
  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

 

                                                                                                                                                                                    

แบบ 56-1 
 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

 

สารบัญ 
 หัวข้อ หน้า 
 
ส่วนที ่1  การประกอบธุรกจิ 
 
 1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 1 
 2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 6 
 3. ปัจจยัควำมเส่ียง 28 
 4. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ 30 
 5. ขอ้พิพำททำงกฎหมำย 30 
 6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน 31 
 
ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 
 7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 1 
 8. โครงสร้ำงกำรจดักำร 2 
 9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 9 
10. ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 21 
11. กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียง 21 
12. รำยกำรระหวำ่งกนั 25 

 
ส่วนที ่3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
13. ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 1 
14. กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 6 

 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั  
เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษทัยอ่ย   
เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยใน และหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแล 
 กำรปฏิบติังำนของบริษทั (Compliance)   
เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์น 
เอกสำรแนบ 5 อ่ืนๆ 



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 1 

ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั มหำชน (“บริษทั”) ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย
เคมีเคหะภณัฑท่ี์ใชใ้นบำ้นเรือน อุตสำหกรรม สำธำรณสุขชุมชน และเคมีเคหะภณัฑเ์พื่อกำรเกษตร ก่อตั้งข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 1 ธันวำคม 2538 ดว้ยทุนจดทะเบียน 30 ลำ้นบำท โดยกลุ่มบริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) ซ่ึงประมูลซ้ือธุรกิจเคมีเคหะภณัฑบ์ำงส่วนจำกบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั ประกอบดว้ยกลุ่ม
ผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัปลวกเชลลไ์ดร้ท ์(Shelldrite) ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดอเนกประสงคที์โพล ์(Teepol) 
แชมพูสุนขัเชนกำร์ด (Chaingard) กลุ่มสำรก ำจดัแมลงสำธำรณสุขชุมชนวำโปน่ำ (Vapona) และน ้ ำยำฉีดหรือแช่
รักษำเน้ือไมดี้วำเทิร์น (Devatern)  บริษทัเร่ิมรับโอนกิจกำร และด ำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2539  โดยมี
ทีมงำนเคมีเคหะภณัฑ์ของบริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกดั เป็นผูบ้ริหำร และต่อมำไดเ้ขำ้ร่วมเป็นผูถื้อหุ้น 
ในช่วงปี 2544 บริษทัไดเ้ร่ิมแผนงำนกำรเปล่ียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้ของผลิตภณัฑ ์“เชลลไ์ดร้ท์” เป็น “เชนไดร้ท์” 
เม่ือสิทธิกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้เชลลไ์ดร้ทส้ิ์นสุดลง ต่อมำเม่ือธุรกิจขยำยตวัข้ึน บริษทัไดด้ ำเนินกำรเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนเป็น 60 ลำ้นบำท และ 120 ลำ้นบำทตำมล ำดบั และเม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปร
สภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 120 ลำ้นบำท เป็น 150 ลำ้นบำท โดยกำรน ำหุ้นสำมญั
ใหม่เสนอขำยใหก้บัประชำชนทัว่ไป พร้อมกบัน ำบริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยใ์หม่ และเร่ิมท ำกำรซ้ือ
ขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2547 

 บริษทัก ำหนดทิศทำงระยะยำว วสิยัทศัน์และพนัธกิจ ซ่ึงสรุปโดยสงัเขปได ้ดงัต่อไปน้ี 

 วสัิยทศัน์ (Vision)  

 “มุ่งมัน่สู่กำรเป็นองคก์รชั้นน ำท่ีผลิตและจดัจ ำหน่ำยสินคำ้คุณภำพสูง เพ่ือเพ่ิมคุณภำพชีวติของผูบ้ริโภค
ในระดบัสำกล” 

 พนัธกจิ (Mission)  

 “ใส่ใจในกำรสร้ำงสรรคสิ์นคำ้อยำ่งพิถีพิถนัถึงคุณภำพสูงสุด เพ่ือน ำองคก์รสู่ควำมเป็นผูน้ ำ และบรรลุ
ควำมพึงพอใจสูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย” 

เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ บริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะสร้ำงยอดขำยใหไ้ด ้5,000 ลำ้นบำท ในปี 2566 โดย  

1. สร้ำงควำมแข็งแกร่งของสินคำ้ปัจจุบนัของบริษทั ภำยใตต้รำสินคำ้ “เชนไดร้ท์” “ทีโพล”์ และ “เชน
กำร์ด” ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมำกข้ึน 2. ขยำยสินคำ้ไปในกลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เพ่ือท่ีจะสำมำรถเพ่ิมยอดขำยของบริษทั
ให้สูงข้ึน 3.  ขยำยพ้ืนท่ีจ ำหน่ำยสินคำ้ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศให้ทั่วถึงมำกข้ึน 4. สร้ำงคนและ
วฒันธรรมองคก์รใหพ้นกังำนท ำงำนไดร้วดเร็วข้ึน กลำ้คิด กลำ้แสดงออกมำกข้ึน พร้อมทั้ง กำรน ำเทคโนโลย ี
หรือระบบเขำ้มำใชใ้นกำรท ำงำนของบริษทัมำกข้ึน 
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1.1 ประวตัคิวามเป็นมาและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

ธนัวำคม 2538 จดทะเบียนบริษทัในนำม บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล  จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 30 ลำ้นบำท 
โดยมีผูถื้อหุ้นคือบริษทั ไทยแสงเจริญ (ปลำฉลำม) จ ำกดั ท่ีเป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เชลล์ไดร้ท์ ซ่ึงภำยหลงัได้มีกำรรวมเข้ำกับบริษัท ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) กลำยเป็นบริษทัเดียวและเป็นผูถื้อหุน้แทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

มิถุนำยน 2539 ทีมงำนเคมีเคหะภณัฑ์จำกบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั เร่ิมเขำ้ร่วมงำนกบับริษทั
พร้อมรับโอน และด ำเนินธุรกิจผลิตภณัฑก์ ำจดัแมลง ผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้ผลิตภณัฑท์ ำ
ควำมสะอำด และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภำยใตช่ื้อกำรคำ้ เชลลไ์ดร้ท์ (Shelldrite)  เชน
กำร์ด (Chaingard) สเตดฟำส (Stedfast) ดีวำเทิร์น (Devatern) วำโปน่ำ (Vapona) และทีโพล ์
(Teepol) ต่อจำกบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั ท่ีมีนโยบำยท่ีจะยติุกำรด ำเนินธุรกิจเคมี
เคหะเกษตร และเคมีเคหะภณัฑท่ี์ใชใ้นบำ้นเรือน เพ่ือมุ่งเน้นกำรประกอบธุรกิจน ้ ำมนั และ
เคมีอุตสำหกรรม  

กรกฎำคม 2539 ทีมงำนเคมีเคหะภณัฑจ์ำกบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั เขำ้เป็นผูถื้อหุ้นร่วมในบริษทั 
เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั โดยสัดส่วนกำรถือหุ้นแบ่งเป็นกลุ่มทีโอเอร้อยละ 45 กลุ่มผูบ้ริหำร
ร้อยละ 30 และกลุ่มผูถื้อหุน้อ่ืนอีกร้อยละ 25 

กรกฎำคม 2540 สัญญำจำ้งผลิตโดยบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั ส้ินสุดลง และกำรก่อสร้ำงโรงงำน
ของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั ท่ีนิคมอุตสำหกรรมเวลโกร์ว แลว้เสร็จ พร้อมกำรติดตั้ง
เคร่ืองจักร และอุปกรณ์กำรผลิต ซ่ึงอุปกรณ์กำรผลิตบำงส่วนไดป้ระมูลซ้ือมำจำกบริษทั 
เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั บริษทัจึงเร่ิมโอนยำ้ยกำรผลิตทั้งหมดมำท่ีโรงงำนของบริษทัใน
นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์ 

กรกฎำคม 2543 ไดรั้บกำรรับรองระบบกำรจดักำรคุณภำพ ISO 9001 จำก บริษทั TUV NORD ไดรั้บกำร
รับรองระบบเป็นเวอร์ชัน่ 2000 ในปี 2546 และไดรั้บกำรต่ออำยปีุ 2552 และตอ่เน่ืองมำจนถึง
ปัจจุบนั 

มิถุนำยน 2544 เร่ิมด ำเนินกำรเปล่ียนช่ือกำรค้ำใหม่จำก “เชลล์ไดร้ท์ (Shelldrite)” เป็น “เชนไดร้ท ์
(Chaindrite)” ตำมสิทธ์ิกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีส้ินสุดลง 

พฤศจิกำยน 2544 ได้รับกำรรับรองระบบกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์ท่ีดีในกำรผลิตวตัถุอันตร ำย (Good 
Manufacturing Practice for Hazardous Substance: GMP) จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข  และไดรั้บกำรต่ออำยุปี 2553 และต่อเน่ืองมำจนถึง
ปัจจุบนั 

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

กรกฎำคม 2545 เพ่ิมทุนจำก 30,000,000 บำทเป็น 60,000,000 บำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 300,000 
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
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กมุภำพนัธ์ 2547 ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2547 ไดมี้มติเรียก
ช ำระหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัจำกทุนเรียกช ำระแลว้ 60,000,000 บำท เป็น 120,000,000 บำท 
โดยเสนอขำยหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 600,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท เสนอขำยแก่
ผูถื้อหุน้ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 

มีนำคม 2547 ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม 2547  ไดมี้มติให้แปร
สภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั  และท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 18 
มีนำคม 2547 ไดมี้มติใหแ้ปลงมูลค่ำหุน้จำกมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 5 
บำท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 120,000,000 บำท เป็น 150,000,000 บำท โดยกำรน ำหุ้น
สำมญัใหม่จ ำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 5 บำท เสนอขำยให้กบัประชำชน
ทัว่ไปพร้อมกบัน ำบริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยใ์หม่ (Market for Alternative 
Investment - MAI) 

เมษำยน 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ภำยใตช่ื้อ บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล 
จ ำกดั (มหำชน)  

ตุลำคม 2547 เร่ิมท ำกำรซ้ือขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 
2547 

มกรำคม 2548 ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2548 ไดมี้มติให้แปลง
มูลค่ำหุน้จำกมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 1 บำท  

เมษำยน 2548 ยำ้ยท่ีตั้ งส ำนักงำนใหญ่มำท่ี 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหำนคร 10250 

มิถุนำยน 2548  สร้ำงโรงงำนอำคำรคลงัสินคำ้หน่วยท่ี 5 มีพ้ีนท่ีประมำณ 2,700 ตรม. แลว้เสร็จ โดยมีมูลค่ำ
รวมประมำณ 45 ลำ้นบำท 

มีนำคม 2549  เร่ิมด ำเนินกำรขยำยธุรกิจเขำ้สู่ตลำดเคมีสำธำรณสุขชุมชน 

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

กมุภำพนัธ์ 2550  เร่ิมด ำเนินกำรขยำยธุรกิจเขำ้สู่ตลำดเคมีเกษตร 

พฤศจิกำยน 2550 ไดรั้บกำรรับรองทะเบียนผลิตภณัฑ ์Chaindrite 100 EC จำกหน่วยงำน Australian Pesticides 
and Veterinary Medicines Authority  (APVMA) ซ่ึงเป็นส่วนรำชกำรท่ีควบคุมมำตรฐำน
ผลิตภณัฑส์ำรเคมีก ำจดัแมลง และยำส ำหรับสตัวใ์นประเทศออสเตรเลีย 

กมุภำพนัธ์ 2551 สร้ำงโรงงำนผลิตผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดบนท่ีดินใหม่ แลว้เสร็จโดยมีมูลค่ำรวมประมำณ 
60 ลำ้นบำท 

มีนำคม 2551 เร่ิมท ำกำรผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันและก ำจัดแมลงและส่งออกไปยงัประเทศออสเตรเลีย 
สิงคโปร์ และปำปัวนิวกินี  
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พฤษภำคม 2552 ลงทุนก่อตั้งบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตรำเลเซีย จ ำกดั ข้ึนในประเทศออสเตรเลีย เพ่ือดูแล
และส่งเสริมธุรกิจกำรส่งออกและกำรลงทุนใหม่ๆ ในต่ำงประเทศ 

ธนัวำคม 2553 ไดรั้บกำรรับรองระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัของอำหำรทุกกระบวนกำร ISO 22000 ใน
กำรผลิตสินคำ้กลุ่มท ำควำมสะอำด จำก บริษทั TUV NORD  

ธนัวำคม 2553 ไดรั้บกำรรับรองระบบกำรวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในกำรผลิตอำหำร  
(Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) จำก บริษทั TUV NORD   

กนัยำยน 2557 ไดรั้บรำงวลัช่อสะอำด ประจ ำปี 2557 จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนั และปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 

มีนำคม 2558 ได้รับรำงวลั อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2558 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
 กระทรวงสำธำรณสุข 

สิงหำคม 2558  ไดรั้บเกียรติบตัรรับรอง “อุตสำหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี  3” ระบบสีเขียว (Green System) 
 จำกกระทรวงอุตสำหกรรม 

กมุภำพนัธ์ 2559 ได้รับรำงวลั อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2559 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
กระทรวงสำธำรณสุข 

มิถุนำยน 2559 ครบรอบบริษทั 20 ปี 

กมุภำพนัธ์ 2560 ได้รับรำงวลั อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2560 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
กระทรวงสำธำรณสุข 

พฤษภำคม 2560 ไดร้ำงวลัดีเด่นประเภทรำงวลับริษทัจดทะเบียนดำ้นผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 (Best 
Company Performance Awards 2017) จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ธนัวำคม 2560 ไดรั้บรำงวลั อย.ควอลิต้ี อวอร์ด ประเภทผูผ้ลิตผลิตภณัฑว์ตัถุอนัตรำยประเภท 3 ปีซอ้น จำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข 

มีนำคม 2561 บริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ คือ บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนดเ์บฟเวอเรจ จ ำกดั ท่ีประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองบริโภคทั้งปวง อำทิ ขนม นม น ้ ำหวำน ดว้ยทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บำท แบ่งเป็น 10,000 หุน้ หุน้ละ 100 บำท 

มิถุนำยน 2561 บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

บริษทัมีกำรลงทุนในบริษทัย่อย คือ บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตรำเลเซีย จ ำกดั ท่ีประกอบธุรกิจ
จ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ์ท่ีใช้ในบำ้นเรือน อุตสำหกรรม และเคมีเกษตรในประเทศออสเตรเลีย โดยมี
สดัส่วนกำรถือหุน้ในอตัรำร้อยละ 50 ของเงินลงทุน และบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนดเ์บฟเวอเรจ จ ำกดั ท่ี
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองบริโภคทั้งปวง อำทิ ขนม นม น ้ ำหวำน โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น
ในอตัรำร้อยละ 99.95 ของเงินลงทุน 

 

SWC 
 

 

SWCA 
สัดส่วนการถือหุ้น 50% 

 

HFB 
สัดส่วนการถือหุ้น 99.95% 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้  

โครงสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยของบริษทัแบ่งตำมกลุ่มผลิตภณัฑใ์นช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

กลุ่มผลติภัณฑ์ 2561 2560 2559 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้ 125.29 7.70 118.54 8.54 148.44 11.99 
ผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัแมลง 1,191.67 73.26 1,032.39 74.37 873.52 70.54 
ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด 238.31 14.65 192.99 13.90 183.56 14.82 
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 68.67 4.22 41.47 2.99 29.65 2.39 
รวมรายได้จากการขาย 1,623,94 99.84 1,385.39 99.79 1,235.17 99.74 

รำยไดอ่ื้น 2.63 0.16 2.86 0.21 3.21 0.26 
รวม 1,626.57 100.00 1.388.25 100.00 1,238.38 100.00 

 
2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษทัด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑท่ี์ใชใ้นบำ้นเรือน อุตสำหกรรม สำธำรณสุขชุมชน 
และเคมีเคหะภณัฑเ์พื่อกำรเกษตร โดยทุกผลิตภณัฑท่ี์มีสำรออกฤทธ์ิท่ีก ำหนดวำ่ตอ้งข้ึนทะเบียนจะตอ้งไดรั้บกำร
ข้ึนทะเบียนอยำ่งถูกตอ้งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข หรือกรมวิชำกำรเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงอุตสำหกรรม รวมทั้ งต้องควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ทุก
กระบวนกำร บริษทัไดมี้กำรปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิม และพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ผูบ้ริโภคอยู่เสมอ ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ท่ีออกวำงจ ำหน่ำยแล้วมำกกว่ำ 300 ผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ 230 
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ สำมำรถแบ่งตำมสำยธุรกิจของกลุ่มผลิตภณัฑไ์ด ้ดงัน้ี 

  กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเน้ือไม้ (Wood Preservatives Group) เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัพ้ืนฐำนท่ีใช้
ปกป้องรักษำไมจ้ำกกำรท ำลำยของปลวก มอด แมลงเจำะไมอ่ื้นๆ และป้องกนัเช้ือรำท ำลำยไม ้ประกอบดว้ย 

1. เชนไดร้ท์ 1 ผลติภัณฑ์รักษาเน้ือไม้ (CHAINDRITE 1 : Wood Preservatives) 
เป็นผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูปใชง่้ำยไม่ตอ้งผสมน ้ ำหรือน ้ ำมนัอ่ืนใดอีก ใชท้ำหรือพ่นบนพ้ืนผิวของไมก่้อนทำ
วสัดุเคลือบผิวอ่ืนๆ เพ่ือป้องกนั ปลวก มอด และเช้ือรำ อนัเป็นสำเหตุส ำคญัท่ีท ำให้ไมผุ้กร่อนเสียสภำพ 
เชนไดร้ท ์/พรีแมก็ซ์ ผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไมมี้ใหเ้ลือก 3 สี คือ 
1.1 เชนไดร้ท ์1 ผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้ดีบี (DB:Dark Brown) เหมำะส ำหรับทำไมท่ี้ท ำโครงคร่ำวหลงัคำ 

คำน โครงฝ้ำ เพดำน 
1.2 เชนไดร้ท ์1 ผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้(LB:Light Brown) เหมำะส ำหรับคร่ำวในผนงัส ำหรับฝ้ำ เพดำน 

บวั ดำ้นในผนงั 
1.3 เชนไดร้ท์ 1 ผลิตภณัฑ์รักษำเน้ือไม ้ซีแอล (CL:Colorless) ใช้ทำรองพ้ืน ประตู หน้ำต่ำง วงกบ 

เฟอร์นิเจอร์ก่อนทำสีหรือวสัดุเคลือบผิวอ่ืนๆ 
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2. ผลติภัณฑ์ถนอมเน้ือไม้สัก และไม้เขตร้อน (CHAINDRETE TEAK OIL : Wood Moisturizer) 
2.1 เชนไดร้ท์ ทีคออยล ์ผลิตจำกกำรผสมผสำนน ้ ำมนัสกดัจำกไมธ้รรมชำติท่ีจะท ำหนำ้ท่ีเสมือน “สำร

หล่อเล้ียงควำมช้ืน” ให้กบัไมเ้พ่ือช่วยป้องกนัเฟอร์นิเจอร์ไมน้อกอำคำรจำกแสงแดด ไมส้ักและไม้
ต่ำง ๆ จะสูญเสีย “น ้ำมนัไม”้ ท่ีมีอยูต่ำมธรรมชำติเม่ือท้ิงใหส้มัผสัแสงแดดและสภำพอำกำศภำยนอก
อำคำร ท ำใหเ้กิดกำร “แหง้ และ แตก” ของเน้ือไม ้กำรชโลมไมด้ว้ย เชนไดร้ท์ ทีคออยล ์นอกจำกจะ
สำมำรถป้องกนัไมใ้หดู้ใหม่ ยงัอำจจะช่วยใชฟ้ื้นฟูสภำพไมเ้ก่ำให้ดูใหม่ข้ึนไดร้ะดบัหน่ึง เชนไดร้ท ์
ทีคออยล ์มีส่วนผสมท่ีช่วยป้องกนัรังสี UV จำกแสงแดด ป้องกนัควำมช้ืนจำกสภำพอำกำศ และสำร
ป้องกนัเช้ือรำท ำลำยไม ้

3. ผลติภัณฑ์รักษาเน้ือไม้ทีใ่ช้งานอุตสาหกรรม (Industrial Wood Preservatives) 
3.1 ดีวำเทิร์น 10 อีซี (DEVATERN 10 EC) เป็นผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไมใ้นงำนอุตสำหกรรม โดยผสมดีวำ

เทิร์น 10 อีซี 1 ส่วน ต่อน ้ ำ 100 ส่วน ใชง้ำนง่ำย เพียงแค่แช่ จุ่ม หรือฉีดพ่นไม ้เพื่อป้องกนั ปลวก 
มอด และแมลงท ำลำยไมอ่ื้นๆ ใชไ้ดดี้ทั้งไมเ้น้ืออ่อนและไมเ้น้ือแข็ง ฉีดพ่นไมซุ้ง ในระหวำ่งกำรชกั
ลำก แช่ไมเ้สำหลกั แช่ไมพ้ำเลต และไมแ้ปรรูป เช่น หน้ำต่ำง ประตู รวมถึงวงกบ หรือผลิตภณัฑ์
หตัถกรรมท่ีท ำจำกไม ้

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดแมลง (Insecticide Group) ใชป้้องกนัและก ำจดัแมลงต่ำงๆ ทั้งในบำ้นเรือน
และในสำธำรณสุขชุมชน ประกอบดว้ย 

1. ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดปลวกใต้ดิน และแมลงรอบๆ อาคารกลุ่มไพรีรอยด์ (Pyrethroid Group Soil 
Treatment Termiticide/Insecticide and Perimeter Treatment Products) 
เป็นสำรออกฤทธ์ิในกลุ่มไพรีทรอยด์ ภำยใต้ช่ือทำงกำรค้ำ เชนไดร้ท์ สเตดฟำส (CHAINDRITE 
STEDFAST) ไบฟอร์ซ (BIFORCE) ไซเปอร์แทค (ZYPERTAC) และพรีเม็กซ์ (PREMAX) เป็นกลุ่ม
ผลิตภณัฑท่ี์ใชป้้องกนัก ำจดัปลวกใตดิ้นท่ีมีคุณภำพสูง และเป็นท่ีเช่ือถือกนัมำนำน ใชง้ำนโดยกำรรำดพ้ืน
ใตบ้ำ้นหรืออำคำรท่ีก ำลงัก่อสร้ำง หรืออดัลงใตบ้ำ้นท่ีสร้ำงเสร็จแลว้ สร้ำงชั้นสำรเคมีท่ีมีประสิทธิภำพ 
ป้องกนักำรรุกรำนของปลวกใตดิ้น มีใหเ้ลือก 3 สูตร คือ 
1.1 ผลิตภณัฑป้์องกนัก ำจดัปลวกและแมลงสูตรน ้ ำแบบเอสซี (Suspension Concentrate) ท่ีมีคุณสมบติั

พิเศษในดำ้นประสิทธิภำพกำรยดึเกำะเมด็ดินท่ีเพ่ิมข้ึน ทนต่อควำมร้อนระอุของผิวดิน ลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และไม่มีกล่ินรบกวนต่อผูอ้ยูอ่ำศยั ใหผ้ลป้องกนัไดย้ำวนำนกวำ่ 6 ปี  นอกจำกน้ียงัไม่
ถูกดูดซึมโดยพืชหรือตน้ไม ้จึงสำมำรถใชก้ ำจดัมดและแมลงท่ีอยู่อำศยัในสนำมหญำ้ในสวน หรือ
แมลงรอบๆ  อำคำรได้ดี มีให้เลือกหลำยควำมเข้มข้น ได้แก่  เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 8 เอสซี 
(CHAINDRITE STEDFAST 8 SC) , เชนไดร้ท ์สเตดฟำส 30 เอสซี (CHAINDRITE STEDFAST 30 
SC), ไบฟอร์ซ 10 เอสซี (BIFORCE 10 SC)  

1.2 ผลิตภัณฑ์ป้องกันก ำจัดปลวกและแมลงสูตรน ้ ำมันแบบอีซี (Emulsifiable Concentrate) มี
ประสิทธิภำพสูง ใชก้ ำจดัปลวกและแมลงไดร้วดเร็ว ป้องกนัปลวกยำวนำนมำกกว่ำ 4 ปี มีให้เลือก
หลำยควำมเขม้ขน้ ไดแ้ก่ เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 40 อีซี (CHAINDRITE STEDFAST 40 EC), เชน
ไดร้ท์ สเตดฟำส 10 อีซี (CHAINDRITE STEDFAST 10 EC), ไบฟอร์ซ 100 อีซี (BIFORCE 100 
EC), ไซเปอร์แทค 25 อีซี (ZYPERTAC 25 EC), พรีแมก็ซ์ 250 อีซี (PREMAX 250 EC) 
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1.3 ผลิตภณัฑป้์องกนัก ำจดัปลวกและแมลงสูตรน ้ ำแบบเอ็มซี (Microemulsion Concentrate) ไดแ้ก่ ไซ
เปอร์แทค 15 เอ็มซี (ZYPERTAC 15 MC) ไม่มีกล่ิน ใชร้ำดพ้ืนป้องกนัปลวกใตดิ้นระยะยำว มีผล
ยำวนำนกวำ่ 3 ปี โดยผสมในอตัรำส่วน 1 ลิตร ต่อน ้ ำ 60 ลิตร ส ำหรับรำดพ้ืนท่ี 12 ตำรำงเมตร ถำ้ใช้
ส ำหรับกำรฉีดป้องกนัแมลงรอบ ๆ บำ้นใหผ้สมในอตัรำส่วน 1 ลิตร ต่อน ้ ำ 100 ลิตร  

2. ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดปลวกใต้ดิน และแมลงรอบๆ อาคารกลุ่มอ่ืนๆ (Other Soil Treatment 
Termiticide/Insecticide and Perameter Treatment Products) 
สำรออกฤทธ์ิชนิดใหม่มีคุณสมบติัพิเศษ สำมำรถส่งสำรออกฤทธ์ิจำกปลวกตวัหน่ึงไปยงัอีกตวัหน่ึงได ้ จึง
ท ำใหเ้กิดกำรตำยต่อเน่ืองได ้โดยท่ีปลวกจะไม่รู้วำ่พ้ืนท่ีนั้น มีกำรฉีดพน่สำรเคมีป้องกนัไว ้สำรออกฤทธ์ิท่ี
ส ำคญัไดแ้ก่ อิมิดำคลอพริด ฟิโพรนิล ผลิตในช่ือกำรคำ้ ดงัน้ี 
2.1  อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี และ อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี สำรออกฤทธ์ิ คือ อิมิดำคลอพริด 5% และ 20% ตำมล ำดบั 
2.2  ฟิปฟอร์ซ 5 เอสซี สำรออกฤทธ์ิ คือ ฟิโพรนิล 5% 
2.3 ฟิปฟอร์ซ 2.5 อีซี สำรออกฤทธ์ิ คือ ฟิโพรนิล 2.5% 
2.4  พรีแมก็ซ์ อิมิฟอร์ซ 50 เอสซี สำรออกฤทธ์ิ คือ อิมิดำคลอพริด 5% 

3. ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอ่ืนๆ ชนิดผง เชนไดร้ท์ เพาเดอร์ 
(CHAINDRITE POWDER) และฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์ (FIPFORCE POWER)) 
เป็นผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัปลวก มอด มด และแมลงคลำนอ่ืนๆ ชนิดผง ใชส้ำรออกฤทธ์ิเพอร์เมทริน 
(Permethrin) ซ่ึงมีควำมปลอดภยัต่อคนและสตัวเ์ล้ียง ใชโ้รยบริเวณท่ีไม่สำมำรถฉีดพ่นสำรเคมีชนิดน ้ ำได ้
เช่น ขอบประตูและหนำ้ต่ำง รอยต่อปลัก๊ไฟ เป็นตน้ 

4.  ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดปลวกใต้ดิน และแมลงรอบๆ อาคารที่ได้รับการขึน้ทะเบียนผลิตภัณฑ์ ที่ประเทศ
ออสเตรเลียแล้ว (Termiticide and Turf & Ornament Insecticide Products Registered with 
Australian Pesticide and Veterinary Medicines Authority (APVMA) and sold Australia-wide) 
4.1 ผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัปลวกและแมลงสูตรน ้ ำแบบเอสซี (Suspension Concentrate) มีคุณสมบติั

พิเศษเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรยดึเกำะเมด็ดิน ทนต่อกำรชะลำ้งของน ้ ำ และควำมร้อนระอุของผิวดิน 
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ งไม่มีกล่ินรบกวนต่อผูใ้ช้งำน และผูอ้ยู่อำศัย โดยให้ผลกำร
ป้องกนัไดย้ำวนำนกวำ่ 6 ปี  โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบดูดซึมอำหำรของพืช จึงสำมำรถใชก้ ำจดั
แมลงต่ำงๆ ในสวนและสนำมหญำ้ หรือแมลงรอบๆ อำคำรไดดี้ อีกทั้ง ยงัมีสูตรและควำมเขม้ขน้
หลำยระดบัให้เลือกใชง้ำนอยำ่งเหมำะสม ไดแ้ก่ เดลฟอร์ช เรสซิดวล (DELFORCE RESIDUAL 
INSECTICIDE), อิมิฟอร์ซ 200 SC (IMIFORCE 200 SC TERMITICIDE), เชนไดร้ท์ เบำเซอร์ 100 
เอสซี ทีแอนด์โอ (CHAINDRITE BOUNCER 100 SC T&O MULTI INSECTICIDE), ไบฟอร์ซ 
100 เอสซี (BIFORCE 100 SC TERMITICIDE & INSECTICIDE), ไบฟอร์ซ 200 SC (BIFORCE 
200 SC TERMITICIDE), ฟิปฟอร์ซ อะควำ (FIPFORCE AQUA TERMITICIDE & 
INSECTICIDE)  

4.2 ผลิตภณัฑ์ป้องกนัและก ำจัดปลวกและแมลงสูตรน ้ ำมนัแบบอีซี (Emulsifiable Concentrate) มี
ประสิทธิภำพสูง สำมำรถใช้ก ำจัดแมลงได้รวดเร็ว เหมำะส ำหรับบ้ำนหรืออำคำรท่ีมีพ้ืนท่ีมำก 
ป้องกนัปลวกยำวนำนมำกกวำ่ 4 ปี โดยผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บควำมนิยมคือ เชนไดร้ท์ เพอร์ฟอร์ซ 500 
เรสซิดวล (CHAINDRITE PERFORCE 500 RESIDUAL INSECTICIDE) และ ผลิตภณัฑป้์องกนั
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และก ำจดัปลวกสูตรน ้ ำมนั กล่ินอ่อน ไบฟอร์ซ 200 อีซี โลว ์โอดอร์ (BIFORCE 200 EC LOW-
ODOUR) 

4.3 ผลิตภณัฑส์ ำหรับป้องกนัและก ำจดัปลวกและแมลงแบบเฉพำะจุด (Spot Treatment Products) ใน
บำงกรณี กำรฉีดพ่นผลิตภณัฑก์ ำจดัปลวกลงบนพ้ืนดินตำมแบบดั้งเดิม อำจไม่เพียงพอส ำหรับท่ีอยู่
อำศยัสมยัใหม่ท่ีมีกำรตกแต่งภำยในเพ่ิมเติม เช่นกำรตกแต่งดว้ยไมคิ้้ว-บวั, วสัดุวอลเปเปอร์ หรือ
แมแ้ต่ช่องปลัก๊ไฟท่ีอำจเกิดกำรเสียหำยหำกฉีดพ่นดว้ยของเหลว ดว้ยเหตุน้ี ในปีท่ีผ่ำนมำ จึงมีกำร
คิดคน้ผลิตภณัฑส์ ำหรับป้องกนั-ก ำจดัปลวกและแมลงแบบเฉพำะจุดข้ึน ในช่ือ Fipforce Dust และ
Ultraforce Crawling Insect Powder ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑป์ระเภทผงโรยส ำหรับก ำจดัปลวก มด และ
แมลงสำบท่ีเหมำะกบักำรโรยเขำ้ไปในโพรงหรือช่องว่ำงแคบๆ ท่ีไม่เหมำะกบักำรใชข้องเหลวฉีด
พน่  

  เป็นท่ีรู้กนัดีวำ่ CHAINDRITE EXTRA STRENGTH CRAWLING INSECT SPRAY ไดรั้บ
กำรตอบรับเป็นอยำ่งดีในกลุ่มผูเ้ช่ียวชำญก ำจดัแมลง ในปี 2561 ทำงบริษทัมีควำมภูมิใจท่ีไดอ้อก
ผลิตภณัฑ์ใหม่ภำยใตแ้บรนด์ “CLEAR-OUT CRAWLING INSECT AEROSOL” ซ่ึงเป็นสูตร
ส ำหรับก ำจดัแมลงสำบแบบไม่ตำยทนัที เพ่ือให้เกิดโอกำสในกำรแพร่ตวัยำไปยงัแมลงสำบตวัอ่ืนๆ 
ในรูปแบบสเปรยเ์ป็นเจำ้แรกในประเทศออสเตรเลีย  

  ทั้งน้ี ยงัมีผลิตภณัฑ์ป้องกนัและก ำจดัปลวก มด และแมลงคลำนอ่ืนๆ ชนิดใหม่ท่ีอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรขอข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ ์ท่ีประเทศออสเตรเลีย และคำดวำ่จะแลว้เสร็จภำยในปีพ.ศ. 2562 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ประเภทโฟมท่ีผสมสำรดึงดูดแมลง และประเภทเหยื่อล่อในกำรก ำจดัแมลงสำบ 
เพ่ือให้กำรก ำจัดแมลงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน และเพ่ิมควำมหลำกหลำยของสินคำ้ รวมทั้ ง 
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชำญในกำรก ำจดัแมลงไดอ้ยำ่งสูงสุด  

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

สถำนท่ี โรงแรม โรงภำพยนตร์ โรงงำนผลิตอำหำร ตลอดจนบริเวณตลำดสด เป็นตน้ โดยฉีดพ่นได้
ทั้งแบบหมอกควนั (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV) มีประสิทธิภำพในกำรก ำจดัยงุและแมลง
บินไดดี้ และมีควำมปลอดภยัต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

5.2 เอำทริ์กเกอร์ (OUTRIGGER)/ซบัมำริน (SUBMARINE) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัก ำจดัยงุและก ำจดั
แมลงในบำ้นเรือน โรงแรม ภตัตำคำร ตลำดสด ฟำร์มปศุสัตว ์เป็นตน้ มีควำมเป็นพิษต ่ำ ปลอดภยัต่อ
มนุษย ์ส่ิงแวดลอ้มและสตัวเ์ล้ียง สำมำรถใชไ้ดด้ว้ยวิธีฉีดพ่นพ้ืนผิว แบบหมอกควนั (Fogging) และ
แบบฝอยละเอียด (ULV) 

5.3  เพอริท อำร์ทีย ู(PERIT RTU) มีสำรออกฤทธ์คือ Cypermethrin ท่ีมีหลำยรูปแบบดว้ยกนั เพ่ือในกำร
ฉีดพ่นแบบพ้ืนผิวและแบบหมอกควนั (Fogging) เพ่ือป้องกันและก ำจดัแมลง เช่น ยุง แมลงวนั 
แมลงสำบและมดรอบๆ บำ้นเรือน หรืออำคำรสถำนท่ีโล่ง 

5.4  วำโปน่ำ 50 อีซี (VAPONA 50 EC) เหมำะส ำหรับเคร่ืองฉีดพน่แบบพ้ืนผิว แบบหมอกควนั และแบบ
ฝอยละเอียด โดยผสมวำโปน่ำ 50 อีซี 1 ส่วนต่อน ้ ำ 99 ส่วน เพ่ือใช้ป้องกันและก ำจัดแมลงใน
บำ้นเรือน หรืออำคำรสถำนท่ี เช่น แมลงบิน ยุง และแมลงคลำนทั่วๆ ไป ซ่ึงสำรชนิดน้ีสำมำรถ
สลำยตวัไดอ้ยำ่งรวดเร็วและไม่ตกคำ้ง 
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5.5  เชอร์วูด้ ชิลด ์มอร์ (SHERWOOD SHIELD MORE) ผลิตภณัฑไ์ล่ และป้องกนัแมลง ชนิดโลชัน่ ใช้
ทำบริเวณ แขน ขำ และผิวหนงั เพ่ือป้องกนัยงุไดน้ำนวนักวำ่ 7 ชัว่โมง 

5.6 สคูลเนอร์ (SCHOONER) ใช้ในกำรป้องกันและก ำจดัยุงและแมลงบินในบำ้นเรือน หรืออำคำร
สถำนท่ี ในโรงงำนอุตสำหกรรม โดยกำรฉีดพ่นแบบหมอกควนั (Fogging) หรือแบบฝอยละเอียด 
(ULV) 

5.7  เดร็กเจอร์ 10 เอสซี (DREDGER 10 SC) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัและก ำจดัแมลงในบำ้นเรือน หรือ
บริเวณอำคำรสถำนท่ี ในโรงงำนอุตสำหกรรม เช่น ยงุ แมลงวนั แมลงสำบ และมด เป็นตน้ นอกจำกน้ี
ยงัสำมำรถใชส้ ำหรับชุบมุง้ เพ่ือป้องกนัและก ำจดัยงุไดอี้กดว้ย 

5.8  เชอร์วูด้ เอำท์ดอร์ ชิลด์ (SHERWOOD OUTDOOR SHIELD) ผลิตภณัฑไ์ล่ และป้องกนัแมลงชนิด
ของเหลว มีสำรออกฤทธ์ิ คือ DEET 15 % W/W ใชฉี้ดพ่น/ ทำบริเวณแขน ขำ และผิวหนัง เพ่ือ
ป้องกนัยงุและทำก ไดน้ำนมำกกวำ่ 7 ชัว่โมง 

6. ผลติภัณฑ์สเปรย์ป้องกนัและก าจดัแมลงในบ้านเรือน (Household Insecticide Aerosol Products) 
6.1 เชนไดร้ท์ 1 (CHAINDRITE 1 Termite and Crawling Insects Aerosol) ก ำจดัปลวด มอด มด และ

แมลงสำบ ใชป้้องกนัและก ำจดัแมลงเฉพำะจุดอยำ่งง่ำยๆ ดว้ยตวัคุณเอง โดยเฉพำะจุดท่ีมีปัญหำเร่ือง
ปลวก หรือบริเวณท่ีตอ้งกำรป้องกนั ปลวก มอด มด และแมลงสำบ โดยตวัยำไม่ฟุ้งกระจำย เพรำะมี
ท่อฉีด stainless ขนำดเลก็และยำวสำมำรถซอกซอนเขำ้ฉีดตำมรอยแตกรอยต่อ ซอกมุม หลืบ ผนงัฝำ 
2 ชั้น ฝ้ำเพดำน ประตู และวงกบประตูหนำ้ต่ำง รวมทั้งทำงเดินของมด แมลงสำบ และแมลงต่ำง ๆ 
ออกฤทธ์ิก ำจดัเห็นผลทนัที เพรำะมีส่วนผสมของสำรออกฤทธ์ิ อลัฟ่ำไซเปอร์เมทรินและ  ไบเฟนท
รินท่ีมีควำมปลอดภยัสูงแต่มีฤทธ์ิในกำรก ำจดัแมลงคลำนไดดี้ โดยจะออกฤทธ์ิทนัทีท่ีแมลงสัมผสั
หรือเดินผำ่นบริเวณท่ีฉีดเชนไดร้ท์ 1 สเปรยไ์ว ้  คงฤทธ์ิกำรก ำจดัปลวกนำน 12 สัปดำห์ และ แมลง
คลำนไดน้ำนถึง 6 สปัดำห์ 

6.2 เชนไดร้ท์ 3 (Chaindrite 3 Odorless Termite and Crawling Insects Aerosol) ก ำจดัปลวก มอด มด 
และแมลงสำบ สูตรไร้สำรแต่งกล่ิน เป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นสเปรย ์ก ำจดัปลวกและแมลงคลำนท่ีมีท่อฉีด 
stainless ขนำดเล็กและยำว สำมำรถซอกซอนเขำ้ฉีดตำมรอยแตก รอยต่อ ซอกมุม คงฤทธ์ิกำรก ำจดั
ปลวกนำน 12 สปัดำห์ และ แมลงคลำนไดน้ำนถึง 6 สปัดำห์ 

6.3 เชนไดร้ท์ 7 กล่ินลำเวนเดอร์ (Chaindrite 7 Lavender Termite and Crawling Insects Aerosol) ก ำจดั
ปลวก มอด มด และแมลงสำบ กล่ินลำเวนเดอร์ ก ำจดัปลวก มอด มด และแมลงสำบ สูตรไร้สำรแต่ง
กล่ิน เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในสเปรย ์ก ำจัดปลวกและแมลงคลำนท่ีมีท่อฉีด stainless ขนำดเล็กและยำว 
สำมำรถซอกซอนเขำ้ฉีดตำมรอยแตก รอยต่อ ซอกมุม คงฤทธ์ิกำรก ำจดัปลวกนำน 12 สปัดำห์  

6.4 เชนไดร้ท ์4 กล่ินดี-เลมอนนีน ก ำจดัยงุ (Chaindrite 4 D-Limonene Mosquito Killer Aerosol) สเปรย์
ก ำจดัยงุลำยและแมลงวนั และแมลงบินเลก็ๆ ในบำ้นเรือน กล่ินบำงเบำ ใชฝ้ำฉีดชนิด Spray Through 
Cap ป้องกนัสำรเคมีเลอะเป้ือนมือขณะฉีด ก ำจดัยงุภำยในและรอบๆบำ้นอยำ่งมีประสิทธิภำพ และ
มัน่ใจในเร่ืองควำมปลอดภัย เพรำะเชนไดร้ท์ 4 สเปรยก์ ำจัดยุง ผสมไบโอธริน (ไบโอธริน = 
Esbioalethirn) ในสูตร PBD สูตรประสิทธิภำพออกฤทธ์ิน็อคและฆ่ำยงุทุกชนิดไดร้วดเร็ว 

6.5 เชนไดร้ท์สูตรน ้ ำ กล่ินยคูำลิปตสั (Chaindrite Aqua Base Eucalyptus Mosquito Killer Aerosol) 
สเปรยสู์ตรน ้ ำประสิทธิภำพสูง ก ำจดัยงุลำย แมลงวนั  และแมลงบินเล็ก ๆ ในบำ้นเรือนดว้ยกำรเขยำ่
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กระป๋องก่อนฉีดเพียงคร้ังเดียวก็ฉีดไดท้ัว่บริเวณ สลำยตวัเร็ว ใชฝ้ำฉีดชนิด Spray Through Cap 
ป้องกนัสำรเคมีเลอะเป้ือนมือขณะฉีด 

6.6  เชนไดร้ท์ 5 สูตรไร้สำรแต่งกล่ิน (Chaindrite 5 Odorless Mosquito and Other Insects Killer 
Mosquito) สเปรยก์ ำจดัยุงและแมลงในบำ้นเรือน เช่น ยุง แมลงวนั ร้ิน แมลงสำบ มด ตวัสำมง่ำม 
หมดั เรือด เห็บ และแมลงเล็กๆ อ่ืนๆ ใชฝ้ำฉีดชนิด Spray Through Cap ป้องกนัสำรเคมีเลอะเป้ือน
มือขณะฉีด 

6.7 เชนไดร้ท์ 5 กล่ินลำเวนเดอร์ (Chaindrite 5 Lavender Mosquito and Other Insects Killer) สเปรย์
ก ำจดัยงุและแมลงในบำ้นเรือน เช่น ยงุ แมลงวนั ร้ิน แมลงสำบ มด ตวัสำมง่ำม หมดั เรือด เห็บ และ
แมลงเลก็ๆ อ่ืนๆ ใชฝ้ำฉีดชนิด Spray Through Cap ป้องกนัสำรเคมีเลอะเป้ือนมือขณะฉีด 

6.8 เชนไดร้ท์ โฟม (Chaindrite Foam) เป็นผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัปลวกใตดิ้นในรูปแบบโฟมอดั
แก๊สพร้อมฉีด (Aerosol Foam) โดยมีท่อฉีดขนำดเล็ก และยำว จึงสำมำรถฉีดเขำ้ไปในร่องเจำะ รอย
แตก เฉพำะจุด หรือ ตำมมุมต่ำง ๆ ไดดี้ เน้ือโฟมจะขยำยตวัอยำ่งรวดเร็ว และแพร่กระจำยไดอ้ยำ่ง
ทัว่ถึง ก ำจดัปลวกไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

7. ผลติภัณฑ์ยาจุดกนัยุง (Mosquito Coil Products) 
7.1 เชนไดร้ท์ ยำจุดกนัยงุ กล่ินลำเวนเดอร์ (Chaindrite Mosquito Coils Lavender Scent) ประกอบดว้ย

สำรส ำคญั เมโทฟลูทริน (Metofluthrin) ซ่ึงเป็นสำรไล่ยุงและแมลงท่ีมีควำมปลอดภยัต่อผูใ้ชสู้ง 
สำมำรถไล่ยงุ ปกป้องคุณและครอบครัวและสตัวเ์ล้ียงยำวนำนกวำ่ 7 ชัว่โมง 

8. ผลติภัณฑ์ป้องกนัยุง (Insect Repellent Products) 
8.1 มอส อเวย ์โลชัน่ (Mos Away Lotion) โลชัน่ทำกนัยงุ มี 3 กล่ิน กล่ินลำเวนเดอร์ กล่ินบลูมม่ิง และ

กล่ินตะไคร้หอม เป็นกล่ินหอมอ่อนๆ ประกอบดว้ยสำร ดีอีอีที (DEET) มีประสิทธิภำพในกำร
ป้องกนัยงุไดดี้ ใชท้ำผิวหนงับริเวณแขน ขำและล ำคอ เน้ือโลชัน่แห้ง ไม่เหนียวเหนอะหนะ ปกป้อง
คุณจำกยงุไดน้ำน 7 ชัว่โมง 

8.2 มอส อเวย ์สเปรยน์ ้ ำ (Mos Away Liquid Spray) สเปรยน์ ้ ำกนัยงุ มี 3 กล่ิน กล่ินลำเวนเดอร์ กล่ินบลูม
ม่ิง และกล่ินตะไคร้หอม กล่ินหอมอ่อนๆ ประกอบดว้ยสำร ดีอีอีที (DEET) มีประสิทธิภำพในกำรไล่
ยุงได้ดี แห้งเร็ว ซึมลงผิวหนังได้ดี ใช้ฉีดบริเวณแขน ขำ และล ำคอ หรือบริเวณท่ีตอ้งกำรไล่ยุง 
ปกป้องคุณจำกยงุไดน้ำน 7 ชัว่โมง 

8.3 มอส อเวย ์พลสั (Mos Away Plus) สเปรยก์นัยงุ มี 3 กล่ิน กล่ินลำเวนเดอร์ กล่ินบลูมม่ิง และกล่ินยคูำ
ลิปตสั เป็นกล่ินหอมอ่อนๆ ประกอบดว้ยสำร ดีอีอีที (DEET) มีประสิทธิภำพในกำรไล่ยงุไดดี้ แห้ง
เร็ว ไม่ท้ิงครำบมนั ไม่เหนียวเหนอะหนะ ใชฉี้ดบริเวณแขน ขำ และล ำคอ หรือบริเวณท่ีตอ้งกำรไล่
ยงุ ปกป้องคุณจำกยงุไดน้ำน 7 ชัว่โมง 

8.4 มอส อเวย ์เบบ้ี แพ็ช (Mos Away Baby Patch) สต๊ิกเกอร์แปะกนัยุง กล่ินตะไคร้หอม ปรำศจำก
สำรเคมีและสำร ดีอีอีที (DEET) สกดัจำกธรรมชำติ 100% ใชไ้ดต้ั้งแต่เด็กวยัแรกเกิด และเหมำะกบั
ทุกคนในครอบครัว ติดบริเวณเส้ือผำ้ ส่ิงของ รถเขน็เด็ก เคร่ืองใชร้อบตวั หรือบริเวณท่ีตอ้งกำรไล่ยงุ 
ปกป้องคุณจำกยงุไดน้ำน 12 ชัว่โมง 
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9. ผลิตภัณฑ์เหย่ือก าจัดแมลงสาบ พรีแม็กซ์เจล (PREMAX GEL) เหมำะส ำหรับ กำรก ำจดัแมลงสำบใน
บริเวณท่ีไม่ตอ้งกำรฉีดพน่สำรเคมี เช่น หอ้งนอน ห้องอำหำร และบริเวณปรุงอำหำร โดยใชส้ำรออกฤทธ์ิ 
ฟิโพรนิล 0.05% 

 กลุ่มผลติภัณฑ์เพ่ือสุขอนามัยและท าความสะอาด (Cleanser Group) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชท้ ำควำมสะอำด โดย
เน้นถึงกำรท ำควำมสะอำด สุขอนำมยั และกำรดูแลทุกคนในบำ้น ซ่ึงสินคำ้ในกลุ่ม Cleansers Group ซ่ึง
แบ่งกลุ่มหลกัๆ เป็น 5 กลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 : ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดทัว่ไป (Sanitary Cleanser) 
กลุ่มท่ี 2 : กลุ่มผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดส ำหรับเด็ก (Baby  Cleanser) 
กลุ่มท่ี 3 : ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดทัว่ไปส ำหรับตลำดต่ำงประเทศ (Sanitary Cleanser for  Export Market) 
กลุ่มท่ี 4 : ผลิตภณัฑดู์แลสุนขัเชนกำร์ด (Chaingard Dog Shampoo and Dog Care Products)  
กลุ่มท่ี 5 : แชมพขูจดัเหำสคลัล่ี (SCULLY: Anti Lice Shampoo) 
1. ผลติภัณฑ์ท าความสะอาด (Sanitary Cleanser) 

1.1 ผลิตภณัฑ์ทีโพล์เพียว ผลิตภณัฑ์ลำ้งจำน และท ำควำมสะอำดอเนกประสงค์ (TEEPOL PURE: 
Multipurpose Liquid Detergent) ท่ีมอบควำมมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค ดว้ยคุณสมบติัสะอำดใส ถูก
อนำมยั ไร้ครำบ เป็นผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดชนิดเขม้ขน้สูตรถนอมมือผูใ้ชเ้ป็นพิเศษ ปรำศจำก
สำรเติมแต่งจึงไม่มีสำรตกคำ้ง สำมำรถใชช้ ำระลำ้งขจดัครำบสกปรก ครำบไขมนัต่ำงๆ ให้ควำมใส
สะอำดแก่อุปกรณ์เคร่ืองใชต้่ำงๆ เช่น จำนชำม, ขวดนม, ภำชนะของใชเ้ส้ือผำ้ของลูกนอ้ย,ให้ควำม
ใสสะอำดของเคร่ืองแกว้ท่ีตอ้งกำรทะนุถนอมและไม่ระคำยเคืองผิวมือ นอกจำกนั้นทีโพลเ์พียว ยงั
ได้รับกำรไว้วำงใจจำกโรงพยำบำลชั้ นน ำท่ี ถูกเลือกใช้ไปท ำควำมสะอำดในโรงพยำบำล  
นอกจำกนั้นสินคำ้ทีโพล์เพียว ยงัผลิตดว้ยน ้ ำบริสุทธ์ิท่ีผ่ำนระบบกรองรีเวิร์สออสโมซีส (อำร์โอ) 
กรองเกลือแร่ในน ้ ำออกจนหมด ก่อนผำ่นไปผลิต 

1.2 ผลิตภณัฑที์โพลดิ์ช ซุปเปอร์ 2 (TEEPOL DISH SUPER 2: Liquid Washing Detergent) ผลิตภณัฑ์
ส ำหรับลำ้งจำนชำม โดยเฉพำะภำชนะท่ีมีครำบไขมนัหนำจะขจดัไดดี้เป็นพิเศษ มีส่วนผสมของ Tea 
tree oil ท่ีมีประสิทธิภำพฆ่ำเช้ือแบคทีเรีย และมีกล่ินส้มท่ีให้ควำมสดช่ืนขณะใชง้ำนและกล่ินไม่ติด
จำนชำมและภำชนะ 

1.3 ผลิตภณัฑที์โพลเ์ลมอน พำวเวอร์ (TEEPOL LEMON : Concentrate Liquid Washing Detergent) 
ผลิตภณัฑส์ ำหรับลำ้งจำนสูตรเขม้ขน้ มีส่วนผสมน ้ ำมะนำวแท ้  ใชล้ำ้งภำชนะ จำน ชำม เคร่ืองครัว 
เคร่ืองแกว้ ถูกอนำมยั กล่ินไม่ติดจำน  หลงักำรใช ้ลำ้งน ้ ำออกง่ำย ประหยดัน ้ ำ ประหยดัเวลำ  

1.4 โฟมลำ้งมือ ทีโพล ์คลินิซอฟ (TEEPOL CLINISOFT) นวตักรรมใหม่ ผสมสำรสกดัจำกพืชบนยอด
เขำแทสมำเนียในประเทศออสเตรเลีย Tasmanian Pepper Berry ท่ีช่วยลดอำกำรคนั, ระคำยเคืองต่อ
ผิวหนงั ใชส้ำรท ำควำมสะอำด Amino Acid ท่ีอ่อนโยน ผสมสำรธรรมชำติ Sodium PCA และค่ำ pH 
6-7 ท่ีให้ควำมชุ่มช้ืนแก่ผิว และสำรฆ่ำเช้ือโรค (Anti-bacteria) IPMP วตัถุดิบจำกประเทศญ่ีปุ่น ท่ี
ช่วยปกป้องมือจำกเช้ือแบคทีเรีย เพ่ือใหมื้อสะอำดและมีสุขอนำมยัท่ีดีทั้งครอบครัว 
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2. กลุ่มผลติภัณฑ์ท าความสะอาดส าหรับเดก็ (Baby Cleanser) 
2.1  ผลิตภณัฑ์ลำ้งขวดนม และเคร่ืองใช้ส ำหรับเด็ก ทีโพล์ เบบ้ี กล่ิน แฮปป้ี แคร์ (TEEPOL BABY 

BOTTLE & ACCESSORIES CLEANSER) กล่ิน Happy Care ดว้ยควำมเขำ้ใจในคุณแม่ยคุใหม่ และ
สนับสนุนควำมปลอดภยัของลูกน้อย และเด็ก ทีโพล์เบบ้ี แฮปป้ี แคร์ จึงพฒันำผลิตภณัฑ์ท ำควำม
สะอำดขวดนม และภำชนะเด็กท่ีมีส่วนผสมจำกพืชธรรมชำติ พร้อมช่วยก ำจดัครำบฟิลม์น ้ ำนม และ
กล่ินนม ใหส้ะอำด ไม่ท้ิงครำบ นอกจำกนั้นยงัใชท้ ำควำมสะอำด จำน ชำม ชอ้น ส้อม แกว้ และของ
เล่นส ำหรับเด็กไดอ้ย่ำงสะอำดอ่อนโยนถูกหลกัอนำมยั กล่ินหอม สดช่ืน อ่อนโยน ไม่ท ำให้เกิด
อำกำรแพน้ ้ ำหอมของเด็ก ย่อยสลำยไดเ้องตำมธรรมชำติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ผ่ำนกำรทดสอบ
ทำงกำรแพทย ์ไม่ก่อใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อผิวบอบบำงของเด็ก 

2.2  ผลิตภณัฑซ์กัผำ้เด็ก ทีโพล ์เบบ้ี กล่ิน แฮปป้ี แคร์(TEEPOL BABY FABRIC WASH) กล่ิน Happy 
Care ส ำหรับท ำควำมสะอำดซกัผำ้เด็ก สูตรอ่อนโยน เหมำะส ำหรับเด็กอ่อน ช่วยถนอมเส้นใยของ
เน้ือผำ้ ให้สัมผสันุ่มสบำย อ่อนโยน ปลอดภยั พร้อมขจัดครำบฝังลึก ป้องกันครำบสกปรกไหล
ยอ้นกลบัช่วยใหผ้ำ้ไม่หมอง สีสดใสอยูเ่สมอ กล่ินหอมติดทนนำน ส ำหรับซกัเคร่ืองและซกัมือ ใชไ้ด้
ทั้งผำ้ขำวและผำ้สี 

2.3 ผลิตภณัฑ์ปรับผำ้นุ่มเด็ก ทีโพล ์เบบ้ี กล่ิน แฮปป้ี แคร์ (TEEPOL BABY FABRIC SOFTENER) 
กล่ิน Happy Care   ช่วยใหผ้ำ้นุ่มฟ ูใส่สบำย น่ำสมัผสั เน้ือผำ้ไม่ลีบติดตวั จึงลดกำรเสียดสีของเน้ือผำ้ 
กบัผิวของลูกนอ้ย ซ่ึงอำจเป็นสำเหตุท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองได ้พร้อมกล่ินหอมท่ีคดัสรรส ำหรับ
เด็ก กล่ินหอมละมุน ลดกล่ินอบั หอมสดช่ืนติดผำ้ยำวนำน สำมำรถใชไ้ด้ตั้งแต่วยัแรกเกิด เหมำะ
ส ำหรับซกัมือและซกัเคร่ือง ใชไ้ดท้ั้งผำ้ขำว และผำ้สี  

3. ผลติภัณฑ์ท าความสะอาดทัว่ไปส าหรับตลาดต่างประเทศ (Sanitary Cleanser for Export Market) 
3.1 คลีนซ่ี เพียว ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดเอนกประสงค์ชนิดเขม้ขน้ สูตรถนอมมือ ปรำศจำกสำรเติม

แต่ง สำมำรถใชช้ ำระลำ้งท ำควำมสะอำดครำบไขมนัต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งหมดจด 
3.2  คลีนซ่ี ดิช ซุปเปอร์ ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด สูตรขจดัครำบไขมนัหนำไดดี้เป็นพิเศษ มีส่วนผสม

ของ Tea Tree Oil ท่ีมีประสิทธิภำพฆ่ำเช้ือแบคทีเรีย 
3.3 คลีนซ่ี ฟลอร์ คลีนเนอร์ ซำกุระ และคลีนซ่ี ฟลอร์ คลีนเนอร์ ลำเวนเดอร์ ผลิตภณัฑ์ใช้ท ำควำม

สะอำดพ้ืนผิว กระเบ้ือง ยำง พ้ืนไม ้หินอ่อน ปำร์เก ้ฯลฯ ใหพ้ื้นสะอำด ไม่ท้ิงครำบบนพ้ืนผิว และพ้ืน
ไม่เหนียว 

3.4  ผลิตภณัฑ์ซกัผำ้คลีนซ่ี กล่ินไนท์ บลูมม่ิง และผลิตภณัฑ์ซกัผำ้คลีนซ่ี กล่ินซีเคร็ท วิช ผลิตภณัฑท์ ำ
ควำมสะอำดเส้ือผำ้เพ่ือช่วยท ำควำมสะอำดครำบสกปรกท่ีซอกซอนลึกไดอ้ยำ่งหมดจด ลดกล่ินอบั
ช้ืน และขจดักล่ินเหง่ือท่ีสะสมอยูบ่นเน้ือผำ้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ท ำให้ผำ้ขำวและผำ้สี สะอำดใส 
และหอมสดช่ืนไดอ้ยำ่งยำวนำน 

4.  ผลติภัณฑ์ดูแลสุนขัเชนการ์ด (Chaingard Dog Shampoo and Dog Care Products)  
4.1 เชนกำร์ด คลำสสิค (Chaingard Classic) 

4.1.1 เชนกำร์ด 1 (CHAINGARD 1) ฉลำกสม้ แชมพกู ำจดัเห็บหมดัส ำหรับสุนขัพนัธ์ุใหญ่ ผสมสำร
เพอร์เมทรินซ่ึงเป็นสำรในกลุ่มไพรีทรอยด์จึงให้ควำมปลอดภยัและไม่ระคำยเคืองต่อผิวของ
สุนขัและผูใ้ช ้ 
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4.1.2 เชนกำร์ด สุนขัเลก็ (CHAINGARD SMALL DOG) ฉลำกฟ้ำ แชมพกู ำจดัเห็บหมดัส ำหรับสุนขั
พนัธ์ุเล็ก ผสมสำรเพอร์เมทรินซ่ึงเป็นสำรในกลุ่มไพรีทรอยด์จึงให้ควำมปลอดภยัและไม่
ระคำยเคืองต่อผิวของสุนขัและผูใ้ช ้ 

4.1.3 เชนกำร์ด เฟรช แอนด ์คลีน (CHAINGARD FRESH & CLEAN) ฉลำกน ้ ำตำล แชมพูผสมสำร
สกดัท่ีสำมำรถก ำจดัเช้ือแบคทีเรียสำเหตุของกล่ินสำบไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพทั้งยงัมี pH เป็น
กลำง จึงอำบไดบ่้อยเท่ำท่ีตอ้งกำร  

4.1.4 เชนกำร์ด เม็ดดิเคทเต็ด (CHAINGARD MEDICATED) ฉลำกเขียว ผสม Tea Tree Oil ช่วย
ปรับสภำพผิว ลดอำกำรอกัเสบและคนั ท่ีเกิดจำกอำกำรแพ ้เห็บหมดักดั หรือแผลจำกกำรข่วน
เกำ  

4.1.5 เชนกำร์ด ลูกสุนขั (CHAINGARD PUPPY) ฉลำกชมพู แชมพูผสมคำโมมำยลไ์ม่ระคำยเคือง
ผิวและนยัน์ตำจึงอ่อนโยนเป็นพิเศษส ำหรับลูกสุนขัและมีวติำมินคอมเพลก็ซ์ท่ีช่วยให้ควำมชุ่ม
ช่ืน  

4.1.6 เชนกำร์ด คอนดิชนัเนอร์ (CHAINGARD CONDITIONER) ฉลำกม่วง แชมพูผสมสำรบ ำรุง
ขนเป็นพิเศษและยงัมีส่วนผสมของ Silicone ช่วยลดอำกำรพนักนัของขนสุนัขช่วยให้พล้ิว
สลวย  

4.2   เชนกำร์ด คอมพลีท (Chaingard Complete)  
4.2.1 เชนกำร์ด คอมพลีท ส ำหรับสุนขัขนยำว (CHAINGARD COMPLETE LONG HAIR) แชมพู

ท ำควำมสะอำดส ำหรับสุนัขขนยำว ช่วยให้กำรอำบน ้ ำเป็นไปอยำ่งง่ำยดำยดว้ยส่วนผสมจำก 
Care Moisture ท่ีช่วยเพ่ิมควำมชุ่มช้ืน บ ำรุงขน และผิวหนงัใหมี้สุขภำพดี, Complex Vitamin & 
Extra Silky Conditioner ช่วยใหข้นนุ่มล่ืน หวง่ีำย ไม่พนักนั และ Violet Floral Fresh กล่ินหอม 
สะอำด สดช่ืน 

4.2.2  เชนกำร์ด คอมพลีท ส ำหรับสุนขัขนสั้น (CHAINGARD COMPLETE SHORT HAIR) แชมพู
ท ำควำมสะอำดส ำหรับสุนัขขนสั้น ท่ีถูกแสงแดด และควำมร้อนท ำให้สูญเสียควำมชุ่มช้ืนจึง
จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรดูและอยำ่งเป็นพิเศษดว้ยส่วนผสมจำก Care Moisture ท่ีช่วยเพ่ิมควำมชุ่ม
ช้ืน บ ำรุงขนและผิวหนงัให้มีสุขภำพดี Clean & Clear ช่วยช ำระส่ิงสกปรก เช่นครำบดิน ได้
อยำ่งสะอำด และ Blackcurrent กล่ินหอม สะอำด สดช่ืน 

4.2.3  เชนกำร์ด คอมพลีท ส ำหรับสุนัขกล่ินสำบ (CHAINGARD COMPLETE SMELLY HAIR) 
แชมพูท่ีช่วยท ำควำมสะอำดและดบักล่ินตวั ดว้ยส่วนผสมจำก D-ODOR ท่ีช่วยดบักล่ินสำบ
ของสุนขั และยงัมี Humenctant ช่วยให้ผิวมีควำมชุ่มช้ืน บ ำรุงขนให้สุขภำพดี นุ่มนวล หวีง่ำย 
Citrus Splash Perfume ช่วยใหสุ้นขัมีกล่ินหอมยำวนำนมำกยิง่ข้ึน 

4.3  เชนกำร์ด เฮอร์เบิล เอก็ซ์พีเรียนซ์ (Chaingard Herbal Experience)   
4.3.1 เชนกำร์ด เฮอร์เบิล เอ็กซ์พีเรียนซ์ คอนดิชัน่เนอร์ (CHAINGARD HERBAL EXPERIENCE 

CONDITIONER) แชมพูส ำหรับ “สุนขัทั้งขนสั้นและขนยำว” ทุกสำยพนัธ์ุสำมำรถใชอ้ำบได้
บ่อย ช่วยลดปัญหำเกิดกำรระคำยเคืองจำกกำรอำบบ่อย เพรำะผสมสำรคอนดิชั่นเนอร์จำก
ธรรมชำติ ท่ีมีควำมอ่อนโยน ไร้สำรตกคำ้งและจบับนเสน้ขนซ่ึงเป็นสำเหตท่ีุไม่ท ำใหข้นจบักนั
เป็นกอ้น ท ำให้ขนล่ืน ฟูนุ่ม เป็นเงำงำม แปรงและหวีง่ำย ทั้งยงัผสมสำรสกดัจำกธรรมชำติ
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นำนำพนัธ์ุ อ่อนโยนต่อผิวหนงัของสุนขั กล่ินหอมสดช่ืนทั้งขณะอำบน ้ ำและหลงัอำบน ้ ำ  ดว้ย
กล่ิน Fruit Fusion  

4.3.2 เชนกำร์ด เฮอร์เบิล เอ็กซ์พีเรียนซ์ เลิฟล่ี ปัปป้ี (CHAINGARD HERBAL EXPERIENCE 
LOVELY PUPPY) แชมพสููตรส ำหรับ “ลูกสุนขั” อ่อนโยนเป็นพิเศษ ดว้ยสำรท ำควำมสะอำด
ท่ีผลิตจำกขำ้วโพดและมะพร้ำว (Alkyl polyglucoside) จึงไม่ระคำยเคือง ผสมสำรสกดัจำกดอก
คำโมมำยล์ (Chamomile Extract) ช่วยป้องกนักำรแพร้ะคำยเคืองและคุณสมบติัพิเศษของ 
Vitamin Complex ท่ีช่วยบ ำรุงและเสริมสร้ำงควำมชุ่มช้ืนให้แก่ขนเสริมสร้ำงให้รำกขน
แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ำย พิเศษดว้ยกล่ินหอมสดช่ืนทั้งขณะอำบน ้ ำและหลงัอำบน ้ ำ ดว้ยกล่ิน 
White Vanilla 

4.3.3 เชนกำร์ด เฮอร์เบิล เอ็กซ์พีเรียนซ์ สกินแคร์ (CHAINGARD HERBAL EXPERIENCE 
SKINCARE) แชมพสู ำหรับ “สุนขัท่ีมีผิวแพง่้ำย” หรือมีปัญหำผิวหนงัดว้ยคุณสมบติัพิเศษของ 
MultiEx BSASM ท่ีสกดัจำกพืชธรรมชำติ 7 ชนิด ช่วยป้องกนัและบรรเทำผิวจำกกำรอกัเสบ 
ระคำยเคือง  บวม แดง หรือ ผื่นคนั และยงัช่วยลดกำรสูญเสียน ้ ำ ซ่ึงเป็นสำเหตุท่ีท ำให้ผิวแห้ง 
ทั้งยงัผสมสำรสกดัจำกธรรมชำตินำนำพนัธ์ุจึงอ่อนโยนเป็นพิเศษ ไม่ระคำยเคืองต่อผิวหนัง
สุนขัและมีกล่ินหอมสดช่ืนทั้งขณะอำบน ้ ำและหลงัอำบน ้ ำ ดว้ยกล่ิน White tea & Ginger 

4.3.4 เชนกำร์ด แคท เฮอร์เบิล เอ็กซ์พีเรียนซ์ (CHAINGARD CAT HERBAL EXPERIENCE) ดว้ย
ส่วนผสมพิเศษจำก ธรรมชำติ เพ่ือดูแลผิว และขนแมวท่ีบอบบำงใหนุ่้มล่ืน บ ำรุงขนใหแ้ขง็แรง 
สุขภำพดี ลดปัญหำขนร่วง ซ่ึงเป็นสำเหตุกำรเกิด “กอ้นขน” และยงัคงควำมชุ่มช่ืน อ่อนโยน 
ไม่ระคำยเคือง พร้อมกล่ินหอมสดช่ืนจำก White Tea & Ginger เหมำะส ำหรับแมว และลูกแมว
ทุกสำยพนัธ์ุ 

4.4 เชนกำร์ดสเปรย ์แป้ง และอ่ืนๆ (CHAINGARD SPRAY, POWDER, OTHERS) 
4.4.1 เชนกำร์ด เพท็เบ็ดด้ิง (CHAINGARD PET BEDDING) สเปรยก์ระป๋องส ำหรับฉีดท่ีนอน กรง

สุนัข หรือบริเวณท่ีสุนัข นั่งเล่น นอนเล่นเพ่ือป้องกนัและก ำจดัเห็บหมดั ไม่ให้แพร่พนัธ์ุใน
บริเวณท่ีนอนและกระโดดกลบัเขำ้มำในตวัสุนขั  

4.4.2 เชนกำร์ด 2 สเปรย ์(CHAINGARD 2 SPRAY) สเปรยป้์องกนัและก ำจดัเห็บหมดับริเวณท่ีพบ
ร่องรอยเห็บหมดับนตวัสุนขั  

4.4.3 เชนกำร์ด ด็อก พำวเดอร์ (CHAINGARD DOG POWDER) แป้งก ำจดัเห็บหมดัใชโ้รยตวัสุนขั
บริเวณผิวหนงัและใชห้วแีปรงออกหรือผำ้ชุบน ้ ำสะอำดหมำดๆเช็ดออก 

4.4.4 เชนกำร์ด ดรำยแชมพู (CHAINGARD DRY SHAMPOO) มีส่วนผสมของแป้งขำ้วโพด และ 
Talcum ช่วยดกัจบัส่ิงสกปรกท่ีผิวและขนสุนขั เพียงโรยให้ทัว่ตวัและใชห้วีแปรงออกหรือผำ้
ชุบน ้ ำสะอำดหมำดๆเช็ดออกเพ่ือท ำควำมสะอำดสุนขัป่วยหรือไม่สะดวกอำบน ้ ำ  

4.4.5 เชนกำร์ด แคท ดรำยแชมพ ู(CHAINGARD CAT DRY SHAMPOO) ช่วยท ำควำมสะอำด ขจดั
ครำบสกปรก ระงบักล่ินตวั ช่วยลดอำกำรคนั และระคำยเคืองท่ีเกิดข้ึนกบัแมว โดยไม่ตอ้งใช้
น ้ ำ มีส่วนผสมของแป้งขำ้วโพด (Corn Starch) ท่ีช่วยดูดซับควำมมนั และส่ิงสกปรกบนผิว 
และขนไดดี้ เหมำะกบัแมว และลูกแมวทุกสำยพนัธ์ุ 
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5. แชมพูขจัดเหาสคัลลี่ (SCULLY: Anti Lice Shampoo) ผสมสำรเพอร์เมทรินในกลุ่มไพรีทรอยด์ที
สังเครำะห์โมเลกุลเลียนแบบพืชตระกูลดอกเบญจมำศ (Chrysanthemum Flower) ซ่ึงมีคุณสมบติัสำมำรถ
ขจดัเหำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ใชส้ะดวก มีกล่ินหอม ลำ้งออกง่ำย สลำยตวัไดเ้ร็ว ปลอดภยัต่อผูใ้ช ้

 กลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (Other Products Group) เป็นผลิตภณัฑห์ลำกหลำยประเภท ท่ีบริษทัไดพ้ฒันำข้ึน 
หรือปรับแต่งใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรในตลำด ไดแ้ก่ 

1. สะตนั เหย่ือก าจดัหนูแบบเมด็ : STUN Block Bait Rodenticide 
เหยือ่ก ำจดัหนูส ำเร็จรูปน ำเขำ้จำกประเทศจีน เป็นเมด็แขง็รูปไข่ ใชส้ะดวกมีส่วนผสมของอำหำรท่ีหนูชอบ 
แต่งดว้ยรสขมเพรำะหนูไม่สำมำรถรับรู้รสขม แต่สตัวอ่ื์นไม่ชอบ จึงมีควำมปลอดภยัสูง ไม่ท ำใหห้นูด้ือต่อ
ยำ กำรออกฤทธ์ิเป็นไปอยำ่งชำ้ ๆ หนูจะตำยภำยใน 3-5 วนั โดยท่ีหนูไม่ทรำบวำ่สะตนัเป็นเหยื่อพิษ จึงไม่
ขยำดเช่นเหยือ่พิษอ่ืน ๆ 

2. ผลติภัณฑ์เคมเีกษตร (Agrochemical Insecticide) 
ผลติภัณฑ์ป้องกนัและก าจดัแมลง: Insecticide Products 
2.1 ไวตอ์อยล ์(VITE OIL) ประกอบดว้ยน ้ ำมนัปิโตรเลียม 67%โดยปริมำตร เป็นสำรป้องกนัและก ำจดั

เพล้ียและแมลงต่ำงๆ ดงัน้ี ใชแ้ช่เหงำ้ขม้ิน ป้องกนัเพล้ียหอย เพล้ียไฟในโหระพำและกระเพรำ เพล้ีย
แป้งในนอ้ยหน่ำ เพล้ียไก่แจส้ม้ ไรแดงแอฟริกนัในทุเรียน แมลงหวีข่ำวยำสูบในฝ้ำย หรือใชผ้สมกบั
สำรเคมีช่วยเสริมฤทธ์ิยำ เพ่ือประสิทธิภำพออกฤทธ์ิป้องกันไดดี้ข้ึนและนำนข้ึน ปลอดภยัใชก้ับ 
โครงกำรเกษตรปลอดภยั (IPM) 

2.2 เชอร์มิพริด (SHERMIPRID) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัและก ำจดัแมลง ออกฤทธ์ิ ถูกตวัตำย และกิน
ตำย ก ำจดั เพล้ียไฟ เพล้ียอ่อน เพล้ียจกัจัน่ หนอนชอนใบ ในพืชผกั กะหล ่ำปลี คะนำ้ ถัว่ พริก และ
ผลไม ้

2.3  เชอร์มิดำ (SHERMIDA) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัและก ำจดัแมลงศตัรูพืชชนิดต่ำงๆ ฉีดพ่นช่วงดอก
ได ้เช่น เพล้ียไฟ ตน้เหตุ ของใบพริกหงิก, ในมะเขือ, เพล้ียไฟ (ไอโ้ตง้) ในแตงโม เพล้ียกระโดดสี
น ้ ำตำลในนำขำ้ว เพล้ียไฟใน บวบ มะระ ถัว่ พืชตระกลูแตง ผกัและผลไม ้

2.4 เชอร์ฟูลล่ี (SHERFULLY) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัและก ำจดัแมลงศตัรูพืชชนิดต่ำงๆ ออกฤทธ์ิทั้ง
แบบ ถูกตวัตำยและกินตำย สำมำรถก ำจดัแมลงไดม้ำกชนิด ทั้งเพล้ีย หนอนชนิดต่ำงๆ และแมลงศตัรู
ในดิน เหมำะส ำหรับไมผ้ล นำขำ้ว พืชไร่ และพืชผกัชนิดต่ำงๆ 

2.5  ไพรำนิก้ำ (PYRANICA) เป็นผลิตภณัฑ์ใชป้้องกันและก ำจัดไรแดง ไรขำว แมงมุมแดง และไร
ศตัรูพืช อตัรำใชน้อ้ยก ำจดัไรไดทุ้กระยะ ทั้งตวัอ่อน ตวัแก่ และคุมไข่ ฉีดคร้ังเดียวสำมำรถควบคุมไร
ไดน้ำนวนั ผลิตภณัฑ ์ของ NIHON NOHYAKU Co., Ltd., Japan 

2.6  เฟนไพเรด (FENPYRAD) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัและก ำจดัหนอนใยผกั ดว้งหมดัผกั เพล้ียอ่อน 
และเพล้ียไก่แจส้ม้ ผลิตภณัฑข์อง NIHON NOHYAKU Co., Ltd., Japan 

ผลติภัณฑ์ป้องกนัและก าจดัโรคพืช: Fungicide Products 
2.7 พูจิโอ (PUGIO) ป้องกนัและก ำจดัโรคพืช สำรไตรเบสิก คอปเปอร์ ซลัเฟต สูตรครีม ท่ีมีอนุภำคเล็ก

กวำ่ 1 ไมครอน มีสภำพเป็นกลำง ผสมกบัสำรก ำจดัศตัรูพืชชนิดอ่ืนได ้ป้องกนัก ำจดั โรคแคงเกอร์ สะ
แคปในพืชตระกลูสม้ ใบจุด ใบไหม ้รำน ้ ำคำ้ง และโรคขอบใบแหง้ในนำขำ้ว เหมำะส ำหรับทุกพืช 



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 17 

2.8  เบนเชอมิค (BENSHERMIC) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัและก ำจดัโรคพืชชนิดต่ำงๆ ออกฤทธ์ิดูดซึม 
ป้องกนัก ำจดัเช้ือรำ โรครำแป้ง โรครำสนิม โรครำน ้ ำคำ้ง โรคแอนแทรคโนส ผลเน่ำ ในไมผ้ล พืชผกั 
พืชไร่ นำขำ้ว และไมด้อกไมป้ระดบั 

2.9  โรโบเนต (ROBONATE) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัและก ำจดัโรคพืชชนิดต่ำงๆ ออกฤทธ์ิดูดซึม โรคเม
ลำโนส โรครำสีชมพู โรครำเขำ้ขั้ว โรครำแป้ง โรคใบจุด โรครำน ้ ำคำ้ง โรคผลเน่ำในพืชผกั โรคใบ
ไหม ้โรคใบขีดสีน ้ ำตำล โรคเมลด็ด่ำงในขำ้ว 

2.10  ทิปบูล (TIPBLUE) เป็นผลิตภณัฑใ์ชป้้องกนัและก ำจดัโรคพืชชนิดต่ำงๆ ป้องกนัและก ำจดั ออกฤทธ์ิ
ดูดซึม ใชส้ ำหรับ โรคกำบใบแห้ง โรคใบขีดสีน ้ ำตำล โรคเมล็ดด่ำงในขำ้ว โรคใบจุดสีม่วงในหอม 
และกระเทียม 

ผลติภัณฑ์สารจบัเปียกใบ: Wetting Agent for Insecticide Products 
2.11 เชอเรสตอล (SHERESTOL) คุณสมบัติดี เป็นสำรลดแรงตึงผิวและจับเปียกใบ ช่วยเสริม

ประสิทธิภำพของสำรเคมีเกษตร ละลำยน ้ ำไดดี้ สภำพเป็นกลำง ไม่มีสำรแต่งเติม ไม่กดัผิวพืชท่ีมี
นวล 

2.12 เซอร์ (SIR) เป็นสำรลดแรงตึงผิวและจบัเปียกใบ ช่วยเสริมประสิทธิภำพของสำรเคมีเกษตร ละลำย
น ้ ำไดดี้ สภำพเป็นกลำง ไม่มีสำรแต่งเติม ไม่กดัผิวพืชท่ีมีนวล 

2.13 ฟลอรำลิส เกรดเอ (FLORALIS A) เป็นสำรลดแรงตึงผิวและจบัเปียกใบ คุณภำพสูง อตัรำกำรใชต้ ่ำ 
ช่วยเสริมประสิทธิภำพของสำรเคมีเกษตร ช่วยแพร่กระจำยสำรเคมีไดดี้ ทนต่อกำรชะลำ้งของฝน 
สภำพเป็นกลำงไม่มีสำรแต่งเติม ไม่กดัผิวพืชท่ีมีนวล “ใชนิ้ด ติดไว จบัใบ ติดนำน” 

2.14 เชอร์บำลำนซ์ (SHERBALANCE) สำรปรับสภำพน ้ ำ ช่วยให้น ้ ำด่ำงและกระดำ้งอยู่ในสภำพท่ี
เหมำะสม ช่วยท ำให้สำรท่ีผสมกนัในน ้ ำเขำ้กันไดดี้ และยงัช่วยให้กำรละลำยของปุ๋ยเกล็ด ท ำให้
ละลำยดียิง่ข้ึน 

ผลติภัณฑ์ปุ๋ ยเกลด็และอาหารเสริม: Fertilizer and Supplemental Products 
2.15 ปุ๋ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ สูตร 28-8-8 (TURBOGIZER 28-8-8) เป็นปุ๋ยเกล็ดละลำยน ้ ำและพืช

สำมำรถดูดซึมธำตุอำหำรเขำ้ทำงรำกและทำงใบ ปุ๋ยสูตรน้ีจะช่วยสร้ำงเสริมควำมเจริญเติบโต ทำงล ำ
ตน้และใบ เหมำะส ำหรับพืชท่ีเร่ิมเจริญเติบโต ตน้อ่อนพืช 

2.16 ปุ๋ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ สูตร 15-15-15 (TURBOGIZER 15-15-15) เป็นปุ๋ยเกล็ดละลำยน ้ ำและพืช
สำมำรถดูดซึมธำตุอำหำรเขำ้ทำงรำกและทำงใบเพ่ิมธำตุอำหำรเสริมและฮอร์โมนครบสูตรปุ๋ยสูตรน้ี
จะช่วยสร้ำงเสริมควำมเจริญเติบโต ทำงล ำตน้ ใบ รำก เหมำะส ำหรับฟ้ืนตน้โทรม บ ำรุงตน้ ใบ และ
พืชท่ีมีผลอ่อนติดอยูม่ำก ลดกำรร่วงของผลอ่อนทีก ำลงัเจริญเติบโต 

2.17 ปุ๋ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ สูตร 3-7-35 (TURBOGIZER 3-7-35) เป็นปุ๋ยเกล็ดละลำยน ้ ำและพืช
สำมำรถดูดซึมธำตุอำหำรเขำ้ทำงรำกและทำงใบเพ่ิมธำตุอำหำรเสริมและฮอร์โมนครบสูตรปุ๋ยสูตรน้ี
จะช่วยสร้ำงเสริมควำมเจริญเติบโต กบัพืชท่ีมีผลในช่วงก่อนเก็บเก่ียว เร่งควำมหวำน เร่งแป้ง เพ่ิม
น ้ ำหนกั 

2.18 ปุ๋ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ สูตร 3-35-24 (TURBOGIZER 3-35-24) เป็นปุ๋ยเกล็ดละลำยน ้ ำและพืช
สำมำรถดูดซึมธำตุอำหำรเขำ้ทำงรำกและทำงใบเพ่ิมธำตุอำหำรเสริมและฮอร์โมนครบสูตรปุ๋ยสูตรน้ี
จะช่วยสร้ำงเสริมควำมเจริญเติบโต ทำงล ำตน้ ใบ เหมำะส ำหรับ พืชท่ีตอ้งกำรสะสมอำหำรก่อนออก
ดอก และใชฉี้ดพน่ในช่วงใบเพสลำด (ก่อนใบแก่เลก็นอ้ย) 
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2.19 เชอร์มิสตำร์ ดบับลิวจี (SHERMISTAR WG) เป็นสำรฮิวมิค แอซิด ผงชนิดเขม้ขน้ จำกประเทศสเปน 
ละลำยน ้ ำง่ำย ช่วยฟ้ืนฟู ปรับสภำพโครงสร้ำงดิน ให้มีควำมร่วนซุย ระบำยอำกำศไดดี้กระตุน้กำร
แตกรำกใหม่ และช่วยปลดปล่อยธำตุอำหำรและปุ๋ยท่ีตกคำ้งในดิน ท ำให้พืชสำมำรถดึงกลบัมำใช้
ประโยชน์ไดดี้ 

2.20  เชอร์มิครู้ท (SHERMIC ROOT) เป็นสำรฮิวมิค แอซิด ชนิดน ้ ำ จำกประเทศสเปน บวกสำรกระตุน้
รำกจำกประเทศเยอรมนั คุณสมบติั ช่วยฟ้ืนฟู ปรับสภำพโครงสร้ำงดินให้มีควำมร่วนซุย ระบำย
อำกำศไดดี้ ส่งเสริมกระตุน้กำรสร้ำงรำกใหม่ไดดี้ ช่วยปลดปล่อยธำตุอำหำรและปุ๋ยท่ีตกคำ้งในดิน 
ท ำใหพ้ืชสำมำรถดึงกลบัมำใชป้ระโยชน์ไดดี้ 

2.21 เมท (MATE) สำหร่ำยน ้ ำเขียวและอะมิโนแอซิด ส่งเสริมกระตุน้กำรสร้ำงใบอ่อน กำรแตกรำกใหม่ 
กระตุน้กำรสะสมอำหำร เร่งกำรแตกตำดอก ช่วยกำรผสมเกสรและติดผลไดดี้ 

2.22 จ๊ิกซอว ์ (JIKSAW) น ้ ำตำลทำงด่วนและอะมิโนแอซิดท่ีพืชสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัทีโดย
ไม่ตอ้งผำ่นขบวนกำรสังเครำะห์แสง เร่งกำรสะสมอำหำร ท ำให้ใบอ่อนแก่เร็ว ลดกำรหลุดร่วงของ
ผล 

2.23  ไฮแคบ๊ (HI-CAB) ธำตุอำหำรเสริม แคลเซียม-โบรอน  ชนิดผง สูตรเขม้ขน้ ละลำยง่ำย ดูดซึมดี ช่วย
ป้องกนัผลแตก ผลบิดเบ้ียวไม่สมบูรณ์ ช่วยให้ผลมีเน้ือแน่น ขั้วเหนียวสีสวย รสชำดดี ช่วยให้เกสร
แขง็แรง ป้องกนัหลุดล่วงของดอกและผล 

2.24 เชอร์วำมิกซ์ (SHERWAMIX) ธำตุอำหำรรองเสริมรวม ชนิดผง สูตรเขม้ขน้ ละลำยง่ำย ดูดซึมดี ช่วย
สร้ำงคลอโรฟิลด์ เพ่ิมกำรสังเครำะห์แสง ป้องกนัพืชขำดธำตุอำหำร ช่วยในกำรท ำงำนของเอ็มไซด ์
ช่วยส่งเสริมใหพื้ชเจริญเติบโตอยำ่งสมบูรณ์ ช่วยในกำรเขำ้สี เพ่ิมรสชำดและผลผลิต 

ผลติภัณฑ์สารก าจดัวชัพืช : Herbicide Products 
2.25  เชอร์บิว (SHERBEW) เป็นสำรป้องกนัก ำจดัวชัพืชในนำขำ้ว เหมำะส ำหรับนำหวำ่นน ้ ำตม หลงัจำก

หวำ่นเมลด็พนัธ์ุขำ้ว 0-4 วนั ใชคุ้มวชัพืชทั้ง วชัพืชใบแคบ ใบกวำ้ง และวชัพืชตระกลูกก 
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2.2 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขนัของสินคำ้อุปโภคบริโภคมีกำรแข่งขนัค่อนรุนแรงในปี 2561 
บริษทัมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมเติบโต (Growth Strategy) จึงมีกำรปรับใชก้ลยทุธ์ทำงกำรตลำด 
และกลยทุธ์ทำงดำ้นช่องทำงกำรขำย โดยเนน้ทั้งกำรส่งเสริมกำรขำย และกำรพฒันำสินคำ้ใหม่เขำ้สู่
ทอ้งตลำด  

1. กลยุทธ์ทางการตลาด  

(1) คุณภาพของผลติภณัฑ์ 

บริษทัใหค้วำมใส่ใจกบัเร่ืองคุณภำพของสินคำ้เป็นหลกั เน่ืองจำกเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะส่งผลต่อ
ควำมเช่ือมัน่ในตรำสินคำ้ ซ่ึงจะส่งต่อไปยงัผูบ้ริโภคจนเกิดเป็นกำรรับรู้ในคุณค่ำตรำสินคำ้ (Brand 
Equity) ในส่วนของกระบวนกำรผลิตสินคำ้ จะมีพนกังำนท่ีเป็นนักเคมีและวิศวกรคอยตรวจสอบ 
ควบคุมคุณภำพสินคำ้ทุกคร้ังท่ีมีกำรผลิตสินคำ้ข้ึน เพื่อน ำมำทดสอบประสิทธิภำพของสินคำ้ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด ก่อนน ำสินคำ้ออกสู่ผูบ้ริโภค 

ส ำหรับกำรพฒันำสินคำ้ บริษทัไดล้งทุนในกำรจดัท ำห้องทดลองเคมี และเคร่ืองมือตรวจสอบ
คุณภำพท่ีทนัสมยั รวมทั้ งอุปกรณ์กำรผลิต เช่น Gas Chromatograph (GC) และ High Pressure 
Liquid Chromatograph (HPLC) ท่ีใชต้รวจสอบคุณภำพสำรเคมีก ำจดัแมลงอยำ่งแม่นย  ำรวดเร็ว และ
สำมำรถใชใ้นงำนตรวจสอบคุณภำพสินคำ้ส ำเร็จรูป รวมทั้งใชพ้ฒันำผลิตภณัฑใ์หม่   หรือปรับปรุง
ผลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิม นอกจำกน้ีควำมรู้ควำมช ำนำญงำนของบุคลำกรท่ีไดรั้บประสบกำรณ์กำรท ำงำน
จำกบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั ท ำให้บริษทัสำมำรถบรรลุถึงนโยบำยคุณภำพท่ีจะ “ยึดถือ
ขอ้ตกลงกบัลูกคำ้ในกำรส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดคุณภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ มุ่งมัน่
พฒันำและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้สำมำรถสนองควำมตอ้งกำรหรือดีกว่ำควำมคำดหวงัของลูกคำ้ 
อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกบริษทัจะค ำนึงถึงควำมส ำคญัในเร่ืองของคุณภำพสินคำ้แลว้ บริษทัยงัคง
ค ำนึงถึงปลอดภยัของผูบ้ริโภค พนกังำน และส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย   

เพ่ือเป็นกำรตอกย  ้ำในกำรใส่ใจถึงคุณภำพสินคำ้ บริษทัไดผ้่ำนกำรรับรองมำตรฐำนสำกลท่ีจะ
ช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิดควำมมัน่ใจในคุณภำพ ควำมปลอดภยั และกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทั โดย
มำตรฐำนท่ีบริษทัไดรั้บกำรรับรอง ดังน้ี มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 2015, 
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 และ มำตรฐำนระบบกำรผลิตตำม
หลกัเกณฑ์ท่ีดีในกำรผลิตวตัถุอนัตรำยหรือ GMP (Good Manufacturing Practice for Hazardous 
Substance) เป็นมำตรฐำนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรท่ีดีในกำรผลิตวตัถุอันตรำย ในควำม
รับผิดชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กระทรวงสำธำรณสุข  ครอบคลุมระบบ
กำรผลิตสำรก ำจดัแมลงและสำรท ำควำมสะอำด 

 (2) ความหลากหลายของสินค้า  

  บริษทัเตรียมพร้อมท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำย โดยกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ เพ่ือใหท้นัตำมกระแสตลำด และทนัต่อควำมตอ้งกำรท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญัท่ี
จะน ำพำบริษทัให้มียอดขำยท่ีเติบโตไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง บริษทัจึงไดมี้กำรท ำวิจยัสินคำ้ และพฤติกรรมของ
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ผูบ้ริโภค เพื่อน ำมำพฒันำปรับปรุงสินคำ้ให้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค โดยปัจจุบนับริษทัมี
ผลิตภณัฑ์มำกกว่ำ 2,000 SKUs (Stock Keeping Unit)  ดว้ยควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑ์ จึงท ำให้
บริษทัสำมำรถขยำยตลำดจำกฐำนกลุ่มลูกคำ้เดิมไปสู่กลุ่มลูกคำ้ใหม่  หรือตลำดใหม่ได ้ซ่ึงในปี 2561 ใน
กลุ่มผลิตภณัฑก์ ำจดัแมลง บริษทัไดเ้นน้กำรท ำตลำดในกลุ่มสินคำ้สเปรยก์ ำจดั แมลงสำบ ยงุ มด (AIK – 
All Insect Killer) และกลุ่มสเปรยก์ ำจดัยงุ และแมลงบิน (FIK – Flying Insect Killer) เพื่อท ำกำรขยำย
กลุ่มลูกค้ำไปสู่ผู ้บริโภคกลุ่มลูกค้ำอ่ืนๆให้มำกข้ึน พร้อมทั้ งกำรปรับปรุงฉลำกสินค้ำ และเพ่ิม
ประสิทธิภำพของสินคำ้ (Product Revamp) เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดม้ำกข้ึน และเป็น
กำรสร้ำงคุณค่ำให้กบัตรำสินคำ้ (Value Positioning) ให้ “ชีวิต ดีดี ไม่มีแมลงรบกวน”  ส ำหรับในกลุ่ม
สินคำ้กลุ่มท ำควำมสะอำดมีกำรเพ่ิมขยำยสำยผลิตภณัฑ ์(Product Line Extension) ในแบรนด์ ทีโพล ์โดย
เพ่ิมควำมหลำกหลำยในกลุ่มสินคำ้ทีโพล์ เลมอน พำวเวอร์เพื่อให้สำมำรถตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคและกำร
เติบโตของ   แบรนดสิ์นคำ้ไดใ้นตลำดวงกวำ้ง (Mass Market) 

  บริษทัยงัคงตระหนักถึงแผนกำรพฒันำสินคำ้ในระยะยำวท่ีจะขยำยธุรกิจและกำรเติบโตของ
บริษัทไปยงักลุ่มสินค้ำอ่ืนๆท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน เช่น กลุ่มธุรกิจอำหำร (Food) กลุ่มธุรกิจบริกำร 
(Industrial Service)  กลุ่มผลิตภณัฑส์ตัวเ์ล้ียง (Pet Care) เพ่ือใหเ้ป็นแนวทำงในกำรบริหำรกลุ่มสินคำ้ ให้
มีกำรเติบโตอยำ่งมัน่คงของบริษทัในระยะยำวต่อไป 

 (3) การให้บริการ  

นอกจำกบริษทัจะมุ่งเน้นในเร่ืองคุณภำพสินคำ้แลว้ บริษทัยงัให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริกำรท่ีดี
ต่อลูกคำ้ อำทิ กำรซ้ือแบบเงินสดส ำหรับสินคำ้จ ำนวนไม่มำก กำรใหค้วำมสะดวกสบำยในกำรสั่งซ้ือ
ทำงโทรศพัทห์รืออีเมล ์ในส่วนของลูกคำ้ประจ ำท่ีมีกำรสั่งซ้ือไวล่้วงหนำ้ บริษทัมีกำรส่งมอบสินคำ้
ให้ถึงมือลูกคำ้ตรงตำมเวลำ  ส ำหรับสินคำ้กลุ่มอุตสำหกรรม บริษทัมีบริกำรฝึกอบรมหลงักำรขำย
ใหก้บัพนกังำนของลูกคำ้ หรือผูใ้ชร้ำยใหญ่ เพ่ือใหมี้ควำมเขำ้ใจในกำรผลิตภณัฑไ์ดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เตม็
ประสิทธิภำพและควำมปลอดภยัดว้ย  

ในส่วนของผูแ้ทนจ ำหน่ำย บริษทัมีฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำยท่ี จะคอยช่วยติดตำม ฝึกอบรม
พนกังำนขำย และสนบัสนุนอุปกรณ์กำรขำยให้ผูแ้ทนจ ำหน่ำยในแต่ละพ้ืนท่ี รวมถึงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนกำรรับเอำควำมคิดเห็นของลูกค้ำมำปรับปรุง  และพฒันำ
ผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึน เพ่ือใหเ้กิดควำมพึงพอใจสูงท่ีสุดต่อลูกคำ้ 

 (4) ราคาของสินค้า  

ในธุรกิจท่ีมีภำวะกำรแข่งขนัค่อนขำ้งรุนแรง กลยทุธ์ในกำรก ำหนดรำคำของสินคำ้จึงเป็นส่ิงท่ี
จะตอ้งพิจำรณำ โดยจะตอ้งก ำหนดรำคำใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนัได ้และเสริมคุณค่ำเม่ือเทียบ
กับรำคำของสินค้ำคู่แข่ง โดยเฉพำะในตลำดท่ีมีผลิตภัณฑ์อ่ืนเป็นผูน้ ำตลำด ส ำหรับกลุ่มหรือ
ผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีปัจจุบนับริษทัเป็นผูน้ ำตลำด กำรก ำหนดรำคำจะอิงก ำไรมำตรฐำนของบริษทั
และระดับรำคำท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได้ โดยข้อมูลรำคำจะมำจำกทั้ งผูแ้ทนจ ำหน่ำยและจำกฝ่ำย
กำรตลำด ซ่ึงจะช่วยกนัตรวจสอบรำคำของสินคำ้คู่แข่งในทอ้งตลำดอยูส่ม ่ำเสมอ 
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(5) เพิม่ช่องทางการจ าหน่าย 

บริษทั มีเป้ำหมำยท่ีขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภำยในประเทศ ซ่ึงใน
ปัจจุบนั บริษทัมีผูแ้ทนจ ำหน่ำยจ ำนวนทั้งส้ิน 10 รำย ทั้งน้ีบริษทัยงัคงมีนโยบำยขยำยกำรเติบโต
อยำ่งต่อเน่ือง โดยครอบคลุมร้ำนคำ้ปลีกทุกประเภททั้งในช่องทำงกำรคำ้สมยัใหม่ (Modern Trade) 
และ ช่องทำงกำรคำ้แบบดั้ งเดิม (Traditional Trade) ซ่ึงเป็นกลไกส ำคญัอย่ำงยิ่งในกำรช่วยให้
ผลิตภณัฑ์กระจำยถึงมือผูบ้ริโภคไดส้ะดวก และทัว่ถึงมำกข้ึน นอกจำกน้ี บริษทัจึงมีนโยบำยแบ่ง
พ้ืนท่ีและขยำยจ ำนวนผูแ้ทนจ ำหน่ำย เพ่ือผลกัดนักำรกระจำยใหมี้ประสิทธิภำพเชิงลึกยิง่ข้ึน โดยเนน้
ท่ีภำคกลำงและภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีกวำ้ง และมีจ ำนวนร้ำนคำ้ และ ผูบ้ริโภค
มำกกวำ่ภำคอ่ืนๆ  

ในปัจจุบนัทำงบริษทัมีผูแ้ทนจ ำหน่ำยรวม 10 รำย ซ่ึงกระจำยสินคำ้ไปยงัประเภทร้ำนคำ้ท่ี
หลำกหลำยเช่น ร้ำนคำ้ปลีก ร้ำนขำยผลิตภณัฑ์สัตวเ์ล้ียง ร้ำนขำยยำ และอุปกรณ์ก่อสร้ำง เป็นตน้ 
ผูแ้ทนจ ำหน่ำยเขตเป็นกลไกส ำคญัในกำรกระจำยสินคำ้ให้เขำ้ถึงร้ำนคำ้ปลีกยอ่ยๆ ในเขตชำนเมือง 
ต ำบล หมู่บ้ำน หรือตำมตรอก ซอกซอยในเขตเมือง ตำมเขตพ้ืนท่ีท่ีมอบหมำย และอ ำนวยควำม
สะดวกกบัร้ำนคำ้ปลีกเล็กๆ ท่ีสำมำรถซ้ือสินคำ้ไดเ้พียงจ ำนวนนอ้ยไดอี้กทำงดว้ย รวมถึง Modern 
trade ท่ีกระจำยตวัอยูท่ัว่ประเทศ 

(6) แผนการส่งเสริมการจ าหน่าย 

บริษทัตระหนกัในกำรสร้ำงแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกั (Brand Awareness) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดควำม
จงรักภกัดีให้กบัตรำสินคำ้ (Brand Loyalty) ผ่ำนกำรส่ือสำรทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ แบบ 360 
องศำ เช่น ส่ือโทรทศัน์ ส่ือนอกบำ้น (Out Of Home) ส่ือวิทยุ  ส่ือออนไลน์ และกำรจดักิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยหน้ำร้ำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรจดักิจกรรมโรดโชว ์เป็นตน้ ท ำให้เขำ้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค
เพ่ือใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วมและสำมำรถจดจ ำในตรำสินคำ้ (Customer Engagement) นอกจำกบริษทัจะ
เน้นในกำรสร้ำงตรำสินคำ้แลว้ บริษทัยงัคงรักษำภำพลกัษณ์ และกำรตอกย  ้ำจุดแข็งของตรำสินคำ้ 
(Core Value) เพ่ือให้เกิดควำมแข็งแกร่งในทุก ๆดำ้น น ำไปสู่ควำมไดเ้ปรียบทำงดำ้นกำรแข่งขนั 
(Competitive Advantage) ในระยะยำว ทั้งน้ี ในปี 2561 ตรำสินคำ้ “เชนไดร้ท์” และ “เชนกำร์ด” 
ไดรั้บรำงวลั ซุปเปอร์แบรนด ์(Super Brand) ซ่ึงเป็นรำงวลัท่ีไดจ้ำกผลส ำรวจ และวิจยัผ่ำนผูบ้ริโภค 
โดยไดรั้บมอบจำกหน่วยงำนอิสระ ส ำหรับตรำสินคำ้ท่ีไดรั้บคดัเลือกจะตอ้งผำ่นกำรยอมรับทำงดำ้น
คุณภำพของแบรนด์ (Brand Quality) ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งแบรนด์กบัผูบ้ริโภค (Brand Affinity) 
และ เอกลกัษณ์ของแบรนด์ (Brand Personality) ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บรำงวลัดงักล่ำว ภำยใตต้รำสินคำ้ 
“เชนไดร์ท”์ และ “เชนกำร์ด” อยำ่งต่อเน่ืองติดต่อกนั 5 ปี และ 2 ปี ตำมล ำดบั ซ่ึงเป็นกำรกำรันตีตรำ
สินคำ้ดงักล่ำวเป็นท่ียอมรับจำกผูบ้ริโภคดว้ยดีเสมอมำ 



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 22 

2. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคำ้หรือผูบ้ริโภคผลิตภณัฑข์องบริษทั (End Users) แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดด้งัน้ี  

(1) ผู้บริโภคทัว่ไปทีเ่ป็นผู้ใช้ตามบ้าน 

เป็นกลุ่มลูกคำ้หลกัและเป็นกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบริษทั โดยท่ีผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ของ
บริษทัผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยให้กบัผูบ้ริโภคดงักล่ำว ซ่ึงรำยไดจ้ำกกำรขำยให้กบัลูกคำ้ดงักล่ำวคิดเป็น
ประมำณร้อยละ 90 ของยอดขำยทั้ งหมดโดยประมำณ ส ำหรับกำรขำยสินคำ้ของบริษัทไปยงั
ผูบ้ริโภคเป็นกำรขำยทำงออ้ม กล่ำวคือ บริษทัจะขำยสินคำ้ผำ่นผูแ้ทนจ ำหน่ำย และผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะ
ท ำหนำ้ท่ีกระจำยต่อไปยงัร้ำนคำ้ต่ำงๆ อำทิเช่น ร้ำนคำ้ปลีกขนำดใหญ่ ร้ำนคำ้ส่ง ร้ำนคำ้ปลีกทัว่ไป 
ร้ำนฮำร์ดแวร์ ซุปเปอร์มำร์เก็ต เป็นตน้ ส ำหรับกำรขำยสินคำ้ไปยงัตลำดเคมีเกษตรจะขำยผ่ำนร้ำนคำ้
เคมีเกษตรตำมหวัเมืองและในต่ำงจงัหวดั 

 (2) ลูกค้าอุตสาหกรรม 

บริษทัขำยสินคำ้โดยตรงให้กบับริษทัรับจำ้งก ำจดัแมลง หรือบริษทัรับจำ้งท ำควำมสะอำด 
ผูรั้บเหมำก่อสร้ำง โรงงำนอุตสำหกรรม โรงพยำบำล ร้ำนอำหำร ซ่ึงสำมำรถแบ่งตำมประเภท
ผลิตภณัฑท่ี์สัง่ซ้ือ ดงัน้ี 

- กลุ่มท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกันก ำจัดปลวก และแมลง ทั้ งผลิตภณัฑ์รำดพ้ืนก ำจัดปลวก 
ผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้และสเปรย ์

- กลุ่มท่ีซ้ือผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดทีโพล ์หรือแอลดีไอ-21  

- กลุ่มสำธำรณสุขชุมชน บริษัทจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนผู ้แทนจ ำหน่ำย เ พ่ือขำยใน
หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดูแลป้องกนัและก ำจดัพำหะน ำโรคต่ำงๆ 

โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยใหก้บัลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรม คิดเป็นประมำณร้อยละ 9 ของยอดขำย
ทั้งหมดโดยประมำณ 

3. การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริษทัจ ำหน่ำยสินคำ้ผำ่นผูแ้ทนจ ำหน่ำยไปยงัผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นช่องทำงจ ำหน่ำยหลกัของบริษทั 
คิดเป็นประมำณร้อยละ 91 ของรำยไดร้วมทั้งหมด โดยท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะท ำหน้ำท่ีกระจำยสินคำ้
ของบริษทัไปยงัร้ำนคำ้ต่ำงๆ ทัว่ประเทศ ทั้งร้ำนคำ้ปลีกทนัสมยั (Modern Trade) และร้ำนคำ้ดั้งเดิม 
(Traditional Trade) ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูแ้ทนจ ำหน่ำยเพ่ิมอีก 1 รำย คือ บริษทั ดีเคเอส
เอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ซ่ึงเป็นผูมี้ควำมช ำนำญในกำรกระจำยสินค้ำในช่องทำงร้ำนค้ำปลีก
สมยัใหม่  

กำรใช้ผูแ้ทนจ ำหน่ำยเพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรกระจำยสินคำ้ นอกจำกจะมีควำมช ำนำญในช่อง
ทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และควำมคุ้นเคยกับร้ำนค้ำย่อยท ำให้กำรกระจำยสินค้ำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพแลว้ ยงัท ำใหบ้ริษทัสำมำรถลดตน้ทุนในกำรกระจำยสินคำ้ และใชท้รัพยกรของบริษทั
ไปมุ่งเน้นทำงดำ้นควำมช ำนำญในกำรผลิตและพฒันำผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ผูบ้ริโภคโดยแทจ้ริง อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกลุ่มสินคำ้อุตสำหกรรม บริษทัจ ำหน่ำยสินคำ้โดยตรง
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ให้กบับริษทัรับจำ้งก ำจดัแมลง ผูรั้บเหมำก่อสร้ำง โรงงำนอุตสำหกรรม โรงพยำบำล สำธำรณสุข
ชุมชน และตลำดเคมีเกษตร เน่ืองจำกเป็นกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีกำรสั่งซ้ือในปริมำณมำก กำรใชง้ำนสินคำ้
จ ำเป็นตอ้งใชค้วำมรู้ เทคนิคต่ำงๆในกำรน ำไปใช ้จึงโดยมีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบกำรติดต่อขำยและ
ดูแลใหบ้ริกำรเฉพำะ 

4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั  

 ธุรกิจเคมีเคหะภณัฑใ์นปัจจุบนัมีกำรแข่งขนัสูงจำกกำรมีผูป้ระกอบกำรจ ำนวนหลำยรำยในแต่
ละผลิตภณัฑท์ั้ งจำกบริษทัขำ้มชำติและบริษทัภำยในประเทศ บริษทัไดว้ำงต ำแหน่งทำงกำรตลำด
เป็นผูผ้ลิตสินคำ้คุณภำพสูงจำกกำรไดรั้บรองมำตรฐำนต่ำงๆ โดยระดับรำคำของสินคำ้จะอยู่ใน
ระดบักลำงถึงสูง ภำวะกำรแข่งขนัใน 3 กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั เป็นดงัน้ี 

กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเน้ือไม้ เป็นกลุ่มท่ีบริษัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดสูงท่ีสุด เน่ืองจำกเป็น
ผูป้ระกอบกำรรำยแรกๆ ในกลุ่มสินค้ำดังกล่ำว จึงเป็นท่ีรู้จักของผูบ้ริโภค ในปัจจุบันจ ำนวน
ผูป้ระกอบกำรในตลำดยงัคงมีไม่มำกนกัหำกเทียบกบัผลิตภณัฑเ์คมีเคหะภณัฑป์ระเภทอ่ืนๆ ปัจจยัท่ี
ท ำใหบ้ริษทัเป็นผูน้ ำตลำดคือ ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพดีเป็นท่ีเช่ือถือของผูบ้ริโภคมำนำน ประกอบกบั
ควำมสำมำรถในกำรกระจำยสินคำ้ไปยงัร้ำนคำ้สี ร้ำนขำยเคร่ืองมือและวสัดุก่อสร้ำง อำทิเช่น ร้ำนคำ้
ในกลุ่มของบริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงมีร้ำนคำ้กระจำยไปยงัทัว่ประเทศ 
โดยสภำวะกำรแข่งขนัในกลุ่มน้ี คู่แข่งยงัคงเนน้กำรท ำกำรตลำดอยำ่งต่อเน่ืองพร้อมเนน้ส่ือกระตุน้ 
ณ จุดขำย 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดแมลง ในส่วนของสินคำ้สเปรยก์ ำจัดแมลงโดยรวมมีกำร
แข่งขนัค่อนขำ้งรุนแรงทั้งดำ้นกำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย อยำ่งไรก็ตำม ส่วนแบ่งกำรตลำด
มำกกวำ่ร้อยละ 90 มำจำกผูป้ระกอบกำรเพียง 4 รำยเท่ำนั้น ในปี 2561 สินคำ้กลุ่มก ำจดัแมลงแบบ
สเปรยมี์มูลค่ำตลำดโดยรวมประมำณ 2,601 ลำ้นบำท อตัรำกำรเติบโตของตลำดลดลงร้อยละ 0.6 
ในขณะท่ีตรำสินคำ้ “เชนไดร้ท”์ มีอตัรำกำรเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และจำกผลส ำรวจกำรจดัอนัดบั
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ซ่ึงอำ้งอิงแหล่งท่ีมำจำกบริษทั เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) พบว่ำ 
ในเดือน ธนัวำคม 2561 ตรำสินคำ้ “เชนไดร้ท์” มีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอนัดบั 2 โดยขยบัข้ึนจำก
อนัดบั 3 ดว้ยส่วนแบ่งทำงกำรตลำดร้อยละ 22.20 ในช่วงเวลำ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ อยำ่งไรก็ตำม ดว้ย
กำรยอมรับในดำ้นคุณภำพ และตรำสินคำ้ส ำหรับสินคำ้กลุ่มสเปรยป้์องกนัและก ำจดัปลวก บริษทั
ยงัคงครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเป็นอนัดบั 1 ดว้ยส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำกกวำ่ร้อยละ 95 รวมทั้ง
ผลิตภณัฑเ์ชนไดร้ท์ สเตดฟำส 30 SC ท่ียงัคงเป็นหน่ึงในผูน้ ำตลำด ซ่ึงผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืนมีทั้ง 
บริษทัผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยสำรเคมีก ำจดัแมลงเพ่ือกำรเกษตร และบริษทัขำ้มชำติ ยงัมีกำรกระจำย
สินคำ้ไดไ้ม่ดีมำกนกั โดยจะใชว้ธีิกำรขำยสินคำ้โดยตรงใหก้บัลูกคำ้ หรือขำยสินคำ้เขำ้ในร้ำนคำ้เคมี
เกษตรเท่ำนั้น นอกจำกน้ี ในปีท่ีผำ่นมำบริษทั ไดเ้พ่ิมช่องทำงกำรขำยและท ำกำรตลำดมำกข้ึนในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน ไดแ้ก่ กมัพชูำ ลำว พม่ำ เวยีดนำม (กลุ่มประเทศ CLMV) เน่ืองจำกเป็นกลุ่มประเทศ
ดงักล่ำวยงัคงมีแนวโนม้กำรเติบโตของเศรษฐกิจไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงยงัเป็นโอกำสในกำรขยำยกำร
เติบโตของตรำสินคำ้ “เชนไดร้ท”์ ต่อไป  
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กลุ่มผลติภัณฑ์ท าความสะอาด เป็นกลุ่มสินคำ้ท่ีมีกำรแข่งขนัรุงแรง ทั้งกำรพฒันำสินคำ้ และกำร
แข่งขนัทำงดำ้นรำคำ โดยกลุ่มสินคำ้ดงักล่ำวมีมูลค่ำตลำดโดยรวมประมำณ 4,200 ลำ้นบำท และมี
อตัรำกำรเติบโต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.70 ในปี 2561 บริษทัได้มีกำรออกสินคำ้ใหม่ คือ ทีโพล เลมอน
เพ่ือใหบ้ริษทัมียอดขำยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกกลุ่มน ้ ำยำลำ้งจำน สูตรมะนำว มีส่วนแบ่งกำรตลำดสูงสุดใน
ประเภทของน ้ ำยำลำ้งจำน ส ำหรับผลิตภณัฑดู์แลสุนขั มีมูลค่ำตลำดโดยรวมประมำณ 239 ลำ้นบำท 
และในปัจจุบนัตรำสินคำ้ “เชนกำร์ด” ถือเป็นตรำสินคำ้ท่ีไดรั้บควำมนิยมในอนัดบัตน้ๆ อยำ่งไรก็ตำม 
บริษทัจะยงัคงเน้นในเร่ืองกำรพฒันำกลุ่มสินคำ้ใหม่ๆเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่ม
ลูกคำ้ท่ีรักและดูแลสตัวเ์ล้ียง 

2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์ 

1. การผลติ 

บริษทัมีโรงงำนผลิตจ ำนวน 2 แห่ง โรงงำนแห่งแรกตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 9 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ 
ท่ีนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรำ เพื่อท ำกำรผลิตกลุ่มผลิตภณัฑ์รักษำเน้ือไม ้กลุ่ม
ผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัแมลง และกลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ และส ำหรับโรงงำนแห่งท่ี 2 ตั้งอยูบ่นเน้ือ
ท่ี 18 ไร่ 51 ตำรำงวำ ในนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์ห่ำงจำกโรงงำนแรกประมำณ 1.5 กม. เพื่อท ำ
กำรผลิตสินคำ้กลุ่มผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด ปัจจุบนัมีก ำลงักำรผลิตรวมและอตัรำกำรใชก้ ำลงักำร
ผลิตรวมในกลุ่มต่ำงๆ ดงัน้ี  

  2561 2560 2559 

ผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้:    
ก ำลงักำรผลิตเตม็ก ำลงั (ลิตร/ปี)1/ 7,147,200 5,360,400 3,573,600 

ปริมำณผลิตจริง (ลิตร/ปี) 1,870,550 1,712,440 2,080,598 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 26% 32% 58% 

ผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัแมลง :    

ก ำลงักำรผลิตเตม็ก ำลงั (ลิตร/ปี) 6,169,680 4,627,260 3,084,840 

ปริมำณผลิตจริง (ลิตร/ปี) 5,088,824 4,303,500 3,451,031 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 82% 93% 111% 

ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด :    

ก ำลงักำรผลิตเตม็ก ำลงั (ลิตร/ปี) 12,168,000 9,126,000 6,084,000 

ปริมำณผลิตจริง (ลิตร/ปี) 5,210,661 4,187,390 3,647,386 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 43% 56% 59% 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ :    

ก ำลงักำรผลิตเตม็ก ำลงั (ลิตร/ปี) 600,000 450,000 300,000 

ปริมำณผลิตจริง (ลิตร/ปี) 406,953 217,800 161,474 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 68% 48% 53% 
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หมำยเหตุ: ก ำลงักำรผลิตเตม็ก ำลงัของปี 2561 เป็นกำรผลิตวนัละ 2 กะ (8 ชัว่โมงต่อ 1 กะ) 
โรงงำนแห่งแรกมีอำคำรผลิตแบ่งเป็น 5 อำคำร คือ 

- อำคำรท่ี 1  พ้ืนท่ี 2,400 ตรม. เป็นส ำนกังำนของโรงงำน หอ้งทดลองเคมี 600 ตรม. พ้ืนท่ีท่ีเหลือ 
1,800 ตรม. เป็นส่วนท่ีผลิตผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไมแ้ละผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัแมลง 

- อำคำรท่ี 2  พ้ืนท่ี 375 ตรม. เป็นโรงงำนบรรจุแอโรโซล สเปรยก์ ำจดัแมลงเชนไดร้ท ์
- อำคำรท่ี 3  พ้ืนท่ี 600 ตรม. เป็นโรงงำนบรรจุแอโรโซล สเปรยก์ ำจดัแมลงเชนไดร้ทส์ำยกำรผลิต

ใหม่ 
- อำคำรท่ี 4  พ้ืนท่ี 1,800 ตรม. เป็นโรงงำนผลิตกลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ และส ำนกังำนแผนกวศิวกรรม 
- อำคำรท่ี 5  พ้ืนท่ี 2,700 ตรม. เป็นส ำนกังำนและคลงัสินคำ้ 

โรงงำนแห่งท่ี 2 มีอำคำรแบ่งเป็น 3 อำคำร คือ 

- อำคำรท่ี 1  พ้ืนท่ี 550 ตรม. เป็นส ำนกังำนและโรงอำหำรของโรงงำน 

- อำคำรท่ี 2  พ้ืนท่ี 2,880 ตรม. เป็นโรงงำนผลิตกลุ่มผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดและคลงัสินคำ้ 
- อำคำรท่ี 3  พ้ืนท่ี 2,880 ตรม. เป็นอำคำรคลงัสินคำ้ 

กระบวนการผลติมขีั้นตอนดงัต่อไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจคุณภาพ-ผ่าน

ตรวจขั้นสุดท้าย-ผ่าน

ดัดแปลงจากของเดิม

ไม่ส ำเร็จ

ส่ังการผลิต

ผสมวัตถุดิบตามขั้นตอน

เกบ็ตัวอย่างตรวจคุณภาพ

จัดเกบ็คลังสินค้า ซ่อมแซมแก้ไข

ปรับส่วนผสม

ควบคุมไม่ให้ไปใช้ต่อหาก
ไม่ได้รับอนุญาต

ส ำเร็จ

ผำ่น

ไม่ผำ่น

วางแผนการผลิต

รับทราบปริมาณการขาย

ส่ังการบรรจุ

บรรจุผลิตภณัฑ์ลงภาชนะ

ผำ่น ไม่ผำ่น
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2. การจดัหาวตัถุดบิและสภาพปัญหา 

 วตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 83.91 ของตน้ทุนรวม วตัถุดิบท่ีส ำคญั
ประกอบดว้ยสำรออกฤทธ์ิเขม้ขน้ (Active Technical Materials) ร้อยละ 30.52 สำรท ำละลำย 
(Solvent) ร้อยละ 19.42 และบรรจุภณัฑ ์ร้อยละ 50.06 

นอกจำกรำคำท่ีเหมำะสม วตัถุดิบท่ีเลือกซ้ือจะตอ้งมีคุณภำพท่ีไดม้ำตรฐำนตรงตำมท่ีบริษทั
ก ำหนด รวมทั้ง มีคุณสมบติัเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง และมีแหล่งผลิตท่ี
แน่นอนพร้อมมีใบรับรองหรือใบประกนัคุณภำพทุกรอบท่ีจดัซ้ือเขำ้มำ เพื่อกำรผลิต บริษทัไม่มี
นโยบำยท่ีจะผกูขำดกำรซ้ือวตัถุดิบแต่ละชนิดจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เพ่ือควำมยืดหยุน่ใน
กำรเลือกแหล่งวตัถุดิบทั้งในส่วนวตัถุดิบน ำเขำ้ และวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือภำยในประเทศ วตัถุดิบส ำคญั
ส่วนใหญ่โดยเฉพำะในส่วนของสำรออกฤทธ์ิเขม้ขน้นั้นมีผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลำยรำย ดงันั้น เม่ือประกอบ
กบักำรวำงแผนกำรผลิตท่ีรัดกมุ ท่ีผำ่นมำบริษทัจึงยงัไม่เคยประสบกบัปัญหำขำดแคลนวตัถุดิบ 

บรรจุภณัฑแ์ละวตัถุดิบอ่ืนๆ สั่งซ้ือภำยในประเทศจำกผูผ้ลิต และผูจ้ดัจ ำหน่ำยมำกกว่ำ 50 
รำย ในขณะท่ีวตัถุดิบในส่วนของสำรเคมีออกฤทธ์ิจะเป็นกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ บริษทัไดมี้กำร
สัง่ซ้ือจำกหลำยแหล่งทั้งจำกยโุรป ญ่ีปุ่น อินเดีย และจีน โดยพิจำรณำจำกคุณภำพสินคำ้และรำคำท่ี
เหมำะสมในแต่ละสถำนกำรณ์ รวมทั้ง กำรบริกำรหรือกำรสนบัสนุนทำงดำ้นเทคโนโลยบีำงประกำร
จำกผูข้ำยบำงรำยดว้ย จึงเป็นเหตุผลท่ีบริษทัยงัคงซ้ือวตัถุดิบจำกแหล่งท่ีมีรำคำสูงกว่ำ อยำ่งยุโรป 
และสหรัฐอเมริกำในบำงกรณี เพ่ือคงควำมต่อเน่ืองของกำรถ่ำยทอดขอ้มูลทำงดำ้นเทคนิค  

3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ท่ีผ่ำนมำจนถึงปัจจุบนับริษทัไม่เคยมีปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส ำคญั โรงงำนของบริษทัมี
กระบวนกำรผลิตท่ีทนัสมยัอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และ
ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน  ISO 9001: 2008   มำตรฐำนส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001: 2015 และไดรั้บรอง
มำตรฐำนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรท่ีดีในกำรผลิตวตัถุอันตรำยในควำมรับผิดชอบของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (GMP) โดยบริษทัมีนโยบำยเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี  

1. ปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเคร่งครัด 

2. กำรเฝ้ำระวงั กำรป้องกนั และกำรแกไ้ข รวมทั้งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจเกิดข้ึนจำก
กำรด ำเนินกิจกรรมของบริษทั รวมถึงกำรก ำจดัของเสียจะไดรั้บกำรด ำเนินกำรอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

3. ใชพ้ลงังำนและทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งเหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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นอกจำกน้ีบริษทัมีแนวทำงกำรจดักำรกบัมลภำวะจำกโรงงำนดงัน้ี 

- น ้ ำท้ิงท่ีเกิดจำกกำรใชท้ ำควำมสะอำดทัว่ไป เช่น จำกห้องน ้ ำ โรงอำหำร กำรท ำควำมสะอำดพ้ืน
และอ่ืนๆ บริษทัใชร้ะบบบ ำบดัเป็นเซ็ปติคแทงค ์(Septic Tank) พร้อมเติมอำกำศเพ่ือใหค้่ำควบคุม
ต่ำงๆเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนด 

- อำกำศ ฝุ่ น และกล่ิน บริษทัใชร้ะบบดูดอำกำศ (HOOD) โดยผ่ำนถงักรองฝุ่ น และถงักรองกล่ิน
ดว้ยผงถ่ำนขจดักล่ิน (Activated Carbon) และมีผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศท่ีปล่อยออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด 

- กำรปนเป้ือนสู่ดิน และน ้ ำใตดิ้น บริษทัมีกำรจดัให้มีกำรตรวจวิเครำะห์ดิน และน ้ ำใตดิ้นตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนดซ่ึงผลกำรวเิครำะห์อยูใ่นเกณฑท่ี์กดหมำยก ำหนดทุกขอ้ก ำหนด 

- เสียงท่ีเกิดจำกกำรบรรจุผลิตภณัฑ์แอโรโซลในโรงงำนอำคำรท่ี 2 และอำคำรท่ี 3 บริษทัใช้
มำตรกำรจดักำรครบทั้งกำรป้องกนัท่ีแหล่ง กำรป้องกนัท่ีทำงผ่ำน และกำรป้องกนัท่ีตวัพนกังำน 
โดยใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล 

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

    โดยในปี 2561 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มโรงงำนประมำณ 2.22 ลำ้นบำท  

 
2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

ไม่มี 
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3. ปัจจยัเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ และการแข่งขนัทีเ่พิม่ขึน้ 

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

3.2 ความเส่ียงทางด้านความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

ตน้ทุนวตัถุดิบถือเป็นค่ำใชจ่้ำยหลกัในกำรผลิตคือ คิดเป็นร้อยละ 83.91 ของตน้ทุนขำย และควำมผนั
ผวนของรำคำวตัถุดิบส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนสินคำ้และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั เน่ืองจำกบริษทัไม่
สำมำรถปรับรำคำขำยสินคำ้ให้สอดคลอ้งกับรำคำวตัถุดิบท่ีผนัผวนได้ทนัทีทันใด ดังนั้นส ำหรับวตัถุดิบหลกั
ประเภทสำรออกฤทธ์ิเขม้ขน้ (Active Technical Materials) ซ่ึงตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศนั้น บริษทัจึงสั่งซ้ือจำก
แหล่งผลิตสำรออกฤทธ์ิท่ีส ำคญัหลำยแหล่ง ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกำ ยโุรป ญ่ีปุ่น อินเดีย และจีน โดยมีนโยบำยท่ีจะ
กระจำยกำรซ้ือวตัถุดิบไวก้บัผูผ้ลิตหลำยรำย เพ่ือลดควำมเส่ียงของกำรขำดแคลนวตัถุดิบ รวมทั้งกำรเพ่ิมอ ำนำจ
กำรต่อรองทั้งดำ้นรำคำและคุณภำพ ในส่วนของวตัถุดิบหลกัอ่ืน อำทิเช่น ก๊ำซหุงตม้ (LPG) และตวัท ำละลำย
(Solvent) ซ่ึงรำคำเปล่ียนแปลงไปตำมอุปสงคแ์ละอุปทำนทั้งในภูมิภำคและตลำดโลกนั้นอยูเ่หนือควำมควบคุม
ของบริษทั อยำ่งไรก็ดี บริษทัยงัไดใ้ชก้ลยทุธ์กำรออกสินคำ้ท่ีหลำกหลำยออกขำย ท ำใหต้น้ทุนสินคำ้มีกำรกระจำย
ตวั รวมถึงกำรบริหำรตน้ทุนวตัถุดิบและโครงสร้ำงรำคำสินคำ้ใหมี้ควำมสมัพนัธ์ในเชิงก ำไร 

วตัถุดิบข้ึนรำคำยงัเป็นปัญหำท่ีมีผลกระทบไม่มำกเท่ำปัญหำวตัถุดิบขำดสต็อก เพ่ือท่ีจะป้องกนัปัญหำ
วตัถุดิบขำดท่ีมกัจะเกิดข้ึนในช่วงท่ีวตัถุดิบก ำลงัจะข้ึนรำคำ ฝ่ำยจดัซ้ือจะตอ้งรับรู้รับทรำบควำมเปล่ียนแปลงให้
ทนักบัเหตุกำรณ์ และปรับเปล่ียนปริมำณกำรสัง่ซ้ือเพ่ือเก็บเป็นสินคำ้คงคลงัมำกข้ึนในรำยกำรวตัถุดิบท่ีคำดวำ่จะ
มีปัญหำขำดแคลน 
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3.3 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 

วตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีเป็นประเภทสำรออกฤทธ์ิเขม้ขน้ของบริษทัตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศโดยมีกำร
ก ำหนดรำคำส่วนใหญ่เป็นสกลุเหรียญสหรัฐ ในบำงกรณี บริษทัจะท ำสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เป็น
ช่วงเวลำสั้นๆ ก่อนถึงก ำหนดช ำระเงิน โดยเฉพำะในกรณีท่ีบริษทัคำดวำ่จะเกิดควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน 
และหำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนมีผลต่อรำคำวตัถุดิบ ก็จะไม่มีกระทบต่อก ำไรขั้นตน้ของบริษทัมำก
นกั 

3.4 ความเส่ียงจากการออกสินค้าใหม่              

บริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะออกสินคำ้ใหม่ปีละอยำ่งนอ้ย 2 ผลิตภณัฑ ์ก่อให้เกิดควำมเส่ียงท่ีอำจมำจำกควำม
ลม้เหลวในกำรสร้ำงตลำดผลิตภณัฑใ์หม่ ท ำใหสู้ญเสียทรัพยำกรในขบวนกำรพฒันำผลิตภณัฑสู์ญเสียงบประมำณ
ทำงกำรตลำด และอำจมีปัญหำกบัสตอ็กสินคำ้ตลอดจนวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์คงคำ้งและระบำยออกไปไม่ได ้

 ทำงบริษทัจึงพยำยำมลดควำมเส่ียง ดว้ยกำรผสมผสำนกำรน ำผลิตภณัฑใ์หม่เขำ้สู่ตลำดใหญ่บำ้งเล็กบำ้ง 
โดยใชข้อ้ไดเ้ปรียบของตรำสินคำ้ท่ีเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคอยำ่งดีแลว้ และสร้ำงเครือข่ำยกำรกระจำยสินคำ้ให้
ไดลึ้กและทัว่ถึงในเวลำท่ีสั้นท่ีสุด  

 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยในแต่ละช่องทำงและในแต่ละภำคจะมีบทบำทส ำคญัในกำรลดควำมเส่ียงของกำรออก
สินคำ้ใหม่ และท ำให้สินคำ้ใหม่แจง้เกิดในตลำดไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน นอกจำกน้ียงัไดพ้ยำยำมพฒันำสินคำ้ใหม่โดย
กำรใชป้ระโยชน์จำกสต็อกวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ท่ีใชอ้ยู่ให้มำกท่ีสุด เพ่ือลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดสต็อกคงคำ้ง
เคล่ือนไหวชำ้ หรือระบำยออกไปไม่ไดถ้ำ้หำกผลิตภณัฑใ์หม่ไม่ประสบควำมส ำเร็จดงัท่ีคำดหวงั 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพยสิ์นถำวรหลกัท่ีส ำคญัของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัตอ่ไปน้ี 

หน่วย : บำท 

ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าทางบัญชี ภาระผูกพนั 

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

เป็นเจำ้ของ 33,940,500.00 ไม่มี 

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

เป็นเจำ้ของ 80,000,500.00 ไม่มี 

อำคำรโรงงำนแห่งท่ี 1 ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอบำงปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

เป็นเจำ้ของ 35,976,508.90  

อำคำรโรงงำนแห่งท่ี 2 ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอบำงปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

เป็นเจำ้ของ 87,176,337,06  

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน เป็นเจำ้ของ 60,915,287.04  
ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ 4,143,102.60  
เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน เป็นเจำ้ของ 7,838,960,48  
สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง  1,638,200.00  
รวมทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ  311,629,396.08  

 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษทัมีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจเคมีภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจปัจจุบนัของบริษทัเพ่ือท่ีจะสำมำรถต่อยอด
กำรขยำยตัวของบริษทัต่อไปในอนำคต โดยบริษทัมีนโยบำยท่ีจะแต่งตั้ งผูแ้ทนเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพ่ือควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของ
บริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพ ณ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยคือบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออ
สตรำเลเซีย จ ำกดั มูลค่ำรวม 554,800 บำท โดยมีสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในอตัรำส่วนร้อยละ 50 
และบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จ ำกดั มูลค่ำรวม 1,000,000 บำท โดยมีสัดส่วนของเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยในอตัรำส่วนร้อยละ 99.95  

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ีอำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจ ำนวนสูงกวำ่ร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หรือคดีท่ีกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษัท : บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษัท”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ    : ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑใ์นบำ้นเรือน ในอุตสำหกรรม สำธำรณสุข       

  ชุมชน และเคมีเคหะภณัฑเ์พื่อกำรเกษตร 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 

ทีต่ั้งส านักงาน สาขา 1 : นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์กม.36 บำงนำ-ตรำด 90/1 ม.9 ต.บำงววั อ.บำงปะกง 

 ฉะเชิงเทรำ 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้ผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดั
แมลง และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ) 

ทีต่ั้งส านักงาน สาขา 2 : นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์กม.36 บำงนำ-ตรำด 109 ม.9 ต.บำงววั อ.บำงปะกง 

  ฉะเชิงเทรำ 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000346   

โฮมเพจบริษัท : www.sherwood.co.th  

โทรศัพท์ : 0-2320-2288 

โทรสาร : 0-2320-2670 

ทุนเรือนหุ้น : ทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ หุน้สำมญั 150,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 

ช่ือบริษัทย่อย 1 : บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตรำเลเซีย จ ำกดั  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : จ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑใ์นบำ้นเรือน และอุตสำหกรรม 

ทีต่ั้งส านักงาน  : ชั้น 3 เลขท่ี 1060 ถ.เฮย ์เพิร์ธตะวนัตก ประเทศออสเตรเลีย 6005 

โฮมเพจบริษัท : www.sherwoodchemicals.com.au  

โทรศัพท์ : +61 892194683 

โทรสาร : +61 892194672 

ทุนเรือนหุ้น : ทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ หุน้สำมญั 2,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 เหรียญออสเตรเลีย 
สดัส่วนเงินลงทุนอตัรำร้อยละ 50 

ช่ือบริษทัย่อย 2    : บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 

ประเภทธุรกจิ    : ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองบริโภคทั้งปวง อำทิ ขนม นม น ้ำหวำน 

ท่ีตั้งส านักงาน    : 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทรศัพท์     : 0-2320-2288 

โทรสาร     : 0-2320-2670 
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ทุนเรือนหุ้น    : ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบง่ออกเป็น 10,000 หุน้ หุน้ละ 100 บำท  

สัดส่วนเงินลงทุนทนุอตัรำร้อยละ 99.95 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ทีต่ั้ง : 93 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ : 0-2009-9000, 0-2009-9991 

ผู้สอบบัญชี : นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930 

ทีต่ั้ง : บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  

   193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศัพท์ : 0-2264-9090 

โทรสาร : 0-2264-0789-90 
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ส่วนที ่2 
การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มีทุนจดทะเบียน 150 ลำ้นบำท เป็นทุนช ำระแลว้ 
150 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 แบ่งเป็นหุน้สำมญั 150 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 

7.2 ผู้ถือหุ้น  

ตำรำงแสดงรำยช่ือผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรก ของบริษทั ณ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 

 รำยช่ือ จ ำนวนหุน้ สดัส่วนกำรถือหุน้ (%) 
1. บริษทั ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จ ำกดั 104,107,921 69.41 
2. นำงสำวปำลิตำ คูสกลุ 8,000,000 5.33 
3. นำยนิพนธ์ โกมลสุวรรณ 3,686,900 2.46 
4. นำยบุญวนั วรธรรมทองดี 3,434,200 2.29 
5. นำงสำวเยำวลกัษณ์ อุทิศกลู 3,325,000 2.22 
6. นำยนรินทร์ ตรีสุโกศล 3,000,000 2.00 
7. นำยไพศำล พิสุทธ์ิวชัระกลุ 2,370,000 1.58 
8. นำยส ำเริง มนูญผล 1,948,700 1.30 
9. บริษทั ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 1,400,000 0.93 
10. พงศธ์วชั ชีรณวำณิช 1,301,100 0.87 
 รวม 132,573,821 88.39 

 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1. คณะกรรมกำรบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
2. ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง กรรมกำรอิสระ 
3. นำยชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมกำรอิสระ 
4. นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร 
5. นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร 
6. นำยแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร 
7. นำยประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ กรรมกำร 
8. นำยนรินทร์ ตรีสุโกศล กรรมกำร  
9. นำยสิริณฏัฐ ์ชญำน์นนัท ์ กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร  

โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร (สำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เอกสำรแนบ 1) 

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Directors) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Office) 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee) 

กรรมการผู้จัดการ 
 (Managing Director) 

นำยสิริณฏัฐ ์ชญำนน์นัท ์(Mr. Sirinat Chayanan)  

เลขานุการบริษัท 
(Company Secretary) 

นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ (Mr. Thakerngbol 
Laobisuddhi)  

 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายปฏบิัตกิาร (Deputy Managing Director 

Operation) 
นำยสำธิต จิรกุลสมโชค  

(Mr. Satit Jirakulsomchok) 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายบริหาร (Deputy Managing Director 

Administration) 
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ (Mr. Thakerngbol 

Laobisuddhi)  

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายพาณชิย์ (รักษาการแทน) 

 (Deputy Managing Director Commerce) 
(Acting) 

นำยสิริณฏัฐ ์ชญำนน์นัท ์(Mr. Sirinat Chayanan)  

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
(Accounting Manager) 
นำยชำญเดช ป้ันตระกูล  
(Mr. Chandech Pantrakul) 

ผู้จัดการฝ่ายการเงนิ 
(Finance Manager) 

นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ  
(Mr. Thakerngbol Laobisuddhi) 

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายพาณชิย์ 
 (Assistant Deputy Managing Director 

Commerce) 
นำยนรินทร์ ตรีสุโกศล (Mr. Narin Trisukosol)  



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 3 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัท 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดล้งมติก ำหนดกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมแทนบริษทั คือ นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ และ
นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ สองคนน้ีลงลำยมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษทั  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

 ปฏิบติัหนำ้ท่ีภำยในขอบเขตของกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมกำร 
และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์(Duty of Loyalty) ควำมระมดัระวงั (Duty of Care) มีควำม
รับผิดชอบเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics) โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั  

 ก ำหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของบริษทั โดยมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ดำ้นต่ำงๆ ของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด และสำมำรถ
จดักำรอุปสรรคปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งทนัเวลำ  

 ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรต่อตำ้นกำรทุจริต คอร์รัปชนั โดยมีกำรทบทวนนโยบำยกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรและกำรต่อตำ้นกำรทุจริต คอร์รัปชนัเป็นประจ ำทุกปี  

 ก ำหนดใหมี้ระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม เพียงพอ และติดตำมประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีไดรั้บกำรยอมรับ โดยเปิดเผยควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในและรำยงำนสอบ
ทำนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  

 ก ำหนดใหมี้นโยบำยควำมเส่ียงและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม รวมทั้งติดตำมประสิทธิภำพของ
กำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยเปิดเผยควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปี  

 พิจำรณำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย 
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น 
โดยมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 ก ำกบัดูแลและส่งเสริมกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใชจ้ดัสรรทรัพยำกรส ำคญั เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำให้แก่
กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื และสร้ำงคุณประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย      

 ก ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรและพฒันำสำรสนเทศ และมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศ พร้อมทั้ งมีกำรติดตำมทบทวนและปรับปรุงให้สอดคลอ้งและเหมำะสมกับควำมเส่ียงด้ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ  

 ก ำกบัดูแลให้มีกำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และสะทอ้นผล
ประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงิน ตำมมำตรฐำนทำงกำรบัญชีท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชี 
รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัต่ำง ๆ ขององคก์รอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นตำมกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรท่ีโปร่งใสและชดัเจน ตลอดจน
ก ำหนดค่ำตอบแทนและประเมินผลงำนเป็นประจ ำทุกปี รวมทั้งติดตำมดูแลใหมี้กระบวนกำรเตรียมบุคลำกร
เพ่ือทดแทนหรือสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร  

 จดัใหมี้กำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และสนบัสนุนให้มีกำรส่ือสำรไปสู่ทุกคนในบริษทั
ใหไ้ดรั้บทรำบและยดึถือปฏิบติั   
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 พิจำรณำก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรอยำ่งชดัเจน 
 คณะกรรมกำรบริษทัอำจแต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ ัดกำรหรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนใดให้ด ำเนินกิจกำรของ

บริษัทภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร และคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิก
ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ ำนำจดงักล่ำวได ้ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวจะตอ้งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของผูรั้บมอบอ ำนำจไวอ้ยำ่งชดัเจน และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำ
ให้ผูรั้บมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลอ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั 

 ก ำกบัดูแลใหค้ณะกรรมกำรบริษทัมีโครงสร้ำงและองคป์ระกอบท่ีเหมำะสม  
 ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงบริหำรงำนต่ำงๆ ของบริษทัท่ีก ำหนดเอำไวใ้ห้เป็นไป

อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 พิจำรณำและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเป็นอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง 
 แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั เพ่ือรับผิดชอบด ำเนินกำรในดำ้นต่ำงๆ ในนำมของบริษทัหรือคณะกรรมกำรบริษทั 

เช่น ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือเชิญประชุมกรรมกำร และหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
 รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะซ่ึงถือหลกัทรัพยข์องบริษทั และ

รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ทุกคร้ังท่ีมีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรหลงัจำกวนัท่ีซ้ือ ขำย โอน หรือรับ
โอนหลกัทรัพย ์ 

 เก็บรักษำขอ้มูลภำยในของบริษทัท่ีล่วงรู้จำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี และไม่น ำไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนหรือ
ผูอ่ื้น รวมถึงงดซ้ือขำยหลกัทรัพยก่์อนกำรประกำศแจง้ขำ่วงบกำรเงินอยำ่งนอ้ย 1 เดือน และหลงักำรประกำศ
แจง้ข่ำวงบกำรเงินอยำ่งนอ้ย 3 วนั  

8.1.2. คณะผูบ้ริหำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 ผูบ้ริหำรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีจ ำนวน 5 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยสิริณฏัฐ ์ชญำน์นนัท ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยพำณิชย ์(รักษำกำร) 
2. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยบริหำร และผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
3. นำยสำธิต จิรกลุสมโชค รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยปฏิบติักำร 
4. นำยนรินทร์ ตรีสุโกศล ผูช่้วยรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยพำณิชย ์
5. นำยชำญเดช ป้ันตระกลู ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

 โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ เป็นเลขำนุกำรบริษทั 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ 

 มีอ ำนำจควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไว ้และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ตำมล ำดบั 

 พิจำรณำกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีท่ีฝ่ำยบริหำรจดัท ำเพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ
อนุมติั รวมทั้งควบคุมกำรใชจ่้ำยงบประมำณประจ ำปีของแต่ละหน่วยงำน 

 พิจำรณำประเมินกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกปัจจยัต่ำงๆ ไม่วำ่จำก
ภำยในหรือภำยนอกบริษทั 

 มีอ ำนำจสั่งกำร ออกระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพ่ือให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมนโยบำยหรือผลประโยชน์
ของบริษทั 

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

 ในกำรพิจำรณำจดัซ้ือท่ีดิน ใหมี้กำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
 พิจำรณำกำรน ำสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทั ไปก่อภำระผูกพนัใดกบับุคคล บริษทั ห้ำงร้ำน หรือสถำบนั

กำรเงิน เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติั 
 พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษทัประกอบกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลหรือเงินปันผลประจ ำปี 

เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติั 
 ด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทั ตำมกำรให้อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงอยู่

ภำยใตน้โยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั 
ทั้งน้ี กรรมกำรผูจ้ดักำรอำจมอบอ ำนำจช่วงให้พนกังำนระดบับริหำรของบริษทั มีอ ำนำจอนุมติัทำงกำรเงิน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลำยเร่ืองตำมท่ีกรรมกำรผูจ้ดักำรพิจำรณำเห็นสมควร อ ำนำจหนำ้ท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำร
ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะไม่รวมถึงอ ำนำจท่ีท ำให้กรรมกำรผูจ้ดักำรสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตน หรือบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด (ตำมขอ้บังคบับริษทัและตำมท่ี
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด) ท ำกบับริษทั ยกเวน้เป็นกำรอนุมติั
รำยกำรท่ีเป็นไปตำมปกติธุรกิจท่ีมีกำรก ำหนดขอบเขตชัดเจนซ่ึงระบุไวใ้นเร่ืองนโยบำยในกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัในอนำคต 
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8.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

8.2.1 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน มีรำยละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 
รวม (บาท) 

เบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ (บาท) 

โบนัสจ่ายปี 
2560 (บาท) 

กรรมการสรรหา 
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

1. นำยชนินทร์ เยน็สุดใจ 345,000  70,000 125,000 548,000 

2. ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง 330,000  87,500 100,000 438,400 

3. นำยชินวฒัน์ อศัวโภคี 270,000 25,000 40,000 100,000 438,400 

4. นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ 180,000   100,000 438,400 

5. นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ 180,000 20,000  100,000 438,400 

6. นำยแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคำรวคุณ 180,000 20,000  100,000 337,025 

7. นำยประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ* 15,000     

8. นำยนรินทร์ ตรีสุโกศล    100,000  

9. นำยสิริณฏัฐ ์ชญำน์นนัท ์    100,000  

10. นำยไพศำล พิพฒันกลุ** 30,000  20,000  134,275 

11. นำยวรีะ ชินกนกรัตน์**     134,275 

12. นำยพฒันำ สุคนธรักษ*์*     438,400 

13. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ**    60,000  
รวม 1,530,000 65,000 217,500 885,000 3,345,575 

หมำยเหตุ *   กรรมกำรเขำ้ระหวำ่งปี 2561 
  ** กรรมกำรออกระหวำ่งปี 2561 

รำยละเอียดค่ำตอบแทนของกรรมกำรประกอบดว้ย เบ้ียประชุม และโบนสัคณะกรรมกำรบริษทั 
ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ริหำรรวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 21,531,040 บำท  
หมำยเหตุ    ผูบ้ริหำร หมำยถึง ผูบ้ริหำรตำมนิยำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก ำหนด 

รำยละเอียดค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั รวมกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
8.2.2 ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ส ำหรับกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำร 

-ไม่มี- 



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 7 

8.3 บุคลากร 

บริษทัไม่มีขอ้พิพำททำงแรงงำนท่ีส ำคญัในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมี
พนกังำนแบ่งตำมสำยงำนไดด้งัน้ี 

สายงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  

1. ฝ่ำยบริหำร 6 คน 
2. ฝ่ำยขำยผูแ้ทนจ ำหน่ำย 11 คน 
3. ฝ่ำยขำยอุตสำหกรรมและเคมีเกษตร 
4. ฝ่ำยกำรตลำด 
5. ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษยแ์ละธุรกำร 
6. ฝ่ำยสำรสนเทศ 
7. ฝ่ำยจดัซ้ือ 
8. ฝ่ำยบญัชี 
9. ฝ่ำยกำรเงิน 
10. ฝ่ำยเทคโนโลย ี
11. ฝ่ำยโลจิสติกส์ 
12. ฝ่ำยวศิวกรรม 
13. ฝ่ำยผลิต ร.1 
14. ฝ่ำยผลิต ร.2 
15. แผนกระบบคุณภำพและควำมปลอดภยั 

17 คน 
11 คน 
12 คน 
3 คน 
7 คน 
9 คน 
7 คน 
48 คน 
40 คน 
12 คน 
129 คน 
55 คน 
3 คน 

จ านวนพนักงานรวม 370 คน 

เงนิเดือน โบนัส และกองทุนส ารองเลีย้งชีพประจ าปี 2561 188.92 ล้านบาท 

บุคลากร บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยอตัรำค่ำตอบแทนพนกังำน โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบั
ค่ำเฉล่ียของอุตสำหกรรมเดียวกนั รวมถึงค่ำตอบแทนพนกังำนจะตอ้งเหมำะสมกบักำรขยำยตวัทำงธุรกิจ และ
กำรเติบโตของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังำนตั้งแต่จดัตั้งบริษทั โดยพนกังำน
จะจ่ำยเงินสะสมในอตัรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริษทัจ่ำยเงินสมทบในอตัรำร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนพนกังำน 
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• นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษทัมีนโยบำยในกำรเพ่ิมศกัยภำพและประสิทธิภำพของบุคลำกรข้ึนมำอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อใหมี้ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนั และรับมือกบัวิทยำกำรใหม่ๆ ท่ีพฒันำเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ จึงจดัให้มีกำรอบรมภำยในองคก์ร  
และกบัองคก์รภำยนอก โดยแบ่งตำมหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนงำน มำตรฐำนวิชำชีพ หรือตำม
เป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องหน่วยงำน ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมพนูควำมรู้ ทกัษะ และประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ทั้งใน
ส่วนงำนเทคนิค (Technical) สำยงำนวชิำชีพ (Prefessional) และกำรจดักำรทัว่ไป และเพ่ือเสริมสร้ำงศกัยภำพใน
กำรปฏิบติังำนและส่งเสริมควำมเจริญกำ้วหนำ้ในสำยงำนของตน โดยแบ่งกำรฝึกอบรมดงัน้ี 

 (1) พนักงานระดบัปฏบิัตกิาร 

บริษทัจดัใหพ้นกังำนเขำ้รับกำรฝึกอบรมดำ้นเทคนิคและวชิำชีพทั้งหลกัสูตรภำยในและนอกบริษทั ในสำขำวิชำ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำนของแต่ละบุคคล นอกจำกน้ีจะมีกำรให้ควำมรู้เก่ียวกบัระบบควบคุมคุณภำพ และ
ระบบควำมปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรผลิต เพ่ือให้พนักงำนมีควำมเขำ้ใจลกัษณะกำรท ำงำน และ
สำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมระบบมำตรฐำน ISO 9001, และ ISO 14001  

(2) พนักงานระดบับริหาร 

บริษทัมีนโยบำยในกำรเพ่ิมศกัยภำพและประสิทธิภำพของบุคลำกรข้ึนมำอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อใหมี้ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนั และรับมือกบัวิทยำกำรใหม่ๆ ท่ีพฒันำเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ จึงจดัให้มีกำรอบรมภำยในองคก์ร 
และกบัองค์กรภำยนอก โดยแบ่งตำมหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนมำตรฐำนวิชำชีพ หรือตำม
เป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องหน่วยงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ พร้อมกบัส่งพนกังำนไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ เพ่ือ
น ำเอำควำมรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมยั มำพฒันำผลิตภณัฑ์และองค์กรให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงใน
อุตสำหกรรมและเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนัในอนำคต 

ในปี 2561 มีค่ำใชจ่้ำยในกำรศึกษำดูงำนและฝึกอบรมรวมทั้งส้ิน 0.97 ลำ้นบำท 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยไดย้ดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัท่ีจะน ำองคก์รให้เติบโตดว้ยควำมโปร่งใส และมี
จริยธรรมอนัดี อีกทั้ง เพื่อเป็นกำรปลูกฝังจิตส ำนึกให้พนกังำนมีแนวทำงในกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งขนั สังคม 
เพื่อนพนักงำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ จนกลำยเป็นวฒันธรรมขององค์กรท่ีแข็งแกร่ง ทั้งน้ีนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี ตลอดจนคู่มือจริยธรรม และจรรยำบรรณธุรกิจไดถู้กเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.sherwood.co.th) 
เพ่ือเป็นช่องทำงให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยสำมำรถเขำ้ถึงได ้และในปี 2561 บริษทัไดรั้บกำรประเมินกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
บริษทัจดทะเบียน จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงผลกำรประเมินบริษทัไดรั้บคะแนนรวมอยู่
ในเกณฑ ์“ดีมำก” (4 ดำว) ส ำหรับกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัในปี 2561 โดยสรุปดงัน้ี 

1. สิทธิและความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงสิทธิในควำมเป็นเจำ้ของในกำรควบคุมบริษทั ผ่ำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริษทั เพ่ือท ำหนำ้ท่ีแทนผูถื้อหุน้ และมีสิทธิในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของบริษทั คณะกรรมกำร
บริษทั จึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน ตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงไดแ้ก่ กำรซ้ือขำย หรือกำรโอนหุ้น 
กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำรขอ้มูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ และผูถื้อหุ้นควรได้รับทรำบ
กฎเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรเขำ้ร่วมประชุม และขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อกำรพิจำรณำในแต่ละวำระก่อนกำรประชุม รวมทั้ง 
กำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมกรรมกำรในท่ีประชุม  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกั และให้ควำมส ำคญั
ถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษทั มีมติใหจ้ดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ปีประจ ำปี 2561 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 
น. โดยก ำหนดสถำนท่ีประชุม ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีกำรคมนำคมสะดวก เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุ้นซ่ึง
รวมถึงนกัลงทุนสถำบนัสำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ได ้ 

นอกจำกน้ี บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรำยละเอียดวำระกำรประชุม เพื่อพิจำรณำเหตุผล
ควำมจ ำเป็น ผลกระทบทั้งดำ้นบวกและลบในแต่ละวำระ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งแผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชุม ให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมอยำ่งนอ้ย  21 วนั พร้อม
ทั้ง น ำเสนอไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม และไดป้ระกำศลงหนงัสือพิมพร์ำยวนั ก่อน
วนัประชุม และติดต่อกนัไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั เพ่ือบอกกล่ำวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้  

คณะกรรมกำรบริษทั ได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทั ด ำเนินกำรให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในกำรเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุม และช่ือกรรมกำรล่วงหนำ้ในระหวำ่งวนัท่ี 11 ธนัวำคม 2561 - 11 มกรำคม 2562 ซ่ึงบริษทัได้
ระบุถึงขั้นตอน และวธีิกำรในกำรพิจำรณำท่ีชดัเจน และโปร่งใส และไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบผ่ำนตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั อยำ่งไรก็ตำม ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุม และเสนอรำยช่ือบุคคล
เพ่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ในกำรลงทะเบียนเขำ้ประชุม บริษทัไดจ้ดัเตรียมเจำ้หนำ้ท่ี และระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ และเหมำะสม อีก
ทั้ง ใชร้ะบบบำร์โคด้ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก และรวดเร็วแก่ผูม้ำลงทะเบียน นอกจำกน้ี บริษทัเปิดให้ผูถื้อหุ้น
ลงทะเบียนล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมอยำ่งนอ้ย 2 ชัว่โมงและต่อเน่ืองจนกวำ่กำรประชุมจะแลว้เสร็จ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่

http://www.sherwood.co.th/
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สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หรือบุคคลใดๆ 
เขำ้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นงัสือมอบฉันทะ แบบหน่ึงแบบใดท่ีไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม ทั้งน้ี
บริษทั ไดจ้ดัท ำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสำมำรถก ำหนด ทิศทำงกำรออกเสียงลงคะแนนไดต้ำมแบบท่ี
กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด พร้อมทั้งจดัใหมี้อำกรแสตมป์ไวบ้ริกำรใหผู้ถื้อหุน้ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบฉันทะ โดยไม่คิด
ค่ำใชจ่้ำย นอกจำกน้ี บริษทัยงัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ประชุมภำยหลงัจำกประธำนในท่ีประชุม เปิดกำรประชุมแลว้ 
สำมำรถออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวำระท่ีอยู ่ระหวำ่งกำรพิจำรณำและยงัไม่ไดมี้กำรลงมติและนบัเป็นองคป์ระชุม ตั้งแต่
วำระท่ีไดเ้ขำ้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีควำมเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 

เม่ือเร่ิมกำรประชุมทุกคร้ัง ประธำนกรรมกำรจะช้ีแจงวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษทัไดแ้สดง
ขั้นตอนกำรนบัคะแนน และแสดงกำรสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอยำ่งชดัเจนในห้องประชุม ในกำรลงคะแนนเสียง 
บริษทัใชร้ะบบบำร์โคด้ เพ่ือให้สำมำรถตรวจนบัคะแนนไดอ้ย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ ซ่ึงบริษทัไดเ้ก็บบตัร
ลงคะแนนเฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นคดัคำ้น หรืองดออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีดีในวำระกำรเลือกตั้ง
กรรมกำร บริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล นอกจำกน้ี เพื่อให้กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
เป็นไปอยำ่งโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบับริษทั ไดข้อให้ผูต้รวจสอบบญัชีเขำ้ร่วมตรวจนบั เพื่อยืนยนั
ควำมถูกตอ้งของคะแนนเสียง และไดเ้ปิดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งลงมติไวใ้นทนัที 

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

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

2. นโยบายต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัในเร่ืองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่งชดัเจนและเป็นธรรมในคู่มือจริยธรรม นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงทั้งผูบ้ริหำร และ
พนกังำนบริษทั ทุกคนรับทรำบ และไดถื้อปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัดมำโดยตลอด โดยกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำบริษทั ไดมี้กำร
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของทุกกลุ่ม ดงัน้ี 
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 ผูถื้อหุน้ 
บริษทัมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีบรรษทัภิบำล เช่ือถือไดแ้ละแน่วแน่ในกำรสร้ำงงำนสร้ำงกิจกำรให้มี

ฐำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คงอยำ่งย ัง่ยนื เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยยดึมัน่ในสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อ
หุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

 พนกังำน 
บริษัทตระหนักดีกว่ำพนักงำนเป็นปัจจัยแห่งควำมก้ำวหน้ำของบริษัท จึงสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้

ควำมสำมำรถใหพ้นกังำนทุกคน โดยกำรจดัอบรมทั้งภำยในและภำยนอกใหก้บัพนกังำนตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำร
ดูแลสุขอนำมยั และควำมปลอดภยัของพนกังำน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำรเพ่ือดูแลสิทธิของพนกังำน 
มีกำรให้ผลตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม โดยไดจ้ดัให้มีสวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำล สวสัดิกำรรถ
รับ-ส่ง กิจกรรมวนัเกิดพนกังำน มีสโมสรชมรมต่ำงๆ เพ่ือให้พกัผ่อนหลงัจำกเหน็ดเหน่ือยจำกกำรปฏิบติังำน อยำ่งไรก็
ตำม บริษทัมีกำรก ำหนดดชันีช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและพนกังำนเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้กบั
พนกังำนท่ีทุ่มเทในกำรปฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ อนัจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และบรรลุเป้ำหมำย
ในกำรด ำเนินธุรกิจใหบ้ริษทัมีผลประกอบกำรท่ีดี โดยดชันีช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนประกอบดว้ย กำรวดัผลจำกตวัเลขทำง
กำรเงิน และกำรวดัผลท่ีไม่ใช่ตวัเลขทำงกำรเงิน นอกจำกน้ี บริษทัจดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้ึน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมใหพ้นกังำนมีฐำนะมัน่คงในระยะยำว 

 ลูกคำ้ 
บริษทัมุ่งมัน่ในกำรพฒันำคุณภำพของผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรใหดี้ยิง่ข้ึน เพ่ือใหลู้กคำ้ไดรั้บผลิตภณัฑ ์และกำร

บริกำรต่ำงๆ ท่ีคุม้ค่ำในด้ำนรำคำ คุณภำพ และควำมปลอดภยั โดยผ่ำนขั้นตอนวิเครำะห์จำกผูเ้ช่ียวชำญ ทั้งในดำ้น
เทคโนโลย ีและกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

 คู่คำ้และ/หรือเจำ้หน้ี 
บริษทัไดป้ฏิบติัต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ก ำหนดของ

สัญญำและพนัธะทำงกำรเงินอยำ่งเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใชว้ิธีกำรท่ีไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงอนัจะท ำให้
เจำ้หน้ีเกิดควำมเสียหำย ทั้งน้ี บริษทัไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตำมขอ้ตกลง เง่ือนไขทำงกำรคำ้ และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีกำร
สร้ำงสมัพนัธภำพและควำมเขำ้ใจท่ีดีต่อกนั รวมถึงแลกเปล่ียนควำมรู้ ร่วมกนัพฒันำสินคำ้ และบริกำร ไม่เรียกรับหรือ
ยนิยอมท่ีจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 

 คู่แข่ง 
บริษทัไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไข ขอ้บงัคบัของกำรแข่งขนัอยำ่งเคร่งครัด ไม่ล่วงละเมิดควำมลบั หรือทรัพยสิ์นทำง

ปัญญำ และไม่ท ำลำยช่ือเสียง และควำมสมัพนัธ์กบัคู่แข่งทำงกำรคำ้ 
 สงัคม และชุมชน 

บริษทัมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้ำงสมดุลระหวำ่งกำร
เติบโตทำงธุรกิจ และกำรพฒันำของชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั และจะค ำนึงกำรรักษำขนบธรรมเนียม 
ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งอยู ่นอกจำกน้ี บริษทัมีนโยบำยท่ีจะยึดมัน่ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี เคำรพกฎหมำย และ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งครบถว้น เพ่ือใหเ้กิดควำมสงบสุขในสงัคม และชุมชน 

 ส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงมีนโยบำย คุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ

ส่ิงแวดลอ้มให้พนกังำนทุกคนถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ตลอดจนกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำและมีประสิทธิภำพสูงสุด 
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เพ่ือมีส่วนในกำรลดผลกระทบและมลภำวะต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ือรับรอง ISO 14001 ซ่ึงเป็น
มำตรฐำนส ำหรับระบบบริหำรส่ิงแวดลอ้ม 

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัของกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศอนัเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผูล้งทุน
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรใหมี้ควำมถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและ
ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน ทั้งดำ้นบวกและดำ้นลบ ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีสำมำรถเขำ้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยำ่งทัว่ถึง รวมทั้งทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั และ
ภำพลกัษณ์ของบริษทัอยำ่งทัว่ถึง และเท่ำเทียมกนั 

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

นอกจำกน้ี บริษทัมีนโยบำยกำรแจง้เบำะแส และมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสซ่ึงระบุวธีิกำรและขั้นตอนอยำ่ง
ชดัเจน โดยได้ก ำหนดช่องทำงให้พนักงำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด ขอ้ร้องเรียน หรือ
ขอ้เสนอแนะต่ำงๆมำยงั  

ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั โทร. 0-2320-2288 
อีเมล:์ internalaudit@sherwood.co.th  
ทั้งน้ี หำกบริษทัไดรั้บกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะ บริษทัจะด ำเนินกำรรำยงำน

เร่ืองดงักล่ำวไปยงัคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำต่อไป ในปี 2561 บริษทัไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียน หรือกำรแจง้เบำะแส
กำรกระท ำผิดใดๆ เลย 

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

4. การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์จำกกำรเป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
และมีหน้ำท่ีท่ีตอ้งรำยงำนกำรถือและเปล่ียนแปลงหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะซ่ึงถือ
หลกัทรัพยข์องบริษทัทุกคร้ังท่ีมีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ต่อคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยต์ำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรหลงัจำก
วนัท่ีซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์นอกจำกน้ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรยงัไดรั้บทรำบหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ
ตำมท่ีก ำหนดรวมถึงบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยปี์ พ.ศ. 2535 และบริษทั ได้
ก ำหนดหำ้มผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในกระท ำกำรใดๆ ซ่ึงเป็นกำรขดัต่อมำตรำ 241 ของ พรบ.ดงักล่ำว รวมถึง
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

เพ่ือป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษทัไดดู้แลอยำ่งรอบคอบ เม่ือเกิดรำยกำรท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

mailto:ir@sherwood.co.th
mailto:internalaudit@sherwood.co.th
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รวมทั้ง ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแล ไม่ให้ผูบ้ริหำรและผูเ้ก่ียวขอ้งน ำขอ้มูลภำยในของบริษทั ไปใชเ้พ่ือประโยชน์
ส่วนตน ดงัน้ี 

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

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในวำระใดท่ีกรรมกำรมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่วมมือให้กรรมกำรปฏิบัติตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรแจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทรำบ และงดออกเสียงหรือ
ควำมเห็นใดๆ ในวำระนั้นๆ  

บริษทัไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรรักษำควำมลบั กำรใชข้อ้มูลภำยใน และกำรดูแล
รักษำทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ รวมทั้ งห้ำมมิให้น ำขอ้มูลงบกำรเงินหรือข้อมูลอ่ืนท่ี
รับทรำบเปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง อีกทั้ง ห้ำมท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน 
ก่อนท่ีขอ้มูลงบกำรเงินหรือขอ้มูลอ่ืนจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน กำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำวถือเป็นกำรกระท ำ
ผิดวนิยัของบริษทั 

5. การป้องกนัการต่อต้านทุจริต 

บริษทัด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ซ่ึงบริษทัไดมี้นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชันไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และประชำสัมพนัธ์ให้
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนรับทรำบ เพ่ือยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรให้ควำมส ำคญักบักำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน จึงมีนโยบำยท่ีจะส่ือสำรให้พนักงำนตระหนักอยู่เสมอ โดยกำรจดัอบรมให้ควำมรู้กับ
พนกังำนของบริษทัในเร่ือง หลกัเกณฑพ้ื์นฐำนของหลกักำรปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และเร่ืองกำร
ประเมินควำมเส่ียงและกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง 

6. จริยธรรมธุรกจิ 

คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยให้จดัท ำ คู่มือจริยธรรม และจรรยำบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบติัในกำร
ท ำงำน ทั้งน้ี ส ำหรับพนกังำนท่ีเขำ้ใหม่ในแต่ละปีจะไดรั้บคู่มือดงักล่ำวตั้งแต่วนัแรกท่ีเร่ิมงำนกบับริษทัทนัที เพ่ือให้
พนกังำนใหม่ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวทำงปฏิบติัต่ำงๆ เพ่ือใหส้ำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้งเหมำะสม 

7. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์หลำกหลำย มี
ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั เขำ้ใจบทบำทหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบ มีภำวะผูน้ ำ มีกำรก ำหนด
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร คู่มือจริยธรรม และจรรณยำบรรณธุรกิจ ไวอ้ยำ่งชดัเจน มีควำมเป็น



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 14 

อิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตดัสินใจ และใหค้วำมเห็นชอบในเร่ืองต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นส ำคญั  

กำรถ่วงดุลของกรรมกำรบริษทั  
คณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ย  

- กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำร 7 ท่ำน ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน  
- กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 2 ท่ำน  

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

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  

กรรมกำรบริษทั มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และเม่ือครบวำระแลว้อำจไดรั้บกำรเลือกตั้ง
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปไดอี้ก   

การประชุมคณะกรรมการ  

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

เม่ือส้ินสุดกำรประชุม เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูมี้หนำ้ท่ีจดัท ำรำยงำนกำรประชุม และจดัส่งให้ประธำนกรรมกำร
บริษทัพิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้งโดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมในกำรประชุมคร้ัง
ถดัไป ทั้งน้ี กรรมกำรบริษทัสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแกไ้ข เพ่ิมเติมรำยงำนกำรประชุมให้มีควำมละเอียดถูกตอ้ง
มำกท่ีสุดได ้ 

รำยงำนกำรประชุมท่ีไดรั้บกำรรับรองแลว้ จะถูกจดัเก็บอย่ำงเป็นระบบ ณ ส ำนักงำนบริษทั และจดัเก็บใน
รูปแบบเอกสำรอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบคน้อำ้งอิง 

ในปี 2561 ไดจ้ดัใหมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 5 คร้ัง โดยองคป์ระชุมในกำรลงมติไม่นอ้ยกวำ่ 2 
ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 
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เพื่อให้มีทิศทำงตำมท่ีคณะกรรรมกำรบริษทัได้ก ำหนดภำรกิจ เป้ำหมำย กลยทุธ์ แผนปฏิบติังำนและงบประมำณ
ประจ ำปี โดยใหร้ำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัทุกไตรมำสในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

เลขานุการบริษัท 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งบุคลำกรซ่ึงมีคุณวฒิุและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม เป็นเลขำนุกำรบริษทั เพื่อให้กำรบริหำรงำน
ของบริษทัด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  

เลขำนุกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบดงัน้ี  
1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดงัต่อไปน้ี  

(ก) ทะเบียนกรรมกำร  
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั  
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้  

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

ภาวะผู้น า และวสัิยทศัน์  

บริษทัก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรของบริษทัไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน คุณสมบติัของกรรมกำรตอ้งเป็นบุคคลธรรมดำ 
และ  

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

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจในกำรด ำเนินงำนของบริษทั วำ่มีกำรด ำเนินงำนท่ีโปร่งใสมีผูก้ลัน่กรอง สอบทำนและให้
ค  ำแนะน ำอยำ่งรอบคอบ คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือท ำหนำ้ท่ีดงักล่ำว และรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดยอ่ยในปัจจุบนัประกอบดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดชดัเจน
และเป็นอิสระกนั เพ่ือช่วยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั  

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัท่ีเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีควำมรู้ควำม
เขำ้ใจ และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนดำ้นบญัชี หรือกำรเงิน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ โดยในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
กำรประชุมรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง 
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• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรทุกคนไม่เป็นผูบ้ริหำร และมีประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรอิสระ โดยในปี 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีกำร
ประชุมรวมทั้งส้ิน 3 คร้ัง  

การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษทั จดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนทั้งคณะตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดี เพ่ือพิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็นและอุปสรรคต่ำงๆในระหว่ำงปีท่ีผ่ำนมำ และเพ่ิมประสิทธิผลกำรท ำงำน  
ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผูจ้ ัดกำรถูกประเมินโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงกำรประเมินจะเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ แผนงำน
ประจ ำปี ของบริษทั ซ่ึงผลกำรประเมินจะถูกน ำไปพิจำรณำก ำหนดอตัรำกำรปรับข้ึนเงินเดือนประจ ำปีและสวสัดิกำร
ระยะยำวของกรรมกำรผูจ้ดักำรต่อไป 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

• ค่าตอบแทนกรรมการ  

บริษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และมีกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทั และพิจำรณำเปรียบเทียบกบั
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส ำหรับกำรอนุมติั โดย
ค่ำตอบแทนจะจ่ำยเป็นเบ้ียประชุมเม่ือมีกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และค่ำตอบแทนรำยเดือน กรรมกำรท่ี
เป็นสมำชิกของคณะอนุกรรมกำรก็จะไดค้่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำท่ีของคณะอนุกรรมกำรดว้ย โดยไดรั้บเป็นเบ้ีย
ประชุมเม่ือเขำ้ร่วมประชุม ทั้งน้ีท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2561 ไดอ้นุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ไดจ่้ำยไปเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 6,043,075 บำท โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในรำยงำน
ประจ ำปี และแบบ 56-1   

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยของบริษทั โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทั และผลกำรปฏิบติังำน
ของผูบ้ริหำรแต่ละคน  
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การพฒันาและส่งเสริมความรู้ให้กบักรรมการและผู้บริหาร  

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

การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

บริษทัถือเป็นนโยบำยท่ีจะให้ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมกำรผูจ้ดักำร เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดุล
และมีกำรสอบทำนกำรบริหำรงำนได้อย่ำงโปร่งใส ประธำนกรรมกำรเป็นผูน้ ำ และเป็นผูค้วบคุมกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยกำรสนบัสนุนและผลกัดนัให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วม
ในกำรประชุม เช่น กำรตั้งค  ำถำมท่ีส ำคญัต่ำงๆ หำรือ ช่วยเหลือแนะน ำ และสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจดักำร 
ผำ่นทำงกรรมกำรผูจ้ดักำรอยำ่งสม ่ำเสมอ แต่จะไม่เขำ้ไปกำ้วก่ำยในงำนประจ ำท่ีฝ่ำยจดักำรมีหนำ้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบดูแล 
และมีกรรมกำรผูจ้ ัดกำรเป็นหัวหน้ำของฝ่ำยจัดกำร  กรรมกำรผูจ้ ัดกำรได้รับมอบอ ำนำจให้บริหำรงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบท่ีไดก้ ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน ทั้งน้ีจะเห็นวำ่อ ำนำจของคณะกรรมกำรและฝ่ำย
จดักำร ไดมี้กำรแบ่งแยกบทบำทหนำ้ท่ีอยำ่งชดัเจนไม่กำ้วก่ำยต่อกนั นอกจำกน้ี กรรมกำรผูจ้ดักำรไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรท่ีบริษทัอ่ืนๆ เพื่อใหก้ำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในบริษทัเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด  

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมกำรบริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรด ำเนินงำน กำรเงิน กำรปฏิบติังำน และ
กำรก ำกบัดูแล มีกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมติัตำมระดบัต่ำงๆ มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน ผูติ้ดตำม โดยบริษทัได้
จำ้งบริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั เพื่อท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบภำยในกำรปฏิบติังำนของระบบดงักล่ำว ตลอดจน
ให้ค  ำแนะน ำเพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดอยำ่งมีประสิทธิผล มีควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบติังำน สำมำรถท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรผูจ้ดักำร ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีสอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ี
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และบริษทั ไดมี้กำรทบทวนและก ำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจจะ
เกิดข้ึน โดยใหค้วำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัล่วงหนำ้และควำมผิดปกติท่ีมีนยัส ำคญั  

โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นพอ้งตอ้งกนัวำ่บริษทัมีระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงัแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และแบบ 56-1 แลว้ 
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9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  

บริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีรำยช่ือและขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 

9.2.1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยชนินทร์ เยน็สุดใจ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชี
และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจ
เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ ท่ีเห็นวำ่จ ำเป็นและเป็นเร่ืองส ำคญัในระหวำ่ง
กำรตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

 สอบทำนใหบ้ริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ,กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และ
กำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล 

 สอบทำนให้บริษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจำ้ง และพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีภำยนอกของบริษทั โดย
ค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนสอบบญัชีนั้น 
รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรท่ีไดรั้บมอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

 พิจำรณำ คดัเลือก แต่งตั้ง และเลิกจำ้งผูต้รวจสอบภำยใน 
 พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ใหมี้ควำมถูกตอ้งครบถว้น 
 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั  ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำว

ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 สอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต คอร์รัปชนั 
 ก ำกบัดูแลให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัของ

บริษทั 
 พิจำรณำขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัเร่ืองกำรทุจริต คอร์รัปชนั 
 ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำย ดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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9.2.2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต ำแหน่ง 

1.    นำยชินวฒัน์ อศัวโภคี ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
2.    นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
3.    นำยแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคำรวคุณ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

โดยมี นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 ก ำหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั กรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะกรรมกำรชุด
ต่ำงๆ ให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และก ำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำร
บริษทัเพ่ือแทนกรรมกำรบริษทัท่ีครบวำระ โดยพิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษทัท่ีมีคุณสมบติัหลำกหลำยทั้ง
ในดำ้นทกัษะ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั 

 พิจำรณำสรรหำบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัทดแทนกรรมกำรบริษทัท่ีครบ
วำระหรือกรณีอ่ืนๆ โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงคณะกรรมกำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติั 

 พิจำรณำทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทัในเร่ืองโครงสร้ำง หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
รวมทั้งแนวปฏิบติัของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย พิจำรณำ 

 ทบทวนและเสนอแนะหำกมีกำรเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกบักฎบตัร (Charter) ของคณะกรรมกำรบริษทั และ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยชุดต่ำง ๆ เพ่ือใหมี้ควำมเหมำะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 จดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ัดกำร พร้อมทั้งรำยช่ือผูท่ี้เหมำะสม เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษทัพิจำรณำ 

 เสนอนโยบำยและหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมกบัหน้ำท่ีควำมรับผิดขอบของ
กรรมกำร โดยให้สอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำน เพ่ือจูงใจ 
และรักษำบุคคลท่ีมีศกัยภำพ และควำมสำมำรถ ทั้งน้ีให้คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพิ้จำรณำเพ่ือให้ควำม
เห็นชอบก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีเพ่ือพิจำรณำอนุมติั  

 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผูจ้ ัดกำร เพ่ือก ำหนดค่ำตอบแทนก่อนน ำเสนอขออนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกปี 

 พิจำรณำทบทวน ศึกษำ ติดตำมควำมเปล่ียนแปลงและแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมกำร
บริษทั รวมทั้งกำรเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนภำยนอกอ่ืนๆ ท่ีมีโครงสร้ำงใกลเ้คียงกนั เพ่ือเป็นกำร
สร้ำงแรงจูงใจในกำรบริหำรงำนใหเ้จริญกำ้วหนำ้ 

 รำยงำนควำมคืบหนำ้และผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ังหลงัมีกำรประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 ประเมินผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและรำยงำนผลกำรประเมิน
ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบ 

 ปฏิบติัหนำ้ท่ีในเรืองอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
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9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  
องค์ประกอบคณะกรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดให้ บริษทัมีคณะกรรมกำรคณะหน่ึงประกอบดว้ย กรรมกำรอยำ่งน้อย 5 คน โดย
คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำคดัเลือกประธำนกรรมกำร และอำจเลือกรองประธำนกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และ
ต ำแหน่งอ่ืนท่ีเห็นเหมำะสมดว้ยก็ได ้และกรรมกำรไม่น้อยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ใน
รำชอำณำจกัร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
วธีิกำรคดัเลือกบุคคลท่ีจะเป็นกรรมกำรบริษทันั้นจะตอ้งผำ่นคณะกรรมกำรกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

(Nomination and Remuneration Committee) และตอ้งผ่ำนขั้นตอนท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมกำรตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

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

กรรมกำรท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนั
เกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธำนออกเสียงช้ีขำด 

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

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

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

3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึง
บริษทั กรรมกำรซ่ึงลำออกจะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนทรำบดว้ยก็ได ้

4. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืน นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระใหค้ณะกรรมกำรเลือกบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดัเขำ้เป็นกรรมกำรแทนใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรครำวต่อไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรเหลือนอ้ยกว่ำสองเดือน บุคคลซ่ึงเขำ้เป็น
กรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนแทน มติของคณะกรรมกำร 
ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำม

ประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยำ่งนอ้ย 3 คน และตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
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  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมกำรของ
บริษทัท่ีมิไดด้ ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน และอยำ่งนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

9.4 ค่าสอบบัญชี 

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยในรอบปีท่ีผำ่นมำเป็นจ ำนวน
เงินรวม 1,300,000 บำท 

• ค่าบริการอ่ืน 

  -ไม่มี- 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัเช่ือมัน่วำ่ กำรด ำเนินธุรกิจท่ีจะน ำไปสู่องคก์รท่ีแข็งแกร่ง และเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนไดน้ั้น จะตอ้งพฒันำองคก์ร

ควบคู่ไปกบักำรพฒันำสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผูถื้อหุ้น พนกังำน ลูกคำ้ 

เจำ้หน้ี คู่แข่ง รัฐบำล ชุมชน สงัคม ตลอดจนส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น บริษทัจึงไดส้นบัสนุนกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสงัคม

ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ส ำหรับรำยละเอียด ไดแ้สดงไวใ้น รายงานความยั่งยืน โดยประยุกต์ใชแ้นวทำงกำร

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 คณะกรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้
บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือประสิทธิภำพสูงสุดในกำร
บริหำรงำน ตลอดจนกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น กำรลดควำมผิดพลำดท่ีอำจเกิดข้ึน กำรป้องกนัควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนกบั
บริษทั กำรจดักำรดำ้นกำรเงิน กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรก ำกบักำรดูแลกำรปฏิบติังำน เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจได้
อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั จะสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค ์สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูงสุดไดใ้นระยะ
ยำว นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำรของบริษทั ไดพ้ยำยำมส่งเสริมและผลกัดนัให้บริษทัมีกำรปฏิบติังำน
ใหเ้ป็นไปตำมกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของกฎหมำย เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลเสียหำยต่อบริษทั 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 ไดป้ระเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ทั้งน้ี กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมประชุม โดยสำมำรถสรุป
ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัถูกก ำหนดข้ึนมำอยำ่งรอบคอบ ชดัเจน และมีควำมเป็นไปได ้ทั้งน้ี บริษทั มี
กำรจดัโครงสร้ำงองคก์ร มีสำยกำรบงัคบับญัชำ และกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมติั ตลอดจนหนำ้ท่ีอยำ่งชดัเจนตำมแต่ละ
ล ำดบัขั้น เพ่ือเอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้และมีขอ้ก ำหนดและบทลงโทษ ห้ำมฝ่ำยบริหำร
และพนักงำน ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบักิจกำร อย่ำงไรก็ตำม บริษทัได้
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ส่ือสำรคู่มือจริยธรรมและจรรณยำบรรณใหพ้นกังำนทุกคนน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั โดยเนน้ย  ้ำในเร่ืองของควำม
ซ่ือสตัย ์สุจริต และควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส ำคญั 

2. การบริหารความเส่ียง 

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั กระท ำโดยกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภำยใน
และปัจจยัภำยนอกอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยคณะท ำงำนซ่ึงประกอบดว้ย กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรในแต่ละหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง จะวเิครำะห์พิจำรณำปัจจยัควำมเส่ียงต่ำงๆ และก ำหนดขอบเขตควำมเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทัอยำ่งชดัเจน 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอยำ่งมีประสิทธิภำพ และต่อเน่ือง 

3. การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัมีกิจกรรมกำรควบคุมโดยใชด้ชันีวดัผลกำรปฏิบติังำน (KPI) มำเป็นเคร่ืองมือในกำรวำงแผนและควบคุม 
มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเพ่ือตรวจสอบซ่ึงกันและกัน มีกำรจัดท ำคู่มือกำรกระจำยอ ำนำจเพ่ือก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและวงเงินอ ำนำจอนุมติัในแต่ละระดบัไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีกำรจดัท ำเอกสำรท่ีเอ้ืออ ำนวยใหมี้
กำรแบ่งส่วนและบุคคลผูรั้บผิดชอบหำกมีขอ้ผิดพลำดเกิดข้ึน มีกำรดูแลป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัไม่ให้สูญหำยหรือ
น ำไปใชใ้นทำงไม่เหมำะสม มีมำตรกำรป้องกนัไม่ให้น ำประโยชน์ของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน มีก ำหนด
วิธีกำรเพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษทัไดป้ฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีมำตรกำรท่ีรัดกุมเหมำะสม ในกรณีท่ี
บริษทัมีกำรท ำธุรกรรมกบักรรมกำรเพ่ือป้องกนักำรถ่ำยเทผลประโยชน์ตอ้งผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมติัโดยกรรมกำรอิสระ
และผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำธุรกรรมตำมระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำม
มำตรฐำนกำรบญัชี 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทัจดัให้มีระบบขอ้มูลสำรสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติังำนอยำ่งเพียงพอ เพ่ือช่วยให้กำรตดัสินใจของ
คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรอยู่บนพ้ืนฐำนของข้อมูลท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได้ รำยงำนกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรมีกำรบนัทึกสรุปควำมเห็นของกรรมกำร เอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชีและบญัชีต่ำงๆ ถูกจดัเก็บไว้
อย่ำงครบถว้นและเป็นหมวดหมู่ และจดัข้ึนตำมนโยบำยบญัชีตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมำะสมกบั
ลกัษณะธุรกิจ 

5. ระบบการตดิตาม 

บริษทัจดัใหมี้กำรกระบวนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีไดต้ั้งไวเ้ป็น
รำยไตรมำส กำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนตำมระบบกำรควบคุมภำยในมีข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยผูต้รวจสอบภำยในตอ้ง
จดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกมีกำรตรวจพบขอ้บกพร่องอนัเป็น
สำระส ำคญั จะตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในระยะเวลำอนัควร รวมถึงกำรรำยงำนควำมคืบหนำ้ในกำร
ปรับปรุงขอ้บกพร่องดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2561 ไดใ้ห้
ควำมเห็นในดำ้นเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในวำ่ ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เพ่ือแสดงควำมเห็นวำ่งบกำรเงินน้ีแสดงฐำนะกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่เพียงใดนั้น ส ำนักงำนได้
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ประเมินระบบบญัชีและกำรควบคุมภำยในของบริษทั โดยกำรท ำควำมเขำ้ใจระบบและสภำพแวดลอ้มกำรควบคุม
ภำยใน รวมทั้งกำรสุ่มตวัอย่ำงเพ่ือทดสอบกำรปฏิบติัตำมระบบต่ำงๆ ซ่ึงส ำนักงำนไม่พบประเด็นขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สำระส ำคญัท่ีจะมีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำแต่งตั้งให้ บริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั เป็นผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ี
ส ำหรับหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั โดยไดมี้คุณกรกช วนสวสัด์ิ เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี ซ่ึง
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำควำมเหมำะสมของผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำวแลว้ ทั้งน้ี ขอ้มูลรำยละเอียดตำมเอกสำร
แนบ 3  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำนโดยมี ดร.วิชิต แยม้บุญเรือง เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำย
ชนินทร์ เยน็สุดใจ และชินวฒัน์ อศัวโภคี เป็นกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ี กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำน เป็นผูมี้ควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน 

ในรอบปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรประชุมตำมวำระจ ำนวน 7 คร้ัง โดยมี ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหำร
ระดบัสูงทำงดำ้นบญัชีและกำรเงิน และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เขำ้ร่วมประชุม โดยมีประเด็นท่ีมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี พ.ศ. 2561 ของบริษทัก่อน
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำงบกำรเงินของบริษทัไดป้ฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและ
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมถึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินอย่ำงถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลำ เพื่อ
ประโยชน์ของนกัลงทุนและผูใ้ชง้บกำรเงิน ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็นในรำยงำนอยำ่งไม่มีเง่ือนไข ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยบญัชี และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั 
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น รับทรำบขอ้สงัเกตของแต่ละฝ่ำย ตลอดจนแนวทำงปรับปรุงต่ำงๆ ท่ีกระทบต่องบกำรเงิน ท่ีเป็น
สำระส ำคญั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนนโยบำยทำงบญัชีกำรเงิน ร่วมก ัผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหำร ฝ่ำยบญัชี และกำรเงิน 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อทบทวนนโยบำย และกำรปฏิบติัทำงดำ้นบญัชี กำรประมำณกำร และก ำหนดตวัช้ีวดั
ต่ำงๆ เพ่ือใหส้ำมำรถวดัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี พ .ศ. 2561 รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และขอ้เสนอแนะ แนวทำงกำรปรับปรุงแกไ้ขระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บริษทัมี
ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี มีประสิทธิภำพ โดยสอดคลอ้งกับควำมเส่ียง และลกัษณะของธุรกิจ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบยงัไดร่้วมสอบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงก ำหนดบนพ้ืนฐำนของกำรตระหนกัถึงควำม
เส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนท่ีจะมีผลกระทบต่องบกำรเงิน และกำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นหลกั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ กำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น 
เช่ือถือได ้และบริษทัไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของหน่วยงำนก ำกบัดูแล นอกจำกนั้น ระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษทั ไม่มีรำยกำรท่ีกระทบต่อบริษทัท่ีเป็นสำระส ำคญั และไดร้ำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีประจ ำปี 2562 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นวำ่ นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3930 และ/หรือนำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5874 และ/หรือนำยณัฐวฒิุ สันติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5730 แห่งบริษทั ส ำนกังำน อี
วำย จ ำกัด คนใดคนหน่ึงตำมรำยช่ือข้ำงต้น เป็นผู ้มีคุณสมบัติและเหมำะสมเป็นผู ้สอบบัญชี จึงได้น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยมีค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวน 1,360,000 บำท 
โดยไม่มีค่ำบริกำรอ่ืนๆ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ใหพิ้จำรณำและอนุมติัต่อไป 

 (ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง) 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 (นำยชนินทร์ เยน็สุดใจ) (นำยชินวฒัน์ อศัวโภคี) 
   กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบ
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12. รายการระหว่างกนั 
ในระหวำ่งปี 2561 - 2559  บริษทัมีรำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 และ 2559 โดยมีรำยละเอียดตำมประเภทรำยกำรดงัน้ี 

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

และลกัษณะความสัมพนัธ์ ที่ส าคญั ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559   

กลุ่มบริษทั ทีโอเอ เวนเจอร์ 
โฮลดิง้ จ ากดั : 

      

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

- เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่คือ
ถืออยูร้่อยละ 69.41 ของ
บริษทั  

- มีผูบ้ริหำรจำก TOA เป็น
กรรมกำรบริษทั 2 ท่ำน 

  

รำยไดจ้ำกกำรขำย 

 

 

ลูกหน้ีกำรคำ้  

 

 

396 

 

 

58.86 

444 

 

 

96.74 

412 

 

 

87.85 

 

 

 

เป็นรำยกำรคำ้ตำมปกติ โดยท่ี 
TOA ซ้ือผลิตภณัฑจ์ำกบริษทั
เพ่ือไปกระจำยต่อตำมร้ำนค้ำ
เคร่ืองมือและวัสดุก่อสร้ำง
ปลีก-ยอ่ย ทัว่ประเทศ 

เป็นรำคำขำยถึงผูแ้ทนจ ำหน่ำยซ่ึงเท่ำกนัทุกรำย 
ยกเวน้ผลิตภณัฑก์ลุ่มเชนไดร้ทส์เตดฟำส และ
เชนไดร้ทรั์กษำเน้ือไมท่ี้ TOA ซ้ือจำกบริษทัใน
รำคำต ่ำกว่ำท่ีขำยให้กับรำยอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นตำม
โครงสร้ำงรำคำเดิมท่ีตกลงกนัตั้งแต่ช่วงท่ียงัเป็น
กิจกำรของบริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกดั 
จำกกำรท่ี TOA เป็นผูเ้ปิดตลำดให้กบัผลิตภณัฑ์
ประเภทน้ี และมียอดขำยสูงท่ีสุด 

ส ำหรับส่วนลด TOA ไดรั้บส่วนลดเป้ำกำรขำย 
(Target Rebate) ส ำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเชน
ไดร้ทส์เตดฟำส และเชนไดร้ทส์เปรยใ์นสัดส่วน
สูงกว่ำผูแ้ทนจ ำหน่ำยรำยอ่ืน โดยมีเป้ำกำรขำย
เ พ่ือให้ได้ ส่วนลดท่ี สูงกว่ ำรำย อ่ืน เ ช่นกัน  
เน่ืองจำกเป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยท่ีมีปริมำณกำรซ้ือ
สูงท่ีสุด 

 

บริษทัย่อย 

(อตัราส่วนร้อยละ 50): 

      

1. บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล 
ออสตรำเลเซีย จ  ำกดั    

 -  บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 50 

 -  มีกรรมกำรร่วมกนั   

รำยไดจ้ำกกำรขำย     

รำยไดอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้  

44 

2 

20.25 

123 

2 

21.20 

103 

2 

52.41 

 

เป็นรำยกำรคำ้ตำมปกติ โดยท่ี
เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตรำเล
เซีย จ  ำกัด ซ้ือผลิตภัณฑ์จำก
บริษัท  เ พ่ือไปกระจำยต่อ
ให้ กั บ ร้ ำ นค้ ำ แ ล ะ ผู ้ แ ทน
จ ำ ห น่ ำ ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ออสเตรเลีย 

เป็นรำคำขำยตำมฐำนรำคำเดิมท่ีบริษัทเคย
ส่งออกไปขำยให้ลูกคำ้ในต่ำงประเทศ 

Credit term 120 วนัเและหำกได้รับช ำระจำก
ลูกคำ้ต่ำงประเทศเร็วก็ให้รีบช ำระเขำ้มำให้กบั
บริษทัก่อน 
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12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

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

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

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

1. รายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกต ิ

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

2. รายการพเิศษทีเ่กดิขึน้เป็นคร้ังคราว 

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

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



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ 1 

ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

ผู้สอบบัญชี 

นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  3930 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

สรุปรายงานการสอบบญัชี 

ผูต้รวจสอบบญัชีไดใ้ห้ควำมเห็นในรำยงำนกำรตรวจสอบ /สอบทำน งบกำรเงิน แสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคมของปี 2559 - 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่
ละปีของบริษทั แบบไม่มีเง่ือนไข โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ 2 

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559 

หน่วย : พนับำท 

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 120,137 12.71% 233,941 21.35% 136,120 14.47%
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - กองทุนรวม -              0.00% 164,341 15.00% 102,989 10.94%
ลูกหน้ีการคา้ 207,639 21.97% 165,219 15.08% 169,015 17.96%
สินคา้คงเหลือ 280,089 29.64% 185,096 16.90% 191,336 20.33%
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 12,490 1.32% 19,769 1.80% 5,218 0.55%

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 620,355 65.64% 768,367 70.14% 604,679 64.26%
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 311,629 32.97% 313,382 28.61% 321,938 34.21%
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 7,306 0.77% 8,644 0.79% 9,319 0.99%
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,862 0.51% 4,142 0.38% 3,781 0.40%
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 909 0.10% 962 0.09% 1295 0.14%

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 324,707 34.36% 327,130 29.86% 336,333 35.74%
รวมสินทรัพย์ 945,062 100.00% 1,095,498 100.00% 941,012 100.00%

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมนุเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 248,457 26.29% 215,737 19.69% 185,555 19.72%
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 22,640 2.40% 22,894 2.09% 16,014 1.70%
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 13,772 1.46% 9,680 0.88% 7,177 0.76%

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 284,869 30.14% 248,310 22.67% 208,747 22.18%
หน้ีสินไมห่มนุเวียน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,445 1.95% 18,039 1.65% 15,168 1.61%

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 18,445 1.95% 18,039 1.65% 15,168 1.61%
รวมหนีสิ้น 303,314 32.09% 266,349 24.31% 223,914 23.80%
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 150,000 15.87% 150,000 13.69% 150,000 15.94%
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 87,600 9.27% 87,600 8.00% 87,600 9.31%
ก าไรสะสมส ารองตามกฎหมาย 15,000 1.59% 15,000 1.37% 15,000 1.59%
ก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 376,451 39.83% 565,784 51.65% 456,324 48.49%
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 3,776 0.40% 0,331 0.03% 2,790 0.30%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 632,827 66.96% 821,715 75.01% 711,714 75.63%
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 8,921 0.94% 7,433 0.68% 5,383 0.57%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 641,748 67.91% 829,148 75.69% 717,097 76.20%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 945,062 100.00% 1,095,498 100.00% 941,012 100.00%

31 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 2561



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ 3 

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561, 2560, 2559 
      หน่วย : พนับำท 

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,623,947 99.84% 1,385,391 99.79% 1,235,174 99.74%
รายไดอ่ื้น 2,626 0.16% 2,860 0.21% 3,211 0.26%

รวมรายได้ 1,626,573 100.00% 1,388,251 100.00% 1,238,385 100.00%
คา่ใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 984,596 60.53% 863,302 62.19% 758,891 61.28%
คา่ใชจ่้ายในการขาย 279,226 17.17% 196,195 14.13% 179,416 14.49%
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 127,208 7.82% 106,276 7.66% 104,858 8.47%

รวมค่าใช้จ่าย 1,391,029 85.52% 1,165,773 83.97% 1,043,165 84.24%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงินได้ 235,544 14.48% 222,478 16.03% 195,220 15.76%
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 47,497 2.92% 43,328 3.12% 38,764 3.13%
ก าไรสุทธิ 188,047 11.56% 179,151 12.90% 156,455 12.63%
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 185,661 11.41% 176,960 12.75% 154,923 12.51%
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 2,386 0.15% 2,191 0.16% 1,532 0.12%

188,047 11.56% 179,151 12.90% 156,455 12.63%
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท)* 0.62 1.18 1.03
จ านวนหุ้นถวัเฉล่ีย (ลา้นหุ้น) 300 150 150
ราคาพาร์ (บาท) 0.50 1 1

ปี 2559ปี 2560ปี 2561

* จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัจากหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 0.50

 บาท



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ 4 

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 งบกระแสเงนิสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561, 2560, 2559  

หน่วย: พนับำท 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 235,544 222,478 195,220
รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคา 22,944 23,290 23,463
คา่ตดัจ าหน่าย 1,338 1,313 1,271
คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,087 591 (756)
โอนกลบัคา่เผ่ือการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ (0) (1,066) 615
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (277) 37 753
(ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 4,911,392 (1,356) (581)
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 9 6 34
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,926 4,208 2,067

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 267,483 249,501 222,086
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ (43,514) 3,207 (27,716)
สินคา้คงเหลือ (94,993) 7,305 (199)
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 7,316 (14,488) (1,690)
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 53 333 (521)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 32,317 31,370 (4,085)
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 4,092 6,180 2,500
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,520) (1,337) (2,179)
เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 171,234 282,072 188,196

 เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้ (48,507) (40,550) (38,958)
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 122,726 241,522 149,238

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 159,430 (59,997) (40,164)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 286 57 682
เงิดสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (20,835) (16,017) (11,191)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 0 (638) (175)

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน 138,880 (76,595) (50,847)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (374,959) (67,506) (67,484)

1
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกจิกรรมจัดหาเงิน (374,959) (67,506) (67,484)

ผลต่างจากการเปล่ียนคา่งบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (453) 400 (827)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (113,805) 97,821 30,079
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 233,941 136,120 106,041
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 120,137 233,941 136,120

       ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการตั้ง
บริษทัยอ่ยแห่งใหม่



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ 5 

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
อตัราส่วนทางการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.18 3.09 2.90
2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.15 2.27 1.96
3 อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 8.71 8.29 7.98
4 ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 41.90 44.03 45.74
5 อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 4.23 4.59 3.96
6 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 86.22 84.83 90.95
7 อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 4.24 3.47 4.09
8 ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 86.04 105.05 89.25
9 Cash Cycle (วนั) 42.09 23.81 47.44

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
10 อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 39.37% 37.69% 38.56%
11 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 14.48% 16.03% 15.76%
12 อตัราก าไรสุทธิ (%) 11.41% 12.75% 12.51%
13 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 25.53% 23.08% 23.11%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)

14 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 23.09% 21.85% 21.76%
15 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 33.22% 42.69% 35.00%
16 อตัราส่วนการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.59 1.36 1.38
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)

17 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.48 0.32 0.31
18 อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) N/A N/A N/A
19 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 201.98% 63.57% 43.57%
ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share Analysis)

20 จ านวนหุน้ (พนัหุน้) 300,000 150,000 150,000
21 ราคาพาร์ต่อหุน้ (บาท) 0.50 1 1
22 มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 2.14 5.53 4.78
23 ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.62 1.18 1.03
อัตราการเจริญเติบโต (Growth Ratio) 

24 สินทรัพยร์วม (%) -13.73% 16.42% 10.32%
25 หน้ีสินรวม (%) 13.88% 18.95% -0.04%
26 ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (%) -22.60% 15.63% 14.01%
27 รายไดจ้ากการขาย (%) 17.22% 12.16% 8.18%
28 ตน้ทุนขาย (%) 14.05% 13.76% 4.37%
29 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (%) 34.37% 6.40% 8.62%
30 ก าไรสุทธิ (%) 4.92% 14.22% 26.91%

* จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้อง
บริษทัจากหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท  
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2561 ท่ีผำ่นมำตลำดสินคำ้อุปโภคบริโภค และตลำดสินคำ้ก ำจดัแมลง มีอตัรำกำรขยำยตวัลดลงเฉล่ีย คิด
เป็นร้อยละ 0.7 และ 0.2 ตำมล ำดบัจำกก ำลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีลดลง ในขณะท่ีผลประกอบกำรของบริษทั เชอร์
วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มียอดขำยในปี 2561 เท่ำกบั 1,623.95 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี
ก่อนร้อยละ 17.22 โดยมีกำรเติบโตของยอดขำยแบ่งตำมตรำสินคำ้ “เชนไดร้ท์ ทีโพล ์เชนกำร์ด” เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 39, 46 และ 24 ตำมล ำดบั ส ำหรับกำรเติบโตของยอดขำยแบ่งตำมช่องทำงจดัจ ำหน่ำยนั้น ในส่วนของตลำด
ในประเทศ ไดแ้ก่ ตลำดสินคำ้อุปโภคบริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 ตลำดห้ำงคำ้ปลีกสมยัใหม่ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 65 
ตลำดกลุ่มคำ้ปลีกดั้งเดิม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26 ตลำดเคมีก่อสร้ำง (DIY) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 ตลำดบริษทัรับจำ้งก ำจดั
แมลง (PCO) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 และตลำดเคมีเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 94 และในส่วนของตลำดต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ 
ตลำดส่งออกสินคำ้อุปโภคบริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 46 และตลำดส่งออกสินคำ้อุตสำหกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 33 
บริษทัมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 185.66 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 จ ำนวน 8.7 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.92 
คิดเป็นก ำไรต่อหุน้สูงถึง 1.24 บำท ซ่ึงสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัมำ ตอกย  ้ำควำมเป็นผูน้ ำในเร่ืองกำรก ำจดั
ปลวกของบริษทั โดยบริษทัยงัคงครองส่วนแบ่งกำรตลำดสเปรยก์ ำจดัปลวกมำกกว่ำร้อยละ 90 ของมูลค่ำ
ตลำดรวม 

(1) รายได้จากการขาย 

ในปี 2561 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมทั้งส้ิน 1,623.95 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 238.56 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 17.22 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีสำเหตุมำจำกกำรออกผลิตภณัฑใ์หม่ กำรกระจำยสินคำ้ในช่องทำง
ร้ำนคำ้ปลีก และร้ำนสะดวกซ้ือไดม้ำกข้ึน ประกอบกบัแคมเปญกำรโปรโมทผลิตภณัฑ ์“เชนไดร้ท์” และ “ที
โพล ์เลมอน พำวเวอร์” ท่ีไดรั้บกำรตอบรับท่ีดี ทั้งน้ี รำยไดจ้ำกกำรขำยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภณัฑไ์ด ้ดงัน้ี รำยได้
จำกกำรขำยกลุ่มผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไมจ้ ำนวน 125.29 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.04 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย
รวม เน่ืองจำกกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในแหล่งคำ้ไม ้ท ำให้ร้ำนคำ้สำมำรถระบำยสินคำ้ไดดี้ข้ึน รำยได้
จำกกลุ่มผลิตภณัฑ์ก ำจัดแมลงจ ำนวน 1,191.67 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.5 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม 
เน่ืองจำกกำรเพ่ิมข้ึนของกลุ่มผลิตภณัฑ์สเปรยก์ ำจดัแมลง “เชนไดร้ท์” รำยไดจ้ำกกลุ่มผลิตภณัฑ์ท ำควำม
สะอำดจ ำนวน 238.31 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.32 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม เน่ืองจำกกำรเพ่ิมข้ึนของ
ผลิตภณัฑ ์“ทีโพล ์เลมอน พำวเวอร์” และกลุ่มผลิตภณัฑแ์ชมพสุูนขั “เชนกำร์ด” และรำยไดจ้ำกกลุ่มผลิตภณัฑ์
อ่ืนๆ จ ำนวน 68.67 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 68.29 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม เน่ืองจำกกำรเพ่ิมข้ึนของกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์คมีเกษตรโดยมีกำรเพ่ิมพนกังำนขำยเคมีเกษตรใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีกำรขำยไดม้ำกข้ึน อีกทั้ง กำรเพ่ิม
ผลิตภณัฑใ์หม่  

 (2) รายได้อ่ืน 

บริษทัมีรำยไดอ่ื้น เท่ำกบั 2.63 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 0.23 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 8.21  โดยมี
สดัส่วนต ่ำกวำ่ร้อยละ 1 ของรำยไดท้ั้งหมดของบริษทั ซ่ึงเป็นรำยไดด้อกเบ้ียรับจำกกำรลงทุนระยะสั้น รำยได้
จำกกำรขำยเศษวสัดุ ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์น และก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
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(3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตน้ทุนขำยหลกัของบริษทัไดแ้ก่ตน้ทุนของวตัถุดิบซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 83.91 ของตน้ทุนขำยรวม โดยมีตน้ทุน
ขำยอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่ำแรงงำน ค่ำเส่ือมรำคำ และรำยกำรของแถมท่ีใชใ้นกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเป็นตน้ วตัถุดิบ
ท่ีมีมูลค่ำสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ ์รองลงมำคือสำรออกฤทธ์ิเขม้ขน้ (Active Technical Materials) ซ่ึงเป็น
วตัถุดิบน ำเขำ้  และสำรท ำละลำย (Solvent) ในปี 2561 วตัถุดิบ 3 ประเภทมีสัดส่วนเท่ำกบัร้อยละ 50.06  ร้อย
ละ 30.52 และร้อยละ 19.42 ของตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด ตำมล ำดบั  

ในปี 2561 บริษทัมีอตัรำส่วนตน้ทุนขำยท่ีร้อยละ 60.63 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม ซ่ึงลดลงจำกสัดส่วน
ตน้ทุนขำยรวมของปีก่อนท่ีร้อยละ 62.31 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม เน่ืองจำกบริษทัมีกำรปรับลดค่ำกำร
กระจำยสินค้ำท่ีให้กับผู ้แทนจ ำหน่ำย ในขณะท่ีต้นทุนรำคำน ้ ำมัน และรำคำวตัถุดิบสำรเคมีตั้ งต้นจำก
ต่ำงประเทศปรับตวัเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนมำก อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไดพ้ยำยำมลดผลกระทบจำกรำคำวตัถุท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยกำรลดตน้ทุนของบรรจุภณัฑ์บำงรำยกำร พร้อมทั้ง ปรับลดสเปคของบรรจุภณัฑ์ท่ีไม่จ ำเป็น ซ่ึงยงัคง
คุณภำพเช่นเดิม หรือกำรหำผูผ้ลิตรำยใหม่ๆ เขำ้ประกวดรำคำ นอกจำกน้ี มีกำรปรับรำคำของผลิตภณัฑบ์ำง
รำยกำรเพ่ิมข้ึน โดยกำรเปรียบเทียบดชันีรำคำกบัสินคำ้คู่แขง่เพ่ือก ำหนดกลยทุธ์ในกำรปรับข้ึนรำคำสินคำ้ เพ่ือ
ไม่ใหก้ระทบกบัยอดขำยท่ีคำดวำ่จะลดลง อีกทั้ง  ควำมพยำยำมมุ่งเนน้กำรขำยกบักลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีอตัรำก ำไร
สูง ท ำใหบ้ริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 37.69 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 39.37 ในปี 2561 

บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยในปี 2561 และปี 2560 เท่ำกบั 279.23 ลำ้นบำท และ 196.19 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยในปี 2561 สูงกวำ่งวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 42.32 เน่ืองจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์“เชนไดร้ท์” และ “ทีโพล ์เลมอน พำวเวอร์” รวมถึงกำรจดัรำยกำรส่งเสริมกำรขำย
ในห้ำงสรรพสินคำ้ และร้ำนคำ้ชั้นน ำทัว่ประเทศ เพ่ือกระตุน้ยอดขำยให้เพ่ิมสูงข้ึน ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยในกำร
บริหำรเพ่ิมข้ึน 20.93 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 19.70 เน่ืองจำกจ ำนวนพนกังำนท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับกำรขยำย
ธุรกิจ และกำรเพ่ิมข้ึนของค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงออกตลำด 

(4) ก าไร 

ก ำไรสุทธิรวมของบริษทั ในปี 2561 เท่ำกบั 185.66 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิร้อยละ 11.43 และเม่ือ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงเท่ำกบั 176.96 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิร้อยละ 12.77 ของ
รำยไดจ้ำกกำรขำย ก ำไรสุทธิรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.92 มีผลหลกัมำจำกยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึน 

(5)  อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2561 อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 22.89 เป็นร้อยละ 25.53 เน่ืองจำกกำรเพ่ิมข้ึนของ
ผลตอบแทนจำกสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 17.38 ในปี 2560 มำเป็นร้อยละ 18.20 และกำรเพ่ิมข้ึนของ
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจำก 0.32 เท่ำในปี 2560 มำเป็น 0.48 เท่ำ ในปี 2561 

ท่ีผ่ำนมำ บริษทัมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีชดัเจนในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิ 
ประกอบกบักำรพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดในแต่ละช่วง ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของปี 
2559 - 2561 บริษทัไดมี้กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  
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ผลการด าเนินงาน
ของปี 

ก าไรสุทธิ 

(ล้านบาท) 

เงนิปันผล 

(ล้านบาท) 

อตัราการ
จ่าย 

2559 154.92 67.5 43.57% 

2560 176.96 112.5 63.57% 

2561 185.66 375 201.98% 

เฉลีย่ 172.51 185 103.04 % 

 

ส ำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 แบ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผล 2 คร้ัง แบ่งเป็นกำร
จ่ำยเงินปันผล 2 คร้ัง คร้ังแรกเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกเป็นเงิน 37.5 ลำ้น
บำท และคร้ังท่ี 2 ส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลงัเป็นเงิน 30 ลำ้นบำท ส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 แบ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผล 2 คร้ัง คร้ังแรกเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผล
ประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกเป็นเงิน 37.5 ลำ้นบำท และคร้ังท่ี 2 ส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลงัเป็น
เงิน 75 ลำ้นบำท ส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 แบ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผล 2 คร้ัง คร้ัง
แรกเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกและจำกก ำไรสะสมเป็นเงิน 300 ลำ้นบำท 
และคร้ังท่ี 2 ส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลงัเป็นเงิน 75 ลำ้นบำท 

14.2 ฐานะการเงนิ 

(1) สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ำกบั 945.06 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 150.44 
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 13.73 โดยมี (1) สินทรัพยห์มุนเวยีนมีมูลค่ำ 620.35 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 65.64 ของสินทรัพยร์วม และ (2) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนมูลค่ำ 324.71 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
34.36 ของสินทรัพยร์วม 

สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง 148.01 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 23.86 เน่ืองจำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สด และเงินลงทุนชัว่ครำว ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 278.14 ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัมำจำกกำรใชจ่้ำยเงิน
หมุนเวยีนในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรเม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2561 ในอตัรำ
หุ้นละ 2.00 บำท และลูกหน้ีกำรคำ้มีจ ำนวน 207.64  ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 42.42 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 25.67 
เน่ืองจำกยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมำส 4 ซ่ึงเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระคิดเป็นร้อยละ 72.81 ส ำหรับ
สินค้ำคงเหลือมีจ ำนวน 280.09 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 94.99 ล้ำนบำท เน่ืองจำกรำคำของวตัถุดิบน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศมีกำรปรับรำคำเพ่ิมสูงข้ึน บริษทัจึงตอ้งสั่งซ้ือวตัถุดิบเพ่ือกกัตุนไวส้ ำหรับรองรับยอดขำยท่ีจะ
เพ่ิมข้ึนในอนำคต สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนจ ำนวน 12.49 ล้ำนบำท เป็นยอดภำษีซ้ือท่ีรอบันทึกปิดบัญชี
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมจ ำนวน 6.80 ลำ้นบำทในส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 2.42 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 0.75 
เน่ืองจำกค่ำเส่ือมรำคำเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมี
จ ำนวน 1.2 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 1 ลำ้นบำท จำกเงินลงทุนใน บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 
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(2) หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 303.31 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2560 จ ำนวน 36.96 
ลำ้นบำท หรือเท่ำกบัร้อยละ 13.88 เน่ืองจำกรำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้ในกำรสัง่ซ้ือวตัถุดิบและบรรจุภณัฑเ์พ่ิมข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีส่วนผูถื้อหุ้นรวมทั้งส้ิน 632.83 ลำ้นบำท ลดลงจำกส้ินปี 2560 จ ำนวน 
188.89 ลำ้นบำท หรือเท่ำกบัร้อยละ 22.99 โดยเป็นผลมำจำกรวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยกมำ 821.72 
ลำ้นบำท บวกกบัก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีจ ำนวน 186.11 ลำ้นบำท หักจ่ำยเงินปันผล 2 รอบเป็นจ ำนวน 
374.99 ลำ้นบำท คงเหลือจ ำนวน 632.83 ลำ้นบำท 

(3) สภาพคล่องและกระแสเงนิสด 

บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดจ้ำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนในปี 2561 จ ำนวน 122.73 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 267.48 ลำ้นบำท 
สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน 131.14 ลำ้นบำท และหน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน 34.89 ลำ้นบำท 
กระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุน 138.88 ลำ้นบำท จำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ครำว และมีกระแสเงินสดใช้
ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน 374.96 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกกำรจ่ำยเงินปันผล บริษทัมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สดคงเหลือตน้ปีเท่ำกบั 233.94 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีเงินสดคงเหลือ ณ 31ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 120.14 
ลำ้นบำท 

อตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วในปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 โดยอตัรำส่วนสภำพ
คล่องลดลงจำก 3.09 เท่ำเป็น 2.18 เท่ำ และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วลดลงจำก 2.27 เท่ำเป็น 1.15 เท่ำ 
ตำมล ำดบั โดยมีสำเหตุจำกกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลใหเ้งินสดและเงินลงทุนชัว่ครำวลดลง 

(4) แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

บริษทัมีนโยบำยกำรบริหำรจดักำรโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมกบัลกัษณะของเงินทุน กล่ำวคือ กรณี
รำยจ่ำยลงทุนต่ำงๆ ของกำรขยำยโครงกำร บริษทัจะใชแ้หล่งเงินทุนระยะยำว และบริษทัจะใชแ้หล่งเงินกูร้ะยะ
สั้นในกรณีเงินทุนหมุนเวยีน 

ทรัพยสิ์นของบริษทัมำจำกส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ร้อยละ 32.09 และร้อยละ 67.91 ตำมล ำดบั จะ
เห็นวำ่ส่วนของหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกรำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้ในกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบและบรรจุภณัฑเ์พ่ิมข้ึน
เพ่ือป้องกนัวตัถุดิบขำดสตอ็ก จึงท ำใหอ้ตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนปรับตวัเพ่ิมข้ึนจำกระดบัเดิมท่ี 0.32 มำเป็น 
0.48 เท่ำ 

ส่วนของผูถื้อหุน้ไดล้ดลงเป็น 641.75 ลำ้นบำท หรือลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 29.20 ในปี 2561 เน่ืองจำกบริษทั
ไดจ่้ำยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้เป็นเงิน 375 ลำ้นบำท  
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14.3 ปัจจยัและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมผีลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

(1) การพฒันาผลติภณัฑ์ 

กำรเสนอสินคำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำยเป็นหน่ึงในปัจจยัส ำคญัท่ีผลกัดนัควำมส ำเร็จของบริษทัมำโดยตลอด  
ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่จ ำเป็นตอ้งมีกำรเสนอรูปใหม่ๆ ออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเน่ืองแมจ้ะเป็นผลิตภณัฑ์เดิม 
ทั้งน้ี เพ่ือกระตุน้ยอดขำยในช่วงหลงัจำกออกขำยจนเป็นท่ีนิยมติดตลำดแลว้ ผูบ้ริหำรจึงพยำยำมท่ีจะเพ่ิม
จ ำนวนสินคำ้ท่ีมีเสนอใหก้บัผูบ้ริโภค ทั้งจำกกำรเพ่ิมขนำดบรรจุภณัฑข์องสินคำ้เดิมและจำกกำรพฒันำสินคำ้
ใหม่ ซ่ึงจะช่วยบริษทัเขำ้ถึงควำมตอ้งกำรท่ีมีอยูเ่ดิมแต่ไม่มีสินคำ้เสนอและเขำ้ถึงตลำดใหม่ๆ ท่ีบริษทัยงัไม่
สำมำรถเขำ้ถึงไดใ้นปัจจุบนั 

(2) การขยายก าลงัการผลติ 

ในปี 2546 เพื่อรองรับยอดขำยท่ีจะตอ้งเติบโตในอนำคต บริษทัจึงไดมี้แผนกำรท่ีจะขยำยก ำลงักำรผลิตตั้งแต่
ในช่วงปี 2547-2550 โดยกำรก่อสร้ำงโรงงำนใหม่บนท่ีดิน 18 ไร่ท่ีซ้ือไวใ้นช่วงเดือนธนัวำคม 2546  ใชเ้งิน
ลงทุนในโรงงำนใหม่รวม 60 ลำ้นบำท โรงงำนใหม่น้ีจะใชเ้ป็นฐำนกำรผลิตของผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด
ทั้งหมด ซ่ึงท ำให้บริษทัสำมำรถขยำยก ำลงักำรผลิตในสำยอ่ืนๆ ไดใ้นโรงงำนเดิม จำกนั้นในปี 2557 บริษทัมี
แผนท่ีจะขยำยตลำดไปยงัประเทศภูมิภำคอำเซียน จึงได้มีแผนขยำยก ำลงักำรผลิตโรงงำนผลิตสเปรยเ์พ่ือ
รองรับยอดขำยผลิตภณัฑส์เปรยก์ ำจดัแมลงท่ีคำดวำ่จะเติบโตข้ึน โดยไดก่้อสร้ำงโรงงำนบนท่ีดิน 18 ไร่ท่ียงั
เหลือเพ่ือใชผ้ลิตสเปรยก์ ำจดัแมลงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงแห่งจำกโรงงำนเดิมบนท่ีดิน 10 ไร่ท่ีมีโรงงำนผลิตภณัฑ์
สเปรยก์ ำจดัแมลงอยูแ่ลว้  

(3) การพฒันาช่องทางการจ าหน่าย  

หลงัจำกท่ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งผูแ้ทนจ ำหน่ำยเขตไดค้รอบคลุม 76 จงัหวดัทัว่ประเทศในช่วงเดือนธนัวำคม 2546 
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของบริษทัโดยรวม จึงมีประสิทธิภำพข้ึน โดยเฉพำะในเขตภูมิภำคท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุน
จำกผูแ้ทนจ ำหน่ำยท่ีมีควำมคุน้เคย และควำมช ำนำญพ้ืนท่ีในแต่ละเขต กำรเติบโตของยอดขำยในเขตนอก
กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเป็นแรงส ำคญัในกำรผลกัดนัใหบ้ริษทัมีรำยไดสู่้ระดบัท่ีสูงกวำ่ 1,000 ลำ้นบำทต่อ
ปี นอกจำกน้ีในปี 2549 บริษทัยงัไดว้ำงแผนในกำรขยำยตลำดเคมีเกษตร และตลำดส่งออกเพ่ือเพ่ิมยอดขำย 
โดยกำรใชค้วำมรู้ควำมช ำนำญดำ้นเคมีป้องกนั และก ำจดัแมลง และใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิมแลว้เป็นฐำนในกำร
เจำะเขำ้ไปในตลำดดงักล่ำว ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัหำทีมงำนบุคลำกรผูมี้ควำมเช่ียวชำญในตลำดสินคำ้ดงักล่ำวเขำ้มำ
ร่วมงำนในปี 2549 และในปี 2552 บริษทัไดล้งทุนก่อตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศออสเตรเลีย เพ่ือส่งเสริมและ
ขยำยช่องทำงกำรส่งออกสินคำ้ไปยงัประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงกำรจดัตั้งแผนกใหม่เพ่ือกำร
ส่งออกสินคำ้ไปยงัประเทศภูมิภำคอำเซียน โดยไดจ้ดัหำทีมงำนบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญในตลำดภูมิภำค
อำเซียนเขำ้มำร่วมงำน ซ่ึงจะท ำให้ยอดกำรส่งออกในอนำคตเพ่ิมข้ึนตำมแผนกำรขยำยธุรกิจ ในปัจจุบนัมี
นโยบำยแบ่งพ้ืนท่ีและขยำยจ ำนวนผูแ้ทนจ ำหน่ำย เพ่ือผลกัดนักำรกระจำยใหมี้ประสิทธิภำพเชิงลึกยิง่ข้ึน 

(4) ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

ตน้ทุนวตัถุดิบถือเป็นคำ่ใชจ่้ำยหลกัในกำรผลิตคือ คิดเป็นร้อยละ 84 ของตน้ทุนขำย วตัถุดิบหลกั อำทิเช่น ก๊ำซ
หุงตม้ (LPG) และสำรท ำละลำย (Solvent) ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะผนัผวนมำกในอนำคตเช่นเดียวกบัในอดีตท่ีผ่ำน
มำ เพรำะควำมไม่แน่นอนของภำวะตลำดโลกทั้งในเร่ืองปริมำณกำรผลิตและปริมำณควำมตอ้งกำรของวตัถุดิบ
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แต่ละรำยกำร รำคำวตัถุดิบสำมำรถผนัผวนไดท้ั้งเพ่ิมข้ึนและลดลงซ่ึงอยูเ่หนือควำมควบคุมของบริษทั ดงันั้น 
เพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกวิกฤตกำรณ์ดงักล่ำว บริษทัไดเ้น้นกำรควบคุมตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำย ปรับเปล่ียน
วิธีกำรท ำงำน ตลอดจนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและผลผลิตในกำรท ำงำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ อยำ่งใกลชิ้ด เช่น 
กำรเปล่ียนระบบกำรจดัซ้ือและควบคุมกำรผลิตสินคำ้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดรำยจ่ำยลง เป็นตน้ 

(5) ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

จำกกำรท่ีอุตสำหกรรมเคมีภณัฑเ์พ่ือกำรอุปโภคมีภำวะกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงมำกทั้งในตลำดสเปรยก์ ำจดัแมลง
และตลำดผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด มีผลใหบ้ริษทัตอ้งเพ่ิมค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำยเพ่ือกำรแข่งขนัและ
เพ่ิมระดบัยอดขำย จึงมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัพอสมควร บริษทัจึงไดว้ำงแผนลดควำมเส่ียง
ดว้ยกำรรุกเขำ้สู่ตลำดใหม่และผสมผสำนกำรน ำผลิตภณัฑใ์หม่เขำ้สู่ตลำดใหญ่บำ้งเลก็บำ้ง โดยใชข้อ้ไดเ้ปรียบ
ของตรำสินคำ้ท่ีเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคอยำ่งดีแลว้ และสร้ำงเครือข่ำยกำรกระจำยสินคำ้ให้ไดลึ้กและทัว่ถึง
ในเวลำท่ีสั้นท่ีสุด 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“บริษทัไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง

วำ่ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผูอ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 
นอกจำกน้ี บริษทัขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีไดแ้สดงขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทัแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญั
ของบริษทัอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว และบริษทั
ไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน  ณ  วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 

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

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
ช่ือ    ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 

 
1. นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร  

2. นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร  

ผูรั้บมอบอ ำนำจ 

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

(1) รำยละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหำรและผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวนหุ้น 
(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลำ ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

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

59 ไม่มี 2556 - ปัจจุบนั 
 
2555 - 2556 
 
2553 - 2555 
2552 - 2553 
2546 - 2553 

ประธำนกรรมกำร และ  
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)  
บมจ. จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำ
ภำคตะวนัออก  
กลุ่มโรงพยำบำลบำงปะกอก  
บมจ. ยำนภณัฑ ์ 
บมจ. ประสิทธ์ิพฒันำ  

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 
 
กำรแพทย ์
ยำนยนต ์
กำรแพทย ์
 

-  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สถำบนัวร์ุ
สเตอร์โพลีเทคนิค วร์ุสเตอร์ รัฐแมสซำซู
เซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

-  ปริญญำตรี วศิวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ ธนบุรี 

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

Thai-IOD 
-  Course in Corporate Financial Strategies 

for Maximizing Economic Value Added 
(EVA) จำกสถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ
ศศินทร์ 

2. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอิสระ 
Dr. Vichit Yamboonruang 
Chairman of Audit Committee and 
Independent Director 
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2555 - ปัจจุบนั 
 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนอนุกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรอิสระ 

บมจ. บีเอม็พี เอน็เนอร์ยี ่ 
 
 
 
 
บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) 

กำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
 
 
 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 

-  ปริญญำเอก สำขำ Public and 
International Affairs, University of  
Pittsburgh, Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

-  ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยั
โคลมัเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

-  ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ คณะพำณิชย์
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวนหุ้น 
(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลำ ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

2554 - ปัจจุบนั 
2549 - ปัจจุบนั 
 
2542 - ปัจจุบนั 
 
2553 - 2557 
2546 - 2557 

ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
อิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. เอกรัฐวศิวกรรม 
บมจ. วคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์
 
บมจ. จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล 
 
บจก. เพียวสัมมำกร ดิเวลลอปเมน้ท ์
บมจ. ระยองเพียวรีฟำยเออร์ 

พลงังำนและสำธำรณูปโภค 
วสัดุก่อสร้ำง 
 
ธุรกิจโทรคมนำคม และเทคโนโลยี
ส่ือสำร 
พฒันำธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
พลังงำนและสำธำรณูปโภค (โรง
กลัน่น ้ ำมนั) 

ศำสตร์และกำรบัญชี  จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

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

3. นายชินวัฒน์ อศัวโภคี 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน, กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 
Mr. Chinawat Assavapokee 
Chairman of the Nomination and 
Remuneration Committee, Audit 
Committee and Independent 
Director 

44 ไม่มี 2561 - ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2561 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
 
2556 - 2561 
 
2549 - 2556 
2555  
 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน, กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
ทนำยควำมหุน้ส่วน 
 
ทนำยควำมหุน้ส่วน 
กรรมกำร และประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บมจ. ไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ 
บมจ.  เซเวน่ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พำวเวอร์  
 
 
 
บจก. กุดัน่ แอนด ์พำร์ทเนอร์ส 
บจก. เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
(ไทยแลนด)์ 
บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) 
 
บจก. ฮันตัน แอนด์ วิลเล่ียมส์ (ไทย
แลนด)์  
บจก. เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี 
บมจ. จัดกำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำ
ภำคตะวนัออก  

ผลิต และ จ ำหน่ำยแผน่เหลก็ 
ผูแ้ทนนำยหนำ้ในกำรจดัจ ำหน่ำย
แก๊ส LPG พลงังำนทำงเลือก และ
วทิยส่ืุอสำรโทรคมนำคมและ 
Internet of Things (IoT) 
กฎหมำย 
ผลิตสำยไฟฟ้ำ 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
 
กฎหมำย 
 
กฎหมำย 
จ ำหน่ำยน ำดิบ  น ้ ำประปำ 
 

-  ปริญญำโท นิติศำสตร์ (ภำษีอำกร)
มหำวทิยำลยั วอชิงตนั 

-  ปริญญำตรี นิติศำสตร 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-  หลกัสูตร Executive Development 
Program SET 

-  หลกัสูตรนกับริหำรระดบัสูง 
“ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม” (นมธ) รุ่นท่ี 5 

-  หลกัสูตร Global Business Leaders 



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 4 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวนหุ้น 
(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลำ ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

 
2555 
 
2555 

กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร 

 
บมจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 
 
บจก. ประปำบำงปะกง  
บจก. ประปำฉะเชิงเทรำ  
บจก. ประปำนครสวรรค ์

 
ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำสะอำดออกแบบ 
ก่อสร้ำง 
ผลิต ขำยน ้ำประปำบำดำล 

4. นายประจักษ์ ต้ังคารวคุณ 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั 
Mr. Prachak Tangkaravakoon 
Director 
 

74 400 หุน้ 
(0.00 %) 

2561-ปัจจุบนั 
 
2559 - ปัจจุบนั 
 
2520 - 2559 
2539 - ปัจจุบนั 
 
2537 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
2532 - 2559 
2531 - 2559 

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรบริหำร 
ประธำนท่ีปรึกษำ 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนบริหำร 
ประธำนบริหำร 

บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ  
 
บมจ. ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  
 
บมจ. ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 
บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)  
บจก. ทำคำตะ-ทีโอเอ  
บจก. ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศเวยีดนำม)  
บจก. ทีโอเอ-ชูโกกุ เพน้ท ์ 
 
บจก. ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลด้ิง   
บจก. ปิง สุรวงศ ์อินเตอร์เนชัน่แนล  
 
บจก. สินทรัพยท์ว ี(1987)  
บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดสัตรีส์  
บจก. ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด)์  
บจก. ทีโอเอ เพอฟอร์มมำนซ์ โค๊ทต้ิง 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองบริโภค อำทิ 
นม น ้ำหวำน 
ผลิตและจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิตเขม็ขดันิรภยั 
ผลิตและจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
ผลิตสีน ้ำมนัชกัเงำและสำรเคลือบ
ประเภทเดียวกนัและ น ้ำมนัทำไม ้
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
กำรบริกำรดำ้นอำหำรในภตัตำคำร/
ร้ำนอำหำร 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
ผลิต และจ ำหน่ำยกำวอลัคิล, ลำเทกซ์ 
จ ำหน่ำยสีชนิดต่ำงๆ 
ผลิตกระดำษทรำยน ้ำ 

-  MINI  MBA มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
-  ปริญญำตรี มหำวทิยำลยักรุงเทพธนบุรี 
-  หลกัสูตร DAP 21/2547 จำก Thai-IOD 
 



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 5 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวนหุ้น 
(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลำ ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

  คอร์ปอเรชัน่  
 

 

5. นายวนรัชต์ ต้ังคารวคุณ 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั 
Mr. Vonnarat Tangkaravakoon 
Director 

47 240,800 หุน้ 
(0.16 %) 

2561 – ปัจจุบนั 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
2541 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
2560 – ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 
 
2558 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
ประธำนบริษทัและประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
ประธำนบริษทัและประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองบริโภค อำทิ 
นม น ้ำหวำน 
บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)  
บมจ. ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  
บจก. บริติช เพน้ทส์  
บจก. อิมเมจิกำ  
บจก. ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศเวยีดนำม) 
TOA Paint Products Sdn. Bhd. 
TOA Coating Sdn. Bhd. 
 
บจก. ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลด้ิง   
บจก. เอม็เอม็ โลจิสติกส์  
 
บจก. เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
(ไทยแลนด)์  
บจก. ทีม เอ โฮลด้ิง 2  
 
บจก. ทีโอเอ  
 
บจก. ทีโอเอ ออโต ้เซลส์  
บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดสัตรีส์  

ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองบริโภค อำทิ 
นม น ้ำหวำน 
ผลิต และจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิต และจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
ผลิต และจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
ผลิตสีน ้ำมนั สำรเคลือบ 
ผลิต และจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
ผลิต และจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑสี์ทำ
อำคำรและเคมีภณัฑ ์
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
บริกำรขนส่ง 
 
สำยไฟ 
 
ซ้ือและจดักำร เช่ำซ้ือแลกเปล่ียน
ทรัพยสิ์น ธุรกิจเงินทุน 
เช่ำและด ำเนินกำรเก่ียวกบั
อสังหำริมทรัพย ์
ผูแ้ทนจ ำหน่ำยรถยนต ์
ผลิต และจ ำหน่ำยกำวอลัคิล, ลำเทกซ์ 

-  ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

-  หลกัสูตร DAP จำก Thai-IOD 



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 6 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวนหุ้น 
(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลำ ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนบริษทั และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
ประธำนบริษทั และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำร 
 
ประธำนบริษทั และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
ประธำนบริษทั และประธำน

บจก. ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง  
บจก. ทีโอเอ โฮลด้ิง  
 
บจก. น ้ำตำลเอรำวณั  
บจก. พี ที เรียล เอสเตท  
บจก. พูนผลทรัพย ์ 
บจก. มัง่คัง่ธุรกิจ 
บจก. มัง่คัง่พร็อพเพอต้ี  
บจก. ว.ภทัรวฒิุ (1987)  
 
บจก. ไอทีโอเอ ออโตเ้ซลส์  
บจก. เบส ออโตเ้ซลส์  
บจก. เอกมยัเจริญสุข โฮลด้ิง  
บจก. เอรำวณั เพำเวอร์  
บจก. เอน็.อี.ไบโอ เอน็เนอย ี 
บจก. คอนเนคชัน่เลทด ์เซอร์วสิ  
 
บจก. ทีม เอ โฮลด้ิง  
 
บจก. พีดีทีแอล เทรดด้ิง  
 
บจก. เอม็ เอม็ แคริเออร์  
 
บจก. อดิสรสงชลำ  

ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
เช่ำและด ำเนินกำรเก่ียวกบั
สังหำริมทรัพย ์
กิจกำรโรงงำนผลิตน ้ำตำล 
ซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์
ธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์
ซ้ือและขำยอสังหำริมทรัพย ์
ซ้ือและขำยอสังหำริมทรัพย ์
ใหค้  ำปรึกษำดำ้นกำรบริกำรจดักำร
อ่ืนๆ  
จ ำหน่ำยรถยนต ์
ผูแ้ทนจ ำหน่ำยรถยนตเ์อม็จี 
ธุรกิจท่ีดิน 
กิจกำรโรงงำนผลิตน ้ำตำล 
ผลิตไมแ้ปรรูปทุกชนิด 
เช่ือมและกลึงงำนเหลก็ 
 
ซ้ือและจดักำร เช่ำซ้ือแลกเปล่ียน
ทรัพยสิ์น ธุรกิจเงินทุน 
ผลิต ประกอบซ้ือขำย ขำยส่ง ขำย
ปลีก ก่อสร้ำง ออกแบบ 
ซ้ือ จดัหำ เช่ำ ขนส่ง 
 
ซ้ือ จดัหำ เช่ำซ้ือ จดัตั้งส ำนกังำน 



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 7 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวนหุ้น 
(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลำ ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

 
บจก. ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชัน่ 
 
บจก. ทรัพยสิ์นธุรกิจ โฮลด้ิง  
บจก. ทวทีรัพย ์เรียล เอสเตท  
บจก. ที.เอส.โอ. เทรดเซ็นเตอร์  
บจก. มัง่คัง่ เรียล เอสเตท  
บจก. แอลที แอนด ์ซนั  
บจก. ไทยแสงเจริญ (ปลำฉลำม)  

 
คำ้ปลีก มินิมำร์ท และซุปเปอร์มำร์
เก็ต 
ซ้ือและขำยอสังหำริมทรัพย ์
ซ้ือและขำยอสังหำริมทรัพย ์
ขำยส่งเคร่ืองและอุปกรณ์ 
ซ้ือและขำยอสังหำริมทรัพย ์
โรงงำนผลิตน ้ำตำล 
ขำยส่งสีทำน ้ำมนัชกัเงำ และแลก
เกอร์ 

6. นายแพทย์ณรงค์ฤทธ์ิ ต้ังคารวคุณ 
กรรมกำร 
Dr. Narongrit Tangkarawakoon 
Director 

51 1,000 หุน้ 
(0.00%) 

2560 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
2537 - ปัจจุบนั 
2537 - 2539  
 
2536 - 2537 
 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
แพทย ์
 
แพทย ์

บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)  
บจก. ทีเคเอส เคมิคอล 
บจก. เอสทีเค โฮลด้ิง   
โรงพยำบำลโรยลั ลอนดอน ประเทศ
องักฤษ 
โรงพยำบำลนอร์ทมิดเดิลเซ็กซ์ 
ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิต และจ ำหน่ำย ทินเนอร์ และ กำว 
ผลิต และจ ำหน่ำย ทินเนอร์ และ กำว 
กำรแพทย ์
 
กำรแพทย ์

-  ปริญญำตรี คณะแพทยศ์ำสตร์ St. 
Bartholomew’s and The London 
School of Medicine and Dentistry, 
University of London, ประเทศองักฤษ 

7. นายประสบสันต์ รชตพฤทธ์ิ 
กรรมกำร 
Mr. Prasopsan Ratchataphut 
Director 

32 ไม่มี 2561 - ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
 
ผูจ้ดักำรอำวโุส 
กรรมกำรผูจ้ดักำร  
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร  

บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)  
บมจ. ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  
บจก. ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชัน่  
 
บจก. ทีโอเอ รีเทลบิซ  

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิตและจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
กำรคำ้ปลีก มินิมำร์ท และซุปเปอร์
มำร์เก็ต 
กำรคำ้ปลีก มินิมำร์ท 

- ปริญญำโท Project Management 
University of Manchester, ประเทศ
องักฤษ 

- ปริญญำตรี Business Management 
University of Salford, ประเทศองักฤษ 
 



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 8 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวนหุ้น 
(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลำ ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

2560 - ปัจจุบนั 
2560 
 
2557 - 2560 

กรรมกำรผูจ้ดักำร  
ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย 
 

บจก. ที แอล บี (ไทยแลนด)์  
บจก. ลูซอตติกำ โฮลเซล (ประเทศ
ไทย)  
บจก. มอนเดลีซ อินเตอร์เนชนัแนล 
(ประเทศไทย)  

กำรคำ้ปลีกเคร่ืองส ำอำง 
กำรคำ้ส่งแวน่ตำ อุปกรณ์ถ่ำยภำพ
และทศันศำสตร์ 
ขำยส่งและผลิตลูกกวำดและขนม 

8. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล  
กรรมกำร และผูช่้วยรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรสำยพำณิชย ์
Mr. Narin Trisukosol  
Director and Assistant Deputy 
Managing Director-Commerce 

36 3,000,00 หุน้ 
(2.00 %) 

2561 - ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
2553 - 2560 
 
2556 - 2559 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร และผูช่้วยรอง
กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยพำณิชย ์
ผูจ้ดักำรส่วนพฒันำธุรกิจ    
                     
ท่ีปรึกษำ  
  

บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ 
 
บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) 
บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) 
บจก. อีเก้ิลกอลฟ์  

ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองบริโภค อำทิ 
นม น ้ำหวำน 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ประกอบธุรกิจใหเ้ช่ำอำคำร 

-  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
มหำวทิยำลยั นิวคำสเซิล ประเทศ
ออสเตรเลีย 

-  ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำ
กำรตลำด มหำวทิยำลยั อสัสัมชญั 

-  หลกัสูตร Microsoft Project 2016 
Managing Projects 

-  หลกัสูตร DCP 254/2561 จำก Thai-
IOD 

9. นายสิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ 
กรรมกำร, กรรมกำรผูจ้ดักำร  
Mr. Sirinat Chayanan 
Director, Managing Director and 
Deputy Managing Director-
Commerce (Acting) 

42 300,000 หุน้ 
(0.20 %) 

2561 - ปัจจุบนั 
 
2561 - ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
 
2559 - 2560 
 
2546 - 2559  

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
และรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
พำณิชย ์(รักษำกำร) 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำยอำวโุส  
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย 

บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ 
 
บจก. เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตรำเลเซีย 
 
บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) 
 
บจก. มอนเดลีซ อินเตอร์เนชนัแนล 
(ประเทศไทย)  
บจก. เป๊ปซ่ี-โคล่ำ (ไทย) เทรดด้ิง  

ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองบริโภค อำทิ 
นม น ้ำหวำน 
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑก์ ำจดัแมลง 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
 
ขำยส่งและผูผ้ลิตลูกกวำดและขนม 
 
ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม 

-  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยั 
อสัสัมชญั   

-  ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยั 
อสัสัมชญั 

-  หลกัสูตร DCP 254/2561 จำก Thai-
IOD 



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 9 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวนหุ้น 
(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลำ ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

10. นายสาธิต จิรกุลสมโชค  
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
ปฏิบติักำร 
Mr. Satit Jirakulsomchok 
Deputy Managing Director 
Operation  

45 ไม่มี 2560 - ปัจจุบนั 
 
2558 - 2560 
 
2556 - 2558 
2555 - 2556  

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
ปฏิบติักำร 
กรรมกำร 
 
ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำยปฏิบติักำร 
ผูจ้ดักำรทัว่ไป 

บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) 
บจก.  เอสเจ เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์
เทคโนโลย ี 
บจก. ไทยเฮอร์ริค  
บจก.  อำร์ซี แอนด ์อำร์ซี  

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิตและออกแบบเคร่ืองจกัร และ
โครงสร้ำงเหลก็ 
ผลิตโครงสร้ำงเหลก็ 
น ำเขำ้และขำยอำหำร 

-  ปริญญำโท เทคโนโลยกีำรจดั
กำรพลงังำน มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลำ้ธนบุรี 

-  ปริญญำตรี วิศวกรรมเคมี 
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 

11. นายชาญเดช ป้ันตระกูล  
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 
Mr. Chandech Pantrakul 
Accounting Manager 

50 ไม่มี 2539 - ปัจจุบนั 
 
2535 - 2539 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 
 
เจำ้หนำ้ท่ีบญัชี 

บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) 
บจก. เชลลแ์ห่งประเทศไทย 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์

- ปริญญำตรี บญัชี มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
- หลกัสูตร กำรวเิครำะห์โครงกำรลงทุน
ภำคปฏิบติัดว้ย Excel  

- หลกัสูตร กำรน ำเสนอขอ้มูลทำงบญัชี
ดว้ย Advanced Excel Charts 

12. นายเถกงิพล เหล่าพิสุทธ์ิ 
เลขำนุกำรบริษทั, ผูจ้ดักำรฝ่ำย
กำรเงิน และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร
สำยบริหำร 
Mr. Thakerngbol Laobisuddhi 
Company Secretary,  Finance 
Manager and Deputy Managing 
Director-Administration 

42 ไม่มี 2561 - ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
 
 
2546 - 2547 
 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
เลขำนุกำรบริษทั ผูจ้ดักำรฝ่ำย 
กำรเงิน และรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรสำยบริหำร 
นกัวเิครำะห์อำวโุส 

บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ  
 
บจก. เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตรำเลเซีย 
บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) 
 
บรรษทั เงินทุนอุตสำหกรรม แห่ง
ประเทศไทย 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองบริโภค อำทิ 
นม น ้ำหวำน 
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑก์ ำจดัแมลง 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
 
สถำบนักำรเงิน 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจกำรเงิน 
University of Exeter ประเทศองักฤษ  

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจกำรเงิน 
มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั 

- หลกัสูตร DCP 2551 จำก Thai-IOD 
- หลกัสูตรเลขำนุกำรบริษทั 

หมำยเหต:ุ นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ เป็นบุตรนำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ 



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 2 หนำ้ 1 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ 2 
รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษทัยอ่ย  

   



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 2 หนำ้ 2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 ณ วนัที ่ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

  
รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล ออสตราเลเซีย จ ากดั (SWCA) 

1. Mr. John Broughton Ralph ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสิริณฏัฐ ์ชญำน์นนัท ์ กรรมกำร 
3. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ กรรมกำร 

 
 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
1. นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร 
3. นำยสิริณฏัฐ ์ชญำน์นนัท ์ กรรมกำร 
4. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ กรรมกำร 
5. นำยนรินทร์ ตรีสุโกศล กรรมกำร 



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ 1 

เอกสำรแนบ 3 
รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน  

และหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทั 
 
บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ไดแ้ต่งตั้งให้บริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ 

จ ำกดั เพื่อท ำหนำ้ท่ีปฏิบติังำนเป็นหวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยใน ซ่ึงนำงสำวกรกช วนสวสัด์ิ เป็นผูรั้บมอบหมำยจำก
บริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั ใหเ้ป็นผูดู้แลงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ นำงสำวกรกช วนสวสัด์ิ 
ต ำแหน่ง  รองประธำนกรรมกำร 
คุณวฒิุกำรศึกษำ  - ปริญญำตรี คณะวทิยำศำสตร์ประยกุต ์สำขำวทิยำกำรคอมพิวเตอร์ สถำบนัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลำ้พระนครเหนือ 
- ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำบญัชี มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

Certificate - ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในของประเทศไทย (CPIAT) 
ประวติักำรอบรม - หลกัสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบติั 

- อบรมหลกัสูตร IT Audit ของสภำวชิำชีพบญัชี 
- อมรมประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยใน CPIAT 
- โครงกำรด ำรงและปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน 
- แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ 
- Leading Your Professional Way 
- Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016 
- The Power of Professional Alliances 
- CAC SME Certification 
- Leading IA in the ERA of Digital Disruption 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  - 15 ปี ดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 4 หนำ้ 1 

 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ 4 
รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์น 

 
 
 

ไม่มี



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 1 

 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ 5 
อ่ืนๆ  

 
 
 

ไม่มี 


