บริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษทั เชอร์ วู้ด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

สารบัญ
หัวข้ อ

หน้ า

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

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ปั จจัยควำมเสี่ ยง
ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอื่น

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

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด มหำชน (“บริ ษทั ”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเคมี
เคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรื อน อุตสำหกรรม สำธำรณสุ ขชุมชน และเคมีเกษตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2538
ด้วยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บำท โดยกลุ่มบริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ซึ่ งประมูลซื้ อ
ธุรกิ จเคมีเคหะภัณฑ์บำงส่ วนจำกบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จำกัด ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและ
กำจัดปลวกเชลล์ไดร้ท์ (Shelldrite) ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดอเนกประสงค์ทีโพล์ (Teepol) แชมพูสุนขั เชนกำร์ ด
(Chaingard) กลุ่มสำรกำจัดแมลงสำธำรณสุ ขชุมชนวำโปน่ำ (Vapona) และน้ ำยำฉี ดหรื อแช่รักษำเนื้ อไม้ดีวำเทิร์น
(Devatern) บริ ษทั เริ่ มรับโอนกิจกำร และดำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2539 โดยมีทีมงำนเคมีเคหะภัณฑ์ของ
บริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จำกัด เป็ นผูบ้ ริ หำร และต่อมำได้เข้ำร่ วมเป็ นผูถ้ ือหุ ้น ในช่วงปี 2544 บริ ษทั ได้เริ่ ม
แผนงำนกำรเปลี่ยนเครื่ องหมำยกำรค้ำของผลิตภัณฑ์ “เชลล์ไดร้ท์” เป็ น “เชนไดร้ท์” เมื่อสิ ทธิ กำรใช้เครื่ องหมำย
กำรค้ำเชลล์ไดร้ท์สิ้นสุ ดลง ต่อมำบริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 60,000,000 บำท และ 120,000,000
บำท ตำมลำดับ และเมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2547 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด และเพิ่มทุน
จดทะเบียนจำก 120,000,000 บำท เป็ น 150,000,000 ล้ำนบำท โดยกำรนำหุน้ สำมัญใหม่เสนอขำยให้กบั ประชำชน
ทัว่ ไป พร้อมกับนำบริ ษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ใหม่ และเริ่ มทำกำรซื้ อขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนในตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2547 ในปี 2552 บริ ษทั ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิ
คอล ออสตรำเลเซีย จำกัด ขึ้นในประเทศออสเตรเลีย เพื่อส่ งออกสิ นค้ำไปยังต่ำงประเทศ และให้ผบู ้ ริ โภคมีควำม
เชื่อมัน่ ในสิ นค้ำของบริ ษทั มำกขึ้น และในปี 2557 บริ ษทั เริ่ มส่งออกสิ นค้ำไปยังกลุ่มประเทศอำเซียน อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษทั ยังคงขยำยธุ รกิจต่อเนื่ อง โดยในปี 2561 และปี 2562 บริ ษทั จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอเรจ จำกัด เพื่อดำเนิ นธุรกิจสิ นค้ำประเภทบริ โภคต่ำงๆ และบริ ษทั ทีโพล์ โปรเฟสชัน่ แนล อินเตอร์ เนชัน่
แนล จำกัด เพื่อรองรับกำรดำเนินธุรกิจสิ นค้ำประเภททำควำมสะอำดแบบครบวงจร ตำมลำดับ สำหรับในปี 2562
บริ ษทั ได้ทำกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ เป็ นหุน้ ละ 0.50 บำท และเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 232,500,000 บำท โดยกำร
ออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 165,000,0000 หุ ้น นอกจำกนั้น บริ ษทั ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ ม
ของบริ ษทั ตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ ้น และใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ พนักงำนบริ ษทั (ESOP-W1) จำนวนไม่เกิ น
15,000,000 หน่วย
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วิสัยทัศน์
(Vision)
. “มุ่งมัน่ สู่กำรเป็ นองค์กรชั้นนำที่ผลิตและจัดจำหน่ำยสิ นค้ำคุณภำพสูง
เพื่อเพิ่มคุณภำพชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในระดับสำกล”
พันธกิจ (Mission)
“ใส่ใจในกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำอย่ำงพิถีพิถนั ถึงคุณภำพสูงสุด เพื่อนำองค์กรสู่ควำมเป็ นผูน้ ำ และบรรลุ
ควำมพึงพอใจสูงสุดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ำย”
วัฒนธรรมองค์ กร (Core Value)
A : Agility
เร็ ว : ควำมเร็ วและควำมถู กต้อ ง
ในกำรทำงำน ทันต่อตลำด เพรำะ
เรำอยูใ่ นธุรกิจที่เป็ น Fast Moving

B : Bold
กล้ า : กล้ำ ที่ จ ะคิ ด กล้ำ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง กล้ำที่จะพูด รวมถึง
กล้ำที่จะยอมรั บ กำรเปลี่ ยนแปลง
กล้ำที่จะยอมรับควำมแตกต่ำง เพื่อ
ผลลัพท์ เพื่อ เป้ ำหมำยสู ง สุ ดของ
องค์กร

C : Care
ใส่ ใจ : คำนึงถึงผูบ้ ริ โภคและลูกค้ำ
รวมถึง ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมใน
กำรท ำงำนทั้ง ตนเอง ส่ วนรวม
และสังคม

1.1 ความเป็ นมาและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญและบริษัทย่ อยระหว่ างปี 2558-2562
ปี พ.ศ. 2558
- ได้รั บ รำงวัล อย. ควอลิ ต้ ี อวอร์ ด ปี 2558 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง
สำธำรณสุข
- ได้รับเกียรติบตั รรับรอง “อุตสำหกรรมสี เขียว ระดับที่ 3” ระบบสี เขียว (Green System) จำกกระทรวง
อุตสำหกรรม
ปี พ.ศ. 2559
- ได้รั บ รำงวัล อย. ควอลิ ต้ ี อวอร์ ด ปี 2559 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง
สำธำรณสุข
- ครบรอบบริ ษทั 20 ปี
ปี พ.ศ. 2560
- ได้รั บ รำงวัล อย. ควอลิ ต้ ี อวอร์ ด ปี 2560 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง
สำธำรณสุข
- ได้รำงวัลดี เด่นประเภทรำงวัลบริ ษทั จดทะเบี ยนด้ำนผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2560 (Best Company
Performance Awards 2017) จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับรำงวัล อย.ควอลิต้ ี อวอร์ ด ประเภทผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์วตั ถุอนั ตรำยประเภท 3 ปี ซ้อน จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข
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ปี พ.ศ. 2561
- บริ ษทั จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ คือ บริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิ จ
ผลิตและจำหน่ำยสิ นค้ำบริ โภคทั้งปวง อำทิ นม และขนม ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งเป็ น
10,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บำท
- บริ ษทั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ปี พ.ศ. 2562
- บริ ษทั เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้ จำกเดิมมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เป็ นมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้หุ้น
ละ 0.50 บำท
- บริ ษทั ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”)
ในจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
- บริ ษทั ได้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่พนักงำนบริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน) (ESOP-W1) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย
- บริ ษ ัท เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จ ำนวน 82,500,000.00 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน
150,000,000.00 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 232,500,000.00 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 165,000,000 หุน้
- บริ ษทั จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ คือ บริ ษทั ทีโพล์ โปรเฟสชัน่ แนล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ที่ประกอบ
ธุรกิจสิ นค้ำกลุ่มทำควำมสะอำดครบวงจร ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งเป็ น 10,000 หุ ้น หุ ้น
ละ 100 บำท
- บริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด เริ่ มดำเนิ นกิจกำรผลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ถวั่ ลิสงอบ
กรอบและอบเกลื อ ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “มำรู โจ้” และยังดำเนิ นกิ จกำรผลิ ตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์นม
ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “HOKKAIDO”
ปี พ.ศ. 2563
- ได้รั บ รำงวัล อย. ควอลิ ต้ ี อวอร์ ด ปี 2563 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง
สำธำรณสุข
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1.2 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล ออสตรำเลเซีย จำกัด

บริ ษทั ทีโพล์ โปรเฟสชัน่ แนล อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

50.00 %

99.97 %

บริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
99.95 %

บริ ษทั ฮอกไกโด โมริ โมโตะ จำกัด
100 %

บริ ษทั ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน่ แนล
แฟรนไชส์ จำกัด

บริ ษทั ทีทีดี โฮลดิ้ง จำกัด
99.98 %

99.98 %
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่ อย ดังนี้
บริ ษทั เชอร์ วูด้ เคมิคอล ออสตรำเลเซี ย จำกัด ที่ ประกอบธุ รกิ จจำหน่ ำยเคมี เคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรื อน
อุตสำหกรรม และเคมีเกษตรในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสัดส่ วนกำรถือหุ ้นในอัตรำร้อยละ 50 ของเงิ นลงทุน
และบริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยสิ นค้ำบริ โภคทั้งปวง อำทิ นม
และขนม โดยมี สัดส่ วนกำรถือหุ ้นในอัตรำร้อยละ 99.95 ของเงิ นลงทุน และบริ ษทั ที โพล์ โปรเฟสชั่นแนล
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ที่ ประกอบธุรกิ จสิ นค้ำกลุ่มทำควำมสะอำดครบวงจร โดยมีสัดส่ วนกำรถือหุ ้นในอัตรำ
ร้อยละ 99.97 ของเงินลงทุน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรจำหน่ำยของบริ ษทั แบ่งตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ มีรำยละเอียด ดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ถวั่
ผลิตภัณฑ์นม
รวมรายได้ จากการขาย
รำยได้อื่น
รวม

2563
ล้ านบาท
77.97
780.35
253.19
109.48
52.20
22.72
1,295.91
5.10
1,301.01

%
5.99
59.98
19.46
8.42
4.01
1.75
99.61
0.39
100.00

2562
ล้ านบาท
119.51
1,170.46
215.04
79.38
60.94
12.47
1,657.80
7.15
1,664.95

%
7.18
70.30
12.91
4.77
3.66
0.75
99.57
0.43
100.00

2561
ล้ านบาท
125.29
1,191.67
238.31
68.67
1,623,94
2.63
1,626.57

%
7.70
73.26
14.65
4.22
99.84
0.16
100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท แบ่ ง เป็ น 2 ประเภทหลัก คื อ กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์เ คมี ภ ัณ ฑ์ที่ ใ ช้ใ นบ้ำ นเรื อ น
อุตสำหกรรม และเคมีเกษตร และกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่ องดื่ม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ เคมีเคหะภัณฑ์ ทใี่ ช้ ในบ้ านเรื อน อุตสาหกรรม และเคมีเกษตร
ประกอบด้วย
 ผลิตภัณฑ์ เคมีเคหะภัณฑ์ ทใี่ ช้ ในบ้ านเรื อน แบ่ งเป็ น
-

ผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้ (เชนไดร้ท์ 1: รักษำเนื้ อไม้สูตรน้ ำ สี น้ ำตำล, รักษำเนื้ อไม้สูตรน้ ำ สี ชำ, รักษำ
เนื้อไม้สูตรน้ ำ สี ใส, ดีวำเทิร์น 10 อีซี)
เป็ นผลิ ตภัณฑ์สำเร็ จ รู ป สำหรั บใช้ทำหรื อ พ่น บนพื้ นผิ ว ของไม้ก่อ นทำวัส ดุ เคลื อ บผิว อื่ น ๆ เพื่ อ
ป้ องกัน ปลวก มอด และเชื้อรำ อันเป็ นสำเหตุสำคัญที่ทำให้ไม้ผกุ ร่ อนเสื่ อมสภำพ
- ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกและแมลงรบกวน (เชนไดร้ท์สเปรย์, เชนไดร้ท์ เพำเดอร์ , เชน
ไดร้ท์ โฟม, เชนไดร้ท์ ยำจุดกันยุง กลิ่นลำเวนเดอร์, เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 30 เอสซี , เชนไดร้ท์ สเตดฟำด
40 อีซี)
เป็ นผลิ ต ภัณฑ์ส ำหรั บ ป้ องกัน และก ำจัด ปลวกและแมลงรบกวน ที่ มี คุณ ลัก ษณะทั้ง ในรู ป แบบ
ของเหลว สเปรย์ ผง และ โฟม โดยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยจะมีควำมเหมำะสมต่อกำรใช้
งำนในกำรกำจัดปลวกและแมลงรบกวนของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่ำงกัน
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-

ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด (ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดล้ำงจำน ทีโพล์ อัลตร้ำเพียว, ทีโพล์เพียว, ที
โพล์ พำวเวอร์คลีน ทีโพล์ ดิซ ซุปเปอร์ , ทีโพล์ สูตรมะนำว, ผลิตภัณฑ์ลำ้ งขวดนม และเครื่ องใช้สำหรับ
เด็ก ทีโพล์ เบบี้, น้ ำยำซักผ้ำเด็ก ทีโพล์ เบบี้, น้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม ทีโพล์ เบบี้, ผลิตภัณฑ์โฟมล้ำงมือ ทีโพล์
คลินิซอฟ, ผลิตภัณฑ์กำจัดเหำ สคัลลี่)
เป็ นผลิ ตภัณฑ์สำหรั บ ทำควำมสะอำดทั่ว ไป เช่ น ทำควำมสะอำดจำนชำม ขวดนม ของเล่นเด็ ก
เสื้ อ ผ้ำ เด็ก มื อ ผม โดยผลิ ต ภัณ ฑ์ดัง กล่ ำ วจะคำนึ ง ถึ ง กำรช ำระล้ำงครำบสกปรก อ่ อนโยน และถู ก
สุขอนำมัย
- ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดทัว่ ไปสำหรับตลำดต่ำงประเทศ (ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดอเนกประสงค์ :
คลีนซี่ เพียว ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดพื้นผิว : คลีนซี่ ฟลอร์ คลีนเนอร์ ซำกุระ และ คลีนซี่ ฟลอร์ คลีน
เนอร์ ลำเวนเดอร์ )
เป็ นผลิตภัณฑ์สำหรับทำควำมสะอำดทัว่ ไป เช่น ทำควำมสะอำดจำนชำม เสื้ อผ้ำ พื้น โดยผลิตภัณฑ์
ดังกล่ำวจำหน่ำยต่ำงประเทศ
- ผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง (ผลิตภัณฑ์แชมพูและครี มนวดสุ นขั เชนกำร์ ด, ผลิตภัณฑ์แชมพูแมว เชน
กำร์ ด, ผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับฉี ดที่ นอน, ผลิตภัณฑ์สเปรย์ดบั กลิ่นเฟอร์ นิเจอร์ สัตว์เลี้ยง, ผลิตภัณฑ์
สเปรย์กำจัดเห็บหมัด, แป้ งสุนขั และแมว, ดรำยแชมพูสุนขั และแมว)
เป็ นผลิตภัณฑ์สำหรับทำควำมสะอำดสัตว์เลี้ยงและที่นอนของสัตว์เลี้ยง
 ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ ในอุตสาหกรรม และเคมีเกษตร แบ่ งเป็ น
- ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงรบกวน (เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 8 เอสซี , เชนไดร้ท์ สเตดฟำส
10 อีซี, อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี, อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี , ไบฟอร์ ซ 10 เอสซี , ไบฟอร์ ซ 100 อีซี, ไซเปอร์ แทค 25 อี
ซี , ไซเปอร์ แทค 10 เอ็มซี , ฟิ ปฟอร์ ซ 2.5 อีซี, ฟิ ปฟอร์ ซ 5 เอสซี , พรี แม็กซ์ 100 อีซี, พรี แม็กซ์ 250 อีซี,
พรี แม็กซ์ เจล, ฟิ บฟอร์ซ เพำเดอร์, อัลฟ่ ำโกลด์, เทอร์แมทริ กซ์ โฟม, อัลตรำฟอร์ซ เทอร์ไมท์ โฟม, เทอร์
แมทริ กซ์ เทอร์ไมท์ เบท, สะตัน, สะตันโปร)
- ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงรบกวนสำหรับสำธำรณสุ ขชุมชน (เชอร์ วำไซด์ - ดี, เอำท์ริก
เกอร์, เอำท์ริกเกอร์ อำร์ทีย,ู ซับมำริ น, วำโปน่ำ 50 อีซี, เชอร์ วดู ้ ชิลด์ มอร์ , สคูลเนอร์ , เดร็ กเจอร์ 10 เอส
ซี, เชอร์วดู ้ เอำท์ดอร์ ชิลด์)
- ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงรบกวนที่จำหน่ำยในประเทศออสเตรเลีย (ไบฟอร์ ซ 100 เอส
ซี , ไบฟอร์ ซ 200 เอสซี , เชนไดร้ท์ เอ็กซ์ตร้ำ สเตร๊ งธ์ , เชนไดร้ท์ เบำเซอร์ 100 เอสซี ทีแอนด์โอ, เชน
ไดร้ท์ เพอฟอร์ซ 500 อีซี, เชนไดร้ท์ เพิมฟอร์ ซ ดัซท์, อะชัวแรนท์ 200, เดลฟอร์ ช เรสซิ ดวล, ฟิ ปฟอร์ ซ
อะควำ, อิมิฟอร์ ซ 20 เอสซี , อิมิฟอร์ ซ 200 เอสซี , สเปรย์ เคลียร์ เอ๊ำท์ ครอว์ลิง , สเปรย์ เคลียร์ เอ๊ำท์ คอค
โรช เบท, เทอร์ แมทริ กซ์ เทอร์ ไมท์ เบท, เทอร์ แมทริ กซ์ คอมพลีท ไอจี เซ็ต , เทอร์ แมทริ กซ์ แมกเนท
มอนอิเทอะ แทบเล็ท, เทอร์แมทริ กซ์ เอจี สเทชัน่ ทู)
- ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร (ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง : ไวต์ออยล์, เชอร์ออยล์, เชอร์ มิพริ ด, เชอร์ มิ
ดำ, ไพรำนิกำ้ , เฟนไพเรด, เชอร์ดอล, เชอร์ เฟน 10 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดโรคพืช : พูจิโอ, เบนเชอ
มิค, โรโบเนต, ทิปบูล, เชอร์พลัส, อะซ๊อคฟี่ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดวัชพืช : เชอร์บิว, เพรทิรำคลอร์ ,
มิวเพนดิ , อะเซ็ตคลอ ผลิตภัณฑ์สำรจับเปี ยกใบ : เชอเรสตอล, เซอร์ , ฟลอรำลิส เกรดเอ, เชอร์ บำลำนซ์
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเกล็ดและอำหำรเสริ ม : ปุ๋ ยเกล็ด เชอร์ วำไจเซอร์ สู ตร 30-10-10, ปุ๋ ยเกล็ด เชอร์ วำไจเซอร์
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สู ตร 18-18-18, ปุ๋ ยเกล็ด เชอร์ วำไจเซอร์ สู ตร 4-10-40, ปุ๋ ยเกล็ด เชอร์ วำไจเซอร์ สู ตร 4-41-27, เชอร์ มิ
สตำร์ ดับบลิวจี , เชอร์ มิครู ้ท, เมท, จิ๊กซอว์, เชอร์ วำมิกซ์, ไฮแค๊บ, เชอร์ วำแม็กซิ งค์ ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และกำจัดแมลงด้ำนปศุสตั ว์ : เชอร์ดอล, เชอร์เฟน 10)
- ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดในอุตสำหกรรม (ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดอเนกประสงค์, ทีโพล์
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงำเฟอร์ นิเจอร์ , ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดพื้นผิวสแตนเลส, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์
เช็ดกระจก, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์ซกั พรม, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้ำงมือ, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้ำง
มือสู ตรไม่แต่งสี และกลิ่น, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้ำงมือสู ตรแอนตี้แบคทีเรี ย, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์ลำ้ ง
จำน, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดพื้น, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์ลำ้ งห้องน้ ำ, ทีโพล์ผลิตภัณฑ์เคลือบเงำพื้น,
ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์ดนั ฝุ่ น, ทีโพล์ อัล-เจล, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์ลำ้ งรถยนต์ชนิ ดโฟม, เครื่ องจ่ำยแอลกอฮอล์
ฆ่ำเชื้ออัตโนมัติพร้อมขำตั้งเครื่ อง)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่ องดื่ม
ประกอบด้วย
 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ ตราสินค้ า “มารู โจ้ ”
เป็ นผลิตภัณฑ์ถวั่ ลิสงอบกรอบและอบเกลือ มีท้ งั หมด 8 รสชำติ ได้แก่ รสไก่ รสกุง้ รสสไปซี่ แม็กซิ
กัน, รสมำยองเนสวำซำบิ (จำหน่ ำยในประเทศไทย) และ รสชี ส รสปลำหมึ ก รสกะทิ รสต้มยำกุ้ง
(จำหน่ำยในต่ำงประเทศ) และผลิตภัณฑ์ถวั่ ลิสงอบเกลือ ผสมเกลือหิ มำลำยัน นอกจำกนี้ ยังมีเม็ดมะม่วง
หิ มพำนต์ เกรดคัดสรรอย่ำงดี ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “มำรู โจ้ โกลด์” มีท้ งั หมด 2 รสชำติ ได้แก่ รสเกลือหิ
มำลำยันและรสไทยฮอตแอนด์สไปซี่
 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ ตราสินค้ า “HOKKAIDO”
เป็ นผลิตภัณฑ์นม รสชำติเข้มข้น กลมกล่อม ตำมแบบฉบับนมฮอกไกโด มีท้ งั หมด 7 รสชำติ ได้แก่
รสธรรมชำติ รสดำร์คช็อกโกเเลต รสสตรอว์เบอร์ รี่ รสกล้วย รสไวท์ช็อกโกเเลต รสมัทฉะลำเต้ รสชำซี
ลอน และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น โยเกิร์ตพร้อมดื่ม, นมอัดเม็ด, ไอศครี ม และเบเกอรี่ เป็ นต้น
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2.2 การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
สิ นค้ำอุปโภคบริ โภคมี กำรแข่งขันค่อนข้ำงรุ นแรง บริ ษทั ยังคงมีเป้ ำหมำยที่ จะสร้ำงควำมเติ บโต
(Growth Strategy) จึงมีกำรปรับใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำด โดยเน้นกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่ งของตรำสิ นค้ำ
ส่งเสริ มกำรขำย กำรพัฒนำสิ นค้ำใหม่เข้ำสู่ ทอ้ งตลำด และกลยุทธ์ดำ้ นช่องทำงกำรขำย เพื่อกำรกระจำย
สิ นค้ำไปยังร้ำนค้ำปลีกให้ทวั่ ประเทศ ตลอดจนกำรขยำยไปในตลำดต่ำงประเทศ
1. กลยุทธ์ ทางการตลาด
(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ให้ควำมใส่ใจกับเรื่ องคุณภำพของสิ นค้ำเป็ นสำคัญ เนื่ องจำกเป็ นปั จจัยที่จะส่ งผลต่อควำม
เชื่ อมัน่ ในตรำสิ นค้ำไปยังผูบ้ ริ โภคจนเกิ ดเป็ นกำรรั บรู ้ในคุณค่ำตรำสิ นค้ำ (Brand Equity) ซึ่ งจะ
นำไปสู่ควำมจงรักภักดีในตรำสิ นค้ำ (Brand Loyalty)
ในส่ วนของกระบวนกำรผลิตสิ นค้ำ บริ ษทั มี กำรควบคุมคุ ณภำพสิ นค้ำในทุ กๆกำรผลิ ต ซึ่ งมี
ผูเ้ ชี่ ย วชำญในกำรทดสอบประสิ ท ธิ ภำพของสิ น ค้ำให้เ ป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ ก ำหนด ก่ อ นน ำ
สิ น ค้ำ ออกสู่ ผู ้บ ริ โ ภค ส ำหรั บ กำรพัฒ นำสิ น ค้ำ บริ ษ ัท มี แ ผนกวิ จัย และพัฒ นำ ประกอบด้ว ย
บุ ค คลำกรที่ มี ค วำมรู ้ ค วำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ ก ำรท ำงำนที่ ย ำวนำน อี ก ทั้ง ยัง จัด ให้ มี
ห้องทดลองทำงด้ำนเคมี เครื่ องมือตรวจสอบคุณภำพ และอุปกรณ์กำรผลิตต่ำงๆอย่ำงครบครัน และ
ทันสมัย เช่น Gas Chromatograph (GC) และ High Pressure Liquid Chromatograph (HPLC) ที่ใช้
ตรวจสอบคุณภำพสำรเคมีกำจัดแมลงได้อย่ำงแม่นยำรวดเร็ ว และยังสำมำรถตรวจสอบคุณภำพของ
ทั้งนี้ นอกจำกบริ ษทั จะคำนึงถึงคุณภำพของสิ นค้ำเป็ นสำคัญแล้ว บริ ษทั ยังคงคำนึงถึงปลอดภัย
ของผูบ้ ริ โภค พนักงำน และสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย
เพื่อเป็ นกำรตอกย้ำในกำรใส่ใจถึงคุณภำพสิ นค้ำ บริ ษทั ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกลที่จะช่วย
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดควำมมัน่ ใจในคุณภำพ ควำมปลอดภัย และกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนระบบบริ หำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 2015, มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม
ISO 14001 : 2015 และ มำตรฐำนระบบกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์ที่ดีในกำรผลิตวัตถุอนั ตรำยหรื อ
GMP (Good Manufacturing Practice for Hazardous Substance) เป็ นมำตรฐำนกำรผลิตตำม
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ ดีในกำรผลิ ต วัตถุอนั ตรำย ในควำมรั บผิดชอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ (อย.) กระทรวงสำธำรณสุข ครอบคลุมระบบกำรผลิตสำรกำจัดแมลงและสำรทำควำม
สะอำด
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(2) ความหลากหลายของสินค้ า
บริ ษ ัท เตรี ย มพร้ อ มที่ จ ะตอบสนองควำมต้อ งกำรของลู กค้ำที่ ห ลำกหลำย โดยกำรน ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ทนั กับกำรเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ โภคและกำรปรับเปลี่ยนของตลำด ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยสำคัญที่จะนำพำบริ ษทั ให้มียอดขำยที่เติบโตได้อย่ำงต่อเนื่ อง บริ ษทั ได้มีกำรทำวิจยั สิ นค้ำและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่อนำมำพัฒนำปรับปรุ งสิ นค้ำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
ในปี 2563 สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง บริ ษทั ต่อยอดควำมสำเร็ จจำกกำรเป็ นผูน้ ำตลำด
อันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกและแมลงคลำน ไปยังกลุ่มสิ นค้ำสเปรย์กำจัด แมลงสำบ ยุง
มด และมีกำรออกสิ นค้ำนวัตกรรมใหม่ คือ “เชนไดร้ท์ โฟม 2” เป็ นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสำบ และ
แมลงคลำนอื่นๆ ในรู ปแบบโฟม ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมใหม่ของกำรกำจัดแมลงที่มีจุดเริ่ มต้นจำกควำม
เชี่ ยวชำญในด้ำนแมลงของบริ ษทั จึ งทำให้เข้ำใจวงจรชี วิตและพฤติกรรมของแมลงประเภทต่ำงๆ
ประกอบกับควำมเชี่ ยวชำญทำงด้ำนเคมีในกำรกำจัดแมลง จึ งทำให้ผลิตภัณฑ์ “เชนไดร้ท์โฟม 2”
สำมำรถตอบโจทย์ในเรื่ องกำรกำจัดแมลงสำบแบบตำยถึ งแหล่ ง และสำรเคมี ไม่ฟุ้งกระจำยด้ว ย
รู ปแบบโฟม จึงปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์เลี้ยง จึงทำให้ได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีจำกร้ำนค้ำและ
ผูบ้ ริ โภค
สำหรับในกลุ่มสิ นค้ำทำควำมสะอำดมีกำรขยำยสำยผลิตภัณฑ์ (Product Line Extension) ในตรำ
สิ นค้ำ “ทีโพล์” โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ “ทีโพล์ พำวเวอร์ คลีน” ที่เหมำะสำหรับกำรทำควำมสะอำดครำบ
หนัก ด้วยสูตรที่เข้มข้น และผลิตภัณฑ์ “ทีโพล์ อัลตร้ำ เพียว” ซึ่งเป็ นสูตรสำหรับผูท้ ี่ผิวบอบบำงและ
แพ้ง่ำย เป็ นสู ตรที่ผ่ำนกำรทดสอบโดยแพทย์ผิวหนัง อีกทั้งยังเป็ นผลิตภัณฑ์ที่คำนึ งถึงสิ่ งแวดล้อม
ด้วยสูตร Biodegradable ที่สำมำรถย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ ไม่เป็ นอันตรำยต่อแหล่งน้ ำสำธำรณะ
ปรำศจำกสำรเติมแต่ง แอลกอฮอล์ และพำรำเบน ทั้งนี้ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผูบ้ ริ โภคและสร้ำงกำรเติบโตของตรำสิ นค้ำ
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองในสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปี 2563 บริ ษทั ได้เร่ งผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่ำเชื้อโรคทั้งสบู่โฟมล้ำงมือ ที
โพล์ คลิ นิ ซอฟท์, ที โ พล์ อัล เจล, ที โ พล์ แอลกอฮอล์ สเปรย์ โดยค ำนึ ง ถึ ง ควำมปลอ ดภัย และ
สุขอนำมัยของผูบ้ ริ โภค
บริ ษทั ยังคงมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำสิ นค้ำในระยะยำวที่จะขยำยธุรกิจและกำรเติบโตของบริ ษทั ไปยัง
กลุ่มสิ นค้ำอื่นๆ ที่ หลำกหลำยมำกขึ้น เช่น กลุ่มธุ รกิ จอำหำร (Food) กลุ่มธุ รกิ จบริ กำร (Industrial
Service) กลุ่มผลิตภัณฑ์สตั ว์เลี้ยง (Pet Care) เพื่อให้บริ ษทั มีกำรเติบโตอย่ำงมัน่ คงต่อไปในระยะยำว
(3) การให้ บริการ
นอกจำกบริ ษทั จะมุ่งเน้นในเรื่ องคุณภำพสิ นค้ำแล้ว บริ ษทั ยังให้ควำมสำคัญต่อกำรบริ กำรที่ดีต่อ
ลูกค้ำ อำทิ กำรซื้ อแบบเงินสดสำหรับสิ นค้ำจำนวนไม่มำก กำรให้ควำมสะดวกสบำยในกำรสั่งซื้ อ
ทำงโทรศัพท์หรื ออีเมล์หรื อช่องทำงออนไลน์ ในส่ วนของลูกค้ำประจำที่ มีกำรสั่งซื้ อไว้ล่วงหน้ำ
บริ ษทั มี กำรส่ งมอบสิ นค้ำให้ถึงมื อลู กค้ำตรงตำมเวลำ สำหรั บสิ นค้ำ กลุ่มอุตสำหกรรม บริ ษทั มี
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บริ กำรฝึ กอบรมหลังกำรขำยให้ กับพนักงำนของลูกค้ำ หรื อผูใ้ ช้รำยใหญ่ เพื่อให้มีควำมเข้ำใจใน
ผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงถูกต้อง เต็มประสิ ทธิภำพและควำมปลอดภัยด้วย
(4) ราคาสินค้ า
ในธุ รกิ จที่ มีภำวะกำรแข่งขันค่อนข้ำงรุ นแรง นอกเหนื อจำกคุณภำพสิ นค้ำแล้ว กลยุทธ์ในกำร
กำหนดรำคำสิ นค้ำเป็ นสิ่ งที่จะต้องพิจำรณำ ซึ่ งจะต้องกำหนดรำคำให้อยูใ่ นระดับที่สำมำรถแข่งขัน
ได้ โดยเฉพำะตรำสิ นค้ำที่ มีส่วนแบ่ งกำรตลำดรองจำกผูน้ ำ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันตรำ
สิ นค้ำของบริ ษทั เป็ นผูน้ ำตลำด กำรกำหนดรำคำจะอิงกำไรมำตรฐำนของบริ ษทั และระดับรำคำที่
ผูบ้ ริ โ ภคยอมรั บ ได้ โดยบริ ษ ัท จะสำรวจและสอบถำมข้อ มู ล รำคำจำกผู ้แ ทนจ ำหน่ ำ ยและฝ่ ำย
กำรตลำด เพื่อสอบทำนรำคำของสิ นค้ำคู่แข่งในท้องตลำดอยูส่ ม่ำเสมอ
(5) เพิม่ ช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษทั มี นโยบำยขยำยกำรเติ บโตอย่ำงต่อเนื่ อ ง โดยครอบคลุมร้ ำนค้ำปลี กทุ กประเภททั้งใน
ช่องทำงกำรค้ำสมัยใหม่ (Modern Trade) และ ช่องทำงกำรค้ำแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่ งเป็ น
กลไกสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรช่ วยให้ผลิตภัณฑ์กระจำยถึ งมื อผูบ้ ริ โภคได้สะดวก และทัว่ ถึ งมำกขึ้ น
นอกจำกนี้ บริ ษทั จึงมีนโยบำยแบ่งพื้นที่และขยำยจำนวนผูแ้ ทนจำหน่ำย เพื่อผลักดันกำรกระจำยให้มี
ประสิ ทธิภำพทั้งเชิงปริ มำณและเชิงคุณภำพ
ในปี ที่ผ่ำนมำทำงบริ ษทั ได้เพิ่มผูแ้ ทนจำหน่ำยจำก 8 รำย เป็ น 13 รำย เพื่อให้กำรกระจำยสิ นค้ำ
สำมำรถทำได้ครอบคลุม รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภำพในกำรบริ หำรจัดกำรยิ่งขึ้ น รวมถึ งได้เพิ่ม
กำลังคนในส่วนงำนขำย เพื่อให้กำรทำงำนระหว่ำงบริ ษทั และผูแ้ ทนขำยมีประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่งขึ้น มี
กำรฝึ กอบรมควำมรู ้ในผลิตภัณฑ์และแผนกำรตลำดให้กบั ผูแ้ ทนขำย และพนักงำนขำยของผูแ้ ทน
ขำยอย่ำงสม่ำเสมอ จึงทำให้สำมำรถเพิ่มกำรกระจำยสิ นค้ำของบริ ษทั ได้ครอบคลุมมำกขึ้น
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังเพิ่มช่ องทำงจำหน่ ำยออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อพฤติ กรรมกำรบริ โภค
รู ปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเผชิ ญสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรั สโคโรนำ 2019
(COVID-19)
(6) แผนการส่ งเสริมการจาหน่ าย
บริ ษทั ตระหนักในกำรสร้ำงตรำสิ นค้ำให้เป็ นที่รู้จกั (Brand Awareness) เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดควำม
จงรักภักดี ให้กบั ตรำสิ นค้ำ (Brand Loyalty) ผ่ำนกำรสื่ อสำรทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ แบบ 360
องศำ เช่น สื่ อโทรทัศน์ สื่ อนอกบ้ำน (Out Of Home) สื่ อวิทยุ สื่ อออนไลน์ และกำรจัดกิ จกรรม
ส่งเสริ มกำรขำยหน้ำร้ำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมโรดโชว์ เป็ นต้น ทำให้ผบู ้ ริ โภคเกิดกำรจดจำ
ตรำสิ นค้ำ คุ ณประโยชน์ พร้อมกับภำพลักษณ์ที่ดี และยังเป็ นกำรสร้ำงโอกำสในกำรตัดสิ นใจซื้ อ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่ำ ด้วยคุณภำพที่ ดี จะทำให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดควำมพึงพอใจ และใช้อย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็ นกำรสร้ำงกำรเติบโตในระยะยำว
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2. ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ลูกค้ำหรื อผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั (End Users) แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ดงั นี้
(1) ผู้บริโภคทัว่ ไปทีเ่ ป็ นผู้ใช้ ตามบ้ าน
เป็ นกลุ่มลูกค้ำหลักและเป็ นกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยของบริ ษทั โดยที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริ ษทั
ผลิตเพื่อจำหน่ำยให้กบั ผูบ้ ริ โภคดังกล่ำว ซึ่ งรำยได้จำกกำรขำยให้กบั ลูกค้ำดังกล่ำวคิดเป็ นประมำณ
ร้อยละ 90 ของยอดขำยทั้งหมดโดยประมำณ ซึ่ งกำรขำยสิ นค้ำของบริ ษทั ไปยังผูบ้ ริ โภคเป็ นรู ปแบบ
กำรขำยทำงอ้อม กล่ำวคือ บริ ษทั จะขำยสิ นค้ำผ่ำนผูแ้ ทนจำหน่ ำย และผูแ้ ทนจำหน่ำยจะทำหน้ำที่
กระจำยสิ นค้ำต่อไปยังร้ำนค้ำต่ำงๆ เช่น ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ ร้ำนค้ำส่ ง ร้ำนค้ำปลีกทัว่ ไป ร้ำน
ฮำร์ดแวร์ ซุปเปอร์มำร์เก็ต เป็ นต้น สำหรับกำรขำยสิ นค้ำไปยังตลำดเคมีเกษตรจะขำยผ่ำนร้ำนค้ำเคมี
เกษตรตำมหัวเมืองและในต่ำงจังหวัด
(2) ลูกค้ าอุตสาหกรรม
บริ ษทั ขำยสิ นค้ำโดยตรงให้กบั โรงงำนอุตสำหกรรม โรงพยำบำล ร้ำนอำหำร ผูร้ ับเหมำ บริ ษทั
รับจ้ำงกำจัดแมลง และบริ ษทั รับจ้ำงทำควำมสะอำด ซึ่ งสำมำรถแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้ อ
ดังนี้
- กลุ่มที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก และแมลง ทั้งผลิตภัณฑ์รำดพื้นกำจัดปลวกและแมลง
ผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้ และสเปรย์
- กลุ่มที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดทีโพล์ แอลดีไอ-21 ทีโพล์ อัลเจล และผลิตภัณฑ์ทำควำม
สะอำดฆ่ำเชื้อ
- กลุ่มสำธำรณสุ ขชุมชน บริ ษทั จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนผูแ้ ทนจำหน่ ำย เพื่อขำยในหน่ วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลป้ องกันและกำจัดพำหะนำโรคต่ำงๆ
โดยรำยได้จำกกำรขำยของลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรม คิ ดเป็ นประมำณร้ อยละ 10 ของยอดขำย
ทั้งหมด เรำมุ่งเน้นพัฒนำสิ นค้ำและบริ กำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเพื่อสุ ขอนำมัยที่ดี
ของครอบครัว
3. การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษทั จำหน่ำยสิ นค้ำผ่ำนผูแ้ ทนจำหน่ำยไปยังผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นช่องทำงจำหน่ำยหลักของบริ ษทั
คิดเป็ นประมำณร้อยละ 90 ของรำยได้รวมทั้งหมด โดยที่ ผแู ้ ทนจำหน่ำยจะทำหน้ำที่ กระจำยสิ นค้ำ
ของบริ ษทั ไปยังร้ำนค้ำต่ำงๆ ทัว่ ประเทศ ทั้งร้ำนค้ำปลีกทันสมัย (Modern Trade) และร้ำนค้ำดั้งเดิม
(Traditional Trade)
กำรใช้ผู ้แ ทนจำหน่ ำ ยเพื่อ ท ำหน้ำ ที่ ใ นกำรกระจำยสิ น ค้ำ นอกจำกจะมี ค วำมช ำนำญในช่ อ ง
ทำงกำรจัด จ ำหน่ ำ ย และควำมคุ ้น เคยกับ ร้ ำ นค้ำ ย่ อ ยท ำให้ ก ำรกระจำยสิ น ค้ำ เป็ นไปอย่ ำ งมี
ประสิ ทธิภำพแล้ว ยังทำให้บริ ษทั สำมำรถลดต้นทุนในกำรกระจำยสิ นค้ำ และใช้ทรัพยกรของบริ ษทั
ไปมุ่งเน้นทำงด้ำนควำมชำนำญในกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผูบ้ ริ โภคโดยแท้จริ ง อย่ำงไรก็ตำม สำหรับกลุ่มสิ นค้ำอุตสำหกรรม บริ ษทั จำหน่ ำยสิ นค้ำโดยตรง
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ให้กบั บริ ษทั รับจ้ำงกำจัดแมลง ผูร้ ับเหมำก่อสร้ำง โรงงำนอุตสำหกรรม โรงพยำบำล สำธำรณสุ ข
ชุมชน และตลำดเคมีเกษตร เนื่องจำกเป็ นกลุ่มลูกค้ำที่มีกำรสั่งซื้ อในปริ มำณมำก กำรนำสิ นค้ำไปใช้
งำนจำเป็ นต้องใช้ควำมรู ้ เทคนิคต่ำงๆ จึงมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรขำยและดูแลให้บริ กำรเฉพำะ
4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์ในปั จจุบนั มีกำรแข่งขันสูงจำกกำรมีผปู ้ ระกอบกำรจำนวนหลำยรำยในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ท้ งั จำกบริ ษทั ข้ำมชำติและบริ ษทั ภำยในประเทศ บริ ษทั ได้วำงตำแหน่งทำงกำรตลำดเป็ น
ผูผ้ ลิ ต สิ น ค้ำ คุ ณ ภำพสู ง จำกกำรได้รั บ รองมำตรฐำนต่ ำ งๆ ด้ว ยรำคำสิ น ค้ำ ในระดับ กลำงถึ ง สู ง
ภำวะกำรแข่งขันใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั เป็ นดังนี้
กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รั ก ษาเนื้ อ ไม้ เป็ นกลุ่ ม ที่ บ ริ ษ ัท มี ส่ ว นแบ่ ง กำรตลำดสู ง ที่ สุ ด เนื่ อ งจำกเป็ น
ผูป้ ระกอบกำรรำยแรกๆ ในกลุ่ ม สิ น ค้ำ ดัง กล่ ำ ว จึ ง เป็ นที่ รู้ จักของผูบ้ ริ โ ภค ในปั จ จุ บัน จ ำนวน
ผูป้ ระกอบกำรในตลำดยังคงมีไม่มำกนักหำกเทียบกับผลิตภัณฑ์เคมีเคหะภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ปั จจัยที่
ทำให้บริ ษทั เป็ นผูน้ ำตลำดคือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพดี เป็ นที่เชื่อถือของผูบ้ ริ โภคมำนำน ประกอบกับ
ควำมสำมำรถในกำรกระจำยสิ นค้ำไปยังร้ำนค้ำสี ร้ำนขำยเครื่ องมือและวัสดุก่อสร้ำง เช่น ร้ำนค้ำใน
กลุ่มของบริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ซึ่ งมีร้ำนค้ำกระจำยไปยัง ทัว่ ประเทศ
โดยสภำวะกำรแข่งขันในกลุ่มนี้ คู่แข่งยังคงเน้นกำรทำกำรตลำดสื่ อกระตุน้ ณ จุดขำย อย่ำงต่อเนื่อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ป้องกันและกาจัดแมลง ในส่วนของสิ นค้ำสเปรย์กำจัดแมลงโดยรวมมีกำรแข่งขัน
ค่อ นข้ำ งรุ นแรงทั้ง ด้ำนกำรโฆษณำและกำรส่ ง เสริ ม กำรขำย อย่ำ งไรก็ ต ำม ส่ วนแบ่ ง กำรตลำด
มำกกว่ำร้อยละ 90 มำจำกผูป้ ระกอบกำรเพียง 4 รำยเท่ำนั้น ในปี 2563 สิ นค้ำกลุ่มกำจัดแมลงแบบ
สเปรย์มีมูลค่ำตลำดโดยรวมประมำณ 2,600 ล้ำนบำท อัตรำกำรเติบโตของตลำดอยู่ที่ร้อยละ 4.1
ในขณะที่ ตรำสิ นค้ำ “เชนไดร้ ท์” มี อตั รำกำรเติ บโตเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 4.5 และจำกผลสำรวจกำรจัด
อันดับส่ วนแบ่งทำงกำรตลำด ซึ่ งอ้ำงอิงแหล่งที่ มำจำกบริ ษทั เดอะนี ลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย)
พบว่ำ ข้อมูลในเดือนธันวำคม 2563 ตรำสิ นค้ำ “เชนไดร้ท์” มีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็ นอันดับ 2 ด้วย
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดร้อยละ 23.60 ในช่วงเวลำ 12 เดือนที่ผำ่ นมำ
ด้วยกำรยอมรับในด้ำนคุณภำพ และตรำสิ นค้ำสำหรับสิ นค้ำกลุ่มสเปรย์ป้องกันและกำจัดปลวก
บริ ษทั ยังคงครองส่ วนแบ่งทำงกำรตลำดเป็ นอันดับ 1 ด้วยส่ วนแบ่งทำงกำรตลำดมำกกว่ำร้อยละ 95
รวมทั้งผลิตภัณฑ์เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 30 SC ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ำยำรำดพื้น และเชนไดร้ท์ 1
ผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้ ทำไม้ป้องกันเชื้อรำและปลวก ที่ยงั คงเป็ นหนึ่งในผูน้ ำตลำด ซึ่งผูป้ ระกอบกำร
รำยอื่นมีท้ งั บริ ษทั ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยสำรเคมีกำจัดแมลงเพื่อกำรเกษตร และบริ ษทั ข้ำมชำติ ยังมีกำร
กระจำยสิ นค้ำได้ไม่ดีมำกนัก โดยจะใช้วิธีกำรขำยสิ นค้ำโดยตรงให้กบั ลูกค้ำ หรื อขำยสิ นค้ำเข้ำใน
ร้ำนค้ำเคมีเกษตรเท่ำนั้น นอกจำกนี้ ในปี ที่ผำ่ นมำบริ ษทั ได้เพิ่มช่องทำงกำรขำยและทำกำรตลำดมำก
ขึ้นในกลุ่มประเทศอำเซียน ได้แก่ กัมพูชำ ลำว พม่ำ เวียดนำม (กลุ่มประเทศ CLMV) เนื่ องจำกกลุ่ม
ประเทศดังกล่ำวยังคงมีแนวโน้มกำรเติบโตของเศรษฐกิ จได้อย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งยังเป็ นโอกำสในกำร
ขยำยกำรเติบโตของตรำสิ นค้ำ “เชนไดร้ท”์ ต่อไป
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทาความสะอาด ผลิตภัณฑ์ลำ้ งจำน มีมูลค่ำตลำดโดยรวมประมำณ 4,600 ล้ำนบำท
และมีอตั รำกำรเติบโตเชิงมูลค่ำเพียงเล็กน้อย ไม่ถึง 1% เป็ นกลุ่มสิ นค้ำที่มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงรุ นแรง
ทั้งทำงด้ำนกำรพัฒนำสิ นค้ำ และโดยเฉพำะกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ และกำรแย่งชิงพื้นที่ ณ จุดขำย
ในปี ที่ ผ่ำนมำ ผลิตภัณฑ์ลำ้ งจำนที โพล์ ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ำสู่ ตลำด ได้แก่ ที โพล์ พำวเวอร์ คลีน
และ ทีโพล์ อัลตร้ำ เพียว เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น โดยยัง
รักษำฐำนในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์ลำ้ งจำน ได้แก่ ทีโพล์ เพียว ผ่ำนกำรสื่ อสำรผ่ำน
สื่ อโทรทัศน์ สื่ อออนไลน์ และกำรจัดกิจกรรมโรดโชว์ เพื่อสร้ำงกำรทดลองใช้ทวั่ ประเทศ
อย่ำงไรก็ตำม สำหรับผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดมือ และผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรค มีกำรเติบโตอย่ำง
ก้ำวกระโดดจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และผลิตภัณฑ์
ทีโพล์ คลินิซอฟท์ ก็สำมำรถสร้ำงกำรเติบโตได้ดีเช่นกัน
สำหรับผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดสัตว์เลี้ยง ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “เชนกำร์ ด” โดยเป็ นตรำสิ นค้ำ
สิ นค้ำอันดับต้นๆ ของแชมพูทำควำมสะอำดสุ นัขที่ได้รั บกำรไว้วำงใจจำกผูบ้ ริ โภค ในปี ที่ผ่ำนมำ
ผลิตภัณฑ์เชนกำร์ ดยังคงสื่ อสำรกำรตลำด ไปยังกลุ่มคนที่รักและเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่ำงต่อเนื่ อง ผ่ำน
กำรสื่ อสำรในช่องทำงออนไลน์ งำนแสดงอุปกรณ์เครื่ องใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง Pet Expo กำรสื่ อสำร ณ
จุดขำย ในปี ที่ ผ่ำนมำ บริ ษทั ได้เน้นกำรสื่ อสำรในกลุ่มผลิตภัณฑ์เชนกำร์ ด คอมพลีท ที่ นอกจำกจะ
กำจัดเห็บหมัดแล้ว ยังมีกลิ่นหอม และออกแบบมำเพื่อขนและผิวของสุนขั แต่ละสำยพันธุ์
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
1. การผลิต
บริ ษทั มีโรงงำนผลิตจำนวน 2 แห่ ง โรงงำนแห่ งแรกตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ 9 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ ที่
นิ คมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ เพื่อทำกำรผลิตกลุ่มผลิ ตภัณฑ์รักษำเนื้ อไม้ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสำหรับโรงงำนแห่งที่ 2 ตั้งอยูบ่ นเนื้ อ
ที่ 18 ไร่ 51 ตำรำงวำ ในนิ คมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ ห่ ำงจำกโรงงำนแรกประมำณ 1.5 กม. เพื่อทำ
กำรผลิตสิ นค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด ปั จจุบนั มีกำลังกำรผลิตรวมและอัตรำกำรใช้กำลังกำร
ผลิตรวมในกลุ่มต่ำงๆ ดังนี้
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2563

2562

2561

7,147,200
1,082,110
15%

7,147,200
1,558,620
22%

7,147,200
1,870,550
26%

6,169,680
2,884,700
47%

6,169,680
4,431,145
72%

6,169,680
5,088,824
82%

12,168,000
4,052,006
33%

12,168,000
3,503,152
29%

12,168,000
5,210,661
43%

600,000
548,930
91%

600,000
538,546
90%

600,000
406,953
68%

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

หมำยเหตุ: กำลังกำรผลิตเต็มกำลังของปี 2563 เป็ นกำรผลิตวันละ 2 กะ (8 ชัว่ โมงต่อ 1 กะ)

โรงงำนแห่งแรกมีอำคำรผลิตแบ่งเป็ น 5 อำคำร คือ
- อำคำรที่ 1 พื้นที่ 2,400 ตรม. เป็ นสำนักงำนของโรงงำน ห้องทดลองเคมี 600 ตรม. พื้นที่ที่เหลือ
1,800 ตรม. เป็ นส่วนที่ผลิตผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง
- อำคำรที่ 2 พื้นที่ 375 ตรม. เป็ นโรงงำนบรรจุแอโรโซล สเปรย์กำจัดแมลงเชนไดร้ท์
- อำคำรที่ 3 พื้นที่ 600 ตรม. เป็ นโรงงำนบรรจุแอโรโซล สเปรย์กำจัดแมลงเชนไดร้ทส์ ำยกำรผลิต
ใหม่
- อำคำรที่ 4 พื้นที่ 1,800 ตรม. เป็ นโรงงำนผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสำนักงำนแผนกวิศวกรรม
- อำคำรที่ 5 พื้นที่ 2,700 ตรม. เป็ นสำนักงำนและคลังสิ นค้ำ
โรงงำนแห่งที่ 2 มีอำคำรแบ่งเป็ น 3 อำคำร คือ
- อำคำรที่ 1 พื้นที่ 550 ตรม. เป็ นสำนักงำนและโรงอำหำรของโรงงำน
- อำคำรที่ 2 พื้นที่ 2,880 ตรม. เป็ นโรงงำนผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดและคลังสิ นค้ำ
- อำคำรที่ 3 พื้นที่ 2,880 ตรม. เป็ นอำคำรคลังสิ นค้ำ
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กระบวนการผลิตมีข้นั ตอนดังต่ อไปนี้
รั บทราบปริ มาณการขาย

วางแผนการผลิ ต
สั่ งการผลิ ต
ผสมวัตถุ ดิบตามขั้นตอน

ปรั บส่ วนผสม

เก็บตัวอย่ างตรวจคุณภาพ

สำเร็จ
ไม่ผำ่ น

ตรวจคุณภาพ-ผ่ าน

ดัดแปลงจากของเดิม

ผ่ำน

ไม่สำเร็จ

สั่ งการบรรจุ

ควบคุมไม่ให้ ไปใช้ ต่อ หาก
ไม่ได้ รับอนุญาต

บรรจุผลิ ตภัณฑ์ ล งภาชนะ
ไม่ผำ่ น

ผ่ำน
จัดเก็บคลั งสิ นค้ า

ตรวจขั้นสุ ดท้ าย-ผ่ าน

ซ่ อ มแซมแก้ไข

2. การจัดหาวัตถุดบิ และสภาพปัญหา
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตคิดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้อยละ 81.80 ของต้นทุนรวม วัตถุดิบที่ สำคัญ
ประกอบด้วยสำรออกฤทธิ์ เข้มข้น (Active Technical Materials) ร้อยละ 30.80 สำรทำละลำย
(Solvent) ร้อยละ 13.50 และบรรจุภณ
ั ฑ์ ร้อยละ 55.70
นอกจำกรำคำที่ เหมำะสม วัตถุดิบที่ เลื อกซื้ อจะต้องมีคุณภำพที่ ได้มำตรฐำนตรงตำมที่ บริ ษทั
กำหนด รวมทั้ง มีคุณสมบัติเป็ นไปตำมข้อกำหนดของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และมีแหล่งผลิตที่
แน่ นอนพร้อมมีใบรับรองหรื อใบประกันคุณภำพทุกรอบที่จดั ซื้ อเข้ำมำ เพื่อกำรผลิต บริ ษทั ไม่มี
นโยบำยที่จะผูกขำดกำรซื้อวัตถุดิบแต่ละชนิดจำกผูจ้ ดั จำหน่ำยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง เพื่อควำมยืดหยุน่ ใน
กำรเลือกแหล่งวัตถุดิบทั้งในส่ วนวัตถุดิบนำเข้ำ และวัตถุดิบที่ สั่งซื้ อภำยในประเทศ วัตถุดิบสำคัญ
ส่วนใหญ่โดยเฉพำะในส่วนของสำรออกฤทธิ์เข้มข้นนั้นมีผจู ้ ดั จำหน่ำยหลำยรำย ดังนั้น เมื่อประกอบ
กับกำรวำงแผนกำรผลิตที่รัดกุม ที่ผำ่ นมำบริ ษทั จึงยังไม่เคยประสบกับปั ญหำขำดแคลนวัตถุดิบ
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บรรจุภณ
ั ฑ์และวัตถุดิบอื่นๆ สั่งซื้ อภำยในประเทศจำกผูผ้ ลิต และผูจ้ ดั จำหน่ำยมำกกว่ำ 50 รำย
ในขณะที่วตั ถุดิบในส่วนของสำรเคมีออกฤทธิ์จะเป็ นกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ บริ ษทั ได้มีกำรสัง่ ซื้อ
จำกหลำยแหล่ง ทั้ง จำกยุโ รป ญี่ ปุ่ น อิ น เดี ย และจี น โดยพิ จ ำรณำจำกคุ ณ ภำพสิ นค้ำ และรำคำที่
เหมำะสมในแต่ละสถำนกำรณ์ รวมทั้ง กำรบริ กำรหรื อกำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคโนโลยีบำงประกำร
จำกผูข้ ำยบำงรำยด้วย จึงเป็ นเหตุผลที่ บริ ษทั ยังคงซื้ อวัตถุดิบจำกแหล่งที่ มีรำคำสู งกว่ำ อย่ำงยุโรป
และสหรัฐอเมริ กำในบำงกรณี เพื่อคงควำมต่อเนื่องของกำรถ่ำยทอดข้อมูลทำงด้ำนเทคนิค
3. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ที่ ผ่ำนมำจนถึ งปั จจุ บันบริ ษทั ไม่เคยมี ปัญหำสิ่ งแวดล้อมที่ มีนัยสำคัญ โรงงำนของบริ ษทั มี
กระบวนกำรผลิตที่ทนั สมัยอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของกำรนิ คมอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย และ
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001: 2015 มำตรฐำนสิ่ งแวดล้อม ISO 14001: 2015 และได้รับรอง
มำตรฐำนกำรผลิ ต ตำมหลัก เกณฑ์วิธี ก ำรที่ ดี ใ นกำรผลิ ต วัต ถุ อ ัน ตรำยในควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (GMP) โดยบริ ษทั มีนโยบำยเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมดังนี้
1. ปฏิบตั ิตำมข้อกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมอย่ำงเคร่ งครัด
2. กำรเฝ้ำระวัง กำรป้ องกัน และกำรแก้ไข รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
ดำเนินกิจกรรมของบริ ษทั รวมถึงกำรกำจัดของเสี ยจะได้รับกำรดำเนินกำรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
3. ใช้พลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจำกนี้บริ ษทั มีแนวทำงกำรจัดกำรกับมลภำวะจำกโรงงำนดังนี้
- น้ ำทิ้งที่เกิดจำกกำรใช้ทำควำมสะอำดทัว่ ไป เช่น จำกห้องน้ ำ โรงอำหำร กำรทำควำมสะอำดพื้น
และอื่นๆ บริ ษทั ใช้ระบบบำบัดเป็ นเซ็ปติคแทงค์ (Septic Tank) พร้อมเติมอำกำศเพื่อให้ค่ำ
ควบคุมต่ำงๆเป็ นไปตำมกฎหมำยที่กำหนด
- อำกำศ ฝุ่ น และกลิ่น บริ ษทั ใช้ระบบดูดอำกำศ (HOOD) โดยผ่ำนถังกรองฝุ่ น และถังกรองกลิ่น
ด้วยผงถ่ำนขจัดกลิ่น (Activated Carbon) และมีผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศที่ ปล่อยออกสู่
สิ่ งแวดล้อมซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
- กำรปนเปื้ อนสู่ ดิน และน้ ำใต้ดิน บริ ษทั มีกำรจัดให้มีกำรตรวจวิเครำะห์ดิน และน้ ำใต้ดินตำมที่
กฎหมำยกำหนดซึ่งผลกำรวิเครำะห์อยูใ่ นเกณฑ์ที่กดหมำยกำหนดทุกข้อกำหนด
- เสี ยงที่ เกิ ดจำกกำรบรรจุผลิตภัณฑ์แอโรโซลในโรงงำนอำคำรที่ 2 และอำคำรที่ 3 บริ ษทั ใช้
มำตรกำรจัดกำรครบทั้งกำรป้ องกันที่แหล่ง กำรป้ องกันที่ทำงผ่ำน และกำรป้ องกันที่ตวั พนักงำน
โดยให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล
- ขยะอันตรำยที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต บริ ษทั ว่ำจ้ำงให้บริ ษทั อัคคีปรำกำร จำกัด (มหำชน) เป็ น
ผูด้ ำเนินกำรขนส่ง และนำไปบำบัดกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
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ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ดำเนินโครงกำรประหยัดพลังงำน โดยกำรเปลี่ยนโคมไฟจำกหลอดแสงจันทร์ เป็ น
โคมไฟหลอด LED สำหรับโรงงำน 1 ในอำคำร 4 และ 5
โดยในปี 2563 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมโรงงำนประมำณ 1.58 ล้ำนบำท
2.4 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี
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3. ปัจจัยเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากการเข้ ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ และการแข่ งขันทีเ่ พิม่ ขึน้
ธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์หลำยกลุ่มในปั จจุบนั มีกำรแข่งขันสูง โดยมีผปู ้ ระกอบกำรจำนวนมำกรำยในแต่
ละผลิตภัณฑ์ ทั้งจำกบริ ษทั ข้ำมชำติและบริ ษทั ภำยในประเทศ กลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและกลุ่ม
ผลิ ตภัณ ฑ์ทำควำมสะอำดจัดอยู่ใ นตลำดที่ มีกำรแข่ง ขันสู ง มำก แต่ละกลุ่มผลิ ตภัณฑ์มี คู่แข่ง กว่ำ 10
เครื่ องหมำยกำรค้ำ หำกกำรแข่งขันทวีควำมรุ นแรงขึ้น อำจส่ งผลกระทบด้ำนรำคำทำให้บริ ษทั มีรำยได้
หรื อกำไรลดลง อย่ำงไรก็ตำม มีผปู ้ ระกอบกำรรำยใหญ่อยูจ่ ำนวนน้อยรำยที่สำมำรถครองส่ วนแบ่งตลำด
ได้อย่ำงมีนยั สำคัญ ทั้งนี้เป็ นเพรำะควำมสำเร็ จของเครื่ องหมำยกำรค้ำของแต่ละผลิตภัณฑ์เป็ นผลมำจำก
องค์ประกอบกำรตลำดที่ถูกต้อง คือมี ระดับรำคำเหมำะสมกับคุณภำพ มีกำรใช้งบในสื่ อโฆษณำและ
ส่ งเสริ มกำรขำยหลำกหลำยรู ปแบบอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิ ดควำม
ภัก ดี ใ นกำรใช้สิ น ค้ำ และควำมสำมำรถในกำรกระจำยสิ น ค้ำ ได้อ ย่ำ งทั่ว ถึ ง ดัง นั้น โอกำสที่ จ ะมี
เครื่ องหมำยกำรค้ำใหม่ประสบควำมสำเร็ จในกำรครอบครองส่ วนแบ่งกำรตลำดเพิ่มขึ้นมำอีกนั้นต้อง
อำศัยเวลำพอสมควร โดยเฉพำะกำรผลิตสิ นค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง จะต้องใช้เทคนิ ค ควำมรู ้ และ
ควำมชำนำญเป็ นพิ เ ศษในกระบวนกำรน ำเข้ำ วัต ถุ ดิ บ กำรค้น คว้ำ วิจัย กำรทดลองผลิ ต ภัณฑ์ เพื่ อ
พัฒ นำขึ้ นเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ จนถึ ง ขั้น น ำออกจ ำหน่ ำ ยได้น้ ั นจะต้อ งผ่ ำ นขั้น ตอนกำรทดสอบ
ประสิ ทธิ ภำพ นำผลที่ได้ไปขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และขออนุญำตผลิตจำกคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
(อย.) กระทรวงสำธำรณสุ ข และหรื อส่ วนรำชกำรอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้แน่ ใจว่ำผลิ ตภัณฑ์น้ ันๆ
สำมำรถใช้ได้ตำมคุณสมบัติที่ระบุ ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยแก่ผใู ้ ช้ และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเมื่อ
ใช้ตำมข้อแนะนำบนฉลำก
3.2 ความเสี่ยงทางด้ านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ต้นทุนวัตถุดิบถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยหลักในกำรผลิตคือ คิดเป็ นร้อยละ 81.80 ของต้นทุนขำย และควำมผัน
ผวนของรำคำวัตถุดิบส่ งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสิ นค้ำและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั เนื่ องจำก
บริ ษทั ไม่ สำมำรถปรั บรำคำขำยสิ นค้ำให้สอดคล้องกับรำคำวัตถุ ดิบที่ ผนั ผวนได้ทันที ทันใด ดังนั้น
สำหรับวัตถุดิบหลักประเภทสำรออกฤทธิ์ เข้มข้น (Active Technical Materials) ซึ่ งต้องนำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ โดยมีบริ ษทั แหล่งผลิตสำรออกฤทธิ์ ที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริ กำ ยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย และ
จีน อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั มีนโยบำยที่จะกระจำยกำรซื้ อวัตถุดิบไว้กบั ผูผ้ ลิตหลำยรำย เพื่อลดควำมเสี่ ยง
ของกำรขำดแคลนวัตถุ ดิบ รวมทั้งกำรเพิ่มอ ำนำจกำรต่อรองทั้งด้ำ นรำคำและคุ ณภำพ ในส่ ว นของ
วัตถุดิบหลักอื่น เช่น ก๊ำซหุ งต้ม (LPG) และตัวทำละลำย(Solvent) ซึ่ งรำคำเปลี่ยนแปลงไปตำมอุปสงค์
และอุปทำนทั้งในภูมิภำคและตลำดโลกนั้นอยูเ่ หนื อควำมควบคุมของบริ ษทั อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั ยังได้ใช้
กลยุทธ์กำรออกสิ นค้ำที่ หลำกหลำยออกขำย ทำให้ตน้ ทุนสิ นค้ำมีกำรกระจำยตัว รวมถึ งกำรบริ หำร
ต้นทุนวัตถุดิบและโครงสร้ำงรำคำสิ นค้ำให้มีควำมสัมพันธ์ในเชิงกำไร
วัตถุดิบขึ้ นรำคำยังเป็ นปั ญหำที่ มีผลกระทบไม่มำกเท่ ำปั ญหำวัตถุดิบขำดสต็อก เพื่อที่ จะป้ อ งกัน
ปั ญหำวัตถุดิบขำดที่มกั จะเกิดขึ้นในช่วงที่วตั ถุดิบกำลังจะขึ้นรำคำ ฝ่ ำยจัดซื้ อจะต้องรับรู ้รับทรำบควำม
เปลี่ยนแปลงให้ทนั กับเหตุกำรณ์ และปรับเปลี่ยนปริ มำณกำรสัง่ ซื้ อเพื่อเก็บเป็ นสิ นค้ำคงคลังมำกขึ้นใน
รำยกำรวัตถุดิบที่คำดว่ำจะมีปัญหำขำดแคลน
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3.3 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น
วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เป็ นประเภทสำรออกฤทธิ์ เข้มข้นของบริ ษทั ต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศโดยมีกำร
กำหนดรำคำส่ วนใหญ่เป็ นสกุลเหรี ยญสหรั ฐ ในบำงกรณี บริ ษทั จะทำสัญญำซื้ อเงิ นตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำเป็ นช่วงเวลำสั้นๆ ก่อนถึงกำหนดชำระเงิน โดยเฉพำะในกรณี ที่บริ ษทั คำดว่ำจะเกิ ดควำมผัน
ผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน และหำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนมีผลต่อรำคำวัตถุดิบ ก็จะไม่มี
กระทบต่อกำไรขั้นต้นของบริ ษทั มำกนัก
3.4 ความเสี่ยงจากการออกสินค้ าใหม่
บริ ษทั มีเป้ ำหมำยที่ จะออกสิ นค้ำใหม่ปีละอย่ำงน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดควำมเสี่ ยงที่อำจมำจำก
ควำมล้มเหลวในกำรสร้ำงตลำดผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้สูญเสี ยทรัพยำกรในขบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
สูญเสี ยงบประมำณทำงกำรตลำด และอำจมีปัญหำกับสต็อกสิ นค้ำตลอดจนวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่คง
ค้ำงและระบำยออกไปไม่ได้
ทำงบริ ษทั จึงพยำยำมลดควำมเสี่ ยง ด้วยกำรผสมผสำนกำรนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ำสู่ ตลำดใหญ่บำ้ งเล็ก
บ้ำง โดยใช้ขอ้ ได้เปรี ยบของตรำสิ นค้ำที่ เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคอย่ำงดีแล้ว และสร้ำงเครื อข่ำยกำร
กระจำยสิ นค้ำให้ได้ลึกและทัว่ ถึงในเวลำที่ส้ นั ที่สุด
ผูแ้ ทนจำหน่ ำยในแต่ละช่องทำงและในแต่ละภำคจะมีบทบำทสำคัญในกำรลดควำมเสี่ ยงของกำร
ออกสิ นค้ำใหม่ และทำให้สินค้ำใหม่แจ้งเกิ ดในตลำดได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ยงั ได้พยำยำมพัฒนำ
สิ นค้ำใหม่โดยกำรใช้ประโยชน์จำกสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้อยูใ่ ห้มำกที่สุด เพื่อลดควำมเสี่ ยงที่
จะเกิดสต็อกคงค้ำงเคลื่อนไหวช้ำ หรื อระบำยออกไปไม่ได้ถำ้ หำกผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ประสบควำมสำเร็ จ
ดังที่คำดหวัง
3.5 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั อำจมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยของเงินที่บริ ษทั กูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิ น กำรเปลี่ยนแปลง
ของอัตรำดอกเบี้ยอำจส่ งผลกระทบต่อภำระต้นทุนทำงกำรเงิ นของบริ ษทั ได้ ดังนั้น บริ ษทั จึ งกำหนด
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำว โดยจัดโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมกับลักษณะของเงินทุน
กล่ำวคือ กรณี รำยจ่ำยลงทุนต่ำงๆ ของกำรขยำยโครงกำร บริ ษทั จะพยำยำมใช้แหล่งเงินทุนระยะยำว และ
บริ ษทั จะใช้แหล่งเงินกูร้ ะยะสั้นในกรณี เงินทุนหมุนเวียน
ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 133.19 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ในปี 2563
บริ ษทั มี กำรทยอยชำระเงิ นคื นให้กับสถำบันกำรเงิ น จึ งทำให้อตั รำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
ปรับตัวลดลงจำก 0.85 ณ สิ้นปี 2562 เป็ น 0.70 ณ สิ้นปี 2563
3.6 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาผลิตภัณฑ์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “เชนไดร้ท์” เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั โดยมี
สัดส่ วนยอดขำยประมำณร้อยละ 70 ของยอดขำยรวม กำรที่บริ ษทั พึ่งพำรำยได้หลักจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์
กำจัดแมลง อำจทำให้เกิดผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั หำกผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
ไม่ได้รับควำมนิยมจำกผูบ้ ริ โภคจำกเทคโนโลยีหรื อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่อำจเปลี่ยนแปลงไป
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อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงนี้ บริ ษทั จึงพยำยำมที่จะขยำยธุรกิ จไปยังผลิตภัณฑ์ทำ
ควำมสะอำดภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “ทีโพล์” ให้มำกขึ้นและครบวงจร นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีกำรขยำยธุรกิจไป
ยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่ องดื่ ม โดยผลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ถวั่ ลิ สงอบกรอบและอบเกลื อ
ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “มำรู โจ้” และผลิตภัณฑ์นม ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “HOKKAIDO” เพื่อลดภำระกำรพึ่งพำ
รำยได้จำกผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถำวรหลักที่สำคัญของ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : บำท

ประเภท / ลักษณะทรัพย์ สิน
ที่ดิน 1 แปลง เป็ นที่ต้ งั โรงงำน ตั้งอยูท่ ี่อำเภอบำง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ
ที่ดิน 1 แปลง ตั้งอยูท่ ี่ อำเภอบำงปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
เนื้อที่ 18ไร่ 51 ตำรำงวำ
อำคำรโรงงำนแห่งที่ 1 ตั้งอยูท่ ี่อำเภอบำงปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
อำคำรโรงงำนแห่งที่ 2 ตั้งอยูท่ ี่อำเภอบำงปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
อำคำรโรงงำนแห่งที่ 3 ตั้งอยูอ่ ำเภอเมือง จังหวัด
ปรำจีนบุรี(ส่วนต่อเติม)
อำคำรโรงงำนแห่งที่ 4 ตั้งอยูอ่ ำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี(ส่วนต่อเติม)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน ฉะเชิงเทรำ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน ปรำจีนบุรี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน นนทบุรี
ยำนพำหนะ ฉะเชิงเทรำ
ยำนพำหนะ ปรำจีนบุรี
ยำนพำหนะ นนทบุรี
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสำนักงำน ฉะเชิงเทรำ
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสำนักงำน ปรำจีนบุรี
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสำนักงำน นนทบุรี
สิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง เวลโกรว์
รวมทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ำของ

มูลค่ าทางบัญชี
33,940,500.00

ภาระผูกพัน
ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

80,000,500.00

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

28,082,960.23

เป็ นเจ้ำของ

80,672,115.25

เป็ นเจ้ำของ

0

เป็ นเจ้ำของ

915,396.86

เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ

74,098,741.97
5,146,734.40
5,417,827.57
4,974,928.95
1,473,507.65
2.00
6,042,889.83
348,508.45
4,299,880.88
951,379.88
326,365,873.92
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจปั จจุบนั ของบริ ษทั และขยำยกำร
ลงทุนไปยังธุ รกิจด้ำนอำหำรและเครื่ องดื่ม โดยบริ ษทั มีนโยบำยที่จะแต่งตั้งผูแ้ ทนเข้ำไปดำรงตำแหน่ ง
เป็ นกรรมกำรที่มีอำนำจควบคุมในบริ ษทั ย่อยเพื่อควบคุมกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตำม
นโยบำยของบริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ณ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ดังนี้
 บริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล ออสตรำเลเซี ย จำกัด มูลค่ำรวม 554,800 บำท โดยมีสัดส่ วนของเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในอัตรำส่วนร้อยละ 50
 บริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด มูลค่ำรวม 1,000,000 บำท โดยมีสัดส่ วนของเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในอัตรำส่วนร้อยละ 99.95
 บริ ษ ัท ที โ พล์ โปรเฟสชั่น แนล อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล จ ำกัด มู ล ค่ ำ รวม 1,000,000 บำท โดยมี
สัดส่วนของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในอัตรำส่วนร้อยละ 99.97
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีจำนวนสู งกว่ำร้อย
ละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 หรื อคดีที่กระทบต่อกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั อย่ำงมี
นัยสำคัญ
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6. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่ อบริษัท

: บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
(ต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริษัท”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้ำนเรื อน อุตสำหกรรม สำธำรณสุข
ชุมชน และเคมีเคหะภัณฑ์เกษตร

ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่

: 1065 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหำนคร 10250

ทีต่ ้งั สานักงาน สาขา 1

: นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บำงนำ-ตรำด 90/1 ม.9 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง
ฉะเชิงเทรำ 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษำเนื้ อไม้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัด
แมลง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ)

ทีต่ ้งั สานักงาน สาขา 2

: นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บำงนำ-ตรำด 109 ม.9 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง
ฉะเชิงเทรำ 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด)

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107547000346

โฮมเพจบริษัท

: www.sherwood.co.th

โทรศัพท์

: 0-2320-2288

โทรสาร

: 0-2320-2670

ทุนเรื อนหุ้น

: ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว หุน้ สำมัญ 318,730,900 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 0.50 บำท

ชื่ อบริษัทย่ อย 1

: บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล ออสตรำเลเซีย จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: จำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้ำนเรื อนและอุตสำหกรรม

ทีต่ ้งั สานักงาน

: ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถ.เฮย์ เพิร์ธตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย 6005

โฮมเพจบริษัท

: www.sherwoodchemicals.com.au

โทรศัพท์

: +61 892194683

โทรสาร

: +61 892194672

ทุนเรื อนหุ้น

: ทุนจดทะเบี ยนและชำระแล้ว หุ ้นสำมัญ 2,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 เหรี ยญ
ออสเตรเลีย สัดส่วนเงินลงทุนอัตรำร้อยละ 50

ชื่ อบริษัทย่ อย 2

: บริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

: ผลิตและจำหน่ำยสิ นค้ำบริ โภคทั้งปวง อำทิ นม และขนม

ทีต่ ้งั สานักงาน

: 1065 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหำนคร 10250
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โทรศัพท์

: 0-2320-2288

โทรสาร

: 0-2320-2670

ทุนเรื อนหุ้น

: ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น 10,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บำท
สัดส่วนเงินลงทุนทุนอัตรำร้อยละ 99.95

ชื่ อบริษัทย่ อย 3

: บริ ษทั ทีโพล์ โปรเฟสชัน่ แนล อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

ประเภทธุรกิจ

: ผลิตและจำหน่ำยน้ ำยำทำควำมสะอำดทุกชนิ ดในประเทศและส่ งออกไปจำหน่ำย
ต่ำงประเทศ

ทีต่ ้งั สานักงาน

: 1065 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหำนคร 10250

โทรศัพท์

: 0-2320-2288

โทรสาร

: 0-2320-2670

ทุนเรื อนหุ้น

: ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น 10,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บำท
สัดส่วนเงินลงทุนทุนอัตรำร้อยละ 99.97

นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทีต่ ้งั

: 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพมหำนคร 10400

โทรศัพท์

: 0-2009-9000, 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

: นำยศุภชัย ปั ญญำวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรื อ
นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5874 และ/หรื อ
นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5730

ทีต่ ้งั

: บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุ งเทพมหำนคร
10110

โทรศัพท์

: 0-2264-9090

โทรสาร

: 0-2264-0789-90
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) มีทุนจดทะเบียน 232,500,000 บำท เป็ นทุน
ชำระแล้ว 159,365,450 บำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 318,730,900 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 0.50
บำท
7.2 ผู้ถือหุ้น
ตำรำงแสดงรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรก ของบริ ษทั ณ วันที่ 11 มกรำคม 2564
รำยชื่อ
1. บริ ษทั ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2. นำงสำวปำลิตำ คูสกุล
3. นำยนริ นทร์ ตรี สุโกศล
4. นำยฮำรกิชิน ทันวำนี
5. นำยบุญวัน วรธรรมทองดี
6. นำยไพศำล พิสุทธิ์วชั ระกุล
7. นำยนิพนธ์ โกมลสุวรรณ
8. บริ ษทั ไลฟ์ เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
9. นำยนฤมล บุญศรี สวัสดิ์
10. นำยสิ ทธิชยั สุวรรณจงสถิต
รวม

จำนวนหุน้
208,215,842
16,000,000
8,860,000
8,333,700
7,128,500
6,900,000
6,107,600
3,900,000
2,570,000
2,532,400
270,548,042

สัดส่วนกำรถือหุน้ (%)
65.33
5.02
2.78
2.61
2.24
2.16
1.92
1.22
0.81
0.79
84.88

7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยเงิ นปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุ ทธิ หลังหักภำษีและสำรองตำม
กฎหมำย ทั้งนี้ กำรจ่ ำยเงิ นปั นผลได้นำปั จจัยต่ำงๆ มำพิจำรณำประกอบ เช่ น ผลกำรดำเนิ นงำนและฐำนะ
กำรเงินของบริ ษทั สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั โดยอยู่
ภำยใต้เงื่อนไขที่กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 โครงสร้ างองค์ กร
เลขานุการบริษัท (Company Secretary)
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์
(Mr. Thakerngbol Laobisuddhi)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน
(Nomination and Remuneration
Committee)

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
(Risk Committee)

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร (Chief Executive Officer)
นำยธนำกร วัฒนวิจำรณ์
(Mr. Thanakorn Wattanawijarn)
รองกรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์
(Chief Commercial Officer)
นำยสมศักดิ์ จันทร์ส่อง
(Mr. Somsak Chansong)

รองกรรมการผู้จัดการ
สายบริหาร (Chief Financial Officer)
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์
(Mr. Thakerngbol Laobisuddhi)

รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนา
ธุรกิจ
(Chief Business Development
Officer)
นำยวัชระ สุ วฒั น์วรพงษ์
(Mr. Watchara Suwatwalapongs)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Office)

รองกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัตกิ าร (Chief Operation
Officer)
นำยสำธิ ต จิรกุลสมโชค
(Mr. Satit Jirakulsomchok)

ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี
(Accounting Manager)
นำยชำญเดช ปั้นตระกูล
(Mr. Chandech Pantrakul)

8.1.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นำยชนินทร์ เย็นสุดใจ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
2. ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง
กรรมกำรอิสระ
3. นำยชินวัฒน์ อัศวโภคี
กรรมกำรอิสระ
4. นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ
กรรมกำร
5. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ
กรรมกำร
6. นำยแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคำรวคุณ
กรรมกำร
7. นำยนริ นทร์ ตรี สุโกศล
กรรมกำร
8. นำยสัตวแพทย์สมชำย เลำห์วรี ะพำนิช
กรรมกำร
9. นำยธนำกร วัฒนวิจำรณ์
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร (สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสำรแนบ 1)
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัท
ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้ลงมติกำหนดกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนบริ ษทั คือ นำยประจักษ์ ตั้ง
คำรวคุณ และนำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ สองคนนี้ลงลำยมือชื่อร่ วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
 ปฏิบตั ิหน้ำที่ภำยในขอบเขตของกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติคณะกรรมกำร
บริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยควำมซื่ อสัตย์ (Duty of Loyalty) ควำมระมัดระวัง (Duty of Care) มี
ควำมรับผิดชอบเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ (Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethics) โดยคำนึ งถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
 กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงำนและงบประมำณประจำปี ของบริ ษทั โดยมี กำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำน
ด้ำนต่ำงๆ ของบริ ษทั อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยที่กำหนด และสำมำรถ
จัดกำรอุปสรรคปั ญหำที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงทันเวลำ
 กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน โดยมีกำรทบทวนนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำรและกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชันเป็ นประจำทุกปี
 กำหนดให้มีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ และติดตำมประสิ ทธิ ภำพของระบบควบคุมภำยในให้
เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ โดยเปิ ดเผยควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในและรำยงำนสอบ
ทำนไว้ในรำยงำนประจำปี
 กำหนดให้มีนโยบำยควำมเสี่ ยงและกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสม รวมทั้งติดตำมประสิ ทธิ ภำพของ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงสม่ำเสมอ โดยเปิ ดเผยควำมเพียงพอของระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงไว้ในรำยงำน
ประจำปี
 พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ รวมทั้งมีอำนำจในกำรแต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็ น โดยมี
กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงสม่ำเสมอ
 กำกับดูแลและส่ งเสริ มกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้จดั สรรทรัพยำกรสำคัญ เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้แก่
กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน และสร้ำงคุณประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย
 กำกับ ดู แ ลให้มี กำรบริ หำรจัดกำรและพัฒ นำสำรสนเทศ และมำตรกำรรั ก ษำควำมปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศ พร้ อมทั้งมี กำรติ ดตำมทบทวนและปรั บ ปรุ งให้สอดคล้องและเหมำะสมกับควำมเสี่ ยงด้ำ น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
 กำกับดูแลให้มีกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินที่ มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และสะท้อนผล
ประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงิ น ตำมมำตรฐำนทำงกำรบัญชี ที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญ ชี
รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญต่ำง ๆ ขององค์กรอย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
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 กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรที่ โปร่ งใสและชัดเจน
ตลอดจนกำหนดค่ำตอบแทนและประเมินผลงำนเป็ นประจำทุ กปี รวมทั้ง ติดตำมดูแลให้มีกระบวนกำร
เตรี ยมบุคลำกรเพื่อทดแทนหรื อสื บทอดตำแหน่งกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
 จัดให้มีกำรดำเนินงำนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และสนับสนุนให้มีกำรสื่ อสำรไปสู่ ทุกคนในบริ ษทั
ให้ได้รับทรำบและยึดถือปฏิบตั ิ
 พิจำรณำกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของประธำนคณะกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรอย่ำงชัดเจน
 คณะกรรมกำรบริ ษทั อำจแต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรหรื อมอบอำนำจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนิ นกิจกำร
ของบริ ษทั ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื ออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรและภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควร และคณะกรรมกำร
บริ ษทั อำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอำนำจดังกล่ำวได้ ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำวจะต้อง
กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูร้ ับมอบอำนำจไว้อย่ำงชัดเจน และต้องไม่มีลกั ษณะ
เป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้ผรู ้ ับมอบอำนำจสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลอื่นที่อำจมีควำมขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั
 กำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีโครงสร้ำงและองค์ประกอบที่เหมำะสม
 ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนิ นนโยบำย และแนวทำงบริ หำรงำนต่ำงๆ ของบริ ษทั ที่กำหนดเอำไว้ให้เป็ นไป
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
 พิจำรณำและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็ นอย่ำงน้อยปี ละครั้ง
 แต่งตั้งเลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อรับผิดชอบดำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ ในนำมของบริ ษทั หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั
เช่น ทะเบียนกรรมกำร หนังสื อเชิญประชุมกรรมกำร และหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
 รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะซึ่ งถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั และ
รำยงำนกำรเปลี่ ย นแปลงกำรถื อ หลัก ทรั พ ย์ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ำรซื้ อ ขำย โอน หรื อรั บ โอนหลัก ทรั พ ย์ต่ อ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 3 วันทำกำรหลังจำกวันที่ซ้ื อ ขำย โอน หรื อรับ
โอนหลักทรัพย์
 เก็บรักษำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ที่ล่วงรู ้จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรื อ
ผูอ้ ื่น รวมถึงงดซื้อขำยหลักทรัพย์ก่อนกำรประกำศแจ้งข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย 1 เดือน
8.1.2 คณะผูบ้ ริ หำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นำยธนำกร วัฒนวิจำรณ์
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
นำยสมศักดิ์ จันทร์ส่อง
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยพำณิ ชย์
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยบริ หำร
นำยวัชระ สุวฒั น์วรพงษ์
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยพัฒนำธุรกิจ
นำยสำธิต จิรกุลสมโชค
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยปฏิบตั ิกำร
นำยชำญเดช ปั้ นตระกูล
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
 มีอำนำจควบคุมกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดไว้ และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมลำดับ
 พิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ที่ ฝ่ำยบริ หำรจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำ
อนุมตั ิ รวมทั้ง ควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี ของแต่ละหน่วยงำน
 พิจำรณำประเมินกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกปั จจัยต่ำงๆ ไม่วำ่ จำก
ภำยในหรื อภำยนอกบริ ษทั
 มีอำนำจสัง่ กำร ออกระเบียบ ประกำศ บันทึ ก เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมนโยบำยหรื อผลประโยชน์
ของบริ ษทั
 มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดซื้ อ และใช้จ่ำยเงิ นในเรื่ องที่เกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำนตำมปกติของบริ ษทั ซึ่ ง
รวมถึ ง กำรอนุ มตั ิกำรจัดซื้ อสิ นค้ำวัตถุดิบและบริ กำรอื่ นที่ เกี่ ยวข้องเพื่อประโยชน์ และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนิ นงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร และรำยจ่ำยลงทุนให้เป็ นตำมงบประมำณที่ ได้รับอนุ มตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ภำยในวงเงินที่ได้รับจำกกำรมอบอำนำจ
 ในกำรพิจำรณำจัดซื้อทรัพย์สินให้มีกำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
 พิจำรณำกำรนำสิ ทธิ และทรัพย์สินของบริ ษทั ไปก่อภำระผูกพันใดกับบุคคล บริ ษทั ห้ำงร้ำน หรื อสถำบัน
กำรเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั อนุมตั ิ
 พิจำรณำผลกำไรและขำดทุนของบริ ษทั ประกอบกำรเสนอจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลหรื อเงินปั นผลประจำปี
เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั อนุมตั ิ
 ดำเนิ นกำรใดๆ เพื่อสนับสนุ นกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ตำมกำรให้อำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งอยู่
ภำยใต้นโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั
ทั้งนี้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรอำจมอบอำนำจช่ วงให้พนักงำนระดับบริ หำรของบริ ษทั มีอำนำจอนุ มตั ิ
ทำงกำรเงิ นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรื อหลำยเรื่ องตำมที่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรพิจำรณำเห็นสมควร อำนำจหน้ำที่
ของประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงอำนำจที่ ทำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรสำมำรถ
อนุมตั ิรำยกำรที่ตน หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
(ตำมข้อบังคับบริ ษทั และตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับ
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บริ ษทั ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่ เป็ นไปตำมปกติ ธุรกิ จที่ มีกำรกำหนดขอบเขตชัดเจนซึ่ งระบุไว้ในเรื่ อง
นโยบำยในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
8.2 ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
8.2.1 ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน มีรำยละเอียดดังนี้
เบีย้ ประชุ มคณะกรรมการชุ ดต่ างๆ (บาท)
รายชื่ อกรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
รวม (บาท)

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่ าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษทั

โบนัสจ่ ายปี
2563 (บาท)

1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

345,000

80,000

150,000

809,625

2. ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง

330,000

100,000

120,000

647,700

3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

300,000

70,000

120,000

647,700

4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

180,000

120,000

647,700

5. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

180,000

120,000

647,700

6. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

180,000

120,000

647,700

7. นายแพทย์สมชาย เลาห์วีระพานิช

180,000

80,000

269,875

830,000

4,318,000

8. นายนริ นทร์ ตรี สุโกศล
9. นายธงชัย เจริ ญกุลเมธี*
รวม

1,695,000

0

250,000

หมำยเหตุ * กรรมกำรออกระหว่ำงปี

รำยละเอียดค่ำตอบแทนของกรรมกำรประกอบด้วย เบี้ยประชุม และโบนัสคณะกรรมกำรบริ ษทั
ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หำรรวมเป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,308,195 บำท
หมำยเหตุ ผูบ้ ริ หำร หมำยถึง ผูบ้ ริ หำรตำมนิยำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
รำยละเอียดค่ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำรประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ

8.2.2 ค่ำตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร
-ไม่มี-
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8.3 บุคลากร
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพำททำงแรงงำนที่สำคัญในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มี
พนักงำนแบ่งตำมสำยงำนได้ดงั นี้
สายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ฝ่ ำยบริ หำร
2. ฝ่ ำยขำยผูแ้ ทนจำหน่ำย
3. ฝ่ ำยขำยอุตสำหกรรมและเคมีเกษตร
4. ฝ่ ำยกำรตลำด
5. ฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร
6. ฝ่ ำยสำรสนเทศ
7. ฝ่ ำยจัดซื้อ
8. ฝ่ ำยบัญชี
9. ฝ่ ำยกำรเงิน
10. ฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
11. ฝ่ ำยโลจิสติกส์
12. ฝ่ ำยวิศวกรรม
13. ฝ่ ำยผลิต
14. ฝ่ ำยประกันคุณภำพ
15. แผนกระบบคุณภำพและควำมปลอดภัย
16. แผนกพัฒนำธุรกิจ
จานวนพนักงานรวม
เงินเดือน โบนัส และกองทุนสารองเลีย้ งชีพประจาปี 2563

7 คน
22 คน
17 คน
13 คน
14 คน
3 คน
8 คน
11 คน
10 คน
26 คน
41 คน
10 คน
144 คน
28 คน
4 คน
4 คน
362 คน
177.77 ล้ านบาท

บุคลากร บริ ษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำน โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมและสอดคล้อง
กับค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึง ค่ำตอบแทนพนักงำนจะต้องเหมำะสมกับกำรขยำยตัวทำงธุรกิ จ
และกำรเติบโตของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พให้แก่พนักงำนตั้งแต่จดั ตั้งบริ ษทั โดย
พนักงำนจะจ่ำยเงินสะสมในอัตรำร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริ ษทั จ่ำยเงินสมทบในอัตรำร้อย
ละ 5 ของเงินเดือนพนักงำน
 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษ ัท มี น โยบำยในกำรเพิ่ ม ศัก ยภำพและประสิ ท ธิ ภ ำพของบุ ค ลำกรขึ้ น มำอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และรับมือกับวิทยำกำรใหม่ๆ ที่ พฒั นำเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จึ งจัดให้มีกำร
อบรมภำยในองค์กร และกับองค์กรภำยนอก โดยแบ่งตำมหลักสู ตรต่ำงๆ ที่ เหมำะสมกับตำแหน่ งงำนงำน
มำตรฐำนวิชำชีพ หรื อตำมเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ของหน่ วยงำน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ ทักษะ และ
ประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนทั้งในส่ วนงำนเทคนิ ค (Technical) สำยงำนวิชำชีพ (Prefessional) และกำรจัดกำร
ทัว่ ไป และเพื่อเสริ มสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบตั ิงำนและส่ งเสริ มควำมเจริ ญก้ำวหน้ำในสำยงำนของตน โดย
แบ่งกำรฝึ กอบรมดังนี้
ส่วนที่ 2 หน้ำ 7

บริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

(1) พนักงานระดับปฏิบัตกิ าร
บริ ษทั จัดให้พนักงำนเข้ำรับกำรฝึ กอบรมด้ำนเทคนิ คและวิชำชี พทั้งหลักสู ตรภำยในและนอกบริ ษทั ใน
สำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิงำนของแต่ละบุคคล นอกจำกนี้ จะมีกำรให้ควำมรู ้เกี่ยวกับระบบควบคุม
คุณภำพ และระบบควำมปลอดภัยที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนกำรผลิต เพื่อให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจลักษณะกำร
ทำงำน และสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ เป็ นไปตำมระบบมำตรฐำน ISO 9001 และ ISO 14001
(2) พนักงานระดับบริหาร
บริ ษ ัท มี น โยบำยในกำรเพิ่ ม ศัก ยภำพและประสิ ท ธิ ภ ำพของบุ ค ลำกรขึ้ น มำอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และรับมือกับวิทยำกำรใหม่ๆ ที่ พฒั นำเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จึงจัดให้มีกำร
อบรมภำยในองค์กร และกับองค์กรภำยนอก โดยแบ่งตำมหลักสูตรต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับตำแหน่งงำนมำตรฐำน
วิชำชีพ หรื อตำมเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนอย่ำงสม่ำเสมอ พร้อมกับส่ งพนักงำนไปศึกษำดูงำน
ต่ำงประเทศ เพื่อนำเอำควำมรู ้และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มำพัฒนำผลิตภัณฑ์และองค์กรให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงในอุตสำหกรรมและเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันในอนำคต
ในปี 2563 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนและฝึ กอบรมรวมทั้งสิ้น 0.24 ล้ำนบำท
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึ งควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดี จึ งได้นำหลักปฏิ บัติตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มำปรับใช้ให้
สอดคล้องอย่ำงเหมำะสมตำมบริ บทของบริ ษทั ดังนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำยได้ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิที่จะนำองค์กรให้เติบโตด้วยควำม
โปร่ งใส และมีจริ ยธรรมอันดี อีกทั้ง เพื่อเป็ นกำรปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงำนมีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำ
คู่คำ้ คู่แข่งขัน สังคม เพื่อนพนักงำน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ จนกลำยเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ ง
ทั้งนี้ นโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี ตลอดจนคู่มือจริ ยธรรม และจรรยำบรรณธุ รกิ จ ได้ถูกเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.sherwood.co.th) เพื่อเป็ นช่องทำงให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำยสำมำรถเข้ำถึงได้ สำหรับกำร
ปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ในปี 2563 โดยสรุ ปดังนี้
1. สิทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ตระหนัก ถึ ง สิ ท ธิ ใ นควำมเป็ นเจ้ำ ของในกำรควบคุ ม บริ ษ ัท ผ่ ำ นกำรแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อทำหน้ำที่แทนผูถ้ ือหุ ้น และมีสิทธิ ในกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ของบริ ษทั คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน ตำมสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ ง
ได้แก่ กำรซื้อขำย หรื อกำรโอนหุน้ กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของกิจกำรอย่ำง
เพียงพอ และผูถ้ ือหุ ้นควรได้รับทรำบกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่ วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อกำร
พิจำรณำในแต่ละวำระก่ อ นกำรประชุ ม รวมทั้ง กำรเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้น ซัก ถำมกรรมกำรในที่ ประชุ ม
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนัก และให้ควำมสำคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ น
กำรละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้จดั กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษำยน 2563 เวลำ
10.00 น. โดยกำหนดสถำนที่ ประชุม ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่มีกำรคมนำคมสะดวก เพื่ออำนวยควำมสะดวกและ
ส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถำบันสำมำรถเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2563 เกิด
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด 19 ทำให้บริ ษทั ต้องเลื่อนกำรจัดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ออกไปเป็ นวันที่ 28 มกรำคม 2564 และเป็ นกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่ำนั้น
นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมที่ มีรำยละเอียดวำระกำรประชุม เพื่อพิจำรณำ
เหตุผลควำมจำเป็ น ผลกระทบทั้งด้ำนบวกและลบในแต่ละวำระ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร หนังสื อ
มอบฉันทะรู ปแบบตำมที่ กฎหมำยกำหนดให้ผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม พร้อมทั้ง นำเสนอไว้บน
เว็บไซต์บริ ษทั ล่วงหน้ำ และได้ประกำศลงหนังสื อพิมพ์รำยวันติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อ
บอกกล่ำวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรล่วงหน้ำ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริ ษทั ดำเนินกำรให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยมีสิทธิ ในกำรเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุม และชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำ ซึ่ งบริ ษทั ได้ระบุถึงขั้นตอน และวิธีกำรในกำรพิจำรณำที่
ชัดเจน และโปร่ งใส และได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทรำบผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
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บริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรำยใดเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม และเสนอรำยชื่ อบุคคลเพื่อเข้ำดำรง
ตำแหน่งกรรมกำร
ในกำรลงทะเบียนเข้ำประชุม บริ ษทั นำส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ผ่ำนทำงอีเมลเป็ น
กำรล่วงหน้ำให้กบั ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่แสดงควำมประสงค์จะเข้ำร่ วมกำรประชุม ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้น หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะจะสำมำรถเข้ำลงทะเบี ยนในระบบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 2 ชัว่ โมงและต่อเนื่ อง
จนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็ จ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผู ้
ถือหุ ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หรื อบุคคลใดๆ เข้ำร่ วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสื อมอบ
ฉันทะ แบบหนึ่งแบบใดที่ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ทำหนังสื อมอบฉันทะใน
รู ปแบบที่ ผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถกำหนดทิ ศทำงกำรออกเสี ยงลงคะแนนได้ตำมแบบที่ กระทรวงพำณิ ชย์กำหนด
พร้อมข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริ ษทั กำหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ ้น นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังให้
สิ ทธิ แก่ผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้ำระบบกำรประชุมภำยหลังจำกประธำนในที่ ประชุม เปิ ดกำรประชุมแล้ว สำมำรถออก
เสี ยงลงคะแนนได้ในวำระที่ อยู่ ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้มีกำรลงมติและนับเป็ นองค์ประชุม ตั้งแต่
วำระที่ได้เข้ำร่ วมประชุมเป็ นต้นไป
เมื่อเริ่ มกำรประชุมทุกครั้ง เลขำนุกำรบริ ษทั จะชี้แจงขั้นตอน วิธีกำรประชุม และกำรออกเสี ยงลงคะแนน
อย่ำงชัดเจน สำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้เปิ ดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระที่ผู ้
ถือหุน้ ได้ลงมติไว้ในทันที
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ดำเนิ นกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้ นตำมลำดับวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม
และมิได้มีกำรเพิ่มวำระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบล่วงหน้ำเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีโอกำสศึกษำ
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำวำระต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ในกำรประชุมคณะกรรมกำรได้เปิ ดโอกำส
ให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถำมคำถำมเพิ่มเติม โดยมีประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร ผูบ้ ริ หำรระดับสูงด้ำนบัญชีกำรเงิน ร่ วมตอบคำถำม อย่ำงไรก็ตำม ในกำรตอบคำถำมคณะกรรมกำร ได้
ยึดถือควำมเท่ำเทียมของกำรให้ขอ้ มูลสำรสนเทศเป็ นสำคัญ
ภำยหลังเสร็ จสิ้นกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูบ้ นั ทึกรำยงำน
กำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่ รำยงำนกำรประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรำยรับทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์
นักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ส่งรำยงำนกำรประชุมต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภำยใน 14 วัน
หลังกำรประชุมเสร็ จสิ้น
2. นโยบายต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญในเรื่ องสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และได้กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิต่อผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่ำงชัดเจนและเป็ นธรรมในคู่มือจริ ยธรรม และจรรยำบรรณธุรกิจ ซึ่ งทั้งผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนบริ ษทั ทุกคนรับทรำบ และได้ถือปฏิ บตั ิอย่ำงเคร่ งครัดมำโดยตลอด โดยกำรดำเนิ นงำนที่ ผ่ำนมำ
บริ ษทั ได้มีกำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของทุกกลุ่ม ดังนี้
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ผู้ถือหุ้น

บริ ษทั มุ่งมัน่ ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงมีบรรษัทภิ บำล เชื่ อถือได้และแน่ วแน่ ในกำรสร้ ำงงำนสร้ ำง
กิจกำรให้มีฐำนะทำงกำรเงินที่มนั่ คงอย่ำงยัง่ ยืน เพื่อเพิม่ มูลค่ำสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยยึดมัน่ ในสิ ทธิ ของผู ้
ถือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน


พนักงาน

บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของพนักงำน โดยถือว่ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรที่มีค่ำและเป็ นปั จจัยแห่ ง
ควำมสำเร็ จของบริ ษทั บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกันบนหลักสิ ทธิ มนุษยชนตำมนโยบำยด้ำน
สิ ทธิมนุษยชน จึงสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถให้พนักงำนทุกคน โดยกำรจัดอบรมทั้งภำยใน
และภำยนอกให้กับพนักงำนตำมควำมเหมำะสม รวมถึ ง กำรดู แลสุ ขอนำมัย และควำมปลอดภัยของ
พนักงำน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรเพื่อดูแลสิ ทธิ ของพนักงำน มีกำรให้ผลตอบแทน
และสวัสดิกำรที่เหมำะสมและเป็ นธรรม โดยได้จดั ให้มีสวัสดิ กำรค่ำรักษำพยำบำล สวัสดิ กำรรถรับ-ส่ ง
กิ จกรรมวันเกิ ดพนักงำน มี สโมสรชมรมต่ำงๆ เพื่อให้พกั ผ่อนหลังจำกเหน็ ดเหนื่ อยจำกกำรปฏิ บตั ิงำน
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั มีกำรกำหนดดัชนีช้ ีวดั ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และพนักงำนเป็ นประจำทุกปี เพื่อ
สร้ำงแรงจูงใจให้กบั พนักงำนที่ทุ่มเทในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ อันจะส่ งผลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริ ษทั และบรรลุเป้ ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจให้บริ ษทั มีผลประกอบกำรที่ดี โดยดัชนีช้ ีวดั ผลกำร
ดำเนินงำนประกอบด้วย กำรวัดผลจำกตัวเลขทำงกำรเงิน และกำรวัดผลที่ไม่ใช่ตวั เลขทำงกำรเงิน


ลูกค้ า

บริ ษ ัท มุ่ ง มั่น ในกำรพัฒ นำคุ ณ ภำพของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละกำรบริ ก ำรให้ดี ยิ่ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ำ ได้รั บ
ผลิตภัณฑ์ และกำรบริ กำรต่ำงๆ ที่คุม้ ค่ำในด้ำนรำคำ คุณภำพ และควำมปลอดภัย โดยผ่ำนขั้นตอนวิเครำะห์
จำกผูเ้ ชี่ยวชำญ ทั้งในด้ำนเทคโนโลยี และกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม


คู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี ้

บริ ษทั ได้ปฏิ บัติต่อเจ้ำหนี้ อย่ำงเป็ นธรรม มี ควำมรั บผิดชอบ และโปร่ งใส โดยปฏิ บัติตำมเงื่ อนไข
ข้อกำหนดของสัญญำและพันธะทำงกำรเงินอย่ำงเคร่ งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีกำรที่ไม่สุจริ ต ปกปิ ดข้อมูล
หรื อข้อเท็จจริ งอันจะทำให้เจ้ำหนี้เกิดควำมเสี ยหำย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อตกลง เงื่อนไข
ทำงกำรค้ำ และให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง มีกำรสร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจที่ ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยน
ควำมรู ้ ร่ วมกันพัฒนำสิ นค้ำ และบริ กำร ไม่เรี ยกรับหรื อยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่ ง
อยูน่ อกเหนือข้อตกลงทำงกำรค้ำ


คู่แข่ ง

บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไข ข้อบังคับของกำรแข่งขันอย่ำงเคร่ งครัด ไม่ล่วงละเมิดควำมลับ หรื อ
ทรัพย์สินทำงปั ญญำ และไม่ทำลำยชื่อเสี ยง และควำมสัมพันธ์กบั คู่แข่งทำงกำรค้ำ
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หน่ วยราชการ

บริ ษทั ยึดมัน่ ในกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ ในกำรเสี ยภำษีอย่ำงถูกต้อง และยึดถือในกำรปฏิบตั ิกบั ภำครัฐ หรื อ
หน่วยรำชกำรตำมหลักกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด


สังคม และชุมชน

บริ ษทั มีนโยบำยในกำรดำเนิ นธุ รกิ จที่ เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิ จและสังคมโดยรวม มุ่งสร้ำงสมดุล
ระหว่ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจ และกำรพัฒนำของชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมไปพร้อมกัน และจะคำนึ ง
กำรรักษำขนบธรรมเนียม ประเพณี ทอ้ งถิ่นที่บริ ษทั ตั้งอยู่ นอกจำกนี้ บริ ษทั มีนโยบำยที่จะยึดมัน่ ปฏิบตั ิตน
เป็ นพลเมืองที่ดี เคำรพกฎหมำย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน เพื่อให้เกิดควำมสงบสุ ขในสังคม
และชุมชน


สิ่ งแวดล้ อม

บริ ษทั ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม จึงมีนโยบำย คุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสิ่ งแวดล้อมให้พนักงำนทุกคนถือปฏิ บตั ิอย่ำงเคร่ งครัด ตลอดจนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำและมี
ประสิ ทธิภำพสูงสุด เพื่อมีส่วนในกำรลดผลกระทบและมลภำวะต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ยังมีกำรควบคุมดูแล
กำรบริ หำรจัดกำรกำรกำจัดของเสี ย ทั้งจำกกระบวนกำรผลิตและกำรใช้งำนทัว่ ไป รวมถึงสิ่ งปนเปื้ อนต่ำงๆ
สู่สภำพแวดล้อมภำยนอก โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิภำพและมีกำรติดตำมเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพื่อรับรอง ISO 14001 ซึ่งเป็ นมำตรฐำนสำหรับระบบบริ หำรสิ่ งแวดล้อม
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญของกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศอันเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อกำรตัดสิ นใจของผู ้
ลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ ทั้งข้อมูล
ทำงกำรเงิ นและข้อมูลที่ ไม่ใช่ทำงกำรเงิ น ทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ ผ่ำนช่ องทำงของตลำดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทัว่ ถึง รวมทั้งทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และภำพลักษณ์ของบริ ษทั อย่ำงทัว่ ถึง และเท่ำเทียมกัน
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ได้กำหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ทำหน้ำที่ติดต่อสื่ อสำรและให้บริ กำรข้อมูล
ข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำงๆ ของบริ ษทั แก่ผลู ้ งทุน ผูถ้ ือหุ ้น นักวิเครำะห์ และประชำชนทัว่ ไป ทั้งนี้ ผูล้ งทุน
สำมำรถติดต่อหน่วยงำนดังกล่ำวได้ที่ โทร. 0-2320-2288 หรื อที่อีเมล์: ir@sherwood.co.th
นอกจำกนี้ บริ ษทั มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแส และมำตรกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแสซึ่งระบุวธิ ีกำรและขั้นตอน
อย่ำงชัดเจน โดยได้กำหนดช่องทำงให้พนักงำน และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสำมำรถแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด ข้อ
ร้องเรี ยน หรื อข้อเสนอแนะต่ำงๆ มำ ดังนี้
 แจ้งผ่ำนช่องทำงกล่องแสดงควำมคิดเห็นของบริ ษทั ณ จุดบริ เวณทำงเดินเข้ำ-ออก ทั้งที่สำนักงำนใหญ่
และโรงงำน
 แจ้งผ่ำนช่องทำงอีเมล์ของ “ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน” มำที่อีเมล์: internalaudit@sherwood.co.th
หรื อช่องทำงอีเมล์ของ “ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษทั ” มำที่อีเมล์: companysecretary@sherwood.co.th
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 จดหมำยปิ ดผนึก และจ่ำหน้ำซองถึง “ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน” หรื อ “ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษทั ” มำยัง
ที่อยู:่ บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
1065 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ทั้งนี้ หำกบริ ษทั ได้รับกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด ข้อร้องเรี ยน หรื อข้อเสนอแนะ บริ ษทั จะดำเนิ นกำร
รำยงำนเรื่ องดังกล่ำวไปยังคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำต่อไป ในปี 2563 บริ ษทั ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยน หรื อ
กำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดใดๆเลย
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริ ษทั และสำรสนเทศทำงกำรเงิน ที่ปรำกฏใน
รำยงำนประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวในรำยงำนประจำปี ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดย
เลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสม และถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง และประมำณ
กำรที่ดีที่สุดในกำรจัดทำ รวมทั้ง ยังมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
ด้วย
4. การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กำหนดมำตรกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์จำกกำรเป็ นกรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่ที่ตอ้ งรำยงำนกำรถือและเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ซึ่ งรำยงำนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีกำรซื้ อ ขำย โอน หรื อ
รับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่ งพระรำชบัญญัติ
หลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ปี พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันทำกำรหลังจำกวันที่ ซ้ื อ ขำย โอน หรื อรั บโอน
หลักทรัพย์ นอกจำกนี้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรยังได้รับทรำบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดรวมถึงบท
กำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ปี พ.ศ. 2535 และบริ ษทั ได้กำหนดห้ำม
ผูบ้ ริ หำรที่ ได้รับทรำบข้อมูลภำยในกระทำกำรใดๆ ซึ่ งเป็ นกำรขัดต่อมำตรำ 241 ของ พรบ.ดังกล่ำว รวมถึง
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ดูแลอย่ำงรอบคอบ เมื่อเกิดรำยกำรที่อำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร รวมทั้ง กำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแล ไม่ให้ผบู ้ ริ หำรและผูเ้ กี่ยวข้องนำข้อมูลภำยในของบริ ษทั
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ทรำบถึงรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ยวกับรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงสม่ำเสมอ และคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ
ทุกครั้ง รวมทั้งมีกำรปฏิ บตั ิตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ โดยกำหนดรำคำและเงื่อนไขเสมือนกำรทำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญจะเปิ ดเผยรำยละเอียด
มูลค่ำรำยกำร คู่สญ
ั ญำ เหตุผล / ควำมจำเป็ น ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ในวำระใดที่กรรมกำรมีส่วนได้ส่วนเสี ย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่ วมมือให้กรรมกำรปฏิ บตั ิตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรแจ้งต่อที่ ประชุมเพื่อรับทรำบ และงดออกเสี ยง
หรื อควำมเห็นใดๆ ในวำระนั้นๆ
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บริ ษทั ได้กำหนดเป็ นนโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรรักษำควำมลับ กำรใช้ขอ้ มูลภำยใน และ
กำรดูแลรักษำทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ รวมทั้งห้ำมมิให้นำข้อมูลงบกำรเงินหรื อ
ข้อมูลอื่นที่รับทรำบเปิ ดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรื อผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้ง ห้ำมทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ขอ้ มูลงบกำรเงินหรื อข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ ต่อสำธำรณชน กำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด
ดังกล่ำวถือเป็ นกำรกระทำผิดวินยั ของบริ ษทั
5. การป้องกันการต่ อต้ านทุจริต
บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงมีคุณธรรมและต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยคำนึ งถึงควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ ำย ซึ่ ง บริ ษ ัท ได้มี น โยบำยต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ไว้เ ป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร และ
ประชำสัมพันธ์ให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนรับทรำบ เพื่อยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ ฝ่ ำย
บริ หำรให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน จึ งมีนโยบำยที่ จะสื่ อสำรให้พนักงำนตระหนักอยู่
เสมอ โดยกำรจัดอบรมให้ควำมรู ้กบั พนักงำนของบริ ษทั ในเรื่ อง หลักเกณฑ์พ้ืนฐำนของหลักกำรปฏิ บตั ิที่ดี
เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ และเรื่ องกำรประเมินควำมเสี่ ยงและกำรจัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ ยง
6. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีนโยบำยให้จดั ทำ คู่มือจริ ยธรรม และจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิใน
กำรทำงำน ทั้งนี้ สำหรับพนักงำนที่ เข้ำใหม่ในแต่ละปี จะได้รับคู่มือดังกล่ำวตั้งแต่วนั แรกที่เริ่ มงำนกับบริ ษทั
ทันที เพื่อให้พ นักงำนใหม่ทำควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ และแนวทำงปฏิ บัติต่ำงๆ เพื่อให้
สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
องค์ ประกอบคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยบุ ค คลที่ มี ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ หลำกหล ำย มี
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ มีภำวะผูน้ ำ มีกำร
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ นโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำร คู่มือจริ ยธรรม และจรรณยำบรรณธุ รกิ จ ไว้อย่ำง
ชัดเจน มีควำมเป็ นอิ สระในกำรแสดงควำมคิ ดเห็ นและตัดสิ นใจ และให้ควำมเห็ นชอบในเรื่ องต่ำงๆ โดย
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสำคัญ
กำรถ่วงดุลของกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย
- กรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำร 7 ท่ำน ซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน
- กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร 2 ท่ำน
บริ ษทั มีกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน ซึ่ งเป็ นไปตำมเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้บริ ษทั ต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่ งในสำมของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด
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บริ ษทั มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำณำค่ำตอบแทนคัดเลือกกรรมกำรจำกผูท้ รงคุณวุฒิที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถจำกหลำกหลำยวิชำชีพ มี
วิสยั ทัศน์ เป็ นผูม้ ีคุณธรรม และมีประวัติกำรทำงำนที่ไม่ด่ำงพร้อย โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรทุกชุดไว้อย่ำงชัดเจน และมีกรรมกำรผูจ้ ดั กำรในฐำนะหัวหน้ำคณะฝ่ ำย
จัดกำร ซึ่ งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้มีหน้ำที่ดูแลกำรดำเนิ นธุรกิจบริ หำรกิจกำรงำนของ
บริ ษทั และกำรปฏิ บัติงำนของบริ ษทั ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย และสอดคล้องกับนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
กรรมกำรบริ ษทั มีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมข้อบังคับของบริ ษทั และเมื่อครบวำระแล้วอำจได้รับกำร
เลือกตั้งกลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรเข้ำร่ วมประชุ มและถือเป็ นหน้ำที่ เพื่อรับทรำบและร่ วม
ตัดสิ นใจในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ได้กำหนดกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกไตรมำส
เลขำนุกำรบริ ษทั จะส่ งจดหมำยเชิ ญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน
และเอกสำรประกอบกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบเรื่ อง เพื่อพิจำรณำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์
ตำมระยะเวลำที่ กฎหมำยกำหนด คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่ พิจำรณำให้ควำมเห็ นชอบภำรกิจ วิสัยทัศน์
ค่ำนิ ยม แผนธุ รกิ จ และงบประมำณประจำปี ของบริ ษทั เป็ นประจำในช่ วงสิ้ นปี เพื่อให้ฝ่ำยบริ หำรใช้เป็ น
แนวทำงในกำรดำเนิ นงำนในปี ถัด ไป อี กทั้งในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุ กครั้ง คณะกรรมกำรจะ
พิจ ำรณำผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษ ัท เพื่อ ทบทวนทิ ศ ทำง และนโยบำยให้เป็ นไปตำมที่ วำงไว้อยู่เ สมอ
นอกจำกนี้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งทำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมได้เปิ ด
โอกำสให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ พร้อมทั้งสำมำรถเสนอเรื่ องเพิ่มเติมในวำระ
กำรประชุมและสำมำรถอภิปรำยให้ควำมเห็นได้โดยเปิ ดเผยในกำรพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ
เมื่อสิ้ นสุ ดกำรประชุม เลขำนุ กำรบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้ำที่ จดั ทำรำยงำนกำรประชุม และจัดส่ งให้ประธำน
กรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับ รองรำยงำนกำรประชุมใน
กำรประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมกำรบริ ษทั สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุม
ให้มีควำมละเอียดถูกต้องมำกที่สุดได้
รำยงำนกำรประชุมที่ได้รับกำรรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็ นระบบ ณ สำนักงำนบริ ษทั และจัดเก็บใน
รู ปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อสะดวกในกำรสื บค้น
อ้ำงอิง
ในปี 2563 ได้จดั ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั จำนวน 6 ครั้ง และองค์ประชุมในกำรลงมติไม่นอ้ ย
กว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนของฝ่ ำยจัดกำร เพื่อให้มีทิศทำงตำมที่
คณะกรรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดภำรกิจ เป้ ำหมำย กลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิงำนและงบประมำณประจำปี โดยให้
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ทุกไตรมำสในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
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เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ได้แต่งตั้งบุคลำกรซึ่ งมีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม เป็ นเลขำนุ กำรบริ ษทั เพื่อให้กำร
บริ หำรงำนของบริ ษทั ดำเนินไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เลขำนุกำรบริ ษทั มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร และแจ้งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยงำน
3. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
4. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ภาวะผู้นา และวิสัยทัศน์
บริ ษทั กำหนดให้มีคณะกรรมกำรของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน คุณสมบัติของกรรมกำรต้องเป็ นบุคคล
ธรรมดำ และ
1. บรรลุนิติภำวะ
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริ ต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจำกรำชกำร หรื อองค์กำร หรื อหน่วยงำนของรัฐ ฐำนทุจริ ตต่อ
หน้ำที่
คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมัน่ ใจในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ว่ำมีกำรดำเนิ นงำนที่โปร่ งใสมีผกู ้ ลัน่ กรอง สอบทำน
และให้คำแนะนำอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อทำหน้ำที่ดงั กล่ำว
และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรชุ ดย่อยในปั จจุ บนั ประกอบด้วย คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง และ
คณะกรรมกำรบริ หำร โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดชัดเจนและ
เป็ นอิสระต่อกัน เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั
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 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั ที่ เป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมี
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และมีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนบัญชี หรื อกำรเงิ น ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับ โดยในปี 2563
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
ประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั จ ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรทุ ก คนไม่ เป็ นผูบ้ ริ หำร และมี ป ระธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นกรรมกำรอิ สระ โดยในปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนมีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 5 คน โดยกรรมกำรทุกคนเป็ นผูบ้ ริ หำร และมีประธำนกรรมกำรเป็ น
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
 คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 5 คน โดยกรรมกำร 1 ท่ำน ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร และทำหน้ำที่เป็ นประธำน
กรรมกำร โดยคณะกรรมกำรบริ หำรจะจัดให้มีกำรประชุมสัปดำห์ละ 1 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนทั้งคณะตำมแนวทำงกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อพิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็นและอุปสรรคต่ำงๆในระหว่ำงปี ที่ผ่ำนมำ และเพิ่มประสิ ทธิ ผล
กำรทำงำน สำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรถูกประเมินโดยคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งกำรประเมินจะเชื่อมโยงกับผลกำร
ดำเนินงำน งบประมำณ แผนงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่งผลกำรประเมินจะถูกนำไปพิจำรณำกำหนดอัตรำกำร
ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และสวัสดิกำรระยะยำวของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรต่อไป
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และมีกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริ ษทั และพิ จำรณำ
เปรี ยบเทียบกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สำหรับกำรอนุมตั ิ โดยค่ำตอบแทนจะจ่ำยเป็ นเบี้ยประชุมเมื่อมีกำรเข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และ
ค่ำตอบแทนรำยเดือน กรรมกำรที่ เป็ นสมำชิกของคณะอนุ กรรมกำรก็จะได้ค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่ของ
คณะอนุกรรมกำรด้วย โดยได้รับเป็ นเบี้ยประชุมเมื่อเข้ำร่ วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 28
มกรำคม 2564 ได้อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรและได้จ่ำยไปเป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 7,093,000 บำท โดยบริ ษทั
ได้เปิ ดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1
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 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
เป็ นไปตำมหลักกำรและนโยบำยของบริ ษทั โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริ ษทั และผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำรแต่ละคน
การพัฒนาและส่ งเสริมความรู้ ให้ กบั กรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ส่ งเสริ ม ให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรทุ กคนมี โอกำสพัฒนำควำมรู ้ โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้
ควำมสำคัญต่อกำรเข้ำร่ วมสัมมนำหลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำร โดยเข้ำร่ วมอบรม
หลักสู ตร Audit Committee Program (ACP), หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP), Director
Certification Program (DCP), หลักสู ตร Role of the Compensation Committee (RCC) และหลักสู ตร Role of
the Chairman Program (RCP) ซึ่ งจัดโดยสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ตลอดจนกำรจัด
สัมมนำหลักสู ตรสั้นๆ อันเป็ นประโยชน์แก่กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และรวมถึงหลักสู ตร
ต่ำงๆ ที่สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทยจะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนำคต
การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
บริ ษทั ถือเป็ นนโยบำยที่จะให้ประธำนกรรมกำรไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร เพื่อให้เกิด
กำรถ่วงดุลและมีกำรสอบทำนกำรบริ หำรงำนได้อย่ำงโปร่ งใส ประธำนกรรมกำรเป็ นผูน้ ำ และเป็ นผูค้ วบคุม
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล โดยกำรสนับสนุ นและผลักดันให้
กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรประชุม เช่น กำรตั้งคำถำมที่ สำคัญต่ำงๆ หำรื อ ช่วยเหลือแนะนำ และ
สนับสนุนกำรดำเนิ นธุรกิจของฝ่ ำยจัดกำร ผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรอย่ำงสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้ำไป
ก้ำวก่ำยในงำนประจำที่ฝ่ำยจัดกำรมีหน้ำที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแล และมีกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นหัวหน้ำของฝ่ ำย
จัดกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรได้รับมอบอำนำจให้บริ หำรงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ตำมอำนำจหน้ำที่ ที่
รับผิดชอบที่ ได้กำหนดไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็ นว่ำอำนำจของคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร ได้มีกำร
แบ่ งแยกบทบำทหน้ำที่ อย่ำงชัดเจนไม่ก้ำวก่ ำยต่อกัน นอกจำกนี้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรไม่ มีกำรดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรที่บริ ษทั อื่นๆ เพื่อให้กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในบริ ษทั เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพสูงสุด
ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรดำเนินงำน กำรเงิน กำรปฏิบตั ิงำน
และกำรกำกับดูแล มีกำรกำหนดอำนำจกำรอนุมตั ิตำมระดับต่ำงๆ มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผปู ้ ฏิบตั ิงำน ผูต้ ิดตำม
โดยบริ ษทั ได้จำ้ งบริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในกำรปฏิบตั ิงำน
ของระบบดังกล่ำว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจว่ำได้ดำเนิ นกำรตำมแนวทำงที่กำหนดอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ผล มีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำน สำมำรถทำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ และ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีหน้ำที่สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพ และบริ ษทั ได้
มีกำรทบทวนและกำหนดมำตรกำรควบคุมและป้ องกันควำมเสี่ ยงที่ อำจจะเกิ ดขึ้น โดยให้ควำมสำคัญกับ
สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและควำมผิดปกติที่มีนยั สำคัญ
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โดยสรุ ปคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็นพ้องต้องกันว่ำบริ ษทั มีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอ รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบดังแสดงไว้ในรำยงำนประจำปี
และแบบ 56-1 แล้ว
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง โดยมีรำยชื่อและขอบเขต
อำนำจหน้ำที่ดงั นี้
9.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยชนินทร์ เย็นสุดใจ
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยชินวัฒน์ อัศวโภคี
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
 สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชี
และผูบ้ ริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจ
เสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทำนหรื อตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นเรื่ องสำคัญในระหว่ำง
กำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ก็ได้
 สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิผล
 สอบทำนให้บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
 พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้ำง และพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีภำยนอกของบริ ษทั โดย
คำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริ มำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนสอบบัญชีน้ นั
รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
 พิจำรณำ คัดเลือก แต่งตั้ง และเลิกจ้ำงผูต้ รวจสอบภำยใน
 พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน
 จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่ งรำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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 สอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต คอร์รัปชัน
 กำกับดูแลให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันของ
บริ ษทั
 พิจำรณำข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ องกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน
 ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
9.2.2 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นำยชินวัฒน์ อัศวโภคี
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. นำยแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคำรวคุณ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยมี นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
 กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และคณะกรรมกำร
ชุดต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และกำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำร
บริ ษทั เพื่อแทนกรรมกำรบริ ษทั ที่ครบวำระ โดยพิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติหลำกหลำยทั้ง
ในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั
 พิจำรณำสรรหำบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมำะสมมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ทดแทนกรรมกำรบริ ษทั ที่ครบ
วำระหรื อกรณี อื่นๆ โดยคำนึ งถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงคณะกรรมกำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร
บริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ
 พิจำรณำทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ในเรื่ องโครงสร้ ำง หน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบ
รวมทั้งแนวปฏิบตั ิของคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย พิจำรณำ
 ทบทวนและเสนอแนะหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยชุดต่ำง ๆ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
 จัด ท ำแผนสื บ ทอดต ำแหน่ ง ประธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ บ ริ หำร พร้ อ มทั้ง รำยชื่ อ ผู ้ที่ เ หมำะสม เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำ
 เสนอนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมกับหน้ำที่ ควำมรั บผิดขอบของ
กรรมกำร โดยให้สอดคล้องกับผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อจูงใจ
และรักษำบุคคลที่ มีศกั ยภำพ และควำมสำมำรถ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำเพื่อให้ควำม
เห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
 ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร เพื่อกำหนดค่ำตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำทุกปี
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 พิจำรณำทบทวน ศึ กษำ ติ ดตำมควำมเปลี่ ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่ องผลตอบแทนของคณะกรรมกำร
บริ ษทั รวมทั้งกำรเปรี ยบเที ยบกับบริ ษทั จดทะเบี ยนภำยนอกอื่นๆ ที่มีโครงสร้ำงใกล้เคียงกัน เพื่อเป็ นกำร
สร้ำงแรงจูงใจในกำรบริ หำรงำนให้เจริ ญก้ำวหน้ำ
 รำยงำนควำมคืบหน้ำและผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกครั้งหลังมีกำรประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงสม่ำเสมอ
 ประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและรำยงำนผลกำรประเมิน
ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบ
 ปฏิบตั ิหน้ำที่ในเรื องอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
9.2.3 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ หำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นำยธนำกร วัฒนวิจำรณ์
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
2. นำยสมศักดิ์ จันทร์ส่อง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
3. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
4. นำยสำธิต จิรกุลสมโชค
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
5. นำยวัชระ สุวฒั น์วรพงษ์
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง















พิจำรณำกลัน่ กรองนโยบำยและกรอบแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กำกับดูแลและติดตำมกระบวนกำรประเมินและกำรจัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ ยง
กำหนดเกณฑ์วดั ควำมเสี่ ยง (Risk Criteria) และควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั จะยอมรับได้ (Risk Tolerance)
กำหนดมำตรกำรที่จะใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงให้เหมำะสมต่อสภำวะกำรณ์
สนับสนุ นกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในด้ำนบุคลำกร งบประมำณ และทรัพยำกรอื่นที่จำเป็ นให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตควำมรับผิดชอบ
ทบทวนและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยงำนสรุ ปแผนบริ หำรควำมเสี่ ยงในปี ที่ผำ่ นมำ
กำกับดูแลกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ ยง
อนุมตั ิแผนบริ หำรควำมเสี่ ยง และติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมแผนบริ หำรควำมเสี่ ยง
เป็ นที่ปรึ กษำ ให้คำแนะนำ ในกำรดำเนินมำตรกำรเพื่อลดควำมเสี่ ยงหลักของบริ ษทั
รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง รวมถึงอำนวยควำม
สะดวกและให้ควำมมือกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรเข้ำร่ วมประชุมร่ วมกับคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง
รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ปฏิบตั ิงำนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
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 ตรวจติดตำมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรดำเนิ นกำรที่เกี่ยวข้องตำมกำหนด
กฎระเบียบ และข้อปฏิบตั ิของบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
9.2.4 คณะกรรมกำรบริ หำร
คณะกรรมกำรบริ หำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุล
1. นำยแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคำรวคุณ
2. นำยธนำกร วัฒนวิจำรณ์
3. นำยสมศักดิ์ จันทร์ส่อง
4. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์
5. นำยสำธิต จิรกุลสมโชค
6. นำยวัชระ สุวฒั น์วรพงษ์
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

 กำหนดนโยบำย เป้ ำหมำย กลยุทธ์ แผนกำรดำเนินงำน งบประมำณประจำปี และอำนำจกำรบริ หำรงำนต่ำงๆ
ของบริ ษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั อนุมตั ิ
 ควบคุมดูแลกำรดำเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมนโยบำย เป้ ำหมำย กลยุทธ์ แผนกำรดำเนิ นงำน และ
งบประมำณประจำปี ที่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและสอดคล้องต่อสภำพ
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลำ รวมถึง ให้คำปรึ กษำและข้อแนะนำกำรบริ หำรจัดกำรแก่ผบู ้ ริ หำร
ระดับสูง
 พิจำรณำกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน กำรจัดทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน เพื่อกำรเปิ ดบัญชี กูย้ ืม
จ ำน ำ จ ำนอง ค้ ำ ประกัน และกำรอื่ น ใด รวมถึ ง กำรซื้ อ ขำย/จดทะเบี ย นกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั อนุมตั ิ
 กำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริ หำรจัดกำรที่ มีประสิ ทธิ ภำพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่ องกำรคัดเลือก กำร
ฝึ กอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริ ษทั ที่เป็ นคณะผูบ้ ริ หำร หรื อผูบ้ ริ หำรระดับสูง เพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
 พิจำรณำกลัน่ กรองงำนทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั ยกเว้นงำนที่ อยูภ่ ำยใต้อำนำจหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ และ/หรื อเป็ นอำนำจของคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นของบริ ษทั ที่จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำกลัน่ กรอง เพื่อ
เสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยตรง
 ปฏิบตั ิหน้ำที่ในเรื่ องอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
องค์ ประกอบคณะกรรมการ
ข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดให้ บริ ษทั มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ งประกอบด้วย กรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน
โดยคณะกรรมกำรจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำคัดเลือกประธำนกรรมกำร และอำจเลือกรองประธำนกรรมกำร กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร และตำแหน่ งอื่นที่ เห็ นเหมำะสมด้วยก็ได้ และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร
ส่วนที่ 2 หน้ำ 22

บริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

การแต่ งตั้งคณะกรรมการบริษัท
วิ ธี ก ำรคัด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเป็ นกรรมกำรบริ ษ ัท นั้น จะต้อ งผ่ ำ นคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และต้องผ่ำนขั้นตอนที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลไป
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่ พึงมี หรื อพึงเลื อกตั้งในครั้ งนั้นในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมี
คะแนนเสี ยงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธำนออกเสี ยง
ชี้ขำด
การถอดถอนกรรมการ
1. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่ งในสำม
(1/3) โดยอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรแบ่งออกเป็ นสำมส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ
หนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรผูอ้ อกจำกตำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจำกกำรพ้นตำแหน่ งตำมวำระแล้ว กรรมกำรอำจพ้นตำแหน่ งเมื่อ (1) ตำย (2) ลำออก (3) ขำด
คุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด (4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติ
ให้ออก (5) ศำลมีคำสัง่ ให้ออก
3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ งให้ยื่นใบลำออกต่อบริ ษทั กำรลำออกมี ผลนับแต่วนั ที่ ใบลำ
ออกไปถึงบริ ษทั กรรมกำรซึ่งลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้
4. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือก
บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ำ มตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยบริ ษ ัท มหำชนจ ำกัด เข้ำ เป็ น
กรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวต่อไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลือน้อยกว่ำสอง
เดื อน บุคคลซึ่ งเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ได้เพียงเท่ำวำระที่ ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ ตน
แทน มติของคณะกรรมกำร ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนกรรมกำรที่
ยังเหลืออยู่
5. ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอำจลงมติ ให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่ งก่ อนถึ งครำวออกตำมวำระได้ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิ์ออกเสี ยง
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องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงน้อย 3 คน และต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมกำรของ
บริ ษทั ที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หำรไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน และอย่ำงน้อย 1 คนต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
9.4 ค่ าสอบบัญชี
 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ให้แก่ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ในรอบปี ที่ ผ่ำนมำเป็ นจำนวนเงิ นรวม
1,360,000 บำท
10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่ำ กำรดำเนิ นธุ รกิ จที่ จะนำไปสู่ องค์กรที่ แข็งแกร่ ง และเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนได้น้ ัน จะต้องพัฒนำ
องค์ก รควบคู่ไ ปกับ กำรพัฒ นำสังคม และสิ่ งแวดล้อ ม โดยคำนึ งถึ งผูม้ ี ส่ว นได้ส่ วนเสี ย ทุ ก กลุ่ม ตั้ง แต่ ผูถ้ ื อ หุ ้น
พนักงำน ลูกค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่ง รัฐบำล ชุมชน สังคม ตลอดจน สิ่ งแวดล้อม ดังนั้น บริ ษทั จึงได้สนับสนุ นกิจกรรม
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร สำหรับรำยละเอียด ได้แสดงไว้ใน รายงานความยั่งยืน โดย
ประยุก ต์ใ ช้แ นวทำงกำรรำยงำนของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่ ง สำมำรถดู ร ำยละเอี ย ดได้ที่
www.sherwood.co.th
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงกำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิ ภำพ โดยมุ่งเน้นให้บริ ษทั มีระบบ
กำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั เพื่อประสิ ทธิภำพสู งสุ ดในกำรบริ หำรงำน
ตลอดจนกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรลดควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น กำรป้ องกันควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั กำร
จัดกำรด้ำนกำรเงิ น กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกำรกำกับกำรดูแลกำรปฏิ บัติงำน เพื่อให้เกิ ดควำมมัน่ ใจได้อย่ำง
สมเหตุสมผลว่ำกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั จะสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสู งสุ ดได้ในระยะ
ยำว ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั สำมำรถดำเนินงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิ ผล กำรรำยงำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้
และมีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ให้ควำมเห็ นชอบตำมที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็ นจำกกำร
ประเมินระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั ตำมแนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) โดยใช้แบบประเมิ น ควำมเพี ยงพอของระบบกำรควบคุ มภำยในที่ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดโดยสำมำรถสรุ ปควำมเห็ นเกี่ ยวกับควำม
เพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ดังนี้
1. องค์ กรและสภาพแวดล้ อม
เป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ถูกกำหนดขึ้นมำอย่ำงรอบคอบ ชัดเจน และมีควำมเป็ นไปได้ ทั้งนี้ บริ ษทั มี
กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร มี สำยกำรบังคับบัญชำ และกำรกำหนดอำนำจกำรอนุ มตั ิ ตลอดจนหน้ำที่ อย่ำงชัดเจน
ตำมแต่ละลำดับขั้น เพื่อเอื้ออำนวยต่อกำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้ และมีขอ้ กำหนดและบทลงโทษ ห้ำม
ฝ่ ำยบริ หำรและพนักงำน ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั กิจกำร อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษทั ได้สื่อสำรคู่มือจริ ยธรรมและจรรณยำบรรณให้พนักงำนทุกคนนำไปเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ โดยเน้นย้ ำใน
เรื่ องของควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นสำคัญ
2. การบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงในกำรประกอบธุรกิ จ ทั้งที่ เป็ นปั จจัยภำยในและปั จจัยภำยนอกอย่ำงสม่ ำเสมอ
โดยผูบ้ ริ หำรในแต่ละหน่วยงำน จะวิเครำะห์พิจำรณำปั จจัยควำมเสี่ ยงต่ำงๆ และกำหนดขอบเขตควำมเสี่ ยงที่ยอมรับ
ได้ข องบริ ษทั อย่ำ งชัดเจน และสื่ อ สำรให้กับ พนัก งำนรั บทรำบ เพื่อ ใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บัติใ ห้บ รรลุ ถึ ง
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั
3. การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร
บริ ษทั ใช้ดชั นีวดั ผลกำรปฏิบตั ิงำน (KPI) มำเป็ นเครื่ องมือในกำรวำงแผนและควบคุม มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่ งกันและกัน มีกำรจัดทำคู่มือกระจำยอำนำจกำรบริ หำรงำน และดำเนิ นกำร เพื่อกำหนด
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และวงเงินอำนำจอนุมตั ิในแต่ละระดับไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีกำรจัดทำเอกสำรที่เอื้ออำนวย
ให้มีกำรแบ่งส่วนและบุคคลผูร้ ับผิดชอบ หำกมีขอ้ ผิดพลำดเกิดขึ้น มีกำรดูแลป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั ไม่ให้สูญ
หำยหรื อนำไปใช้ในทำงไม่เหมำะสม มีมำตรกำรป้ องกันไม่ให้นำประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มีกำหนดวิธีกำรเพื่อให้แน่ใจว่ำบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีมำตรกำรที่รัดกุมเหมำะสม
ในกรณี ที่บริ ษทั มีกำรทำธุ รกรรมกับกรรมกำรเพื่อป้ องกันกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ตอ้ งผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมตั ิโดย
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กรรมกำรอิสระและผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ยในธุ รกรรมนั้น รวมทั้งมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำธุ รกรรมตำมระเบี ยบของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรื อกิจกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล
บริ ษทั จัดให้มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ เกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเพียงพอ เพื่อช่วยให้กำรตัดสิ นใจของ
คณะกรรมกำรและฝ่ ำยบริ หำรอยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลที่ เพียงพอ ถูกต้อง และเชื่ อถือได้ รำยงำนกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรมีกำรบันทึกสรุ ปควำมเห็นของกรรมกำร เอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีและบัญชีต่ำงๆ ถูกจัดเก็บ
ไว้อย่ำงครบถ้วนและเป็ นหมวดหมู่ และจัดขึ้นตำมนโยบำยบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และเหมำะสมกับ
ลักษณะธุรกิจ
5. ระบบการติดตาม
บริ ษทั จัดให้มีกระบวนกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน โดยเปรี ยบเทียบกับเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่ได้ต้ งั ไว้เป็ น
รำยไตรมำส กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนตำมระบบกำรควบคุมภำยในมีข้ ึนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยผูต้ รวจสอบภำยใน
ต้องจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกมีกำรตรวจพบข้อบกพร่ องอัน
เป็ นสำระสำคัญ จะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในระยะเวลำอันควร รวมถึงกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำใน
กำรปรับปรุ งข้อบกพร่ องดังกล่ำว
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติ ของบริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด แล้วเห็นว่ำ มี
ควำมเป็ นอิสระ และเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดำ้ นกำรตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบจึ ง
แต่งตั้งบริ ษทั ดังกล่ำว เพื่อทำหน้ำที่ ตรวจสอบภำยในของบริ ษทั โดยจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตรงไปยัง
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกไตรมำส ทั้งนี้ รำยละเอียดเกี่ยวกับผูด้ ำรงตำแหน่งสำยงำนตรวจสอบภำยใน
ปรำกฎในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร” อย่ำงไรก็ตำม ในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ประเมินผล ถอด
ถอน โยกย้ำย เลิกจ้ำง ผูด้ ำรงตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั ต้องได้รับควำมเห็ นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ซึ่ งประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน โดยมี ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำย
ชนิ นทร์ เย็นสุ ดใจ และนำยชิ นวัฒน์ อัศวโภคี เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำน เป็ นผูม้ ี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
ในรอบปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมตำมวำระจำนวน 8 ครั้ง โดยมี ผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หำร
ระดับสูงทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เข้ำร่ วมประชุม โดยมีประเด็นที่มีสำระสำคัญดังนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี พ.ศ. 2563 ของบริ ษทั ก่อน
นำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำงบกำรเงิ นของบริ ษทั ได้ปฏิ บัติตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและ
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมถึงมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลำ เพื่อ
ประโยชน์ของนักลงทุ นและผูใ้ ช้งบกำรเงิ น ซึ่ งผูส้ อบบัญชี ได้แสดงควำมเห็ นในรำยงำนอย่ำงไม่มีเงื่ อนไขและมี
ข้อสังเกต ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ ำยบริ หำร ฝ่ ำยบัญชี และหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในของบริ ษทั เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น รับทรำบข้อสังเกตของแต่ละฝ่ ำย ตลอดจนแนวทำงปรับปรุ งต่ำงๆ ที่
กระทบต่องบกำรเงิน ที่เป็ นสำระสำคัญ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนนโยบำยทำงบัญชีกำรเงิน ร่ วมกับ ผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หำร ฝ่ ำยบัญชี และ
กำรเงิน หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อทบทวนนโยบำย และกำรปฏิบตั ิทำงด้ำนบัญชี กำรประมำณกำร และกำหนด
ตัวชี้วดั ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถวัดผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนแผนกำรตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2563 รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรปรับปรุ งแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บริ ษทั มี
ระบบกำรควบคุ มภำยในที่ ดี มี ประสิ ทธิ ภำพ โดยสอดคล้องกับควำมเสี่ ยง และลักษณะของธุ รกิ จ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบยังได้ร่วมสอบทำนแผนกำรตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่ งกำหนดบนพื้นฐำนของกำรตระหนักถึงควำม
เสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบต่องบกำรเงิน และกำรดำเนินงำนของบริ ษทั เป็ นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้ และบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดต่ำงๆ ของหน่วยงำนกำกับดูแล นอกจำกนั้น ระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริ ษทั ไม่มีรำยกำรที่กระทบต่อบริ ษทั ที่เป็ นสำระสำคัญ และได้รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ นำยศุภชัย ปั ญญำวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3930 และ/หรื อนำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5874 และ/หรื อนำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5730 แห่ งบริ ษทั สำนักงำน อี
วำย จ ำกัด คนใดคนหนึ่ ง ตำมรำยชื่ อ ข้ำ งต้น เป็ นผู ้มี คุ ณ สมบัติ แ ละเหมำะสมเป็ นผู ้ส อบบัญ ชี จึ ง ได้น ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแต่งตั้ง และกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี โดยมีค่ำตอบแทนเป็ นจำนวน 1,360,000 บำท
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ให้พิจำรณำและอนุมตั ิต่อไป
(ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
(นำยชนินทร์ เย็นสุดใจ)
กรรมกำรตรวจสอบ

(นำยชินวัฒน์ อัศวโภคี)
กรรมกำรตรวจสอบ
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12. รายการระหว่ างกัน
ในระหว่ำงปี 2563 และ 2562 บริ ษทั มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ระบุไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 โดยมีรำยละเอียดตำมประเภทรำยกำรดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
ที่สาคัญ

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2562

ความจาเป็ นในการทารายการ

นโยบายการกาหนดราคา / ความเห็น

บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง:
1. กลุ่มบริษทั ทีโอเอ
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์
(ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) (TOA)
- เป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่เป็ น
นิติบุคคลเดียวกัน
- มีกรรมกำรร่ วมกัน

2. บริษทั ทีโอเอ อินเตอร์
เนชั่นแนล เบฟเวอเรจส์
กรุ๊ป จากัด
- บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ
18.97
- มีกรรมกำรร่ วมกัน
บริษทั ย่อย:
1. บริษทั เชอร์ ว้ดู เคมิคอล
ออสตราเลเซีย จากัด
- บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 50
- มีกรรมกำรร่ วมกัน

รำยได้จำกกำรขำย

209

248

ลูกหนี้กำรค้ำ

63.71

91.34

เงินให้กยู้ มื ระยะ
สั้น

1.5

-

รำยได้จำกกำรขำย
ลูกหนี้กำรค้ำ

41
10.88

41
23.29

101
2.38

81
1.33

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
2. บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด
ดอกเบี้ยรับ
แอนด์ เบฟเวอเรจ จากัด
- บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.95
- มีกรรมกำรร่ วมกัน

เป็ นรำยกำรค้ำตำมปกติ โดยที่
TOA ซื้ อผลิ ตภัณฑ์จำกบริ ษทั
เพื่อไปกระจำยต่อตำมร้ ำนค้ำ
เครื่ องมื อ และวัส ดุ ก่ อ สร้ ำ ง
ปลีก-ย่อย ทัว่ ประเทศ

เป็ นรำคำขำยถึ งผูแ้ ทนจำหน่ ำยซึ่ งเท่ำกันทุกรำย
ยกเว้นผลิ ตภัณฑ์กลุ่ มเชนไดร้ ทส์ เตดฟำส และ
เชนไดร้ ทร์ ักษำเนื้ อไม้ที่ TOA ซื้ อจำกบริ ษทั ใน
รำคำต่ ำ กว่ ำ ที่ ข ำยให้ ก ับ รำยอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นตำม
โครงสร้ำงรำคำเดิมที่ตกลงกันตั้งแต่ช่วงที่ยงั เป็ น
กิ จกำรของบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จำกัด
จำกกำรที่ TOA เป็ นผูเ้ ปิ ดตลำดให้กบั ผลิ ตภัณฑ์
ประเภทนี้ และมียอดขำยสูงที่สุด
สำหรับส่ วนลด TOA ได้รับส่ วนลดเป้ ำกำรขำย
(Target Rebate) ส ำหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ลุ่ ม เชน
ไดร้ทส์ เตดฟำส และเชนไดร้ทส์ เปรย์ในสัดส่ วน
สู งกว่ำผูแ้ ทนจำหน่ ำยรำยอื่ น โดยมีเป้ ำกำรขำย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส่ วนลดที่ สู งกว่ ำ รำยอื่ น เช่ นกั น
เนื่ องจำกเป็ นผูแ้ ทนจำหน่ ำยที่ มีปริ มำณกำรซื้ อ
สูงที่สุด
เป็ นเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ อัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี และมีกำหนดชำระ
สัญ ญำใช้เ งิ น เพื่ อ ใช้ ใ นกำร คืน เมื่อทวงถำม
หมุนเวียนประกอบธุรกิจ

เป็ นรำยกำรค้ำตำมปกติ โดยที่
บริ ษ ัท เชอร์ วู้ด เคมิ ค อล ออ
ส ต ร ำ เ ล เ ซี ย จ ำ กั ด ซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ำกบริ ษ ัท เพื่ อไป
กระจำยต่ อให้ก ับ ร้ ำนค้ำและ
ผู้แ ทนจ ำหน่ ำ ยในประเทศ
ออสเตรเลีย
เป็ นเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋
สัญ ญำใช้เ งิ น เพื่ อ ใช้ ใ นกำร
หมุนเวียนประกอบธุรกิจ
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เป็ นรำคำขำยตำมฐำนรำคำเดิ ม ที่ บ ริ ษัท เคย
ส่งออกไปขำยให้ลูกค้ำในต่ำงประเทศ
Credit term 120 วันเและหำกได้รับชำระจำก
ลูกค้ำต่ำงประเทศเร็ วก็ให้รีบชำระเข้ำมำให้กบั
บริ ษทั ก่อน

อัตรำดอกเบี้ ย ร้ อยละ 2-3 ต่อปี และมีกำหนด
ชำระคืนเมื่อทวงถำม

บริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

12.1 มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
คณะกรรมกำรของบริ ษทั ได้ร่วมพิจำรณำและมีมติเป็ นเอกฉันท์วำ่ ในกรณี ที่มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต จะต้องมีกำรจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ิ
รำยกำรระหว่ำงกัน และต้องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่ วมประชุมเพื่อพิจำรณำดูแลให้รำยกำรระหว่ำงกัน
เป็ นไปอย่ำงยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบำยกำรกำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยคำนึ งถึงประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั เป็ นหลัก ทั้งนี้กรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีสิทธิออกเสี ยงในรำยกำรดังกล่ำว
12.2 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2547 วันที่ 11 พฤษภำคม 2547 มีมติกำหนดมำตรกำรอนุมตั ิรำยกำร
ระหว่ำงกัน โดยพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ รำยกำรที่เกิดขึ้นเป็ น
ปกติและต่อเนื่อง และรำยกำรพิเศษที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งครำว โดยมีข้ นั ตอนกำรอนุมตั ิรำยกำรระหว่ำงกันเป็ นดังนี้
1. รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นปกติ
รำยกำรค้ำที่เป็ นปกติธุรกิจ เช่น กำรขำยผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนลด เป็ นต้น เป็ นรำยกำรที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่ องในอนำคต ดังนั้น บริ ษทั ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตำมลักษณะ
กำรค้ำโดยทัว่ ไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไขตลำดที่เหมำะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ โดยคำนึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และนำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู ้
พิจำรณำอนุมตั ิในหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบตั ิดงั กล่ำว
2. รายการพิเศษทีเ่ กิดขึน้ เป็ นครั้งคราว
รำยกำรพิเศษที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งครำว เช่น กำรกูย้ มื เงินจำกกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุ ้น กำรซื้ อสิ นทรัพย์ถำวรจำก
บริ ษ ัทที่ เ กี่ ย วข้อ ง เป็ นต้น บริ ษทั จะจัด ให้ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็ นเกี่ ยวกับควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร และเป็ นไปตำมเงื่อนไขรำคำหรื ออัตรำดอกเบี้ยที่เหมำะสม หำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันนั้น บริ ษทั จะจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชำญอิสระหรื อ
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั พิจำรณำตรวจสอบรำยกำรดังกล่ำว ควำมเห็ นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระจะนำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรของคณะกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุ ้น
แล้วแต่กรณี ตำมแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รำยกำรระหว่ำงกันที่จะเกิดขึ้นในอนำคตนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลัก ทรั พ ย์และตลำดหลักทรั พย์ และข้อ บังคับ ประกำศ คำสั่ง หรื อ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ทั้ง นี้ ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัท จะท ำกำรสุ่ ม ตรวจรำยกำรที่ เ กิ ด ขึ้ น และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมประจำงวดเพื่อพิจำรณำ นอกจำกนี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำง
กันที่เกิดขึ้นไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ผู้สอบบัญชี
(1) นำยศุภชัย ปั ญญำวัฒโน
(2) นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ
(3) นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3930 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5874 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5730

สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูต้ รวจสอบบัญชีได้ให้ควำมเห็ นในรำยงำนกำรตรวจสอบ/สอบทำน งบกำรเงิ น แสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวำคมของปี 2561 - 2563 ผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่
ละปี ของบริ ษทั แบบไม่มีเงื่อนไข โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
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บริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

บริษัท เชอร์ วู้ด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
หน่วย : พันบำท
31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้า
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น / สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกรรมการ
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กาไรสะสมสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2562
(ปรับปรุ ง)

31 ธันวาคม 2561

221,201
287,187
1,500
223,967
10,768
744,623

214,773
457,316
0
236,956
11,695
920,741

0
190
336,884
23,850

0
190
347,063

311,629

7,496
15,163
3,753
387,336
1,131,959

2,256
9,826
14,586
5,106
379,028
1,298,135

7,306
4,862
909
324,707
945,062

130,000
240,326
0
0

145,971
342,280
5,627
451

1,636

2,369

9,506
19,247
10,521
411,236

42,620
13,960
553,278

1,557

3,352

14,238
36,340
2,677
420
55,232
466,468

36,385
3,090
1,897
44,724
598,002

159,365
96,965
4,702
23,250
368,872
(1,861)
651,294
14,197
665,490
1,131,959

153,333
90,933
1,567
23,250
425,547
(2,923)
691,709
10,058
701,766
1,299,768
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120,137
207,639
280,089
12,490
620,355

248,457

22,640
13,772
284,869

18,445

18,445
303,314
150,000
87,600
15,000
376,451
3,776
632,827
8,921
641,748
945,062
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บริษัท เชอร์ วู้ด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562, 2561
หน่วย : พันบำท
ปี 2563
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)*
กาไรต่อหุ้นปรับลด
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ย (ล้านหุ้น)
ราคาพาร์ (บาท)

ปี 2562 (ปรับปรุ ง)

ปี 2561

1,295,863
5,542
1,301,405

1,657,799
7,462
1,665,261

1,623,947
2,626
1,626,573

773,430
266,439
152,021
1,191,890
109,514
6,708
102,806
32,155
70,651
67,679
2,972
70,651
0.22
0.15
318
0.50

994,217
284,307
168,574
1,447,097
218,164
4,023
214,141
42,413
171,728
169,847
1,882
171,728
0.57
0.44
300
0.50

984,596
279,226
127,208
1,391,029
235,544

ส่วนที่ 3 หน้ำ 3

235,544
47,497
188,047
185,661
2,386
188,047
0.62
300
0.50

บริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562, 2561
หน่วย: พันบำท
ปี 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กาไรจากการยกหนี้ ให้
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ค่าโฆษณาค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงิดสดจ่ายซื้ ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลอื่นลดลง
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุ้นสามัญ
จ่ายเงินปันผล

ปี 2562 (ปรับปรุ ง)

ปี 2561

102,806

214,141

235,544

37,948
1,412
(3,892)
(2,183)
2,409
98
3,047

24,551
1,601
16,505
14,243
58

22,944
1,338
1,087
(0)
(277)

(2)
(220)
3,135
6,407
6,708
157,673

0
(3)
(4,632)
1,567
12,188
4,023
284,242

4,911
9

267,483

164,979
15,173
819
1,352

(260,593)
32,122
383
1,982

(43,514)
(94,993)
7,316
53

(97,706)

68,739

32,317

(3,439)
(6,452)
(1,477)
230,922
(7,672)
(54,601)
168,649

(2,594)
(345)
(297)
123,639
(3,678)
(28,232)
91,729

4,092
(1,520)

(1,500)
275
(23,582)
(60)
(24,867)

0
0
(190)
0
(2,081)
7
(29,142)
(140)
(31,546)

1,926

171,234
(48,507)
122,726

159,430

286
(20,835)
0
138,880

(15,971)
(2,528)
(5,858)
(10,186)
12,065
(117,105)

6,666
(112,514)

(374,959)

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจากการตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่
0
เงินสดสุทธิใช้ ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(139,584)
ผลต่างจากการเปลี่ยนค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
2,229
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
6,427
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
214,773
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
221,201

0
37,020
(2,567)
94,637
120,137
214,773

0
(374,959)
(453)
(113,805)
233,941
120,137

ส่วนที่ 3 หน้ำ 4

143,772
(904)
0
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อัตราส่ วนทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561
ปี 2563
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
1 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
3 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
4 ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
5 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
6 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
7 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
8 ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
9 Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
10 อัตรากาไรขั้นต้น (%)
11 อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
12 อัตรากาไรสุทธิ (%)
13 อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
14 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
15 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
16 อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
17 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
18 อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)
19 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ข้ อมูลต่ อหุ้น (Per Share Analysis)
20 จานวนหุน้ (พันหุน้ )
21 ราคาพาร์ต่อหุน้ (บาท)
22 มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
23 กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
อัตราการเจริญเติบโต (Growth Ratio)
24 สินทรัพย์รวม (%)
25 หนี้สินรวม (%)
26 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (%)
27 รายได้จากการขาย (%)
28 ต้นทุนขาย (%)
29 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (%)
30 กาไรสุทธิ (%)

ส่วนที่ 3 หน้ำ 5

ปี 2562 (ปรับปรุง)

ปี 2561

1.81
1.24
3.48
104.85
3.36
108.76
2.66
137.47
76.14

1.66
1.21
4.99
73.20
3.85
94.91
3.37
108.44
59.68

2.18
1.15
8.71
41.90
4.23
86.22
4.24
86.04
42.09

40.32%
8.45%
5.22%
10.08%

40.03%
13.16%
10.25%
25.65%

39.37%
14.50%
11.43%
25.53%

9.01%
32.02%
1.07

19.44%
66.24%
1.48

23.09%
75.37%
1.59

0.70
16.33
176.60%

0.85
54.23
67.71%

0.47
N/A
201.98%

318,731
0.50
2.04
0.22

306,666
0.50
2.26
0.57

300,000
0.50
2.11
0.62

-12.91%
-22.00%
-5.17%
-21.83%
-22.21%
-7.60%
-60.15%

37.53%
97.16%
9.35%
2.08%
0.98%
11.43%
-8.52%

-13.73%
13.88%
-22.60%
17.22%
14.05%
34.37%
4.92%
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ผลการดาเนินงาน
ในปี 2563 เศรษฐกิ จไทยอยู่ในภำวะชะลอตัวทำงเศรษฐกิ จจำกกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรั สโคโรนำ
2019 (COVID-19) ซึ่ งน ำไปสู่ ม ำตรกำร Lockdown ในหลำยพื้ น ที่ แ ละได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทุ ก
ภำคอุตสำหกรรม รวมถึงผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั เช่นกัน อีกทั้งประชำชนมีควำมต้องกำรใช้สินค้ำกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรื อนรวมทั้งสิ นค้ำกลุ่มอุตสำหกรรมและเคมีเกษตรลดลง โดยประชำชน
เปลี่ยนพฤติกรรมไปกักตุนสิ นค้ำอุปโภคและบริ โภคที่มีควำมจำเป็ นในกำรดำเนิ นชี วิตประจำวันทดแทน
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ได้ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดและได้มีกำรผลิตผลิตภัณฑ์ “ทีโพล์แอลกอฮอล์เจล
และทีโพล์แอลกอฮออล์สเปรย์” ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำควำมสะอำดมือ เพื่อให้ตอบรับกับควำม
ต้องกำรของผูบ้ ริ โภคในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรขำยของบริ ษทั และได้ขยำย
ธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “ทีโพล์” ให้ครบวงจรมำกขึ้น อีกทั้งบริ ษทั ยังได้เพิ่ม
กิจกรรมส่งเสริ มกำรขำย รวมทั้งสื่ อต่ำงๆ อำทิ กำรโปรโมทสิ นค้ำ “เชนไดร้ท์ โฟม 2” กำจัดแมลงสำบและ
มด จำกหนังโฆษณำเรื่ องแตะแล้วตำย อยู่ตรงไหนก็ ตำยเกลี้ยง! และกำรโปรโมทสิ นค้ำ “ทีโพล์พำวเวอร์
คลีน และ ทีโพล์อลั ตร้ำเพียว” ผ่ำนสื่ อออนไลน์ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังได้มุ่งเน้นกำรเติบโตของรำยได้จำกกำร
ขำยสำหรับยอดขำยในกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่ องดื่ม โดยผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ถวั่ ลิสงอบกรอบ
และอบเกลือ ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “มำรู โจ้” และผลิตภัณฑ์นม ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “HOKKAIDO” เพื่อลดภำระ
กำรพึ่งพำรำยได้จำกผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง ส่ งผลให้ผลประกอบกำรของบริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) มียอดขำยในปี 2563 เท่ำกับ 1,295.86 ล้ำนบำท ลดลง 361.94 ล้ำนบำท หรื อ
ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 21.83 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2562 และมีผลกำไรสุ ทธิ จำนวน 67.68 ล้ำน
บำท คิดเป็ นกำไรต่อหุน้ 0.22 บำท
(1) รายได้ จากการขาย
ในปี 2563 บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรขำยรวมทั้งสิ้ น 1,295.86 ล้ำนบำท ลดลง 361.94 ล้ำนบำท หรื อลดลง
คิดเป็ นร้อยละ 21.83 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2562 เนื่ องจำกกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจจำกกำร
แพร่ ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสำหกรรมและส่ งออกสิ นค้ำ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ได้มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ในทุกกลุ่มอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่ องและยังได้เพิ่ม
กิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยในห้ำงสรรพสิ นค้ำและร้ำนค้ำชั้นนำทัว่ ประเทศ เพื่อเป็ นทำงเลือกที่ดียิ่งขึ้นและเพิ่ม
โอกำสทำงกำรขำยให้กบั บริ ษทั ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรขำยแบ่งตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้ รำยได้จำกกำรขำย
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์รักษำเนื้ อไม้จำนวน 77.97 ล้ำนบำท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 6.02 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม
รำยได้จำกกำรขำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงจำนวน 780.35 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 60.22
ของรำยได้จำกกำรขำยรวม รำยได้จำกกำรขำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดจำนวน 253.19 ล้ำนบำท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 19.54 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม รำยได้จำกกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 109.48 ล้ำนบำท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.44 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม เนื่ องจำกกำรเพิ่มขึ้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร จำก
กำรเพิ่มรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยในสิ นค้ำกลุ่มเคมีเกษตร รำยได้จำกกลุ่มผลิตภัณฑ์ถวั่ จำนวน 52.20 ล้ำนบำท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.03 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม และรำยได้จำกกลุ่มผลิตภัณฑ์นม จำนวน 22.72 ล้ำน
บำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.75 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม ซึ่ งเป็ นกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรขยำยธุ รกิ จ
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ของบริ ษทั ย่อยในเครื อ และบริ ษทั มีสดั ส่วนรำยได้จำกกำรขำยตำมช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยดังนี้ ธุรกิจค้ำปลีก
สมัยใหม่มีสัดส่ วนอยู่ที่ร้อยละ 26.99 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม ธุรกิจค้ำปลีกดั้งเดิ มมีสัดส่ วนอยูท่ ี่ ร้อยละ
41.55 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม อุตสำหกรรมมี สัดส่ วนอยู่ที่ร้อยละ 15.30 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม
ส่ งออกมีสัดส่ วนอยู่ที่ร้อยละ 8.84 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม อำหำรและเครื่ องดื่ มมีสัดส่ วนอยู่ที่ร้อยละ
5.78 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม และอื่นๆ มีสดั ส่วนอยูท่ ี่ร้อยละ 1.54 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม
(2) รายได้ อื่น
บริ ษทั มีรำยได้อื่นเท่ำกับ 5.10 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 จำนวน 2.05 ล้ำนบำท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 0.39
ของรำยได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นรำยได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้บริ ษทั ในเครื อฯกูย้ ืมเงิ น รำยได้จำกกำร
ขำยบรรจุภณั ฑ์และเศษวัสดุและกำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน
(3) ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนขำยหลักของบริ ษทั ได้แก่ตน้ ทุนของวัตถุดิบซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 81.80 ของต้นทุนขำยรวม โดยมี
ต้นทุนขำยอื่นๆ ได้แก่ค่ำแรงงำน ค่ำเสื่ อมรำคำ และรำยกำรของแถมที่ใช้ในกิจกรรมส่ งเสริ มกำรขำยเป็ นต้น
วัตถุดิบที่มีมูลค่ำสูงที่สุด ได้แก่ บรรจุภณั ฑ์ รองลงมำคือวัตถุดิบกลุ่มสำรเคมี และวัตถุดิบกลุ่มสำรทำละลำย
(Solvent) ในปี 2563 วัตถุดิบ 3 ประเภทมีสัดส่ วนเท่ำกับร้อยละ 55.70 ร้อยละ 30.80 และร้อยละ 13.50 ของ
ต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด ตำมลำดับ
ในปี 2563 บริ ษทั มีอตั รำส่วนต้นทุนขำยที่ร้อยละ 59.68 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม ซึ่ งลดลงจำกสัดส่ วน
ต้นทุนขำยรวมของปี ก่อนที่ร้อยละ 59.97 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม เนื่องจำกต้นทุนวัตถุดิบสำรกำจัดแมลง
และต้นทุนสำรเคมียำฆ่ำแมลงมีกำรปรับรำคำลดลง อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ยังคงดำเนิ นกำรปรับลดต้นทุนของ
บรรจุภณั ฑ์บำงรำยกำรโดยกำรหำผูผ้ ลิตรำยใหม่ๆ เข้ำประกวดรำคำ พร้อมทั้ง ปรับลดสเปคของบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ไม่จำเป็ นแต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งคุณภำพสิ นค้ำเช่นเดิม และบริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นกำรขำยสิ นค้ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มี
อัตรำกำไรสู ง ส่ งผลให้ให้บริ ษทั มีอตั รำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 40.03 ในปี 2562 เป็ นร้อยละ 40.32
ในปี 2563
บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2563 เท่ำกับ 266.44 ล้ำนบำท ลดลง 17.87 ล้ำนบำท หรื อลดลงคิดเป็ น
ร้ อยละ 6.28 เมื่ อเที ยบกับช่ วงเวลำเดี ยวกันของปี 2562 เนื่ องจำกบริ ษ ัทได้มีกำรปรั บแผนโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยอดขำยที่ลดลง สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรในปี 2563 เท่ำกับ 152.02
ล้ำน ลดลง 16.55 ล้ำนบำท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 9.82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2562 เนื่องจำก
รำยกำรปรับปรุ งทำงบัญชีและจำกกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในช่วงที่ภำวะเศรษฐกิจมีควำมไม่แน่นอน
(4) กาไร
กำไรสุทธิรวมของบริ ษทั ในปี 2563 เท่ำกับ 67.68 ล้ำนบำทและปี 2562 เท่ำกับ 169.85 ล้ำนบำท หรื อคิด
เป็ นอัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 5.22 และ 10.25 ของรำยได้จำกกำรขำย ตำมลำดับ
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(5) อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ลดลงจำกร้อยละ 25.65 เป็ นร้อยละ 10.08 เนื่ องจำกกำไรสุ ทธิ ส่วน
ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ลดลง
ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั มีกำรกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลที่ชดั เจนในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุ ทธิ
ประกอบกับกำรพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดในแต่ละช่วง สำหรับผลกำรดำเนินงำนของ
ปี 2561 - 2563 บริ ษทั ได้มีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลทั้งหมดโดยมีรำยละเอียดดังนี้
กาไรสุ ทธิ

เงินปันผล

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

2561

185.66

375.00

201.98%

2562

169.85

115.60

68.06%

2563

67.68

118.70

175.39%

เฉลีย่

141.06

203.10

143.98%

ผลการดาเนินงานของปี

อัตราการจ่ าย

กำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนิ นงำนปี 2561 แบ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผล 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็ นกำร
จ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกและจำกกำไรสะสมเป็ นเงิน 300.00 ล้ำนบำท และครั้ง
ที่ 2 สำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลังเป็ นเงิน 75.00 ล้ำนบำท ส่ วนกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำร
ดำเนินงำนปี 2562 แบ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผล 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลประกอบกำร
งวด 6 เดือนแรกเป็ นเงิน 37.50 ล้ำนบำท และครั้งที่ 2 สำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลังเป็ นเงิน 78.10
ล้ำนบำท ส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2563 แบ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผล 2 ครั้ง ครั้งแรก
เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกเป็ นเงิน 39.00 ล้ำนบำท และครั้งที่ 2 สำหรับ
ผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลังเป็ นเงิน 79.70 ล้ำนบำท
14.2 ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 1,131.96 ล้ำนบำท ลดลง 167.81 ล้ำนบำท หรื อ
ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 12.91 เมื่อเที ยบกับช่วงเวลำเดี ยวกันของปี 2562 โดย (1) สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่ำ
744.62 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 65.78 ของสิ นทรัพย์รวม และ (2) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่ำ
387.34 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 34.22 ของสิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลง 176.12 ล้ำนบำท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 19.13 มีสำเหตุมำจำกลูกหนี้ กำรค้ำ
และลูกหนี้ อื่นลดลง 170.13 ล้ำนบำท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 37.20 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี
2562 จำกกำรลดลงของลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกันเนื่ องจำกในปี 2562 มียอดขำยที่เพิ่มขึ้นมำก
ในไตรมำส 4 สิ นค้ำคงเหลือมีจำนวน 223.97 ล้ำนบำท ลดลง 12.99 ล้ำนบำท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 5.48
เนื่องจำกกำรจัดเก็บสต็อกวัตถุดิบสำรกำจัดแมลงลดลงจำกรำคำในตลำดโลกที่ลดลง ในขณะที่เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึ้น 6.43 ล้ำนบำท หรื อเพิม่ ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 2.99 เนื่ องจำกกระแสเงินสดได้มำ
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จำกกิ จกรรมกำรดำเนิ นงำน เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่ เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 1.50 ล้ำนบำท เนื่ องจำก
บริ ษทั ได้มีกำรขยำยธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มชนิดใหม่
ในส่ วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 8.31 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 2.19 เมื่อเที ยบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี 2562 เนื่ องจำกรำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิ กำรใช้เพิ่มขึ้นตำมกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
(2) หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีหนี้สินจำนวน 466.47 ล้ำนบำท ลดลง 131.53 ล้ำนบำท หรื อลดลงคิด
เป็ นร้อยละ 22.00 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2562 โดยมีหนี้ สินหมุนเวียนจำนวน 411.24 ล้ำนบำท
ลดลง 142.04 ล้ำนบำท เมื่อเที ยบกับช่วงเวลำเดี ยวกันของปี 2562 เนื่ องจำกเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงินลดลง เจ้ำหนี้ กำรค้ำในกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ลดลง รวมทั้งภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยลดลง และ
บริ ษทั มีหนี้ สินไม่หมุนเวียนจำนวน 55.23 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 10.51 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน
ของปี 2562 จำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ำกับ 665.49 ล้ำนบำท ลดลง 36.28 ล้ำนบำท หรื อ
ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 5.17 เมื่อเที ยบกับช่วงเวลำเดี ยวกันของปี 2562 เป็ นผลมำจำกส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ยกมำ 691.71 ล้ำนบำท บวกกับกำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี จำนวน 68.74 ล้ำนบำท รวมทั้ง มีกำรใช้
สิ ทธิซ้ื อหุ ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 และส่ วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ จำนวน
15.20 ล้ำนบำท หักผลกระทบสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีจำนวน 7.24 และจ่ำยเงินปั นผล 2
รอบจำนวน 117.12 ล้ำนบำท คงเหลือส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จำนวน 651.29 ล้ำนบำท
(3) สภาพคล่ องและกระแสเงินสด
บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ที่ได้มำจำกกิจกรรมกำรดำเนิ นงำน จำนวน 168.65 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 76.92
ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 83.86 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2562 ประกอบด้วยกำไรจำก
กำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนิ นงำน จำนวน 157.67 ล้ำนบำท สิ นทรัพย์
ดำเนินงำนลดลง 182.32 ล้ำนบำท และหนี้สินจำกกำรดำเนินงำนลดลง 109.07 ล้ำนบำท กระแสเงินสดใช้ไป
จำกกิจกรรมลงทุน 24.87 ล้ำนบำท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 139.58 ล้ำนบำท ซึ่ งเกิดจำก
กำรจ่ำยเงินปั นผลและจ่ำยคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินลดลง ซึ่ งบริ ษทั มีเงิน
สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือต้นปี เท่ำกับ 214.77 ล้ำนบำท ส่ งผลให้บริ ษทั มีเงินสดคงเหลือ ณ 31
ธันวำคม 2563 จำนวน 221.20 ล้ำนบำท
ในปี 2563 บริ ษทั มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง 1.81 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ที่มีอตั รำส่วนสภำพคล่องอยูท่ ี่ 1.66
เท่ำ เนื่องจำกหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงจำกเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น และมีอตั รำส่ วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว
เพิม่ ขึ้นจำก 1.21 เท่ำเป็ น 1.24 เท่ำ สำเหตุจำกมีสินค้ำคงเหลือลดลง
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(4) แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
บริ ษทั มีนโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรโครงสร้ำงทำงกำรเงิ นที่ เหมำะสมกับลักษณะของเงิ นทุน กล่ำวคือ
กรณี รำยจ่ำยลงทุนต่ำงๆ ของกำรขยำยโครงกำร บริ ษทั จะใช้แหล่งเงิ นทุนระยะยำว และบริ ษทั จะใช้แหล่ง
เงินกูร้ ะยะสั้นในกรณี เงินทุนหมุนเวียน
ทรั พ ย์สิน ของบริ ษ ัทมำจำกส่ วนของหนี้ สิ นและส่ ว นของผูถ้ ื อหุ ้นร้ อ ยละ 41.21 และร้ อยละ 58.79
ตำมลำดับ ส่ วนของหนี้ สินรวมลดลง เนื่ องจำกเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินที่ นำไปใช้ในกำรขยำย
ธุรกิจลดลง เจ้ำหนี้กำรค้ำในกำรสัง่ ซื้อวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ลดลง รวมทั้งภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยลดลง จึงส่งผล
ให้อตั รำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ปรับตัวลดลงจำก 0.85 เท่ำเป็ น 0.70 เท่ำ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ได้ลดลงจำก 701.77 ล้ำนบำทเป็ น 665.49 ล้ำนบำท ลดลง 36.28 ล้ำนบำท หรื อลดลงคิด
เป็ นร้อยละ 5.17 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2562 เป็ นผลมำจำกส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ยกมำ
691.71 ล้ำนบำท บวกกับกำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี จำนวน 68.74 ล้ำนบำท รวมทั้ง มีกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 และส่ วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ จำนวน 15.20 ล้ำน
บำท หักผลกระทบสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี จำนวน 7.24 และจ่ำยเงิ นปั นผล 2 รอบ
จำนวน 117.12 ล้ำนบำท คงเหลือส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จำนวน 651.29 ล้ำนบำท
14.3 ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่ อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
กำรดำเนิ นธุ รกิ จในสภำวกำรณ์ปัจจุ บนั ที่ เศรษฐกิ จโลกมี แนวโน้มขยำยตัวเป็ นบวก เนื่ องจำกหลำย
ประเทศทัว่ โลกเริ่ มผ่อนคลำยมำตรกำร Lockdown ที่ใช้ควบคุมกำรแพร่ ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) ทำให้สำมำรถกลับมำดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจได้ สอดคล้องกับดัชนีช้ ีวดั ทำงเศรษฐกิจที่มี
แนวโน้มฟื้ นตัวดี ข้ ึ น อย่ำงไรก็ดี เศรษฐกิ จโลกจะยังไม่สำมำรถขยำยตัว ได้เท่ ำกับช่วงก่อนเกิ ดกำรแพร่
ระบำดของเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ได้โดยง่ ำย หำกยังไม่มีกำรแจกจ่ำยวัคซี นป้ องกันโรค
COVID-19 ให้ทวั่ ถึงทัว่ โลก จึงทำให้เศรษฐกิจโลกต้องใช้เวลำนำนในกำรฟื้ นตัวและปั จจัยเสี่ ยงที่จะฉุ ดรั้ง
กำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ที่สำคัญ คือกำรแพร่ ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม่ที่อำจทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวจนถึงติดลบอย่ำงรุ นแรงอีกครั้ง แม้ทิศทำงเศรษฐกิจไทยในปี
2564 มีแนวโน้มขยำยตัวในทิศทำงบวกเช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลกหลังจำกที่ได้รับผลกระทบอย่ำงหนักจำก
กำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรั สโคโรนำ 2019 (COVID-19) จนทำให้เศรษฐกิ จไทยหดตัวเมื่อปี 2563 แต่
เศรษฐกิ จจะกลับมำขยำยตัวอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป เนื่ องจำกไทยต้องพึ่งพำกำรท่ องเที่ ยวและกำรส่ งออก
ระดับสูง นอกจำกนี้ ไทยมีแนวโน้มเผชิญปั จจัยฉุ ดรั้งกำรขยำยตัวอย่ำงรอบด้ำน ทั้งควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดกำร
แพร่ ระบำดระลอกใหม่ ภัยธรรมชำติ และควำมขัดแย้งทำงกำรเมื องภำยใน และภำวะหนี้ ครั วเรื อนที่ มี
แนวโน้มสู งขึ้น สะท้อนถึงควำมเปรำะบำงที่ เพิ่มขึ้ นเชิ งโครงสร้ ำงของเศรษฐกิ จไทย และอำจฉุ ดรั้ งกำร
ขยำยตัวของเศรษฐกิ จไทยในระยะยำว ซึ่ งกำรเปลี่ ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิ จและสังคมส่ งผลกระทบต่อ
ธุรกิจและอุตสำหกรรม ทั้งยังนำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนินธุรกิจ จึง
ทำให้บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อปั จจัยทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร ที่อำจจะส่ งผลต่อผลกำรดำเนิ นงำนและ
ฐำนะกำรเงินในอนำคต ซึ่งปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะกำรเงินในอนำคต มี
รำยละเอียดดังนี้
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(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กำรพัฒ นำผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละน ำเสนอสิ น ค้ำ ที่ มี ค วำมหลำกหลำยเป็ นหนึ่ งในปั จ จัย ส ำคัญ ที่ ผ ลัก ดัน
ควำมสำเร็ จของบริ ษทั โดยตลอดมำ ผูป้ ระกอบกำรส่ วนใหญ่จำเป็ นต้องมีกำรเสนอรู ปใหม่ๆ ออกสู่ ตลำด
อย่ำงต่อเนื่ องแม้จะเป็ นผลิตภัณฑ์เดิ ม ทั้งนี้ เพื่อกระตุน้ ยอดขำยในช่ วงหลังจำกออกขำยจนเป็ นที่ นิยมติ ด
ตลำดแล้ว ผูบ้ ริ หำรจึ ง พยำยำมที่ จะเพิ่มจำนวนสิ นค้ำที่ มีเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภค ทั้งจำกกำรเพิ่มขนำดบรรจุ
ภัณฑ์ของสิ นค้ำเดิมและจำกกำรพัฒนำสิ นค้ำใหม่ โดยกำรใช้ประโยชน์จำกสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
ใช้อยู่ให้มำกที่ สุด เพื่อลดควำมเสี่ ยงที่ จะเกิ ดสต็อกคงค้ำงเคลื่ อนไหวช้ำ หรื อระบำยออกไปไม่ได้ถำ้ หำก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ประสบควำมสำเร็ จดังที่คำดหวัง ซึ่งกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่ อง จะช่วยบริ ษทั เข้ำถึง
ควำมต้องกำรที่ มีอยู่เดิ มและช่วยเพิ่มกำรกระจำยสิ นค้ำให้ครอบคลุมร้ำนค้ำปลีกมำกขึ้น เพื่อเพิ่มโอกำส
ทำงกำรขำยให้กบั บริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ไม่มีสินค้ำเสนอและเข้ำถึงตลำดใหม่ๆ ที่บริ ษทั ยังไม่สำมำรถ
เข้ำถึงได้ในปั จจุบนั
(2) การขยายธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยง
กลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “เชนไดร้ท”์ เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั กำรที่บริ ษทั
พึ่งพำรำยได้หลักจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง อำจทำให้เกิดผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษ ัท หำกผลิ ตภัณ ฑ์กำจัดแมลงไม่ ไ ด้รั บ ควำมนิ ย มจำกผูบ้ ริ โ ภค จำกเทคโนโลยีห รื อ พฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่อำจเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึงได้ขยำยธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดภำยใต้ตรำ
สิ นค้ำ “ทีโพล์” ให้ครบวงจรมำกขึ้น นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีกำรขยำยธุรกิจไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและ
เครื่ องดื่มอย่ำงต่อเนื่อง โดยผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ถวั่ ลิสงอบกรอบและอบเกลือ ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ“มำรู
โจ้” และผลิตภัณฑ์นม ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “HOKKAIDO” เพื่อเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ ยงและยังสำมำรถช่วย
ขยำยธุรกิจไปในอุตสำหกรรมอื่นๆได้อีกด้วย
(3) พัฒนาช่ องทางการจาหน่ าย
หลังจำกที่บริ ษทั ได้แต่งตั้งผูแ้ ทนจำหน่ำยเขตได้ครอบคลุม 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ ช่องทำงกำรจำหน่ำย
ของบริ ษทั โดยรวมจึ งมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น โดยเฉพำะในเขตภูมิภำคที่ ได้รับกำรสนับสนุ นจำกผูแ้ ทน
จำหน่ำยที่มีควำมคุน้ เคย และควำมชำนำญพื้นที่ในแต่ละเขต กำรเติบโตของยอดขำยในเขตนอกกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑลจะเป็ นแรงสำคัญในกำรผลักดันให้บริ ษทั มี รำยได้สู่ระดับที่ สูงกว่ำ 1,000 ล้ำนบำทต่อปี
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังได้ขยำยกำรจัดจำหน่ำยไปยังตลำดเคมีเกษตร และตลำดส่งออกเพื่อเพิ่มยอดขำย โดยกำร
ใช้ควำมรู ้ควำมชำนำญด้ำนเคมีป้องกัน และกำจัดแมลง และใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูเ่ ดิมแล้วเป็ นฐำนในกำรเจำะ
เข้ำไปในตลำดดังกล่ำว ซึ่ งบริ ษทั ได้จดั หำทีมงำนและบุคลำกรผูม้ ีควำมเชี่ยวชำญในตลำดสิ นค้ำดังกล่ำวเข้ำ
มำร่ วมงำนในปี 2549 นอกจำกประเทศไทยแล้ว บริ ษทั ยังเพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยและขำยผลิตภัณฑ์ใน
ต่ำงประเทศด้วยโดยในปี 2552 บริ ษทั ได้ลงทุนก่อตั้งบริ ษทั ย่อยในประเทศออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริ มและขยำย
ช่องทำงกำรส่ งออกสิ นค้ำไปยังประเทศออสเตรเลี ยและนิ วซี แลนด์ รวมถึ งกำรจัดตั้งแผนกใหม่เพื่อกำร
ส่งออกสิ นค้ำไปยังประเทศภูมิภำคอำเซี ยน โดยได้จดั หำทีมงำนบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในตลำดภูมิภำค
อำเซียนเข้ำมำร่ วมงำนและบริ ษทั ทำกำรตลำดในตลำดต่ำประเทศด้วยกำรจัดหำผูแ้ ทนจำหน่ำยท้องถิ่นเพื่อให้
นำผลิตภัณฑ์เข้ำถึงตลำดได้มำกขึ้น ซึ่ งทำงบริ ษทั จะเป็ นผูก้ ำหนดแนวทำงและกลยุทธ์ โดยมีผูจ้ ดั จำหน่ ำย
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภำพวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ยอดกำรส่งออกในอนำคตเพิ่มขึ้น
ส่วนที่ 3 หน้ำ 11
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ตำมแผนกำรขยำยธุ รกิ จ ในปั จจุบันมีนโยบำยแบ่งพื้นที่ และขยำยจำนวนผูแ้ ทนจำหน่ ำย เพื่อผลักดันกำร
กระจำยให้มีประสิ ทธิภำพเชิงลึกยิง่ ขึ้น
(4) ภาวะการแข่ งขันในอุตสาหกรรม
จำกเดิ มที่ บริ ษทั อยู่ในอุตสำหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อกำรอุปโภคและบริ ษทั ได้มีกำรขยำยธุ รกิ จไปยังกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่ องดื่ ม ซึ่ งในแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรมมีภำวะกำรแข่งขันที่ รุนแรงมำกทั้งในตลำด
สเปรย์กำจัดแมลงและตลำดผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่ องดื่ม บริ ษทั จึง
ได้มีกำรจัดรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภณั ฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรื อน รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำร
และเครื่ องดื่มในห้ำงสรรพสิ นค้ำและร้ำนค้ำชั้นนำทัว่ ประเทศมำกขึ้นโดยจะพิจำรณำกำลังซื้ อของผูอ้ ุปโภค
และบริ โภคกลุ่มเป้ ำหมำย และรำคำของสิ นค้ำทดแทนหรื อสิ นค้ำของคู่แข่งเป็ นหลักเพื่อกำรแข่งขันและเพิ่ม
ระดับยอดขำย จึงมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั พอสมควร บริ ษทั จึงได้วำงแผนลดควำมเสี่ ยงด้วย
กำรรุ กเข้ำสู่ ตลำดใหม่และผสมผสำนกำรนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ำสู่ ตลำดใหญ่บำ้ งเล็กบ้ำง โดยใช้ขอ้ ได้เปรี ยบ
ของตรำสิ นค้ำที่ เป็ นที่ ย อมรับของผูบ้ ริ โภคอย่ำงดี แล้ว และสร้ำงเครื อข่ำยกำรกระจำยสิ นค้ำให้ได้ลึกและ
ทัว่ ถึงในเวลำที่ส้ นั ที่สุด
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษทั ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรอง
ว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุ ปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริ ษทั แล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสำระสำคัญ
ของบริ ษทั อย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และบริ ษทั
ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ต่อผูส้ อบบัญชี และ
กรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทั้ง กำรกระทำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็ นเอกสำรชุ ดเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมำยให้ นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมือชื่อของนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ กำกับไว้ บริ ษทั จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่ำวข้ำงต้น”
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัท เชอร์ วู้ด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชื่ อ

ตาแหน่ ง

1. นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ

กรรมกำร

2. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ

กรรมกำร

ผูร้ ับมอบอำนำจ

1. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์

เลขำนุกำรบริ ษทั
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ลายมือชื่ อ

บริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

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

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1

บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
(1) รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษทั ของบริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

61
1. นายชนินทร์ เย็นสุ ดใจ
ประธำนกรรมกำร, กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
Mr. Chanin Yensudchai
Chairman of the Board of Director,
Audit Committee and Independent
Director

จานวนหุ้น
(สั ดส่ วน)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา

79

ไม่มี

บริษัท

ช่วงเวลำ
2562 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บมจ. สตำร์ค คอร์เปอเรชัน่

2562 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร

Stark Investment Corporation Limited
บจก. พีดีทีแอล เทรดดิ้ง
บจก. ไทย คอปเปอร์ร็อด
บจก. เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่
แนล (ไทยแลนด์)

ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

บจก. เอ็ม เอ็ม แอล ทรำนสปอร์ต
บจก. คอนเนคชัน่ เลทด์เซอร์วสิ

2556 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำร

บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)
บมจ. จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำ
ภำคตะวันออก
กลุ่มโรงพยำบำลบำงปะกอก
บมจ. ยำนภัณฑ์
บมจ. ประสิ ทธิ์พัฒนำ
บมจ. บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่

2555 - 2556

2. ดร. วิชิต แย้ มบุญเรื อง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ

ตาแหน่ ง

2553 - 2555
2552 - 2553
2546 - 2553
2557 - ปัจจุบนั

คุณวุฒิการศึกษา

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ,
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน, กรรมกำรอิสระ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2

ลักษณะธุรกิจ
กิจกรรมของบริ ษทั โฮลดิ้งที่ไม่ได้
ลงทุนในธุรกิจกำรเงินเป็ นหลัก
Holding Company
ธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น
ธุรกิจซื้อมำ-ขำยไปสิ นค้ำทัว่ ไป
ผลิตทองแดง
ผลิตและจำหน่ำยสำยไฟและสำย
เคเบิลไฟฟ้ำสำหรับงำนไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ให้เช่ำ ให้บริ กำรขนส่ ง
ผลิตเหล็กและเหล็กขั้นมูลฐำนอื่นๆ
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
พลังงำนและสำธำรณูปโภค

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ สถำบันวุร์
สเตอร์โพลีเทคนิค วุร์สเตอร์ รัฐแมสซำซู
เซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำตรี วิศวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ ธนบุรี
- หลักสู ตร DAP 32/2548 จำก Thai-IOD
- หลักสู ตร DCP 57/2548 จำก Thai-IOD
- หลักสู ตร RCP 11/2548 จำก Thai-IOD
- หลักสู ตร RCC 2/2550 จำก Thai-IOD
- หลักสู ตร Mergers & Acquisitions จำก
Thai-IOD
- Course in Corporate Financial Strategies
for Maximizing Economic Value Added
(EVA) จำกสถำบันบัณฑิตบริ หำรธุรกิจ
ศศินทร์

กำรแพทย์
ยำนยนต์
ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

- ปริ ญญำเอก สำขำ Public and
International Affairs, University of
Pittsburgh, Pennsylvania ประเทศ

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

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้น
(สั ดส่ วน)

Dr. Vichit Yamboonruang
Chairman of Audit Committee and
Independent Director

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ช่วงเวลำ

2555 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั

2542 - ปัจจุบนั

ไม่มี

บริษัท

และประธำนอนุกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
อิสระ
ประธำนกรรมกำร

บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)
บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม
บจก. วี ซี เค โซลูชนั่

บมจ. จัสมินอินเตอร์เนชัน่ แนล

2553 - 2557
2546 - 2557

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรและประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2561 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

กรรมกำร
ทนำยควำมหุน้ ส่ วน
กรรมกำร

บมจ. ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์
บจก. กุดนั่ แอนด์ พำร์ทเนอร์ส
บมจ. สตำร์ค คอร์เปอเรชัน่

2557 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ

2549 - 2563
2551 - 2557

46
3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ ำ ตอบแทน, กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
Mr. Chinawat Assavapokee
Chairman of the Nomination and

ตาแหน่ ง

บมจ. วิค
บจก. ไทยพรี เมียร์ลีก
บจก. เพียวสัมมำกร ดิเวลลอปเม้นท์
บมจ. ระยองเพียวรี ฟำยเออร์

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำโท เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์ คณะพำณิ ชย์
พลังงำนและสำธำรณูปโภค
ศำสตร์ และกำรบั ญ ชี จุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
รับจ้ำงเป็ นที่ปรึ กษำโครงกำรบริ ษทั - หลักสู ตร ACP 2/2547 จำก Thai-IOD
ต่ำงๆ และรับปรึ กษำเรื่ องสถำบัน - หลักสู ตร DAP 15/2547 จำก Thai-IOD
กำรเงิน
- หลักสู ตร DCP 51/2547 จำก Thai-IOD
- หลักสู ตร RCP 14/2547 จำก Thai-IOD
ธุรกิจโทรคมนำคม และเทคโนโลยี
สื่ อสำร
วัสดุก่อสร้ำง
บริ ษทั บริ หำรกำรจัดกำรแข่งขัน
ฟุตบอลลีกอำชีพ
พัฒนำธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์
พลัง งำนและสำธำรณู ป โภค (โรง
กลัน่ น้ ำมัน)
ผลิตและจำหน่ำยแผ่นเหล็ก
- ปริ ญญำโท นิติศำสตร์ (ภำษีอำกร)
กฎหมำย
มหำวิทยำลัย วอชิงตัน
กิจกรรมของบริ ษทั โฮลดิ้งที่ไม่ได้ - ปริ ญญำตรี นิติศำสตร
ลงทุนในธุรกิจกำรเงินเป็ นหลัก
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
Holding Company
- หลักสู ตร Executive Development
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
Program จำก SET

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

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้น
(สั ดส่ วน)

Remuneration Committee, Audit
Committee and Independent
Director

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ช่วงเวลำ

2561 - 2562

2556 - 2561

ทนำยควำมหุน้ ส่ วน

2549 - 2556
2555

ทนำยควำมหุน้ ส่ วน
กรรมกำร และประธำน
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริ หำร

2555

76

800 หุน้
(0.00 %)

บริษัท

พิจำรณำค่ำตอบแทน, กรรมกำร ไทย)
ตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
บมจ. เซเว่น ยูทิลิต้ ีส์ แอนด์ พำวเวอร์

2555

4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพัน
Mr. Prachak Tangkaravakoon
Director

ตาแหน่ ง

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

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ

ตัวแทนนำยหน้ำในกำรจัดจำหน่ำย
แก๊ส LPG พลังงำนทำงเลือก และ
วิทยุสื่อสำรโทรคมนำคม และ
Internet of Things (IoT)
บจก. ฮันตัน แอนดูร์ เคริ ก์ (ไทยแลนด์) กฎหมำย
บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
บมจ. จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำ
ภำคตะวันออก
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ ีส์

บจก. ประปำบำงปะกง
บจก. ประปำฉะเชิงเทรำ
บจก. ประปำนครสวรรค์
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร บจก. ทีโอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล เบฟ
เวอเรจส์ กรุ๊ ป จำกัด
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร บจก. ฮอกไกโด โมริ โมโตะ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร บจก. ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน่ แนล
แฟรนไชส์
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร บจก. ทีทีดี โฮลดิ้ง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4

- หลักสู ตรนักบริ หำรระดับสู ง
“ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม” (นมธ) รุ่ นที่ 5
- หลักสู ตร Global Business Leaders

กฎหมำย
จำหน่ำยนำดิบ น้ ำประปำ
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำสะอำด ออกแบบ
ก่อสร้ำง
ผลิตและน้ ำประปำบำดำล

ผลิตและจำหน่ำยสิ นค้ำอุปโภคและ
บริ โภค
ผลิตและจำหน่ำยอำหำรและ
เครื่ องดื่มทุกชนิด
ผลิตและจำหน่ำยอำหำรและ
เครื่ องดื่มทุกชนิด
ผลิตและจำหน่ำยอำหำรและ
เครื่ องดื่มทุกชนิด

- ปริ ญญำ วิ ท ยำศ ำสตร์ ดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สำขำวิชำเคมี มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุ งเทพ
- MINI MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำตรี มหำวิทยำลัยกรุ งเทพธนบุรี
- หลักสู ตร DAP 21/2547 จำก Thai-IOD

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

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้น
(สั ดส่ วน)

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ช่วงเวลำ
2562 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

บริษัท

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร บจก. ทีโพล์ โปรเฟสชัน่ แนล อินเตอร์
เนชัน่ แนล
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ

2520 - 2559
2539 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรบริ หำร
ประธำนที่ปรึ กษำ
กรรมกำร

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

ปัจจุบนั

กรรมกำร

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)
บจก. ไพรม์มสั ออโต้เฮ้ำส์

ปัจจุบนั

กรรมกำร

บจก. ปิ ง สุ รวงศ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

บจก. ทีโอเอ กรุ๊ ป โฮลดิ้ง
บจก. จอยสัน-ทีโอเอ เซฟตี้ ซิสเต็มส์

ปัจจุบนั

กรรมกำร

บจก. ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บจก. มัง่ คัง่ ปร๊ อพเพอตี้
บจก. พีที เรี ยล เอสเตท
บจก. ทีโอเอ โฮดดิ้ง

ปัจจุบนั

กรรมกำร

บจก. พูลผลทรัพย์

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำยำทำควำม
สะอำดทุกชนิด
ผลิตและจำหน่ำยสิ นค้ำบริ โภคทั้ง
ปวง อำทิ นม และขนม
ผลิตและจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ
ผลิตและจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผูจ้ ำหน่ำยรถยนต์ Mercedes-Benz
(เมร์เซเดส-เบนซ์)
กำรบริ กำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/
ร้ำนอำหำร
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ผลิตและจำหน่ำยเข็มขัดนิรภัยและ
อุปกรณ์ลอ็ คฉุกเฉิน ชุดถุงลมนิรภัย
และชุดพวงมำลัยรถยนต์
ผลิตสี น้ ำมันชักเงำ สำรเคลือบ
ประเภทเดียวกัน และน้ ำมันทำไม้
ซื้อและขำยอสังหำริ มทรัพย์
ซื้อและขำยอสังหำริ มทรัพย์
เช่ำและดำเนินกำรเกี่ยวกับ
อสังหำริ มทรัพย์
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

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

5. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพัน
Mr. Vonnarat Tangkaravakoon
Director

อายุ
(ปี )

49

จานวนหุ้น
(สั ดส่ วน)

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ตาแหน่ ง

ช่วงเวลำ
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

ปัจจุบนั

กรรมกำร

ปัจจุบนั
2532 - 2559
2531 - 2559

กรรมกำร
ประธำนบริ หำร
ประธำนบริ หำร

481,600 หุน้ 2562 - ปัจจุบนั
(0.16 %)
2562 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

2562 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

2562 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

2562 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

2561 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

2554 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

2541 - ปัจจุบนั

กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร

กรรมกำร

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรี ส์
บจก. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศ
อินโดนีเซีย)
บจก. ทีโอเอ โค๊ทติ้ง (ประเทศ
อินโดนีเซีย)
บจก. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศเวียดนำม)
บจก. ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์)
บจก. ทีโอเอ เพอฟอร์มมำนซ์ โค๊ทติ้ง
คอร์ปอเรชัน่
บจก. ทีโอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล เบฟ
เวอเรจส์ กรุ๊ ป
บจก. ฮอกไกโด โมริ โมโตะ

ผลิตและจำหน่ำยกำวอัลคิล, ลำเทกซ์
ผลิตและจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ

บจก. ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน่ แนล
แฟรนไชส์
บจก. ทีทีดี โฮลดิ้ง
บจก. ทีโพล์ โปรเฟสชัน่ แนล อินเตอร์
เนชัน่ แนล
บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6

ผลิตและจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ
ผลิตและจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ
จำหน่ำยสี ชนิดต่ำงๆ
ผลิตกระดำษทรำยน้ ำ
ผลิตและจำหน่ำยสิ นค้ำอุปโภคและ - ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์
บริ โภค
มหำวิทยำลัย
ผลิตและจำหน่ำยอำหำรและ
- หลักสู ตร DAP จำก Thai-IOD
เครื่ องดื่มทุกชนิด
ผลิตและจำหน่ำยอำหำรและ
เครื่ องดื่มทุกชนิด
ผลิตและจำหน่ำยอำหำรและ
เครื่ องดื่มทุกชนิด
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำยำทำควำม
สะอำดทุกชนิด
ผลิตและจำหน่ำยเครื่ องบริ โภค อำทิ
นม น้ ำหวำน
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ

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

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้น
(สั ดส่ วน)

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บจก. บริ ติช เพ้นท์ส
บจก. อิมเมจิกำ
บจก. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศเวียดนำม)
TOA Paint Products Sdn. Bhd.
TOA Coating Sdn. Bhd.

2560 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บจก. ทีโอเอ กรุ๊ ป โฮลดิ้ง
บจก. เอ็มเอ็ม โลจิสติกส์
บมจ. สตำร์ค คอร์เปอเรชัน่ จำกัด

ปัจจุบนั

บจก. ทีมเอ โฮลดิ้ง 2

ปัจจุบนั

ประธำนบริ ษทั และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
กรรมกำร

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บจก. ทีโอเอ ออโต้ เซลส์
บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรี ส์
บจก. ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้
บจก. ทีโอเอ โฮลดิ้ง

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บจก. น้ ำตำลเอรำวัณ
บจก. พี ที เรี ยล เอสเตท
บจก. พูนผลทรัพย์
บจก. มัง่ คัง่ ธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ
ผลิตสี น้ ำมัน สำรเคลือบ
ผลิตและจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ
ผลิตและจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ
นำเข้ำและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สีทำ
อำคำร และเคมีภณ
ั ฑ์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
บริ กำรขนส่ ง
กิจกรรมของบริ ษทั โฮลดิ้งที่ไม่ได้
ลงทุนในธุรกิจกำรเงินเป็ นหลัก
Holding Company
ซื้อและจัดกำรเช่ำซื้อแลกเปลี่ยน
ทรัพย์สิน ธุรกิจเงินทุน
เช่ำและดำเนินกำรเกี่ยวกับ
อสังหำริ มทรัพย์
ตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์
ผลิตและจำหน่ำยกำวอัลคิล, ลำเทกซ์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
เช่ำและดำเนินกำรเกี่ยวกับ
อสังหำริ มทรัพย์
กิจกำรโรงงำนผลิตน้ ำตำล
ซื้อและกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
ซื้อและขำยอสังหำริ มทรัพย์

ช่วงเวลำ
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิการศึกษา

บจก. ทีโอเอ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7

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

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้น
(สั ดส่ วน)

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ช่วงเวลำ
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

บจก. มัง่ คัง่ ปร็ อพเพอตี้
บจก. ว.ภัทรวุฒิ (1987)
บจก. ไอทีโอเอ ออโต้เซลส์
บจก. เบส ออโต้เซลส์
บจก. เอกมัยเจริ ญสุ ข โฮลดิ้ง
บจก. เอรำวัณ เพำเวอร์
บจก. เอ็น.อี.ไบโอ เอ็นเนอยี
บจก. คอนเนคชัน่ เลทด์ เซอร์วสิ

ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนบริ ษทั และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ประธำนบริ ษทั และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
กรรมกำร

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บจก. เอ็ม เอ็ม แคริ เออร์
บจก. อดิสรสงชลำ
บจก. ทรัพย์สินธุรกิจ โฮลดิ้ง
บจก. ทวีทรัพย์ เรี ยล เอสเตท
บจก. ที.เอส.โอ. เทรดเซ็นเตอร์
บจก. มัง่ คัง่ เรี ยล เอสเตท
บจก. แอลที แอนด์ ซัน
บจก. ไทยแสงเจริ ญ (ปลำฉลำม)
บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)

ปัจจุบนั

ไม่มี

บริษัท

กรรมกำร
กรรมกำร

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

6. นายแพทย์ ณรงค์ ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ 53
กรรมกำร

ตาแหน่ ง

บจก. ทีมเอ โฮลดิ้ง
บจก. พีดีทีแอล เทรดดิง้

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
ซื้อและขำยอสังหำริ มทรัพย์
ให้คำปรึ กษำด้ำนกำรบริ กำรจัดกำร
อื่นๆ
จำหน่ำยรถยนต์
ผูแ้ ทนจำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี
ธุรกิจที่ดิน
กิจกำรโรงงำนผลิตน้ ำตำล
ผลิตไม้แปรรู ปทุกชนิด
เชื่อมและกลึงงำนเหล็ก
ซื้อและจัดกำร เช่ำซื้อแลกเปลี่ยน
ทรัพย์สิน ธุรกิจเงินทุน
ผลิต ประกอบซื้อขำย ขำยส่ ง ขำย
ปลีก ก่อสร้ำง ออกแบบ
ซื้อ จัดหำ เช่ำ ขนส่ ง
ซื้อ จัดหำ เช่ำซื้อ จัดตั้งสำนักงำน
ซื้อและขำยอสังหำริ มทรัพย์
ซื้อและขำยอสังหำริ มทรัพย์
ขำยส่ งเครื่ องและอุปกรณ์
ซื้อและขำยอสังหำริ มทรัพย์
โรงงำนผลิตน้ ำตำล
ขำยส่ งสี ทำน้ ำมันชักเงำและแลกเกอร์
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
- ปริ ญญำตรี คณะแพทย์ ศ ำสตร์ St.
Bartholomew’s and The Royal London

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

อายุ
(ปี )

Dr. Narongrit Tangkarawakun
Director

7. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล
กรรมกำร และผูช้ ่วยรองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรสำยพำณิ ชย์
Mr. Narin Trisukosol
Director and Assistant Deputy
Chief Commercial Officer

38

จานวนหุ้น
(สั ดส่ วน)

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ตาแหน่ ง

ช่วงเวลำ
2555 - ปัจจุบนั
2537 - ปัจจุบนั
2537 - 2539

กรรมกำร
กรรมกำร
แพทย์

2536 - 2537

แพทย์

8,860,000 2563 - ปัจจุบนั
หุน้
2561 - ปัจจุบนั
(2.78%)
ณ 11 ม.ค. 64 2560 - ปัจจุบนั
2553 - 2560

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บจก. ทีเคเอส เคมิคอล
บจก. เอสทีเค โฮลดิ้ง
โรงพยำบำลโรยัล ลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ
โรงพยำบำลนอร์ทมิดเดิลเซ็กซ์
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ผลิตและจำหน่ำยทินเนอร์ และกำว
ผลิตและจำหน่ำยทินเนอร์ และกำว
กำรแพทย์

กรรมกำร
กรรมกำร

บจก. ฟำสต์-มิกซ์
บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ

กรรมกำร และผูช้ ่วยรอง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยพำณิ ชย์
ผูจ้ ดั กำรส่ วนพัฒนำธุรกิจ

บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)
บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ

ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
ผลิตและจำหน่ำยเครื่ องสิ นค้ำ
บริ โภคทั้งปวง อำทิ นม และขนม
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9

กำรแพทย์

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

School of Medicine and Dentistry,
University of London, ประเทศอังกฤษ
- หลั ก สู ตร ก ำ รล ดควำ มสู ญเสี ย 7
ประกำร จำกสถำบั น เพิ่ ม ผลผลิ ต
แห่งชำติ
- หลักสู ตร จับทิศลงทุน ด้วย Macro &
Industry Analysis ปี 2560 จำก SET
- หลั ก สู ตร กรองหุ ้ น เด่ น ด้ ว ย Stock
Screening ปี 2560 จำก SET
- ห ลั ก สู ต ร คั ด เ ลื อ ก บ ริ ษั ท ดี ด้ ว ย
Qualitative Analysis ปี 2560 จำก SET
- ห ลั ก สู ต ร จั บ สั ญ ญ ำ ณ หุ ้ น ด้ ว ย
Technical Analysis ปี 2560 จำก SET
- หลักสู ตร FSD 32/2561 จำก Thai-IOD
- หลักสู ตร O-War Room 7/2563 จำก
Thai-IOD
- หลักสู ตร SBM 8/2563 จำก Thai-IOD
- หลักสู ตร DCP 294/2563 จำก Thai-IOD
- ปริ ญ ญำโท บริ ห ำรธุ ร กิ จ มหำบัณ ฑิ ต
มหำวิ ท ยำลั ย นิ ว คำสเซิ ล ประเทศ
ออสเตรเลีย
- ป ริ ญ ญ ำ ต รี บ ริ ห ำ ร ธุ ร กิ จ ส ำ ข ำ
กำรตลำด มหำวิทยำลัย อัสสัมชัญ
- หลัก สู ต ร Microsoft Project 2016

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

8. นายสั ตวแพทย์ สมชาย เลาห์ วีระ
พานิช
กรรมกำร
Dr. Somchai Laohverapanich
Director

9. นายธนากร วัฒนวิจารณ์
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร
Mr. Thanakorn Wattanawijarn
Director and Chief Executive
Officer

อายุ
(ปี )

65

47

จานวนหุ้น
(สั ดส่ วน)

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ตาแหน่ ง

ช่วงเวลำ

บริษัท

2556 - 2559

ที่ปรึ กษำ

ไทย)
บจก. อีเกิ้ลกอล์ฟ

2563 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

บจก. นครหลวงคอนกรี ต

2563 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

บจก. อินทรี อีโคไซเคิล

2562 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

2558
2563 - ปัจจุบนั

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

2556 - 2557

National Sales Manager -TT

บจก. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)
บจก. ดูปองท์ (ประเทศไทย)
บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)
บจก. เป๊ ปซี่-โคล่ำ (ไทย) เทรดดิง้

2556 - 2556

National Account Manager -TT บจก. มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล
(ประเทศไทย)
National Sales Manager บจก. ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย)
Distributor
Deputy Sales Director
บจก. ดำนอน (ประเทศเวียดนำม)
Country Manager
บจก. ดูเม็กซ์ (ประเทศกัมพูชำ)

2553 - 2556
2553 - 2553
2551 - 2553
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คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจให้เช่ำอำคำร

Managing Projects
หลักสู ตร DCP 254/2561 จำก Thai-IOD

ให้บริ กำรคอนกรี ตผสมเสร็ จอย่ำง - ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต
ครบวงจร
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
รับกำจัดกำกของเสี ย สิ่ งปฏิกูลหรื อ - ปริ ญญำตรี สัตวแพทยศำสตร์
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทำเชื้อเพลิงผสม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
และวัตถุดิบทดแทนจำกสิ่ งปฏิกูล
หรื อวัสดุไม่ใช้แล้ว
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

- ปริ ญญำโท สำขำกำรจัดกำรธุรกิจ
(หลักสู ตรนำนำชำติ)
ทำกำรตลำด กระจำยสิ นค้ำ เครื่ องดื่ม มหำวิทยำลัยมหิ ดลบัณฑิตวิทยำลัย
บรรจุขวดพีอีทีและกระป๋ องน้ ำอัดลม - ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจบัณฑิต
เป๊ ปซี่
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ทำกำรตลำด กระจำยสิ นค้ำขนมขบ
เคี้ยว หมำกฝรั่ง นม
ผลิตและจำหน่ำยนมผงและนม
ยูเอชที
ผลิตนมและอำหำรแปรรู ป
ผลิตและจำหน่ำยนมผงและนม
ยูเอชที

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

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้น
(สั ดส่ วน)

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ช่วงเวลำ
2550 - 2551
2549 - 2550
2547 - 2549

10. นายสมศักดิ์ จันทร์ ส่อง
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยพำณิ ชย์
Mr. Somsak Chansong
Chief Commercial Officer

55

11. นายสาธิต จิรกุลสมโชค
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
ปฏิบตั ิกำร
Mr. Satit Jirakulsomchok
Chief Operation Officer

47

12. นายวัชระ สุ วัฒน์ วรพงษ์
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
สำยพัฒนำธุรกิจ
Mr. Watchara Suwatwalapongs
Chief Business Development

45

ไม่มี

2563 - ปัจจุบนั
2556 - 2563
2546 - 2556

ไม่มี

2560 - ปัจจุบนั
2558 - 2560

12,600 หุน้
(0.00%)

2556 - 2558
2555 - 2556
2562 - ปัจจุบนั
2559 - 2562

2559 - 2559

ตาแหน่ ง

บริษัท

South District Manager –GT

บจก. ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย)

Unit Manager and South
Coordinator -GT
Senior Unit Manager -GT

บจก. ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย)

ร อ ง ก ร ร ม ก ำ ร ผู ้ จั ด ก ำ ร ส ำ ย
พำณิ ชย์
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยขำย
ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไปฝ่ ำยขำย

บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)
บมจ. คำรำบำวกรุ๊ ป
บจก. ยูอำร์ซี (ประเทศไทย)

บจก. ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย)

ร อ ง ก ร ร ม ก ำ ร ผู ้ จั ด ก ำ ร ส ำ ย บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ปฏิบตั ิกำร
ไทย)
กรรมกำร
บจก. เอสเจ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
เทคโนโลยี
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
บจก. ไทยเฮอร์ริค
ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป
บจก. อำร์ซี แอนด์ อำร์ซี
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
พัฒนำธุรกิจ
ไทย)
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยธุรกิจอำหำร
บจก. ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย)
และเครื่ องดื่ม
ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป กลุ่มธุรกิจ
เครื่ องมือไฟฟ้ำ

บจก. โรเบิร์ต บ๊อช (ประเทศไทย)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 11

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยนมผงและนม
ยูเอชที
ผลิตและจำหน่ำยนมผงและนม
ยูเอชที
ผลิตและจำหน่ำยนมผงและนม
ยูเอชที
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ำยเครื่ องดื่ม
ผลิตและจำหน่ำยขนมขบเคี้ยว
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและออกแบบเครื่ องจักร และ
โครงสร้ำงเหล็ก
ผลิตโครงสร้ำงเหล็ก
นำเข้ำและขำยอำหำร
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำตรี ภำษำอังกฤษธุรกิจ รำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
- ปริ ญญำโท เทคโนโลยีกำรจัด
กำรพลังงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี
- ปริ ญญำตรี วิศวกรรมเคมี
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ (MBA)
กำรตลำด มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
จำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์ทำควำมสะอำด - ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต
อุปกรณ์และเครื่ องมือในกำรทำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ควำมสะอำด
- โปรแกรมพิเศษ: 2004 “TQM (กำรจัดกำร
จำหน่ำยสิ นค้ำประเภทเครื่ องมือ
คุณภำพโดยรวม)” จำกกลุ่มบริ ษทั เบทำ
ไฟฟ้ำ, อะไหล่รถยนต์ และ อุปกรณ์ โกร

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

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้น
(สั ดส่ วน)

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ช่วงเวลำ

2551 - 2559

ตาแหน่ ง

บริษัท

บจก. ดูปองท์ (ประเทศไทย)

2548 - 2551

ผูจ้ ดั กำรส่ วนธุรกิจอำเซียนและ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำย
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำดกำรค้ำ

2546 - 2548

ผูจ้ ดั กำรขำยและกำรตลำด

2543 - 2546

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำด

2543 - 2543

เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน
กำรตลำด

บจก. เบทำโกร ฟู้ดส์ (กลุ่มบริ ษทั เบทำ
โกร)
บจก. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
(เทสโก้ โลตัส)
บจก. คำร์กิลล์สยำม

บจก. พีแซท คัสสัน(ประเทศไทย)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
ระบบรักษำควำมปลอดภัยและกำร - โปรแกรมพิเศษ: 2004 “กำรจัดกำรบัญชี
สื่ อสำร
หลัก” จำกสมำคมกำรตลำด (ประเทศ
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ไทย)
- โปรแกรมพิเศษ: 2006 “กำรตลำดกำรค้ำ”
ผลิตและจำหน่ำยสิ นค้ำประเภท
จำก Marcus Evans professional Training
อุปโภคบริ โภคทั้งในประเทศ และ - โปรแกรมพิเศษ: 2007 “กำรบริ หำรกลุ่ม
ต่ำงประเทศ
ผลิตภัณฑ์รวม” จำก ECR ประเทศไทย
กลุ่มธุรกิจอำหำร
- กำรฝึ กอบรมกำรขำยพื้นฐำน 2009 จำก
บริ ษทั ดูปองท์ (มำเลเซีย)
ดำเนินธุรกิจค้ำปลีกในรู ปแบบ
- โปรแกรม Six Sigma program (Green
ไฮเปอร์มำร์เก็ต (Hypermarket)
Belt): 2009 & Six Sigma Green belt
ผลิตและจำหน่ำยอำหำรปุ๋ ย อำหำร
certified จำก บริ ษทั ดูปองท์ (สิ งคโปร์)
สัตว์
- ทักษะกำรฝึ กสอนกำรขำย ABC and
Manager coaching: 2010 จำก บริ ษทั ดู
ปองท์ (CMS)
- หลักสู ตร7 Habits (PacRim): 2012
- หลักสู ตร Crucial Conversation
(PacRim): 2012
- หลักสู ตร Challenger Sale training : 2014
- หลักสู ตร Winning Partnership program :
Shanghai, China
- หลักสู ตร SkillSoft : 2018
- หลักสู ตร Commercial Excellence : 2018
- หลักสู ตร SL II training : Mumbai, India :

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

อายุ
(ปี )

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

52

14. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
เลขำนุกำรบริ ษทั และรองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรสำยบริ หำร
Mr. Thakerngbol Laobisuddhi
Company Secretary and Chief
Financial Officer

44

จานวนหุ้น
(สั ดส่ วน)
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ตาแหน่ ง

ช่วงเวลำ
2539 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี

2535 - 2539

บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

เจ้ำหน้ำที่บญั ชี

บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)
บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ

2560 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั

กรรมกำร
เลขำนุกำรบริ ษทั และรอง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยบริ หำร
นักวิเครำะห์อำวุโส

บจก. เชอร์วดู ้ เคมิคอล ออสตรำเลเซีย
บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)
บรรษัท เงินทุนอุตสำหกรรม แห่ง
ประเทศไทย

ผลิตและจำหน่ำยสิ นค้ำบริ โภคทั้ง
ปวง อำทิ นม และขนม
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

2546 - 2547

หมำยเหตุ: นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ เป็ นบุตรนำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 13

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

สถำบันกำรเงิน

2018
- ปริ ญญำตรี บัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- หลักสู ตร กำรวิเครำะห์โครงกำรลงทุน
ภำคปฏิบตั ิดว้ ย Excel
- หลักสู ตร กำรนำเสนอข้อมูลทำงบัญชี
ด้วย Advanced Excel Charts
- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจกำรเงิน
University of Exeter อังกฤษ
- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจกำรเงิน
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- หลักสู ตร DCP 2551 จำก Thai-IOD
- หลักสู ตรเลขำนุกำรบริ ษทั

บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 2
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริ ษทั ย่อย

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1

บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร
1. Mr. John Broughton Ralph
2. นำยสิ ริณฏั ฐ์ ชญำน์นนั ท์
3. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์

1.
2.
3.
4.

รายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร
นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ
นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์
นำยนริ นทร์ ตรี สุโกศล

รายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร
1. นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ
2. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ

บริษัท เชอร์ วู้ด เคมิคอล ออสตราเลเซีย จากัด (SWCA)
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จากัด (HFB)
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บริษัท ทีโพล์ โปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (TPP)
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 2

บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 3
รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
และหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั
บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ได้แต่งตั้งให้บริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จำกัด
เพื่อทำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนเป็ นหัวหน้ำงำนผูต้ รวจสอบภำยใน ซึ่ ง นำงสำวมนพันธ์ ภูมิรัตนจริ นทร์ เป็ นผูร้ ับมอบหมำยจำกบริ ษทั
พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ให้เป็ นผูด้ ูแลงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ชื่อ-ชื่อสกุล
นำงสำวมนพันธ์ ภูมิรัตนจริ นทร์
ตำแหน่ง

ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน

คุณวุฒิกำรศึกษำ

- ปริ ญญำโท หลักสู ตรบัญชีมหำบัณฑิต สำขำวิชำบัญชีบริ หำร คณะพำณิ ชย์ศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำตรี หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต สำขำกำรบัญชี คณะบัญชี มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประกำศนี ยบัตร - วุฒิบตั รผูต้ รวจสอบอิสระ กลุ่มบริ ษทั SME (CAC SME Independent Auditor Certification) จำก ThaiIOD
- วุฒิบตั รด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน IACP (Internal Auditing Certificate Program) จำก FAP
- ประกำศนียบัตรผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย (CPIAT)
ประวัติกำรอบรม - Ethical Audit จำก IIAT
- เทคนิคกำรพัฒนำ Risk Universe และ Audit Universe ตำมกระบวนงำนทำงธุ รกิจสำหรับกิจกำรภำคผลิต
จำก IIAT
- IA’s New Value Proposal During and After the Crisis จำก IIAT
- กำรตรวจสอบและข้อควรพิจำรณำในกำรตรวจสอบเมื่อกิ จกำรใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล รุ่ นที่
2/2561 จำก TFAC
- นักบัญชีภำษีอำกร (เต็มหลักสู ตร) จำก TFAC
- 108 ปัญหำ VAT ภำษีกำรรับมรดก ภำษีเงินได้จำกกำรรับให้โดยเสน่ หำ และ Update กฎหมำยภำษีใหม่ปี
2557-2558 จำกกรมสรรพำกร
- โครงกำรอบรมเพื่อรับวุฒิบตั รด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน รุ่ นที่ 17 จำก TFAC
- พัฒนำศักยภำพสำนักงำนบัญชีสู่เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ จำก DBD
- Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 รุ่ น 6 จำก TFAC
- กำรเตรี ยมตัวผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภำยใน “Working Paper for Better Corruption Prevention” จำก
Thai-IOD
- Financial Statements Review for Internal Auditor รุ่ นที่ 1/2560 จำก TFACผูท้ ำบัญชีปฏิบตั ิให้ถูกต้องตำม
กฎหมำย ครั้งที่ 1/2560 จำกกรมสรรพำกร
- IPO Focus “Effective Internal Control for Success IPO” จำก Thai-IOD
- เจำะลึกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน NPAE พร้อมประเด็นที่แตกต่ำงกับ IFRS for SME จำก TFAC
- กำรตรวจสอบภำยในแบบบูรณำกำร (Integrated Audit) 1/2561 จำก TFAC
- โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อเตรี ยมตัวเป็ นผูต้ รวจสอบภำยในรับอนุ ญำตสำกล รุ่ น 18 และรุ่ น
27 (Pre-CIA) จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock market จำก TSI
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