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บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด มหาชน (“บริษัท ฯ”) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน
บ้านเรือน ในอุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน และเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2538
ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งประมูลซื้อธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์
บางส่วนจากบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดปลวกเชลล์ไดร้ท์ (Shelldrite)
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดอเนกประสงค์ทีโพล์ (Teepol) แชมพูสุนัขเชนการ์ด (Chaingard) กลุ่มสารกาจัดแมลง
สาธารณสุขชุมชนวาโปน่า (Vapona) และน้ายาฉีดหรือแช่รักษาเนื้อไม้ดีวาเทิร์น (Devatern) บริษัทฯ เริ่มรับโอน
กิจการและดาเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2539 โดยมีทีมงานเคมีเคหะภัณฑ์ของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยเป็น
ผู้บริหารและต่อมาได้เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้น ในช่วงปี 2544 บริษัทฯ ได้เริ่มแผนงานการเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าของ
ผลิตภัณฑ์ “เชลล์ไดร้ท์ ” เป็น “เชนไดร้ท์” เมื่อสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าเชลล์ไดร้ท์สิ้นสุดลง ต่อมาเมื่อธุรกิจ
ขยายตัวขึ้นบริษัทฯ ได้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท และ 120 ล้านบาทตามลาดับ และ เมื่อวันที่ 9
เมษายน 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท
เป็น 150 ล้านบาท โดยการนาหุ้นสามัญใหม่เสนอขายให้กับประชาชนทั่ วไปพร้อมกับนาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และเริ่มทาการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2547
บริษทั ฯ กาหนดทิศทางระยะยาว วิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นผูผ้ ลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนาที่ยกระดับคุณภาพของสุขภาพและสุขอนามัย
พันธกิจ (Mission) ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากล และสร้างตราสินค้าของตนเองในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ป้องกันและกาจัดแมลง กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยง และกลุ่มผลิตภัณฑ์
ทาความสะอาดสาหรับผู้บริโภคทั่วไป งานสาธารณสุขชุมชน เคมีเกษตรกรรมและผู้ใช้แบบอุตสาหกรรมด้วย
ความใส่ใจที่จะลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีแผนขยายตลาดสินค้าของบริษัทไปในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตลาดในภูมิภาคอาเซียน หรือ AEC
1.1 ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ธันวาคม 2538

จดทะเบียนบริษัทในนาม บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยมีผู้
ถือหุ้นคือบริษัท ไทยแสงเจริญ (ปลาฉลาม) จากัดที่เป็นผู้แทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์เชลล์ไดร้ท์ ซึ่ง
ภายหลังได้มีการรวมเข้ากับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) กลายเป็นบริษัทเดียวและเป็นผู้
ถือหุ้นแทน

มิถุนายน 2539

ทีมงานเคมีเคหะภัณฑ์จากบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย เริ่มเข้าร่วมงานกับบริษัทพร้อมรับโอน
และดาเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์กาจัดแมลง ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ชื่อการค้า เชลล์ไดร้ท์ (Shelldrite) เชนการ์ด (Chaingard) สเตด
ส่วนที่ 1 หน้า 1
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ฟาส (Stedfast) ดีวาเทิร์น (Devatern) วาโปน่า (Vapona) และทีโพล์ (Teepol) ต่อจากบริษัท เชลล์
แห่งประเทศไทย ที่มีนโยบายที่จะยุติการดาเนินธุรกิจเคมีเกษตรและเคมีเ คหะภัณฑ์ที่ใช้ใน
บ้านเรือนเพื่อมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจน้ามันและเคมีอุตสาหกรรม
กรกฎาคม 2539

ทีมงานเคมีเคหะภัณฑ์จากบริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย เข้าเป็นผู้ถือหุ้นร่วมในบริษัท เชอร์วู้ด เค
มิคอล จากัด โดยสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็นกลุ่มทีโอเอร้อยละ 45 กลุ่มผู้บริหารร้อยละ 30 และ
กลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นอีกร้อยละ 25

กรกฎาคม 2540

สัญญาจ้างผลิตโดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย สิ้นสุดลง และการก่อสร้างโรงงานของบริษัท
เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว แล้วเสร็จ พร้อมการติดตั้งเครื่องจักร และ
อุปกรณ์การผลิต ซึ่งอุปกรณ์การผลิตบางส่วนได้ประมูลซื้อมาจากบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ จึงเริ่มโอนย้ายการผลิตทั้งหมดมาที่โรงงานของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

กรกฎาคม 2543

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 จาก บริษัท TUV NORD ได้รับการรับรอง
ระบบเป็นเวอร์ชั่น 2000 ในปี 2546 และได้รับการต่ออายุปี 2552 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

มิถุนายน 2544

เริ่มดาเนินการเปลี่ยนชื่อการค้าใหม่จาก “เชลล์ไดร้ท์ (Shelldrite)” เป็น “เชนไดร้ท์ (Chaindrite)”
ตามสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้าที่สิ้นสุดลง

พฤศจิกายน 2544 ได้ รั บ การรั บ รองระบบการผลิ ต ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ดี ใ นการผลิ ต วั ต ถุ อั น ตราย (Good
Manufacturing Practice for Hazardous Substance: GMP) จากสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการต่ออายุปี 2553 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
กุมภาพันธ์ 2545

ได้รับการรับรองระบบ การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001 จากบริษัท TUV NORD และได้รับการต่ออายุปี 2554 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

กรกฎาคม 2545

เพิ่มทุนจาก 30,000,000 บาทเป็น 60,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 300,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

กุมภาพันธ์ 2547

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติเรียกชาระ
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจากทุนเรียกชาระแล้ว 60,000,000 บาท เป็น 120,000,000 บาท โดยเสนอ
ขายหุ้นสามัญใหม่จานวน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

มีนาคม 2547

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 ได้มีมติให้แปรสภาพ
บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจากัด และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2547 ได้มีมติให้แปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท และ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120,000,000 บาท เป็น 150,000,000 บาท โดยการนาหุ้นสามัญใหม่
จานวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปพร้อมกับนา
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment - MAI)

ส่วนที่ 1 หน้า 2
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เมษายน 2547

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด ภายใต้ชื่อ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล
จากัด (มหาชน)

ตุลาคม 2547

เริ่มทาการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2547

มกราคม 2548

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 ได้มีมติให้แปลง มูลค่า
หุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

เมษายน 2548

ย้ายที่ ตั้ ง สานั กงานใหญ่ ม าที่ 1061-9 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

มิถุนายน 2548

สร้างโรงงานอาคารคลังสินค้าหน่วยที่ 5 มีพี้นที่ประมาณ 2,700 ตรม. แล้วเสร็จโดยมีมูลค่ารวม
ประมาณ 45 ล้านบาท

มีนาคม 2549

เริ่มดาเนินการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเคมีสาธารณสุขชุมชน

กันยายน 2549

ซื้อเครื่องบรรจุสเปรย์ (Automatic Aerosol Filling Line) จากประเทศอังกฤษที่มีมูลค่ากว่า 30
ล้านบาทเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตสินค้าสเปรย์กาจัดแมลงในบ้านเรือน

กุมภาพันธ์ 2550

เริ่มดาเนินการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเคมีเกษตร

พฤศจิกายน 2550 ได้รับการรับรองทะเบียนผลิตภัณฑ์ Chaindrite 100 EC จากหน่วยงาน Australian Pesticides and
Veterinary Medicines Authority (APVMA) ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สารเคมีกาจัดแมลงและยาสาหรับสัตว์ในประเทศออสเตรเลีย
กุมภาพันธ์ 2551

สร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดบนที่ดินใหม่ แล้วเสร็จโดยมีมูลค่ารวมประมาณ 60
ล้านบาท

มีนาคม 2551

เริ่มทาการผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดแมลงและส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์
และปาปัวนิวกินี

พฤษภาคม 2552

ลงทุนก่อตั้งบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสเตรเลเซีย จากัด ขึ้นในประเทศออสเตรเลีย เพื่อดูแลและ
ส่งเสริมธุรกิจการส่งออกและการลงทุนใหม่ๆ ในต่างประเทศ

ธันวาคม 2553

ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการ ISO 22000 ในการ
ผลิตสินค้ากลุ่มทาความสะอาด จาก บริษัท TUV NORD

ธันวาคม 2553

ได้ รับ การรั บรองระบบการวิ เคราะห์ อัน ตรายและจุ ดวิ กฤตที่ ต้อ งควบคุม ในการผลิต อาหาร
(Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) จาก บริษัท TUV NORD
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1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสเตรเลเซีย จากัด ที่ประกอบธุรกิจจาหน่าย
เคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน สาธารณสุขชุมชน และเคมีเกษตรในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายของบริษัทแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 ปีทผี่ ่านมา มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดแมลง
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวม

2554
ล้านบาท
188.23
597.09
138.07
28.40
951.79
3.14
954.93

%
19.71
62.53
14.46
2.97
99.67
0.33
100.00

2555
ล้านบาท
192.52
690.19
147.92
32.47
1,063.10
3.34
1,066.44

%
18.05
64.72
13.87
3.04
99.69
0.31
100.00

2556
ล้านบาท
177.06
709.88
157.18
22.41
1,066.52
3.99
1,070.51

%
16.54
66.31
14.68
2.09
99.69
0.37
100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน ในอุตสาหกรรม สาธารณสุข
ชุมชน และเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรกรรม ตลอดเวลา 17 ปีหลังที่รับโอนธุรกิจมาจากบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมมาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ ที่
ออกวางจาหน่ายแล้วมากกว่า 150 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ 122 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถแบ่ง
ตามสายธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
 กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ (Wood Preservatives Group) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานที่ใช้พิทักษ์
ปกป้องรักษาไม้จากการทาลายของปลวก มอด แมลงเจาะไม้อื่นๆ และป้องกันเชื้อราทาลายไม้ ประกอบด้วย
1. เชนไดร้ท/์ พรีแมกซ์ ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ (CHAINDRITE and PREMAX : Wood Preservative)
เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ายาหรือน้ามันอื่นใดอีก ใช้ทาหรือพ่นบนพื้นผิ วของไม้ก่อนทา
วัสดุเคลือบผิวอื่นๆ เพื่อป้องกัน ปลวก มอด และเชื้อรา อันเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ไม้ผุกร่อนเสียสภาพ เชน
ไดร้ท์ และพรีแมกซ์ ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้มีให้เลือก 3 สี คือ
1.1 เชนไดร้ท์ ดีบี และพรีแมกซ์ ดีบี (DB:Dark Brown) สีน้าตาลเข้มช่วยให้ตรวจสอบการทาได้ในระยะไกล
เหมาะสาหรับทาไม้ที่ทาโครงคร่าวหลังคา คาน โครงฝ้า เพดาน
1.2 เชนไดร้ท์ แอลบี และพรีแมกซ์ แอลบี (LB:Light Brown) สีน้าตาลอ่อนตรวจสอบการทาได้ในระยะใกล้
เหมาะสาหรับคร่าวในผนังสาหรับฝ้า เพดาน บัว ด้านในผนัง
1.3 เชนไดร้ท์ ซีแอล และพรีแมกซ์ ซีแอล (CL:Colorless) ชนิดไม่มีสี ใช้ทารองพื้น ประตู หน้าต่าง วงกบ
เฟอร์นิเจอร์ก่อนทาสีหรือวัสดุเคลือบผิวอื่น ๆ
2. เชนไดร้ท์วู้ดสเตน สีย้อมไม้ (CHAINDRITE WOODSTAIN : Transparent Wood Coloring)
2.1 เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน ชนิดเงา (Gloss) และกึ่งเงา (Semi Gloss) ใช้ย้อมสีไม้เฟอร์นิ เจอร์ ฝาผนัง วงกบ
ประตู หน้าต่าง บัวเชิงชาย ศาลานั่งเล่นไม้ ทั้งภายในภายนอกให้เงางาม คงสภาพลายไม้และได้สีตาม
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ต้องการ มีสารปกป้องเนื้อไม้จากเชื้อราและแมลงทาลายไม้ ป้องกันความชื้นและแสงยูวีด้วยการทาเชน
ไดร้ท์ วู้ดสเตน ชนิดเงาหรือกึ่งเงาเพียงอย่างเดียว เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องจาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีให้เลือกมากกว่า 10 เฉดสี
2.2 เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน สีเคลือบใสชนิดด้าน (Clear Matt Finishing) เป็นสารเคลือบไม้ที่ผสมสารพิเศษที่ช่วย
ลบความเงาของสีย้อมไม้ เชนไดร้ท์วู้ดสเตนชนิดเงาหรือกึ่งเงา ทาทับบนพื้นไม้ที่ไม่ต้องการความเงา
หลังการทาสีย้อมไม้เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน ชนิดเงาหรือกึ่งเงา โดยที่ไม่ปิดบังความสวยงามของลายไม้และ
ยังเสริมตัวยาปกป้องผิวไม้จากการทาลายของเชื้อรา
2.3 เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน อควา (Aqua) เป็นสีย้อมไม้สูตรน้ามีความปลอดภัยต่อการใช้งานสูง ด้วยเทคโนโลยี
การผลิตที่ใช้ อะครีลิค โพลีเมอร์ ที่ออกแบบให้ฟิล์มสีมีความเงาทนนาน มีความทนทานต่อสภาวะ
แวดล้อมสูง ผิวฟิล์มแห้งตัวรวดเร็ว ซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้เป็นอย่างดี ทาให้ฟิล์มสีมีความทนทานสูง ไม่
ลอก พอง หรือ แตก
2.4 เชนไดร้ท์ เดคสเตน (Deckstain Floor Coloring) สีย้อมพื้นไม้คุณภาพสูง ป้องกันการขีดข่วน ความชื้น
และแสงยูวี เหมาะสาหรับทาพื้นไม้ทั้งในและนอกอาคารเพื่อความสวยงามของพื้นลายไม้และทนทาน มี
ให้เลือกใช้มากกว่า 5 เฉดสี
3. ผลิตภัณฑ์ถนอมเนื้อไม้สัก และไม้เขตร้อน (CHAINDRETE TEAK OIL : Wood Moisturizer)
3.1 เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ ผลิตจากการผสมผสานน้ามันสกัดจากไม้ธรรมชาติที่จะทาหน้าที่เสมือน “สารหล่อ
เลี้ยงความชื้น” ให้กับไม้เพื่อช่วยป้องกันเฟอร์นิเจอร์ไม้นอกอาคารจากแสงแดด ไม้สักและไม้ต่าง ๆ จะ
สูญเสีย “น้ามันไม้” ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเมื่อทิ้งให้สัมผัสแสงแดดและสภาพอากาศภายนอกอาคาร ทาให้
เกิดการ “แห้ง และ แตก” ของเนื้อไม้ การชโลมไม้ด้วย เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ นอกจากจะสามารถรักษา
สภาพไม้ให้ดูใหม่ ยังอาจจะช่วยใช้ฟื้นฟูสภาพไม้เก่าให้ดูใหม่ขึ้นได้ระดับหนึ่ง เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ มี
ส่วนผสมที่ช่วยป้องกันรังสี UV จากแสงแดด, ป้องกันความชื้นจากสภาพอากาศ และสารป้องกันเชื้อรา
ทาลายไม้
4. ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่ใช้งานอุตสาหกรรม (Industrial Wood Preservative)
4.1 ดีวาเทิร์น 10 อีซี (DEVATERN 10 EC) เป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ในงานอุตสาหกรรม ใช้ง่ายโดยผสมดี
วาเทิร์น 10 อีซี 1 ส่วน กับน้าให้เป็น 100 ส่วน ใช้แช่ จุ่ม หรือฉีดพ่นไม้ป้องกัน ปลวก มอด และแมลง
ทาลายไม้อื่นๆ ใช้ได้ดีทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ฉีดพ่นไม้ซุง ในระหว่างการชักลาก แช่ไม้เสาหลัก
แช่ไม้พาเลต และไม้แปรรูป เช่น หน้าต่าง ประตู รวมถึงวงกบ หรือผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ทาจากไม้
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดแมลง (Insecticide Group) ใช้ป้องกันและกาจัดแมลงต่างๆ ทั้งในบ้านเรือนและ
ในสาธารณะชุมชน ประกอบด้วย
1. ผลิต ภัณฑ์ ป้องกัน กาจั ดปลวกใต้ดิ น และแมลงรอบๆ อาคาร กลุ่มไพรีร อยด์ (Pyrethroid Group Soil
Treatment Termiticide and Perimeter Treatment)
เป็นสารออกฤทธิ์ในกลุ่มไพรีทรอยด์ ภายใต้ชื่อทางการค้า เชนไดร้ท์ สเตดฟาส (CHAINDRITE STEDFAST)
ไบฟอร์ซ (BIFORCE) และไซเปอร์แทค (ZYPERTAC) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันกาจัดปลวกใต้ดินที่มี
คุณภาพสูง และเป็นที่เชื่อถือกันมานาน เพื่อใช้ราดพื้นใต้บ้านหรืออาคารที่กาลังก่อสร้าง หรืออัดลงใต้บ้านที่
สร้างเสร็จแล้ว สร้างชั้นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันการรุกรานของปลวกใต้ดิน มีให้เลือก 3 สูตร คือ
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1.1 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกาจัดปลวกและแมลงสูตรน้าแบบเอสซี (Suspension Concentrate) ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
เพิ่มประสิทธิภาพในการยึ ดเกาะเม็ดดิน ทนต่อการชะล้างของน้า ทนต่อความร้อนระอุของผิวดิน ลด
ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม และไม่ มี กลิ่ น รบกวนต่ อ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ให้ ผ ลป้ อ งกัน ได้ ย าวนานกว่ า 6 ปี
นอกจากนี้ยังไม่ถูกดูดซึมโดยพืชหรือต้นไม้ จึงสามารถใช้กาจัดมดและแมลงที่อยู่อาศัยในพื้นที่รอบๆ
อาคารได้ ดี มี ใ ห้ เ ลื อ กหลายความเข้ ม ข้ น ได้ แ ก่ เชนไดร้ ท์ สเตดฟาส 8 เอสซี (CHAINDRITE
STEDFAST 8 SC) , เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี (CHAINDRITE STEDFAST 30 SC), ไบฟอร์ซ 5
เอสซี (BIPHORSE 5 SC), ไบฟอร์ซ 10 เอสซี (BIFORCE 10 SC)
1.2 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกาจัดปลวกและแมลงสูตรน้ามัน แบบอีซี (Emulsifiable Concentrate) มีประสิทธิภาพ
สูง ใช้กาจัดแมลงได้รวดเร็ว เหมาะสาหรับบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่มาก ๆ ป้องกันปลวกยาวนานมากกว่า
4 ปี มีให้เลือกหลายความเข้มข้น ได้แก่ เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 40 อีซี (CHAINDRITE STEDFAST 40
EC), เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 10 อีซี (CHAINDRITE STEDFAST 10 EC), ไบฟอร์ซ 30 ทีซี (BIFORCE 30
TC), ไบฟอร์ซ 100 อีซี (BIFORCE 100 EC), ไซเปอร์แทค 25 อีซี (ZYPERTAC 25 EC)
1.3 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกาจัดปลวกและแมลงสูตรน้าแบบเอ็มซี (Microemulsion Concentrate) ได้แก่ ไซเปอร์
แทค 15 เอ็มซี (ZYPERTAC 15 MC) ไม่มีกลิ่นใช้ราดพื้นป้องกันปลวกใต้ดินระยะยาวนานกว่า 3 ปี 1
ลิตรผสมน้าได้ 60 ลิตร ราดพื้นที่ 8 ตารางเมตร ถ้าใช้สาหรับการฉีดป้องกันแมลงรอบ ๆ บ้าน 1 ลิตรผสม
น้า 100 ลิตร
2. ผลิตภัณฑ์ป้องกันกาจัดปลวกใต้ดิน และแมลงรอบๆ อาคาร กลุ่มอื่นๆ (Other Soil Treatment Termiticide
and Perimeter Treatment – Non-repellent active ingredients)
สารออกฤทธิ์ชนิดใหม่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถส่งผ่านสารออกฤทธิ์จากปลวกตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้ จึง
ทาให้เกิดการตายต่อเนื่องได้ โดยที่ปลวกจะไม่รู้ว่าพื้นที่นั้นๆ มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน สารออกฤทธิ์ที่
สาคัญได้แก่ อิมิดาคลอพริด ฟิโพรนิล ผลิตในชื่อการค้าดังนี้
2.1 อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี และ อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี สารออกฤทธิ์ คือ อิมิดาคลอพริด 5% และ 20% ตามลาดับ
2.2 ฟิปฟอร์ซ 5 เอสซี สารออกฤทธิ์ คือ ฟิโพรนิล 5%
2.3 ฟิปฟอร์ซ 2.5 อีซี สารออกฤทธิ์ คือ ฟิโพรนิล 2.5%
2.4 พรีแมกซ์ อิมิฟอร์ซ 50 เอสซี สารออกฤทธิ์ คือ อิมิดาคลอพริด 5%
3. ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอื่นๆ ชนิดผง เชนไดร้ท์ เพาเดอร์ (CHAINDRITE
POWDER)
เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอื่นๆ ชนิดผง ใช้สารออกฤทธิ์เพอร์เมทริน
(Permethrin) ซึ่งมีความปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยง(เมื่อใช้ตามคาแนะนาบนฉลาก) ใช้โรยบริเวณที่ไม่
สามารถฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้าได้ เช่น ขอบประตูและหน้าต่าง รอยต่อปลั๊กไฟ เป็นต้น
4. ผลิตภัณฑ์ป้องกันกาจัดปลวกใต้ดิน และแมลงรอบๆ อาคารที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว
(Termiticide and Turf & Ornament Insecticide Registered with Australian Pesticide and Veterinary
Medicines Authority, APVMA)
4.1 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกาจัดปลวกและแมลงสูตรน้าแบบเอสซี (Suspension Concentrate) ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะเม็ดดิน ทนต่อการชะล้างของน้า ทนต่อความร้อนระอุของผิวดิน ลด
ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม และไม่ มี กลิ่ น รบกวนต่ อ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ให้ ผ ลป้ อ งกัน ได้ ย าวนานกว่ า 6 ปี
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นอกจากนี้ยังไม่ถูกดูดซึมโดยพืชหรือต้นไม้ จึงสามารถใช้กาจัดมดและแมลงที่อยู่อาศัยในสนามหญ้าใน
สวน หรือแมลงรอบๆ อาคารได้ดีมีให้เลือกหลายความเข้มข้น ได้แก่ เชอร์ วู้ด เดลฟอร์ช เรสซิดวล
(SHERWOOD DELFORCE RESIDUAL INSECTICIDE), อิมิฟอร์ซ 200 SC (IMIFORCE 200 SC
TERMITICIDE), เชนไดร้ท์ เบาเซอร์ 100 เอสซี ทีแอนด์โอ (CHAINDRITE BOUNCER 100 SC T&O
MULTI INSECTICIDE), ไบฟอร์ซ 200 SC (BIFORCE 200 SC WATER-BASES TERMITICIDE),
เชนไดร้ท์ ไซยาโนฟอร์ซ 250 เอสซี (CHAINDRITE CYANOFORCE 250 SC TERMMITICIDE), เดล
ฟอร์ซ เรสซิดวล (DELFORCE RESIDUAL INSECTICIDE), ไฟฟอร์ซ อะควา (FIPFORCE AQUA
TERMITICIDE & INSECTICIDE) และ ไบฟอร์ซ 100 เอสซี (BIFORCE 100 SC TERMITICIDE &
INSECTICIDE).
4.2 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกาจัดปลวกและแมลงสูตรน้ามันแบบอีซี (Emulsifiable Concentrate) มีประสิทธิภาพ
สูง ใช้กาจัดแมลงได้รวดเร็ว เหมาะสาหรับบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่มาก ๆ ป้องกันปลวกยาวนานมากกว่า
4 ปี มี ใ ห้ เ ลื อ กหลายความเข้ ม ข้ น ได้ แ ก่ เชนไดร้ ท เพอร์ ฟ อร์ ซ 500 เรสซิ ด วล (CHAINDRITE
PERFORCE 500 RESIDUAL INSECTICIDE)
4.3 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกาจัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอื่นๆ ได้แก่ เชนไดร้ท์ เพอร์ฟอร์ซ ชนิดผง
(CHAINDRITE PERFORCE DUST INSECTICIDE), เหยื่อกาจัดปลวก (TERMATRIX TERMITE
BAIT), สเปรย์เชนไดร้ท์ เอ็กซ์ตร้า สเทรง ครอลิ่ง (CHAINDIRTE EXTRA STRENGTH CRAWLING
INSECTICIDE) และเวคเตอร์ฟอร์ซ เทอร์มอล ฟ็อกกิ้ง แอนด์ยูแอลวี (Vectorforce Thermal Fogging &
ULV Insecticide Concentrate) เพื่อสาธารณสุขชุมชน
5. ผลิตภัณฑ์กาจัดแมลงเพื่อสาธารณสุขชุมชน (Public Health Insecticide)
5.1 เชอร์วาไซด์ - ดี (SHERWACIDE - D) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกาจัดยุงในบ้านเรือน หรืออาคาร
สถานที่ โรงแรม โรงภาพยนต์ โรงงานผลิตอาหาร ตลอดจนบริเวณตลาดสด เป็นต้น โดยฉีดพ่นได้ทั้ง
แบบหมอกควัน (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV) มีประสิทธิภาพในการกาจัดยุงและแมลงบินได้
ดี และมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
5.2 เอาท์ริกเกอร์ (OUTRIGGER)/ ซับมาริน (Submarine) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันกาจัดยุงและกาจัดแมลง
ในบ้านเรือน โรงแรม ภัตตาคาร ตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์ เป็น ต้น มีความเป็นพิษต่า ปลอดภัยต่อมนุษย์
สิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยง (เมื่อใช้ตามคาแนะนาบนฉลาก) สามารถใช้ได้ด้วยวิธีฉีดพ่นพื้นผิวแบบหมอก
ควัน (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV)
5.3 เพอริท (PERIT) มีสารออกฤทธ์คือ Cypermethrin ที่มีหลายรูปแบบด้วยกัน เพื่อในการฉีดพ่นแบบพื้นผิว
และแบบหมอกควัน (Fogging) เพื่อป้องกันและกาจัดแมลง เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบและมดรอบ ๆ
บ้านเรือน หรืออาคารสถานที่โล่ง
5.4 วาโปน่า 50 อีซี (VAPONA 50 EC) เหมาะสาหรับเครื่องฉีดพ่นแบบพื้นผิว แบบหมอกควัน และแบบ
ฝอยละเอียด โดยผสมวาโปน่า 50 อีซี 1 ส่วนต่อน้า 99 ส่วน เพื่อใช้ป้องกันและกาจัดแมลงในบ้านเรือน
หรืออาคารสถานที่ เช่น แมลงบิน ยุง และแมลงคลานทั่ว ๆ ไป ซึ่งสารชนิดนี้สามารถสลายตัวได้อย่าง
รวดเร็ว และไม่ตกค้าง
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5.5 วาโปน่า ฟ้อกกิ้ง บี (VAPONA Fogging B) ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันให้เกิดละอองหมอกหนาเสริม
ประสิทธิภาพกาจัดยุงและแมลงบินอื่นๆ ที่ซ่อนเร้นตามบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ได้ดี สลายตัวได้เร็ว
และไม่ตกค้าง
5.6 สคูลเนอร์ (SCHOONER) ใช้ในการป้องกันและกาจัดยุงและแมลงบินในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่
ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการฉีดพ่นแบบหมอกควัน (Fogging) หรือแบบฝอยละเอียด (ULV)
5.7 เดร็กเจอร์ 10 เอสซี (DREDGER 10 SC) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกาจัดแมลงในบ้านเรือน หรือ
บริเวณอาคารสถานที่ ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ และมด เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้สาหรับชุบมุ้ง เพื่อป้องกันและกาจัดยุงได้อีกด้วย
5.8 เชอร์วู้ด เอาท์ดอร์ ชิลด์ (SHERWOOD OUTDOOR SHIELD) มีสารออกฤทธิ์ คือ DEET 20 % W/W ใช้
ฉีดพ่น/ ทาบริเวณแขน ขา และผิวหนัง เพื่อป้องกันยุงและทาก ได้นานมากกว่า 7 ชั่วโมง
6. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันและกาจัดแมลงในบ้านเรือน (Household Insecticide Aerosol)
6.1 เชนไดร้ท์ 1 สเปรย์ (CHAINDRITE 1 Crack and Crevice Aerosol) พิชิตปลวก พิฆาตมด และแมลงสาบ
ในบ้านเรือน ใช้ป้องกันและกาจัดแมลงเฉพาะจุดอย่างง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง โดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาเรื่อง
ปลวก หรือบริเวณที่ต้องการป้องกัน ปลวก มอด มด และแมลงสาบ โดยตัวยาไม่ฟุ้งกระจาย เพราะ มี
หลอดฉีดพ่นนิรภัยขนาดเล็กและยาวเป็นพิเศษ ซอกซอนเข้าฉีดตามรอยแตกรอยต่อ ซอกมุม หลืบ ผนัง
ฝา 2 ชั้น ฝ้าเพดาน ประตู และวงกบประตูหน้าต่าง รวมทั้งทางเดินของมด แมลงสาบ และแมลงต่าง ๆ
ออกฤทธิ์กาจัดเห็นผลทันที เพราะมีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ อัลฟ่าไซเปอร์เมทรินและไบเฟนทรินที่มี
ความปลอดภัยสูงแต่มีฤทธิ์ในการกาจัดแมลงคลานได้ดี โดยจะออกฤทธิ์ทันทีที่แมลงสัมผัสหรือเดินผ่าน
บริเวณที่ฉีดเชนไดร้ท์ 1 สเปรย์ไว้ คงฤทธิ์การกาจัดแมลงคลานได้นาน 4-6 สัปดาห์
6.2 เชนไดร้ท์เหลือง (CHAINDRITE Mosquito Killer Aerosol) สเปรย์กาจัดยุงและแมลงในบ้านเรือน มั่นใจ
ในเรื่องความปลอดภัย กลิ่นบางเบาไม่รบกวน ใช้ฝาฉีดชนิด Spray Through Cap ป้องกันสารเคมีเลอะ
เปื้อนมือขณะฉีด กาจัดยุงภายในและรอบๆ บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจเรื่องความปลอดภัย
เพราะเชนไดร้ท์เหลืองสเปรย์กาจัดยุงผสม เอสไบโออัลลิทริน (เอสไบโออัลลิทริน = Esbioallethrin) ใน
สูตร PBD สูตรประสิทธิภาพออกฤทธิ์น็อคและฆ่ายุงทุกชนิดได้รวดเร็ว
6.3 เชนไดร้ท์อะควา (CHAINDRITE AQUA Mosquito Killer Aerosol) เป็นสเปรย์สูตรน้าประสิทธิภาพสูง
สาหรับกาจัดยุง แมลงบิน และแมลงคลานในบ้านด้วยการเขย่ากระป๋องก่อนฉีด เพียงครั้งเดียวก็ฉีดได้ทั่ว
บริเวณ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเช่นเดียวกับเชนไดร้ท์เหลืองกาจัดยุง ไม่มีกลิ่นรบกวนขณะฉีด
6.4 เชนไดร้ท์ 2 (CHAINDRITE 2 All Insects killer Aerosol) สเปรย์ใช้กาจัดยุงและแมลงในบ้านเรือน ใน
โรงงานอุตสาหกรรม หรือ อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน ริ้น แมลงสาบ มด ตัวสามง่าม หมัด เรือด
เห็ บ และแมลงเล็ ก ๆ อื่ น ๆ ออกฤทธิ์ ป กป้ อ งนานกว่ า 4 สั ป ดาห์ เป็ น สเปรย์ ชนิ ด อั ด แก๊สพร้ อ มฉี ด
สามารถป้องกันสารเคมีเลอะเปื้อนมือขณะฉีดเพราะใช้ฝาฉีดชนิดสเปรย์ทรู แบบ 2 รู (Double Nozzles
Spray Through Cap) สามารถฉีดได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดฝา
6.5 เชนไดร้ท์ 2 กลิ่นลาเวนเดอร์ (CHAINDRITE 2 LAVENDER) เป็นผลิตภัณฑ์กาจัดยุง แมลงสาบ แมลง
เม่าและแมลงบินขนาดเล็กอื่นๆ ชนิดอัดแก๊สพร้อมฉีด กลิ่นลาเวนเดอร์ สามารถป้องกันสารเคมีเลอะ
เปื้อนมือขณะฉีดเพราะใช้ฝาฉีดชนิดสเปรย์ทรู (Spray Through Cap) สามารถฉีดได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิด
ฝา
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6.6 เชนไดร้ท์ 3 เป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ ป้องกันและกาจัดแมลง (อัดแก๊สพร้อมฉีด) สามารถออกฤทธิ์ตกค้างใน
การกาจัดนานถึง 4 สัปดาห์หลังการฉีด มีท่อโลหะสเตนเลสขนาดเล็กและยาว เพื่อใช้ฉีดเข้าซอกมุมลึก ๆ
ได้ดี
7. ผลิตภัณฑ์เหยื่อกาจัดแมลงสาบ พรีแม็กซ์เจล (PREMAX GEL)
เป็ น ผลิ ต ภั ณฑ์ เ หมาะสาหรั บ การกาจั ด แมลงสาบในบริ เ วณที่ ไ ม่ ต้ อ งการฉี ด พ่ น สารเคมี เช่ น ห้ อ งนอน
ห้องอาหาร และบริเวณปรุงอาหาร โดยใช้สารออกฤทธิ์ ฟิโพรนิล 0.05%
 กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและทาความสะอาด (Cleansers Group) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาความสะอาด
อเนกประสงค์ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ล้างจานชาม ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงป้องกันแมลงกัด และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย
ของสุนัข เช่น แชมพู แป้ง สบู่ และสเปรย์สูตรน้าฉีดพ่นกรงสุนัข
1. ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด (LIQUID CLEANSING AGENTS)
1.1 ทีโพล์เพียว ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเอนกประสงค์ (TEEPOL PURE : Multipurpose Cleansing Liquid)
เป็นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดชนิดเข้มข้นสูตรถนอมมือผู้ใช้เป็นพิเศษ ปราศจากสารเติมแต่งจึงไม่มีสาร
ตกค้าง สามารถใช้ชาระล้างขจัดคราบสกปรกคราบไขมันต่างๆ ให้ความใสสะอาดแก่อุปกรณ์เครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น ขวดนม ภาชนะของใช้เสื้อผ้าของลูกน้อย ให้ความใสสะอาดของเครื่องแก้วที่ต้องการทะนุ
ถนอมและไม่ระคายเคืองผิวหนัง ทีโพล์ผลิตด้วยน้าบริสุทธิ์ที่ผ่านระบบกรองรีเวิร์สออสโมซีส (อาร์โอ)
กรองเกลือแร่ในน้าออกจนหมดก่อนนาไปผลิต
1.2 ทีโพล์ดิช ซุปเปอร์ 2 (TEEPOL Dish Super 2 : Dish Washing Liquid) ผลิตภัณฑ์สาหรับงานล้างจาน
ชาม และเครื่องใช้ในครัวสูตรใหม่ ขจัดคราบไขมันหนาได้ดีเป็นพิเศษ มีกลิ่นส้มที่ให้ความสดชื่น และ
ส่วนผสมของ Tea Tree Oil ที่มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เพิ่มพลังประสิทธิภาพขจัดคราบมันและ
กลิ่นคาวที่ติดจานชาม เครื่องแก้ว ภาชนะเครื่องครัวต่างๆ กลิ่นไม่ติดจานชาม เพื่อภาชนะสะอาด ถูก
อนามัย
1.3 ทีโพล์เบบี้ (TEEPOL Baby) ผลิตภัณฑ์สาหรับล้างขวดนม จุกนม และเครื่องใช้สาหรับเด็ก มีส่วนผสม
ของสาร Alkyl Polyglucoside ซึ่งเป็นสารสกัดจากมะพร้าวและข้าวโพด ช่วยขจัดคราบนมและกลิ่นนม
อย่างสะอาด ไม่ทิ้งกลิ่นและสารตกค้างติดภาชนะ ล้างออกง่าย ปลอดภัย พร้อมกลิ่นหอมอ่อนละมุนจาก
สารสกัดผลไม้
2. แชมพูสาหรับสุนัข และสินค้าเพื่อสุขอนามัยของสุนัข (Dog Shampoo and Pet Care Products)
2.1 เชนการ์ด1 แชมพู (CHAINGARD 1 SHAMPOO) ฉลากสีส้ม แชมพูป้องกันและขจัดเห็บ หมัดสาหรับ
สุนัขตัวใหญ่ ผสมสารเพอร์เมทริน ซึ่งเป็นสารในกลุ่มไพรีทรอยด์ให้ความปลอดภัยและไม่ระคายเคือง
ต่อผิวของผู้ใช้และสุนัข
2.2 แชมพูสุนัขเล็ก (CHAINGARD SMALL DOG SHAMPOO) ฉลากสีฟ้า สูตรอ่อนโยน ผสมสารเพอร์
เมทริน ป้องกันและขจัดเห็บหมัด สาหรับสุนัขตัวเล็ก
2.3 เชนการ์ด เฟรช แอนด์ คลีน แชมพู (CHAINGARD FRESH & CLEAN SHAMPOO) ฉลากสีน้าตาล
ผสมเออร์การซาน ดีพี 300 สามารถกาจัดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยังสามารถอาบได้บ่อยตามต้องการ
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2.4 เชนการ์ด พัพปี้ แชมพู (CHAINGARD PUPPY SHAMPOO) ฉลากสีชมพู แชมพูเหลวใช้อาบน้าลูก
สุนัข กลิ่นหอมสดชื่น เพื่อลูกสุนัขโดยเฉพาะ ผสมคอนดิชั่นเนอร์ สารสกัดธรรมชาติจากดอกคาโมมายด์
(Camomile Extract) และวิตามินคอมเพล็กซ์ (Vitamin Complex) ช่วยบารุงผิวและขน ทาให้ขนฟู นุ่ม
เป็นเงางาม
2.5 เชนการ์ด เม็ดดิเคทเต็ด แชมพู (CHAINGARD MEDICATED SHAMPOO) ฉลากสีเขียว ผสม TEA
TREE OIL ช่วยปรับสภาพผิว ลดอาการคันและอักเสบ อันเนื่องมาจากอาการแพ้จากการกัดของเห็บ
หมัด หรือแผลจากการข่วนเกา ทั้งยังป้องกันและขจัดแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่น
2.6 เชนการ์ด คอนดิชันเนอร์ แชมพู (CHAINGARD CONDITIONER SHAMPOO) ฉลากสีม่วง มีส่วนผสม
ของ conditioner ช่วยปรับ สภาพขนของสุนั ขให้มีสุขภาพแข็ งแรง ขนนุ่ม ลื่น และมี ส่วนผสมของ
Silicone ช่วยลดการพันกันของขนสุนัข ทาให้ขนเงางาม หวีง่าย พร้อมส่วนผสมของเออร์กาซาน ดีพี 300
ช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นตัวสุนัขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.7 เชนการ์ด สเปรย์สูตรน้า (CHAINGARD PET BEDDING Water Based Anti Tick and Flea Spray)
สเปรย์สูตรน้าประสิทธิภาพสูง สาหรับฉีดบริเวณที่นอนสุนัข หรือภายในกรง ช่วยกาจัดเห็บ และไม่ให้
ไข่เห็บ หมัดฟักเป็นตัว เพื่อสุขอนามัยที่ดีของสุนัขและเจ้าของ
2.8 แป้งเชนการ์ด (CHAINGARD POWDER Anti Tick and Flea) โรยตัวสุนัขเพื่อขจัดเห็บหมัด และ
ป้องกันเห็บหมัดกลับเข้าใหม่นานหลายวัน มีกลิ่นหอมของดอกไม้ธรรมชาติ
2.9 เชนการ์ด 2 สเปรย์ (CHAINGARD 2 SPRAY) เป็นสเปรย์สูตรน้า ใช้ฉีดพ่นบน ตัวสุนัข เพื่อป้องกัน
กาจัดเห็บ หมัด ที่อยู่บนตัวสุนัข
2.10 เชนการ์ด ดราย แชมพู (CHAINGARD DRY SHAMPOO) ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหนัง และขน
ของสุนัขโดยไม่ต้องใช้น้า ช่วยดูดซับคราบไขมัน สิ่งสกปรกบนผิวหนังและเส้นขนให้หลุดออก ใช้ได้
บ่อยครั้งตามต้องการ
2.11 การ์เดอร์ เนเจอเร็ล แอนตี้ฟลี แชมพู (GARDER NATUREL Anti Flea SHAMPOO) แชมพูสูตร
อ่อนโยนผสมสารเพอร์เมทริน ซึ่งเป็นสารในกลุ่มไพรีทรอยด์ ที่มีความปลอดภัย ไม่ระคายเคืองต่อผิว
ของผู้ใช้และสุนัข มีประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดเห็บ หมัดได้ดี
2.12 การ์เดอร์ เนเจอรัล เฟรชแอนด์ฟลัฟฟี่ แชมพู (GARDER NATURAL Fresh & Fluffy SHAMPOO)
พัฒนาขึ้นมาเพื่อสุนัขขนยาวโดยเฉพาะ มีค่า pH เป็นกลางเหมาะกับผิวของสุนัข จึงไม่ระคายเคือง ด้วย
สูตรที่อ่อนโยนต่อผิวสุนัขเป็นพิเศษ จึงสามารถอาบได้บ่อยตามต้องการ ทั้งยังผสมคอนดิชั่นเนอร์ กลิ่น
หอมคงทนที่ทาให้ขนสุนัขฟูนุ่มเป็นเงางาม
2.13 การ์เดอร์ เนเจอรัล เทียเล็ส แชมพู (GARDER NATURAL Tearless SHAMPOO) พัฒนาขึ้นมาเพื่อลูก
สุนัขโดยเฉพาะ พร้อมส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติไม่มีอาการระคายเคืองต่อตาขณะอาบน้า จึง
ปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ สามารถอาบได้บ่อยตามต้องการ
2.14 การ์เดี้ยน ซอฟเซนส์ แชมพู (GARDIAN SOFSENSE SHAMPOO) แชมพูทาความสะอาดขนสุนัข มี
ส่วนผสมของเออร์กาซาน ดีพี 30 สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นตัวสุนัข อ่อนโยนต่อ
ผิวเป็นพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสาหรับสุนัขขนยาวมีส่วนผสมของ conditioner ทาให้ขนสุนัขฟูนุ่มสวยเป็น
เงางาม
2.15 ชิโร ซาช่า คอนดิชันนิ่ง แชมพู (SHIRO ZASHA CONDITIONING SHAMPOO) แชมพูเกรดพรีเมี่ยม
ทาความสะอาดขนสุนัข ผสมสารคอนดิชันเนอร์ ที่มาจากธรรมชาติ ประกอบด้วยสารทาความสะอาดที่
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ไม่ระคายเคืองต่อผิว (Alkyl Polyglucocide) , มีส่วนผสมของสารคอนดิชันเนอร์จากธรรมชาติ, พร้อม
สารสกัดจากธรรมชาติ และวิตามินรวม เพื่อช่วยป้องกันการระคายเคืองและบารุงขนและผิวหนังให้มี
สุขภาพดี
2.16 ชิโร ซาช่า พัพปี้ แชมพู (SHIRO ZASHA PUPPY SHAMPOO) แชมพูเกรดพรีเมี่ยม ทาความสะอาดลูก
สุนัข ทาให้ขนฟู นุ่ม เป็นเงางาม บารุงผิวและขน กลิ่นหอมสดชื่น ประกอบด้วยส่วนผสมสารทาความ
สะอาดที่ผลิตจากข้าวโพดและมะพร้าว (Alkyl Polyglucoside) สารทาความสะอาดที่ไม่ระคายเคืองและมี
ความอ่อนโยนต่อผิวหนังลูกสุนัข มีส่วนผสมของคอนดิชั่นเนอร์ พร้อมสารสกัดธรรมชาติจากดอกคา
โมมายด์ และวิตามิน คอมเพล็กซ์
2.17 ชิโร ซาช่า สกินแคร์ แชมพู (SHIRO ZASHA SKINCARE SHAMPOO) แชมพูเกรดพรีเมี่ยมทาความ
สะอาดขนสุนัข ที่มีส่วนผสมของสารที่ช่วยบารุงและรักษาสุขภาพของผิวหนัง ประกอบด้วยสารทา
ความสะอาดที่ไม่ระคายเคืองต่อผิว (Alkyl Polyglucocide), มีส่วนผสมของสารที่ช่วยรักษาอาการผิดปกติ
ต่างๆ ของผิวหนังสุนัข และมีส่วนผสมสารคอนดิชั่นเนอร์จากธรรมชาติ, พร้อมสารสกัดจากธรรมชาติ
และวิตามินรวม เพื่อช่วยป้องกันการระคายเคืองและบารุงขนและผิวหนังให้มีสุขภาพดี
3. แชมพูขจัดเหาและไข่เหาสคัลลี่ (SCULLY : Anti Lice Shampoo)
สระผมเพียงครั้งเดียวสามารถขจัดเหาและไข่เหาได้หมดสิ้น ใช้สะดวก มีกลิ่นหอม ผสมสารเพอร์เมทรินใน
กลุ่มไพรีทรอยด์ ที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดเหา และให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง (เมื่อใช้ตามคาแนะนาบน
ฉลาก)
 กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น หรือปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการ
ในตลาด ได้แก่
1. สะตัน เหยื่อกาจัดหนูแบบเม็ด : STUN Block Bait Rodenticide
เหยื่อกาจัดหนูสาเร็จรูปนาเข้าจากประเทศจีน เป็นเม็ดแข็งรูปไข่ ใช้สะดวกมีส่วนผสมของอาหารที่หนูชอบ
แต่งด้วยรสขมเพราะหนูไม่สามารถรับรู้รสขม แต่สัตว์อื่นไม่ชอบ จึงมีความปลอดภัยสูง ไม่ทาให้หนูดื้อต่อยา
การออกฤทธิ์เป็นไปอย่างช้า ๆ หนูจะตายภายใน 3-5 วัน โดยที่หนูไม่ทราบว่าสะตันเป็นเหยื่อพิษ จึงไม่ขยาด
เช่นเหยื่อพิษอื่น ๆ
2. ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร (Agrochemical Insecticide)
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดแมลง : Insecticide Product
2.1 มาริอัส (MARIUS) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกาจัดแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น หนอนกินใบ หนอน
เจาะฝักถั่ว เพลี้ยจักจั่นมะม่วง หนอนกระทู้ผักในสวนผลไม้ ส้ม มะม่วง ทุเรียน พืชผัก คะน้า ถั่ว พริก พืช
ไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์แบบสัมผัส กาจัดแมลงได้รวดเร็ว ปลอดภัย ฤทธิ์ตกค้างน้อย
2.2 มาริอัส 10 (MARIUS 10) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกาจัดหนอนเจาะฝักถั่ว หนอนกินใบผัก เพลี้ย
จักจั่นมะม่วง หนอนกระทู้ผัก ในไม้ผลต่างๆ พืชผัก พืชไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์แบบสัมผัส
2.3 โมโรแซน (MOROSAN) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกาจัดแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น หนอนชอนใบ
ส้ม และ ไร เพลี้ยไฟ ในไม้ผลต่างๆ พืชผัก พืชไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ อัตราใช้น้อย ป้องกันและ
กาจัดแมลงได้ดีดี
2.4 โบวี่ (BOWIE) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกาจัดแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น เพลี้ยไฟกล้วยไม้ พริก
มะเขือ แตงโม หนอนม้วนใบถั่ว ในไม้ผลต่างๆ พืชผัก พืชไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์แบบ
สัมผัสและดูดซึมได้รวดเร็ว ปลอดภัย ฤทธิ์ตกค้างน้อย
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2.5 ไวต์ออยล์ (VITE OIL) ประกอบด้วยน้ามันปิโตรเลียม 80%โดยน้าหนัก เป็นสารป้องกันและกาจัด เพลี้ย
หอยต่างๆ เช่น ใช้แช่เหง้าขมิ้น เพลี้ยไฟในใบโหระพา กระเพรา เพลี้ยแป้งใบ ในน้อยหน่า ผสมกับ
สารเคมีช่วยเสริมฤทธิ์ยา เพื่อประสิทธิ์ออกฤทธิ์ป้องกันได้ดีขึ้นและนาน ปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันและกาจัดโรคพืช : Fungicide Product
2.6 เชอร์ออยล์ (SHER OIL) ประกอบด้วยน้ามันปิโตรเลียม 80%โดยน้าหนัก เป็นสารป้องกันและกาจัด เพลี้ย
หอยต่างๆ เช่น ใช้แช่เหง้าขมิ้น เพลี้ยไฟในใบโหระพา กระเพรา เพลี้ยแป้งใบ ในน้อยหน่า ผสมกับ
สารเคมีช่วยเสริมฤทธิ์ยา เพื่อประสิทธิ์ออกฤทธิ์ป้องกันได้ดีขึ้นและนาน ปลอดภัย
2.7 เซอโรส (CIRRO) ป้องกันและกาจัดโรคพืช ชนิดดูดซึม เช่น โรคราแป้งในมะม่วง แอนแทรคโนส ใน
พืชตระกูลถั่ว นิยมใช้ในไม้ผล พืชผัก พืชไร่ นาข้าว และไม้ดอกไม้ประดับ
ผลิตภัณฑ์สารจับเปียกใบ : Wetting Agent for Insecticide Product
2.8 เชอเรสตอล (SHERESTOL) คุณสมบัติดี เป็นสารลดแรงตึงผิวและจับเปียกใบ ช่วยเสริมฤทธิ์ของสารเคมี
เกษตร ละลายน้าได้ดี สภาพเป็นกลาง ไม่มีสารแต่งเติม ไม่กัดนวลผัก
2.9 ฟลอราลิส (FLORALIS) เป็นสารลดแรงตึงผิวและจับเปียกใบ ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมีเกษตร
ละลายน้าได้ดี สภาพเป็นกลาง ไม่มีสารแต่งเติม ไม่กัดผิวพืชที่มีนวล
2.10 นิวการ์ด (NEUGARD) เป็นสารลดแรงตึงผิวและจับเปียกใบ ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมีเกษตร
ละลายน้าได้ดี สภาพเป็นกลาง ไม่มีสารแต่งเติม ไม่กัดผิวพืชที่มีนวล
2.11 เซอร์ (SIR) เป็นสารลดแรงตึงผิวและจับเปียกใบ ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมีเกษตร ละลายน้าได้ดี
สภาพเป็นกลาง ไม่มีสารแต่งเติม ไม่กัดผิวพืชที่มีนวล
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเกล็ดและอาหารเสริม : Fertilizer and Supplemental Product
2.12 ปุ๋ยเกล็ด Miller นูทริ ลีฟ สูตร 30-10-10 เป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้าและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทาง
รากและทางใบ มีธาตุอาหารเสริมครบ จะช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโต ทางลาต้นและใบ เหมาะ
ส าหรั บ พื ช ที่ เ ริ่ ม เจริ ญ เติ บ โต ต้ น อ่ อ นพื ช หรื อ ฟื้ น ต้ น ใหม่ (สิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป น าเข้ า จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา)
2.13 ปุ๋ยเกล็ด Miller นูเทรี้ยนส์ เอ็กเพรส สูตร 18-18-18 เป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้าและพืชสามารถดูดซึมธาตุ
อาหารเข้าทางรากและทางใบ ช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโต ทางลาต้น ใบ ราก เหมาะสาหรับฟื้นต้น
โทรม บารุงต้น ใบ และพืชที่มีผลอ่อนติดอยู่มาก ป้องกันการร่วงของผลอ่อนที่กาลังเจริญเติบโต (สินค้า
สาเร็จรูปนาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา)
2.14 ปุ๋ยเกล็ด Miller ชูการ์ เอ็กเพรส สูตร 4-10-40 เป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้าและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้า
ทางรากและทางใบ ช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโต กับพืชที่มีผลในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว เร่งความหวาน
หรือ เร่งสะสมแป้งกับผล มีธาตุอาหารเสริมครบ โดยเฉพาะมีธาตุอาหารรอง ซัลเฟอร์( S ) สูง 7.4% ทา
ให้เร่งสี มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้น (สินค้าสาเร็จรูปนาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา)
2.15 ปุ๋ยเกล็ด Miller นูเทรี้ยนส์ เอ็กเพรส สูตร 4-41-27 เป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้าและพืชสามารถดูดซึมธาตุ
อาหารเข้าทางรากและทางใบ ช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโตทางการเตรียมพร้อมก่อนออกดอก บารุง
ตาดอก ดอกติดดก ผสมเกสรติดง่าย (สินค้าสาเร็จรูปนาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา)
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
1. กลยุทธ์ทางการตลาด
(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
คุณภาพของสินค้าที่ดีและมีความสม่าเสมอเป็นปัจจัยหลักที่สร้างให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือและ
ภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ทาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประสบความสาเร็จในตลาดเคมีเคหะภัณฑ์
มาโดยตลอด บริษัทจึงให้ความสาคัญอย่างมาก ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนถึงขั้นตอนการ
ผลิต โดยจะมีพนักงานประจาที่เป็นนักเคมีและวิศวกรคอยทาหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยการ
ตรวจสอบคุณสมบัติที่กาหนดไว้ (specification) ในทุกแบทช์ (batch) และเก็บตัวอย่างไว้ เพื่อการ
ตรวจสอบย้อนหลังได้ถึง 2 ปี ในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมเป็นหลัก ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบก่อนทาการผสมตามสูตร จากนั้นจึงทา
การทดสอบจนแน่ใจในเรื่องความเสถียรของสูตรก่อนส่งต่อไปทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด ในกรณีที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ควบคุม บริษัทจะนารายงานการทดสอบ
ประสิ ท ธิภาพไปขึ้ น ทะเบี ย นผลิต ภั ณฑ์ ที่ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสุข
บริษัทได้ลงทุนด้านห้องทดลองเคมีและเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งอุปกรณ์การผลิต
ประกอบด้วยอุปกรณ์การตรวจสอบที่ทันสมัยเช่น Gas Chromatograph (GC) และ High Pressure Liquid
Chromatograph (HPLC) ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพสารเคมีกาจัดแมลงอย่างแม่นยารวดเร็ว และสามารถใช้
ในงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าสาเร็จรูป รวมทั้งใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรั บปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
เดิม นอกจากนี้ความรู้ความชานาญงานของบุคลากรที่ได้รับประสบการณ์การทางานจากบริษัทเชลล์
แห่งประเทศไทย ทาให้บริษัทสามารถบรรลุถึงนโยบายคุณภาพที่จะ “ยึดถือข้อตกลงกับลูกค้าในการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกาหนดคุณภาพอย่างสม่าเสมอ มุ่งมั่ นพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้
สามารถสนองความต้อ งการหรือดีกว่าความคาดหวัง ของลูกค้า รวมทั้งคานึ งถึงความปลอดภัยของ
บุคลากรผู้ผลิต ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อม ด้วยการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพอย่ างสม่าเสมอ ก่อให้เกิดความ
มั่นใจแก่ลูกค้าในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานที่บริษัทได้รับมีดังต่อไปนี้
มาตรฐานระบบ ISO 9001 ในเดือนกรกฎาคม 2543 และปรับเป็นระบบ ISO 9001 : 2000 ใน
เดือน มิถุนายน 2546 ครอบคลุมตั้งแต่ระบบการขาย การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปัจจุบัน ISO
9001 : 2008)
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 ครอบคลุมระบบการผลิต และระบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
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มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการ ISO 22000 ในเดือนธันวาคม
2553 ครอบคลุมระบบการผลิตสินค้ากลุ่มทาความสะอาด
มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายหรือ GMP (Good Manufacturing
Practice for Hazardous Substance) ในเดือนพฤศจิกายน 2544 เป็นมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
ดีในการผลิตวัตถุอันตราย ในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสุข ครอบคลุมระบบการผลิตสารกาจัดแมลงและสารทาความสะอาด
มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis
Critical Control Point: HACCP) ในเดือนธันวาคม 2553
(2) ความหลากหลายของสินค้า
ด้วยความคล่องตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังจากที่ได้ซื้อกิจการมาจากบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย
ประกอบกับ นโยบายของผู้ บ ริ ห ารที่ มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย และพั ฒ นามาโดยตลอดท าให้ บ ริ ษั ท สามารถออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้สอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้บริษัท
สามารถมียอดขายที่เติบโตอยู่ในเกณฑ์สูง
บริษัทมีเป้าหมายที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ต่ากว่า 2 ผลิตภัณฑ์ต่อปีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมไม่ต่า
กว่า 5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้ในสูตรผสม การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือการ
เพิ่มขนาดบรรจุ ในปี 2539 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนับรวมทุกขนาดบรรจุมีเพียง 50 SKU (Stock Keeping Unit
เป็น หน่ วยนับ รวมจากประเภทผลิต ภัณฑ์ที่ วางจ าหน่าย และขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ มีใ ห้เ ลือ กในแต่ล ะ
ผลิตภัณฑ์) ซึ่งในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 400 SKU ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นี้จะ
ทาให้บริษัทสามารถขยายตลาดจากฐานกลุ่มลูกค้าเดิมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม หรือไปสู่ตลาดตลาดใหม่ผ่าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายเดิม
จากจานวน SKU ที่เพิ่มขึ้นแล้ว บริษัทฯ จะเน้นเรื่องการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการสร้าง
ความโดดเด่นให้กับ Brand เปลี่ยนความโดดเด่นของบริษัทให้กลายเป็นแบรนด์ โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ
ประสบความสาเร็จในการสร้างกลุ่มลูกค้าเฉพาะของตนเองขึ้นมาที่จงรักภักดีต่อตราสินค้า Chaindrite ที่มี
ประสิทธิภาพในการ ป้องกันและกาจัดแมลงโดยเฉพาะปลวก ผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อในคุณค่า
พื้นฐานของ Chaindrite ดังนี้บริษัทฯจึงจะพยายามขยายตัวไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์หลักของ
บริษัทฯ โดยที่สินค้าใหม่เหล่านี้จะยังรักษาคุณค่าของตราสินค้าไว้ได้ โดยให้ความสาคัญกับการกาหนด
ตาแหน่งทางคุณค่า (Value Position) เนื่องจากตลาดการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงสูง ทาให้การนาเสนอจุด
ขายที่โดดเด่นมีความสาคัญน้อยลง หรือทาได้ยากมากขึ้น วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลงเรื่อยๆ ในอนาคตความ
ได้เปรียบในการแข่งขันจะมาจากการนาเสนอคุณค่าทีโ่ ดดเด่นกว่า หาไม่แล้วเราก็จะไม่มีทางที่เข้าไปยึดพืน้ ที่
ในจิตใจผู้บริโภคของเราได้อย่างยั่งยืน
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(3) การให้บริการ
นอกจากมุ่งเน้นที่คุณภาพสินค้าแล้ว บริษัทยังให้ความสาคัญต่อการบริการที่ดีต่อลูกค้า อาทิ การ
ซื้อแบบเงินสดสาหรับสินค้าจานวนไม่มากเมื่อมีความต้องการแบบเร่งด่วนที่สานักงานบริษัท การให้
ความสะดวกสบายในการสั่งซื้อทางโทรศัพท์หรือโทรสารสาหรับลูกค้าประจาที่เปิดบัญชีซื้อขายไว้
ล่วงหน้าและกาหนดการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลา บริษัทฯ ยังให้บริการฝึกอบรมหลัง
การขายให้พนักงานของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้รายใหญ่ เพื่อให้การใช้ผลิตภัณฑ์ถูกต้องเต็ม
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยควบคู่กันไป
ในส่วนของผู้แทนจาหน่าย บริษัทมีฝ่ ายการตลาดที่จะคอยช่วยติดตาม ฝึกอบรมพนักงานขาย
และให้อุปกรณ์สนับสนุนการขายให้ผู้แทนจาหน่ายในแต่ละพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมแก้ปัญหาเมื่อมีความจาเป็น
ตลอดจนการรับเอาความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความมั่นใจ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และความพึงพอใจอย่างดีที่สุดของลูกค้า
(4) ราคาของสินค้า
บริษัทได้ตระหนักถึงภาวะการแข่งขันที่สูงมากในธุรกิจนี้ จึงต้องกาหนดราคาของสินค้าให้อยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกับราคาของสินค้าคู่แข่งโดยเฉพาะในตลาดที่มีผลิตภัณฑ์อื่นเป็นผู้นาตลาด สาหรับใน
ตลาดที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองเป็นผู้นาตลาด การกาหนดราคาจะอิงกาไรมาตรฐานของบริษัทและระดับ
ราคาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับได้ ข้อมูลราคาจะมาจากทั้งผู้แทนจาหน่ายและจากฝ่ายการตลาดของ
บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยกันตรวจสอบราคาของสินค้าของคู่แข่งในท้องตลาด
(5) เพิ่มช่องทางการจาหน่าย
บริษั ทมีเ ป้าหมายที่ข ยายช่อ งทางการจ าหน่ าย โดยจะเพิ่ม จานวนร้านค้าระดั บท้อ งถิ่น ใน
หลากหลายประเภทร้านค้าเช่น ร้านค้าปลีก ร้านขายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ร้านขายยา ร้านเคมีเกษตร ร้าน
ขายไม้และอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น ที่ผ่านมาบริษัทได้แต่งตั้งผู้แทนจาหน่ายแบบหน่วยรถเงินสด (Cash
van) 5 ราย ขึ้นมาเป็นผู้แทนจาหน่ายประจาเขต (Zone Distributors) รวมกับผู้แทนจาหน่ายเดิมที่มีอยู่ 2
ราย รวมเป็น 7 ราย ทาให้บริษัทมีเครือข่ายครบทุกจังหวัดในประเทศไทย ครอบคลุมร้านค้าเกือบครบทุก
ประเภท ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการช่วยให้กระจายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ ผู้บริโภคหาซื้อได้สะดวกมากขึ้น
และสามารถกระจายผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ผู้บริโภคได้ทดลองซื้อใช้ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้รวดเร็ว
ขึ้น
หน่วยรถเงินสดของผู้แทนจาหน่ายเขตเป็น กลไกที่สาคัญในการกระจายสินค้าให้เข้าถึงร้านค้า
ปลี ก ย่ อ ยๆ ในเขตชานเมื อ ง ต าบล หมู่ บ้ าน หรื อ ตามตรอก ซอกซอยในเขตเมื อ ง ตามเขตพื้ น ที่ ที่
มอบหมาย หน่วยรถเงิน สดจะอานวยความสะดวกกับร้านค้าปลีกเล็กๆ ที่ สามารถซื้อสินค้าได้เพีย ง
จานวนน้อย
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(6) แผนการส่งเสริมการจาหน่าย
ในธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง การทาให้ลูกค้าตระหนักในตราสินค้า (Brand
Awareness) นั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงมีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ประมาณร้อยละ 8-9 ของ
ยอดขายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเครื่องมือส่งเสริมการขายอื่นๆ เช่น ชั้นวางสินค้า โบรชัวร์
แผ่นผับ แบนเนอร์ เสื้อยืด และสติคเกอร์ เป็นต้น
2. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าหรือผูบ้ ริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษทั (End Users) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้ดังนี้
(1) ผู้บริโภคทั่วไปที่เป็นผู้ใช้ตามบ้าน
เป็นกลุ่มลูกค้าหลักและเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ผลิตเพื่อ
จาหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ รายได้ ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของทั้งหมด
โดยประมาณ ส่วนใหญ่เป็นการขายทางอ้อมคือขายให้กับผู้แทนจาหน่ายซึ่งจะนาไปกระจายต่อกับ
ร้านค้าต่างๆ อาทิเช่น ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านฮาร์ดแวร์ ซุปเปอร์
มาร์เก็ต เป็นต้น ส่วนของตลาดเคมีเกษตรจะขายผ่านร้านค้าเคมีเกษตรในต่างจังหวัด
(2) ลูกค้าอุตสาหกรรม
บริษัทขายผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับลูกค้าประเภทนี้ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
คือ
- กลุ่มที่ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดปลวก และแมลง (เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 8 เอสซี, เชน
ไดร้ท์ สเตดฟาส 10 อีซี, ไซเปอร์แทค, ไบฟอร์ซ และวาโปนา) ได้แก่ บริษัทรับจ้างป้องกัน
และกาจัดแมลง (Pest Control Operator : PCO) และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
- กลุ่มที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดทีโพล์ หรือ แอลดีไอ-21 ได้แก่ กลุ่มบริษัทรับจ้างทาความ
สะอาด ผู้ประกอบการประเภทโรงพยาบาล โรงงานผลิตยา โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิต
ยางรถยนต์ โรงงานผลิตถุงมือยาง และโรงงานผลิตเครื่องแก้ว
- ตลาดเคมีสาธารณสุขชุมชนจะขายผ่านตัวแทนที่มีความชานาญในการทาธุรกิจทางด้านนี้ ซึ่ง
จะต้องมีการนาเสนอโครงการต่างๆ เข้าแข่งขันประกวดราคากันให้แก่หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลป้องกันและกาจัดพาหะนาโรคต่างๆ
ลูกค้ าประเภทนี้ ป ระมาณกึ่ง หนึ่ ง เป็น ลู กค้ าเดิ มมาตั้ ง แต่ ก่อ นแยกออกมาจากบริ ษัท เชลล์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ยอดขายลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวมโดยประมาณ
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3. การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
ประมาณร้อยละ 90 ของรายได้รวมของบริษัทเป็นการขายผ่านผู้แทนจาหน่ายแบบขายขาด โดยที่
ผู้แทนจาหน่ายจะนาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไปกระจายขายตามร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศ การขายผ่านผู้แทน
จาหน่ายนั้นเป็นไปตามนโยบายที่มีมาตั้งแต่ก่อนโอนกิจการมาจากบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
เป็ น ไปตามลั ก ษณะปฏิ บั ติ ข องเจ้ า ของสิ น ค้ าอุ ป โภคบริ โ ภค (Consumer Product) ทั่ ว ไปที่ ใ ช้
บุคคลภายนอก (Outsource) เป็นผู้แทนจาหน่ายบางส่วนหรือทั้งหมด
นอกจากเป็นการลดต้นทุนในการกระจายสินค้าแล้ว ปัจจัยหลักที่ทาให้การดาเนินงานเป็นลักษณะ
นี้มาโดยตลอดคือการที่ผู้แทนจาหน่ายสามารถกระจายขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กว่า จากความชานาญในพื้นที่ ประกอบกับความชานาญในช่องทางการจัดจาหน่าย และความคุ้นเคยกับ
ร้านค้าย่อย ส่งผลให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปยังความชานาญหลักคือการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น ผู้ แ ทนจ าหน่ า ยโดยจั ด ให้ ฝ่ า ยขายและการตลาดที่ ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารผลิ ต ภั ณ ฑ์
บริหารงานโฆษณา จัดการเรื่องส่งเสริมการขาย รวมทั้งช่วยผู้แทนจาหน่ายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ
บริษทั มีช่องทางการจาหน่าย 3 ประเภทดังต่อไปนี้
(1) ผู้แทนจาหน่ายเฉพาะช่องทาง
เป็นผู้แทนจาหน่ายตั้งแต่ช่วงก่อนโอนกิจการจากบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย มีอยู่ 2 รายคือ
- บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (“TOA”) เป็นหนึ่งในผู้นาด้านผลิตภัณฑ์สีทาให้มี
เครือข่ายร้านค้าเครื่องมือและวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศ มากกว่า 5,000 ร้านค้า ด้วยช่องทางนี้
บริษัทจึงสามารถกระจายผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดปลวกได้กว่า
3,000 ร้านค้าทั่วประเทศ
- บริษัท วิคเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด (“Victor”) เป็นช่องทางการจาหน่ายไปสู่ร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่ (Modern Trade) ทั่วประเทศ และร้านค้าปลีกทั่วไปในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงรวม
19 จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตก รวมแล้วมีเครือข่ายร้านค้ามากกว่า 8,000 ร้านค้าย่อย
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สรุปสาระสาคัญของสัญญาการเป็นผู้แทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์และข้อตกลงอื่นๆ
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์

TOA
6 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ Stedfast 30 SC,
Chaindrite W/P LB, Chaindrite W/P DB,
Chaindrite W/P CL, Stedfast 40 EC (ขนาด
1 ลิตร และ 4 ลิตร), Chaindrite 1 Aerosol
(ขนาด 450 ซีซี และ 600 ซีซี)
เขตพื้นที่มอบหมาย ร้านค้าประเภทฮาร์ดแวร์ ร้านขายเครื่องมือ
และวัสดุก่อสร้าง ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและ
ร้านค้าส่งทั่วประเทศ

Victor
ทุกผลิตภัณฑ์ที่ TOA ไม่ได้เป็นผูแ้ ทนจาหน่าย
ยกเว้น Chaindrite 1 Aerosol และ Stedfast 40
EC

ร้านค้าประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าของชา ร้านขายอุปกรณ์
ก่อสร้าง ร้านขายยาทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและส่ง
ในเขตภาคกลาง และภาคตะวันตก
อายุสัญญา
ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 46 เป็นต้นไป ฝ่ายหนึ่ง ลงวันที่ 26 ธ.ค. 46 มีผลบังคับใช้จาก 1 ม.ค. 47
ฝ่ายใดสามารถแจ้งเลิกสัญญานี้ในเวลาใดก็ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถแจ้งเลิกสัญญานี้ในเวลา
ได้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ใดก็ได้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
ส่วนลด
ได้รับส่วนลดเป้าหมายการขาย (Target
ได้รับส่วนลดเป้าหมายการขาย (Target Rebate)
Rebate) และส่วนลดแถมพิเศษ (การแถม เมื่อมียอดซื้อสูงถึงระดับที่ตกลงไว้ และส่วนลด
สินค้าในการสั่งซื้องวดถัดไป) ซึ่งทั้ง 2
ส่งเสริมการขาย (Promotional Rebate)
ประเภท TOA จะได้รับเมื่อมียอดซื้อสูงถึง
ระดับที่ตกลงไว้
หมายเหตุ: TOA จะไม่ขายผลิตภัณฑ์ของบริษทั หากผลิตภัณฑ์นนั้ มีลักษณะที่แข่งขันกัน เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสี
ย้อมไม้ (Wood Stain)
(2) ผู้แทนจาหน่ายท้องถิ่น (Zone Distributors)
แต่งตั้งขึ้นมาสาหรับแต่ละพื้น ที่หรือท้องถิ่นเพื่อทาการกระจายสินค้าให้ลูกค้ารายย่อ ย
ปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนท้องถิ่น 5 รายทั่วประเทศ มีเครือข่ายอยู่มากกว่า 30,000 ร้านค้า ในการ
คัดเลือกผู้แทนจาหน่ายบริษัทจะพิจารณาจากประสบการณ์และความชานาญเป็นทีร่ ู้จักทัว่ ไปในเขต
นั้นๆ ความพร้อมในด้านการเงิน บุคลากรและระบบงาน รวมทั้งความสามารถในการลงทุนหน่วย
รถเงินสด
(3) การขายตรง
บริษัทขายตรงให้กับลูกค้าบริษัทรับจ้างกาจัดแมลง กลุ่มอุตสาหกรรม ตลาดเคมีเกษตรและ
สาธารณสุขชุมชน โดยมีฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ติดต่อขายและดูแลให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้
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4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงจากการที่มีผู้ประกอบการจานวนหลายรายในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ทั้งจากบริษัทข้ามชาติและบริษัทภายในประเทศ บริษัทได้วางตาแหน่งทางการตลาดเป็น
ผู้ผลิตสินค้าคุณภาพสูงจากการได้รับรองมาตรฐานต่างๆ โดยระดับราคาของสินค้าจะอยู่ในระดับกลางสูง ภาวะการแข่งขันใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเป็นดังนี้
- กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ เป็นกลุ่มที่บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดเนื่องจากเป็นผู้ประกอบการ
รายแรกๆ ในกลุ่มสินค้าประเภทนี้ตั้งแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ชื่อ
ผลิตภัณฑ์จึงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วไป นอกจากนี้ ในปัจจุบันผู้ประกอบการในตลาดยังคงมี
จานวนน้อยรายหากเทียบกับผลิตภัณฑ์เคมีเคหะภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ปัจจัยที่ทาให้บริษัทเป็นผู้นาตลาด
คือผลิตภัณฑ์เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคมานาน และความสามารถในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าสี
ร้านขายเครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง อย่างทั่วถึงทั่วประเทศ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดแมลง ในส่วนของสเปรย์กาจัดแมลงโดยรวมมีการแข่งขันสูงมาก
เพราะมีอยู่หลายเครื่องหมายการค้าที่วางขายอยู่ อย่างไรก็ตาม จะมีเพียง 4-5 รายที่มีส่วนแบ่งตลาด
อย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ ไบกอน ชิลล์ท็อกซ์ อาท คินโช เป็นต้นโดยบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ
กลุ่มนี้ แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะสเปรย์กาจัดแมลงประเภทปลวก ผลิตภัณฑ์เชนไดร้ท์ 1 สเปรย์ของ
บริษัทจัดได้ว่าเป็นผู้นาตลาดเนื่องจากชื่อเสียงด้านของผลิตภัณฑ์ที่มีมานานและส่วนแบ่งการตลาดที่
สูงสุด ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทราดพื้นป้องกันปลวก ผลิตภัณฑ์เชนไดร้ท์ สเตดฟาส ชนิด 30 SC ของ
บริษัท ถือว่ าเป็น หนึ่ง ในผู้น าตลาด โดยที่ ผู้ประกอบการรายอื่ นซึ่งส่ วนใหญ่คือ บริษั ทที่ผลิ ตและ
จาหน่ายสารเคมีกาจัดแมลงเพื่อการเกษตร และบริษัทข้ามชาติ ยังไม่มีการกระจายผลิตภัณฑ์ในร้านค้า
ทั่วไปในลักษณะสินค้าอุปโภค (Consumer products) แต่จะใช้วิธีการขายตรงกับลูกค้า หรือขายเข้า
เฉพาะร้านค้าเคมีเกษตร
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด เป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันสูงในทุกกลุ่มสินค้า ในกลุ่มแชมพูสุนัขจะมี
ผู้นาตลาด 2 รายคือผลิตภัณฑ์สลีคกี้ แบร์ริ่ง สาหรับผลิตภัณฑ์เชนการ์ดของบริษัทถือว่าเป็นรายแรกๆ
ที่มีแนะนาผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขเข้าสู่ตลาดตั้งแต่ช่วง 20 ปีก่อน ส่วนผลิตภัณฑ์ ทีโพล์ สาหรับทา
ความสะอาดบริษทั มียอดขายเพียงพอที่จะยังคงการกระจายสินค้าไปยังเครือข่ายร้านค้าปลีกได้เพราะมี
ฐานลูกค้าประจาซึ่งมีความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
1. การผลิต
บริษัทฯ มีโรงงานผลิตอยู่ 2 แห่ง โรงงานแห่งแรกตั้งอยู่บนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวาที่
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทาการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ กลุ่มกาจัด
แมลง และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น และโรงงานแห่ง ที่ 2 ตั้งอยู่ บนเนื้อที่ 18 ไร่ 51 ตารางวา ในนิค ม
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อุตสาหกรรมเวลโกรว์ ห่างจากโรงงานแรกประมาณ 1.5 กม. เพื่อทาการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาด ปัจจุบันมีกาลังการผลิตรวมและอัตราการใช้กาลังการผลิตรวมในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ :
กาลังการผลิตเต็มกาลัง (ลิตร/ปี)1/
ปริมาณผลิตจริง (ลิตร/ปี)
อัตราการใช้กาลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดแมลง :
กาลังการผลิตเต็มกาลัง (ลิตร/ปี)
ปริมาณผลิตจริง (ลิตร/ปี)
อัตราการใช้กาลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด :
กาลังการผลิตเต็มกาลัง (ลิตร/ปี)
ปริมาณผลิตจริง (ลิตร/ปี)
อัตราการใช้กาลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ :
กาลังการผลิตเต็มกาลัง (ลิตร/ปี)
ปริมาณผลิตจริง (ลิตร/ปี)
อัตราการใช้กาลังการผลิต

2554

2555

2556

3,180,000

3,180,000

3,573,600

2,832,715
89%

2,764,669
84%

2,692,473
75%

2,640,000

2,640,000

2,928,000

2,775,730
104%

3,573,412
135%

3,228,478
110%

5,244,000

5,244,000

5,244,000

3,707,307
71%

3,784,914
72%

4,470,214
85%

300,000

300,000

300,000

299,364
100%

176,845
59%

158,323
53%

หมายเหตุ: 1/ กาลังการผลิตสูงสุดคานวณจากการผลิตวันละ 1 กะ (8 ชั่วโมง และคนงานประมาณ 120
คน)
โรงงานทั้ง 2 แห่งนี้ดาเนินการผลิตอยู่วันละ 1 กะ หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน ทางานวันจันทร์-ศุกร์และเสาร์
เว้นเสาร์ โดยจะมีการทางานล่วงเวลาบ้างประมาณวันละ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน
โรงงานแห่งแรกมีอาคารผลิตแบ่งเป็น 5 อาคาร คือ
- อาคารที1่ พื้นที่ 2,400 ตรม. เป็นสานักงานของโรงงาน ห้องทดลองเคมี 600 ตรม. พื้นที่ที่เหลือ 1,800
ตรม. เป็นส่วนทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์รกั ษาเนื้อไม้และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดแมลงอื่นๆ
- อาคารที่ 2 พื้นที่ 375 ตรม. เป็นโรงงานบรรจุแอโรโซล สเปรย์กาจัดแมลงเชนไดร้ท์
- อาคารที่ 3 พื้นที่ 600 ตรม. เป็นโรงงานบรรจุแอโรโซล สเปรย์กาจัดแมลงเชนไดร้ท์สายการผลิตใหม่
- อาคารที่ 4 พื้นที่ 1,800 ตรม. เป็นโรงงานผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นและสานักงานแผนกวิศวกรรม
- อาคารที่ 5 พื้นที่ 2,700 ตรม. เป็นสานักงานและคลังสินค้า
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โรงงานแห่งที่ 2 มีอาคารแบ่งเป็น 2 อาคาร คือ
- อาคารที่ 1 พื้นที่ 550 ตรม. เป็นสานักงานและโรงอาหารของโรงงาน
- อาคารที่ 2 พื้นที่ 2,880 ตรม. เป็นโรงงานผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและคลังสินค้า
กระบวนการผลิตมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
รับทราบปริมาณการขาย

วางแผนการผลิ ต
สั่ งการผลิ ต
ผสมวัตถุ ดิบตามขั้นตอน

ปรับส่ วนผสม

เก็บตัวอย่างตรวจคุณภาพ

สาเร็จ
ไม่ผา่ น

ตรวจคุณภาพ-ผ่าน

ดัดแปลงจากของเดิม

ผ่าน

ไม่สาเร็จ

สั่ งการบรรจุ

ควบคุมไม่ให้ไปใช้ต่อ หาก
ไม่ได้รับอนุญาต

บรรจุผลิ ตภัณฑ์ล งภาชนะ
ผ่าน
จัดเก็บคลั งสิ นค้า

ไม่ผา่ น
ตรวจขั้นสุ ดท้าย-ผ่าน

ซ่อ มแซมแก้ไข

2. การจัดหาวัตถุดิบและสภาพปัญหา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 ของต้นทุนรวม วัตถุดิบที่สาคัญประกอบด้วย
สารออกฤทธิ์เข้มข้น (Active Technical Materials) ร้อยละ 33.69 สารทาละลาย (Solvent) ร้อยละ 21.38
และบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 44.93
นอกจากราคาที่เหมาะสม วัตถุดิบที่เลือกซื้อจะต้องมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานตรงตามที่บริษัท
กาหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และมีแหล่งผลิตที่
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แน่นอนพร้อมมีใบรับรองหรือใบประกันคุณภาพทุกล๊อตที่จัดซื้อเข้ามาเพื่อการผลิต บริษัทฯ ไม่มี
นโยบายที่จะผูกขาดการซื้อวัตถุดิบแต่ละชนิดจากผู้จัดจาหน่ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อความยืดหยุ่นในการ
เลือกแหล่งวัตถุดิบทั้งส่วนที่นาเข้าและทั้งซื้อในประเทศ วัตถุดิบสาคัญส่วนใหญ่โดยเฉพาะในส่วนของ
สารออกฤทธิ์เข้มข้นนั้นมีผู้จัดจาหน่ายหลายราย ดังนั้นเมื่อประกอบกับการวางแผนการผลิตที่รัดกุม ที่
ผ่านมาบริษัทฯ จึงยังไม่เคยประสบกับปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบอื่นๆ สั่งซื้อภายในประเทศจากผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายมากกว่า 50 ราย
ในขณะที่วัตถุดิบในส่วนของสารเคมีออกฤทธิ์จะเป็นการนาเข้าจากต่างประเทศ บริษัทได้มีการสั่งซื้อ
จากหลายแหล่งทั้งจากยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน โดยพิจารณาจากคุณภาพสินค้าและราคาที่เหมาะสม
ในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งการบริการหรือการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีบางประการจากผู้ขายบาง
รายด้ ว ย ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลที่ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง คงซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ จากแหล่ ง ที่ มี ร าคาสู ง กว่ าอย่ างยุ โ รปและ
สหรัฐอเมริกาในบางกรณี เพื่อคงความต่อเนื่องของการถ่ายทอดข้อมูลทางด้านเทคนิค
3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ โรงงานของบริษัทฯ มี
กระบวนการผลิตที่ทันสมัยอยู่ภายใต้การควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ
ความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อ งควบคุม
ในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) และได้รับรองมาตรฐานการผลิต
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (GMP) โดยบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังนี้
1.

ปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2.

การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการแก้ไข รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินกิจกรรมของบริษทั ฯ รวมถึงการกาจัดของเสียจะได้รบั การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.

ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้บริษัทมีแนวทางการจัดการกับมลภาวะจากโรงงานดังนี้
- น้าทิ้งที่เกิดจากการใช้เพื่อทาความสะอาดทั่วไป เช่น จากห้องน้า โรงอาหาร การทาความสะอาดพื้น
และอื่นๆ บริษัทใช้ระบบบาบัดเป็น เซ็ปติคแทงค์ (Septic Tank) พร้อมเติมอากาศเพื่อให้ค่าควบคุม
ต่างๆเป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด
- สาหรับอากาศ ฝุ่น และกลิ่น บริษัทใช้ระบบดูดอากาศ (HOOD) โดยผ่านถังกรองฝุ่น และถังกรอง
กลิ่นด้วยผงถ่านขจัดกลิ่น (Activated Carbon)
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- เสียงที่เกิดจากการบรรจุผลิตภัณฑ์แอโรโซลในโรงงานอาคารที่ 2 และอาคารที่ 3 บริษัทใช้มาตรการ
จัดการครบทั้งการป้องกันที่แหล่ง การป้องกันที่ทางผ่าน และการป้องกันที่ตัวพนักงาน โดยให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ขยะอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิต บริษัทว่าจ้างให้ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (GENCO) เป็นผู้ดาเนินการขนส่ง และนาไปบาบัดกาจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานประมาณ 6.3 แสนบาท
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ไม่มี
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3. ปัจจัยเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพาผู้แทนจาหน่ายรายใหญ่
ผู้แทนจาหน่ายหลักแต่เดิมทั้ ง 2 บริษัท คือ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท วิคเตอร์
มาร์เก็ตติ้ง จากัด ต่างยังคงทาหน้าที่กระจายสินค้าอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ก่อนที่บริษัท เชอร์
วู้ด เคมิคอล จะรับมอบธุรกิจมาดาเนินการต่อจาก บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย ทั้ง 2 บริษัทในปี 2556 มียอด
สั่งซื้อรวมกันเท่ากับร้อยละ 62.24 ของยอดขายทั้งหมด ในขณะที่ผู้แทนจาหน่ายเขตในแต่ละภาคอีก 5 บริษัท มี
ยอดซื้อรวมกันเท่ากับร้อยละ 26.16 ของยอดขายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการพึ่งพาผู้แทนจาหน่ายรายใหญ่ได้กระจาย
ตัวเพิ่มขึ้นเป็น 7 บริษัท ที่สร้างยอดขายรวมกันถึงร้อยละ 88.40 ของยอดขายของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ทั้งหมด
ที่เหลือเป็นการขายตรงถึงผู้ใช้อุตสาหกรรม บริษัทรับจ้างทาความสะอาด และบริษัทผู้ขายงานบริการรับจ้างกาจัด
แมลง ตลาดเคมีเกษตร ตลาดสาธารณสุขชุมชน และตลาดส่งออก คาดว่าในส่วนขายตรงนี้จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่ง
ในยอดขายของบริษัทได้มากขึ้นในปีต่อๆ ไป
3.2 ความเสี่ยงจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
ธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์หลายกลุ่มในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง โดยมีผู้ประกอบการจานวนมากรายในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งจากบริษัทข้ามชาติและบริษัทภายในประเทศ กลุ่มผลิตภัณฑ์กาจัดแมลงและกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดจัดอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีคู่แข่งกว่า 10 เครื่องหมายการค้า หากการ
แข่งขันทวี ความรุน แรงขึ้น อาจส่งผลกระทบด้ านราคาทาให้บริ ษัทมีรายได้หรือกาไรลดลง อย่างไรก็ต าม มี
ผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่จานวนน้อยรายที่ สามารถครองส่วนแบ่ งตลาดได้อย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้เป็ นเพราะ
ความสาเร็จของเครื่องหมายการค้าของแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากองค์ประกอบการตลาดที่ถูกต้อง คือมีระดับ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีการใช้งบในสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบอย่างสม่าเสมอเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ทาให้เกิดความเคยชินในการใช้สินค้า และความสามารถในการกระจายสินค้าได้
อย่างทั่วถึง ดังนั้นโอกาสที่จะมีเครื่องหมายการค้าใหม่ประสบความสาเร็จในการครอบครองส่วนแบ่งการตลาด
เพิ่มขึ้นมาอีกนั้นต้องอาศัยเวลาพอสมควร โดยเฉพาะการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์กาจัดแมลง จะต้องใช้เทคนิค
ความรู้ และความชานาญเป็นพิ เศษในกระบวนการนาเข้าวัตถุดิบ การค้นคว้าวิจัย การทดลองผลิตภัณฑ์ เพื่อ
พัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จนถึงขั้นนาออกจาหน่ายได้นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ นาผลที่
ได้ไปขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และขออนุญาตผลิตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และ
หรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถใช้ได้ตามคุณสมบัติที่ระบุ ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายแก่ผู้ใช้ และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามข้อแนะนาบนฉลาก
3.3 ความเสี่ยงทางด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ต้นทุนวัตถุดิบถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการผลิตคือ คิดเป็นร้อยละ 86.60 ของต้นทุนขาย และความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุ นสินค้าและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่
สามารถปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่ผันผวนได้ทันทีทันใด ดังนั้นสาหรับวัตถุดิบหลัก
ประเภทสารออกฤทธิ์เข้มข้น (Active Technical Materials) ซึ่งต้องนาเข้าจากต่างประเทศนั้น บริษัทฯ จึงสั่งซื้อจาก
แหล่งผลิตสารออกฤทธิ์ที่สาคัญหลายแหล่ง ได้แก่ สหรั ฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน โดยมีนโยบายที่จะ
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กระจายการซื้อวัตถุดิบไว้กับผู้ผลิตหลายราย เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมทั้งการเพิ่มอานาจ
การต่อรองทั้งด้านราคาและคุณภาพ ในส่วนของวัตถุดิบหลักอื่น อาทิเช่น ก๊าซหุงต้ม (LPG) และตัวทาละลาย
(Solvent) ซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานทั้งในภูมิภาคและตลาดโลกนั้นอยู่เหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังได้ใช้กลยุทธ์การออกสินค้าที่หลากหลายออกขาย ทาให้ต้นทุนสินค้ามีการ
กระจายตัว รวมถึงการบริหารต้นทุนวัตถุดิบและโครงสร้างราคาสินค้าให้มีความสัมพันธ์ในเชิงกาไร
วัตถุดิบขึ้นราคายังเป็นปัญหาที่มีผลกระทบไม่มากเท่าปัญหาวัตถุดิบขาดสต็อก เพื่อที่จะป้องกันปัญหา
วัตถุดิบขาดที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่วัตถุดิบกาลังจะขึ้นราคา ฝ่ายจัดซื้อจะต้องรับรู้รับทราบความเปลี่ยนแปลงให้
ทันกับเหตุการณ์ และปรับเปลี่ยนปริมาณการสั่งซื้อเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลังมากขึ้นในรายการวัตถุดิบที่คาดว่าจะ
มีปัญหาขาดแคลน
3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เป็นประเภทสารออกฤทธิ์เข้มข้นของบริษัทต้องนาเข้าจากต่างประเทศโดยมีการกาหนด
ราคาเป็นสกุลเหรียญสหรัฐ ในบางกรณี บริษัทจะทาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อน
ถึงกาหนดชาระเงิน โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทคาดว่าจะเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และหากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อราคาวัตถุดิบ ก็จะไม่มีกระทบต่อกาไรขั้นต้นของบริษัทมากนัก
3.5 ความเสี่ยงจากการออกสินค้าใหม่
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะออกสินค้าใหม่ปีละอย่างน้อ ย 2 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจมาจากความ
ล้มเหลวในการสร้างตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ทาให้สูญเสียทรัพยากรในขบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูญเสียงบประมาณ
ทางการตลาด และอาจมีปัญหากับสต็อกสินค้าตลอดจนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่คงค้างและระบายออกไปไม่ได้
ทางบริษัทฯ จึงพยายามลดความเสี่ยง ด้วยการผสมผสานการนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง
โดยใช้ข้อได้เปรียบของตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างดีแล้ว และสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้ าให้
ได้ลึกและทั่วถึงในเวลาที่สั้นที่สุด
ผู้แทนจาหน่ายเขตในแต่ละภาคทั้ง 6 บริษัท จะมีบทบาทสาคัญในการลดความเสี่ยงของการออกสินค้าใหม่
และทาให้สิน ค้าใหม่ แจ้ง เกิด ในตลาดได้ รวดเร็ วยิ่ง ขึ้น นอกจากนี้ยั งได้ พยายามพัฒ นาสิ นค้าใหม่โดยการใช้
ประโยชน์จากสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดสต็อกคงค้างเคลื่อนไหว
ช้า หรือระบายออกไปไม่ได้ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ประสบความสาเร็จดังที่คาดหวัง
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บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลักที่สาคัญของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ดิน 1 แปลง เป็นทีต่ ั้งโรงงาน ตั้งอยู่ที่อาเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา
ที่ดิน 1 แปลง ตั้งอยู่ที่ อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ 18ไร่ 51 ตารางวา
อาคารโรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาคารโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งสานักงาน
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็นเจ้าของ

มูลค่าทางบัญชี
33,940,500

ภาระผูกพัน
ไม่มี

เป็นเจ้าของ

77,650,500

ไม่มี

เป็นเจ้าของ

53,510,450

เป็นเจ้าของ

43,027,042

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

56,155,098
4,059,440
5,910,649
16,244,774
290,498,453

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทเพื่อที่จะสามารถต่อยอดการ
ขยายตัวของบริษัทต่อไปในอนาคต โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดารงตาแหน่งเป็นกรรมการที่
มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมูลค่ารวม 277,400 บาท โดยมีสัดส่วนของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยในอัตราส่วนร้อยละ 50
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บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือคดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
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6. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ที่ตั้งโรงงาน 1
ที่ตั้งโรงงาน 2
เลขทะเบียนบริษัท
โฮมเพจบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนเรือนหุ้น
ชื่อบริษัทย่อย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงาน
โฮมเพจบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนเรือนหุ้น

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
ผู้สอบบัญชี
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”)
: ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน ในอุตสาหกรรม สาธารณสุข
ชุมชน และเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรกรรม
: 1061-9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
: นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บางนา-ตราด 90/1 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ กาจัดแมลง และผลิตภัณฑ์อื่น)
: นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บางนา-ตราด 109 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด)
: 0107547000346
: www.sherwood.co.th
: 0-2320-2288
: 0-2320-2670
: ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
: บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสเตรเลเซีย จากัด
: จาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน และสาธารณสุขชุมชน
: ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถ.เฮย์ เพิร์ธตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย
: www.sherwoodchemicals.com.au
: +61 892194683
: +61 892194672
: ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว หุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญออสเตรเลีย
สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 50
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
: 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: 0-2229-2800
: นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3104
: สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 316/32 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: 0-2259-5300
: 0-2260-1553
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เป็นทุนชาระแล้ว 150 ล้านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 150 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556
รายชื่อ
จานวนหุน้
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด1
53,997,600
36.00
2. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ
25,146,100
16.76
3. นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร
12,689,900
8.46
4. นายขจร ตรีสุโกศล
6,000,000
4.00
5. นายนิพนธ์ โกมลสุวรรณ
4,756,500
3.17
6. นางสาวไหม ชินกนกรัตน์
4,055,000
2.70
7. นางวนิดา ตันติเจริญเกียรติ
4,000,000
2.67
8. นางสาวโบว์ ชินกนกรัตน์
4,000,000
2.67
9. นายบุญวัน วรธรรมทองดี
3,434,200
2.29
10. นางสาววรรณี จิราธวัชชัย
3,170,000
2.11
รวม
121,249,300
80.83
1
กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประกอบด้วย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ นางละออ
ตั้งคารวคุณ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ และนางบุศทรี หวั่งหลี
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลได้นาปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)
เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ
(Company Secretary and Secretary to the Board of Directors)
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ (Mr. Thakerngbol Laobisuddhi)

ผจก.ฝ่ายบัญชี
(Accounting Manager)
นายชาญเดช ปั้นตระกูล
(Mr.Chandech Pantrakul)

ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายอุตสาหกรรม
(Ass. Product Development & Industrial
Market Director)
นายภิญโญ วิทิตยานนท์ (Mr.Pinyo Vititayanon)

ผจก.การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
(Finance and Investor Relation manager)
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
(Mr. Thakerngbol Laobisuddhi)

8.1.1.

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการตรวจสอบสอบ
(Audit Committee)

กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ
(Mr. Sukun Tanticharoenkiat)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Office)

ผจก.ฝ่ายจัดซื้อและระบบคุณภาพ
(Purchasing and Quality Control Manager)
นายสัญญา หาญสุโพธิพันธ์
(Mr.Sanya Hansupotipun)

ผจก.ฝ่ายผลิตและวิศวกรรมอาวุโส
(Senior Production and Engineering Manager)
นายชูพงศ์ สุขสมบูรณ์
(Mr.Chupong Suksomboon)

ผช.ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด
(Ass. Sales and Marketing Director)
นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์
(Mr. Pravit Techavijit)

ผจก.แผนกออกแบบบรรจุภัณฑ์และพาณิชย์
ธุรกิจ
(Packaging Design and E-Business Manager)
นางสาวอมรรัตน์ กีรติไพบูลย์
(MissAmornrat Keeratipybool)

ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Manager)
นางสาวนภสร ปัญจเชษฐกุล
(Miss Napasorn Panchachettakul)

ผจก.ฝ่ายสารสนเทศและงานธุรการ
(IT and Administration Manager)
นายสุทิน วาดนะรัตน์
(Mr.Sutin Wadnarat)

คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิชิต แย้มบุญเรือง
กรรมการอิสระ
3. นายไพศาล พิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ
4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการ
5. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการ
6. นายขจร ตรีสุโกศล
กรรมการ
7. นายพัฒนา สุคนธรักษ์
กรรมการ
8. นายวีระ ชินกนกรัตน์
กรรมการ
9. นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
โดยมีนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ 1)
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กรรมการผู้มีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติกาหนดกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท คือ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ หรือ
นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพัฒนา สุคนธรักษ์ หรือนายวีระ ชินกนกรัตน์ หรือ นายสุคุณ ตันติ
เจริญเกียรติ รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
- บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัท ควบคุมกากับดูแลการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการ
ดาเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ
บางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมถึงการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่
สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กาหนด
- คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของ
บริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอานาจให้กรรมการ
ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทาหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอานาจดังกล่าว
ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหาก
กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอานาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าว
ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวจะต้องกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอานาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้ผู้รับ
มอบอานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
- อนุมัติในหลักการจัดทาโครงสร้างองค์กร อานาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการ
คัดเลือก การว่าจ้าง การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาปีที่กรรมการผู้จัดการนาเสนอ
- ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทที่กาหนดเอาไว้ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทาให้คณะกรรมการสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
(ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด) ทากับ
บริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกาหนดขอบเขตชัดเจนซึ่งระบุไว้ในเรื่อง
นโยบายในการทารายการระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ สาหรับรายการที่กรรมการหรือ บุคคลที่อาจมีความ
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ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียใน
เรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น
8.1.2.

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ผู้บริหารของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจานวน 10 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ
กรรมการผู้จัดการ
2. นายภิญโญ วิทิตยานนท์
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายอุตสาหกรรม
3. นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายขายและการตลาด
4. นายชูพงศ์ สุขสมบูรณ์
ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรมอาวุโส
5. นายสัญญา หาญสุโพธิพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและระบบคุณภาพ
6. นางสาวนภสร ปัญจเชษฐกุล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
7. นางสาวอมรรัตน์ กีรติไพบูลย์
ผู้จัดการแผนกออกแบบบรรจุภัณฑ์และพาณิชย์ธุรกิจ
8. นายสุทิน วาดนะรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและงานธุรการ
9. นายชาญเดช ปั้นตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
10. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
โดยมีนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นเลขานุการบริษทั

ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องกรรมการผู้จัดการ
- มีอานาจควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลาดับ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาปีที่ฝ่ายบริหารจัดทาเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของแต่ละหน่วยงาน
- พิจารณาประเมินการดาเนินงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจาก
ภายในหรือภายนอกบริษัท
- มีอานาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์
ของบริษัท
- มีอานาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่ง
รวมถึง การอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบและบริการอื่ นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ภายในวงเงินที่ได้รับจากการมอบอานาจ
- ในการพิจารณาจัดซื้อที่ดิน ให้มีการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาการนาสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบัน
การเงิน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
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- พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษั ทประกอบการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหรือเงิ นปันผล
ประจาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ดาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัท ตามการให้อานาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่
ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการอาจมอบอานาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอานาจอนุมัติทางการเงิน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่ องตามที่กรรมการผู้จัดการพิจารณาเห็นสมควร อานาจหน้าที่ของกรรมการ
ผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอานาจที่ทาให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด) ทากับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกาหนดขอบเขตชัดเจนซึ่งระบุไว้ในเรื่องนโยบายในการทารายการ
ระหว่างกันในอนาคต
8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

8.2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ
นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
นายไพศาล พิพัฒนกุล
นายวิชิต แย้มบุญเรือง
นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
นายขจร ตรีสุโกศล
นายพัฒนา สุคนธรักษ์
นายวีระ ชินกนกรัตน์
นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ
รวม

คณะกรรมการตรวจสอบ
333,750
723,000
705,500

1,762,250

คณะกรรมการบริษัท

563,000
322,250
603,000
215,000
603,000
80,000
2,386,250

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารรวมเป็นจานวนเงินทัง้ สิ้น 22,353,906 บาท ซึ่งค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร
ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ สาหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
-ไม่ม-ี
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8.3 บุคลากร
บริษทั ฯ ไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มี
พนักงานแบ่งตามสายงานได้ดงั นี้
สายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสานักงานและการคลัง
ฝ่ายขายและการตลาด
ฝ่ายสารสนเทศ และธุรการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายอุตสาหกรรม
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายออกแบบบรรจุภัณฑ์ และพาณิชย์ธุรกิจ
ฝ่ายผลิต และวิศวกรรม
ฝ่ายจัดซื้อ และระบบคุณภาพ
จานวนพนักงานรวม
เงินเดือน โบนัสและกองทุนสารองเลี้ยงชีพประจาปี 2556

4 คน
12 คน
8 คน
7 คน
22 คน
6 คน
6 คน
142 คน
17 คน
224 คน
98.02 ล้านบาท

บุคลากร บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ
และการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่จัดตั้งบริษัท โดย
พนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อย
ละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน
• นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากรขึ้ น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มี
ความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจัดให้มีการ
อบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอก โดยแบ่งตามหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานงาน
มาตรฐานวิชาชีพ หรือตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสิทธิภาพในการทางาน ทั้งในส่วนงานเทคนิค (Technical) สายงานวิชาชีพ (Prefessional) และการจัดการ
ทั่วไป และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายงานของตน โดย
แบ่งการฝึกอบรมดังนี้
(1) พนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทฯ จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพทั้งหลักสูตรภายในและนอกบริษัท ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล นอกจากนี้จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุม
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คุณภาพ และระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจลักษณะการ
ทางาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ
ISO 22000
(2) พนักงานระดับบริหาร
บริ ษั ทฯ มีน โยบายในการเพิ่ ม ศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพของบุ คลากรขึ้ นมาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ให้ มี
ความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจัดให้มีการ
อบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอก โดยแบ่งตามหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ พร้อมกับส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ เพื่อนาเอาความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์กรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
ในปี 2556 มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 0.62 ล้านบาท
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั ให้ความสาคัญ และจัดให้มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง บริษทั ได้
ปลูกฝังจิตสานึกเรื่อง จริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัติต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ต่อคู่แข่งขัน ต่อสังคม และต่อเพื่อนพนักงาน
กันเอง อย่างมีคุณธรรม การมีความโปร่งใส การเป็นตัวอย่างที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ ความเท่า
เทียมกัน สิทธิพึงมีพึงได้ สิทธิของพนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุน้ คู่ค้า จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้นา
หลักการกากับดูแลกิจการมาใช้เป็นหลักปฏิบตั ิ โดยแบ่งเป็นหมวดดังนี้
1. สิทธิของผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษทั ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริษทั ให้ทาหน้าที่แทนผู้ถือหุน้ และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัท คณะกรรมการ
บริษทั จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น
การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้รบั ทราบ
กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถึง
มีโอกาสซักถามกรรมการในที่ประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั ยังตระหนัก และให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้
ถือหุ้น ไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่
วันสิ้นสุดรอบบัญชี และกาหนดวันประชุม ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ์ โดยกาหนดเวลาประชุมไม่
เช้าหรือเย็นเกินไป และกาหนดสถานที่ประชุม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก นอกจากนี้ บริษัทได้ดาเนินการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รายละเอียดของวาระการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเหตุผลความจาเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะรูปแบบตามที่
กฎหมายกาหนด รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนการประชุม ซึ่งเริ่มปฏิบตั ิ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาและได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุน้ เป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2556 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2556 – 5
กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งบริษัทได้ระบุถึงขัน้ ตอน และวิธีในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส และได้แจ้งให้ผู้ถือหุน้ ทราบ
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษทั ได้พยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
โดยยึดหลักทีจ่ ะให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสได้รับทราบและได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีสิทธิ
ในการให้ความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อบริษทั
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ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษทั ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมาะสม
และใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่ออานวยความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้มาลงทะเบียน นอกจากนี้บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและต่อเนือ่ งจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
บริษทั ได้จดั ให้มเี จ้าหน้าที่ในการอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการขอรับข้อมูลสารสนเทศ และตอบ
คาถามต่างๆ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสาหรับผู้ถือหุน้ ที่มาร่วมประชุมด้วย
เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษทั ได้แสดง
ขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุม นอกจากนี้ ในกรณีทผี่ ู้ถือ
หุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บคุ คลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วม
ประชุมแทน ในระหว่างการประชุม บริษทั ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคาถามในทีป่ ระชุม โดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้านบัญชีการเงิน ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบคาถามในที่
ประชุม ประธานกรรมการ จะดาเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม รวมถึงจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่
แจ้งให้ผู้ถือหุน้ ทราบล่วงหน้า รวมระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมง
ในการลงคะแนนเสียง บริษทั ใช้ระบบบาร์โค้ด เพื่อให้สามารถตรวจนับคะแนนได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัท ได้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีทผี่ ถู้ ือหุ้นคัดค้าน หรืองดออกเสียง สาหรับวาระการ
เลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ดีในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษทั ได้จดั ให้มีการ
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ได้ขอให้ผตู้ รวจสอบบัญชีเข้าร่วมตรวจนับและยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง
สาหรับผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัท ได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย/คัดค้าน งดออกเสียง ในทันที
ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคาถามเพิ่มเติม โดยมี
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีการเงิน ร่วมตอบคาถาม
อย่างไรก็ตาม ในการตอบคาถามคณะกรรมการได้ยึดถือความเท่าเทียมของการให้ข้อมูลสารสนเทศเป็นสาคัญ
ในการประชุมได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
และสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ โดยจัดให้รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังการประชุมไม่เกิน 14 วัน
2. การปฏิบตั ิต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม
โดยดาเนินการ ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผ่านทางช่องทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และรายชื่อ
บุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้
คณะกรรมการได้กาหนดช่วงเวลารับเรื่องตัง้ แต่เดือน
มกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ ซึ่งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ทั้งนี้เลขานุการบริษทั จะ
เสนอชื่อบุคคลตามทีผ่ ู้ถือหุ้นเสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และ
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นาเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พจิ ารณาความเหมาะสม
ของการบรรจุหรือไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
และเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าได้
ปฏิบตั ิมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไป
พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้บริษทั ได้จัดทาหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนด ทิศทางการ
ออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด พร้อมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการให้ผู้ถือหุน้ สาหรับ
ปิดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษทั
ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทีเ่ ข้าประชุมภายหลังจาก
ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยัง
ไม่ได้มกี ารลงมติและนับเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้นจะมีความเห็น
เป็นอย่างอืน่
คณะกรรมการบริษทั ดาเนินการประชุมผู้ถือหุน้ ตามลาดับวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่ม
วาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุน้ ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุน้ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการ
พิจารณาวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มบี ัตรลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ โดยบริษทั ได้นาระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ใน
การบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่ผู้ถือหุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง และภายหลังเสร็จสิน้ การประชุม เจ้าหน้าทีจ่ ะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ นอกจากนั้น
คณะกรรมการบริษทั ได้จัดให้มีผตู้ รวจสอบบัญชีทาหน้าที่พยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดทาและบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุน้ ทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษทั ได้
จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังการประชุมเสร็จสิ้นไม่เกิน 14 วัน
บริษทั ได้กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการ
แจ้งทุกท่านให้รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ทตี่ ้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิ
ภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ
ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการหลังจากวันที่ซอื้ ขาย โอน หรือรับ
โอนหลักทรัพย์ ซึ่งบริษทั มีการแจ้งเตือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครัง้ นอกจากนี้ กรรมการและ
ผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กาหนดรวมถึงบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2535 และบริษัท ได้กาหนดห้ามผูบ้ ริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทาการใดๆ ซึ่ง
เป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของ พรบ.ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทั ได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกาหนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร รวมทั้งกาหนดนโยบายและวิธีการดูแล ไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

ส่วนที่ 2 หน้า 10

บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมการบริษทั ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
โดยกาหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทารายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) โดยรายการระหว่างกันที่มีสาระสาคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ
คู่สัญญา เหตุผล / ความจาเป็น ในรายงานประจาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานกรรมการจะขอความ
ร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือ
ความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ
บริษัท ได้กาหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนข้อบังคับพนักงานเกี่ยวกับการกาหนดไม่ให้นาเอกสารหรือข้อมูลของบริษัท ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนาออกนอกบริษัท ก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามนาข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่
รับทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทาการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทา
ผิดวินัยของบริษัท
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสาคัญในเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ซึ่งทั้งผู้บริหารและพนักงานบริษัท ทุกคนรับทราบและได้ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยการดาเนินงานที่ผ่านมาบริษทั ได้มกี ารปฏิบัติตอ่ ผู้มีส่วนได้เสียของทุกกลุ่ม ดังนี้
บริษทั มุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มี
ฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถอื หุ้น
บริษทั มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ และ
การบริการต่างๆ ที่คุ้มค่าในด้านราคา คุณภาพ และความปลอดภัย โดยผ่านขัน้ ตอนวิเคราะห์จากผู้เชีย่ วชาญ ทั้งในด้าน
เทคโนโลยีและการรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษทั
ตระหนักดีกว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษทั
จึงสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ความสามารถให้พนักงานทุกคน รวมถึงการดูแลสุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทจึงจัดตัง้
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงาน มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดย
ได้จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการรถรับ-ส่ง กิจกรรมวันเกิดพนักงาน มีสโมสรชมรมต่างๆ เพื่อให้
พักผ่อนหลังจากการปฏิบัตงิ าน เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจปฏิบตั ิงานของพนักงาน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้
พนักงานทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และบรรลุเป้าหมาย
ในการดาเนินธุรกิจให้บริษัทมีผลประกอบการทีด่ ี
บริษทั ได้ปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและ
ความเข้าใจที่ดตี ่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
ไม่เรียกรับหรือยินยอมทีจ่ ะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อนื่ ใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
บริษทั ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อบังคับของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด ไม่ทาลายชื่อเสียงและความสัมพันธ์กับ
คู่แข่งทางการค้า
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บริษทั ได้ปฏิบัตติ ่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกาหนด
ของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธกี ารที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทา
ให้เจ้าหนีเ้ กิดความเสียหาย
บริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษทั จึงมีนโยบายให้พนักงานพึงใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสุงสุด และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต บริษทั ได้จด
ทะเบียนเพื่อรับรอง ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสาหรับระบบบริหารสิ่งแวดล้อม
บริษัทดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ได้ให้ความสาคัญในเรื่องนี้ โดยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มสี ่วนได้เสีย
อย่างสม่าเสมอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งด้านบวกและด้านลบ
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั และภาพลักษณ์ของบริษทั อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษทั ได้กาหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และ
กิจกรรมต่างๆ ของบริษทั แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ที่ โทร. 0-2320-2288 หรือที่อเี มล์: ir@sherwood.co.th
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวในรายงานประจาปีได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดใน
การจัดทา รวมทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
บริษัทตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ
การถ่วงดุลของกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
บริษัท มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ที่กาหนดไว้ให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ
บริษัท มีคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจาณาค่าตอบแทนคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็น
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ผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดาเนินธุรกิจบริหารกิ จการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
กรรมการบริษัท มีวาระการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้ง
กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก
เลขานุการบริษัท
บริษัท ได้แต่งตั้งบุคลากรซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การ
บริหารงานของบริษัทดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ภาวะผู้นา และวิสัยทัศน์
บริษทั กาหนดให้มีคณะกรรมการของบริษทั ไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา
และ
1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มี
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นา มีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกากับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม นโยบาย และระเบียบข้อบังคับ ของบริษัทไว้อย่าง
ชัดเจน มีความเป็นอิ สระในการแสดงความคิ ดเห็นและตัดสิน ใจ กากับดูแ ลกิจการของบริ ษัทให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการ
กาหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฎิบัติงานและงบประมาณประจาปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยนา
หลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทั ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวม 4 ครั้งโดยแต่ละครัง้ มีกรรมการเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการ และองค์ประชุมในการลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกาหนดให้
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รายงานความก้าวหน้าของผลการดาเนินงาน และผลประกอบการของบริษทั ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั จะต้องส่งสาเนารายงานการถือ
หลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อ
นาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดาเนินงานของบริษัท ว่ามีการดาเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้
คาแนะนาอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทาหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ชัดเจน
และเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัท
• คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจานวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจ และมีประสบการณ์การทางานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมี
การประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งโดยแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมครบทั้งจานวน
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจานวน 4 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผูบ้ ริหาร และมีประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้งโดยแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมครบทั้งจานวน
การรวมหรือแยกตาแหน่ง
บริษัท ถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
และมี การสอบทานการบริห ารงานได้ อย่างโปร่ง ใส ประธานกรรมการเป็ นผู้นา และเป็ นผู้ค วบคุม การประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วม
ในการประชุม เช่น การตั้งคาถามที่สาคัญต่างๆ หารือ ช่วยเหลือแนะนา และสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ
ผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่าเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจาที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแล และมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอานาจให้กรรมการผู้จัดการ
หรือผู้รับมอบอานาจเท่านั้นเป็นผู้ที่มีอานาจลงนามผูกพันแทนบริษัท ตามอานาจที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบ
อานาจให้ฝ่ายจัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามอานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้จะ
เห็นว่าอานาจของคณะกรรมการและฝ่ายจั ดการ ได้มี การแบ่ งแยกบทบาทหน้าที่อ ย่างชัด เจนไม่ ก้าวก่ายต่อกัน
นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมในด้านการดาเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และ
การกากับดูแล มีการกาหนดอานาจการอนุมัติตามระดับต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม โดยบริษัทได้
จ้างบริษัทธรรมนิติเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คาแนะนาเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
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คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง กาหนดให้ ห น่ วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และบริษัท ได้มีการทบทวนและกาหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสาคัญ
โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นพ้องต้องกันว่ำบริษัทมีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอ รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบดังแสดงไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบ
56-1 แล้ว
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจ
ในการดาเนินงานของบริษัท ได้กาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกไตรมาส เลขานุการบริษัทจะ
ส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการ
ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติ มในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย
เลขานุการบริษัทจะจัดทารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
และผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทารายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการ
บริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมาก
ที่สุดได้
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สานักงานบริษัท และจัดเก็บใน
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
• ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณากาหนดวงเงินค่าตอบแทนโดยพิจารณาเปรียบเทียบ
กับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดย
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท เงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจานวนเงิน
ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
และค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการก็จะได้ค่าตอบแทนในการทาหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการด้วย โดยได้รับเป็นเบี้ยประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน
2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและได้จ่ายไปเป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 4,148,500 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผย
ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจาปี และแบบ 56-1
• ค่าตอบแทนผู้บริหาร
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เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญ
ต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายชื่อและขอบเขตอานาจหน้าที่ดังนี้
9.2.1.

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นายวิชิต แย้มบุญเรือง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพศาล พิพัฒนกุล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นเรื่องสาคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได้
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บ ริษัท ปฏิ บัติต ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยคานึงถึงความ
น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสานักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึ ง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.2.2.
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
ตาแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล
1. นายไพศาล พิพัฒนกุล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพัฒนา สุคนธรักษ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายขจร ตรีสุโกศล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวีระ ชินกนกรัตน์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมี นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กาหนดวิ ธีก ารในการสรรหาบุ ค คลที่ เ หมาะสมมาเป็ น กรรมการ กรรมการผู้ จั ด การ ที่ ป รึ ก ษา และ
คณะกรรมการชุด ต่างๆ ที่ คณะกรรมการบริษัท ฯ แต่ง ตั้ง โดยคานึ งถึง ความรู้ ความสามารถ ชื่อเสีย ง
ประสบการณ์ และเกียรติประวัติที่ดี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
- เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง โดยเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
อย่ างเป็ นธรรมและสมเหตุ สมผล เปรี ยบเที ยบได้กับระดั บที่ ปฏิ บัติ อยู่ ในอุ ตสาหกรรมเดี ยวกัน หรื อ
อุตสาหกรรมอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจาปี
- ทบทวนและนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้ผ ลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งต้อ ง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทาธุรกิจของบริษัทฯ
- ดูแลให้มีแผนผู้สืบแทนตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตาแหน่งที่เฉพาะเจาะจง มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะ
ได้รับการพิจารณา และมีการทบทวนอยู่เสมอ
- ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้บริหารระดับสูง
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
องค์ประกอบคณะกรรมการ
ข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
และตาแหน่งอื่นที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัทนั้นจะต้องผ่านคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee) และต้องผ่านขั้นตอนที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
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2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานออกเสียงชี้ขาด
การถอดถอนกรรมการ
1. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3)
โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้
ออก (5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนมหาชนจากัดเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ อยู่ของกรรมการที่คนแทนมติของ
คณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้ง บุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 3 คน และทุกคนต้องเป็นกรรมการ
อิสระ
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการ
ของบริษัทที่มิได้ดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
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9.5 นโยบายและวิธกี ารดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการและผู้บริหารในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิด เผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ดังนี้
- ให้ ค วามรู้ แ ก่กรรมการรวมถึ ง ผู้ บ ริห ารฝ่ ายต่ างๆ รั บ ทราบเกี่ย วกับหน้ าที่ ที่ต้ อ งรายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- กาหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั กทรั พ ย์ ต ามมาตรา 59 ต่ อ สานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ที่
กาหนด โดยให้จัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
- ดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงิน
หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคล
อื่น
- ระเบี ย บและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารก าหนดห้ า มพนั ก งานบริ ษั ท เปิ ด เผยความลั บ ของบริ ษั ท แก่
บุคคลภายนอก หรือใช้ตาแหน่งหน้าที่ในบริษัท แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
และกาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน
9.6. ค่าสอบบัญชี
• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษทั ย่อยในรอบปีทผี่ ่านมาเป็น
จานวนเงินรวม 680,000 บาท
• ค่าบริการอื่น
-ไม่ม-ี
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั เชื่อมั่นว่า การดาเนินธุรกิจทีจ่ ะนาไปสู่องค์กรที่แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืนได้นนั้ จะต้องพัฒนาองค์กร
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษทั จึงได้สนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร กล่าวคือ บริษัทมุง่ เน้นทีจ่ ะรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน และสภาพแวดล้อมให้ดขี ึ้น
ตามลาดับ นอกจากนี้บริษัทตระหนักว่า สังคมและสิ่งแวดล้อมจะดีได้ ต้องเกิดจากภายในองค์กรที่ดี และจะนาไปสู่
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี รายละเอียดดังนี้
- โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ : บริษัทจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานบริษัทเก็บ
ออม และสามารถลดภาระจากการเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาครอบครัว นาไปสู่
ปัญหาสภาพจิตใจของพนักงาน
- โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน : บริษัทได้ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยในการทางาน
ของพนักงาน ดังนั้นบริษัทได้จัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดสถานที่
ทางาน รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้เพียงพอต่อการทางาน เพื่อให้พนักงานทุกๆ คน
ได้รับความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีจากการทางาน
- โครงการ ISO 14001: บริษั ท มุ่ ง เน้ น การใช้ ท รั พยากรอย่ างคุ้ มค่ า และลดผลกระทบในการผลิ ต ต่ อ
สิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้จดทะเบียนเพื่อรับรอง ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสาหรับระบบบริหาร
สิ่งแวดล้อม
- โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 บริษัทได้จัดกิจกรรมปลูกปะการัง
คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ คืนชีวิตสู่ท้องทะเลไทย ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้
พนักงานเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม
- โครงการชุมชนปลอดภัย ต้านภัยร้ายจากแมลง: เมื่อวันที่ 20 และ 26 ตุลาคม 2556 บริษัทร่วมกับผู้นา
ชุมชนในเขตหลักสี่และดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันกาจัด ยุงลายร่วมกับชุมชน เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอันมีสาเหตุ มาจาก
ยุงลาย โดยในวันดังกล่าวบริษัทได้ให้ความรู้และการป้องกันกับเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นา
ชุมชนต่าง ๆ อีกทั้งจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เข้ากาจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ของยุงลายและแมลงร้ายต่างๆ ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพของเชนไดร้ท์
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดย
มุ่ ง เน้ น ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การ
ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ การจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการกากับการดูแลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พยายาม
ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมาย เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุม โดยสามารถสรุปความเห็น
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1.

องค์กรและสภาพแวดล้อม
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถูกกาหนดขึ้นมาอย่างรอบคอบ ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ ทั้งนี้
บริษทั ฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร ที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ และมีข้อกาหนดและ
บทลงโทษ ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหาร โดยจะคานึงถึง
ความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ ในระยะยาว
2. การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทาโดยการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทัง้ ที่เป็นปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่าเสมอ โดยคณะทางานซึ่งประกอบด้วย กรรมการ และผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เพื่อดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมโดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการจัดทาคู่มือการกระจายอานาจเพื่อ
กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอานาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทาเอกสารที่
เอื้ออานวยให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัท
ไม่ให้สูญหายหรือนาไปใช้ในทางไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้นาประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน มีกาหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการที่รัดกุม
เหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีการทาธุรกรรมกับกรรมการเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ต้องผ่านขั้นตอนการ
อนุมัติโดยกรรมการอิสระและผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทาธุรกรรมตามระเบียบ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรฐานการบัญชี
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4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึกสรุปความเห็นของกรรมการ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและ
บัญชีต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
5.

ระบบการติดตาม
บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามผลการดาเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ได้ตั้งไว้เป็นราย
ไตรมาส การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่าเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้อง
จัดทารายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็น
สาระสาคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการ
ปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2556 ได้ให้
ความเห็นในด้านเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีว่า ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่
เพียงใดนั้น สานักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจาเป็น
เพื่อประโยชน์ในการกาหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสานักงานฯ ไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญในการ
แสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
สาหรับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้มีคุณกรกช วนสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 3
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน
โดยมี นายวิชิต แย้มบุญเรือง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พิพัฒนกุล และนายชนินทร์ เย็นสุดใจ เป็น
กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานของบริษัท
ในรอบปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระจานวน 4 ครั้ง โดยมี ผู้สอบบัญชี
ผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี การเงินและ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นที่มีสาระสาคัญ
ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี พ.ศ. 2556 ของบริษัท
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัท ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายบัญชี และแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี
เพื่อสอบถามความถูกต้องครบถ้วน และการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนรายการปรับปรุงต่างๆ ที่กระทบต่องบ
การเงิน ที่เป็นสาระสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายทางบัญชีการเงิน ร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติทางด้านบัญชี การประมาณการ และกาหนด
ตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้สามารถวัดผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจาปี พ.ศ. 2556 รับทราบรายงานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่มีจุดอ่อน เพื่อให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ร่วมสอบทานแผนการตรวจสอบประจาปี
พ.ศ. 2557 ซึ่งกาหนดบนพื้นฐานของการตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบต่องบการเงิน และการ
ดาเนินงานของบริษัทเป็นหลัก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทาและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ของหน่วยงานกากับดูแล นอกจากนั้น ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท ไม่มีรายการที่กระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระสาคัญ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
ฯ แล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญ
รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี จึงได้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
โดยมีค่าตอบแทนเป็นจานวน 735,000 บาท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป
(วิชิต แย้มบุญเรือง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ไพศาล พิพัฒนกุล)
กรรมการตรวจสอบ

(ชนินทร์ เย็นสุดใจ)
กรรมการตรวจสอบ
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บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
12. รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี 2554 - 2556 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 และ 2556 โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
ที่สาคัญ

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) ความจาเป็นในการทารายการ
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

นโยบายการกาหนดราคา / ความเห็น

กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์
(ประเทศไทย) :
1. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์
(ประเทศไทย) จากัด
(TOA)

รายได้จากการขาย

428.26

461.24

447.35

- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ
ถืออยู่ร้อยละ 36 ของบริษัท

ลูกหนี้การค้า สุทธิ

48.34

70.53

60.54

เป็นรายการค้าตามปกติ โดยที่
TOA ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท
เพื่อไปกระจายต่อตามร้านค้า
เครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง
ปลีก-ย่อย ทั่วประเทศ

- มีผู้บริหารจาก TOA เป็น
กรรมการบริษัท 2 ท่าน

เป็นราคาขายถึงผู้แทนจาหน่ายซึ่งเท่ากันทุกราย
ยกเว้นผลิตภัณฑ์กลุ่มเชนไดร้ท์สเตดฟาสและ
เชนไดร้ท์รักษาเนื้อไม้ที่ TOA ซื้อจากบริษัทใน
ราคาต่ากว่าที่ขายให้กับรายอื่นๆ ซึ่งเป็นตาม
โครงสร้างราคาเดิมที่ตกลงกันตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็น
กิจการของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จากการ
ที่ TOA เป็นผู้เปิดตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ประเภท
นี้ และมียอดขายสูงที่สุด
สาหรับส่วนลด TOA ได้รับส่วนลดเป้าการขาย
(Target Rebate) สาหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเชน
ไดร้ท์สเตดฟาสและเชนไดร้ท์สเปรย์ในสัดส่วน
สูงกว่าผู้แทนจาหน่ายรายอื่น โดยมีเป้าการขาย
เพื่อให้ได้ส่วนลดที่สูงกว่ารายอื่นเช่นกัน
เนื่องจากเป็นผู้แทนจาหน่ายที่มีปริมาณการซื้อ
สูงที่สุด

2. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

ค่าใช้จ่าย

- เป็นกรรมการของ TOA

ค่าที่ปรึกษา

3. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

ค่าใช้จ่าย

- เป็นกรรมการของ TOA

ค่าที่ปรึกษา

0

0.08

0.24

ค่าใช้จ่าย
ค่าที่ปรึกษา

0.48

0.48

0.60

0.24

0.16

เพือ่ ให้คาปรึกษาด้านการเงิน

20,000 บาทต่อเดือนสาหรับให้เวลาการทางาน
เดือนละประมาณ 10 ชั่วโมง โดยสัญญาสิ้นสุด
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555

เพื่อให้คาปรึกษาด้านการเงิน

20,000 บาทต่อเดือนสาหรับให้เวลาการทางาน
เดือนละประมาณ 10 ชั่วโมง สัญญามีอายุ 1 ปี
บริษัทสามารถต่ออายุสัญญาได้โดยแจ้งให้ที่
ปรึกษาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายใน 30 วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง

เพื่อให้คาปรึกษาในเรื่อง
นโยบายด้านการลงทุนและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

50,000 บาทต่อเดือน สาหรับการทางานเดือนละ
ประมาณ 16 ชั่วโมง สัญญามีอายุ 1 ปี โดยบริษัท
สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยแจ้งให้ทปี่ รึกษา
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30
วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง

0

- เป็นกรรมการของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ :
1. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ของบริษัทในสัดส่วนร้อย
ละ 16.64 ของบริษัท
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บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
ที่สาคัญ

2. นางมัทนา อึ้งสุประเสริฐ

ค่าใช้จ่าย

เป็นภรรยาของนายธวัช
อึ้งสุประเสริฐ

ค่าเช่าห้องชุด

3.นายวีระ ชินกนกรัตน์
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ของบริษัทในสัดส่วนร้อย
ละ 2.00 ของบริษัท

ค่าใช้จ่าย
ค่าที่ปรึกษา

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) ความจาเป็นในการทารายการ
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

นโยบายการกาหนดราคา / ความเห็น

0.216

0.216

0.216

บริษัทได้ทาการเช่าห้องชุด
ค่าเช่า 18,000 บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่าย
เลขที่ 6B3 อาคารชุดชื่อ “ริม ส่วนกลาง
หาดคอนโด” อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี เป็นสวัสดิการ
แก่ผู้บริหารระดับสูงและแขก
ของบริษัทฯ

0

0.06

0.72

เพื่อให้คาปรึกษาในเรื่อง
นโยบายด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพองค์กร

60,000 บาทต่อเดือน สาหรับการทางานเดือนละ
ประมาณ 24 ชั่วโมง สัญญามีอายุ 1 ปี โดยบริษัท
สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยแจ้งให้ทปี่ รึกษา
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30
วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง

20.18

39.72

48.88

เป็นราคาขายตามฐานราคาเดิมที่บริษัทฯ เคย
ส่งออกไปขายให้ลูกค้าในต่างประเทศ

9.99

26.79

17.65

เป็นรายการค้าตามปกติ โดยที่
เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสเตรเลเซีย
ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ เพื่อ
ไปกระจายต่อให้กับร้านค้าและ
ตัวแทนจาหน่ายในประเทศ
ออสเตรเลีย

บริษัทย่อย
(อัตราส่วนร้อยละ 50) :
1. บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล
ออสเตรเลเซีย จากัด

รายได้จากการขาย

- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
- มีกรรมการร่วมกัน
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Credit term 120 วันเและหากได้รับชาระจาก
ลูกค้าต่างประเทศเร็วก็ให้รีบชาระเข้ามาให้กับ
บริษัทฯ ก่อน

บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
12.1 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการของบริษทั ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการทารายการระหว่างกันกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ทปี่ ระชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ
รายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่าง
กันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2547 วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 มีมติกาหนดมาตรการอนุมตั ิรายการ
ระหว่างกัน โดยพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้น
เป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน
เป็นดังนี้
1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ
รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ เช่น การขายผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนลด เป็นต้น เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น บริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตั ิให้เป็นไปตาม
ลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดทีเ่ หมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล
และสามารถตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และนาเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พจิ ารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตั ิดังกล่าว
2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครัง้ คราว
รายการพิเศษทีเ่ กิดขึน้ เป็นครั้งคราว เช่น การกู้ยืมเงินจากกรรมการหรือผู้ถือหุน้ การซื้อสินทรัพย์ถาวร
จากบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง เป็นต้น บริษทั จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะนาไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการทารายการของคณะกรรมการหรือผู้ถือ
หุ้นแล้วแต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ทั้งนีฝ้ ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั จะทาการสุ่มตรวจรายการที่เกิดขึน้
และนาเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจางวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ บริษทั จะเปิดเผยรายการระหว่าง
กันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ผู้สอบบัญชี
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3104
สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบ/สอบทาน งบการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคมของปี 2554 - 2556 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่
ละปีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ส่วนที่ 3 หน้า 1

บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556

31 ธันวาคม 2554
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสมสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น

31 ธันวาคม 2555

หน่วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556

75,741
55,141
124,554
148,184
403,619

11.34%
8.26%
18.65%
22.19%
60.44%

53,052
30,112
140,322
188,910
412,396

7.76%
4.40%
20.52%
27.63%
60.31%

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

14.99%
9.01%
15.48%
22.26%
61.75%

262,359
0
1,834
264,192
667,812

39.29%
0.00%
0.27%
39.56%
100.00%

268,315
2,376
656
271,346
683,742

39.24%
0.35%
0.10%
39.69%
100.00%

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

37.75%
0.39%
0.12%
38.25%
100.00%

198,899
10,925
209,823

29.78%
1.64%
31.42%

179,431
7,432
186,863

26.24%
1.09%
27.33%

204,070
8,553
212,623

26.52%
1.11%
27.63%

8,334
8,334
218,158

1.25%
1.25%
32.67%

8,476
8,476
195,339

1.24%
1.24%
28.57%

11,761
11,761
224,384

1.53%
1.53%
29.16%

150,000
87,600
15,000
196,939
192
449,731
(77)
449,654
667,812

22.46%
13.12%
2.25%
29.49%
0.03%
67.34%
(0.01%)
67.33%
100.00%

150,000
87,600
15,000
238,094
485
491,179
(2,775)
488,403
683,742

21.94%
12.81%
2.19%
34.82%
0.07%
71.84%
(0.41%)
71.43%
100.00%

150,000
87,600
15,000
291,269
2,461
546,329
(1,101)
545,228
769,613

19.49%
11.38%
1.95%
37.85%
0.32%
70.99%
(0.14%)
70.84%
100.00%

ส่วนที่ 3 หน้า 2

บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554, 2555, 2556
หน่วย : พันบาท

ปี 2554
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ย (ล้านหุ้น)
ราคาพาร์ (บาท)

ปี 2555

ปี 2556

951,789
3,136
954,925

99.67%
0.33%
100.00%

1,063,100
3,340
1,066,439

99.69%
0.31%
100.00%

1,066,518
3,991
1,070,509

693,438
156,224
849,663
105,262
0
28,461
76,801
77,146
(345)
76,801
0.51
150
1

72.62%
16.36%
88.98%
11.02%
0.00%
2.98%
8.04%
8.08%
(0.04%)
8.04%

755,437
186,012
941,449
124,990
0
31,341
93,649
96,347
(2,698)
93,649
0.64
150
1

70.84%
17.44%
88.28%
11.72%
0.00%
2.94%
8.78%
9.03%
(0.25%)
8.78%

744,342
177,150
921,491
149,018
0
29,668
119,350
117,675
1,675
119,350
0.78
150
1

ส่วนที่ 3 หน้า 3

99.63%
0.37%
100.00%
0.00%
69.53%
16.55%
86.08%
13.92%
0.00%
2.77%
11.15%
10.99%
0.16%
11.15%

บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554, 2555, 2556
หน่วย: พันบาท
ปี 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
รายการปรับปรุง
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
ค่าเสื่อมราคา
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือกลับรายการ
(กาไร)ขาดทุนที่เกิดจากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
ประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)จากการดาเนินงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนที่ 3 หน้า 4

ปี 2555

ปี 2556

105,262

124,990

149,018

0
0
(29)
14,384
(346)
224
0
(382)
2,167
121,279

0
12,819
0
15,001
73
712
0
2
1,860
155,458

(86)
7,561
(10,646)
16,631
481
0
(308)
520
4,104
167,275

(4,030)
(23,180)
(894)

(28,661)
(41,438)
1,178

23,993
17,909
(273)

30,835
(5,069)
118,941
(31,792)
87,149

(19,413)
(1,719)
65,406
(33,902)
31,504

16,566
(819)
224,651
(29,143)
195,508

112
673
(8,255)
(7,470)

25,028
1,440
(22,454)
4,014

(39,182)
2,178
(33,586)
(70,590)

(45,000)
(45,000)

(58,500)
(58,500)

(64,500)
(64,500)

209
34,888
40,853
75,741

293
(22,689)
75,741
53,052

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

บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราส่วนทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556
ปี 2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
1 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
3 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
4 ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
5 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
6 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
7 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
8 ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
9 Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
10 อัตรากาไรขั้นต้น (%)
11 อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
12 อัตรากาไรสุทธิ (%)
13 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
14 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
15 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
16 อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

ส่วนที่ 3 หน้า 5

ปี 2555

ปี 2556

1.92
1.22
7.64
47.77
4.68
77.99
3.49
104.69
21.07

2.21
1.20
7.58
48.18
4.00
91.25
4.21
86.69
52.74

2.24
1.43
8.95
40.77
4.35
83.91
3.65
100.07
24.61

27.14%
11.06%
8.11%
17.16%

28.94%
11.76%
9.06%
19.73%

30.21%
13.97%
11.03%
21.58%

11.55%
29.20%
1.43

14.09%
35.51%
1.55

15.29%
39.97%
1.39

บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราส่วนทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556
ปี 2554
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
17 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (เท่า)
18 อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)
19 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share Analysis)
20 จานวนหุน้ (พันหุ้น)
21 ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท)
22 มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
23 กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราการเจริญเติบโต (Growth Ratio)
24 สินทรัพย์รวม (%)
25 หนี้สินรวม (%)
26 ส่วนของผู้ถือหุน้ รวม (%)
27 รายได้จากการขาย (%)
28 ต้นทุนขาย (%)
29 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)
30 กาไรสุทธิ (%)

ส่วนที่ 3 หน้า 6

ปี 2555

ปี 2556

0.49
60.28%

0.40
65.62%

0.41
54.61%

150,000
1.00
3.00
0.51

150,000
1.00
3.26
0.64

150,000
1.00
3.63
0.78

9.05%
18.89%
4.84%
14.75%
20.40%
4.75%
0.02%

2.03%
-10.46%
8.09%
11.69%
8.94%
19.07%
26.08%

12.56%
14.87%
11.63%
0.32%
-1.47%
-4.767%
22.14%

บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 ผลการดาเนินงาน
ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 1,066.52 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 จากงวดเดียวกันของ
ปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 1,063.10 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มรักษาเนื้อไม้จานวน
177.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.60 ของรายได้จากการขายรวม รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มกาจัดแมลง
จานวน 709.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.56 ของรายได้จากการขายรวม รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มทา
ความสะอาดจานวน 157.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.74 ของรายได้จากการขายรวม และรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ จานวน 22.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.10 จากรายได้จากการขายรวม ทั้งนี้การ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายรวมเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการส่งเสริมการขาย และการ
เติบโตของยอดขายตลาดส่งออกต่างประเทศ
ต้นทุนขายรวมของบริษัทฯ ในปี 2556 เท่ากับ 744.34 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายรวมต่อรายได้
จากการขายรวมที่ร้อยละ 69.79 ต้นทุนขายรวมในงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 755.44 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 71.06 ของรายได้จากการขายรวม บริษัทฯมีต้นทุนขายต่าลง เนื่องจากการแข็งตัวขึ้นของค่าเงินบาทและ
ราคาน้ามันที่ลดลงทาให้ราคาวัตถุดิบลดลง ประกอบกับความพยายามในการบริหารต้นทุนของวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์อื่นๆ โดยคงคุณภาพสินค้าเท่าเดิม
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 และปี 2555 เท่ากับ 177.15 ล้านบาทและ 186.01 ล้านบาท
ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 ต่ากว่างวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียในปีก่อน ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในช่วงที่ภาวะ
เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้กาไรสุทธิรวมของบริษัทฯ ในปี 2556 เท่ากับ 117.67 ล้านบาทหรือคิด
เป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 11.03 และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 96.35 ล้านบาทหรือคิด
เป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 9.06 ของรายได้จากการขาย กาไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.14 มีผลหลักมาจาก
ต้นทุนสินค้าที่ลดลงมาก
(1) รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายที่ปรากฏในงบการเงินเป็นตัวเลขหลังหักส่วนลดทีอ่ ิงกับเป้าหมายยอดซื้อจากผู้แทนจาหน่าย
รายได้จากการขายของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากการส่งเสริมการ
ขายที่มากขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ เองยังได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้าให้ดีขึ้นจึงทาให้ได้รับการตอบ
รับจากลูกค้าได้ดีขึ้น รายได้จากการขายในปี 2556 เท่ากับ 1,066.52 ล้านบาท สูงกว่ารายได้จากการขายในปี
2555 ที่มียอดขายเท่ากับ 1,063.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 เนื่องจากการที่บริษัทแต่งตั้งตัวแทนหน่าย
ประจาเขตหรือ Zone Distributors ทาให้บริษัทฯ มีเครือข่ายครบทุกจังหวัดในประเทศไทย ครอบคลุมร้านค้า
เกือบทุกประเภท ซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่ทาให้กระจายสินค้าได้ดีขึ้น ผู้บริโภครู้จักและยอมรับผลิตภัณฑ์ได้
รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายรุกเข้าไปในตลาดใหม่ๆ เช่น ตลาดเคมีเกษตร และตลาดส่งออก ซึ่งมี
ส่วนทาให้ยอดขายสูงขึ้น
โดยหลักรายได้ของบริษัทฯ มาจากผลิตภัณฑ์ 5 อันดับแรก มาจากกลุ่มเชนไดร้ท์สเปรย์ร้อยละ 44 เชนไดร้ท์
รักษาเนื้อไม้ร้อยละ 15 เชนไดร้ท์สเตดฟาสร้อยละ 12 กลุ่มแชมพูสุนัขร้อยละ 9 กลุ่มทีโพล์ร้อยละ 4 ซึ่งในปี
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2556 รวมกันสร้างรายได้จากการขายสูงถึง 894 ล้านบาทให้กับบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 ของ
รายได้จากการขายทั้งหมด
(2) รายได้อื่น
บริษัทฯ มีรายได้อื่น เท่ากับ 3.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน 0.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 โดยมี
สัดส่วนต่ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็น รายได้ดอกเบี้ยรับจากการลงทุนระยะสั้น รายได้
จากการขายเศษวัสดุ กาไรจากการขายทรัพย์สิน และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
(3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนขายหลักของบริษัทได้แก่ต้นทุนของวัตถุดิบซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85 ของต้นทุนขายรวม โดยมีต้นทุนขาย
อื่นๆ ได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น วัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงที่สุดได้แก่บรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือสารออก
ฤทธิ์เข้มข้น (Active Technical Materials) ซึ่งเป็นวัตถุดิบนาเข้า และสารทาละลาย (Solvent) ในปี 2556
วัตถุดิบ 3 ประเภทมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 44.93 ร้อยละ 33.69 และร้อยละ 21.38 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด
ตามลาดับ
ต้นทุนราคาวัตถุดิบประเภทสารออกฤทธิ์เข้มข้นมีความผันผวนค่อนข้างต่าคือบริษัทสามารถเลือกซื้อจากหลาย
แหล่งทั้งแหล่งที่มีราคาสูงแต่มีการถ่ายทอดข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical data) อย่างยุโรป และญี่ปุ่น และ
จากแหล่งที่มีราคาต่าได้แก่ จีนและอินเดีย ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุนทางด้านเทคนิคน้อย ในปี 2556 บริษัทฯมี
ต้นทุน ขายต่าลง เนื่องจากการแข็งตั วขึ้น ของค่าเงินบาทและราคาน้ามัน ที่ลดลงท าให้ ราคาวัต ถุดิบ ลดลง
ประกอบกับความพยายามในการบริหารต้นทุนของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ โดยคงคุณภาพสินค้าเท่าเดิม
ทาให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.94 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 30.21 ในปี
2556
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 177.15 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.61 ของ
รายได้จากการขาย) ซึ่งลดลงประมาณ 8.86 ล้านบาทจากในปี 2555 หากวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะพบว่ามี
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 11.59 ล้านบาทของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย ในปีก่อน ค่าใช้จ่าย
โฆษณาและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น 7.83 ล้านบาท ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมี
ความไม่แน่นอนสูง
(4) กาไร
กาไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2556 และปี 2555 เท่ากับ 117.67 ล้านบาท และ 96.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
กาไรสุทธิร้อยละ 11.03 และ 9.06 ตามลาดับ กาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 21.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.13 กาไร
สุทธิปรับเพิ่มขึ้นมากมีสาเหตุมาจากต้นทุนสินค้าที่ลดลงมาก
(5) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
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ในปี 2556 อั ตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้ น ปรับตั วเพิ่มขึ้ นมาก มี สาเหตุ หลั กมาจากอัต รากาไรขั้นต้น ที่เพิ่มขึ้ น
อย่างไรก็ตามผู้บริหารมีนโยบายที่จะพยายามรักษาผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่สูง โดยพยายาม
จ่ายเงินปันผลในระดับสูง
ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจนในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ประกอบกับการพิจารณาจากผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดในแต่ละช่วง สาหรับผลการดาเนินงานของปี
2554 - 2556 บริษัทฯ ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการดาเนินงาน
ของปี
2554
2555
2556
เฉลี่ย

กาไรสุทธิ
(ล้านบาท)
77.15
96.35
117.67
97.06

เงินปันผล
(ล้านบาท)
46.5
63.0
66.0
58.5

อัตราการ
จ่าย
60.27%
65.62%
54.61%
60.17 %

สาหรับการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2554 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการ
จ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกเป็นเงิน 18 ล้านบาท และครั้งที่ 2 สาหรับผลประกอบการ
งวด 6 เดือนหลังเป็นเงิน 28.5 ล้านบาท ส่วนการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2555 แบ่งเป็นการ
จ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกเป็นเงิน 30 ล้าน
บาท และครั้งที่ 2 สาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังเป็นเงิน 33 ล้านบาท ส่วนการจ่ายเงินปันผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานปี 2556 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลสาหรับผล
ประกอบการงวด 6 เดือนแรกเป็นเงิน 31.5 ล้านบาท และครั้งที่ 2 สาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังเป็น
เงิน 34.5 ล้านบาท
14.2 ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 769.61 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จานวน
85.87 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 12.56 โดยมี (1) สินทรัพย์หมุนเวียนมูลค่า 475.21 ล้านบาทหรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 61.75 ของสินทรัพย์รวมและ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่า 294.40 ล้านบาทหรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 38.25 ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 62.81 ล้านบาทหรือร้อยละ 15.23 มีสาเหตุหลักเนื่องจากเงินสดและเงินลงทุน
ชั่วคราวเพิ่มขึ้น 101.62 ล้านบาทหรือร้อยละ 122 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 23.05 ล้านบาท หรือร้อยละ
8.50 มีสาเหตุหลักมาจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สานักงาน
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(2) หนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 224.38 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จานวน 29.04
ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 14.87 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีส่วนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 545.23 ล้านบาทเพิ่มขึน้ จากสิ้นปี 2555 จานวน
56.83 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 11.64 โดยเป็นผลมาจาก 1) กาไรสุทธิประจาปีจานวน 121.33 ล้านบาท 2)
การจ่ายเงินปันผลจานวน 64.50 ล้านบาท
(3) สภาพคล่องและกระแสเงินสด
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมการดาเนินงานในปี 2556 จานวน 195.51 ล้านบาทประกอบด้วย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินการดาเนินงานจานวน 167.27 ล้านบาท
สินทรัพย์จากการดาเนินงานลดลง 41.63 ล้านบาทและหนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น 15.75 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 70.59 ล้านบาทในเงินลงทุนและค่าซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ และมีกระแส
เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 64.50 ล้านบาทซึ่งมาจากเงินปันผลจ่าย 64.50 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปีเท่ากับ 53.05 ล้านบาท ทาให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ 31ธันวาคม
2556 จานวน 115.40 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2556 สูงกว่าปี 2555 โดยอัตราส่วนสภาพคล่อง
เพิ่มขึ้นจาก 2.21 เท่าเป็น 2.24 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจาก 1.20 เท่าเป็น 1.43 เท่า สาเหตุ
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
(3) รายจ่ายลงทุน
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) ในช่วงปี 2547-2550 จัดว่าเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจาก
บริษัทฯ มีแผนขยายกาลังการผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดในปี 2550 โดยบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน 18
ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ไว้แล้วในช่วงเดือนธันวาคม 2546 เพื่อเป็นฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาดและวางแผนที่จะย้ายสายการผลิตผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมาจากโรงงานในปัจจุ บันและขยาย
กาลังการผลิตเพิ่มเติมในกลุ่มสินค้าอื่นเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าทีเ่ พิ่มขึน้ ได้ ใน
ปี 2548 บริษัทฯ ได้ทาการลงทุนสร้างคลังสินค้าบนโรงงานเดิมซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นเงินประมาณ 45
ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทาการซื้อเครื่องบรรจุสเปรย์ (Automatic Aerosol Filling Line) จากประเทศ
อังกฤษที่มีมูลค่ากว่า 30 ล้านบาทในปี 2549 เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตสินค้าสเปรย์กาจัดแมลงในบ้านเรือนที่มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาโดยตลอดจากการตอบรับที่ดี ของผู้บริโภค ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ทาการก่อสร้าง
โรงงานผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมูลค่าทั้งโครงการ 60 ล้านบาท ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ ได้ลงทุนครบถ้วนตาม
แผนที่ได้วางไว้แล้ว ทาให้มูลค่าสินทรัพย์คงที่หยุดขยายตัวอย่างมีนัยสาคัญตั้งแต่ปี 2551
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(4) แหล่งที่มาของเงินทุน
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะของเงินทุน กล่าวคือ กรณี
รายจ่ายลงทุนต่างๆ ของการขยายโครงการ บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนระยะยาว และบริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินกู้
ระยะสั้นในกรณีเงินทุนหมุนเวียน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ มาจากส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 29.16 และร้อยละ 70.84 ตามลาดับ
จะเห็นว่าส่วนของหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้ น จึง
ทาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับเดิมเล็กน้อยที่ 0.40 มาเป็น 0.41 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้นเป็น 545.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.64 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงิน 64.50 ล้านบาท เมื่อรวมกับกาไรสุทธิที่ได้รับจากการดาเนินงานปี 2556 ทา
ให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 56.83 ล้านบาท
14.3 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ผลักดันความสาเร็จของบริษัทมาโดยตลอด
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จาเป็นต้องมีการเสนอรูปใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์เดิม
ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงหลังจากออกขายจนเป็นที่ นิยมติดตลาดแล้ว ผู้บริหารจึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะ
เพิ่มจานวนสินค้าที่มีเสนอให้กับผู้บริโภคไม่ต่ากว่า 5 สินค้าต่อปี ทั้งจากการเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
เดิมและจากการพัฒนาสินค้าใหม่ ซึ่งจะช่วยบริษัทเข้าถึงความต้องการที่มีอยู่เดิมแต่ไม่มีสินค้าเสนอและเข้าถึ ง
ตลาดใหม่ๆ ที่บริษัทยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบัน
(2) การขยายกาลังการผลิต
ในปี 2546 เพื่อรองรับยอดขายที่คาดว่าจะเติบโตในช่วง 4-5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จึงได้มีแผนการที่จะขยายกาลัง
การผลิตตั้งแต่ในช่วงปี 2547-2550 โดยการก่อสร้างโรงงานใหม่บนที่ดิน 18 ไร่ที่ซื้อไว้ในช่วงเดือนธันวาคม
2546 ใช้เงินลงทุนในโรงงานรวม 60 ล้านบาท โรงงานใหม่นี้จะใช้เป็นฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดทั้งหมด ซึ่งทาให้บริษัทสามารถขยายกาลังการผลิตในสายอื่นๆ ได้ในโรงงานเดิม
สาเหตุที่บริษัทให้ความสาคัญกับกาลังการผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์ทาสะอาดเป็นพิเศษคือการที่ผู้บริหาร
เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้ ปัจจุบันรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ทาความสะอาดมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 14.74 ของรายได้จากการขายทั้งหมดคือประมาณ 157 ล้านบาทต่อปีซึ่ง
ต่ามากหากเทียบกับมูลค่าตลาดรวมที่มี มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที
โพล์และเชนการ์ดที่มีชื่อที่ติดตลาดมานานแล้ว ผู้บริหารเชื่อว่าจากการเพิ่มงบประมาณทางด้านการตลาด จะทา
ให้มูลค่าการขายในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเพิ่มขึ้น หากยอดขายเป็นดังคาด อาจส่งผลต่อผล
การดาเนินงานในด้านความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึ้นได้อีก
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(3) การพัฒนาช่องทางการจาหน่าย
หลังจากที่บริษัทได้แต่งตั้งผู้แทนจาหน่ายเขตได้ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศในช่วงเดือนธันวาคม 2546
ช่องทางการจาหน่ายของบริษัทโดยรวมจึงมีประสิทธิภาพขึ้นโดยเฉพาะในเขตภูมิภาคที่ไ ด้รับการสนับสนุน
จากผู้แทนจาหน่ายที่มีความคุ้นเคยและความชานาญพื้นที่ในแต่ละเขต การเติบโตของยอดขายในเขตนอก
กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเป็นแรงสาคัญในการผลักดันให้บริษัทมีรายได้สู่ระดับที่สูงกว่า 1,000 ล้านบาทต่อ
ปี อย่างไรก็ตามหากการพัฒนาช่องทางการจาหน่ายไม่เป็นดังเป้ าหมาย เนื่องจากอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง อาจส่งผลต่อการรับรู้รายได้ที่คาดหมายล่าช้าลง นอกจากนี้ในปี 2549
บริษัทยังได้วางแผนในการขยายตลาดเคมีเกษตรและตลาดส่งออกเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยการใช้ความรู้ความ
ชานาญด้านเคมีป้องกันและกาจั ดแมลงและใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมแล้วเป็นฐานในการเจาะเข้าไปในตลาด
ดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดหาทีมงานบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในตลาดสินค้าดังกล่าวเข้ามาร่วมงานในปี 2549
โดยในปี 2552 บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อตั้งบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียเพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการ
ส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งทาให้ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้น
(4) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ต้นทุนวัตถุดิบถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการผลิตคือ คิดเป็นร้อยละ 85 ของต้นทุนขาย วัตถุดิบหลัก อาทิเช่น ก๊าซ
หุงต้ม (LPG) และสารทาละลาย (Solvent) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะผันผวนมากในอนาคตเช่นเดียวกับในช่วง 2-3 ปีที่
ผ่านมา เพราะความไม่แน่นอนของภาวะตลาดโลกทั้งในเรื่องปริมาณการผลิตและปริมาณความต้องการของ
วัตถุดิบแต่ละรายการ ราคาวัตถุดิบสามารถผันผวนได้ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท
ฯ ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดัง กล่าวบริษัทฯ ได้เน้นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการทางานในหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิด เช่น การเปลี่ยนระบบการจัดซื้อและควบคุมการผลิตสินค้า เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพและลดรายจ่ายลง
เป็นต้น
(5) ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
จากการที่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อการอุปโภคมีภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากทั้งในตลาดสเปรย์กาจัดแมลง
และตลาดผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด มีผลให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายเพื่อการแข่งขัน
และเพิ่มระดับยอดขาย จึงมีผลกระทบต่อ การดาเนินงานของบริษัทฯ พอสมควร บริษัทฯ จึงได้วางแผนลด
ความเสี่ยงด้วยการรุกเข้าสู่ตลาดใหม่และผสมผสานการนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง โดยใช้
ข้อได้เปรียบของตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างดีแล้ว และสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าให้ได้
ลึกและทั่วถึงในเวลาที่สั้นที่สุด
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
ของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น”
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

-

วรสิทธิ์ เคหะเสถียร -

2. นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ

กรรมการผู้จัดการ

- จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ -

เลขานุการบริษัท

- วรสิทธิ์ เคหะเสถียร -

ผู้รับมอบอานาจ

1. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

ส่วนที่ 3 หน้า 13

บริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ทั้ ง นี้ ม า ต ร า 8 9 / 2 0 * * * แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ พ . ศ . 2 5 3 5
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้ กรรมการและ
ผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสาคัญหรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท หรื อ รายงานอื่ น ใดที่ ต้ อ งเปิ ด เผยตามมาตรา 56 หรื อ มาตรา 199 โดยมิ ไ ด้ จ ากั ด
ความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถู กต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่ า ง ไร ก็ ดี กร ร มการ ห รื อ ผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง สามาร ถพิ สู จ น์ ได้ ว่ าโ ดยต าแ ห น่ ง ห น้ าที่ ต น ไม่ อ าจ ล่ ว ง รู้
ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช้ บั ง คั บ กั บ บริ ษั ท ที่ อยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของหมวด 3/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

ส่วนที่ 3 หน้า 14

บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด(มหาชน)
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล / ตาแหน่ง

อายุ สัดส่วน
(ปี) การถือหุ้น

1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
ประธานกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Mr. Chanin Yensudchai
Chairman of The Board of
Director, Audit committee and
Independent Director
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2. นายไพศาล พิพัฒนกุล
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Mr. Phaisan Phipatanakul
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee, Audit
Committee and Independent
Director
3. นายวิชิต แย้มบุญเรือง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
Mr. Vichit Yamboonruang

71

73

-

-

-

ประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
2555 - 2556
ประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัท
บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาค
ตะวันออก
กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์
เนชั่นแนล
บมจ. ยานภัณฑ์

พลังงานและสาธารรูปโภค

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
2536 - 2546
กรรมการผู้จัดการ

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

บจก. ศักดิ์ไชยสิทธิ์

ผลิตเคมีภัณฑ์

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์
บมจ. จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล

พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โรงกลั่นน้ามัน
ธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

2553 - 2555

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2552 - 2553

กรรมการ

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

การแพทย์
ยานยนต์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันวู
สเตอร์โพลีเทคนิค วูสเตอร์ แมสซสซู
เซท สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- หลักสูตร DCP จาก Thai- IOD
- หลักสูตร DAP จาก Thai- IOD
- หลักสูตร RCP จาก Thai- IOD
- หลักสูตร RCC จาก Thai- IOD
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DAP จาก Thai- IOD

- ปริญญาเอก School of Public and
International Affairs, University of
Pittsburgh สหรัฐอเมริกา
- Master of Economics, Columbia
University สหรัฐอเมริกา

บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด(มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล / ตาแหน่ง

อายุ สัดส่วน
(ปี) การถือหุ้น

Chairman of Audit Committee and
Independent Director

4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
Mr. Prachak Tangkaravakoon
Director

5. นายขจร ตรีสุโกศล
กรรมการ
Mr. Kajohn Trisukosol
Director
6. นายวีระ ชินกนกรัตน์
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
Mr. Veera Chinkanokrat
Director
7. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
Mr. Vonnarat Tangkaravakoon
Director

ประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

71

400

2539 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2532 - ปัจจุบัน
2532 - ปัจจุบัน
2531 - ปัจจุบัน
2520 - ปัจจุบัน
71 6,000,000 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานบริหาร
ประธานบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ

บจก. โกลเบิลบอนด์

สื่อสาร
ผู้แทนจาหน่ายคอมพิวเตอร์

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
บจก. ทาคาตะ-ทีโอเอ
บจก. ทีโอเอ-ยูเนี่ยน เพ้นท์(ประเทศไทย)
บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์
บจก. ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์)
บจก. ทีโอเอ-แซนเกียว อินดัสตรีส์
บจก. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตเข็มขัดนิรภัย
จาหน่ายสีทาเฟอร์นิเจอร์
ผลิตและจาหน่ายกาวอัลคิล, ลาเทกซ์
จาหน่ายสีชนิดต่างๆ
ผลิตกระดาษทรายน้า
ผลิตและจาหน่ายสีประเภทต่างๆ
ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

58 3,000,000 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
2539 - 2555
รองกรรมการผู้จัดการและ
บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
รักษาการผู้อานวยการโรงงาน

ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

42

ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจาหน่ายสีประเภทต่างๆ
ผลิตและจาหน่ายกาวอัลคิล, ลาเทกซ์
จาหน่ายรถยนต์

240,800 2555 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานบริษัท
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
บจก. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บจก. ทีโอ เคมีคอล อินดัสตรีส์
บจก. ไอทีโอเอ ออโต้เซลส์

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร DCP จาก Thai- IOD
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- หลักสูตร DAP จาก Thai- IOD

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จงซิง (ไต้หวัน)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร DCP จาก Thai- IOD
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด(มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล / ตาแหน่ง

อายุ สัดส่วน
(ปี) การถือหุ้น

8. นายพัฒนา สุคนธรักษ์
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
Mr. Patana Sukontarug
Director

31

9. นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
Mr.Sukun Tanticharoenkiat
Director and Managing Director

52

54
10. นายภิญโญ วิทิตยานนท์
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
Mr.Pinyo Vititayanon
Ass. Product Development and
Industrial Market Director
45
11. นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายขายและ
การตลาด
Mr. Pravit Techavijit
Ass. Sales and Marketing Director

ประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา

ช่วงเวลา
1,153,900 2556 - ปัจจุบัน
2555 - 2556
2551 - 2554
2548 - 2549

-

ตาแหน่ง
กรรมการ
นักวิเคราะห์
วิศวกรวิเคราะห์
วิศวกรจัดซื้อ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
2544 - 2555
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และขาย
อุตสาหกรรม
2532 - 2544
ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย

30,000 2547 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
2546 - 2547
ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์
พิเศษ
2539 - 2546
ผู้จัดการ ผลิตภัณฑ์พิเศษ
-

2547 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายขาย
และการตลาด
2546 - 2547
ผู้จัดการตราสินค้า

บริษัท
บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. ปตท.เคมีคอล
บมจ. ไทยออยล์

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
บจก. บีเอเอสเอฟ
บจก. อเมริกัน ไซอานามิค
บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
บจก. ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์
ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์
พลังงานและสาธารณูปโภค

- ปริญญาโท การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน มหาวิทยาลัย Greenwich
อังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร Auburn University, USA
ผลิตและจาหน่ายน้ามันและเคมีภัณฑ์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร DCP จาก Thai- IOD
ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์และเกษตร - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เกษตร-กีฏ
วิทยา) มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชย์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด(มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล / ตาแหน่ง
12. นายชูพงศ์ สุขสมบูรณ์
ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม
อาวุโส
Mr.Chupong Suksomboon
Senior Production and
Engineering Manager
13. นายสัญญา หาญสุโพธิพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและระบบ
คุณภาพ
Mr.Sanya Hansupotipun
Purchasing and Quality Control
Manager
14. นางสาวนภสร ปัญจเชษฐกุล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Ms. Napasorn Panchachettakul
Resource Management Manager

อายุ สัดส่วน
(ปี) การถือหุ้น
51

50

50

15. นางสาวอมรรัตน์ กีรติไพบูลย์ 49
ผู้จัดการแผนกออกแบบบรรจุภัณฑ์
และพาณิชย์ธุรกิจ
Ms. Amornrat Keeratipybool
Packaging Design and E-Business
Manager

-

-

-

-

ประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา

คุณวุฒิการศึกษา

ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2541 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายผลิตและ
วิศวกรรมอาวุโส
2532 - 2540
ผู้จัดการแผนกเทคนิค และ
ซ่อมบารุง

บริษัท
บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

บจก.ล็อกซเล่ย์ อลูมิเนียมและวิศวกรรม

ติดตั้ง ผนัง กระจก อาคารสูง

2556 - ปัจจุบัน ผูจ้ ัดการฝ่ายจัดซื้อและระบบ
คุณภาพ
2543 - 2556
รองกรรมการผู้จัดการ

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

บจก. คิวแฟค

ผลิตสารเคมีทางการเกษตร

2548 - ปัจจุบัน ผูจ้ ัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผูจ้ ัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2547 - 2548
และงานธุรการ

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

ผลิตและจาหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

บจก. ฐานการพิมพ์

ผลิตสิ่งพิมพ์

2541 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และพาณิชย์ธุรกิจ
2535 - 2540 ผู้อานวยการฝ่ายบริหารงาน
ลูกค้า

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์

บจก. เจนิซิส แอดเวอร์ไทซิ่ง

โฆษณา

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- ปริญญาโท ออกแบบอุตสาหกรรม Pratt
Institute New York สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ โฆษณาและ
การตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด(มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล / ตาแหน่ง
16. นายสุทิน วาดนะรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและงาน
ธุรการ
Mr.Sutin Wadnarat
IT and Administration Manager
17. นายชาญเดช ปั้นตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
Mr.Chandech Pantrakul
Accounting Manager
18. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
เลขานุการบริษัท, ผู้จัดการฝ่าย
การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
Mr. Thakerngbol Laobisuddhi
Company Secretary, Finance and
Investor Relation Manager

อายุ สัดส่วน
(ปี) การถือหุ้น
47

-

46

5,800

38

-

ประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา

คุณวุฒิการศึกษา

ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2543 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ และ
งานธุรการ
2534 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท
บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์

บจก. แพมโก้

ที่ปรึกษาทางบัญชี

2539 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2535 - 2539 เจ้าหน้าที่บัญชี

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
บจก. เชลล์ แห่งประเทศไทย

ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์
ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน
University of Exeter อังกฤษ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงิน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร DCP จาก Thai- IOD
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท

2547 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่าย บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
2546 - 2547
นักวิเคราะห์อาวุโส
บรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรม แห่ง
ประเทศไทย

หมายเหตุ: นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เป็นบุตรนายประจักษ์ ตัง้ คารวคุณ

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

สถาบันการเงิน

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด(มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ
นายวีระ ชินกนกรัตน์
นายพัฒนา สุคนธรักษ์
นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
นายขจร ตรีสุโกศล
นายไพศาล พิพัฒนกุล
นายวิชิต แย้มบุญเรือง
นายภิญโญ วิทิตยานนท์
นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์
นายชูพงศ์ สุขสมบูรณ์
นายสัญญา หาญสุโพธิพันธ์
นางสาวนภสร ปัญจเชษฐกุล
นางสาวอมรรัตน์ กีรติไพบูลย์
นายสุทิน วาดนะรัตน์
นายชาญเดช ปั้นตระกูล
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

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

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
TOA
D

X, D, M

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

บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (TOA) ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายสีทาบ้าน สีอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์
และจาหน่ายสีทาบ้าน

เอกสารแนบ 2 หน้า 2

บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เพื่อทาหน้าทีป่ ฏิบตั ิงาน
เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เป็นผู้รับมอบหมายจากบริษทั ธรรมนิติ ให้เป็นผู้ดูแล
งานตรวจสอบภายในของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวกรกช วนสวัสดิ์
ผู้จัดการ
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขวิทยาการคอมพวิเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี
- อมรมประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายใน CPIAT
ประสบการณ์ทางาน - 10 ปี ด้านการตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ไม่มี

เอกสารแนบ 4 หน้า 1

บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 5
อื่นๆ

ไม่มี

เอกสารแนบ 5 หน้า 1

