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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั มหำชน (“บริษทั”) ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคมี
เคหะภณัฑท่ี์ใชใ้นบำ้นเรือน อุตสำหกรรม สำธำรณสุขชุมชน และเคมีเกษตร ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2538 
ดว้ยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บำท โดยกลุ่มบริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประมูลซ้ือ
ธุรกิจเคมีเคหะภณัฑบ์ำงส่วนจำกบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั ประกอบดว้ยกลุ่มผลิตภณัฑป้์องกนัและ
ก ำจดัปลวกเชลลไ์ดร้ท์ (Shelldrite) ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดอเนกประสงคที์โพล ์(Teepol) แชมพูสุนขัเชนกำร์ด 
(Chaingard) กลุ่มสำรก ำจดัแมลงสำธำรณสุขชุมชนวำโปน่ำ (Vapona) และน ้ ำยำฉีดหรือแช่รักษำเน้ือไมดี้วำเทิร์น 
(Devatern) บริษทัเร่ิมรับโอนกิจกำร และด ำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2539  โดยมีทีมงำนเคมีเคหะภณัฑข์อง
บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั เป็นผูบ้ริหำร และต่อมำไดเ้ขำ้ร่วมเป็นผูถื้อหุ้น ในช่วงปี 2544 บริษทัไดเ้ร่ิม
แผนงำนกำรเปล่ียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้ของผลิตภณัฑ ์“เชลลไ์ดร้ท์” เป็น “เชนไดร้ท์” เม่ือสิทธิกำรใชเ้คร่ืองหมำย
กำรคำ้เชลลไ์ดร้ท์ส้ินสุดลง ต่อมำบริษทัไดด้ ำเนินกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 60,000,000 บำท และ 120,000,000 
บำท ตำมล ำดบั และเม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั และเพ่ิมทุน
จดทะเบียนจำก 120,000,000 บำท เป็น 150,000,000 ลำ้นบำท โดยกำรน ำหุน้สำมญัใหม่เสนอขำยใหก้บัประชำชน
ทัว่ไป พร้อมกบัน ำบริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยใ์หม่ และเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2547 ในปี 2552 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เชอร์วูด้ เคมิ
คอล ออสตรำเลเซีย จ ำกดั ข้ึนในประเทศออสเตรเลีย เพ่ือส่งออกสินคำ้ไปยงัต่ำงประเทศ และให้ผูบ้ริโภคมีควำม
เช่ือมัน่ในสินคำ้ของบริษทัมำกข้ึน และในปี 2557 บริษทัเร่ิมส่งออกสินคำ้ไปยงักลุ่มประเทศอำเซียน อยำ่งไรก็ตำม 
บริษทัยงัคงขยำยธุรกิจต่อเน่ือง โดยในปี 2561 และปี 2562 บริษทัจดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ดแอนด์
เบฟเวอเรจ จ ำกดั เพ่ือด ำเนินธุรกิจสินคำ้ประเภทบริโภคต่ำงๆ และบริษทั ทีโพล ์โปรเฟสชัน่แนล อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ำกดั เพ่ือรองรับกำรด ำเนินธุรกิจสินคำ้ประเภทท ำควำมสะอำดแบบครบวงจร ตำมล ำดบั ส ำหรับในปี 2562 
บริษทัไดท้ ำกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้เป็นหุน้ละ 0.50 บำท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 232,500,000 บำท โดยกำร
ออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 165,000,0000 หุ้น นอกจำกนั้น บริษทัไดอ้อกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (“SWC-W1”) ในจ ำนวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่พนักงำนบริษทั (ESOP-W1) จ ำนวนไม่เกิน 
15,000,000 หน่วย  
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วสัิยทศัน์  
(Vision) 

 
. “มุ่งมัน่สู่กำรเป็นองคก์รชั้นน ำท่ีผลิตและจดัจ ำหน่ำยสินคำ้คุณภำพสูง  

เพ่ือเพ่ิมคุณภำพชีวติของผูบ้ริโภคในระดบัสำกล” 
 

พนัธกจิ (Mission) 
“ใส่ใจในกำรสร้ำงสรรคสิ์นคำ้อยำ่งพิถีพิถนัถึงคุณภำพสูงสุด เพ่ือน ำองคก์รสู่ควำมเป็นผูน้ ำ และบรรลุ

ควำมพึงพอใจสูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย” 

วฒันธรรมองค์กร (Core Value) 
 

A : Agility 
เร็ว : ควำมเร็วและควำมถูกต้อง
ในกำรท ำงำน ทนัต่อตลำด เพรำะ
เรำอยูใ่นธุรกิจท่ีเป็น Fast Moving 

 

C : Care 
ใส่ใจ : ค ำนึงถึงผูบ้ริโภคและลูกคำ้
รวมถึง ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใน
กำรท ำงำนทั้ งตนเอง ส่วนรวม 
และสังคม 

B : Bold 
กล้า: กล้ำท่ีจะคิด กล้ำท่ีจะ
เปล่ียนแปลง กลำ้ท่ีจะพูด รวมถึง 
กลำ้ท่ีจะยอมรับกำรเปล่ียนแปลง 
กลำ้ท่ีจะยอมรับควำมแตกต่ำง เพ่ือ
ผลลัพท์ เพื่อเป้ำหมำยสูงสุดของ
องคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ความเป็นมาและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัและบริษัทย่อยระหว่างปี 2558-2562 
ปี พ.ศ. 2558 
- ได้รับรำงวลั อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2558 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง

สำธำรณสุข 
- ไดรั้บเกียรติบตัรรับรอง “อุตสำหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3” ระบบสีเขียว (Green System) จำกกระทรวง

อุตสำหกรรม 
ปี พ.ศ. 2559 
- ได้รับรำงวลั อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2559 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง

สำธำรณสุข 
- ครบรอบบริษทั 20 ปี 

ปี พ.ศ. 2560 
- ได้รับรำงวลั อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2560 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง

สำธำรณสุข 
- ไดร้ำงวลัดีเด่นประเภทรำงวลับริษทัจดทะเบียนดำ้นผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 (Best Company 

Performance Awards 2017) จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ไดรั้บรำงวลั อย.ควอลิต้ี อวอร์ด ประเภทผูผ้ลิตผลิตภณัฑว์ตัถุอนัตรำยประเภท 3 ปีซอ้น จำกส ำนกังำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข 
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ปี พ.ศ. 2561 
- บริษทัจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ คือ บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จ ำกดั เพื่อประกอบธุรกิจ

ผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้บริโภคทั้งปวง อำทิ นม และขนม ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งเป็น 
10,000 หุน้ หุน้ละ 100 บำท 

- บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ปี พ.ศ. 2562 
- บริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้จำกเดิมมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้น

ละ 0.50 บำท 
- บริษทัไดอ้อกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (“SWC-W1”) 

ในจ ำนวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 
- บริษทัไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังำนบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั (มหำชน) (ESOP-W1) จ ำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย  
- บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 82,500,000.00  บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน  

150,000,000.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 232,500,000.00 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนจ ำนวน 165,000,000  หุน้ 

- บริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ คือ บริษทั ทีโพล ์โปรเฟสชัน่แนล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ท่ีประกอบ
ธุรกิจสินคำ้กลุ่มท ำควำมสะอำดครบวงจร ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งเป็น 10,000 หุ้น หุ้น
ละ 100 บำท 

- บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จ ำกดั เร่ิมด ำเนินกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสงอบ
กรอบ ภำยใตต้รำสินคำ้ “มำรูโจ”้ และยงัด ำเนินกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ม ภำยใตต้รำสินคำ้ 
“Hokkaido Milk”  
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บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษทั ทีโพล ์โปรเฟสชัน่แนล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

99.97 % 

บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตรำเลเซีย จ ำกดั 

50.00 % 

บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 

99.95 % 

บริษทั ฮอกไกโด โมริโมโตะ จ ำกดั 

100 % 

บริษทั ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน่แนล 
แฟรนไชส์ จ ำกดั 

99.98 % 

 

บริษทั ทีทีดี โฮลด้ิง จ ำกดั 

99.98 % 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทมกีารลงทุนในบริษัทย่อย ดงันี ้

 บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตรำเลเซีย จ ำกัด ท่ีประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ์ท่ีใช้ในบำ้นเรือน 
อุตสำหกรรม และเคมีเกษตรในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 50 ของเงินลงทุน 
และบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้บริโภคทั้งปวง อำทิ นม 
และขนม โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 99.95 ของเงินลงทุน และบริษทั ทีโพล์ โปรเฟสชั่นแนล 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ท่ีประกอบธุรกิจสินคำ้กลุ่มท ำควำมสะอำดครบวงจร โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในอตัรำ
ร้อยละ 99.97 ของเงินลงทุน  
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้  

โครงสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยของบริษทัแบ่งตำมกลุ่มผลิตภณัฑใ์นช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

กลุ่มผลติภัณฑ์ 2562 2561 2560 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้ 119.51 7.18 125.29 7.70 118.54 8.54 
ผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัแมลง 1,170.46 70.29 1,191.67 73.26 1,032.39 74.37 
ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด 215.04 12.91 238.31 14.65 192.99 13.90 
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
ผลิตภนัฑถ์ัว่ 
ผลิตภณัฑน์ม 

79.33 
60.99 
12.47 

4.76 
3.66 
0.45 

68.67 
- 
- 

4.22 
- 
- 

41.47 
- 
- 

2.99 
- 
- 

รวมรายได้จากการขาย 1,657.80 99.55 1,623,94 99.84 1,385.39 99.79 

รำยไดอ่ื้น 7.46 0.45 2.63 0.16 2.86 0.21 
รวม 1,665.26 100.00 1,626.57 100.00 1.388.25 100.00 

 

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้ำนเรือน 
อุตสำหกรรม และเคมีเกษตร และกลุ่มผลิตภณัฑอ์ำหำรและเคร่ืองด่ืม 

กลุ่มผลติภัณฑ์เคมเีคหะภัณฑ์ทีใ่ช้ในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และเคมเีกษตร  

ประกอบดว้ย 

 ผลติภัณฑ์เคมเีคหะภัณฑ์ทีใ่ช้ในบ้านเรือน แบ่งเป็น 

- ผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้(เชนไดร้ท ์1 รักษำเน้ือไม ้มี 3 สี, ดีวำเทิร์น 10 อีซี)  

เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปส ำหรับใช้ทำหรือพ่นบนพ้ืนผิวของไม้ก่อนทำวสัดุเคลือบผิวอ่ืนๆ เพ่ือ
ป้องกนั ปลวก มอด และเช้ือรำ อนัเป็นสำเหตุส ำคญัท่ีท ำใหไ้มผ้กุร่อนเสียสภำพ  

- ผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัปลวกและแมลงรบกวน (เชนไดร้ท์สเปรย,์ เชนไดร้ท์ เพำเดอร์, เชน

ไดร้ท ์โฟม, เชนไดร้ท ์ยำจุดกนัยงุ กล่ินลำเวนเดอร์, เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 30 เอสซี, เชนไดร้ท์ สเตดฟำด 

40 อีซี, มอส อเวย ์โลชัน่, มอส อเวย ์สเปรยน์ ้ ำ, มอส อเวย ์พลสั, มอส อเวย ์เบบ้ี แพช็) 

เป็นผลิตภัณฑ์ส ำหรับป้องกันและก ำจัดปลวกและแมลงรบกวน ท่ีมีคุณลักษณะทั้ งในรูปแบบ 

ของเหลว สเปรย ์ผง และ โฟม โดยคุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์หลำกหลำยจะมีควำมเหมำะสมต่อกำรใช้

งำนในกำรก ำจดัปลวกและแมลงรบกวนของแต่ละพ้ืนท่ีท่ีแตกต่ำงกนั 
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- ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำด (ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดลำ้งจำน ทีโพล์, ผลิตภณัฑ์ลำ้งขวดนม และ

เคร่ืองใชส้ ำหรับเด็ก ทีโพล ์เบบ้ี, น ้ ำยำซกัผำ้เด็ก ทีโพล ์เบบ้ี, น ้ ำยำปรับผำ้นุ่ม ทีโพล ์เบบ้ี, ผลิตภณัฑโ์ฟ

มลำ้งมือ ทีโพล ์คลินิซอฟ, ผลิตภณัฑก์ ำจดัเหำ สคลัล่ี) 

เป็นผลิตภัณฑ์ส ำหรับท ำควำมสะอำดทั่วไป เช่น ท ำควำมสะอำดจำนชำม ขวดนม ของเล่นเด็ก 

เส้ือผำ้เด็ก มือ ผม โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวจะค ำนึงถึงกำรช ำระล้ำงครำบสกปรก อ่อนโยน และถูก

สุขอนำมยั 

- ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดทั่วไปส ำหรับตลำดในต่ำงประเทศ (ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด

อเนกประสงค ์: คลีนซ่ี เพียว และ คลีนซ่ี ดิช ซุปเปอร์ ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดพ้ืนผิว : คลีนซ่ี ฟลอร์ 

คลีนเนอร์ ซำกรุะ และ คลีนซ่ี ฟลอร์ คลีนเนอร์ ลำเวนเดอร์ ผลิตภณัฑซ์กัผำ้ : คลีนซ่ี กล่ินไนท์ บลูมม่ิง 

และคลีนซ่ี กล่ินซีเคร็ท วชิ) 

เป็นผลิตภณัฑส์ ำหรับท ำควำมสะอำดทัว่ไป เช่น ท ำควำมสะอำด จำนชำม เส้ือผำ้ พ้ืน โดยผลิตภณัฑ์

ดงักล่ำวจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ 

- ผลิตภณัฑดู์แลสัตวเ์ล้ียง (ผลิตภณัฑ์แชมพูและครีมนวดสุนขั เชนกำร์ด, ผลิตภณัฑแ์ชมพูแมว เชน

กำร์ด, ผลิตภณัฑส์เปรยส์ ำหรับฉีดท่ีนอน, ผลิตภณัฑส์เปรยด์บักล่ินเฟอร์นิเจอร์สัตวเ์ล้ียง, ผลิตภณัฑ์

สเปรยก์ ำจดัเห็บหมดั, แป้งสุนขัและแมว, ดรำยแชมพสุูนขัและแมว) 

เป็นผลิตภณัฑส์ ำหรับท ำควำมสะอำดสตัวเ์ล้ียง และท่ีนอนของสตัวเ์ล้ียง 

 ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ในอุตสาหกรรม และเคมเีกษตร แบ่งเป็น 

- ผลิตภณัฑป้์องกนัก ำจดัปลวกและแมลงรบกวน (เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 8 เอสซี, เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 

10 อีซี, อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี, อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี, ไบฟอร์ซ 10 เอสซี, ไบฟอร์ซ 100 อีซี, ไซเปอร์แทค 25 อี

ซี, ไซเปอร์แทค 10 เอ็มซี, ฟิปฟอร์ซ 2.5 อีซี, ฟิปฟอร์ซ 5 เอสซี, พรีแม็กซ์ 100 อีซี, พรีแม็กซ์ 250 อีซี, 

พรีแมก็ซ์ เจล, ฟิบฟอร์ซ เพำเดอร์, อลัฟ่ำโกลด์, เทอร์แมทริกซ์ โฟม, อลัตรำฟอร์ซ เทอร์ไมท์ โฟม, สะ

ตนั, สะตนัโปร) 

- ผลิตภณัฑป้์องกนัก ำจดัปลวกและแมลงรบกวนส ำหรับสำธำรณสุขชุมชน (เชอร์วำไซด์ - ดี, เอำท์ริก

เกอร์, เอำทริ์กเกอร์ อำร์ทีย,ู ซบัมำริน, วำโปน่ำ 50 อีซี, เชอร์วูด้ ชิลด์ มอร์, สคูลเนอร์, เดร็กเจอร์ 10 เอส

ซี, เชอร์วูด้ เอำทด์อร์ ชิลด์) 

- ผลิตภณัฑป้์องกนัก ำจดัปลวกและแมลงรบกวนท่ีจ ำหน่ำยในประเทศออสเตรเลีย (ไบฟอร์ซ 100 เอส

ซี, ไบฟอร์ซ 200 เอสซี, ไบฟอร์ซ 200 อีซี โลว ์โอดอร์, เชนไดร้ท ์เอก็ซ์ตร้ำ สเตร๊งธ์, เชนไดร้ท์ เบำเซอร์ 

100 เอสซี, เชนไดร้ท์ เพอร์ฟอร์ซ ดซัท์, เดลฟอร์ช เรสซิดวล, ฟิปฟอร์ซ อะควำ, ฟิปฟอร์ซ ดซัท์, อิมิ

ฟอร์ซ 200 เอสซี, สเปรย ์เคลียร์เอำ๊ท ์ครอวลิ์ง, เทอร์แมทริกซ์ โฟม) 

- ผลิตภณัฑเ์คมีเกษตร (ผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัแมลง : ไวตอ์อยล,์ เชอร์ออยล,์ เชอร์มิพริด, เชอร์มิ

ดำ, ไพรำนิกำ้, เฟนไพเรด, เชอร์ดอล, เชอร์เฟน 10 ผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัโรคพืช : พูจิโอ, เบนเชอ

มิค, โรโบเนต, ทิปบูล, เชอร์พลสั, อะซ๊อคฟ่ี ผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัวชัพืช : เชอร์บิว, เพรทิรำคลอร์, 

มิวเพนดิ, อะเซ็ตคลอ ผลิตภณัฑส์ำรจบัเปียกใบ : เชอเรสตอล, เซอร์, ฟลอรำลิส เกรดเอ, เชอร์บำลำนซ์ 
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ผลิตภณัฑปุ๋์ยเกล็ดและอำหำรเสริม : ปุ๋ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ สูตร 28-8-8, ปุ๋ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ 

สูตร 15-15-15, ปุ๋ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ สูตร 3-7-35, ปุ๋ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ สูตร 3-35-24, เชอร์มิ

สตำร์ ดบับลิวจี, เชอร์มิครู้ท, เมท, จ๊ิกซอว,์ เชอร์วำมิกซ์, ไฮแคบ๊, เชอร์วำแมก็ซิงค ์) 

 

- ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดในอุตสำหกรรม (ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดอเนกประสงค์  ทีโพล์, 

ผลิตภณัฑเ์คลือบเงำเฟอร์นิเจอร์ ทีโพล,์ ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสแตนเลส ทีโพล์, ผลิตภณัฑ์

เช็ดกระจก ทีโพล,์ ผลิตภณัฑซ์กัพรม ทีโพล,์ ผลิตภณัฑส์บู่เหลวลำ้งมือ ทีโพล,์ ผลิตภณัฑล์ำ้งจำน ทีโพล์

, ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดพ้ืน ทีโพล ์และผลิตภณัฑด์นัฝุ่ น ทีโพล)์ 

กลุ่มผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม  

ประกอบดว้ย 

 ผลติภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “มารูโจ้”  

เป็นผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสงอบกรอบและอบเกลือ มีทั้งหมด 8 รสชำติ ไดแ้ก่ รสไก่ รสกุง้ รสสไปซ่ีแม็กซิ

กนั, รสมำยองเนสวำซำบิ (จ ำหน่ำยในประเทศไทย) และ รสชีส รสปลำหมึก รสกะทิ รสตม้ย  ำกุ้ง 

(จ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ) และผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสงอบเกลือ ผสมเกลือหิมำลำยนั  

 ผลติภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “HOKKAIDO”  

เป็นผลิตภณัฑ์นมพำสเจอร์ไรส์ รสชำติเขม้ขน้ กลมกล่อม ตำมแบบฉบบันมฮอกไกโด มีทั้งหมด 7 

รสชำติ ไดแ้ก่ รสธรรมชำติ รสมทัฉะลำเต ้รสชำซีลอน รสกลว้ย รสดำร์คช็อกโกเเลต รสสตรอวเ์บอร์ร่ี 

รสไวท์ช็อกโกเเลต และยงัมีผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น โยเกิร์ตพร้อมด่ืม, นมอดัเม็ด, ไอศครีม, เบเกอร่ี และ

เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 
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2.2 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

สินคำ้อุปโภคบริโภคมีกำรแข่งขนัค่อนขำ้งรุนแรง บริษทัยงัคงมีเป้ำหมำยท่ีจะสร้ำงควำมเติบโต 
(Growth Strategy) จึงมีกำรปรับใชก้ลยทุธ์ทำงกำรตลำด โดยเนน้กำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งของตรำสินคำ้ 
ส่งเสริมกำรขำย กำรพฒันำสินคำ้ใหม่เขำ้สู่ทอ้งตลำด และกลยทุธ์ดำ้นช่องทำงกำรขำย เพื่อกำรกระจำย
สินคำ้ไปยงัร้ำนคำ้ปลีกใหท้ัว่ประเทศ ตลอดจนตลำดต่ำงประเทศดว้ย 

1. กลยุทธ์ทางการตลาด 

(1) คุณภาพของผลติภัณฑ์ 

บริษทัให้ควำมใส่ใจกบัเร่ืองคุณภำพของสินคำ้เป็นส ำคญั เน่ืองจำกเป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อ
ควำมเช่ือมัน่ในตรำสินคำ้ไปยงัผูบ้ริโภคจนเกิดเป็นกำรรับรู้ในคุณค่ำตรำสินคำ้ (Brand Equity) ซ่ึงจะ
น ำไปสู่ควำมจงรักภกัดีในตรำสินคำ้ (Brand Loyalty) 

ในส่วนของกระบวนกำรผลิตสินคำ้ บริษทัมีกำรควบคุมคุณภำพสินคำ้ในทุกๆกำรผลิต ซ่ึงมี
ผูเ้ช่ียวชำญในกำรทดสอบประสิทธิภำพของสินค้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด ก่อนน ำ
สินค้ำออกสู่ผู ้บริโภค ส ำหรับกำรพัฒนำสินค้ำ บริษัทมีแผนกวิจัย และพัฒนำ ประกอบด้วย 
บุคคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ียำวนำน อีกทั้ ง ยงัจัดให้มี
หอ้งทดลองทำงดำ้นเคมี เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภำพ และอุปกรณ์กำรผลิตต่ำงๆอยำ่งครบครัน และ
ทนัสมยั เช่น Gas Chromatograph (GC) และ High Pressure Liquid Chromatograph (HPLC) ท่ีใช้
ตรวจสอบคุณภำพสำรเคมีก ำจดัแมลงไดอ้ยำ่งแม่นย  ำรวดเร็ว และยงัสำมำรถตรวจสอบคุณภำพของ 
 ทั้งน้ี นอกจำกบริษทัจะค ำนึงถึงคุณภำพของสินคำ้เป็นส ำคญัแลว้ บริษทัยงัคงค ำนึงถึงปลอดภยั
ของผูบ้ริโภค พนกังำน และส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

เพ่ือเป็นกำรตอกย  ้ำในกำรใส่ใจถึงคุณภำพสินคำ้ บริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนสำกลท่ีจะ
ช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดควำมมัน่ใจในคุณภำพ ควำมปลอดภยั และกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทั
ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 2015, มำตรฐำนระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 และ มำตรฐำนระบบกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์ท่ีดีในกำรผลิตวตัถุ
อนัตรำยหรือ GMP (Good Manufacturing Practice for Hazardous Substance) เป็นมำตรฐำนกำรผลิต
ตำมหลกัเกณฑว์ิธีกำรท่ีดีในกำรผลิตวตัถุอนัตรำย ในควำมรับผิดชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ (อย.) กระทรวงสำธำรณสุข  ครอบคลุมระบบกำรผลิตสำรก ำจดัแมลงและสำรท ำควำม
สะอำด 
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(2) ความหลากหลายของสินค้า 

บริษทัเตรียมพร้อมท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำย โดยกำรน ำเสนอ
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพ่ือใหท้นัตำมกระแสตลำด และทนัต่อควำมตอ้งกำรท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ซ่ึงเป็น
ปัจจยัส ำคญัท่ีจะน ำพำบริษทัให้มียอดขำยท่ีเติบโตไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง บริษทัจึงไดมี้กำรท ำวิจยัสินคำ้ 
และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อน ำมำพฒันำปรับปรุงสินคำ้ให้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค 
โดยปัจจุบนับริษทัมีผลิตภณัฑม์ำกกวำ่ 2,000 SKUs (Stock Keeping Unit) ดว้ยควำมหลำกหลำยของ
ผลิตภณัฑ์ จึงท ำให้บริษทัสำมำรถขยำยตลำดจำกฐำนกลุ่มลูกคำ้เดิมไปสู่กลุ่มลูกคำ้ใหม่ หรือตลำด
ใหม่ได ้

ในปี 2562 ส ำหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์ก ำจดัแมลง บริษทัไดเ้น้นกำรท ำตลำดในกลุ่มสินคำ้สเปรย์
ก ำจดั แมลงสำบ ยงุ มด (AIK – All Insect Killer) และมีกำรออกสินคำ้นวตักรรมใหม่ คือ “เชนไดร้ท์
โฟม” เป็นผลิตภณัฑก์ ำจดัปลวกในรูปแบบโฟม และ “เชนไดร้ท ์1 สูตรน ้ ำ” เป็นผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือ
ไมแ้ละป้องกนัปลวก ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นกำรตอกย  ้ำควำมเป็นผูเ้ช่ียวชำญและผูน้ ำทำงดำ้นกำรก ำจัด
ปลวกมำอย่ำงยำวนำน โดยมุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดม้ำกข้ึน และเป็นกำร
สร้ำงคุณค่ำใหก้บัตรำสินคำ้ (Value Positioning) ให ้“ชีวติ ดีดี ไม่มีแมลงรบกวน” 

ส ำหรับในกลุ่มสินคำ้ท ำควำมสะอำดมีกำรขยำยสำยผลิตภณัฑ ์(Product Line Extension) ใน
ตรำสินคำ้ “ทีโพล”์ โดยเพ่ิมสินคำ้ทีโพล ์เลมอน พำวเวอร์ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของผูบ้ริโภคและกำรเติบโตของตรำสินคำ้ไดใ้นตลำดวงกวำ้ง (Mass Market) 

บริษทัยงัคงตระหนักถึงแผนกำรพฒันำสินคำ้ในระยะยำวท่ีจะขยำยธุรกิจและกำรเติบโตของ
บริษทัไปยงักลุ่มสินคำ้อ่ืนๆท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน เช่น กลุ่มธุรกิจอำหำร (Food) กลุ่มธุรกิจบริกำร 
(Industrial Service)  กลุ่มผลิตภณัฑ์สัตวเ์ล้ียง (Pet Care) เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรกลุ่ม
สินคำ้ ใหมี้กำรเติบโตอยำ่งมัน่คงของบริษทัในระยะยำวต่อไป 

(3) การให้บริการ 

นอกจำกบริษทัจะมุ่งเน้นในเร่ืองคุณภำพสินคำ้แลว้ บริษทัยงัให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริกำรท่ีดี
ต่อลูกคำ้ อำทิ กำรซ้ือแบบเงินสดส ำหรับสินคำ้จ ำนวนไม่มำก กำรใหค้วำมสะดวกสบำยในกำรสั่งซ้ือ
ทำงโทรศพัท์หรืออีเมล์หรือช่องทำงออนไลน์ ในส่วนของลูกคำ้ประจ ำท่ีมีกำรสั่งซ้ือไวล่้วงหน้ำ 
บริษทัมีกำรส่งมอบสินคำ้ให้ถึงมือลูกคำ้ตรงตำมเวลำ  ส ำหรับสินคำ้กลุ่มอุตสำหกรรม บริษทัมี
บริกำรฝึกอบรมหลงักำรขำยให้กับพนักงำนของลูกคำ้ หรือผูใ้ชร้ำยใหญ่ เพ่ือให้มีควำมเขำ้ใจใน
ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เตม็ประสิทธิภำพและควำมปลอดภยัดว้ย 

ในส่วนของผูแ้ทนจ ำหน่ำย บริษทัมีฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำยท่ีจะคอยช่วยติดตำม ฝึกอบรม
พนกังำนขำย และสนบัสนุนอุปกรณ์กำรขำยให้ผูแ้ทนจ ำหน่ำยในแต่ละพ้ืนท่ี รวมถึงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนกำรรับเอำควำมคิดเห็นของลูกค้ำมำปรับปรุง  และพฒันำ
ผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึน เพ่ือใหเ้กิดควำมพึงพอใจสูงท่ีสุดต่อลูกคำ้ 
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(4) ราคาสินค้า 

ในธุรกิจท่ีมีภำวะกำรแข่งขนัค่อนขำ้งรุนแรง นอกเหนือจำกคุณภำพสินคำ้แลว้ กลยทุธ์ในกำร
ก ำหนดรำคำสินคำ้เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งพิจำรณำ ซ่ึงจะตอ้งก ำหนดรำคำให้อยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนั
ได้ โดยเฉพำะตรำสินคำ้ท่ีมีส่วนแบ่งกำรตลำดรองจำกผูน้ ำ ส ำหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีปัจจุบันตรำ
สินคำ้ของบริษทัเป็นผูน้ ำตลำด กำรก ำหนดรำคำจะอิงก ำไรมำตรฐำนของบริษทัและระดบัรำคำท่ี
ผูบ้ริโภคยอมรับได้ โดยบริษัทจะส ำรวจและสอบถำมข้อมูลรำคำจำกผู ้แทนจ ำหน่ำยและฝ่ำย
กำรตลำด เพื่อสอบทำนรำคำของสินคำ้คู่แข่งในทอ้งตลำดอยูส่ม ่ำเสมอ 

(5) เพิม่ช่องทางการจ าหน่าย 

บริษทัมีเป้ำหมำยท่ีขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภำยในประเทศ ซ่ึงใน
ปัจจุบนั บริษทัมีผูแ้ทนจ ำหน่ำยจ ำนวนทั้งส้ิน 8 รำย ทั้งน้ี บริษทัยงัคงมีนโยบำยขยำยกำรเติบโตอยำ่ง
ต่อเน่ือง โดยครอบคลุมร้ำนคำ้ปลีกทุกประเภททั้งในช่องทำงกำรคำ้สมยัใหม่ (Modern Trade) และ 
ช่องทำงกำรคำ้แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซ่ึงเป็นกลไกส ำคญัอยำ่งยิ่งในกำรช่วยให้ผลิตภณัฑ์
กระจำยถึงมือผูบ้ริโภคไดส้ะดวก และทัว่ถึงมำกข้ึน นอกจำกน้ี บริษทัจึงมีนโยบำยแบ่งพ้ืนท่ีและ
ขยำยจ ำนวนผูแ้ทนจ ำหน่ำย เพ่ือผลกัดนักำรกระจำยให้มีประสิทธิภำพเชิงลึกยิ่งข้ึน โดยเนน้ท่ีภำค
กลำงและภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีกวำ้ง และมีจ ำนวนร้ำนคำ้ และ ผูบ้ริโภค
มำกกวำ่ภำคอ่ืนๆ 

ในปัจจุบนัทำงบริษทัมีผูแ้ทนจ ำหน่ำยรวม 8 รำย ซ่ึงกระจำยสินคำ้ไปยงัหลำกหลำยประเภท
ร้ำนคำ้ เช่น ร้ำนคำ้ปลีก ร้ำนขำยผลิตภณัฑ์สัตวเ์ล้ียง ร้ำนขำยยำ และร้ำนอุปกรณ์ก่อสร้ำง เป็นตน้ 
ผูแ้ทนจ ำหน่ำยในแต่ละเขตจะเป็นกลไกส ำคญัในกำรกระจำยสินคำ้ให้เขำ้ถึงร้ำนคำ้ปลีกยอ่ยๆ ตำม
ซอกซอยในเขตชำนเมือง ต ำบล หมู่บ้ำน หรือตำมตรอก ซอกซอยในเขตเมือง ตำมเขตพ้ืนท่ีท่ี
มอบหมำย และอ ำนวยควำมสะดวกกบัร้ำนคำ้ปลีกเล็กๆ ท่ีสำมำรถซ้ือสินคำ้ไดเ้พียงจ ำนวนนอ้ยได้
อีกทำงดว้ย ตลอดจน กำรกระจำยสินคำ้ไปยงัร้ำนคำ้สมยัใหม่ (Modern trade) ท่ีกระจำยตวัอยูท่ัว่
ประเทศ เพื่อใหเ้ขำ้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยำ่งรวดเร็ว นอกจำกน้ี บริษทัไดด้ ำเนินกำรเพ่ิมช่องทำงจ ำหน่ำย
ออนไลน์ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีควำมนิยมสัง่ซ้ือสินคำ้ทำงออนไลน์มำกข้ึน
ตำมแนวโนม้กำรเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบนั 

(6) แผนการส่งเสริมการจ าหน่าย 

บริษทัตระหนักในกำรสร้ำงตรำสินคำ้ให้เป็นท่ีรู้จกั (Brand Awareness) เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ควำมจงรักภกัดีให้กบัตรำสินคำ้ (Brand Loyalty) ผ่ำนกำรส่ือสำรทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ แบบ 
360 องศำ เช่น ส่ือโทรทศัน์ ส่ือนอกบำ้น (Out Of Home) ส่ือวิทย ุ 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  
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2. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคำ้หรือผูบ้ริโภคผลิตภณัฑข์องบริษทั (End Users) แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดด้งัน้ี 

(1) ผู้บริโภคทัว่ไปทีเ่ป็นผู้ใช้ตามบ้าน 

เป็นกลุ่มลูกคำ้หลักและเป็นกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบริษทั โดยท่ีผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ของ
บริษทัผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยให้กบัผูบ้ริโภคดงักล่ำว ซ่ึงรำยไดจ้ำกกำรขำยให้กบัลูกคำ้ดงักล่ำวคิดเป็น
ประมำณร้อยละ 90 ของยอดขำยทั้ งหมดโดยประมำณ ส ำหรับกำรขำยสินคำ้ของบริษัทไปยงั
ผูบ้ริโภคเป็นกำรขำยทำงออ้ม กล่ำวคือ บริษทัจะขำยสินคำ้ผำ่นผูแ้ทนจ ำหน่ำย และผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะ
ท ำหนำ้ท่ีกระจำยต่อไปยงัร้ำนคำ้ต่ำงๆ เช่น ร้ำนคำ้ปลีกขนำดใหญ่ ร้ำนคำ้ส่ง ร้ำนคำ้ปลีกทัว่ไป ร้ำน
ฮำร์ดแวร์ ซุปเปอร์มำร์เก็ต เป็นตน้ ส ำหรับกำรขำยสินคำ้ไปยงัตลำดเคมีเกษตรจะขำยผ่ำนร้ำนคำ้เคมี
เกษตรตำมหวัเมืองและในต่ำงจงัหวดั 

(2) ลูกค้าอุตสาหกรรม 

บริษทัขำยสินคำ้โดยตรงใหก้บัโรงงำนอุตสำหกรรม โรงพยำบำล ร้ำนอำหำร ผูรั้บเหมำ บริษทั
รับจำ้งก ำจดัแมลง และบริษทัรับจำ้งท ำควำมสะอำด ซ่ึงสำมำรถแบ่งตำมประเภทผลิตภณัฑท่ี์สั่งซ้ือ 
ดงัน้ี 

- กลุ่มท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์ป้องกันก ำจัดปลวก และแมลง ทั้ งผลิตภัณฑ์รำดพ้ืนก ำจัดปลวก 
ผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้และสเปรย ์

- กลุ่มท่ีซ้ือผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดทีโพล ์หรือแอลดีไอ-21 และผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด
ฆ่ำเช้ือ 

- กลุ่มสำธำรณสุขชุมชน บริษทัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑผ์่ำนผูแ้ทนจ ำหน่ำย เพ่ือขำยในหน่วยงำน
รำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดูแลป้องกนัและก ำจดัพำหะน ำโรคต่ำงๆ 

โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยของลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรม คิดเป็นประมำณร้อยละ 10 ของยอดขำย
ทั้งหมด 

3. การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริษทัจ ำหน่ำยสินคำ้ผำ่นผูแ้ทนจ ำหน่ำยไปยงัผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นช่องทำงจ ำหน่ำยหลกัของบริษทั 
คิดเป็นประมำณร้อยละ 90 ของรำยไดร้วมทั้งหมด โดยท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะท ำหน้ำท่ีกระจำยสินคำ้
ของบริษทัไปยงัร้ำนคำ้ต่ำงๆ ทัว่ประเทศ ทั้งร้ำนคำ้ปลีกทนัสมยั (Modern Trade) และร้ำนคำ้ดั้งเดิม 
(Traditional Trade)  

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

4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ธุรกิจเคมีเคหะภณัฑใ์นปัจจุบนัมีกำรแข่งขนัสูงจำกกำรมีผูป้ระกอบกำรจ ำนวนหลำยรำยในแต่ละ
ผลิตภณัฑท์ั้งจำกบริษทัขำ้มชำติและบริษทัภำยในประเทศ บริษทัไดว้ำงต ำแหน่งทำงกำรตลำดเป็น
ผูผ้ลิตสินค้ำคุณภำพสูงจำกกำรได้รับรองมำตรฐำนต่ำงๆ ด้วยรำคำสินค้ำในระดับกลำงถึงสูง 
ภำวะกำรแข่งขนัใน 3 กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั เป็นดงัน้ี 

กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเน้ือไม้ เป็นกลุ่มท่ีบริษัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดสูงท่ีสุด เน่ืองจำกเป็น
ผูป้ระกอบกำรรำยแรกๆ ในกลุ่มสินค้ำดังกล่ำว จึงเป็นท่ีรู้จักของผูบ้ริโภค ในปัจจุบันจ ำนวน
ผูป้ระกอบกำรในตลำดยงัคงมีไม่มำกนกัหำกเทียบกบัผลิตภณัฑเ์คมีเคหะภณัฑป์ระเภทอ่ืนๆ ปัจจยัท่ี
ท ำใหบ้ริษทัเป็นผูน้ ำตลำดคือ ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพดีเป็นท่ีเช่ือถือของผูบ้ริโภคมำนำน ประกอบกบั
ควำมสำมำรถในกำรกระจำยสินคำ้ไปยงัร้ำนคำ้สี ร้ำนขำยเคร่ืองมือและวสัดุก่อสร้ำง เช่น ร้ำนคำ้ใน
กลุ่มของบริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงมีร้ำนคำ้กระจำยไปยงัทัว่ประเทศ 
โดยสภำวะกำรแข่งขนัในกลุ่มน้ี คู่แข่งยงัคงเนน้กำรท ำกำรตลำดอยำ่งต่อเน่ืองพร้อมเนน้ส่ือกระตุน้ 
ณ จุดขำย 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดแมลง ในส่วนของสินคำ้สเปรยก์ ำจัดแมลงโดยรวมมีกำร
แข่งขนัค่อนขำ้งรุนแรงทั้งดำ้นกำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย อยำ่งไรก็ตำม ส่วนแบ่งกำรตลำด
มำกกวำ่ร้อยละ 90 มำจำกผูป้ระกอบกำรเพียง 4 รำยเท่ำนั้น ในปี 2562 สินคำ้กลุ่มก ำจดัแมลงแบบ
สเปรยมี์มูลค่ำตลำดโดยรวมประมำณ 2,500 ลำ้นบำท อตัรำกำรเติบโตของตลำดลดลงร้อยละ 4.2 
ในขณะท่ีตรำสินคำ้ “เชนไดร้ท์” มีอตัรำกำรเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.3 และจำกผลส ำรวจกำรจัด
อนัดบัส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ซ่ึงอำ้งอิงแหล่งท่ีมำจำกบริษทั เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) 
พบวำ่ ในเดือน ธนัวำคม 2562 ตรำสินคำ้ “เชนไดร้ท์” มีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอนัดบั 2 ดว้ยส่วน
แบ่งทำงกำรตลำดร้อยละ 23.60 ในช่วงเวลำ 12 เดือนท่ีผำ่นมำ โดยเพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 
1.5 และดว้ยกำรยอมรับในดำ้นคุณภำพ และตรำสินคำ้ส ำหรับสินคำ้กลุ่มสเปรยป้์องกนัและก ำจดั
ปลวก บริษทัยงัคงครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเป็นอนัดบั 1 ดว้ยส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำกกวำ่ร้อย
ละ 95 รวมทั้งผลิตภณัฑเ์ชนไดร้ท ์สเตดฟำส 30 SC ในกลุ่มผลิตภณัฑน์ ้ ำยำรำดพ้ืน  และเชนไดร้ท์ 1 
ผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไม ้ทำไมป้้องกนัเช้ือรำและปลวก ท่ียงัคงเป็นหน่ึงในผูน้ ำตลำด ซ่ึงผูป้ระกอบกำร
รำยอ่ืนมีทั้ง บริษทัผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยสำรเคมีก ำจดัแมลงเพ่ือกำรเกษตร และบริษทัขำ้มชำติ ยงัมีกำร
กระจำยสินคำ้ไดไ้ม่ดีมำกนัก โดยจะใชว้ิธีกำรขำยสินคำ้โดยตรงให้กบัลูกคำ้ หรือขำยสินคำ้เขำ้ใน
ร้ำนคำ้เคมีเกษตรเท่ำนั้น นอกจำกน้ี ในปีท่ีผำ่นมำบริษทั ไดเ้พ่ิมช่องทำงกำรขำยและท ำกำรตลำดมำก
ข้ึนในกลุ่มประเทศอำเซียน ไดแ้ก่ กมัพูชำ ลำว พม่ำ เวียดนำม (กลุ่มประเทศ CLMV) เน่ืองจำกกลุ่ม
ประเทศดงักล่ำวยงัคงมีแนวโนม้กำรเติบโตของเศรษฐกิจไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงยงัเป็นโอกำสในกำร
ขยำยกำรเติบโตของตรำสินคำ้ “เชนไดร้ท”์ ต่อไป 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด เป็นกลุ่มสินคำ้ท่ีมีกำรแข่งขนัค่อนขำ้งรุนแรงทั้ งทำงด้ำนกำร
พฒันำสินคำ้ และกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำ โดยกลุ่มสินคำ้ดังกล่ำวมีมูลค่ำตลำดโดยรวมประมำณ 
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5,000 ลำ้นบำท และมีอตัรำกำรเติบโต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 โดยในปี 2562 บริษทัไดมี้กำรออกสินคำ้ใหม่ 
คือ “ทีโพลดิช ซุปเปอร์” ซ่ึงเป็นสินคำ้ในตลำดกลุ่มรำคำประหยดัท่ีจะช่วยเพ่ิมส่วนแบ่งกำรตลำดของ
น ้ ำยำลำ้งจำน และยงัเป็นกำรลดค่ำตน้ทุนกำรผลิต  นอกจำกนั้น ยงัมีสินคำ้ “ทีโพล ์เพียว” ท่ีมีกำรปรับ
สูตร และภำพลกัษณ์ของสินคำ้ใหดู้ทนัสมยั น่ำใชม้ำกข้ึน 

ส ำหรับผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดสตัวเ์ล้ียง ภำยใตต้รำสินคำ้ “เชนกำร์ด” โดยเป็นตรำสินคำ้สินคำ้
อนัดับตน้ๆ ของแชมพูท ำควำมสะอำดสุนัขท่ีได้รับกำรไวว้ำงใจจำกผูบ้ริโภค ด้วยกำรรับรำงวลั 
ซุปเปอร์แบรนด ์(Super Brand) ซ่ึงเป็นรำงวลัท่ีไดจ้ำกผลส ำรวจ และวิจยัผ่ำนผูบ้ริโภค เพื่อเป็นกำรกำ
รันตีควำมพึงพอใจของลูกคำ้  ในปี 2562 บริษทัออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ดังน้ี แชมพูเชนกำร์ดเฮอร์เบิล 
เอก็ซ์พีเรียนซ์ ส ำหรับสุนขั 3 สูตร และแมว 1 สูตร ซ่ึงเป็นแชมพูสูตรสะอำด หอมสดช่ืน ดว้ยพลงัจำก
พืชธรรมชำติ  อีกทั้ง ยงัเพ่ิมสเปรย ์เฟรซ ออเดอร์ โซลูลัน่ ก ำจดักล่ินดว้ยสำรดูดซบัจำกธรรมชำติ ขจดั
กล่ินส ำหรับสตัวเ์ล้ียง แหง้เร็ว ดบักล่ินไดน้ำน ช่วยก ำจดักล่ินปัสสำวะ มูลสัตว ์กล่ินไม่พึงประสงค ์ท่ี
ติดตำมเคร่ืองใช ้เคร่ืองนอน และคอกสัตว ์ปลอดภยั ต่อสัตวเ์ล้ียง ท่ีให้ในเร่ืองควำมปลอดภยักบัสุนขั 
ทั้งน้ี บริษทัจะยงัคงเนน้ในเร่ืองกำรพฒันำกลุ่มสินคำ้ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
กลุ่มลูกคำ้ท่ีรักและดูแลสตัวเ์ล้ียง 

2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์ 

1. การผลติ 

บริษทัมีโรงงำนผลิตจ ำนวน 2 แห่ง โรงงำนแห่งแรกตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 9 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ ท่ี
นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์จังหวดัฉะเชิงเทรำ เพ่ือท 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  
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  2562 2561 2560 

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

ปริมำณผลิตจริง (ลิตร/ปี) 1,558,620 1,870,550 1,712,440 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 22% 26% 32% 

ผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัแมลง :    

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

ปริมำณผลิตจริง (ลิตร/ปี) 4,431,145 5,088,824 4,303,500 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 72% 82% 93% 

ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด :    

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

ปริมำณผลิตจริง (ลิตร/ปี) 3,503,152 5,210,661 4,187,390 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 29% 43% 56% 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ :    

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

ปริมำณผลิตจริง (ลิตร/ปี) 538,546 406,953 217,800 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 90% 68% 48% 

หมำยเหตุ: ก ำลงักำรผลิตเตม็ก ำลงัของปี 2562 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 
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กระบวนการผลติมขีั้นตอนดงัต่อไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การจดัหาวตัถุดบิและสภาพปัญหา 

 วตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 85.48 ของตน้ทุนรวม วตัถุดิบท่ีส ำคญั
ประกอบดว้ยสำรออกฤทธ์ิเขม้ขน้ (Active Technical Materials) ร้อยละ 28.34 สำรท ำละลำย 
(Solvent) ร้อยละ 15.41 และบรรจุภณัฑ ์ร้อยละ 56.25 

นอกจำกรำคำท่ีเหมำะสม วตัถุดิบท่ีเลือกซ้ือจะตอ้งมีคุณภำพท่ีได้มำตรฐำนตรงตำมท่ีบริษทั
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 ำหน่ำยมำกกวำ่ 50 รำย 
ในขณะท่ีวตัถุดิบในส่วนของสำรเคมีออกฤทธ์ิจะเป็นกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ บริษทัไดมี้กำรสัง่ซ้ือ

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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จำกหลำยแหล่งทั้ งจำกยุโรป ญ่ีปุ่น อินเดีย และจีน โดยพิจำรณำจำกคุณภำพสินค้ำและรำคำท่ี
เหมำะสมในแต่ละสถำนกำรณ์ รวมทั้ง กำรบริกำรหรือกำรสนบัสนุนทำงดำ้นเทคโนโลยบีำงประกำร
จำกผูข้ำยบำงรำยดว้ย จึงเป็นเหตุผลท่ีบริษทัยงัคงซ้ือวตัถุดิบจำกแหล่งท่ีมีรำคำสูงกว่ำ อยำ่งยุโรป 
และสหรัฐอเมริกำในบำงกรณี เพ่ือคงควำมต่อเน่ืองของกำรถ่ำยทอดขอ้มูลทำงดำ้นเทคนิค  

3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ท่ีผ่ำนมำจนถึงปัจจุบันบริษทัไม่เคยมีปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส 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 รวมทั้งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำร

ด ำเนินกิจกรรมของบริษทั รวมถึงกำรก ำจดัของเสียจะไดรั้บกำรด ำเนินกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
3. ใชพ้ลงังำนและทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งเหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
นอกจำกน้ีบริษทัมีแนวทำงกำรจดักำรกบัมลภำวะจำกโรงงำนดงัน้ี 

- น ้ำท้ิงท่ีเกิดจำกกำรใชท้ ำควำมสะอำดทัว่ไป เช่น จำกห้องน ้ ำ โรงอำหำร กำรท ำควำมสะอำดพ้ืนและ
อ่ืนๆ บริษทัใชร้ะบบบ ำบดัเป็นเซ็ปติคแทงค์ (Septic Tank) พร้อมเติมอำกำศเพ่ือให้ค่ำควบคุมต่ำงๆ
เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนด 

- อำกำศ ฝุ่ น และกล่ิน บริษทัใชร้ะบบดูดอำกำศ (HOOD) โดยผำ่นถงักรองฝุ่ น และถงักรองกล่ินดว้ยผง
ถ่ำนขจดักล่ิน (Activated Carbon) และมีผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
อยูใ่นเกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด 

- กำรปนเป้ือนสู่ดิน และน ้ ำใตดิ้น บริษัทมีกำรจัดให้มีกำรตรวจวิเครำะห์ดิน และน ้ ำใต้ดินตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนดซ่ึงผลกำรวเิครำะห์อยูใ่นเกณฑท่ี์กดหมำยก ำหนดทุกขอ้ก ำหนด 

- เสียงท่ีเกิดจำกกำรบรรจุผลิตภณัฑแ์อโรโซลในโรงงำนอำคำรท่ี 2 และอำคำรท่ี 3 บริษทัใชม้ำตรกำร
จดักำรครบทั้งกำรป้องกนัท่ีแหล่ง กำรป้องกนัท่ีทำงผ่ำน และกำรป้องกนัท่ีตวัพนักงำน โดยให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล 

- ขยะอนัตรำยท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิต บริษทัว่ำจำ้งให้ บมจ. บริหำรและพฒันำเพื่อกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม (GENCO) และบริษทั อคัคีปรำกำร จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูด้  ำเนินกำรขนส่ง และน ำไป
บ ำบดัก ำจดัดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย 
โดยในปี 2562 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มโรงงำนประมำณ 1.47 ลำ้นบำท  

2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

ไม่มี 
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3. ปัจจยัเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ และการแข่งขนัทีเ่พิม่ขึน้ 

ธุรกิจเคมีเคหะภณัฑห์ลำยกลุ่มในปัจจุบนัมีกำรแข่งขนัสูง โดยมีผูป้ระกอบกำรจ ำนวนมำกรำยในแต่
ละผลิตภณัฑ์ ทั้ งจำกบริษทัขำ้มชำติและบริษทัภำยในประเทศ  กลุ่มผลิตภณัฑ์ก ำจดัแมลงและกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดจัดอยู่ในตลำดท่ีมีกำรแข่งขนัสูงมำก แต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์มีคู่แข่งกว่ำ 10 
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ หำกกำรแข่งขนัทวีควำมรุนแรงข้ึน อำจส่งผลกระทบดำ้นรำคำท ำให้บริษทัมีรำยได้
หรือก ำไรลดลง อยำ่งไรก็ตำม มีผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่อยูจ่  ำนวนนอ้ยรำยท่ีสำมำรถครองส่วนแบ่งตลำด
ไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญั ทั้งน้ีเป็นเพรำะควำมส ำเร็จของเคร่ืองหมำยกำรคำ้ของแต่ละผลิตภณัฑเ์ป็นผลมำจำก
องค์ประกอบกำรตลำดท่ีถูกตอ้ง คือมีระดบัรำคำเหมำะสมกบัคุณภำพ มีกำรใชง้บในส่ือโฆษณำและ
ส่งเสริมกำรขำยหลำกหลำยรูปแบบอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์ท ำให้เกิดควำม
ภักดีในกำรใช้สินค้ำ และควำมสำมำรถในกำรกระจำยสินค้ำได้อย่ำงทั่วถึง ดังนั้ นโอกำสท่ีจะมี
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ใหม่ประสบควำมส ำเร็จในกำรครอบครองส่วนแบ่งกำรตลำดเพ่ิมข้ึนมำอีกนั้นตอ้ง
อำศยัเวลำพอสมควร โดยเฉพำะกำรผลิตสินคำ้กลุ่มผลิตภณัฑก์ ำจดัแมลง จะตอ้งใชเ้ทคนิค ควำมรู้ และ
ควำมช ำนำญเป็นพิเศษในกระบวนกำรน ำเข้ำวตัถุดิบ กำรค้นควำ้วิจัย กำรทดลองผลิตภัณฑ์ เพื่อ
พัฒนำข้ึนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จนถึงขั้ นน ำออกจ ำหน่ำยได้นั้ นจะต้องผ่ำนขั้ นตอนกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพ น ำผลท่ีไดไ้ปข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ ์และขออนุญำตผลิตจำกคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
(อย.) กระทรวงสำธำรณสุข และหรือส่วนรำชกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้แน่ใจว่ำผลิตภณัฑ์นั้นๆ 
สำมำรถใชไ้ดต้ำมคุณสมบติัท่ีระบุ ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรำยแก่ผูใ้ช ้และไม่เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือ
ใชต้ำมขอ้แนะน ำบนฉลำก 

3.2 ความเส่ียงทางด้านความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

ตน้ทุนวตัถุดิบถือเป็นคำ่ใชจ่้ำยหลกัในกำรผลิตคือ คิดเป็นร้อยละ 85.48 ของตน้ทุนขำย และควำมผนั
ผวนของรำคำวตัถุดิบส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนสินคำ้และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั เน่ืองจำก
บริษทัไม่สำมำรถปรับรำคำขำยสินคำ้ให้สอดคล้องกับรำคำวตัถุดิบท่ีผนัผวนได้ทันทีทันใด ดังนั้ น 
ส ำหรับวตัถุดิบหลกัประเภทสำรออกฤทธ์ิเขม้ขน้ (Active Technical Materials) ซ่ึงตอ้งน ำเขำ้จำก
ต่ำงประเทศนั้น บริษทัจึงสั่งซ้ือจำกแหล่งผลิตสำรออกฤทธ์ิท่ีส ำคญัหลำยแหล่ง ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกำ 
ยโุรป ญ่ีปุ่น อินเดีย และจีน โดยมีนโยบำยท่ีจะกระจำยกำรซ้ือวตัถุดิบไวก้บัผูผ้ลิตหลำยรำย เพ่ือลดควำม
เส่ียงของกำรขำดแคลนวตัถุดิบ รวมทั้งกำรเพ่ิมอ ำนำจกำรต่อรองทั้งดำ้นรำคำและคุณภำพ ในส่วนของ
วตัถุดิบหลกัอ่ืน เช่น ก๊ำซหุงตม้ (LPG) และตวัท ำละลำย(Solvent) ซ่ึงรำคำเปล่ียนแปลงไปตำมอุปสงค์
และอุปทำนทั้งในภูมิภำคและตลำดโลกนั้นอยูเ่หนือควำมควบคุมของบริษทั อยำ่งไรก็ดี บริษทัยงัไดใ้ช้
กลยุทธ์กำรออกสินคำ้ท่ีหลำกหลำยออกขำย ท ำให้ตน้ทุนสินคำ้มีกำรกระจำยตวั รวมถึงกำรบริหำร
ตน้ทุนวตัถุดิบและโครงสร้ำงรำคำสินคำ้ใหมี้ควำมสมัพนัธ์ในเชิงก ำไร 

วตัถุดิบข้ึนรำคำยงัเป็นปัญหำท่ีมีผลกระทบไม่มำกเท่ำปัญหำวตัถุดิบขำดสต็อก เพ่ือท่ีจะป้องกัน
ปัญหำวตัถุดิบขำดท่ีมกัจะเกิดข้ึนในช่วงท่ีวตัถุดิบก ำลงัจะข้ึนรำคำ ฝ่ำยจดัซ้ือจะตอ้งรับรู้รับทรำบควำม
เปล่ียนแปลงให้ทนักบัเหตุกำรณ์ และปรับเปล่ียนปริมำณกำรสั่งซ้ือเพ่ือเก็บเป็นสินคำ้คงคลงัมำกข้ึนใน
รำยกำรวตัถุดิบท่ีคำดวำ่จะมีปัญหำขำดแคลน 
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3.3 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 

วตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีเป็นประเภทสำรออกฤทธ์ิเขม้ขน้ของบริษทัตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศโดยมีกำร
ก ำหนดรำคำส่วนใหญ่เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ ในบำงกรณี บริษทัจะท ำสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้เป็นช่วงเวลำสั้นๆ ก่อนถึงก ำหนดช ำระเงิน โดยเฉพำะในกรณีท่ีบริษทัคำดวำ่จะเกิดควำมผนั
ผวนของอตัรำแลกเปล่ียน และหำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนมีผลต่อรำคำวตัถุดิบ ก็จะไม่มี
กระทบต่อก ำไรขั้นตน้ของบริษทัมำกนกั 

3.4 ความเส่ียงจากการออกสินค้าใหม่              

บริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะออกสินคำ้ใหม่ปีละอยำ่งน้อย 2 ผลิตภณัฑ์ ก่อให้เกิดควำมเส่ียงท่ีอำจมำจำก
ควำมลม้เหลวในกำรสร้ำงตลำดผลิตภณัฑ์ใหม่ ท ำให้สูญเสียทรัพยำกรในขบวนกำรพฒันำผลิตภณัฑ์
สูญเสียงบประมำณทำงกำรตลำด และอำจมีปัญหำกบัสต็อกสินคำ้ตลอดจนวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์คง
คำ้งและระบำยออกไปไม่ได ้

ทำงบริษทัจึงพยำยำมลดควำมเส่ียง ดว้ยกำรผสมผสำนกำรน ำผลิตภณัฑใ์หม่เขำ้สู่ตลำดใหญ่บำ้งเล็ก
บำ้ง โดยใชข้อ้ไดเ้ปรียบของตรำสินคำ้ท่ีเป็นท่ียอมรับของผูบ้ ริโภคอยำ่งดีแลว้ และสร้ำงเครือข่ำยกำร
กระจำยสินคำ้ใหไ้ดลึ้กและทัว่ถึงในเวลำท่ีสั้นท่ีสุด  

ผูแ้ทนจ ำหน่ำยในแต่ละช่องทำงและในแต่ละภำคจะมีบทบำทส ำคญัในกำรลดควำมเส่ียงของกำร
ออกสินคำ้ใหม่ และท ำให้สินคำ้ใหม่แจง้เกิดในตลำดไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน นอกจำกน้ียงัไดพ้ยำยำมพฒันำ
สินคำ้ใหม่โดยกำรใชป้ระโยชน์จำกสตอ็กวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์ใชอ้ยูใ่หม้ำกท่ีสุด เพ่ือลดควำมเส่ียงท่ี
จะเกิดสตอ็กคงคำ้งเคล่ือนไหวชำ้ หรือระบำยออกไปไม่ไดถ้ำ้หำกผลิตภณัฑใ์หม่ไม่ประสบควำมส ำเร็จ
ดงัท่ีคำดหวงั 

3.5 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัอำจมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินท่ีบริษทักูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน กำรเปล่ียนแปลง
ของอตัรำดอกเบ้ียอำจส่งผลกระทบต่อภำระตน้ทุนทำงกำรเงินของบริษทัได ้ ดงันั้น บริษทัจึงก ำหนด
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยจดัโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมกบัลกัษณะของเงินทุน 
กล่ำวคือ กรณีรำยจ่ำยลงทุนต่ำงๆ ของกำรขยำยโครงกำร บริษทัจะพยำยำมใชแ้หล่งเงินทุนระยะยำว และ
บริษทัจะใชแ้หล่งเงินกูร้ะยะสั้นในกรณีเงินทุนหมุนเวยีน 

ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 151.69 ลำ้นบำท นอกจำกน้ีในปี 2562 
บริษทั มีกำรลงทุนเพ่ิมในโครงกำรต่ำงๆ จึงท ำใหอ้ตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ปรับตวัเพ่ิมข้ึน
จำก 0.47 ณ ส้ินปี 2561 เป็น 0.85 ณ ส้ินปี 2562 

3.6 ความเส่ียงจากการพึง่พาผลติภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

กลุ่มผลิตภณัฑก์ ำจดัแมลง ภำยใตต้รำสินคำ้ “เชนไดร้ท”์ เป็นกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั โดยมี
สดัส่วนยอดขำยประมำณร้อยละ 70 ของยอดขำยรวม กำรท่ีบริษทัพ่ึงพำรำยไดห้ลกัจำกกลุ่มผลิตภณัฑ์
ก ำจดัแมลง อำจท ำใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั หำกผลิตภณัฑก์ ำจดัแมลง
ไม่ไดรั้บควำมนิยมจำกผูบ้ริโภคจำกเทคโนโลยหีรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีอำจเปล่ียนแปลงไป   
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อยำ่งไรก็ตำม เพ่ือเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงน้ี บริษทัจึงพยำยำมท่ีจะขยำยธุรกิจไปยงัผลิตภณัฑท์ ำ
ควำมสะอำดภำยใตต้รำสินคำ้ “ทีโพล”์ ใหม้ำกข้ึนและครบวงจร นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีกำรขยำยธุรกิจไป
ยงักลุ่มผลิตภณัฑอ์ำหำรและเคร่ืองด่ืม โดยผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสงอบกรอบและอบเกลือ 
ภำยใตต้รำสินคำ้ “มำรูโจ”้ และผลิตภณัฑน์มพำสเจอร์ไรส์ ภำยใตต้รำสินคำ้ “HOKKAIDO” เพื่อลด
ภำระกำรพึ่งพำรำยไดจ้ำกผลิตภณัฑก์ลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 ทรัพยสิ์นถำวรหลกัท่ีส ำคญัของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัตอ่ไปน้ี 

หน่วย : บำท 

ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าทางบัญชี ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน 1 แปลง เป็นท่ีตั้งโรงงำน ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอบำง
ปะกง 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 32,019,440.40  

อำคำรโรงงำนแห่งท่ี 2 ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอบำงปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

เป็นเจำ้ของ 83,188,964.32  

อำคำรโรงงำนแห่งท่ี 3 ตั้งอยูอ่  ำเภอเมือง จงัหวดั
ปรำจีนบุรี(ส่วนต่อเติม) 

เป็นเจำ้ของ 0  

อำคำรโรงงำนแห่งท่ี 4 ตั้งอยูอ่  ำเภอเมือง จงัหวดั
นนทบุรี(ส่วนต่อเติม) 

เป็นเจำ้ของ 5.00  

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน  ฉะเชิงเทรำ เป็นเจำ้ของ 67,399,008.39  
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน ปรำจีนบุรี เป็นเจำ้ของ 5,761,829.81  
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน นนทบุรี เป็นเจำ้ของ 6,951,744.44  
ยำนพำหนะ ฉะเชิงเทรำ เป็นเจำ้ของ 3,367,528.12  
ยำนพำหนะ ปรำจีนบุรี เป็นเจำ้ของ 1,935,633.81  
ยำนพำหนะ นนทบุรี เป็นเจำ้ของ 2.00  
เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน ฉะเชิงเทรำ เป็นเจำ้ของ 7,311,208.08  
เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน ปรำจีนบุรี เป็นเจำ้ของ 431,054.01  
เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน นนทบุรี เป็นเจำ้ของ 6,331,128.93  
สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง เวลโกรว ์  6,600,949.88  
รวมทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ  335,239,497.19  
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4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษทัมีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจเคมีภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจปัจจุบนัของบริษทั และขยำยกำร
ลงทุนไปยงัธุรกิจดำ้นอำหำรและเคร่ืองด่ืม โดยบริษทัมีนโยบำยท่ีจะแต่งตั้งผูแ้ทนเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพ่ือควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตำม
นโยบำยของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพ ณ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

  บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตรำเลเซีย จ ำกดั มูลค่ำรวม 554,800 บำท โดยมีสัดส่วนของเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยในอตัรำส่วนร้อยละ 50  

  บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จ ำกดั มูลค่ำรวม 1,000,000 บำท โดยมีสัดส่วนของเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยในอตัรำส่วนร้อยละ 99.95  

  บริษัท ทีโพล์ โปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด มูลค่ำรวม 1,000,000 บำท โดยมี
สดัส่วนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในอตัรำส่วนร้อยละ 99.97 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 บริษทัไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ีอำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจ ำนวนสูงกวำ่ร้อย
ละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หรือคดีท่ีกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอยำ่งมี
นยัส ำคญั 
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6.  ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษัท : บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

 (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษัท”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ    : ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑใ์นบำ้นเรือน ในอุตสำหกรรม สำธำรณสุข       

  ชุมชน และเคมีเกษตร 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 

ทีต่ั้งส านักงาน สาขา 1 : นิคมอตุสำหกรรมเวลโกรว ์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 306,666,400 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 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 

ช่ือบริษัทย่อย 2    : บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 

ประเภทธุรกจิ    : ผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้บริโภคทั้งปวง อำทิ นม และขนม 

ทีต่ั้งส านักงาน    : 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
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โทรศัพท์     : 0-2320-2288 

โทรสาร     : 0-2320-2670 

ทุนเรือนหุ้น    : ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 10,000 หุน้ หุน้ละ 100 บำท  

สดัส่วนเงินลงทุนทุนอตัรำร้อยละ 99.95 

ช่ือบริษัทย่อย 3    : บริษทั ทีโพล ์โปรเฟสชัน่แนล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

ประเภทธุรกจิ : ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำยำท ำควำมสะอำดทุกชนิดในประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำย
  ต่ำงประเทศ 

ทีต่ั้งส านักงาน    : 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทรศัพท์     : 0-2320-2288 

โทรสาร     : 0-2320-2670 

ทุนเรือนหุ้น    : ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 10,000 หุน้ หุน้ละ 100 บำท  

สดัส่วนเงินลงทุนทุนอตัรำร้อยละ 99.97 

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  และ/หรือ 

นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5874 และ/หรือ  

นำยณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5730 

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 232,500,000 บำท เป็นทุน
ช ำระแลว้ 153,333,200 บำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 แบ่งเป็นหุน้สำมญั 306,666,400 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 
บำท 

7.2 ผู้ถือหุ้น  

 ตำรำงแสดงรำยช่ือผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรก ของบริษทั ณ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2562 

 รำยช่ือ จ ำนวนหุน้ สดัส่วนกำรถือหุน้ (%) 
1. บริษทั ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จ ำกดั 208,215,842 69.41 
2. นำงสำวปำลิตำ คูสกลุ 16,000,000 5.33 
3. นำยบุญวนั วรธรรมทองดี 6,888,400 2.30 
4. นำยนิพนธ์ โกมลสุวรรณ 6,107,600 2.04 
5. นำยนรินทร์ ตรีสุโกศล 5,950,000 1.98 
6. นำยไพศำล พิสุทธ์ิวชัระกลุ 4,740,000 1.58 
7. นำงสำวเยำวลกัษณ์ อุทิศกลู 4,540,000 1.51 
8. บริษทั ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 2,800,000 0.93 
9. นำยฮำรกิชิน ทนัวำนี 2,150,000 0.72 
10. พงศธ์วชั ชีรณวำณิช 1,822,200 0.61 
 รวม 259,214,042 86.41 

 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีและส ำรองตำม
กฎหมำย ทั้ งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลได้น ำปัจจยัต่ำงๆ มำพิจำรณำประกอบ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะ
กำรเงินของบริษทั สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรบริหำรงำนของบริษทั โดยอยู่
ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้  
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8. โครงสร้างการจดัการ 
8.1 โครงสร้างองค์กร 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1. คณะกรรมกำรบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
2. ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง กรรมกำรอิสระ 
3. นำยชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมกำรอิสระ 
4. นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร 
5. นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร 
6. นำยแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร 
7. นำยนรินทร์ ตรีสุโกศล กรรมกำร 
8. นำยสตัวแพทยส์มชำย เลำะห์วรีะพำนิช กรรมกำร  
9. นำยธงชยั เจริญกลุเมธี กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  

โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร (สำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เอกสำรแนบ 1) 

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Directors) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Office) 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee) 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 (Chief Executive Officer) 
นำยธงชยั เจริญกุลเมธี  

(Mr. Thongchai Charoenkulmetee) 

เลขานุการบริษัท 
(Company Secretary) 
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ  

(Mr. Thakerngbol Laobisuddhi)  
 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายปฏบิัตกิาร (Chief Operation 

Officer) 
นำยสำธิต จิรกุลสมโชค  

(Mr. Satit Jirakulsomchok) 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายบริหาร (Chief Financial Officer) 

นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ  
(Mr. Thakerngbol Laobisuddhi)  

รองกรรมการผู้จัดการสายพาณชิย์  
(Chief Commercial Officer) 

(รักษาการแทน) 
นำยธงชยั เจริญกุลเมธี  

(Mr. Thongchai Charoenkulmetee)  
 (Acting)   

คณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) 

 

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

รองกรรมการผู้จัดการสายพฒันา
ธุรกจิ  

(Chief Business Development 
Officer) 

นำยวชัระ สุวฒันว์รพงษ ์ 
(Mr. Watchara Suwatwalapongs) 
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัท 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัได้ลงมติก ำหนดกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมแทนบริษทั คือ นำยประจกัษ์ ตั้ ง
คำรวคุณ และนำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ สองคนน้ีลงลำยมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษทั  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

 ปฏิบติัหนำ้ท่ีภำยในขอบเขตของกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมกำร
บริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์(Duty of Loyalty) ควำมระมดัระวงั (Duty of Care) มี
ควำมรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics) โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั  

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

 ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดยมีกำรทบทวนนโยบำยกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรและกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัเป็นประจ ำทุกปี  

 ก ำหนดใหมี้ระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม เพียงพอ และติดตำมประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีไดรั้บกำรยอมรับ โดยเปิดเผยควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในและรำยงำนสอบ
ทำนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  

 ก ำหนดใหมี้นโยบำยควำมเส่ียงและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม รวมทั้งติดตำมประสิทธิภำพของ
กำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยเปิดเผยควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปี  

 พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือ
สนบัสนุนกำรปฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น โดยมี
กำรติดตำมผลกำรด 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 ำหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรท่ีโปร่งใสและชดัเจน 
ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนและประเมินผลงำนเป็นประจ ำทุกปี รวมทั้ง ติดตำมดูแลให้มีกระบวนกำร
เตรียมบุคลำกรเพ่ือทดแทนหรือสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 จดัใหมี้กำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และสนบัสนุนให้มีกำรส่ือสำรไปสู่ทุกคนในบริษทั
ใหไ้ดรั้บทรำบและยดึถือปฏิบติั   



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 4 

 พิจำรณำก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของประธำนคณะกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรอยำ่งชดัเจน 
 คณะกรรมกำรบริษทัอำจแต่งตั้งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรหรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนใดให้ด ำเนินกิจกำร

ของบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษทัหรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจ
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรและภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควร และคณะกรรมกำร
บริษทัอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ ำนำจดงักล่ำวได ้ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวจะตอ้ง
ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของผูรั้บมอบอ ำนำจไวอ้ยำ่งชดัเจน และตอ้งไม่มีลกัษณะ
เป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำใหผู้รั้บมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลอ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มี
ส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั 

 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 2562 

 ผูบ้ริหำรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีจ ำนวน 5 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยธงชยั เจริญกลุเมธี ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยพำณิชย ์(รักษำกำร) 
2. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยบริหำร  
3. นำยวชัระ สุวฒัน์วรพงษ ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยพฒันำธุรกิจ 
4. นำยสำธิต จิรกลุสมโชค รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยปฏิบติักำร 
5. นำยชำญเดช ป้ันตระกลู ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 มีอ ำนำจควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษทัให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไว ้และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ตำมล ำดบั 

 พิจำรณำกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีท่ีฝ่ำยบริหำรจดัท ำเพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ
อนุมติั รวมทั้ง ควบคุมกำรใชจ่้ำยงบประมำณประจ ำปีของแต่ละหน่วยงำน 



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 5 

 พิจำรณำประเมินกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกปัจจยัต่ำงๆ ไม่วำ่จำก
ภำยในหรือภำยนอกบริษทั 

 มีอ ำนำจสั่งกำร ออกระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพื่อให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมนโยบำยหรือผลประโยชน์
ของบริษทั 

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

 ในกำรพิจำรณำจดัซ้ือทรัพยสิ์นใหมี้กำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
 พิจำรณำกำรน ำสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทั ไปก่อภำระผูกพนัใดกบับุคคล บริษทั ห้ำงร้ำน หรือสถำบนั

กำรเงิน เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติั 
 พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษทัประกอบกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลหรือเงินปันผลประจ ำปี 

เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติั 
 ด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทั ตำมกำรให้อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงอยู่

ภำยใตน้โยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั 
ทั้งน้ี ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรอำจมอบอ ำนำจช่วงให้พนักงำนระดับบริหำรของบริษทั มีอ ำนำจอนุมติั

ทำงกำรเงินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลำยเร่ืองตำมท่ีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรพิจำรณำเห็นสมควร อ ำนำจหนำ้ท่ี
ของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรดงักล่ำวขำ้งตน้ จะไม่รวมถึงอ ำนำจท่ีท ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรสำมำรถ
อนุมติัรำยกำรท่ีตน หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด 
(ตำมขอ้บงัคบับริษทัและตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด) ท ำกบั
บริษทั ยกเวน้เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำมปกติธุรกิจท่ีมีกำรก ำหนดขอบเขตชดัเจนซ่ึงระบุไวใ้นเร่ือง
นโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต 

8.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

8.2.1 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน มีรำยละเอียดดงัน้ี 
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กรรมการสรรหา 

และพิจารณา

ค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษทั

1. นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 345,000 70,000 200,000 809,625

2. ดร.วิชิต แยม้บุญเรือง 330,000 100,000 140,000 647,700

3. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี 300,000 60,000 140,000 647,700

4. นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ 180,000 160,000 647,700

5. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ 180,000 160,000 647,700

6. นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ 180,000 160,000 647,700

7. นายแพทยส์มชาย เลาะห์วีระพานิช* 60,000 40,000

8. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล 80,000

9. นายธงชยั เจริญกุลเมธี*

10. นายประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ** 90,000 20,000 107,950

11. นายสิริณฏัฐ์ ชญาน์นนัท์** 80,000

รวม 1,665,000 0 230,000 1,180,000 4,156,075

รายช่ือกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน

รวม (บาท)

เบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ (บาท)

โบนัสจ่ายปี 

2562 (บาท)

 

หมำยเหตุ *   กรรมกำรเขำ้ระหวำ่งปี 2562 
  ** กรรมกำรออกระหวำ่งปี 2562 

รำยละเอียดค่ำตอบแทนของกรรมกำรประกอบดว้ย เบ้ียประชุม และโบนสัคณะกรรมกำรบริษทั 

ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ริหำรรวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 15,106,382 บำท  

หมำยเหตุ    ผูบ้ริหำร หมำยถึง ผูบ้ริหำรตำมนิยำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก ำหนด 

รำยละเอียดค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั รวมกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

8.2.2 ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ส ำหรับกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำร 

-ไม่มี- 

8.3 บุคลากร 

บริษทัไม่มีขอ้พิพำททำงแรงงำนท่ีส ำคญัในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมี
พนกังำนแบ่งตำมสำยงำนไดด้งัน้ี 
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สายงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  

1. ฝ่ำยบริหำร 6 คน 
2. ฝ่ำยขำยผูแ้ทนจ ำหน่ำย 20 คน 
3. ฝ่ำยขำยอุตสำหกรรมและเคมีเกษตร 
4. ฝ่ำยกำรตลำด 
5. ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษยแ์ละธุรกำร 
6. ฝ่ำยสำรสนเทศ 
7. ฝ่ำยจดัซ้ือ 
8. ฝ่ำยบญัชี 
9. ฝ่ำยกำรเงิน 
10. ฝ่ำยวจิยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์
11. ฝ่ำยโลจิสติกส์ 
12. ฝ่ำยวศิวกรรม 
13. ฝ่ำยผลิต  
14. แผนกระบบคุณภำพและควำมปลอดภยั 
15. แผนกพฒันำธุรกิจ 

18 คน 
13 คน 
15 คน 
3 คน 
7 คน 
11 คน 
10 คน 
28 คน 
41 คน 
11 คน 
157 คน 
4 คน 
2 คน 

จ านวนพนักงานรวม 346 คน 

เงนิเดือน โบนัส และกองทุนส ารองเลีย้งชีพประจ าปี 2562 188.25 ล้านบาท 

 บุคลากร บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยอตัรำค่ำตอบแทนพนกังำน โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและสอดคลอ้ง
กบัค่ำเฉล่ียของอุตสำหกรรมเดียวกนั รวมถึง ค่ำตอบแทนพนกังำนจะตอ้งเหมำะสมกบักำรขยำยตวัทำงธุรกิจ 
และกำรเติบโตของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพให้แก่พนกังำนตั้งแต่จดัตั้งบริษทั โดย
พนกังำนจะจ่ำยเงินสะสมในอตัรำร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริษทัจ่ำยเงินสมทบในอตัรำร้อย
ละ 5 ของเงินเดือนพนกังำน 

• นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบำยในกำรเพ่ิมศักยภำพและประสิทธิภำพของบุคลำกรข้ึนมำอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และรับมือกบัวิทยำกำรใหม่ๆ ท่ีพฒันำเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ จึงจดัให้มีกำร
อบรมภำยในองคก์ร  และกบัองคก์รภำยนอก โดยแบ่งตำมหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนงำน 
มำตรฐำนวิชำชีพ หรือตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องหน่วยงำน ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ทกัษะ และ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ทั้ งในส่วนงำนเทคนิค (Technical) สำยงำนวิชำชีพ (Prefessional) และกำร
จดักำรทัว่ไป และเพ่ือเสริมสร้ำงศกัยภำพในกำรปฏิบติังำนและส่งเสริมควำมเจริญกำ้วหนำ้ในสำยงำนของ
ตน โดยแบ่งกำรฝึกอบรมดงัน้ี 
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(1) พนักงานระดบัปฏบิัตกิาร 

บริษทัจดัใหพ้นกังำนเขำ้รับกำรฝึกอบรมดำ้นเทคนิคและวชิำชีพทั้งหลกัสูตรภำยในและนอกบริษทั 
ในสำขำวชิำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำนของแต่ละบุคคล นอกจำกน้ีจะมีกำรให้ควำมรู้เก่ียวกบัระบบ
ควบคุมคุณภำพ และระบบควำมปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรผลิต เพ่ือใหพ้นกังำนมีควำมเขำ้ใจ
ลกัษณะกำรท ำงำน และสำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมระบบมำตรฐำน ISO 
9001, และ ISO 14001  

(2) พนักงานระดบับริหาร 

บริษทัมีนโยบำยในกำรเพ่ิมศกัยภำพและประสิทธิภำพของบุคลำกรข้ึนมำอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อให้มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และรับมือกบัวทิยำกำรใหม่ๆ ท่ีพฒันำเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ จึงจดัให้มี
กำรอบรมภำยในองคก์ร และกบัองคก์รภำยนอก โดยแบ่งตำมหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่ง
งำนมำตรฐำนวิชำชีพ หรือตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องหน่วยงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ พร้อมกบัส่ง
พนักงำนไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ เพ่ือน ำเอำควำมรู้และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มำพฒันำผลิตภณัฑ์
และองค์กรให้สอดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงในอุตสำหกรรมและเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขนัใน
อนำคต 

ในปี 2562 มีค่ำใชจ่้ำยในกำรศึกษำดูงำนและฝึกอบรมรวมทั้งส้ิน 0.58 ลำ้นบำท 

 

 



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 9 

9.  การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จึงไดน้ ำหลกัปฏิบัติตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ “CG 
Code”) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์มำปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งอย่ำง
เหมำะสมตำมบริบทของบริษทั ดงันั้น คณะกรรมกำรบริษทั จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยไดย้ดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัท่ีจะน ำองคก์รให้เติบโตดว้ยควำมโปร่งใส และมี
จริยธรรมอนัดี อีกทั้ง เพื่อเป็นกำรปลูกฝังจิตส ำนึกให้พนกังำนมีแนวทำงในกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งขนั 
สงัคม เพื่อนพนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ จนกลำยเป็นวฒันธรรมขององคก์รท่ีแขง็แกร่ง ทั้งน้ีนโยบำยกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ตลอดจนคู่มือจริยธรรม และจรรยำบรรณธุรกิจได้ถูกเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั 
(www.sherwood.co.th) เพ่ือเป็นช่องทำงใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยสำมำรถเขำ้ถึงได ้และในปี 2562 บริษทัไดรั้บกำร
ประเมินกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียน จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงผล
กำรประเมินบริษทัไดรั้บคะแนนรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดีมำก” (4 ดำว) ส ำหรับกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีของบริษทัในปี 2562 โดยสรุปดงัน้ี 

1. สิทธิและความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงสิทธิในควำมเป็นเจ้ำของในกำรควบคุมบริษัท ผ่ำนกำรแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือท ำหนำ้ท่ีแทนผูถื้อหุ้น และมีสิทธิในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั
ของบริษทั คณะกรรมกำรบริษทั จึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน ตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุ้น ซ่ึง
ไดแ้ก่ กำรซ้ือขำย หรือกำรโอนหุน้ กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของกิจกำรอยำ่ง
เพียงพอ และผูถื้อหุ้นควรไดรั้บทรำบกฎเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรเขำ้ร่วมประชุม และขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อกำร
พิจำรณำในแต่ละวำระก่อนกำรประชุม รวมทั้ ง กำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซักถำมกรรมกำรในท่ีประชุม  
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกั และให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็น
กำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษทั มีมติใหจ้ดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ปีประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 เวลำ 
10.00 น. โดยก ำหนดสถำนท่ีประชุม ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีกำรคมนำคมสะดวก เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและ
ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงรวมถึงนกัลงทุนสถำบนัสำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ได ้ 

นอกจำกน้ี บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรำยละเอียดวำระกำรประชุม เพื่อพิจำรณำ
เหตุผลควำมจ ำเป็น ผลกระทบทั้งดำ้นบวกและลบในแต่ละวำระ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร หนงัสือ
มอบฉันทะรูปแบบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งแผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชุม ให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ก่อนกำร
ประชุมอยำ่งนอ้ย  21 วนั พร้อมทั้ง น ำเสนอไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม และ
ไดป้ระกำศลงหนงัสือพิมพร์ำยวนั ก่อนวนัประชุม และติดต่อกนัไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั เพ่ือบอกกล่ำวเรียกประชุมผู ้
ถือหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้  

คณะกรรมกำรบริษทั ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษทั ด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยมีสิทธิในกำรเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุม และช่ือกรรมกำรล่วงหนำ้ในระหวำ่งวนัท่ี 7 มกรำคม 2563 - 8 กุมภำพนัธ์ 2563 ซ่ึง

http://www.sherwood.co.th/
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บริษทัไดร้ะบุถึงขั้นตอน และวิธีกำรในกำรพิจำรณำท่ีชดัเจน และโปร่งใส และไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบผ่ำน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั อยำ่งไรก็ตำม ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอเพ่ิมวำระกำร
ประชุม และเสนอรำยช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ในกำรลงทะเบียนเขำ้ประชุม บริษทัไดจ้ดัเตรียมเจำ้หนำ้ท่ี และระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ และเหมำะสม 
อีกทั้ง ใชร้ะบบบำร์โคด้ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก และรวดเร็วแก่ผูม้ำลงทะเบียน นอกจำกน้ี บริษทัเปิดให้ผูถื้อ
หุ้นลงทะเบียนล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมอยำ่งน้อย 2 ชัว่โมงและต่อเน่ืองจนกวำ่กำรประชุมจะแลว้เสร็จ ใน
กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นังสือมอบฉันทะ แบบหน่ึงแบบใดท่ีได้
จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนัดประชุม ทั้งน้ีบริษทั ไดจ้ดัท ำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสำมำรถ
ก ำหนด ทิศทำงกำรออกเสียงลงคะแนนไดต้ำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด พร้อมทั้งจดัให้มีอำกรแสตมป์
ไวบ้ริกำรใหผู้ถื้อหุน้ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่ำใชจ่้ำย นอกจำกน้ี บริษทัยงัให้สิทธิแก่ผูถื้อ
หุน้ท่ีเขำ้ประชุมภำยหลงัจำกประธำนในท่ีประชุม เปิดกำรประชุมแลว้ สำมำรถออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวำระ
ท่ีอยู ่ระหวำ่งกำรพิจำรณำและยงัไม่ไดมี้กำรลงมติและนบัเป็นองคป์ระชุม ตั้งแต่วำระท่ีไดเ้ขำ้ประชุมเป็นตน้
ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีควำมเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 

เม่ือเร่ิมกำรประชุมทุกคร้ัง ประธำนกรรมกำรจะช้ีแจงวธีิกำรลงคะแนนและนบัคะแนน โดยบริษทัไดแ้สดง
ขั้นตอนกำรนบัคะแนน และแสดงกำรสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอยำ่งชดัเจนในหอ้งประชุม ในกำรลงคะแนน
เสียง บริษทัใชร้ะบบบำร์โคด้ เพ่ือให้สำมำรถตรวจนบัคะแนนไดอ้ยำ่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ ซ่ึงบริษทั
ไดเ้ก็บบตัรลงคะแนนเฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุน้คดัคำ้น หรืองดออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีดี
ในวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร บริษทัไดจ้ดัให้มีกำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล นอกจำกน้ี 
เพื่อให้กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบับริษทั ไดข้อให้
ผูต้รวจสอบบญัชีเขำ้ร่วมตรวจนบั เพื่อยนืยนัควำมถูกตอ้งของคะแนนเสียง และไดเ้ปิดเผยผลกำรลงคะแนนใน
แต่ละวำระท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งมติไวใ้นทนัที 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทั ด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุ้นตำมล ำดบัวำระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 
และมิไดมี้กำรเพ่ิมวำระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกำสศึกษำ
ขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำวำระต่ำงๆ อยำ่งเพียงพอและเหมำะสม ในกำรประชุมคณะกรรมกำรไดเ้ปิดโอกำส
ให้ผูถื้อหุ้นสอบถำมค ำถำมเพ่ิมเติม โดยมีประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำร ผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นบญัชีกำรเงิน ร่วมตอบค ำถำม อยำ่งไรก็ตำม ในกำรตอบค ำถำมคณะกรรมกำร ได้
ยดึถือควำมเท่ำเทียมของกำรใหข้อ้มูลสำรสนเทศเป็นส ำคญั 

ภำยหลงัเสร็จส้ินกำรประชุม เจ้ำหน้ำท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงส ำหรับทุกวำระ เพื่อเป็นหลกัฐำน 
คณะกรรมกำรบริษทั ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษทั เป็นผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุมอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น 
และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยรับทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตน์ักลงทุนสัมพนัธ์ ทั้งน้ีบริษทัได้
จัดส่งรำยงำนกำรประชุมต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนั หลังกำรประชุมเสร็จส้ิน 
นอกจำกน้ีบริษทั เผยแพร่ภำพและเสียงของกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ในเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
ท่ีสนใจสำมำรถรับชมยอ้นหลงัได ้ 
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2. นโยบายต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัในเร่ืองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบติัต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่งชดัเจนและเป็นธรรมในคู่มือจริยธรรม และจรรยำบรรณธุรกิจ ซ่ึงทั้งผูบ้ริหำร และ
พนักงำนบริษทั ทุกคนรับทรำบ และไดถื้อปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด โดยกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ
บริษทั ไดมี้กำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของทุกกลุ่ม ดงัน้ี 

 ผู้ถือหุ้น 
บริษทัมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีบรรษทัภิบำล เช่ือถือได้และแน่วแน่ในกำรสร้ำงงำนสร้ำง

กิจกำรใหมี้ฐำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คงอยำ่งย ัง่ยนื เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยยดึมัน่ในสิทธิของผู ้
ถือหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
 พนักงาน 

บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของพนกังำน โดยถือวำ่พนกังำนเป็นทรัพยำกรท่ีมีค่ำและเป็นปัจจยัแห่ง
ควำมส ำเร็จของบริษทั บริษทัปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเท่ำเทียมกนับนหลกัสิทธิมนุษยชนตำมนโยบำยดำ้น
สิทธิมนุษยชน จึงสนบัสนุนกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถใหพ้นกังำนทุกคน โดยกำรจดัอบรมทั้งภำยใน
และภำยนอกให้กับพนักงำนตำมควำมเหมำะสม รวมถึง กำรดูแลสุขอนำมยั และควำมปลอดภยัของ
พนกังำน ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำรเพ่ือดูแลสิทธิของพนกังำน มีกำรให้ผลตอบแทน
และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม โดยไดจ้ดัให้มีสวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำล สวสัดิกำรรถรับ-ส่ง 
กิจกรรมวนัเกิดพนักงำน มีสโมสรชมรมต่ำงๆ เพ่ือให้พกัผ่อนหลงัจำกเหน็ดเหน่ือยจำกกำรปฏิบติังำน 
อยำ่งไรก็ตำม บริษทัมีกำรก ำหนดดชันีช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและพนกังำนเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือ
สร้ำงแรงจูงใจใหก้บัพนกังำนท่ีทุ่มเทในกำรปฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ อนัจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทั และบรรลุเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจใหบ้ริษทัมีผลประกอบกำรท่ีดี โดยดชันีช้ีวดัผลกำร
ด ำเนินงำนประกอบดว้ย กำรวดัผลจำกตวัเลขทำงกำรเงิน และกำรวดัผลท่ีไม่ใช่ตวัเลขทำงกำรเงิน  
 ลกูค้า 

บริษัทมุ่งมั่นในกำรพฒันำคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้ลูกค้ำได้รับ
ผลิตภณัฑ ์และกำรบริกำรต่ำงๆ ท่ีคุม้ค่ำในดำ้นรำคำ คุณภำพ และควำมปลอดภยั โดยผำ่นขั้นตอนวเิครำะห์
จำกผูเ้ช่ียวชำญ ทั้งในดำ้นเทคโนโลย ีและกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
 คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้

บริษทัไดป้ฏิบัติต่อเจ้ำหน้ีอย่ำงเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตำมเง่ือนไข
ขอ้ก ำหนดของสัญญำและพนัธะทำงกำรเงินอยำ่งเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใชว้ิธีกำรท่ีไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูล
หรือขอ้เท็จจริงอนัจะท ำใหเ้จำ้หน้ีเกิดควำมเสียหำย ทั้งน้ี บริษทัไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตำมขอ้ตกลง เง่ือนไข
ทำงกำรคำ้ และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีกำรสร้ำงสัมพนัธภำพและควำมเขำ้ใจท่ีดีต่อกนั รวมถึงแลกเปล่ียน
ควำมรู้ ร่วมกนัพฒันำสินคำ้ และบริกำร ไม่เรียกรับหรือยินยอมท่ีจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึง
อยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 
 คู่แข่ง 

บริษทัไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไข ขอ้บงัคบัของกำรแข่งขนัอย่ำงเคร่งครัด ไม่ล่วงละเมิดควำมลบั หรือ
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ และไม่ท ำลำยช่ือเสียง และควำมสมัพนัธ์กบัคู่แข่งทำงกำรคำ้ 
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 หน่วยราชการ 
บริษทัยดึมัน่ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรเสียภำษีอยำ่งถูกตอ้ง และยดึถือในกำรปฏิบติักบัภำครัฐ หรือ

หน่วยรำชกำรตำมหลกักฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 
 สังคม และชุมชน 

บริษทัมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้ำงสมดุล
ระหวำ่งกำรเติบโตทำงธุรกิจ และกำรพฒันำของชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั และจะค ำนึง
กำรรักษำขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งอยู ่นอกจำกน้ี บริษทัมีนโยบำยท่ีจะยึดมัน่ปฏิบติัตน
เป็นพลเมืองท่ีดี เคำรพกฎหมำย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งครบถว้น เพ่ือให้เกิดควำมสงบสุขในสังคม 
และชุมชน 
 ส่ิงแวดล้อม 

บริษทัตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงมีนโยบำย คุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั 
และส่ิงแวดลอ้มให้พนกังำนทุกคนถือปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนกำรใชท้รัพยำกรอย่ำงคุม้ค่ำและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือมีส่วนในกำรลดผลกระทบและมลภำวะต่อส่ิงแวดล้อม และบริษัทยงัมีกำร
ควบคุมดูแลกำรบริหำรจดักำรกำรก ำจดัของเสีย ทั้งจำกกระบวนกำรผลิตและกำรใชง้ำนทัว่ไป รวมถึงส่ิง
ปนเป้ือนต่ำงๆ สู่สภำพแวดลอ้มภำยนอก โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภำพและมีกำรติดตำมเฝ้ำระวงั
อย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ือรับรอง ISO 14001 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนส ำหรับระบบบริหำร
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัของกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศอนัเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผู ้
ลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรใหมี้ควำมถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ ทั้งขอ้มูล
ทำงกำรเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน ทั้ งด้ำนบวกและดำ้นลบ ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ท่ีสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่ำงทัว่ถึง รวมทั้งทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั และภำพลกัษณ์ของบริษทัอยำ่งทัว่ถึง และเท่ำเทียมกนั 

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไดก้ ำหนดให้ “แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์” ท ำหนำ้ท่ีติดต่อส่ือสำรและให้บริกำรขอ้มูล 
ข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทั แก่ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น นกัวิเครำะห์ และประชำชนทัว่ไป ทั้งน้ี ผูล้งทุน
สำมำรถติดต่อหน่วยงำนดงักล่ำวไดท่ี้ โทร. 0-2320-2288 หรือท่ีอีเมล:์ ir@sherwood.co.th 

นอกจำกน้ี บริษทัมีนโยบำยกำรแจง้เบำะแส และมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสซ่ึงระบุวธีิกำรและขั้นตอน
อย่ำงชัดเจน โดยได้ก ำหนดช่องทำงให้พนักงำน และผูมี้ส่วนได้เสียสำมำรถแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด ขอ้
ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะต่ำงๆ มำ ดงัน้ี  

 แจ้งผ่ ำน ช่องท ำงก ล่องแสดงควำม คิด เ ห็นของบ ริษัท  ณ  จุ ดบ ริ เ วณทำง เ ดิน เข้ำ -ออก  

ทั้งท่ีส ำนกังำนใหญ่ และโรงงำน 

 แจง้ผำ่นช่องทำงอีเมลข์อง “ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน” มำท่ีอีเมล:์ internalaudit@sherwood.co.th 

หรือช่องทำงอีเมลข์อง “ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั” มำท่ีอีเมล:์ companysecretary@sherwood.co.th 

 จดหมำยปิดผนึก และจ่ำหนำ้ซองถึง “ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน” หรือ “ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั” มำยงั 

mailto:ir@sherwood.co.th
mailto:internalaudit@sherwood.co.th
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ท่ีอยู:่ บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 
ทั้งน้ี หำกบริษทัไดรั้บกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะ บริษทัจะด ำเนินกำร

รำยงำนเร่ืองดงักล่ำวไปยงัคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำต่อไป ในปี 2562 บริษทัไดรั้บขอ้ร้องเรียนจำกผูมี้
ส่วนไดเ้สีย จ ำนวน 2 เร่ือง ซ่ึงบริษทัไดด้ ำเนินกำรตำมกระกระบวนกำรและปิดเร่ืองเรียบร้อยแลว้  โดยไม่พบ
มูลเหตุกำรทุจริตคณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทั และสำรสนเทศทำงกำรเงิน ท่ี
ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวในรำยงำนประจ ำปีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสม และถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงั 
และประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจดัท ำ รวมทั้ง ยงัมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินดว้ย 

4. การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใช้ขอ้มูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์จำกกำรเป็นกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร และมีหนำ้ท่ีท่ีตอ้งรำยงำนกำรถือและเปล่ียนแปลงหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภำวะซ่ึงถือหลกัทรัพยข์องบริษทัทุกคร้ังท่ีมีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ต่อคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยต์ำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ปี 
พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรหลงัจำกวนัท่ีซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์นอกจำกน้ีกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรยงัไดรั้บทรำบหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีก ำหนดรวมถึงบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยปี์ พ.ศ. 2535 และบริษทั ไดก้ ำหนดห้ำมผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยใน
กระท ำกำรใดๆ ซ่ึงเป็นกำรขดัต่อมำตรำ 241 ของ พรบ.ดงักล่ำว รวมถึงกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

เพ่ือป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษทัไดดู้แลอยำ่งรอบคอบ เม่ือเกิดรำยกำรท่ีอำจ
มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร รวมทั้ง ก ำหนดนโยบำยและวธีิกำรดูแล ไม่ใหผู้บ้ริหำรและผูเ้ก่ียวขอ้งน ำขอ้มูลภำยในของบริษทั 
ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 

คณะกรรมกำรบริษทั ไดท้รำบถึงรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เก่ียวกบัรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอยำ่งสม ่ำเสมอ และคณะกรรมกำรบริษทั ไดพิ้จำรณำควำมเหมำะสมอยำ่งรอบคอบ
ทุกคร้ัง รวมทั้งมีกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย ์โดยก ำหนดรำคำและเง่ือนไขเสมือนกำรท ำ
รำยกำรกบับุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) โดยรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัจะเปิดเผยรำยละเอียด 
มูลค่ำรำยกำร คู่สญัญำ เหตุผล / ควำมจ ำเป็น ในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในวำระใดท่ีกรรมกำรมีส่วนไดส่้วนเสีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่วมมือให้กรรมกำรปฏิบติัตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทรำบ และงดออกเสียง
หรือควำมเห็นใดๆ ในวำระนั้นๆ  

บริษทัไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรรักษำควำมลบั กำรใชข้อ้มูลภำยใน และ
กำรดูแลรักษำทรัพยสิ์นของบริษทั เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั รวมทั้งห้ำมมิให้น ำขอ้มูลงบกำรเงินหรือ
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ขอ้มูลอ่ืนท่ีรับทรำบเปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง อีกทั้ง หำ้มท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์
ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีขอ้มูลงบกำรเงินหรือขอ้มูลอ่ืนจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน กำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
ดงักล่ำวถือเป็นกำรกระท ำผิดวนิยัของบริษทั 

5. การป้องกนัการต่อต้านทุจริต 

บริษทัด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรมและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผูมี้
ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำย ซ่ึงบริษัทได้มีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันไวเ้ป็นลำยลักษณ์อักษร และ
ประชำสัมพนัธ์ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนรับทรำบ เพ่ือยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั ทั้งน้ี ฝ่ำย
บริหำรให้ควำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั จึงมีนโยบำยท่ีจะส่ือสำรให้พนักงำนตระหนกัอยู่
เสมอ โดยกำรจดัอบรมให้ควำมรู้กบัพนักงำนของบริษทัในเร่ือง หลกัเกณฑ์พ้ืนฐำนของหลกักำรปฏิบติัท่ีดี
เก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และเร่ืองกำรประเมินควำมเส่ียงและกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง 

6. จริยธรรมธุรกจิ 

คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยใหจ้ดัท ำ คู่มือจริยธรรม และจรรยำบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบติัใน
กำรท ำงำน ทั้งน้ี ส ำหรับพนกังำนท่ีเขำ้ใหม่ในแต่ละปีจะไดรั้บคู่มือดงักล่ำวตั้งแต่วนัแรกท่ีเร่ิมงำนกบับริษทั
ทันที เพ่ือให้พนักงำนใหม่ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกับกฎระเบียบ ขอ้บังคบั และแนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ เพ่ือให้
สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 

7. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์หลำกหลำย มี
ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั เขำ้ใจบทบำทหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบ มีภำวะผูน้ ำ มีกำร
ก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร คู่มือจริยธรรม และจรรณยำบรรณธุรกิจ ไวอ้ยำ่ง
ชดัเจน มีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตดัสินใจ และใหค้วำมเห็นชอบในเร่ืองต่ำงๆ โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั  

กำรถ่วงดุลของกรรมกำรบริษทั  

คณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ย  

- กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำร 7 ท่ำน ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน  
- กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 2 ท่ำน  

บริษทัมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรชุดยอ่ย โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำณำค่ำตอบแทนคดัเลือกกรรมกำรจำกผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถจำกหลำกหลำยวิชำชีพ มี
วสิยัทศัน์ เป็นผูมี้คุณธรรม และมีประวติักำรท ำงำนท่ีไม่ด่ำงพร้อย โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดหนำ้ท่ี
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรทุกชุดไวอ้ย่ำงชดัเจน และมีกรรมกำรผูจ้ดักำรในฐำนะหัวหน้ำคณะฝ่ำย
จดักำร ซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้มีหนำ้ท่ีดูแลกำรด ำเนินธุรกิจบริหำรกิจกำรงำนของ
บริษทัและกำรปฏิบัติงำนของบริษทัให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์  เป้ำหมำย และสอดคลอ้งกบันโยบำยท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  

กรรมกำรบริษทั มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และเม่ือครบวำระแลว้อำจไดรั้บกำร
เลือกตั้งกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปไดอี้ก   

การประชุมคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญักบักำรเขำ้ร่วมประชุมและถือเป็นหน้ำท่ี เพ่ือรับทรำบและร่วม
ตดัสินใจในกำรด ำเนินงำนของบริษทั ไดก้ ำหนดกำรประชุมไวล่้วงหนำ้ตลอดทั้งปี โดยจดัข้ึนทุกไตรมำส 
เลขำนุกำรบริษทัจะส่งจดหมำยเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุมคร้ังก่อน 
และเอกสำรประกอบกำรประชุมใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบเร่ือง เพ่ือพิจำรณำล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 สัปดำห์
ตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด คณะกรรมกำรบริษทัมีหน้ำท่ีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบภำรกิจ วิสัยทศัน์ 
ค่ำนิยม แผนธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีของบริษทัเป็นประจ ำในช่วงส้ินปี เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีถดัไป อีกทั้ งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ัง คณะกรรมกำรจะ
พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพ่ือทบทวนทิศทำง และนโยบำยให้เป็นไปตำมท่ีวำงไวอ้ยู่เสมอ 
นอกจำกน้ีในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ประธำนกรรมกำรบริษทั ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีประธำนท่ีประชุมไดเ้ปิด
โอกำสใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ พร้อมทั้งสำมำรถเสนอเร่ืองเพ่ิมเติมในวำระ
กำรประชุมและสำมำรถอภิปรำยใหค้วำมเห็นไดโ้ดยเปิดเผย ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ 

เม่ือส้ินสุดกำรประชุม เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูมี้หน้ำท่ีจดัท ำรำยงำนกำรประชุม  และจดัส่งให้ประธำน
กรรมกำรบริษทัพิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้งโดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมใน
กำรประชุมคร้ังถดัไป ทั้งน้ี กรรมกำรบริษทัสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแกไ้ข เพ่ิมเติมรำยงำนกำรประชุม
ใหมี้ควำมละเอียดถูกตอ้งมำกท่ีสุดได ้ 

รำยงำนกำรประชุมท่ีไดรั้บกำรรับรองแลว้ จะถูกจดัเก็บอยำ่งเป็นระบบ ณ ส ำนกังำนบริษทั และจดัเก็บใน
รูปแบบเอกสำรอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบคน้
อำ้งอิง 

ในปี 2562 ไดจ้ดัใหมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 8 คร้ัง และองคป์ระชุมในกำรลงมติไม่นอ้ย
กวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของฝ่ำยจดักำร เพื่อให้มีทิศทำงตำมท่ีคณะกรรรมกำรบริษทัได้ก ำหนดภำรกิจ เป้ำหมำย กลยทุธ์ แผนปฏิบติั
งำนและงบประมำณประจ ำปี โดยใหร้ำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัทุกไตรมำสในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

เลขานุการบริษัท 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งบุคลำกรซ่ึงมีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม เป็นเลขำนุกำรบริษทั เพื่อให้กำร
บริหำรงำนของบริษทัด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  
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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 คุณสมบติัของกรรมกำรตอ้งเป็นบุคคล
ธรรมดำ และ  

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

หนำ้ท่ี 
คณะกรรมการชุดย่อย  

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจในกำรด ำเนินงำนของบริษทั วำ่มีกำรด ำเนินงำนท่ีโปร่งใสมีผูก้ลัน่กรอง สอบทำน
และใหค้  ำแนะน ำอยำ่งรอบคอบ คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือท ำหนำ้ท่ีดงักล่ำว 
และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อยในปัจจุบนัประกอบด้วย คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดชดัเจนและเป็นอิสระกนั เพ่ือช่วยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั  

•  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัท่ีเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมี
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนดำ้นบญัชี หรือกำรเงิน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ โดยในปี 2561 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง 

• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ประกอบด้วยกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรทุกคนไม่เป็นผูบ้ริหำร และมีประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรอิสระ โดยในปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนมีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

• ค่าตอบแทนกรรมการ  

บริษทัมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และมีกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทั และพิจำรณำ
เปรียบเทียบกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ส ำหรับกำรอนุมติั โดยค่ำตอบแทนจะจ่ำยเป็นเบ้ียประชุมเม่ือมีกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ
ค่ำตอบแทนรำยเดือน กรรมกำรท่ีเป็นสมำชิกของคณะอนุกรรมกำรก็จะไดค้่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ท่ีของ
คณะอนุกรรมกำรดว้ย โดยไดรั้บเป็นเบ้ียประชุมเม่ือเขำ้ร่วมประชุม ทั้งน้ีท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 
เมษำยน 2562 ไดอ้นุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรและไดจ่้ำยไปเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 7,231,075 บำท โดยบริษทั
ไดเ้ปิดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในรำยงำนประจ ำปี และแบบ 56-1   

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยของบริษทั โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทั และผลกำร
ปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรแต่ละคน  

การพฒันาและส่งเสริมความรู้ให้กบักรรมการและผู้บริหาร  

บริษทัส่งเสริมให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกคนมีโอกำสพฒันำควำมรู้ โดยคณะกรรมกำรบริษทัให้
ควำมส ำคญัต่อกำรเขำ้ร่วมสัมมนำหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำร โดยเขำ้ร่วมอบรม
หลกัสูตร 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) ซ่ึงจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ตลอดจนกำรจดั
สัมมนำหลกัสูตรสั้นๆ อนัเป็นประโยชน์แก่กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั และรวมถึงหลกัสูตร
ต่ำงๆ ท่ีสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทยจะจดัข้ึนอีกต่อไปในอนำคต 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

บริษทัถือเป็นนโยบำยท่ีจะใหป้ระธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เพ่ือให้เกิด
กำรถ่วงดุลและมีกำรสอบทำนกำรบริหำรงำนไดอ้ยำ่งโปร่งใส ประธำนกรรมกำรเป็นผูน้ ำ และเป็นผูค้วบคุม
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยกำรสนับสนุนและผลกัดันให้
กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม เช่น กำรตั้งค  ำถำมท่ีส ำคญัต่ำงๆ หำรือ ช่วยเหลือแนะน ำ และ
สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจดักำร ผ่ำนทำงประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ แต่จะไม่เขำ้ไป
กำ้วก่ำยในงำนประจ ำท่ีฝ่ำยจดักำรมีหนำ้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบดูแล และมีกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นหัวหนำ้ของฝ่ำย
จดักำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรไดรั้บมอบอ ำนำจให้บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ี
รับผิดชอบท่ีไดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจน ทั้งน้ี จะเห็นว่ำอ ำนำจของคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร ไดมี้กำร
แบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงชัดเจนไม่ก้ำวก่ำยต่อกัน นอกจำกน้ี ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรไม่มีกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษทัอ่ืนๆ เพื่อใหก้ำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในบริษทัเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด  
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ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมกำรบริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรด ำเนินงำน กำรเงิน กำรปฏิบติังำน 
และกำรก ำกบัดูแล มีกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมติัตำมระดบัต่ำงๆ มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน ผูติ้ดตำม 
โดยบริษทัไดจ้ำ้งบริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั เพื่อท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบภำยในกำรปฏิบติังำน
ของระบบดงักล่ำว ตลอดจนใหค้  ำแนะน ำเพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดอยำ่งมี
ประสิทธิผล มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำน สำมำรถท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยำ่งเต็มท่ี และ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ซ่ึงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีหนำ้ท่ีสอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และบริษทั ได้
มีกำรทบทวนและก ำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน โดยให้ควำมส ำคญักับ
สญัญำณเตือนภยัล่วงหนำ้และควำมผิดปกติท่ีมีนยัส ำคญั  

โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นพอ้งตอ้งกนัวำ่บริษทัมีระบบกำร
ควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงัแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  
และแบบ 56-1 แลว้ 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  

บริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร โดยมีรำยช่ือและขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 

9.2.1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

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

โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สอบทำนให้บริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชี
และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจ
เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ ท่ีเห็นวำ่จ ำเป็นและเป็นเร่ืองส ำคญัในระหวำ่ง
กำรตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

 สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และ
กำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล 

 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 



  บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 19 

 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 
 พิจำรณำขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชนั 
 ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย ดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
9.2.2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

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

โดยมี นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 ก ำหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และคณะกรรมกำร
ชุดต่ำงๆ ให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด 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 

 จัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร พร้อมทั้ งรำยช่ือผู ้ท่ี เหมำะสม เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ 
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 เสนอนโยบำยและหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมกบัหน้ำท่ีควำมรับผิดขอบของ
กรรมกำร โดยให้สอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำน เพื่อจูงใจ 
และรักษำบุคคลท่ีมีศกัยภำพ และควำมสำมำรถ ทั้งน้ีให้คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพิ้จำรณำเพ่ือให้ควำม
เห็นชอบก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีเพ่ือพิจำรณำอนุมติั  

 ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เพ่ือก ำหนดค่ำตอบแทนก่อนน ำเสนอขออนุมติัจำก
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกปี 

 พิจำรณำทบทวน ศึกษำ ติดตำมควำมเปล่ียนแปลงและแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมกำร
บริษทั รวมทั้งกำรเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนภำยนอกอ่ืนๆ ท่ีมีโครงสร้ำงใกลเ้คียงกนั เพ่ือเป็นกำร
สร้ำงแรงจูงใจในกำรบริหำรงำนใหเ้จริญกำ้วหนำ้ 

 รำยงำนควำมคืบหนำ้และผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ังหลงัมีกำรประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 ประเมินผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและรำยงำนผลกำรประเมิน
ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบ 

 ปฏิบติัหนำ้ท่ีในเรืองอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
9.2.3. คณะกรรมกำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริหำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยสตัวแพทยส์มชำย เลำะห์วรีะพำนิช ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคำรวคุณ กรรมกำรบริหำร 
3. นำยธงชยั เจริญกลุเมธี กรรมกำรบริหำร 
4. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ กรรมกำรบริหำร 
5. นำยสำธิต จิรกลุสมโชค กรรมกำรบริหำร 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

 ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กลยทุธ์ แผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณประจ ำปี และอ ำนำจกำรบริหำรงำนต่ำงๆ 

ของบริษทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัอนุมติั 

 ควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย กลยทุธ์ แผนกำรด ำเนินงำน และ

งบประมำณประจ ำปีท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพและสอดคลอ้งต่อสภำพ

ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลำ รวมถึง ให้ค  ำปรึกษำและขอ้แนะน ำกำรบริหำรจดักำรแก่ผูบ้ริหำร

ระดบัสูง 

 พิจำรณำกำรใชจ่้ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน กำรจดัท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงิน เพ่ือกำรเปิดบญัชี กูย้ืม 

จ ำน ำ จ ำนอง ค ้ ำประกัน และกำรอ่ืนใด รวมถึงกำรซ้ือขำย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือเสนอให้

คณะกรรมกำรบริษทัอนุมติั  
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 ก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รและกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองกำรคดัเลือก กำร

ฝึกอบรม กำรวำ่จำ้ง และกำรเลิกจำ้งพนกังำนของบริษทัท่ีเป็นคณะผูบ้ริหำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสูง เพ่ือเสนอ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 พิจำรณำกลัน่กรองงำนทุกประเภทท่ีเสนอคณะกรรมกำรบริษทั ยกเวน้งำนท่ีอยูภ่ำยใตอ้  ำนำจหน้ำท่ีควำม

รับผิดชอบ และ/หรือเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืนของบริษทัท่ีจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรอง เพ่ือ

เสนอคณะกรรมกำรบริษทัโดยตรง 

 ปฏิบติัหนำ้ท่ีในเร่ืองอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

9.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

 องค์ประกอบคณะกรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดให้ บริษทัมีคณะกรรมกำรคณะหน่ึงประกอบดว้ย กรรมกำรอยำ่งนอ้ย 5 คน 
โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำคดัเลือกประธำนกรรมกำร และอำจเลือกรองประธำนกรรมกำร กรรมกำร
ผูจ้ดักำร และต ำแหน่งอ่ืนท่ีเห็นเหมำะสมดว้ยก็ได ้และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 

วิธีกำรคัดเลือกบุคคลท่ีจะเป็นกรรมกำรบริษัทนั้ นจะต้องผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และตอ้งผ่ำนขั้นตอนท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลไป 

3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน 
กรรมกำรท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดับถดัลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธำนออกเสียง
ช้ีขำด 

การถอดถอนกรรมการ 

1. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอยำ่งนอ้ยจ ำนวนหน่ึงในสำม 
(1/3) โดยอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกเป็นสำมส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบั
หน่ึงในสำม (1/3)  กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้

2. นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรอำจพน้ต ำแหน่งเม่ือ (1) ตำย (2) ลำออก (3) ขำด
คุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั (4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ
ใหอ้อก (5) ศำลมีค ำสัง่ใหอ้อก 

3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลำ
ออกไปถึงบริษทั กรรมกำรซ่ึงลำออกจะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนทรำบดว้ยก็ได ้
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4. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืน นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดเข้ำเป็น
กรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวต่อไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรเหลือนอ้ยกวำ่สอง
เดือน บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตน
แทน มติของคณะกรรมกำร ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ี
ยงัเหลืออยู ่

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำม
ประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยำ่งนอ้ย 3 คน และตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมกำรของ
บริษทัท่ีมิไดด้ ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน และอยำ่งนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

9.4 ค่าสอบบัญชี 

 • ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัในรอบปีท่ีผ่ำนมำเป็นจ ำนวนเงินรวม 
1,360,000 บำท 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัเช่ือมัน่ว่ำ กำรด ำเนินธุรกิจท่ีจะน ำไปสู่องค์กรท่ีแข็งแกร่ง และเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนไดน้ั้น จะตอ้งพฒันำ

องค์กรควบคู่ไปกับกำรพฒันำสังคม และส่ิงแวดล้อม โดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตั้ งแต่ผูถื้อหุ้น 

พนกังำน ลูกคำ้ เจำ้หน้ี คู่แข่ง รัฐบำล ชุมชน สังคม ตลอดจน ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น บริษทัจึงไดส้นบัสนุนกิจกรรม

ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร ส ำหรับรำยละเอียด ไดแ้สดงไวใ้น รายงานความยั่งยืน โดย

ประยุกต์ใช้แนวทำงกำรรำยงำนของ Global Reporting Initiative (GRI) ซ่ึงสำมำรถดูรำยละเอียดได้ท่ี 

www.sherwood.co.th 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงกำรมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเนน้ให้บริษทัมีระบบ
กำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือประสิทธิภำพสูงสุดในกำรบริหำรงำน 
ตลอดจนกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น กำรลดควำมผิดพลำดท่ีอำจเกิดข้ึน กำรป้องกนัควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั กำร
จดักำรดำ้นกำรเงิน กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรก ำกบักำรดูแลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจได้อย่ำง
สมเหตุสมผลวำ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัจะสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค ์สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูงสุดไดใ้นระยะ
ยำว ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัสำมำรถด ำเนินงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรรำยงำนมีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือได ้
และมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นจำกกำรประเมิน
ระบบควบคุมภำยในของบริษทัตำมแนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยใช้แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก ำหนดโดยสำมำรถสรุปควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยใน ดงัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ถูกก ำหนดข้ึนมำอยำ่งรอบคอบ ชดัเจน และมีควำมเป็นไปได ้ทั้งน้ี บริษทัมี
กำรจดัโครงสร้ำงองคก์ร มีสำยกำรบงัคบับญัชำ และกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมติั ตลอดจนหนำ้ท่ีอยำ่งชดัเจนตำมแต่ละ
ล ำดบัขั้น เพ่ือเอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ และมีขอ้ก ำหนดและบทลงโทษ ห้ำมฝ่ำยบริหำร
และพนักงำน ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบักิจกำร อยำ่งไรก็ตำม บริษทัได้
ส่ือสำรคู่มือจริยธรรมและจรรณยำบรรณใหพ้นกังำนทุกคนน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั โดยเนน้ย  ้ำในเร่ืองของควำม
ซ่ือสตัย ์สุจริต และควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส ำคญั 

2. การบริหารความเส่ียง 

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทักระท ำโดยกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภำยใน
และปัจจยัภำยนอกอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยผูบ้ริหำรในแต่ละหน่วยงำน จะวิเครำะห์พิจำรณำปัจจยัควำมเส่ียงต่ำงๆ และ
ก ำหนดขอบเขตควำมเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทัอยำ่งชดัเจน และส่ือสำรให้กบัพนกังำนรับทรำบ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบติัใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคข์องบริษทั 

3. การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัมีกิจกรรมกำรควบคุมโดยใชด้ชันีวดัผลกำรปฏิบติังำน (KPI) มำเป็นเคร่ืองมือในกำรวำงแผนและควบคุม 
มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเพ่ือตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั มีกำรจดัท ำคู่มือกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำน และ
ด ำเนินกำร เพ่ือก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและวงเงินอ ำนำจอนุมติัในแต่ละระดบัไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีกำรจดัท ำ
เอกสำรท่ีเอ้ืออ ำนวยใหมี้กำรแบ่งส่วนและบุคคลผูรั้บผิดชอบหำกมีขอ้ผิดพลำดเกิดข้ึน มีกำรดูแลป้องกนัทรัพยสิ์นของ
บริษทัไม่ให้สูญหำยหรือน ำไปใช้ในทำงไม่เหมำะสม มีมำตรกำรป้องกันไม่ให้น ำประโยชน์ของบริษทัไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน มีก ำหนดวิธีกำรเพ่ือให้แน่ใจวำ่บริษทัไดป้ฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีมำตรกำรท่ี
รัดกมุเหมำะสม ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรท ำธุรกรรมกบักรรมกำรเพ่ือป้องกนักำรถ่ำยเทผลประโยชน์ตอ้งผ่ำนขั้นตอนกำร
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อนุมติัโดยกรรมกำรอิสระและผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำธุรกรรมตำมระเบียบ
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล
หรือกิจกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

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

5. ระบบการตดิตาม 

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

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคุณสมบติั ของบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั แลว้เห็นวำ่ มี
ควำมเป็นอิสระ และเหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงแต่งตั้ง
บริษัทดังกล่ำว เ พ่ือท ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยในของบริษัท โดยจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตรงไปยัง
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส ทั้งน้ี รำยละเอียดเก่ียวกบัผูด้  ำรงต ำแหน่งสำยงำนตรวจสอบภำยใน 
ปรำกฎในหวัขอ้ “ประวติัคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำร” อยำ่งไรก็ตำม ในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน 
โยกยำ้ย เลิกจ้ำง ผู ้ด  ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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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 และนำยชินวฒัน์ อศัวโภคี เป็นกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ี กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำน เป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน 

ในรอบปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรประชุมตำมวำระจ ำนวน 8 คร้ัง โดยมี ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหำร
ระดบัสูงทำงดำ้นบญัชีและกำรเงิน และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เขำ้ร่วมประชุม โดยมีประเด็นท่ีมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส  และงบกำรเงินประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของบริษทัก่อน
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำงบกำรเงินของบริษทัไดป้ฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและ
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมถึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินอย่ำงถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลำ เพื่อ
ประโยชน์ของนักลงทุนและผูใ้ช้งบกำรเงิน  ซ่ึงผูส้อบบัญชีได้แสดงควำมเห็นในรำยงำนอย่ำงไม่มีเง่ือนไขและมี
ขอ้สังเกต ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยบญัชี และหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในของบริษทั เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น รับทรำบขอ้สงัเกตของแต่ละฝ่ำย ตลอดจนแนวทำงปรับปรุงต่ำงๆ ท่ี
กระทบต่องบกำรเงิน ท่ีเป็นสำระส ำคญั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนนโยบำยทำงบญัชีกำรเงิน  ร่วมกบั ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหำร ฝ่ำยบญัชี และ
กำรเงิน หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อทบทวนนโยบำย และกำรปฏิบติัทำงดำ้นบญัชี กำรประมำณกำร และก ำหนด
ตวัช้ีวดัต่ำงๆ เพ่ือใหส้ำมำรถวดัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี พ.ศ. 2562 รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และขอ้เสนอแนะ แนวทำงกำรปรับปรุงแกไ้ขระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บริษทัมี
ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี มีประสิทธิภำพ โดยสอดคลอ้งกับควำมเส่ียง และลกัษณะของธุรกิจ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบยงัไดร่้วมสอบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงก ำหนดบนพ้ืนฐำนของกำรตระหนกัถึงควำม
เส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนท่ีจะมีผลกระทบต่องบกำรเงิน และกำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นหลกั 

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

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีประจ ำปี 2563 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 จึ งได้น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยมีค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวน 1,360,000 บำท 
เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ใหพิ้จำรณำและอนุมติัต่อไป 

 (ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง) 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 (นำยชนินทร์ เยน็สุดใจ) (นำยชินวฒัน์ อศัวโภคี) 
   กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบ
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12. รายการระหว่างกนั 

ในระหวำ่งปี 2562 - 2560  บริษทัมีรำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 และ 2560 โดยมีรำยละเอียดตำมประเภทรำยกำรดงัน้ี 

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

และลกัษณะความสัมพนัธ์ ที่ส าคญั ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560   

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  
 
 

248 
 
 

91.34 
 
 

396 
 
 

58.86 

444 
 
 

96.74 

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       

1. บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล 
ออสตรำเลเซีย จ  ำกดั    
 -  บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 50 
 -  มีกรรมกำรร่วมกนั   
 
 
 
2. บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด 
แอรด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั    
   -  บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 
99.95 
   -  มีกรรมกำรร่วมกนั    
 

รำยไดจ้ำกกำรขำย     
รำยไดอ่ื้น 
ลูกหน้ีกำรคำ้  
 
 
 
 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น   
 

41 
1 

23.29 
 
 
 
 

81 

44 
2 

20.25 
 
 
 
 
- 

123 
2 

21.20 
 
 
 
 
- 

เป็นรำยกำรคำ้ตำมปกติ โดยท่ี
บริษัท เชอร์วู ้ด เคมิคอล ออ
ส ต ร ำ เ ล เ ซี ย  จ  ำ กั ด  ซ้ื อ
ผลิตภณัฑ์จำกบริษัท เพ่ือไป
กระจำยต่อให้กับร้ำนค้ำและ
ผู ้แทนจ ำหน่ำยในประเทศ
ออสเตรเลีย 
เป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋
สัญญำใช้เงิน เพ่ือใช้ในกำร
หมุนเวียนประกอบธุรกิจ 

เป็นรำคำขำยตำมฐำนรำคำเดิมท่ีบริษัทเคย
ส่งออกไปขำยให้ลูกคำ้ในต่ำงประเทศ 
Credit term 120 วนัเและหำกได้รับช ำระจำก
ลูกคำ้ต่ำงประเทศเร็วก็ให้รีบช ำระเขำ้มำให้กบั
บริษทัก่อน 
 
 
อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 2-3 ต่อปี และมีก ำหนด
ช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
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12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

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

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

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

1. รายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกต ิ

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

2. รายการพเิศษทีเ่กดิขึน้เป็นคร้ังคราว 

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

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

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

ผู้สอบบัญชี 

(1) นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3930 และ/หรือ 
(2) นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5874 และ/หรือ 
(3) นำยณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5730 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

สรุปรายงานการสอบบญัชี 

ผูต้รวจสอบบญัชีไดใ้ห้ควำมเห็นในรำยงำนกำรตรวจสอบ /สอบทำน งบกำรเงิน แสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคมของปี 2560 - 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่
ละปีของบริษทั แบบไม่มีเง่ือนไข โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 214,773 16.54% 120,137 12.71% 233,941 21.35%
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - กองทุนรวม -              0.00% -              0.00% 164,341 15.00%
ลูกหน้ีการคา้ 457,316 35.23% 207,639 21.97% 165,219 15.08%
สินคา้คงเหลือ 236,956 18.25% 280,089 29.64% 185,096 16.90%
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,695 0.90% 12,490 1.32% 19,769 1.80%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 920,741 70.93% 620,355 65.64% 768,367 70.14%
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 190 0.01% -              0.00% -              0.00%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 335,239 25.82% 311,629 32.97% 313,382 28.61%
ตน้ทุนซ้ือธุรกิจท่ีสูงกว่าประมาณการส่วนได้เสีย
   ในมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษัทย่อย 16,073 1.24% -              0.00% -              0.00%
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,201 0.48% 7,306 0.77% 8,644 0.79%
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 14,586 1.12% 4,862 0.51% 4,142 0.38%
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,106 0.39% 909 0.10% 962 0.09%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 377,395 29.07% 324,707 34.36% 327,130 29.86%
รวมสินทรัพย์ 1,298,135 100.00% 945,062 100.00% 1,095,498 100.00%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 145,971 11.24% -              0.00% -              0.00%
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 342,280 26.37% 248,457 26.29% 215,737 19.69%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 5,627 0.43% -              0.00% -              0.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 451 0.03% -              0.00% -              0.00%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,369 0.18% -              0.00% -              0.00%
ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 42,620 3.28% 22,640 2.40% 22,894 2.09%
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,960 1.08% 13,772 1.46% 9,680 0.88%

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 553,278 42.62% 284,869 30.14% 248,310 22.67%
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,352 0.26% -              0.00% -              0.00%
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 36,385 2.80% 18,445 1.95% 18,039 1.65%
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,897 0.15% -              0.00% -              0.00%

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 41,634 3.21% 18,445 1.95% 18,039 1.65%
รวมหนี้สิน 594,912 45.83% 303,314 32.09% 266,349 24.31%

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 153,333 11.81% 150,000 15.87% 150,000 13.69%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 90,933 7.00% 87,600 9.27% 87,600 8.00%
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,567 0.12% -              0.00% -              0.00%
ก าไรสะสมส ารองตามกฎหมาย 23,250 1.79% 15,000 1.59% 15,000 1.37%
ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 427,004 32.89% 376,451 39.83% 565,784 51.65%
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (2,923) -0.23% 3,776 0.40% 0,331 0.03%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 693,165 53.40% 632,827 66.96% 821,715 75.01%
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10,058 0.77% 8,921 0.94% 7,433 0.68%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 703,223 54.17% 641,748 67.91% 829,148 75.69%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,298,135 100.00% 945,062 100.00% 1,095,498 100.00%

31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2562

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560 
      หน่วย : พนับำท 

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,657,799 99.55% 1,623,947 99.84% 1,385,391 99.79%
รายไดอ่ื้น 7,462 0.45% 2,626 0.16% 2,860 0.21%

รวมรายได้ 1,665,261 100.00% 1,626,573 100.00% 1,388,251 100.00%
คา่ใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 992,408 59.59% 984,596 60.53% 863,302 62.19%
คา่ใชจ่้ายในการขาย 284,307 17.07% 279,226 17.17% 196,195 14.13%
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 168,562 10.12% 127,208 7.82% 106,276 7.66%

รวมค่าใช้จ่าย 1,445,276 86.79% 1,391,029 85.52% 1,165,773 83.97%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงินได้ 219,985 13.21% 235,544 14.48% 222,478 16.03%
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 4,023 0.24% -                   0.00% -                   0.00%
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 215,962 12.97% 235,544 14.48% 222,478 16.03%
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 42,777 2.57% 47,497 2.92% 43,328 3.12%
ก าไรสุทธิ 173,185 10.40% 188,047 11.56% 179,151 12.90%
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 171,303 10.29% 185,661 11.41% 176,960 12.75%
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1,882 0.11% 2,386 0.15% 2,191 0.16%
ก าไรส าหรับปี 173,185 10.40% 188,047 11.56% 179,151 12.90%
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท)* 0.57 0.62 1.18
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.44
จ านวนหุ้นถวัเฉล่ีย (ลา้นหุ้น) 300 300 150
ราคาพาร์ (บาท) 0.50 0.50 1

ปี 2560ปี 2561ปี 2562
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งบกระแสเงนิสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560  
หน่วย: พนับำท 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 215,962 235,544 222,478
รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคา 22,903 22,944 23,290
คา่ตดัจ าหน่าย 1,428 1,338 1,313
คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 16,505 1,087 591
คา่เผ่ือการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 14,243 (0) (1,066)
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 58 (277) 37
(ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 0 4,911 (1,356)
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (3) 9 6
ก าไรจากการยกหน้ีให้ (4,632)
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1,567
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,188 1,926 4,208
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 4,023

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 284,242 267,483 249,501
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ (260,593) (43,514) 3,207
สินคา้คงเหลือ 32,122 (94,993) 7,305
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 383 7,316 (14,488)
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,982 53 333

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 68,739 32,317 31,370
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (2,594) 4,092 6,180
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (345) (1,520) (1,337)
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (297)
เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 123,639 171,234 282,072
 เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (3,678)
จ่ายภาษีเงินได้ (28,232) (48,507) (40,550)
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 91,729 122,726 241,522

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0 159,430 (59,997)
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน (190)

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,081)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 7 286 57
เงิดสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (29,142) (20,835) (16,017)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (140) 0 (638)

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน (31,546) 138,880 (76,595)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 143,772
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (904)
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 6,666
จ่ายเงินปันผล (112,514) (374,959) (67,506)

เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกจิกรรมจัดหาเงิน 37,020 (374,959) (67,506)
ผลต่างจากการเปล่ียนคา่งบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,567) (453) 400
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 94,637 (113,805) 97,821
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 120,137 233,941 136,120
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 214,773 120,137 233,941  
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อตัราส่วนทางการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.66                  2.18                  3.09                  
2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.21                  1.15                  2.27                  
3 อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 4.99                  8.71                  8.29                  
4 ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 73.20                41.90                44.03                
5 อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 3.84                  4.23                  4.59                  
6 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 95.08                86.22                79.58                
7 อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 3.36                  4.24                  4.30                  
8 ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 108.63              86.04                84.83                
9 Cash Cycle (วนั) 59.65                42.09                38.77                

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
10 อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 40.14% 39.37% 37.69%
11 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 13.27% 14.50% 16.06%
12 อตัราก าไรสุทธิ (%) 10.33% 11.43% 12.77%
13 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 25.84% 25.53% 23.08%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)

14 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 19.61% 23.09% 21.85%
15 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 68.02% 75.37% 70.04%
16 อตัราส่วนการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.48 1.59 1.36
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)

17 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.85 0.47 0.32
18 อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 54.69 N/A N/A
19 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 67.13% 201.98% 63.57%
ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share Analysis)

20 จ านวนหุน้ (พนัหุน้) 306,666 300,000 150,000
21 ราคาพาร์ต่อหุน้ (บาท) 0.50 0.50 1
22 มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 2.26 2.11 5.48
23 ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.57 0.62 1.18
อัตราการเจริญเติบโต (Growth Ratio) 

24 สินทรัพยร์วม (%) 37.36% -13.73% 16.42%
25 หน้ีสินรวม (%) 96.14% 13.88% 18.95%
26 ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (%) 9.58% -22.60% 15.63%
27 รายไดจ้ากการขาย (%) 2.08% 17.22% 12.16%
28 ตน้ทุนขาย (%) 0.79% 14.05% 13.76%
29 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (%) 11.43% 34.37% 6.40%
30 ก าไรสุทธิ (%) -7.73% 4.92% 14.22%
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2562 ท่ีผำ่นมำเศรษฐกิจไทยอยูใ่นภำวะชะลอตวัอยำ่งต่อเน่ืองเป็นผลจำกภำคกำรส่งออกสินคำ้ไทย
ท่ีลดลงตำมกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองภำยในประเทศ รวมทั้งตลำด
สินคำ้อุปโภคในกลุ่มสินคำ้สเปรยก์ ำจดัแมลงมีอตัรำกำรขยำยตวัลดลงเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 3.30 จำกก ำลงัซ้ือ
ของผูบ้ริโภคท่ีลดลงอยำ่งต่อเน่ือง กำรท่ีบริษทัพ่ึงพำรำยไดห้ลกัจำกกลุ่มผลิตภณัฑ์ก ำจดัแมลง อำจท ำให้
เกิดผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัหำกผลิตภณัฑก์ ำจดัแมลงไม่ไดรั้บควำมนิยมจำกผูบ้ริโภคหรือ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีอำจเปล่ียนแปลงไป  ทำงบริษทัจึงได้ขยำยธุรกิจไปยงัผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำด
ภำยใตต้รำสินคำ้ “ทีโพล์” ให้มำกข้ึนและครบวงจร นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีกำรขยำยธุรกิจไปยงักลุ่ม
ผลิตภณัฑ์อำหำรและเคร่ืองด่ืม โดยผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ถัว่ลิสงอบกรอบและอบเกลือ ภำยใตต้รำ
สินคำ้ “มำรูโจ”้  และผลิตภณัฑน์มพำสเจอร์ไรส์ ภำยใตต้รำสินคำ้ “HOKKAIDO” เพื่อลดภำระกำรพึ่งพำ
รำยไดจ้ำกผลิตภณัฑก์ลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ส่งผลให้ผลประกอบกำรของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) มียอดขำยในปี 2562 เท่ำกบั 1,657.80 ลำ้นบำทเพ่ิมข้ึน 33.85 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 2.08 เม่ือเทียบกบัปี 2561 และมีผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 171.30 ลำ้นบำท คิดเป็นก ำไรต่อหุ้น 0.57 
บำท โดยกำรเติบโตของยอดขำยแบ่งตำมตรำสินคำ้ “เชนไดร้ท์ ทีโพล์ เชนกำร์ด” ไดด้งัน้ี ยอดขำย “เชน
ไดร้ท์” ลดลงร้อยละ 2.49  ยอดขำย “ทีโพล”์ ลดลงร้อยละ 29.91  และยอดขำย “เชนกำร์ด” เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10.27 ตำมล ำดบั อย่ำงไรก็ตำมบริษทัยงัคงมุ่งเน้นกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยส ำหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นบำ้นเรือน อุตสำหกรรม และเคมีเกษตร รวมทั้งเพ่ิมกำรกระจำยสินคำ้ให้ครอบคลุมร้ำนคำ้
ปลีกมำกข้ึนและยงัมีกำรพฒันำผลิตภณัฑอ่ื์นๆอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือเป็นทำงเลือกท่ีดียิ่งข้ึนและเพ่ือเพ่ิมโอกำส
ทำงกำรขำยใหก้บับริษทัต่อไป  

(1) รายได้จากการขาย 

ในปี 2562 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมทั้งส้ิน 1,657.80 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 33.85 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึน
คิดเป็นร้อยละ 2.08 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2561 ซ่ึงมีสำเหตุมำจำกบริษทัไดมี้กำรขยำยธุรกิจไป
ยงัอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยงัคงมุ่งเนน้กำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยส ำหรับกลุ่มผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑท่ี์ใช้
ในบ้ำนเรือนอุตสำหกรรม และเคมีเกษตร ทั้ งยงัเพ่ิมกำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นบำ้นเรือน และในกลุ่มผลิตภณัฑอ์ำหำรและเคร่ืองด่ืมในห้ำงสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้ชั้นน ำ
ทั่วประเทศมำกข้ึน รวมทั้ งเพ่ิมกำรกระจำยสินคำ้ให้ครอบคลุมร้ำนคำ้ปลีกมำกข้ึนและยงัมีกำรพฒันำ
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ อยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรขำยให้กบับริษทั ทั้งน้ี รำยไดจ้ำกกำรขำยแบ่งตำมกลุ่ม
ผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี รำยไดจ้ำกกำรขำยกลุ่มผลิตภณัฑรั์กษำเน้ือไมจ้ ำนวน 119.51 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 7.21 
ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม รำยไดจ้ำกกำรขำยกลุ่มผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัแมลงจ ำนวน 1,170.46 ลำ้น
บำท คิดเป็นร้อยละ 70.60 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม รำยได้จำกกำรขำยกลุ่มผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำด
จ ำนวน 215.04 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 12.97 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม รำยไดจ้ำกกำรขำยกลุ่มผลิตภณัฑ์
อ่ืนๆ จ ำนวน 79.33 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4.79 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม เน่ืองจำกกำรเพ่ิมข้ึนของกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์คมีเกษตร โดยมีกำรเพ่ิมพนกังำนขำยเคมีเกษตรใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีกำรขำยไดม้ำกข้ึนและกำรเพ่ิม
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ผลิตภณัฑใ์หม่ รำยไดจ้ำกกำรขำยกลุ่มผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสงอบกรอบจ ำนวน 60.99 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 3.68 
ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม และรำยไดจ้ำกกำรขำยกลุ่มผลิตภณัฑน์มพำสเจอร์ไรส์จ ำนวน 12.47 ลำ้นบำท 
คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม จำกกำรเพ่ิมข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรขยำยธุรกิจของบริษทัยอ่ย
ในเครือ 

(2) รายได้อ่ืน 

บริษทัมีรำยไดอ่ื้น เท่ำกบั 7.46 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวน 4.84 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 0.45 
ของรำยไดท้ั้งหมดของบริษทั ซ่ึงเป็นรำยไดด้อกเบ้ียรับจำกกำรใหบ้ริษทัในเครือฯกูย้มืเงิน รำยไดจ้ำกกำร
ขำยเศษวสัดุ ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์น และก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

(3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตน้ทุนขำยหลกัของบริษทัไดแ้ก่ตน้ทุนของวตัถุดิบซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 85.48 ของตน้ทุนขำยรวม โดยมี
ตน้ทุนขำยอ่ืนๆ ไดแ้ก่ค่ำแรงงำน ค่ำเส่ือมรำคำ และรำยกำรของแถมท่ีใชใ้นกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเป็นตน้ 
วตัถุดิบท่ีมีมูลค่ำสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ ์รองลงมำคือสำรออกฤทธ์ิเขม้ขน้ (Active Technical Materials) 
ซ่ึงเป็นวตัถุดิบน ำเขำ้  และสำรท ำละลำย (Solvent) ในปี 2562 วตัถุดิบ 3 ประเภทมีสัดส่วนเท่ำกบัร้อยละ 
56.25  ร้อยละ 28.34 และร้อยละ 15.41 ของตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด ตำมล ำดบั 

ในปี 2562 บริษทัมีอตัรำส่วนตน้ทุนขำยท่ีร้อยละ 59.86 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม ซ่ึงลดลงจำกสัดส่วน
ตน้ทุนขำยรวมของปีก่อนท่ีร้อยละ 60.63 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม เน่ืองจำกบริษทัมีกำรปรับข้ึนรำคำขำย
สินคำ้กลุ่มรักษำเน้ือไมแ้ละกลุ่มก ำจดัแมลงรำดพ้ืน อยำ่งไรก็ตำมบริษทัมีกำรเปรียบเทียบดชันีรำคำกบัสินคำ้
คู่แข่งในกำรก ำหนดกลยทุธ์กำรปรับข้ึนรำคำสินคำ้ เพ่ือใหเ้กิดผลกระทบกบัยอดขำยนอ้ยท่ีสุด ประกอบกบัมี
กำรปรับลดโปรโมชัน่รำยกำรแถมสินคำ้พ่วงกบัสินคำ้ปกติเป็นรำยกำรส่งเสริมกำรขำยอ่ืนๆ แทน อีกทั้งมี
กำรลดตน้ทุนของบรรจุภณัฑบ์ำงรำยกำรโดยท่ียงัคงคุณภำพเช่นเดิม นอกจำกน้ี บริษทัยงัคงมุ่งเนน้กำรขำย
สินคำ้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรำก ำไรสูง  ท ำให้บริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 39.37 ในปี 
2561 เป็นร้อยละ 40.14 ในปี 2562 

บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยในปี 2562 และปี 2561 เท่ำกบั 284.31 ลำ้นบำท และ 279.23 ลำ้นบำท
ตำมล ำดบั ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยในปี 2562 เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 1.82 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 
2561 เน่ืองจำกบริษทัไดมี้กำรขยำยธุรกิจ และมีกำรจดัรำยกำรส่งเสริมกำรขำยในกลุ่มผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑท่ี์
ใชใ้นบำ้นเรือน รวมถึงกลุ่มผลิตภณัฑอ์ำหำรและเคร่ืองด่ืมในห้ำงสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้ชั้นน ำทัว่ประเทศ
มำกข้ึน ส่งผลให้มีค่ำใชจ่้ำยเงินชดเชยรำยกำรส่งเสริมกำรขำยเพ่ิมข้ึน ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรในปี 
2562 และปี 2561 เท่ำกบั 168.56 ลำ้นบำท และ 127.21 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 41.35 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ 32.51 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2561 เน่ืองจำกจ ำนวนพนกังำนท่ีเพ่ิมข้ึน เพื่อรองรับกำร
ขยำยของธุรกิจ และกำรเพ่ิมข้ึนของค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงออกตลำด รวมทั้งสวสัดิกำรพนกังำนท่ีเพ่ิมข้ึน
ตำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่และรำยกำรปรับปรุงทำงบญัชี 

(4) ก าไร 

ก ำไรสุทธิรวมของบริษทั ในปี 2562 เท่ำกบั 171.30 ลำ้นบำทและปี 2561 เท่ำกบั 185.66 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิร้อยละ 10.33 และ 11.43 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย ตำมล ำดบั 
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(5) อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2562 อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 25.53 เป็นร้อยละ 25.84 เน่ืองจำกส่วนของผูถื้อ
หุน้เฉล่ียลดลงจำกกำรจ่ำยปันผลจำกก ำไรสะสมในปี 2561 

ท่ีผำ่นมำ บริษทัมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีชดัเจนในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไร
สุทธิ ประกอบกบักำรพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดในแต่ละช่วง ส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนของปี 2560 - 2562 บริษทัไดมี้กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ผลการด าเนินงาน
ของปี 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

เงนิปันผล 
(ล้านบาท) 

อตัราการ
จ่าย 

2560 176.96 112.50 63.57% 
2561 185.66 375.00 201.98% 
2562 171.30 115.00 67.13% 
เฉลีย่ 177.97 200.00 110.41% 

ส ำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 แบ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผล 2 คร้ัง คร้ังแรก
เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกเป็นเงิน 37.5 ลำ้นบำท และคร้ังท่ี 2 ส ำหรับผล
ประกอบกำรงวด 6 เดือนหลงัเป็นเงิน 75 ลำ้นบำท ส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 
แบ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผล 2 คร้ัง คร้ังแรกเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกและ
จำกก ำไรสะสมเป็นเงิน 300 ลำ้นบำท และคร้ังท่ี 2 ส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลงัเป็นเงิน 75 ลำ้น
บำท ส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 แบ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผล 2 คร้ัง คร้ังแรกเป็น
กำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกเป็นเงิน 37.5 ลำ้นบำท และคร้ังท่ี 2 ส ำหรับผล
ประกอบกำรงวด 6 เดือนหลงัเป็นเงิน 75 ลำ้นบำท 

14.2 ฐานะการเงนิ 

(1) สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ำกบั 1,298.14 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวน 
353.07 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 37.36 โดยมี (1) สินทรัพยห์มุนเวียนมีมูลค่ำ 920.74 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 70.93 ของสินทรัพยร์วม และ (2) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมูลค่ำ 377.39 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.07 ของสินทรัพยร์วม 

สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 300.39 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 48.42 มีสำเหตุมำจำกเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเท่ำกบั 214.77 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 94.64 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 78.77 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2561 จำกกำรเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินเพื่อใช้ในกำรขยำย
ธุรกิจ ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนมีจ ำนวน 457.32  ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 249.68 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ 120.25 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2561  เน่ืองมำจำกยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึนมำกในช่วงไตรมำส 4 
ของปี ในขณะท่ีสินคำ้คงเหลือมีจ ำนวน 236.96 ลำ้นบำท ลดลง 43.13 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 
15.40 เน่ืองจำกในปี 2561 รำคำของวตัถุดิบน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศมีกำรปรับรำคำเพ่ิมสูงข้ึนบริษทัจึงสั่งซ้ือ
วตัถุดิบเพ่ือกกัตุนไวเ้พ่ือป้องกนัวตัถุดิบขำดสต็อก ในส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 52.69 ลำ้นบำท 
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หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 16.23 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2561 เน่ืองจำกบริษทัไดมี้กำรขยำย
ธุรกิจไปยงัอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม และบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั ไดเ้ขำ้ลงทุนในกลุ่มบริษทั ฮอกไกโด ซ่ึงท ำธุรกิจนมพำสเจอร์ไรส์ 

(2) หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 594.91 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 291.60 ลำ้นบำท หรือ
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 96.14 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2561 โดยมีหน้ีสินหมุนเวยีนจ ำนวน 553.28 
ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 268.41 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2561 เน่ืองจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงินท่ีน ำไปใชใ้นกำรขยำยธุรกิจ รวมทั้ง มีรำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้ในกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบและบรรจุ
ภณัฑเ์พ่ิมข้ึน และบริษทัมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ ำนวน 41.63 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 23.19 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลำเดียวกันของปี 2561 จำกกำรส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนตำมกฎหมำยคุม้ครอง
แรงงำนฉบบัใหม่ท่ีเพ่ิมสิทธิกำรตั้งส ำรองเงินชดเชยกำรเลิกจำ้ง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 703.22 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 61.47 ลำ้นบำท หรือ
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 9.58 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2561 เป็นผลมำจำกส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัยกมำ 632.83 ลำ้นบำท บวกกบัก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีจ ำนวน 164.60 ลำ้นบำท รวมทั้ง มีกำรใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์จ ำนวน 
8.23 ลำ้นบำท หักจ่ำยเงินปันผล 2 รอบจ ำนวน 112.51 ลำ้นบำท บวกส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 10.06 ลำ้นบำท คงเหลือส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัจ ำนวน 703.22 ลำ้นบำท 

(3) สภาพคล่องและกระแสเงนิสด 

บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 91.73 ลำ้นบำท ลดลง 31.00 ลำ้น
บำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 25.26 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2561 ประกอบดว้ยก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน จ ำนวน 284.24 ลำ้นบำท สินทรัพย์
ด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน 226.11 ลำ้นบำท และหน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน 65.50 ลำ้นบำท กระแสเงินสดใช้
ไปจำกกิจกรรมลงทุน 31.55 ลำ้นบำท และมีกระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 37.02 ลำ้นบำทซ่ึงมำ
จำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพื่อใชใ้นกำรขยำยธุรกิจ ซ่ึงบริษทัมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สดคงเหลือตน้ปีเท่ำกบั 120.14 ลำ้นบำท ส่งผลให้บริษทัมีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 
214.77 ลำ้นบำท  

ในปี 2562 บริษทัมีอตัรำส่วนสภำพคล่อง 1.66 ซ่ึงลดลงจำกปี 2561 ท่ีมีอตัรำส่วนสภำพคล่องท่ี 2.18 เท่ำ 
จำกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ีน ำไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจของบริษัทย่อยในเครือ และมี
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเพ่ิมข้ึนจำก 1.19 เท่ำเป็น 1.24 เท่ำ สำเหตุจำกมีสินคำ้คงเหลือลดลง  

(4) แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

บริษทัมีนโยบำยกำรบริหำรจดักำรโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมกบัลกัษณะของเงินทุน กล่ำวคือ 
กรณีรำยจ่ำยลงทุนต่ำงๆ ของกำรขยำยโครงกำร บริษทัจะใชแ้หล่งเงินทุนระยะยำว และบริษทัจะใชแ้หล่ง
เงินกูร้ะยะสั้นในกรณีเงินทุนหมุนเวยีน 
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ทรัพยสิ์นของบริษัทมำจำกส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 45.83 และร้อยละ 54.17 
ตำมล ำดบั จะเห็นวำ่ ส่วนของหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินท่ีน ำไปใชใ้นกำรขยำย
ธุรกิจ รวมทั้ง มีรำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้ในกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์เพ่ิมข้ึนและจำกจำกกำรส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนตำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ท่ีเพ่ิมสิทธิกำรตั้งส ำรองเงิน
ชดเชยกำรเลิกจำ้ง จึงให้อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นปรับตวัเพ่ิมข้ึนจำกระดบัเดิมท่ี 0.47 มำเป็น 
0.85 เท่ำ 

ส่วนของผูถื้อหุ้นไดเ้พ่ิมข้ึนจำก 641.75 ลำ้นบำทเป็น 703.22 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 61.47 ลำ้นบำท หรือ
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 9.58 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2561 เน่ืองจำกบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลใหผู้ถื้อ
หุน้เป็นเงิน 112.51 ลำ้นบำท เม่ือรวมกบัก ำไรเบ็ดเสร็จรวมจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีจ ำนวน 164.60 ลำ้น
บำท และมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ ์จ ำนวน 8.23 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้ริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 

14.3 ปัจจยัและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมผีลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

กำรด ำเนินธุรกิจในสภำวกำรณ์ปัจจุบนั ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจอยำ่งรวดเร็ว จึงท ำ
ให้บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อปัจจยัทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร ท่ีอำจจะส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนและ
ฐำนะกำรเงินในอนำคต ซ่ึงปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอำจมีผลตอ่กำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

(1) การพฒันาผลติภัณฑ์ 

กำรเสนอสินคำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำยเป็นหน่ึงในปัจจยัส ำคญัท่ีผลกัดันควำมส ำเร็จของบริษทัมำโดย
ตลอด ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่จ ำเป็นตอ้งมีกำรเสนอรูปใหม่ๆ ออกสู่ตลำดอยำ่งต่อเน่ืองแมจ้ะเป็นผลิตภณัฑ์
เดิม ทั้งน้ีเพ่ือกระตุน้ยอดขำยในช่วงหลงัจำกออกขำยจนเป็นท่ีนิยมติดตลำดแลว้ ผูบ้ริหำรจึงพยำยำมท่ีจะเพ่ิม
จ ำนวนสินคำ้ท่ีมีเสนอให้กบัผูบ้ริโภค ทั้งจำกกำรเพ่ิมขนำดบรรจุภณัฑ์ของสินคำ้เดิมและจำกกำรพฒันำ
สินคำ้ใหม่ โดยกำรใชป้ระโยชน์จำกสตอ็กวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์ใชอ้ยูใ่หม้ำกท่ีสุด เพ่ือลดควำมเส่ียงท่ีจะ
เกิดสต็อกคงคำ้งเคล่ือนไหวชำ้ หรือระบำยออกไปไม่ไดถ้ำ้หำกผลิตภณัฑ์ใหม่ไม่ประสบควำมส ำเร็จดงัท่ี
คำดหวงั ซ่ึงกำรพฒันำผลิตภณัฑ์อยำ่งต่อเน่ือง จะช่วยบริษทัเขำ้ถึงควำมตอ้งกำรท่ีมีอยูเ่ดิมและช่วยเพ่ิมกำร
กระจำยสินคำ้ให้ครอบคลุมร้ำนคำ้ปลีกมำกข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรขำยให้กบับริษทัต่อไป ทั้งน้ีทำง
บริษทัไม่มีสินคำ้เสนอและเขำ้ถึงตลำดใหม่ๆ ท่ีบริษทัยงัไม่สำมำรถเขำ้ถึงไดใ้นปัจจุบนั 

(2) การขยายธุรกจิเพ่ือกระจายความเส่ียง 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ก ำจัดแมลง ภำยใตต้รำสินคำ้ “เชนไดร้ท์” เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทั โดยมี
สดัส่วนยอดขำยประมำณร้อยละ 70 ของยอดขำยรวม กำรท่ีบริษทัพ่ึงพำรำยไดห้ลกัจำกกลุ่มผลิตภณัฑก์ ำจดั
แมลง อำจท ำใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั หำกผลิตภณัฑก์ ำจดัแมลงไม่ไดรั้บ
ควำมนิยมจำกผูบ้ริโภค จำกเทคโนโลยีหรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีอำจเปล่ียนแปลงไป  ดว้ยเหตุน้ีบริษทั
จึงพยำยำมท่ีจะขยำยธุรกิจไปยงัผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดภำยใตต้รำสินคำ้ “ทีโพล”์ ใหม้ำกข้ึนและครบวงจร 
นอกจำกน้ี บริษัทยงัมีกำรขยำยธุรกิจไปยงักลุ่มผลิตภณัฑ์อำหำรและเคร่ืองด่ืม โดยผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสงอบกรอบและอบเกลือ ภำยใตต้รำสินคำ้“มำรูโจ”้  และผลิตภณัฑน์มพำสเจอร์ไรส์ ภำยใต้
ตรำสินคำ้ “HOKKAIDO” เพ่ือเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงและยงัสำมำรถช่วยขยำยธุรกิจดว้ย  
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(3) พฒันาช่องทางการจ าหน่าย  

หลงัจำกท่ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งผูแ้ทนจ ำหน่ำยเขตไดค้รอบคลุม 77 จงัหวดัทัว่ประเทศในช่วงเดือนธนัวำคม 
2546 ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของบริษทัโดยรวม จึงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน โดยเฉพำะในเขตภูมิภำคท่ีไดรั้บกำร
สนบัสนุนจำกผูแ้ทนจ ำหน่ำยท่ีมีควำมคุน้เคย และควำมช ำนำญพ้ืนท่ีในแต่ละเขต กำรเติบโตของยอดขำยใน
เขตนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเป็นแรงส ำคญัในกำรผลกัดนัให้บริษทัมีรำยไดสู่้ระดบัท่ีสูงกวำ่ 1,000 
ลำ้นบำทต่อปี นอกจำกน้ีในปี 2549 บริษทัยงัไดว้ำงแผนในกำรขยำยตลำดเคมีเกษตร และตลำดส่งออกเพ่ือ
เพ่ิมยอดขำย โดยกำรใชค้วำมรู้ควำมช ำนำญดำ้นเคมีป้องกนั และก ำจดัแมลง และใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิมแลว้
เป็นฐำนในกำรเจำะเขำ้ไปในตลำดดงักล่ำว ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัหำทีมงำนบุคลำกรผูมี้ควำมเช่ียวชำญในตลำด
สินคำ้ดงักล่ำวเขำ้มำร่วมงำนในปี 2549 นอกจำกประเทศไทยแลว้ บริษทัยงัเพ่ิมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยและ
ขำยผลิตภณัฑใ์นต่ำงประเทศดว้ยโดยในปี 2552 บริษทัไดล้งทุนก่อตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศออสเตรเลีย เพื่อ
ส่งเสริมและขยำยช่องทำงกำรส่งออกสินคำ้ไปยงัประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงกำรจดัตั้งแผนก
ใหม่เพ่ือกำรส่งออกสินคำ้ไปยงัประเทศภูมิภำคอำเซียน โดยไดจ้ดัหำทีมงำนบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญใน
ตลำดภูมิภำคอำเซียนเขำ้มำร่วมงำนและบริษทัท ำกำรตลำดในตลำดต่ำประเทศดว้ยกำรจดัหำผูแ้ทนจ ำหน่ำย
ทอ้งถ่ินเพ่ือใหน้ ำผลิตภณัฑเ์ขำ้ถึงตลำดไดม้ำกข้ึน ซ่ึงทำงบริษทัจะเป็นผูก้  ำหนดแนวทำงและกลยทุธ์ โดยมีผู ้
จดัจ ำหน่ำยปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสภำพวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะท ำให้ยอดกำรส่งออกใน
อนำคตเพ่ิมข้ึนตำมแผนกำรขยำยธุรกิจ ในปัจจุบนัมีนโยบำยแบ่งพ้ืนท่ีและขยำยจ ำนวนผูแ้ทนจ ำหน่ำย เพ่ือ
ผลกัดนักำรกระจำยใหมี้ประสิทธิภำพเชิงลึกยิง่ข้ึน 

(4) ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

จำกกำรท่ีอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อกำรอุปโภคและจำกกำรท่ีบริษทัได้มีกำรขยำยธุรกิจไปยงักลุ่ม
ผลิตภณัฑ์อำหำรและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงในแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรมมีภำวะกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงมำกทั้งในตลำด
สเปรยก์ ำจดัแมลงและตลำดผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด รวมทั้งกลุ่มผลิตภณัฑอ์ำหำรและเคร่ืองด่ืม บริษทัจึง
ไดมี้กำรจดัรำยกำรส่งเสริมกำรขำยในกลุ่มผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑท่ี์ใชใ้นบำ้นเรือน รวมถึงกลุ่มผลิตภณัฑอ์ำหำร
และเคร่ืองด่ืมในหำ้งสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้ชั้นน ำทัว่ประเทศมำกข้ึนโดยจะพิจำรณำก ำลงัซ้ือของผูอุ้ปโภค
และบริโภคกลุ่มเป้ำหมำย และรำคำของสินคำ้ทดแทนหรือสินคำ้ของคู่แข่งเป็นหลกัเพ่ือกำรแข่งขนัและเพ่ิม
ระดบัยอดขำย จึงมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัพอสมควร บริษทัจึงไดว้ำงแผนลดควำมเส่ียงดว้ย
กำรรุกเขำ้สู่ตลำดใหม่และผสมผสำนกำรน ำผลิตภณัฑใ์หม่เขำ้สู่ตลำดใหญ่บำ้งเล็กบำ้ง โดยใชข้อ้ไดเ้ปรียบ
ของตรำสินคำ้ท่ีเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคอย่ำงดีแลว้ และสร้ำงเครือข่ำยกำรกระจำยสินคำ้ให้ไดลึ้กและ
ทัว่ถึงในเวลำท่ีสั้นท่ีสุด 
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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 28 กุมภำพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทั้ง กำรกระท 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 
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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) รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

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  
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2562 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
 
2559 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 
 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2555 - 2556 
 
2553 - 2555 
2552 - 2553 
2546 - 2553 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร และ  
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ. สตำร์ค คอร์เปอเรชัน่  
Stark Investment Corporation Limited 
บจก. พีดีทีแอล เทรดด้ิง 
 
บจก. ไทย คอปเปอร์ร็อด 
บจก.  เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่
แนล (ไทยแลนด)์   
บจก. เอม็ เอม็ แอล ทรำนสปอร์ต  
บจก. คอนเนคชัน่เลทดเ์ซอร์วสิ  
 
บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)  
บมจ. จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำ
ภำคตะวนัออก  
กลุ่มโรงพยำบำลบำงปะกอก  
บมจ. ยำนภณัฑ ์ 
บมจ. ประสิทธ์ิพฒันำ  

ผลิตและจ ำหน่ำยสำยไฟ 
Holding Company 
จ ำหน่ำยวสัดุอุปกรณ์ทำงดำ้น
พลงังำน 
ผลิตลวดทองแดง 
ผลิตและจ ำหน่ำยสำยไฟ 
 
บริกำรขนส่ง 
เช่ือม กลึง โลหะท ำผลิตภณัฑ ์เพื่อ
บริกำรงำนปิโตรเลียม 
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 

78  ไม่มี 2557 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน, กรรมกำรอิสระ 
และประธำนอนุกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

บมจ. บีเอม็พี เอน็เนอร์ยี ่ 
 
 
 
 

ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
 
 
 
 

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

-  ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยั



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 3 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวนหุ้น 
(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลำ ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

Independent Director 2555 - ปัจจุบนั 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
2559 - ปัจจุบนั 
 
 
2549 - ปัจจุบนั 
 
2542 - ปัจจุบนั 
 
2551 - 2557 
 
2553 - 2557 
2546 - 2557 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
อิสระ 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
อิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรและประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) 
บมจ. เอกรัฐวศิวกรรม 
 
บจก. ว ีซี เค โซลูชัน่  
 
 
บมจ. วคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์
 
บมจ. จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล 
 
บจก. ไทยพรีเมียร์ลีก 
 
บจก. เพียวสัมมำกร ดิเวลลอปเมน้ท ์
บมจ. ระยองเพียวรีฟำยเออร์ 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 
 
รับจำ้งเป็นที่ปรึกษำโครงกำรบริษทั
ต่ำงๆ และรับปรึกษำเร่ืองสถำบนั
กำรเงิน 
วสัดุก่อสร้ำง 
 
ธุรกิจโทรคมนำคม และเทคโนโลยี
ส่ือสำร 
บริษทับริหำรกำรจดักำรแข่งขนั
ฟุตบอลลีกอำชีพ 
พฒันำธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
พลังงำนและสำธำรณูปโภค (โรง
กลัน่น ้ ำมนั) 

โคลมัเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
-  ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ คณะพำณิชย์
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 

45 ไม่มี 2561 - ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 
 
 
2561 - 2562 
 

กรรมกำร 
ทนำยควำมหุน้ส่วน 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน, กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำร 
 

บมจ. ไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ 
บจก. กุดัน่ แอนด ์พำร์ทเนอร์ส 
บมจ. สตำร์ค คอร์เปอเรชัน่  
บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) 
 
บมจ.  เซเวน่ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พำวเวอร์  
 

ผลิตและจ ำหน่ำยแผน่เหลก็ 
กฎหมำย 
ผลิตและจ ำหน่ำยสำยไฟ 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
 
ตวัแทนนำยหนำ้ในกำรจดัจ ำหน่ำย
แก๊ส LPG พลงังำนทำงเลือก และ

-  ปริญญำโท นิติศำสตร์ (ภำษีอำกร)
มหำวทิยำลยั วอชิงตนั 

-  ปริญญำตรี นิติศำสตร 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-  หลกัสูตร Executive Development 
Program SET 

-  หลกัสูตรนกับริหำรระดบัสูง 
“ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม” (นมธ) รุ่นท่ี 5 



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 

Director  
 
2556 - 2561 
 
2549 - 2556 
2555  
 
2555 
 
2555 

 
 
ทนำยควำมหุน้ส่วน 
 
ทนำยควำมหุน้ส่วน 
กรรมกำร และประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร 

 
 
บจก. ฮนัตนั แอนด ์วลิเล่ียมส์ (ไทย
แลนด)์  
บจก. เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี 
บมจ. จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำ
ภำคตะวนัออก  
บมจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 
 
บจก. ประปำบำงปะกง  
บจก. ประปำฉะเชิงเทรำ  
บจก. ประปำนครสวรรค ์

วทิยส่ืุอสำรโทรคมนำคม และ 
Internet of Things (IoT) 
กฎหมำย 
 
กฎหมำย 
จ ำหน่ำยน ำดิบ  น ้ ำประปำ 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำสะอำด ออกแบบ 
ก่อสร้ำง 
ผลิตและน ้ำประปำบำดำล 

-  หลกัสูตร Global Business Leaders 

4. นายประจักษ์ ต้ังคารวคุณ 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั 
Mr. Prachak Tangkaravakoon 
Director 
 

74 800 หุน้ 
(0.00 %) 

2562 - ปัจจุบนั 
 
2562 - ปัจจุบนั 
 
2562 - ปัจจุบนั 
 
2562 - ปัจจุบนั 
 
2562 - ปัจจุบนั 
 
2561 - ปัจจุบนั 
 

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร 
 

บจก. ทีโอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล เบฟ
เวอเรจส์ กรุ๊ป จ ำกดั 
บจก. ฮอกไกโด โมริโมโตะ 
 
บจก. ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน่แนล 
แฟรนไชส์  
บจก. ทีทีดี โฮลด้ิง 
 
บจก. ทีโพล ์โปรเฟสชัน่แนล อินเตอร์
เนชัน่แนล 
บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ 
 

ผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภคและ
บริโภค 
ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมทุกชนิด 
ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมทุกชนิด 
ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมทุกชนิด 
ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำยำท ำควำม
สะอำดทุกชนิด 
ผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้บริโภคทั้ง
ปวง อำทิ นม และขนม 

-  ป ริญญำวิทยำศ ำสต ร์ ดุษ ฎีบัณ ฑิต
กิตติมศกัด์ิ สำขำวิชำเคมี มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยรีำชมงคลกรุงเทพ 

-  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 

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

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

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 
คอร์ปอเรชัน่  

ผลิตและจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิตเขม็ขดันิรภยั 
ผลิตและจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
ผลิตสีน ้ำมนัชกัเงำ และสำรเคลือบ
ประเภทเดียวกนั และน ้ำมนัทำไม ้
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
กำรบริกำรดำ้นอำหำรในภตัตำคำร/
ร้ำนอำหำร 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
ผลิตและจ ำหน่ำยกำวอลัคิล ลำเทกซ ์
จ ำหน่ำยสีชนิดต่ำงๆ 
ผลิตกระดำษทรำยน ้ำ 
 

5. นายวนรัชต์ ต้ังคารวคุณ 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั 
Mr. Vonnarat Tangkaravakoon 
Director 

48 481,600 หุน้ 
(0.16 %) 

2562 - ปัจจุบนั 
 
2562 - ปัจจุบนั 
 
2562 - ปัจจุบนั 
 
2562 - ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 

บจก. ทีโอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล เบฟ
เวอเรจส์ กรุ๊ป 
บจก. ฮอกไกโด โมริโมโตะ 
 
บจก. ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน่แนล 
แฟรนไชส์  
บจก. ทีทีดี โฮลด้ิง 

ผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภคและ
บริโภค 
ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมทุกชนิด 
ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมทุกชนิด 
ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรและ

-  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 

 
2562 - ปัจจุบนั 
 
2561 - ปัจจุบนั 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
2541 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 
 
2558 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั 

 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
ประธำนบริษทั และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

 
บจก. ทีโพล ์โปรเฟสชัน่แนล อินเตอร์
เนชัน่แนล  
บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ 
 
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  
 
บมจ. สตำร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ  ำกดั  
บจก. ทีมเอ โฮลด้ิง 2  
 
บจก. ทีโอเอ  
 
บจก. ทีโอเอ ออโต ้เซลส์  
บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดสัตรีส์  

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด 
ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำยำท ำควำม
สะอำดทุกชนิด 
ผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้บริโภคทั้ง
ปวง อำทิ นม และขนม 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิตและจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
ผลิตและจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
ผลิตสีน ้ำมนั สำรเคลือบ 
ผลิตและจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
ผลิตและจ ำหน่ำยสีประเภทต่ำงๆ 
น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑสี์ทำ
อำคำร และเคมีภณัฑ ์
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
บริกำรขนส่ง 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยสำยไฟ 
ซ้ือและจดักำรเช่ำซ้ือแลกเปล่ียน
ทรัพยสิ์น ธุรกิจเงินทุน 
เช่ำและด ำเนินกำรเก่ียวกบั
อสังหำริมทรัพย ์
ตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต ์
ผลิตและจ ำหน่ำยกำวอลัคิล, ลำเทกซ์ 



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 
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. ทีมเอ 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 
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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 ์
ขำยส่งเคร่ือง และอุปกรณ์ 
ซ้ือและขำยอสังหำริมทรัพย ์
โรงงำนผลิตน ้ำตำล 
ขำยส่งสีทำน ้ำมนัชกัเงำ และแลก
เกอร์ 

6. นายแพทย์ณรงค์ฤทธ์ิ ต้ังคารวคุณ 
กรรมกำร 
Dr. Narongrit Tangkarawakoon 
Director 

52 ไม่มี 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 ์
 
ผลิตและจ ำหน่ำยทินเนอร์ และกำว 
ผลิตและจ ำหน่ำยทินเนอร์ และกำว 
กำรแพทย ์
 
กำรแพทย ์

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

- หลกัสูตร FSD 32/2561 จำก Thai-IOD 
- หลัก สู ตร  ก ำ ร ลดคว ำม สูญ เ สี ย  7 
ประกำร  จ ำกสถำบัน เ พ่ิมผลผลิต
แห่งชำติ 

7. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล  
กรรมกำร และผูช่้วยรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรสำยพำณิชย ์
Mr. Narin Trisukosol  
Director and Assistant Deputy 
Chief Commercial Officer 

37 5,950,000 
หุน้ 

(1.98%) 

2561 - ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
2553 - 2560 
 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร และผูช่้วยรอง
กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยพำณิชย ์
ผูจ้ดักำรส่วนพฒันำธุรกิจ    
                     

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

ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองสินคำ้
บริโภคทั้งปวง อำทิ นม และขนม
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 

-  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัย นิวคำสเซิล  ประเทศ
ออสเตรเลีย 

-  ป ริ ญญ ำ ต รี  บ ริ ห ำ ร ธุ ร กิ จ  ส ำ ข ำ
กำรตลำด มหำวทิยำลยั อสัสัมชญั 

-  หลักสูตร Microsoft Project 2016 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวนหุ้น 
(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลำ ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

2556 - 2559 ท่ีปรึกษำ  
  

บจก. อีเก้ิลกอลฟ์  ประกอบธุรกิจใหเ้ช่ำอำคำร Managing Projects 
หลกัสูตร DCP 254/2561 จำก Thai-IOD 

8. นายสัตวแพทย์สมชาย เลาะห์วีระ
พานิช 
กรรมกำร 
Dr. Somchai Laohverapanich 
Director 

64 ไม่มี 2562 - ปัจจุบนั 
 
2558 

กรรมกำร 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บจก. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)  
บจก. ดูปองท ์(ประเทศไทย)  

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี สัตวแพทยศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

9. นายธงชัย เจริญกุลเมธี 
กรรมกำร, ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
และรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
พำณิชย ์(รักษำกำร) 
Mr. Thongchai Charoenkulmetee 
Director, Chief Executive Officer 
and Chief Commercial Officer 
(Acting) 

57 ไม่มี 2562 - ปัจจุบนั 
  
2559 - 2562 
2558 - 2559 
 
2553 - 2557 
 
2550 - 2552 
2543 - 2550 
 
2543 - 2545 

กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยจดัจ ำหน่ำย 
กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
ปฏิบติักำร  
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำช่องทำง
จดัจ ำหน่ำย 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำย (TT, MT, 
Distributors) 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำช่องทำงจดั
จ ำหน่ำย 

บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) 
บจก. ไอ.พี. เทรดด้ิง 
บจก. รำชำชูรส  
 
บจก. แดร่ี พลสั 
 
บมจ. นิวทริ คริเอท  
บจก. แดร่ี พลสั จ ำกดั 
 
บจก. แดร่ี พลสั จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
จ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภคบริโภค 
ผลิตผงชูรสแท ้ตรำชอ้น 
 
ผลิตนมและนมเปร้ียว ย ูเอช ที  
 
ผลิตอำหำรแช่แขง็ 
ผลิตนมและนมเปร้ียว ย ูเอช ที  
 
ผลิตนมและนมเปร้ียว ย ูเอช ที  

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
มหำวทิยำลยัมหำวทิยำลยัขอนแก่น   

-  ปริญญำตรี สำขำจิตวทิยำ อุตสำหกรรม 
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

-  หลกัสูตร DCP 286/2562 จำก Thai-
IOD 

10. นายสาธิต จิรกุลสมโชค  
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
ปฏิบติักำร 
Mr. Satit Jirakulsomchok 

46 ไม่มี 2560 - ปัจจุบนั 
 
2558 - 2560 
 
2556 - 2558 

ร อ ง ก ร รมก ำ ร ผู ้จั ด ก ำ ร ส ำ ย
ปฏิบติักำร 
กรรมกำร 
 
ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำยปฏิบติักำร 

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

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิตและออกแบบเคร่ืองจกัร และ
โครงสร้ำงเหลก็ 
ผลิตโครงสร้ำงเหลก็ 

- ป ริ ญญ ำ โ ท  เ ท ค โ น โ ล ยี ก ำ ร จั ด
กำรพลังงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลำ้ธนบุรี 

- ปริญญำตรี วศิวกรรมเคมี 
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 
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เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 10 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวนหุ้น 
(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลำ ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

Chief Operation Officer 2555 - 2556  ผูจ้ดักำรทัว่ไป บจก.  อำร์ซี แอนด ์อำร์ซี  น ำเขำ้และขำยอำหำร 
11. นายวัชระ สุวัฒน์วรพงษ์  
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
สำยพฒันำธุรกิจ  
Mr. Watchara Suwatwalapongs 
Chief Business Development 
  

44 12,600 หุน้ 
(0.00%) 

2562 - ปัจจุบนั 
 
2559 - 2562 
 
 
2559 - 2559 
 
 
 
2551 - 2559 
 
2548 - 2551 
 
 
2546 - 2548 
 
2543 - 2546 
 
2543 - 2543 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
พฒันำธุรกิจ 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจอำหำร
และเคร่ืองด่ืม 
 
ผูจ้ดักำรทัว่ไป กลุ่มธุรกิจ
เคร่ืองมือไฟฟ้ำ 
 
 
ผูจ้ดักำรส่วนธุรกิจอำเซียนและ
ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำดกำรคำ้ 
 
 
ผูจ้ดักำรขำยและกำรตลำด 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 
 
เจำ้หนำ้ท่ีประสำนงำน
กำรตลำด 

บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)  
บจก. ไดเวอร์ซ่ี ไฮยนี (ประเทศไทย)  
 
 
บจก. โรเบิร์ต บ๊อช (ประเทศไทย)  
 
 
 
บจก. ดูปองท ์(ประเทศ 
ไทย) 
บจก. พีแซท คสัสัน(ประเทศไทย)  
 
 
บจก. เบทำโกร ฟู้ดส์ (กลุ่มบริษทัเบทำ
โกร) 
บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
(เทสโก ้โลตสั) 
บจก. คำร์กิลลส์ยำม 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
จ ำหน่ำยเคมีภณัฑท์  ำควำมสะอำด 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือในกำรท ำ
ควำมสะอำด 
จ ำหน่ำยสินคำ้ประเภทเคร่ืองมือ
ไฟฟ้ำ, อะไหล่รถยนต ์และ อุปกรณ์
ระบบรักษำควำมปลอดภยัและกำร
ส่ือสำร 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
ผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ประเภท
อุปโภคบริโภคทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ 
กลุ่มธุรกิจอำหำร 
 
ด ำเนินธุรกิจคำ้ปลีกในรูปแบบ
ไฮเปอร์มำร์เก็ต (Hypermarket) 
ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรปุ๋ย อำหำร
สัตว ์

- ป ริ ญญ ำ โ ท  บ ริ ห ำ ร ธุ ร กิ จ  ( MBA) 
กำรตลำด มหำวทิยำลยัศรีปทุม 

- ป ริ ญญ ำ ต รี   วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ บัณ ฑิ ต 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

- โปรแกรมพิเศษ: 2004 “TQM (กำรจดักำร
คุณภำพโดยรวม)” จำกกลุ่มบริษทัเบทำ
โกร 

- โปรแกรมพิเศษ: 2004 “กำรจดักำรบญัชี
หลัก” จำกสมำคมกำรตลำด (ประเทศ
ไทย) 

- โปรแกรมพิเศษ: 2006 “กำรตลำดกำรคำ้” 
จำก Marcus Evans professional Training 

- โปรแกรมพิเศษ: 2007 “กำรบริหำรกลุ่ม
ผลิตภณัฑร์วม” จำก ECR ประเทศไทย 

- กำรฝึกอบรมกำรขำยพ้ืนฐำน 2009 จำก 
บริษทั ดูปองท ์(มำเลเซีย) 

- โปรแกรม Six Sigma program (Green 
Belt): 2009 & Six Sigma Green belt 
certified จำก บริษทั ดูปองท ์(สิงคโปร์)  

- ทักษะกำรฝึกสอนกำรขำย ABC and 
Manager coaching: 2010 จำก บริษทั ดู
ปองท ์(CMS) 

- หลกัสูตร7 Habits (PacRim): 2012 



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 11 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

จ านวนหุ้น 
(สัดส่วน) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลำ ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

- หลัก สู ต ร  Crucial Conversation 
(PacRim): 2012 

- หลกัสูตร Challenger Sale training : 2014 
- หลกัสูตร Winning Partnership program : 

Shanghai, China 
- หลกัสูตร SkillSoft : 2018 
- หลกัสูตร Commercial Excellence : 2018 
- หลกัสูตร SL II training : Mumbai, India : 

2018 
12. นายชาญเดช ป้ันตระกูล  
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 
Mr. Chandech Pantrakul 
Accounting Manager 

51 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 

13. นายเถกงิพล เหล่าพิสุทธ์ิ 
เลขำนุกำรบริษทั และรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรสำยบริหำร 
Mr. Thakerngbol Laobisuddhi 
Company Secretary and Chief 
Financial Officer 

43 ไม่มี 2561 - ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
 
2546 - 2547 
 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
เลขำนุกำรบริษทั และรอง
กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยบริหำร 
นกัวเิครำะห์อำวโุส 

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

ผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้บริโภคทั้ง
ปวง อำทิ นม และขนม 
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑก์ ำจดัแมลง 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑ ์
 
สถำบนักำรเงิน 

- ป ริญญ ำ โท  บ ริ ห ำ ร ธุ ร กิ จ ก ำ ร เ งิ น 
University of Exeter องักฤษ  

- ป ริญญ ำ ต รี  บ ริ ห ำ ร ธุ ร กิ จ ก ำ ร เ งิ น 
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 2562 

  
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 (HFB) 
1. นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร 
3. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธ์ิ กรรมกำร 
4. นำยนรินทร์ ตรีสุโกศล กรรมกำร 

 
 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ทโีพล์ โปรเฟสช่ันแนล อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (TPP) 
1. นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร 



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 4 หนำ้ 1 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน  

และหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทั 

บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ไดแ้ต่งตั้งให้บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล 
ออดิท จ ำกดั เพื่อท ำหนำ้ท่ีปฏิบติังำนเป็นหวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยใน ซ่ึงนำงสำวมนพนัธ์ ภูมิรัตนจรินทร์ เป็นผูรั้บ
มอบหมำยจำกบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั ให้เป็นผูดู้แลงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี  
ช่ือ-ช่ือสกลุ นำงสำวมนพนัธ์ ภูมิรัตนจรินทร์ 

ต ำแหน่ง  ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน 

คุณวฒิุกำรศึกษำ  - ปริญญำโท หลกัสูตรบญัชีมหำบณัฑิต สำขำวชิำบญัชีบริหำร คณะพำณิชยศ์ำสตร์และกำร
บญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 - ปริญญำตรี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สำขำกำรบญัชี คณะบญัชี มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ประกำศนียบตัร - วฒิุบตัรผูต้รวจสอบอิสระ กลุ่มบริษทั SME (CAC SME Independent Auditor Certification) 

จำก Thai-IOD 
- วฒิุบตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน IACP (Internal Auditing Certificate Program) จำก FAP 
- ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย (CPIAT) 

ประวติักำรอบรม - กำรตรวจสอบและขอ้ควรพิจำรณำในกำรตรวจสอบเม่ือกิจกำรใชค้อมพิวเตอร์ประมวลผล
 ขอ้มูล รุ่นท่ี 2/2561 จำก FAP 
- นกับญัชีภำษีอำกร (เตม็หลกัสูตร) จำก FAP 
- 108 ปัญหำ VAT ภำษีกำรรับมรดก ภำษีเงินไดจ้ำกกำรรับใหโ้ดยเสน่หำ และ Update 
 กฎหมำยภำษีใหม่ปี 2557-2558 จำกกรมสรรพำกร 
- โครงกำรอบรมเพื่อรับวฒิุบตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นท่ี 17 จำก FAP 
- พฒันำศกัยภำพส ำนกังำนบญัชีสู่เกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพ จำก DBD 
- Business Management for Internal Audit ในยคุ Digital 4.0 รุ่น 6 จำก FAP 
- กำรเตรียมตวัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภำยใน “Working Paper for Better Corruption 
 Prevention” จำก Thai-IOD 
- Financial Statements Review for Internal Auditor รุ่นท่ี 1/2560 จำก FAP 
- ผูท้  ำบญัชีปฏิบติัใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย คร้ังท่ี 1/2560 จำกกรมสรรพำกร 
- IPO Focus “Effective Internal Control for Success IPO” จำก Thai-IOD 
- เจำะลึกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน NPAE พร้อมประเด็นท่ีแตกต่ำงกบั IFRS for SME 
 จำก FAP 
- กำรตรวจสอบภำยในแบบบูรณำกำร (Integrated Audit) 1/2561 จำก FAP 
- Pre-CIA course จำกจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock market จำก TSI 
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เอกสำรแนบ 4 หนำ้ 2 

 
 
 

เอกสำรแนบ 4 
รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์น 

 
 
 

ไม่มี



บริษทั   เชอร์วูด้  คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (มหำชน)                
 

เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 1 

 
 
 
 

เอกสำรแนบ 5 
อ่ืนๆ  

 
 
 

ไม่มี 


