ผูป้ ระกอบกำรส่ วนใหญ่จำเป็ นต้องมีกำรเสนอรู ปใหม่ๆ ออกสู่ ตลำดอย่ำงต่อเนื่ องแม้จะเป็ นผลิตภัณฑ์เดิ ม
ทั้งนี้ เพื่อกระตุน้ ยอดขำยในช่วงหลังจำกออกขำยจนเป็ นที่ นิยมติดตลำดแล้ว ผูบ้ ริ หำรจึงได้ต้ งั เป้ ำหมำยที่จะ
เพิ่มจำนวนสิ นค้ำที่มีเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภคไม่ต่ำกว่ำ 10 สิ นค้ำต่อปี ทั้งจำกกำรเพิ่มขนำดบรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้ำ
เดิมและจำกกำรพัฒนำสิ นค้ำใหม่ ซึ่งจะช่วยบริ ษทั เข้ำถึงควำมต้องกำรที่มีอยูเ่ ดิมแต่ไม่มีสินค้ำเสนอและเข้ำถึง
ตลำดใหม่ๆ ที่บริ ษทั ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ในปั จจุบนั
(2) การขยายกาลังการผลิต
ในปี 2546 เพื่อรองรับยอดขำยที่จะต้องเติบโตในอนำคต บริ ษทั ฯ จึงได้มีแผนกำรที่จะขยำยกำลังกำรผลิตตั้งแต่
ในช่วงปี 2547-2550 โดยกำรก่อสร้ำงโรงงำนใหม่บนที่ดิน 18 ไร่ ที่ซ้ื อไว้ในช่วงเดือนธันวำคม 2546 ใช้เงิน
ลงทุนในโรงงำนใหม่รวม 60 ล้ำนบำท โรงงำนใหม่น้ ี จะใช้เป็ นฐำนกำรผลิตของผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด
ทั้งหมด ซึ่งทำให้บริ ษทั สำมำรถขยำยกำลังกำรผลิตในสำยอื่นๆ ได้ในโรงงำนเดิม จำกนั้นในปี 2557 บริ ษทั ฯ มี
แผนที่ จะขยำยตลำดไปยังประเทศภูมิภำคอำเซี ยน จึ งได้มีแผนขยำยกำลังกำรผลิ ตโรงงำนผลิ ตสเปรย์เพื่อ
รองรับยอดขำยผลิ ตภัณฑ์สเปรย์กำจัดแมลงที่ คำดว่ำจะเติบโตขึ้ นอีกในช่วง 5 ปี ข้ำงหน้ำ โดยจะก่อสร้ำง
โรงงำนบนที่ดิน 18 ไร่ ที่ยงั เหลือเพื่อใช้ผลิตสเปรย์กำจัดแมลงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งแห่ งจำกโรงงำนเดิมบนที่ดิน 10
ไร่ ที่มีโรงงำนผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดแมลงอยูแ่ ล้ว่
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(3) การพัฒนาช่ องทางการจาหน่ าย
หลังจำกที่บริ ษทั ได้แต่งตั้งผูแ้ ทนจำหน่ำยเขตได้ครอบคลุม 76 จังหวัดทัว่ ประเทศในช่วงเดือนธันวำคม 2546
ช่องทำงกำรจำหน่ำยของบริ ษทั โดยรวมจึงมีประสิ ทธิ ภำพขึ้นโดยเฉพำะในเขตภูมิภำคที่ได้รับกำรสนับสนุ น
จำกผูแ้ ทนจำหน่ ำยที่ มีควำมคุน้ เคยและควำมชำนำญพื้นที่ ในแต่ละเขต กำรเติบโตของยอดขำยในเขตนอก
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑลจะเป็ นแรงสำคัญในกำรผลักดันให้บริ ษทั มีรำยได้สู่ ระดับที่สูงกว่ำ 1,000 ล้ำนบำทต่อ
ปี นอกจำกนี้ ในปี 2549 บริ ษทั ยังได้วำงแผนในกำรขยำยตลำดเคมีเกษตรและตลำดส่ งออกเพื่อเพิ่มยอดขำย
โดยกำรใช้ควำมรู ้ควำมชำนำญด้ำนเคมีป้องกันและกำจัดแมลงและใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูเ่ ดิมแล้วเป็ นฐำนในกำร
เจำะเข้ำไปในตลำดดังกล่ำว ซึ่งบริ ษทั ได้จดั หำทีมงำนบุคลำกรผูม้ ีควำมเชี่ยวชำญในตลำดสิ นค้ำดังกล่ำวเข้ำมำ
ร่ วมงำนในปี 2549 โดยในปี 2552 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนก่อตั้งบริ ษทั ย่อยในประเทศออสเตรเลียเพื่อส่ งเสริ มและ
ขยำยช่องทำงกำรส่ งออกสิ นค้ำไปยังประเทศออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์ รวมถึงกำรจัดตั้งแผนกใหม่เพื่อกำร
ส่ งออกสิ นค้ำไปยังประเทศภูมิภำคอำเซี ยนโดยได้จดั หำที มงำนบุคลำกรที่ มีควำมเชี่ยวชำญในตลำดภูมิภำค
อำเซียนเข้ำมำร่ วมงำนในปี 2557 – 2558 ซึ่งจะทำให้ยอดกำรส่งออกในอนำคตเพิ่มขึ้นตำมแผนกำรขยำยธุรกิจ
(4) ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ต้นทุนวัตถุดิบถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยหลักในกำรผลิตคือ คิดเป็ นร้อยละ 86 ของต้นทุนขำย วัตถุดิบหลัก อำทิเช่น ก๊ำซ
หุงต้ม (LPG) และสำรทำละลำย (Solvent) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะผันผวนมำกในอนำคตเช่นเดียวกับในช่วง 2-3 ปี ที่
ผ่ำนมำ เพรำะควำมไม่แน่นอนของภำวะตลำดโลกทั้งในเรื่ องปริ มำณกำรผลิตและปริ มำณควำมต้องกำรของ
วัตถุดิบแต่ละรำยกำร รำคำวัตถุดิบสำมำรถผันผวนได้ท้ งั เพิม่ ขึ้นและลดลงซึ่ งอยูเ่ หนื อควำมควบคุมของบริ ษทั
ฯ ดังนั้น เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกวิกฤตกำรณ์ ดัง กล่ำวบริ ษทั ฯ ได้เน้นกำรควบคุ มต้นทุ นและค่ำใช้จ่ำ ย
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรทำงำน ตลอดจนกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและผลผลิตในกำรทำงำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ อย่ำง
ใกล้ชิด เช่น กำรเปลี่ยนระบบกำรจัดซื้ อและควบคุมกำรผลิตสิ นค้ำ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและลดรำยจ่ำยลง
เป็ นต้น
(5) ภาวะการแข่ งขันในอุตสาหกรรม
จำกกำรที่อุตสำหกรรมเคมีภณั ฑ์เพื่อกำรอุปโภคมีภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงมำกทั้งในตลำดสเปรย์กำจัดแมลง
และตลำดผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด มีผลให้บริ ษทั ฯ ต้องเพิ่มค่ำโฆษณำและส่ งเสริ มกำรขำยเพื่อกำรแข่งขัน
และเพิ่มระดับยอดขำย จึ งมีผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ พอสมควร บริ ษทั ฯ จึงได้วำงแผนลด
ควำมเสี่ ยงด้วยกำรรุ กเข้ำสู่ ตลำดใหม่และผสมผสำนกำรนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ำสู่ ตลำดใหญ่บำ้ งเล็กบ้ำง โดยใช้
ข้อได้เปรี ยบของตรำสิ นค้ำที่เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคอย่ำงดีแล้ว และสร้ำงเครื อข่ำยกำรกระจำยสิ นค้ำให้ได้
ลึกและทัว่ ถึงในเวลำที่ส้ นั ที่สุด
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษทั ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรอง
ว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุ ปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริ ษทั แล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญ
ของบริ ษทั อย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และบริ ษทั
ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 ต่อผูส้ อบบัญชี และ
กรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็ นเอกสำรชุ ดเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมำยให้ นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมือชื่อของนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ กำกับไว้ บริ ษทั จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่ำวข้ำงต้น”
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัท เชอร์ วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ชื่ อ

ตาแหน่ ง

1. นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ

กรรมกำร

2. นำยสุคุณ ตันติเจริ ญเกียรติ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ลายมือชื่ อ

ผูร้ ับมอบอำนำจ

1. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์

เลขำนุกำรบริ ษทั

ส่วนที่ 3 หน้ำ 12

- วรสิ ทธิ์ เคหะเสถียร -

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ทั้ ง นี้ 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
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำรต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ ซ้ื อขำยหลักทรั พย์ของบริ ษทั ในควำมเสี ยหำยใด ๆ อันเกิ ดขึ้ นเนื่ องจำกกำร
เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อประชำชนทัว่ ไป โดยแสดงข้อควำมที่เป็ นเท็จในสำระสำคัญหรื อปกปิ ด
ข้อควำมจริ งที่ ควรบอกให้แจ้งในสำระสำคัญในกรณี ของงบกำรเงิ นและรำยงำนเกี่ ยวกับฐำนะกำรเงิ นและผลกำร
ด ำเนิ นงำนของบริ ษั ท หรื อรำยงำนอื่ น ใดที่ ต ้ อ งเปิ ดเผยตำมมำตรำ 56 หรื อมำตรำ 199 โดยมิ ไ ด้ จ ำกั ด
ควำมรับผิดไว้เฉพำะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่ลงลำยมือชื่ อรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรดังกล่ำวเท่ำนั้น
อย่ ำ ง ไ ร ก็ ดี กร ร ม กำร ห รื อ ผู ้ บ ริ ห ำร ซึ่ ง สำม ำร ถ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ ำ โ ดย ต ำแ ห น่ ง ห น้ ำ ที่ ต น ไ ม่ อ ำจ ล่ วง รู ้
ถึงควำมแท้จริ งของข้อมูลหรื อกำรขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีควำมรับผิดตำมมำตรำ 89/20
หมำยเหตุ *** ใช้ บั ง คั บ กั บ บริ ษั ท ที่ อ ยู่ ภ ำยใต้ บั ง คั บ ของหมวด 3/1 แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์
และตลำดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่ำนั้น

ส่วนที่ 3 หน้ำ 13

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)

เอกสำรแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
(1) รำยละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หำรและผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

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

56

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

71

จานวน
หุ้น
ช่ วงเวลา
(สั ดส่ วน)
ไม่มี 2556 - ปัจจุบนั

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ตาแหน่ ง

2555 - 2556

ประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำร

2553 - 2555

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

2552 - 2553

กรรมกำร

2547 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน,
กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

2536 - 2546

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

บมจ. จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำค
ตะวันออก
กลุ่มโรงพยำบำลบำงปะกอก 9 อินเตอร์
เนชัน่ แนล
บมจ. ยำนภัณฑ์

พลังงำนและสำธำรณปโภค

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

บจก. ศักดิ์ไชยสิ ทธิ์

ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2

กำรแพทย์
ยำนยนต์

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ
สถำบันวูสเตอร์โพลีเทคนิค วูสเตอร์
แมสซสซูเซท สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำตรี วิศวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
- หลักสู ตร DAP 32/2548 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร DCP 57/2548 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร RCP 11/2548 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร RCC 2/2550 จำก Thai- IOD

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำตรี นิติศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- หลักสู ตร DAP 13/2547 จำก ThaiIOD

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

3. นายวิชิต แย้ มบุญเรื อง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ

อายุ
(ปี )
74

Mr. Vichit Yamboonruang
Chairman of Audit Committee and
Independent Director

4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพัน
Mr. Prachak Tangkaravakoon
Director

71

จานวน
หุ้น
ช่ วงเวลา
(สั ดส่ วน)
ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ตาแหน่ ง

บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

บมจ.วิค แอนด์ ฮุคลันด์
บมจ. จัสมินอินเตอร์เนชัน่ แนล

2542 - ปัจจุบนั
2553 - 2556
2546 - 2556

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

บมจ.เอกรัฐวิศวกรรม
บจก. เพียวสัมมำกร ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ.ระยองเพียวริ ฟำยเออร์

วัสดุก่อสร้ำง
ธุรกิจโทรคมนำคมและเทคโนโลยี
สื่ อสำร
พลังงำนและสำธำรณูปโภค
พัฒนำธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์
พลังงำนและสำธำรณูปโภค
(โรงกลัน่ น้ ำมัน)

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนบริ หำร
ประธำนบริ หำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
บจก. ทำคำตะ-ทีโอเอ
บจก. ทีโอเอ-ยูเนี่ยน เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรี ส์
บจก. ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์)
บจก. ทีโอเอ-แซนเกียว อินดัสตรี ส์
บจก. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

400 หุน้ 2539 - ปัจจุบนั
(0.00 %) 2537 - ปัจจุบนั
2537 - ปัจจุบนั
2532 - ปัจจุบนั
2532 - ปัจจุบนั
2531 - ปัจจุบนั
2520 - ปัจจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตเข็มขัดนิรภัย
จำหน่ำยสี ทำเฟอร์นิเจอร์
ผลิตและจำหน่ำยกำวอัลคิล, ลำเทกซ์
จำหน่ำยสี ชนิดต่ำงๆ
ผลิตกระดำษทรำยน้ ำ
ผลิตและจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ

- ปริ ญญำเอก School of Public and
International Affairs, University of
Pittsburgh สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำโท เศรษฐศำสตร์ , Columbia
University สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์ คณะพำณิ ชย์
ศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- หลักสู ตร ACP 2/2547 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร DAP 15/2547 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร DCP 51/2547 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร RCP 14/2547 จำก Thai- IOD

- MINI MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำตรี มหำวิทยำลัยกรุ งเทพธนบุรี
- หลักสู ตร DAP จำก Thai- IOD

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

5. นายชินวัฒน์ อัศวโภคิน
กรรมกำร
Mr. Chinawat Assavapokee
Director

อายุ
(ปี )
41

จานวน
หุ้น
ช่ วงเวลา
(สั ดส่ วน)
ไม่มี ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2549 - 2556
2555

2555
2555

6. นายวีระ ชินกนกรัตน์
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพัน
Mr. Veera Chinkanokrat
Director

60 1,000,000 2547 - ปัจจุบนั
หุน้
2539 - 2555
(0.67 %)

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ตาแหน่ ง

บริษัท

กรรมกำร
ทนำยควำมหุน้ ส่ วน
ทนำยควำมหุน้ ส่ วน
กรรมกำร และประธำน
คณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง
กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริ หำร

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
บจก.ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด
บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
บมจ. จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำค
ตะวันออก

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
กฎหมำย

บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ ีส์

ผลิตและจำหน่ำยน้ ำสะอำดออกแบบ
ก่อสร้ำง
ผลิต ขำยน้ ำประปำ บำดำล

บจก. ประปำบำงปะกง
บจก. ประปำฉะเชิงเทรำ
บจก. ประปำนครสวรรค์

กรรมกำร
บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและ
บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรโรงงำน

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4

กฎหมำย
จำหน่ำยนำดิบ น้ ำประปำ

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

- ปริ ญญำโท นิติศำสตร์ University of
Washington
- ปริ ญญำตรี นิติศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- หลักสู ตร Executive Development
Program SET

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสู ตร DAP 14/2547 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร DCP 85/2550 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร RCC 15/2555 จำก Thai- IOD

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

7. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพัน
Mr. Vonnarat Tangkaravakoon
Director

44

8. นายพัฒนา สุ คนธรักษ์
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพัน
Mr. Patana Sukontarug
Director

32

จานวน
หุ้น
ช่ วงเวลา
(สั ดส่ วน)
240,800 2555 - ปัจจุบนั
หุน้
ปัจจุบนั
(0.16 %) ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา

กรรมกำร
ประธำนบริ ษทั
กรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
บจก. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บจก. ทีโอ เคมีคอล อินดัสตรี ส์
บจก. ไอทีโอเอ ออโต้เซลส์

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ
ผลิตและจำหน่ำยกำวอัลคิล, ลำเทกซ์
จำหน่ำยรถยนต์

- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

900,000 2558 - ปัจจุบนั
หุน้
2556 - ปัจจุบนั
(0.60 %) 2556 - ปัจจุบนั
2555 - 2556
2551 - 2554
2548 - 2549

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
นักวิเครำะห์
วิศวกรวิเครำะห์
วิศวกรจัดซื้อ

บจก. แบรนด์ คอนเนค ภูเก็ต
บจก. เดอะแกลเลอรี่ เขำใหญ่
บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. ปตท.เคมีคอล
บมจ. ไทยออยล์

ขำยเครื่ องดื่มมีส่วนผสมแอลกอฮอล์
อสังหำริ มทรัพย์
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ปิ โตรเคมี และเคมีภณ
ั ฑ์
ปิ โตรเคมี และเคมีภณ
ั ฑ์
พลังงำนและสำธำรณูปโภค

- ปริ ญญำโท กำรจัดกำรโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทำน มหำวิทยำลัย Greenwich
อังกฤษ
- ปริ ญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สถำบัน
เทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- หลักสู ตร DAP 105/2556 จำก ThaiIOD
- หลักสู ตรโครงกำรส่ งเสริ มกำรจัดกำรที่
ยัง่ ยืนของผูป้ ระกอบกำรวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม K SME รุ่ น 10
จำกธนำคำรกสิ กรไทย
- Real Estate Development Of
Chulalongkorn University RE-CU รุ่ น
36 จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสู ตรประกำศนียบัตรผูน้ ำยุคใหม่
ในระบอบประชำธิปไตย ปนป. รุ่ น 3
จำกสถำบันพระปกเกล้ำ

ตาแหน่ ง

บริษัท

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

จานวน
หุ้น
(สั ดส่ วน)

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัท

ลักษณะธุรกิจ
- หลักสู ตรนักบริ หำรรุ่ นใหม่เพื่องำน
พิทกั ษ์สันติรำษฎร์ บพส. รุ่ น 3 จำก
โรงเรี ยนนำยร้อยตำรวจ
- Academy of Business Creativity ABC
รุ่ น 5 มหำวิทยำลัยศรี ปทุม

9. นายสุ คุณ ตันติเจริญเกียรติ
กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
Mr.Sukun Tanticharoenkiat
Director and Managing Director

53

ไม่มี

2555 - ปัจจุบนั
2544 - 2555

2532 - 2544

10. นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
Mr. Pravit Techavijit
Deputy Managing Director

46

50,000 2558 - ปัจจุบนั
หุน้
2547 - 2558
(0.03 %)
2546 - 2547

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และขำย
อุตสำหกรรม
ที่ปรึ กษำด้ำนอำชีวอนำมัย

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล

บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยขำยและ บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
กำรตลำด
ผูจ้ ดั กำรตรำสิ นค้ำ
บจก. ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

- ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำโท สำขำวิทยำศำสตร์กำร
อำหำร Auburn University, USA
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำมันและเคมีภณ
ั ฑ์ - ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- หลักสู ตร DAP 99/2555 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร DCP 171/2556 จำก Thai- IOD

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
พำณิ ชย์

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

11. นายภิญโญ วิทิตยานนท์
ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
Mr.Pinyo Vititayanon
Ass. Product Development and
Industrial Market Director

55

12. นายชู พงศ์ สุ ขสมบูรณ์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยผลิตและวิศวกรรม
อำวุโส
Mr.Chupong Suksomboon Senior
Production and Engineering
Manager

52

13. นายสั ญญา หาญสุ โพธิพนั ธ์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้อและระบบคุณภำพ
Mr.Sanya Hansupotipun
Purchasing and Quality Control
Manager

51

จานวน
หุ้น
ช่ วงเวลา
(สั ดส่ วน)
30,000 2547 - ปัจจุบนั
หุน้
(0.02 %) 2546 - 2547
2539 - 2546

ไม่มี

2541 - ปัจจุบนั
2532 - 2540

ไม่มี

2556 - ปัจจุบนั
2543 - 2556

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ตาแหน่ ง

บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ

ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
ผูจ้ ดั กำรแผนกผลิตภัณฑ์
พิเศษ
ผูจ้ ดั กำร ผลิตภัณฑ์พิเศษ

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยผลิตและ
วิศวกรรมอำวุโส
ผูจ้ ดั กำรแผนกเทคนิค และ
ซ่อมบำรุ ง

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

บจก.ล็อกซเล่ย ์ อลูมิเนียมและวิศวกรรม

ติดตั้ง ผนัง กระจก อำคำรสู ง

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้อและระบบ
คุณภำพ
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

บจก. คิวแฟค

ผลิตสำรเคมีทำงกำรเกษตร

บจก. บีเอเอสเอฟ
บจก. อเมริ กนั ไซอำนำมิค

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ผลิตและจำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์
- ปริ ญญำโท วิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ผลิตและจำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์และเกษตร - ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์ (เกษตร-กีฏ
วิทยำ) มหำวิทยำเกษตรศำสตร์

- ปริ ญญำโท คณะบริ หำรธุรกิจ สำขำกำร
จัดกำรอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
- ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำญจนบุรี

- ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์ เคมี
มหำวิทยำลัยมหิ ดล

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

14. นางสาวนภสร ปัญจเชษฐกุล
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์
Ms. Napasorn Panchachettakul
Human Resource Manager

51

15. นางสาวอมรรัตน์ กีรติไพบูลย์
ผูจ้ ดั กำรแผนกออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
และพำณิ ชย์ธุรกิจอำวุโส
Ms. Amornrat Keeratipybool
Senior Package Design and EBusiness Manager

50

16. นายสุ ทิน วาดนะรัตน์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสำรสนเทศและงำน
ธุรกำร
Mr.Sutin Wadnarat
IT and Administration Manager

48

17. นายชาญเดช ปั้นตระกูล
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
Mr.Chandech Pantrakul
Accounting Manager

47

จานวน
หุ้น
ช่ วงเวลา
(สั ดส่ วน)
ไม่มี 2548 - ปัจจุบนั
2547 - 2548

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัท

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์
และงำนธุรกำร

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
บจก. ฐำนกำรพิมพ์

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตสิ่ งพิมพ์

2541 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั กำรแผนกออกแบบบรรจุ บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
ภัณฑ์และพำณิ ชย์ธุรกิจอำวุโส
2535 - 2540
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรงำน
บจก. เจนิซิส แอดเวอร์ไทซิ่ง
ลูกค้ำ

ผลิตและจำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์

2543 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสำรสนเทศ และ
งำนธุรกำร
2534 - 2542
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล

ผลิตและจำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์

บจก. แพมโก้

ที่ปรึ กษำทำงบัญชี

2539 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
2535 - 2539
เจ้ำหน้ำที่บญั ชี

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย

ผลิตและจำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์
ผลิตและจำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8

โฆษณำ

- ปริ ญญำโท กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุ ษย์
และองค์กำร สถำบันบัณฑิตพัฒน
บริ หำรศำสตร์
- ปริ ญญำตรี รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
- ปริ ญญำโท ออกแบบอุตสำหกรรม Pratt
Institute New York สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ โฆษณำและ
กำรตลำด มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

- ปริ ญญำตรี บัญชี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
รำชนคริ นทร์

- ปริ ญญำตรี บัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

18. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
เลขำนุกำรบริ ษทั , ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
กำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
Mr. Thakerngbol Laobisuddhi
Company Secretary, Finance and
Investor Relation Manager

อายุ
(ปี )
39

จานวน
หุ้น
ช่ วงเวลา
(สั ดส่ วน)
ไม่มี 2547 - ปัจจุบนั
2546 - 2547

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ตาแหน่ ง

บริษัท

เลขำนุกำรบริ ษทั ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
กำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
นักวิเครำะห์อำวุโส
บรรษัท เงินทุนอุตสำหกรรม แห่ง
ประเทศไทย

หมำยเหตุ: นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ เป็ นบุตรนำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์
สถำบันกำรเงิน

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจกำรเงิน
University of Exeter อังกฤษ
- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจกำรเงิน
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- หลักสู ตร DCP จำก Thai- IOD
- หลักสู ตรเลขำนุกำรบริ ษทั

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)

เอกสำรแนบ 2
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและผูม้ ีอำนำจควบคุมของ
บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
รายละเอียดเกีย่ วกับการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษัท เชอร์ วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นำยชนินทร์ เย็นสุดใจ
นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ
นำยสุคุณ ตันติเจริ ญเกียรติ
นำยวีระ ชินกนกรัตน์
นำยพัฒนำ สุคนธรักษ์
นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ
นำยขจร ตรี สุโกศล
นำยไพศำล พิพฒั นกุล
นำยวิชิต แย้มบุญเรื อง
นำยภิญโญ วิทิตยำนนท์
นำยประวิทย์ เตชะวิจิตร์
นำยชูพงศ์ สุขสมบูรณ์
นำยสัญญำ หำญสุโพธิพนั ธ์
นำงสำวนภสร ปั ญจเชษฐกุล
นำงสำวอมรรัตน์ กีรติไพบูลย์
นำยสุทิน วำดนะรัตน์
นำยชำญเดช ปั้ นตระกูล
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์

บริษัท
X
D
D, M
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
TOA
D

X, D, M

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, M = ผู้บริ หาร

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (TOA) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยสี ทำบ้ำน สี อุตสำหกรรม เคมีภณั ฑ์
และจำหน่ำยสี ทำบ้ำน

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 2

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)

เอกสำรแนบ 3
รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
และหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั
บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) ได้แต่งตั้งให้บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อทำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำน
เป็ นหัวหน้ำงำนผูต้ รวจสอบภำยใน ซึ่งนำงสำวกรกช วนสวัสดิ์ เป็ นผูร้ ับมอบหมำยจำกบริ ษทั ธรรมนิติ ให้เป็ นผูด้ ูแล
งำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั โดยมีรำยละเอียดดังนี้
นำงสำวกรกช วนสวัสดิ์
ผูจ้ ดั กำร
- ปริ ญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ สถำบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ
- ปริ ญญำตรี คณะบริ หำรธุรกิจ สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประวัติกำรอบรม
- หลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
- อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบัญชี
- อมรมประกำศนียบัตรผูต้ รวจสอบภำยใน CPIAT
ประสบกำรณ์ทำงำน - 10 ปี ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
คุณวุฒิกำรศึกษำ

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 1

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)

เอกสำรแนบ 4
รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน

ไม่มี

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 1

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)

เอกสำรแนบ 5
อื่นๆ

ไม่มี

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 1

