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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

วัฒนธรรมขององค์กร
(CORE VALUE)

CARE

C
A
R
E

เนนที่ลูกคา

ตระหนักสิง� แวดลอม

C = Customer Focus (การมุงเนนที่ลูกคา)
ผลิตและสงมอบสินคา พรอมบริการที่เหนือความ
คาดหวังของลูกคาดวยความเต็มใจ ตลอดจนพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพสินคา และบริการอยางตอเนื่อง

A = Awareness of Environmental Health and Safety
(ตระหนักถึงความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม)

กระทำการใดๆ โดยคิดและคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย และ
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม ทำงานเปนแบบอยาง และชีน้ ำใหผซู ง่ึ ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่ แวดลอม

R = Result Oriented (มุงเนนความสำเร็จ)

ตระหนักถึงความสำคัญของเปาหมายในการทำงาน
และรวมกัน จนกวาจะบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว

มุงผลสำเร็จ

มีจร�ยธรรม

E = Ethics and Integrity (มีจรรยาบรรณ และความซื่อสัตย)
ซือ่ ตรง มีสำนึกทีด่ ี ปฏิบตั ติ ามจริยธรรม และกฎระเบียบขอบังคับ
ขององคกร
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รางวัลแห่งความภูมิใจ
Awards

บริ ษั ท เชอร์ วู้ ด เคมิ ค อล จำ � กั ด (มหาชน) ผู้ ผ ลิ ต เคมี ภั ณ ฑ์ ชั้ น นำ � ภายใต้ แ บรนด์ เชนไดร้ ท์ ที โ พล์ และเชนการ์ ด
ได้รับคัดเลือกจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำ�ปี
2560 ในประเภทผลิตภัณฑ์ทางด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข โดยพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้น เมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2560 นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 6

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) คว้ารางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2560 (BEST COMPANY PERFORMANCE AWARDS 2017)
โดยได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ซึ่งผลการประเมินบริษัทได้รับคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว))
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibilities (CSR)

บริษัท เชอร์ว้ดู เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า  การดำ�เนินธุรกิจ
ที่จะนำ�ไปสู่องค์กรที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนได้น้ัน จะต้องพัฒนา
องค์กรควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกกลุม่ ตัง้ แต่ผถู้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คูแ่ ข่ง รัฐบาล ชุมชน
สังคม ตลอดจนสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ บริษทั จึงได้สนับสนุนกิจกรรมความรับผิด
ชอบต่อสังคมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร สำ�หรับรายละเอียด ได้แสดงไว้
ในรายงานความยัง่ ยืน โดยประยุกต์ใช้แนวทางการรายงานของ Global Reporting
Initiative (GRI) ซึง่ สามารถดูรายละเอียดได้ท  ่ี www.sherwood.co.th

Sherwood Chemicals PCL firmly believes that business operations
will lead to a stronger and meet sustainable long-term growth which is
done by operating in tandem with social and environmental responsibility
in regard to all stakeholders namely, shareholders, employees, customers,
suppliers, competitors, government, community and society. Therefore,
the company has always supported and encouraged both internal
and external corporate social responsibility activities. further details
will be presented in the sustainability report on www.sherwood.co.th
(which has been prepared in accordance with the Global Reporting
Initiative GRI)

กิจกรรม “สร้างฝายชะลอน้�ำ ” ณ น้�ำ ตกเจ็ดคต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

กิจกรรม “ปลูกดาวเรืองด้วยใจ น้อมถวายอาลัยพ่อหลวงของแผ่นดิน”

มอบของขวัญวันเด็กแก่เด็กนักเรียน

ทำ�บุญบริษัท

กิจกรรม “หนึง่ การมอบ เพือ่ ส่งต่อการให้” ณ  สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟือ่ งฟ้า)

มหกรรมกีฬาสี SWC
ถวายเทียนพรรษา

มอบของขวัญวันเด็กแก่บตุ รพนักงาน

CSR

Corporate
Social
Responsibilities

กิจกรรม “โลหิตคนละนิด ช่วยชีวติ เพือ่ นมนุษย์”

งานปีใหม่ประจำ�ปี
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บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
Financial Highlights

หน่วย : พันบาท Unit ; Thousand Baht

รายการทางการเงิน

Financial report

31 ธ.ค. 2560
31 Dec 2017

31 ธ.ค. 2559
31 Dec 2016

31 ธ.ค. 2558
31 Dec 2015

สินทรัพย์รวม

Total assets

1,095,498

941,012

852,983

หนี้สินรวม

Total liabilities

266,349

223,914

224,014

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

Total shareholders’ equity

829,148

717,097

628,969

รายได้รวม

Total revenue

1,388,251

1,238,385

1,144,003

ต้นทุนขาย

Cost of goods sold

863,302

758,891

727,102

กำ�ไรขั้นต้น

Gross profit

522,089

476,283

414,719

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

Selling and administrative expenses

302,471

284,274

261,723

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ Profit equity holders of the company

176,960

154,923

122,071

กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)

Earnings per share (Baht)

1.18

1.03

0.81

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)

Book value per share (Baht)

5.53

4.78

4.19

จำ�นวนหุ้น (พันหุ้น)

Number of Shares (Thousand Shares)

150,000

150,000

150,000

อัตราส่วนทางการเงิน

Financial Ratios

หน่วย
Unit

31 ธ.ค. 2560
31 Dec 2017

31 ธ.ค. 2559
31 Dec 2016

31 ธ.ค. 2558
31 Dec 2015

อัตราส่วนสภาพคล่อง

Current ratio

เท่า / X

3.09

2.90

2.42

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

Quick ratio

เท่า / X

2.27

1.96

1.48

อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์

Total Asset Turnover ratio

เท่า / X

1.26

1.31

1.34

อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

Inventory Turnover ratio

เท่า / X

4.59

3.96

4.34

ระยะเวลาการเก็บหนี้

Average Collection Period

วัน / days

44.03

45.74

47.32

ระยะเวลาการชำ�ระหนี้

Average Payment Period

วัน / days

91.21

89.25

94.35

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

Gross profit margin

%

37.69

38.56

36.32

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

Operating profit margin

%

16.06

15.81

13.59

อัตรากำ�ไรสุทธิ

Net profit margin

%

12.77

12.54

10.69

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์

Return on assets

%

17.38

17.27

15.11

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

Return on equity

%

22.89

23.11

20.37

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน

Debt to equity ratio

เท่า / X

0.32

0.31

0.36

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย

Time interest earned ratio

เท่า / X

N/A

N/A

N/A
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1,100,000
1,000,000

1,095,498

300,000
941,012

250,000
852,983

900,000

150,000

700,000

100,000

900,000

2560/2017

2559/2016

50,000

2558/2015

829,148

800,000

1,400,000

1,100,000

500,000

1,000,000
2560/2017

2559/2016

224,014

2559/2016

2558/2015

1,388,251
1,238,385

1,200,000

628,969

600,000
400,000

2560/2017

1,300,000

717,097

700,000

223,914

200,000

800,000
600,000

266,349

900,000

2558/2015

1,144,003

2560/2017

2559/2016

สัดสวนรายไดตามกลุมผลิตภัณฑ / The Revenue Structure
Wood Preservatives

8.54%

Other Products

2.99%

Shampoos and
Washing Liquids

13.90%

Insecticides
8.54%
2.99%

13.90%

74.37%

74.37%

2558/2015
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
Mr. Chanin Yensudchai
Chairman of the Board of Director
and Independent Director

ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง
กรรมการและกรรมการอิสระ
Dr. Vichit Yamboonruang
Director and Independent Director

นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
กรรมการและกรรมการอิสระ
Mr. Chinawat Assavapokee
Director and Independent Director

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการ
Mr. Prachak Tangkaravakoon
Director

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการ
Mr. Vonnarat Tangkaravakoon
Director

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการ
Dr. Narongrit Tangkaravakoon
Director

นายนรินทร์ ตรีสุโกศล
กรรมการ
Mr. Narin Trisukosol
Director

นายพัฒนา สุคนธรักษ์
กรรมการ
Mr. Patana Sukontarug
Director

นายสิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Sirinat Chayanan
Managing Director
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สารจากประธาน

Message from the Chairman of the Board

ปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยาย
ตัวร้อยละ 3.3 ในปี 2559 ทั้งนี้ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยโดยรวมดีขึ้น
จากการขยายตัวเร่งขึ้นของการบริโภคภาคเอกชน การขยายตัวในเกณฑ์สูง
ของการส่งออก และการขยายตัวต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน อย่างไร
ก็ตาม แม้เศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะดีขึ้นกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา แต่การใช้
จ่ายซื้อสินค้าไม่คงทนกลับขยายตัวเพียงร้อยละ 1.8 สอดคล้องกับการขยาย
ตัวของตลาดผลิตภัณฑ์กำ�จัดแมลงในครัวเรือนที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.2
สำ�หรับผลประกอบการของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี บริษัทมียอด
ขาย 1,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ�นวน 150.22 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 12.16 และมีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 176.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 จำ�นวน 22.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.23 คิดเป็นกำ�ไร
ต่อหุ้นสูงถึง 1.18 บาท ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ตอกย้ำ�ความเป็น
ผู้นำ�ในเรื่องการกำ�จัดปลวกของบริษัท โดยบริษัทยังคงครองส่วนแบ่งการ
ตลาดสเปรย์กำ�จัดปลวกมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าตลาดรวม นอกจากนี้
ในปี 2560 บริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนผู้นำ� ทีมบริหาร ทีมงานขาย และการ
ตลาด เพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงในปัจจุบนั และเพือ่ สร้าง
ความสำ�เร็จและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของบริษัท
ในปี 2561 บริษัทคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ดีกว่าในปีที่ผ่านมา โดย
มีแผนดำ�เนินงานจัดเตรียมไว้ทั้งในส่วนของการแต่งตั้งตัวแทนจำ�หน่ายราย
ใหม่สำ�หรับช่องทางห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และกลยุทธ์เชิงรุกในการขยายตลาด
ในกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส เปรย์ กำ � จั ด แมลง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทำ � ความสะอาด และ
ผลิตภัณฑ์สำ�หรับสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการปรับทีมขายในส่วน
งานขายอุตสาหกรรมและเคมีเกษตร เพื่อครอบคลุมพื้นที่และร้านค้าต่างๆ
ให้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ในการขยายตลาด
ไปต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำ�คัญทางด้านการขยายการเติบโต
ของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดเพิ่มเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ จากเดิมที่ได้เข้าไปจำ�หน่ายแล้วในประเทศกัมพูชา  ลาว พม่า 
และเวียดนาม
สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการ ผมขอแสดงความขอบคุณมายัง
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า  ลูกค้า  และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำ�เนิน
งานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพัฒนาและเติบโต
อย่างมั่นคง และยั่งยืนด้วยนโยบายในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

In 2017, the Thai economy expanded by 3.9 percent, improving from
3.3 percent in 2016. The Thai economic fundamentals showed slight growth
driven by the acceleration of private consumption, robust growth for export,
and continual expansion of private investment. Despite improvements in
economic performance from the previous year, non-durable goods grew only
by 1.8 percent aligned with the growth of household insecticide market at
2.2 percent.
The performance of Sherwood Chemicals Public Company Limited in
2017 was relatively successful, the sales was at Baht 1,385 million, which
was Baht 150.22 million or 12.16 percent increase from 2016. Net profit was
Baht 176.96 million, which was Baht 22.04 million or 14.23 percent increase
from 2016. This was equivalent to the Earnings Per Share of Baht 1.18, which
was the all-time high since incorporated. These performances have emphasized
that the Company is the termiticide market leader with more 90 percent of
market value than Moreover, the company has changed the CEO, management,
sales and marketing team in order to lead business through the current
turnaround and onto continued success.
In 2018, the Company is continually planning on progressive business
expansion more than previous year through the new distributor appointment
for Modern Trade channel, and the pursuance of aggressive marketing
strategy to expand market in the aerosol insecticide, cleaning, and pet care products.
Furthermore, the company has reformed sales team in industrial and agro
divisions for better nationwide coverage, as well as new product development,
overseas business expansion is another important strategic initiative of the
Company. We have also plotted the expansion to Malaysia and Philippines in
addition to Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam which have been
established.   
Finally, on behalf of the Board of Directors, I would like to show an
appreciation to the shareholders, partners, and all customers who have
always supported the operation of the Company. And please be confident
that the Company will continue to conduct business with integrity, prudence,
transparency, in accordance with principles of good corporate governance
to maximize benefits for all relevant parties.

  (นายชนินทร์ เย็นสุดใจ)
ประธานกรรมการ

(Mr. Chanin Yensudchai)
Chairman of the Board of Director
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บริษัทดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน
อุ ต สาหกรรม สาธารณสุ ข ชุ ม ชน และเคมี ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การเกษตร โดยทุ ก
ผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์ที่กำ�หนดว่าต้องขึ้นทะเบียนจะต้องได้รับการขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข หรือกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งต้องควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกแบทช์
บริษัทได้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติม
มาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ออกวางจำ�หน่ ายแล้วมากกว่า 
220 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ 130 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
โดยสามารถแบ่งตามสายธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ (Wood Preservatives Group)
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานที่ใช้ปกป้องรักษาไม้จากการ
ทำ�ลายของปลวก มอด แมลงเจาะไม้อื่นๆ และป้องกันเชื้อราทำ�ลายไม้
ประกอบด้วย
1. เชนไดร้ท์/พรีแม็กซ์ ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ (CHAINDRITE and
PREMAX : Wood Preservatives)
เป็นผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำ�หรือน้ำ�มันอื่นใดอีก ใช้ทา
หรือพ่นบนพื้นผิวของไม้ก่อนทาวัสดุเคลือบผิวอื่นๆ เพื่อป้องกัน ปลวก มอด
และเชือ้ รา อันเป็นสาเหตุส�ำ คัญทีท่ �ำ ให้ไม้ผกุ ร่อนเสียสภาพ เชนไดร้ท/์ พรีแม็กซ์
ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้มีให้เลือก 3 สี คือ
1.1 เชนไดร้ท์/พรีแม็กซ์ ดีบี (DB:Dark Brown) เหมาะสำ�หรับทาไม้
ที่ทำ�โครงคร่าวหลังคา คาน โครงฝ้า เพดาน
1.2 เชนไดร้ท์/พรีแม็กซ์ แอลบี (LB:Light Brown) เหมาะสำ�หรับทา
ไม้ที่ทำ�โครงคร่าวในผนังสำ�หรับฝ้า เพดาน ขอบบัว ด้านในผนัง
1.3 เชนไดร้ท์/พรีแม็กซ์ ซีแอล (CL:Colorless) ใช้ทารองพื้น ประตู
หน้าต่าง วงกบ เฟอร์นิเจอร์ก่อนทาสีหรือวัสดุเคลือบผิวอื่น ๆ
2. ผลิตภัณฑ์ถนอมเนื้อไม้สัก และไม้เขตร้อน (CHAINDRITE
TEAK OIL : Wood Moisturizer)
2.1 เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ ผลิตจากการผสมผสานน้ำ�มันสกัดจากไม้
ธรรมชาติที่จะทำ�หน้าที่เสมือน “สารหล่อเลี้ยงความชุ่มชื้น” ให้กับไม้เพื่อช่วย
ปกป้องเฟอร์นิเจอร์ไม้นอกอาคารจากแสงแดด ไม้สักและไม้ต่างๆ จะสูญ
เสีย “น้ำ�มันไม้” ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเมื่อทิ้งให้สัมผัสแสงแดดและสภาพ
อากาศภายนอกอาคาร ทำ�ให้เกิดการ “แห้ง และ แตก” ของเนื้อไม้ การชโลม
ไม้ดว้ ย เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ นอกจากจะสามารถรักษาสภาพไม้ให้ดใู หม่ ยังช่วยฟืน้ ฟู
สภาพไม้เก่าให้ดูใหม่ขึ้นได้ระดับหนึ่ง เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ มีส่วนผสมที่ช่วย
ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ป้องกันความชื้นจากสภาพอากาศ และสาร
ป้องกันเชื้อราทำ�ลายไม้
3. ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่ใช้งานอุตสาหกรรม (Industrial Wood
Preservative)
3.1 ดีวาเทิร์น 10 อีซี (DEVATERN 10 EC) เป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อ
ไม้ในงานอุตสาหกรรม โดยผสมดีวาเทิร์น 10 อีซี 1 ส่วน ต่อน้ำ� 100 ส่วน
ใช้งานง่ายเพียงแค่แช่ จุ่ม หรือฉีดพ่นไม้เพื่อป้องกัน ปลวก มอด และแมลง
ทำ�ลายไม้อื่นๆ ใช้ได้ดีทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ฉีดพ่นไม้ซุง ในระหว่าง
การชักลาก แช่ไม้เสาหลัก แช่ไม้พาเลต และไม้แปรรูป เช่น หน้าต่าง ประตู
รวมถึงวงกบหรือผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ทำ�จากไม้

Sherwood Chemicals Public Company Limited (“The Company”)
manufactures and markets chemical products for household and industrial
usage, agrochemicals and public health. All products containing technical
material, the substance which requires proper license, must be and
have been registered with and licensed by FDA, the Ministry of Public
Health or the Department of Agriculture, the Ministry of Agriculture and
Co-operative or the Ministry of Industry and containing quality control in
every batch.  The Company strives to continually develop and improve
existing products and also to create new products through its research
and development department. The Company currently markets
approximately 220 products under 130 trademarks, divided by the
following product groups;
Wood Preservatives Group
The product group is used to protect and preserve wood from
fungi and wood boring insects, such as termites and weevils.
The group consists of the following;
1. CHAINDRITE and PREMAX : Wood Preservatives Ready-toapply oil borne wood preservative, used to protect and preserve wood
from fungi, wood boring insects, sunlight, rain and moisture while
giving a beautiful finishing surface.
There are 3 types of products;
1.1 Chaindrite/ Premax DB (DB:Dark Brown) suitable for wooden
roof/shaft structures.
1.2 Chaindrite/ Premax LB (LB:Light Brown) suitable for the
inclined wooden structures of the roof, ceiling, and wall.
1.3 Chaindrite/ Premax CL (CL:Colorless) suitable for wooden
structured frames, doors and furniture.
2. CHAINDRITE TEAK OIL : Wood Moisturizer
2.1 Chaindrite Teak Oil gives a rich natural finish to teak and
other hardwoods. Used to protect the wood surface of outdoor furnitures
from fungi, moisture and sunlight while providing a gentle smooth
touch. Perfect for woods that are exposed to all of nature elements.
3. Industrial Wood Preservative
3.1 DEVATERN 10 EC used to immerse or soak industrial or
heavy-duty woods and wooden pallets in DEVATERN 10 EC, by blending 1
portion of DEVATERN 10 EC with 100 portions of water to protect and
preserve wood from fungi and other wood damaging insects such as
termites and weevils.
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำ�จัดแมลง (Insecticide Group)
ใช้ป้องกันและกำ�จัดแมลงต่างๆ ทั้งในบ้านเรือนและในสาธารณสุขชุมชน
ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันกำ�จัดปลวกใต้ดนิ และแมลงรอบๆ อาคารกลุม่
ไพรีทรอยด์ (Pyrethroid Group Soil Treatment Termiticide / Insecticide
and Perimeter Treatment Products) เป็นสารออกฤทธิ์ในกลุ่มไพรีทรอ
ยด์ ภายใต้ชอ่ื ทางการค้า  เชนไดร้ท์ สเตดฟาส (CHAINDRITE STEDFAST)
ไบฟอร์ซ (BIFORCE) ไซเปอร์แทค (ZYPERTAC) และพรีเเม็กซ์ (PREMAX)
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันกำ�จัดปลวกใต้ดนิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง และเป็นทีเ่ ชือ่
ถือกันมานาน ใช้งานโดยการราดพื้นใต้บ้านหรืออาคารที่กำ�ลังก่อสร้าง หรือ
อัดลงใต้บ้านที่สร้างเสร็จแล้ว สร้างชั้นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันการ
รุกรานของปลวกใต้ดิน มีให้เลือก 3 สูตร คือ
1.1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น กำ � จั ด ปลวกและแมลงสู ต รน้ำ � แบบเอสซี
(Suspension Concentrate) ที่มีคุณสมบัติพิเศษในด้านประสิทธิภาพการยึด
เกาะเม็ดดินทีเ่ พิม่ ขึน้ ทนต่อการชะล้างของน้�ำ ทนต่อความร้อนระอุของผิวดิน
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และไม่มกี ลิน่ รบกวนต่อผูอ้ ยูอ่ าศัย ให้ผลป้องกัน
ได้ยาวนานกว่า  6 ปี นอกจากนี้ยังไม่ถูกดูดซึมโดยพืชหรือต้นไม้ จึงสามารถ
ใช้ กำ � จั ด มดและแมลงที่ อ ยู่ อ าศั ย ในสนามหญ้ า ในสวนหรื อ แมลงรอบๆ
อาคารได้ดีมีให้เลือกหลายความเข้มข้น ได้แก่ เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 8 เอสซี
(CHAINDRITE STEDFAST 8 SC), เชนไดร้ ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี
(CHAINDRITE STEDFAST 30 SC), ไบฟอร์ซ 10 เอสซี (BIFORCE 10 SC)
1.2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น กำ � จั ด ปลวกและแมลงสู ต รน้ำ � มั น แบบอี ซี
(Emulsifiable Concentrate) มีประสิทธิภาพสูง ใช้กำ�จัดปลวกและแมลง
ได้รวดเร็ว ป้องกันปลวกยาวนานมากกว่า  4 ปี มีให้เลือกหลายความเข้ม
ข้น ได้แก่ เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 40 อีซี (CHAINDRITE STEDFAST 40 EC),
เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 10 อีซี (CHAINDRITE STEDFAST 10 EC), ไบฟอร์ซ
100 อีซี (BIFORCE 100 EC), ไซเปอร์แทค 25 อีซี (ZYPERTAC 25 EC),
พรีแม็กซ์ 250 อีซี (PREMAX 250 EC)
1.3 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น กำ � จั ด ปลวกและแมลงสู ต รน้ำ � แบบเอ็ ม ซี
(Microemulsion Concentrate) ได้แก่ ไซเปอร์แทค 15 เอ็มซี (ZYPERTAC 15 MC)
ไม่มกี ลิน่ ใช้ราดพืน้ ป้องกันปลวกใต้ดนิ ระยะยาว มีผลยาวนานกว่า  3 ปี โดย
ผสมในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อน้�ำ   60 ลิตร สำ�หรับราดพื้นที่ 12 ตารางเมตร
ถ้าใช้สำ�หรับการฉีดป้องกันแมลงรอบๆ บ้านให้ผสมในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อ
น้ำ� 100 ลิตร

Insecticide Products Group
Used to protect and kill various insects in both household and
public health.
1. Pyrethroid Group Soil Treatment Termiticide / Insecticide and
Perimeter Treatment Products
CHAINDRITE STEDFAST, CHAINDRITE BIFORCE, ZYPERTAC, and
PREMAX are high quality long term established product brands that
are used to protect and kill subterranean termites for pre-construction
and post-construction. The products are offered in 3 formulas.
1.1 STEDFAST 8 SC, STEDFAST 30 SC and BIFORCE 10 SC
(Suspension Concentrate) Termiticide which is truly water-based, odourless,
slightly viscous, easily dispersible in water, binds tightly with soil particles
and lasts for more than 6 years.
1.2 STEDFAST 40 EC, STEDFAST 10 EC, BIFORCE 100 EC,
ZYPERTAC 25 EC and PREMAX 250 EC (Emulsifiable Concentrate)
Soil treatment termiticide formed by the emulsion between water and
oil with an active ingredient for pre-construction and post-construction
with the fast killing performance. Clear to yellowish liquid with solvent
odour, easily formed emulsion in water with a high penetration in soil.
Lasts for more than 4 years.
1.3 ZYPERTAC 15 MC (Microemulsion Concentrate) A water-based
type insecticide with the active ingredient dispersed in water as
microemulsion, translucent odourless liquid, slightly viscous, and
miscible in water to create a clear liquid. Used to protect against
subterranean termites for more than 3 years by blending 1 litre of
ZYPERTAC 15 MC with 60 litres of water to cover 12 square meters.  
2. Soil Treatment Termiticide/ Insecticide and Perimeter Treatment
Products
Soil treatment to protect wood structure from subterranean termite and
other soil insects with new active ingredient. The product detail is as follows;
2.1 Imiforce 5 SC and Imiforce 20 SC with Imidacloprid 5% and 20%
2.2 Fipforce 5 SC with Fipronil 5%
2.3 Fipforce 2.5 SC with Fipronil 2.5%
2.4 Premax Imiforce 50 SC with Imidacloprid 5%
3. CHAINDRITE POWDER and FIPFORCE POWDER
Household crack and crevice insecticide powder with active ingredient
of Permethrin for ease of use and eliminating termites, cockroaches,
ants, and other crawling insects.  
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2. ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำ�จัดปลวกใต้ดิน และแมลงรอบๆ อาคาร
กลุ่มอื่นๆ (Other Soil Treatment Termiticide/ Insecticide and Perameter
Treatment Products) สารออกฤทธิ์ชนิดใหม่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถส่ง
สารออกฤทธิ์จากปลวกตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้   จึงทำ�ให้เกิดการตายต่อ
เนื่องได้ โดยที่ปลวกจะไม่รู้ว่าพื้นที่นั้น มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันไว้ สาร
ออกฤทธิ์ที่สำ�คัญได้แก่ อิมิดาคลอพริด ฟิโพรนิล ผลิตในชื่อการค้า  ดังนี้
2.1 อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี และ อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี สารออกฤทธิ์ คือ
อิมิดาคลอพริด 5% และ 20% ตามลำ�ดับ
2.2 ฟิปฟอร์ซ 5 เอสซี สารออกฤทธิ์ คือ ฟิโพรนิล 5%
2.3 ฟิปฟอร์ซ 2.5 อีซี สารออกฤทธิ์ คือ ฟิโพรนิล 2.5%
2.4 พรีแม็กซ์ อิมฟิ อร์ซ 50 เอสซี สารออกฤทธิ์ คือ อิมดิ าคลอพริด 5%
3. ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันและกำ�จัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอืน่ ๆ
ชนิดผง เชนไดร้ท์ เพาเดอร์ (CHAINDRITE POWDER) และฟิบฟอร์ซ
เพาเดอร์ (FIPFORCE POWDER) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำ�จัด ปลวก
มอด มด และแมลงคลานอื่ น ๆ ชนิ ด ผง ใช้ ส ารออกฤทธิ์ เ พอร์ เ มทริ น  
(Permethrin) ซึง่ มีความปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลีย้ ง ใช้โรยบริเวณทีไ่ ม่สามารถ
ฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้�ำ ได้ เช่น ขอบประตูและหน้าต่าง รอยต่อปลัก๊ ไฟ เป็นต้น
4. ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำ�จัดปลวกใต้ดินและแมลงรอบๆ อาคารที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว
		4.1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น กำ � จั ด ปลวกและแมลงสู ต รน้ำ � แบบเอสซี
(Suspension Concentrate) ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ยึดเกาะเม็ดดิน ทนต่อการชะล้างของน้ำ� และความร้อนระอุของผิวดิน ลดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่มีกลิ่นรบกวนต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย
ให้ผลการป้องกันได้ยาวนานกว่า  6 ปี โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบดูดซึม
อาหารของพืช  จึงสามารถใช้กำ�จัดแมลงต่างๆ ในสวนและสนามหญ้า  หรือ
แมลงรอบๆ อาคารได้ดี อีกทั้งยังมีสูตร และความเข้มข้นหลายระดับให้
เลือกใช้งานอย่างเหมาะสม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันและกำ�จัดแมลง เดลฟอร์ช
เรสซิดวล (DELFORCE RESIDUAL INSECTICIDE), ผลิตภัณฑ์ป้องกันและ
กำ�จัดปลวก อิมิฟอร์ซ 200 เอสซี (IMIFORCE 200 SC TERMITICIDE),
ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันและกำ�จัดแมลงอเนกประสงค์ เชนไดร้ท์ เบาน์เซอร์ 100 เอสซี
ทีแอนด์โอ (CHAINDRITE BOUNCER 100 SC T&O MULTI INSECTICIDE),
ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำ�จัดปลวกและแมลง ไบฟอร์ซ 100 เอสซี (BIFORCE
100 SC TERMITICIDE & INSECTICIDE), ไบฟอร์ซ 200 เอสซี (BIFORCE
200 SC TERMITICIDE), เชนไดร้ท์ ไซอาโนฟอร์ซ 250 เอสซี (CHAINDRITE
CYANOFORCE 250 SC TERMITICIDE), ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำ�จัดปลวกและ
แมลง ฟิปฟอร์ซ อะควา (FIPFORCE AQUA TERMITICIDE & INSECTICIDE)
4.2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น กำ � จั ด ปลวกและแมลงสู ต รน้ำ � มั น แบบอี ซี
(Emulsifiable Concentrate) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สามารถใช้ กำ � จั ด แมลง
ได้รวดเร็ว เหมาะสำ�หรับบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่มาก ป้องกันปลวกยาวนาน
กว่า  4 ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมคือ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำ�จัด
แมลง เชนไดร้ท์ เพอร์ฟอร์ซ 500 เรสซิดวล (CHAINDRITE PERFORCE
500 RESIDUAL INSECTICIDE) และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำ�จัดปลวกสูตร
น้ำ�มัน กลิ่นเบาบาง ไบฟอร์ซ 200 อีซี (BIFORCE 200 EC LOW-ODOUR)
4.3 ผลิตภัณฑ์สำ�หรับป้องกันกำ�จัดปลวกและแมลงแบบเฉพาะจุด
(Spot Treatment Products) ในบางกรณี การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์กำ�จัดปลวก
ลงบนพื้นดินตามแบบดั้งเดิม อาจไม่เพียงพอสำ�หรับที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ที่มี
การตกแต่งภายในเพิ่มเติม เช่น การตกแต่งด้วยไม้คิ้วบัว, วัสดุวอลเปเปอร์
หรือแม้แต่ช่องปลั๊กไฟที่อาจเกิดการเสียหายหากฉีดพ่นด้วยของเหลว ด้วย
เหตุนี้ ในปีที่ผ่านมาจึงมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์สำ�หรับป้องกันกำ�จัดปลวกและ
แมลงแบบเฉพาะจุดขึ้น ในชื่อ Fipforce Dust และ Ultraforce Crawling
Insect Powder ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดผงโรยสำ�หรับกำ�จัดปลวก มด และ
แมลงสาบที่เหมาะกับการโรยเข้าไปในโพรงหรือช่องว่างแคบๆ ที่ไม่เหมาะ
กับการใช้ของเหลวฉีดพ่น

4. Termiticide and Turf & Ornament Insecticide Products
Registered with Australian Pesticide and Veterinary Medicines
Authority (APVMA) and sold Australia-wide
4.1 Products with Suspension Concentrate (SC) Formulation
SHERWOOD DELFORCE RESIDUAL INSECTICIDE, IMIFORCE 200 SC
TERMITICIDE, CHAINDRITE BOUNCER 100 SC T&O MULTI INSECTICIDE,
BIFORCE 200 SC TERMITICIDE, BIFORCE 100 SC TERMITICIDE &
INSECTICIDE, CHAINDRITE CYANOFORCE 250 SC TERMITICIDE,
DELFORCE RESIDUAL INSECTICIDE and FIPFORCE AQUA
TERMITICIDE & INSECTICIDE which are water-based, odorless, slightly
viscous, easily dispersible in water, binds tightly with soil particles, and
lasts for more than 6 years.
4.2 Products with Emulsifiable Concentrate (EC) Formulations
CHAINDRITE PERFORCE 500 RESIDUAL INSECTICIDE and BIFORCE
200 EC LOW-ODOUR are designed to act as an emulsion between
water and oil. Theiractive ingredients are especially for both
pre-construction and post-construction and can deliver quick action
with high soil penetration rate. The appearance comes in clear to
yellowish liquid with low odour andhigh quality dispersible emulsifying
agents. All of which lasts for more than 4 years
4.3 Spot Treatment Product Apart from the main products for
the classic soil treatment application, we also understand the additional
need to treat deeper, finer corners of houses where liquids are not
suitable such as skirting boards, electric sockets, and surfaces with
wall papers. Thanks to our R&D, in 2017, we have launched Fipforce
Dust and Ultraforce Crawling Insect Powder which are designed to use
with bulb dusters for delivering fine powder to the hard-to-reach areas
for better production of the houses and properties.  
For 2018, we plan to improve the existing products with new mix
of technical ingredients and register the new foaming product with
attractants for crawling insect under the brand Termatrix.  
5. Public Health Insecticide Products
Consisting of SHERWACIDE-D, OUTRIGGER, SUBMARINE, PERIT
RTU, VAPONA 50 EC, SHERWOOD SHIELD MORE, SCHOONER,
DREDGER 10 SC and SHERWOOD OUTDOOR SHIELD which use for
protection or elimination of mosquitoes and flying insects both indoor
and outdoor by various usages such as ULV type or fogging type as
well as designed with low toxic and safe for human and environment.
6. Household Insecticide Aerosol Products
6.1 CHAINDRITE 1 Crack and Crevice Aerosol Household
crack and crevice insecticide aerosol with active ingredient of
Alphacypermethrin and BIFENTHRIN that lasts for 6 weeks. Contains
a long stainless needle tube for ease of use and eliminating termites,
cockroaches, ants, and other crawling insects.
6.2 CHAINDRITE 3 Odourless Crack and Crevice Aerosol
Fragrance Free prevents and eliminates insects. Contains a long
stainless needle tube for ease of use with crack and voids in walls
and other desired. Residual efficacy 6 weeks for crawling insects
6.3 CHAINDRITE D-Limonene Mosquito Killer Aerosol Spraythrough-cap protecting active ingredient from hands. Specialized in killing
mosquitoes and other flying insects with PBD formula (Esbioalethrin) with
minimal odour.
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ทัง้ นี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันและกำ�จัดปลวก มด และแมลงคลานอืน่ ๆ ชนิด
ใหม่ทอ่ี ยูร่ ะหว่างดำ�เนินการขอขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ ทีป่ ระเทศออสเตรเลีย และ
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทโฟมทีผ่ สมสาร
ดึงดูดแมลง เพือ่ ให้การกำ�จัดแมลงมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมไปถึงการปรับปรุง
สูตรของผลิตภัณฑ์ให้ออกฤทธิ์ได้ดี และมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น
5. ผลิตภัณฑ์กำ�จัดแมลงเพื่อสาธารณสุขชุมชน (Public Health
Insecticide Products)
5.1 เชอร์วาไซด์ - ดี (SHERWACIDE - D) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกัน
และกำ�จัดยุงในบ้านเรือน อาคารสถานที่ โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงงาน
ผลิ ต อาหาร ตลอดจนบริ เ วณตลาดสด โดยฉี ด พ่ น ได้ ทั้ ง แบบหมอก
ควัน (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV) มีประสิทธิภาพในการกำ�จัดยุง
และแมลงบินได้ดี และมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
5.2 เอาท์ ริ ก เกอร์ (OUTRIGGER)/ ซั บ มาริ น (SUBMARINE)
เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันกำ�จัดยุงและแมลงในบ้านเรือน โรงแรม ภัตตาคาร
ตลาดสด ฟาร์มปศุสตั ว์  โดยมีความเป็นพิษต่�ำ ปลอดภัยต่อมนุษย์ สิง่ แวดล้อม
และสัตว์เลี้ยง สามารถฉีดพ่นได้ทั้งแบบหมอกควัน (Fogging) และแบบฝอย
ละเอียด (ULV)
5.3 เพอริท อาร์ทียู (PERIT RTU) มีสารออกฤทธิ์คือ Cypermethrin
ที่มีหลายรูปแบบด้วยกัน ใช้ในการฉีดพ่นแบบหมอกควัน (Fogging) เพื่อ
ป้องกันและกำ�จัดแมลง เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ และมด รอบๆ บ้าน
เรือนหรืออาคารสถานที่โล่ง
5.4 วาโปน่า 50 อีซี (VAPONA 50 EC)  เหมาะสำ�หรับเครื่องฉีดพ่น
แบบหมอกควัน โดยผสม วาโปน่า  50 อีซี 1 ส่วนต่อน้ำ� 99 ส่วน เพื่อใช้
ป้องกันและกำ�จัดแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น แมลงบิน ยุง
และแมลงคลานทั่ว ๆ ไป ซึ่งสารชนิดนี้สามารถสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว
โดยไม่ทิ้งสารตกค้าง
5.5 เชอร์วู้ด ชิลด์มอร์ (SHERWOOD SHIELD MORE) ผลิตภัณฑ์
ไล่และป้องกันแมลง ชนิดโลชั่น ใช้ทาบริเวณ แขน ขา  และผิวหนัง เพื่อ
ป้องกันยุงได้ยาวนานกว่า 7 ชั่วโมง
5.6 สคู ล เนอร์ (SCHOONER) ใช้ ใ นการป้ อ งกั น กำ � จั ด ยุ ง และ
แมลงบินในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการ
ฉีดพ่นได้ทั้งแบบหมอกควัน (Fogging) หรือแบบฝอยละเอียด (ULV)
5.7 เดร็ ก เจอร์ 10 เอสซี (DREDGER 10 SC) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ป้องกันและกำ�จัดแมลงในบ้านเรือน บริเวณอาคารสถานที่ หรือในโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ และมด เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้สำ�หรับชุบมุ้ง เพื่อป้องกันและกำ�จัดยุงได้อีกด้วย
5.8 เชอร์วู้ด เอาท์ดอร์ ชิลด์ (SHERWOOD OUTDOOR SHIELD)
ผลิตภัณฑ์ไล่และป้องกันแมลงชนิดเหลว มีสารออกฤทธิ์ คือ DEET 15 %
W/W ใช้ฉีดพ่น/ ทาบริเวณแขน ขา  และผิวหนัง เพื่อป้องกันยุงและทาก
ได้ยาวนานกว่า 7 ชั่วโมง
6. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ปอ้ งกันและกำ�จัดแมลงในบ้านเรือน (Household
Insecticide Aerosol Products)
6.1 เชนไดร้ท์ 1 (CHAINDRITE 1 Crack and Crevice Aerosol)
กำ�จัดปลวก มอด มด และแมลงสาบ ใช้ป้องกันและกำ�จัดแมลงเฉพาะจุด
อย่างง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง โดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาเรื่องปลวกหรือบริเวณ
ทีต่ อ้ งการป้องกัน ปลวก มอด มด และแมลงสาบ ตัวยาไม่ฟงุ้ กระจาย ด้วยท่อฉีด
สแตนเลส ที่มีขนาดเล็กและยาว จึงสามารถซอกซอนเข้าฉีดตามรอยแตก รอย
ต่อ ซอกมุม หลืบ ผนังฝา 2 ชัน้ ฝ้าเพดานประตู และวงกบประตูหน้าต่าง โดยฉีด
ตามทางเดินของมด แมลงสาบ และแมลงต่างๆ ออกฤทธิ์กำ�จัดเห็นผลทันที
เพราะมีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ อัลฟ่าไซเปอร์เมทรินและไบเฟนทรินที่มี
ความปลอดภัยสูง แต่มฤี ทธิใ์ นการกำ�จัดแมลงคลานได้ดี โดยจะออกฤทธิท์ นั ที
ที่แมลงสัมผัสหรือเดินผ่านบริเวณที่ฉีดเชนไดร้ท์ 1 คงฤทธิ์การกำ�จัดแมลง
คลานได้นาน 6 สัปดาห์

6.4 CHAINDRITE Aqua Base Eucalyptus Mosquito Killer Aerosol
Spray-through-cap protecting active ingredient from hands. Water-based
type aerosol specialized in killing mosquitoes and other flying insects with
absolutely no odour.
6.5 CHAINDRITE 2 Mosquito and Other Insects Killer Aerosol
Double nozzles spray-through-cap protecting active ingredient from hands.
Suitable for flying and crawling insects with active ingredient that lasts for 4 weeks.
6.6 CHAINDRITE 2 Lavender Mosquito and Other Insects Killer
Aerosol Double nozzles spray-through-cap with Lavender odour protecting
active ingredient from hands. Suitable for flying and crawling insects with
active ingredient that lasts for 4 weeks
6.7 CHAINDRITE FOAM is designed to prevent and eliminate
termites. The product comes in the foam as aerosol foam. Contains
a long stainless needle tube for ease of use with crack and voids in
walls and other desired areas. Chaindrite Foam will expand and spread
quickly to effectively eliminate termites.
7. Mosquito Coil Products
7.1 CHAINDRITE Mosquito Repellent Coil with Lavender Scent
is formulated with active ingredient ‘Metofluthrin’ which is safe for home
use and can effectively repel mosquitoes, with a soft scent of lavender.
8. Insect Repellent Products
8.1 Mos Away Lotion comes in 3 different scents: Lavender, Blooming,
and Citronella. The active ingredient is DEET, the effective insect-repellent
chemical compound. Mos Away Lotion is fast-absorbing, lasts for 7 hours,
and can be applied on neck, arms, legs, or any desired areas.
8.2 Mos Away Liquid Spray comes in 3 different scents: Lavender,
Blooming, and Citronella. The active ingredient is DEET which is widely
recognized for its insect-repellent property and convenience for use.
Mos Away Liquid Spray is fast-absorbing, lasts for 7 hours, and can
be applied on neck, arms, legs, or any desired areas.
8.3 Mos Away Plus is formulated with DEET, the effective
insect-repellent chemical compound. Mos Away Plus is non-greasy and
comes in 3 different scents: Lavender, Blooming, and Eucalyptus.
The product can be applied on neck, arms, legs, or any desired areas
and lasts for 7 hours.  
8.4 Mos Away Baby Patch is a non-chemical, anti-mosquito
self-adhesive patch with cartoon designs. The product is ideal for
everyone even newborn babies as the product is formulated with 100%
natural extract. Mos Away Baby Patch is designed to be used as
sticker patch which can be put onto any surfaces such as clothing,
toys, and strollers to repel mosquitoes up to 12 hours.
9. PREMAX GEL BAIT eliminates cockroaches with FIPRONIL
0.05% as active ingredient for bedroom and dining room.
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6.2 เชนไดร้ท์ 3 (Chaindrite 3 Odorless Crack and Crevice
Aerosol) กำ�จัดปลวก มอด มด และแมลงสาบ สูตรไร้กลิ่น มีท่อฉีดสแตนเลส
ทีม่ ขี นาดเล็กและยาวจึงสามารถซอกซอนเข้าฉีดตามรอยแตก รอยต่อ ซอกมุม
หลืบ ผนังฝา 2  ชัน้ ฝ้าเพดาน ประตู และวงกบประตูหน้าต่าง โดยฉีดตามทาง
เดินของมด แมลงสาบ และแมลงต่าง ๆ ออกฤทธิ์กำ�จัดเห็นผลได้ดี โดยจะ
ออกฤทธิ์ทันทีที่แมลงสัมผัสหรือเดินผ่านบริเวณที่ฉีด เชนไดร้ท์ 3 คงฤทธิ์การ
กำ�จัดแมลงคลานได้นาน 6 สัปดาห์  		
6.3 เชนไดร้ ท์ เหลื อ ง กลิ่น ดี – เลมอนนี น กำ � จั ด ยุ ง (Chaindrite
D-Limonene Mosquito Killer Aerosol) สเปรย์กำ�จัดยุงลาย แมลงวัน และ
แมลงบินเล็กๆ ในบ้านเรือน กลิ่นบางเบา ใช้ฝาฉีดชนิด Spray Through Cap
ป้องกันสารเคมีเลอะเปื้อนมือขณะฉีดกำ�จัดยุงภายในและรอบๆบ้านอย่าง
มีประสิทธิภาพและมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยสูง เพราะเชนไดร้ท์เหลือง
สเปรย์กำ�จัดยุง ผสมเอสไบโอทริน (เอสไบโอทริน = Esbioalethirn) ในสูตร
PBD สูตรประสิทธิภาพออกฤทธิ์น็อคและฆ่ายุงทุกชนิดได้อย่างรวดเร็ว
6.4 เชนไดร้ท์สูตรน้ำ� กลิ่นยูคาลิปตัส (Chaindrite Aqua Base
Eucalyptus Mosquito Killer Aerosol) สเปรย์ สู ต รน้ำ � ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง
กำ � จั ด ยุ ง ลาย แมลงวั น และแมลงบิ น เล็ ก ๆ ในบ้ า นเรื อ นด้ ว ยการเขย่ า
กระป๋องก่อนฉีดเพียงครั้งเดียวก็ฉีดได้ทั่วบริเวณ สลายตัวเร็ว ใช้ฝาฉีดชนิด
Spray Through Cap ป้องกันสารเคมีเลอะเปื้อนมือขณะฉีด
6.5 เชนไดร้ท์ 2  (Chaindrite 2 Mosquito and Other Insects Killer
Mosquito) สเปรย์ก�ำ จัดยุงและแมลงในบ้านเรือน เช่น ยุง แมลงวัน ริ้นแมลงสาบ
มด ตัวสามง่าม หมัด เรือด เห็บ และแมลงเล็กๆ อื่นๆ ใช้ฝาฉีดชนิด Spray
Through Cap ป้องกันสารเคมีเลอะเปื้อนมือขณะฉีด
6.6 เชนไดร้ท์ 2 กลิ่นลาเวนเดอร์ (Chaindrite 2 Lavender Mosquito
and Other Insects Killer) สเปรย์ก�ำ จัดยุงและแมลงในบ้านเรือน เช่น ยุง แมลงวัน
ริน้ แมลงสาบ มด ตัวสามง่าม หมัด เรือด เห็บ และแมลงเล็กๆ อืน่ ๆ ใช้ฝาฉีด
ชนิด Spray Through Cap ป้องกันสารเคมีเลอะเปื้อนมือขณะฉีด
6.7 เชนไดร้ท์ โฟม (Chaindrite Foam) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและ
กำ�จัดปลวกใต้ดินในรูปแบบโฟมอัดแก๊สพร้อมฉีด (Aerosol Foam) โดยมีท่อ
ฉีดที่มีขนาดเล็ก และยาว จึงสามารถฉีดเข้าไปในร่องเจาะ รอยแตก เฉพาะจุด
หรือ ตามมุมต่างๆ ได้ดี เนื้อโฟมจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว และแพร่กระจาย
ได้อย่างทั่วถึง กำ�จัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง (Mosquito Coil)
7.1 เชนไดร้ท์ ยาจุดกันยุง กลิ่นลาเวนเดอร์ (Chaindrite Mosquito
Coils Lavender Scent) ประกอบด้วย สารสำ�คัญ เมโทฟลูทริน (Metofluthrin)
ซึ่งเป็นสารไล่ยุงและแมลงที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง สามารถไล่ยุง ปกป้อง
คุณและครอบครัวและสัตว์เลี้ยงยาวนานกว่า 7 ชั่วโมง
8. ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง (Insect Repellent)
8.1 มอส อเวย์ โลชั่น (Mos Away Lotion) โลชั่นทากันยุง มี 3 กลิ่น
กลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นบลูมมิ่ง และกลิ่นตะไคร้หอม เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ
ประกอบด้ ว ยสาร ดี อี อี ที (DEET) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป้ อ งกั น ยุ ง ได้ ดี
ใช้ทาผิวหนังบริเวณแขน ขาและลำ�คอ เนื้อโลชั่นแห้ง ไม่เหนียวเหนอะหนะ
ปกป้องคุณจากยุงได้ยาวนานกว่า 7 ชั่วโมง

Cleansers Group - consisting of Multipurpose Liquid Cleanser, Dish
Washing Liquid, Bottle and Nipple Liquid Cleanser Anti lice and Sanitary
Product for Dog such as shampoo, powder, soap, and pet bedding spray.
1. LIQUID CLEANSING AGENTS
1.1 TEEPOL Pure (Multipurpose Cleansing Liquid) Teepol Pure
is the pure liquid detergent formulation with no chemical additives such
as bleaching agents, perfume, colour, water softener, soda ash etc
that are irritating to the skin. Teepol Pure is mild to human skin and
ideally suited for washing baby accessories like milk dispensing bottle,
clothes, toys, crystals, jewelry, ceramics, glasses, stone or china bone
wares, metal wares such as gold, silver or pewter, and other delicate
cleaning such as marble tile floors and automobiles.
1.2 TEEPOL Dish (Liquid Washing detergent) Liquid detergent
under new formulation for better efficiency with Tea Tree Oil ingredient
that best for anti-bacteria, wiping thick fat stain, and giving fresh
orange odour.
1.3 TEEPOL BABY UTENSIL contains a natural cleansing
agent, Alkyl Glucoside produced from coconut and corn that make
containers clean and hygienic.
1.4 TEEPOL BABY FABRIC WASH is specially formulated with
5 natural ingredients including the anti-bacterial Peony root extracts
and infused with Sweet Blossom scent. Teepol Baby Fabric Wash is
laboratory-tested and hypo-allergenic making it ideal for washing baby
and newborn’s clothing.
1.5 TEEPOL BABY FABRIC SOFTENER is formulated with
natural extracts and infused with Silky Blossom scent, a delicate
selection of various flowers. The product is laboratory-tested,
hypo-allergenic, and perfect for all kinds of fabric.
1.6 TEEPOL CLINISOFT Foaming Hand Soap is designed to
be extra mild on hands, but tough on germs. Teepol Clinisoft Foaming
Hand Soap is formulated with a special collection of natural ingredients
including Tasmanian Pepper Berry and Amino Acid extracts which
nurtures the skin, and IPMP agents which protect against bacteria for
everyone’s hygiene and well-being.
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8.2 มอส อเวย์ สเปรย์น�ำ้ (Mos Away Liquid Spray) สเปรย์น�ำ้ กันยุง
มี 3 กลิน่ กลิน่ ลาเวนเดอร์ กลิน่ บลูมมิง่ และกลิน่ ตะไคร้หอม กลิน่ หอมอ่อนๆ
ประกอบด้วยสาร ดีอีอีที (DEET) มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงได้ดี แห้งเร็ว
ซึมลงผิวหนังได้ดี ใช้ฉีดบริเวณแขน ขา และลำ�คอ หรือบริเวณที่ต้องการไล่
ยุง ปกป้องคุณจากยุงได้ยาวนานกว่า 7 ชั่วโมง
8.3 มอส อเวย์ พลัส (Mos Away Plus) สเปรย์กันยุง มี 3 กลิ่น
กลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นบลูมมิ่ง และกลิ่นยูคาลิปตัส เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ
ประกอบด้วยสาร ดีอีอีที (DEET) มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงได้ดี แห้งเร็ว
ไม่ทิ้งคราบมัน ไม่เหนียวเหนอะหนะ ใช้ฉีดบริเวณแขน ขา และลำ�คอ หรือ
บริเวณที่ต้องการไล่ยุง ปกป้องคุณจากยุงได้ยาวนานกว่า 7 ชั่วโมง
8.4 มอส อเวย์ เบบี้ แพ็ช (Mos Away Baby Patch) สติ๊กเกอร์แปะ
กันยุง กลิ่นตะไคร้หอม ปราศจากสารเคมีและสาร ดีอีอีที (DEET) สกัดจาก
ธรรมชาติ 100% ใช้ได้ตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิด และเหมาะกับทุกคนในครอบครัว
ติดบริเวณเสื้อผ้า  สิ่งของ รถเข็นเด็ก เครื่องใช้รอบตัว หรือบริเวณที่ต้องการ
ไล่ยุง ปกป้องยาวนานกว่า 12 ชั่วโมง
9. ผลิตภัณฑ์เหยื่อกำ�จัดแมลงสาบ พรีแม็กซ์เจล (PREMAX GEL)
เหมาะสำ�หรับ การกำ�จัดแมลงสาบในบริเวณที่ไม่ต้องการฉีดพ่นสาร
เคมี เช่น ห้องนอน ห้องอาหาร และบริเวณปรุงอาหาร โดยใช้สารออกฤทธิ์
ฟิโพรนิล 0.05%
กลุม่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขอนามัยและทำ�ความสะอาด (Cleansers Group)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำ�ความสะอาดอเนกประสงค์ รวมถึง ผลิตภัณฑ์
ล้างจานชาม ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดขวดนมและเครื่องใช้สำ�หรับเด็ก
ผลิตภัณฑ์ขจัดเหา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยของสุนัข เช่น แชมพู แป้ง
และสเปรย์ฉีดพ่นกรงสุนัข
1. ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด (Sanitary Cleanser)
1.1 ทีโพล์เพียว ผลิตภัณฑ์ลา้ งจาน และ ทำ�ความสะอาดอเนกประสงค์
(TEEPOL PURE : Multipurpose Liquid Detergent) เป็นผลิตภัณฑ์ทำ�ความ
สะอาดชนิดเข้มข้นสูตรถนอมมือผู้ใช้เป็นพิเศษ ปราศจากสารเติมแต่งจึงไม่มี
สารตกค้าง สามารถใช้ชำ�ระล้างขจัดคราบสกปรก คราบไขมันต่างๆ ให้ความ
ใสสะอาดแก่อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น จานชาม, ขวดนม, ภาชนะของใช้
เสื้อผ้าของลูกน้อย,ให้ความใสสะอาดของเครื่องแก้วที่ต้องการทะนุถนอม
โดยไม่ระคายเคืองต่อผิวมือ ทีโพล์ผลิตด้วยน้ำ�บริสุทธิ์ที่ผ่านระบบกรองรีเวิร์ส
ออสโมซีส (RO) กรองเกลือแร่ในน้ำ�ออกจนหมดก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
1.2 ที โ พล์ ดิ ช (TEEPOL DISH : Liquid Washing Detergent)
ผลิตภัณฑ์สำ�หรับล้างจานชาม โดยเฉพาะภาชนะที่มีคราบไขมันหนาจะขจัด
ได้ดีเป็นพิเศษ มีส่วนผสมของ Tea tree oil ที่มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
และมีกลิ่นส้มที่ให้ความสดชื่นขณะใช้งานและกลิ่นไม่ติดจานชามและภาชนะ
1.3 ทีโพล์ เบบี้ ยูเท็นซิล ผลิตภัณฑ์ลา้ งขวดนม ของเล่น และเครือ่ งใช้
สำ�หรับเด็ก (TEEPOL BABY UTENSIL : Baby Bottle, Toy & Utensil Liquid
Cleanser) ทำ�ความสะอาดอย่างอ่อนโยน ไร้สารตกค้าง ด้วยสาร Alkyl Polyglycoside
ทำ�ความสะอาดที่สกัดจากพืชธรรมชาติ 5 ชนิด ทำ�ความสะอาดดีเยี่ยม
สลายคราบนมได้ดี ไม่มีกลิ่นติดภาชนะ ใช้น้ำ�หอมผสมอาหาร (Food grade
flavor) กลิ่นเลมอนเนด (Lemonade) ให้หอมสดชื่น แทนน้ำ�หอมสังเคราะห์
ให้ความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกน้อย ไมให้เกิดอาการแพ้ โดยผ่านการทดสอบ
ทางการแพทย์วา่ ไม่กอ่ ให้เกิดการระคายเคืองจึงสามารถใช้ได้ตง้ั แต่วยั แรกเกิด

1.7 Kleansy Pure Liquid detergent formulation with no
chemicals additives such as bleaching agents, perfume, Colour, water
softener, soda ash etc. that are irritating to the skin. Kleansy Pure is
mild to human skin and ideally suited for washing baby accessories
like milk dispensing bottle, clothes, toys, crystals, jewelry, ceramics,
glasses.
1.8 Kleansy Dish Super Liquid detergent under new formulation
for better efficiency with Tea Tree Oil ingredient that best for anti-bacteria,
wiping thick fat stain, and giving fresh orange odour.
1.9 Kleansy Floor Cleaner Sakura & Kleansy Floor Cleaner
Lavender to remove stain and sticky film on many kinds of surfaces;
vinyl tiles, wood floor, marble floor, parquet floor and etc.
1.10 Kleansy Fabric Wash Night blooming & Kleansy Fabric
Wash Secret Wish used to Kleansy Fabric Wash will provide the best
performance to penetrate and remove that accumulate on all kind of
clothes effectively. Anti-redeposit technology and Optical Brightener will
make your fabric clean and bright.
2. Dog Shampoo and Pet Care Products
Main product is dog shampoo comprising of various formulas
for different size and types of dogs such as Chaingard 1 with Permethrin
for anti-ticks and fleas in orange label for dogs; blue label that mild for
puppies; brown label with anti bacteria agent for fresh and fluffy dog
fur; green label for medicated formula with Tea Tree Oil ingredient that
best for anti bacteria; pink label with Carmomile Extract and Vitamin
Complex and purple label with conditioner and silicone to detangle and
help reduce hair bind, Chaingard pet bedding is water-based anti-tick
and flea spray, Chaingard 2 Spray for anti-ticks and fleas, Chaingard
dog powder for anti-ticks and fleas, Chaingard dry shampoo for waterless
bathing that can clean fat and dirty stain on dog skin, GARDER
NATURAL as high graded dog shampoo available only in premium
pet shop and GARDIAN SOFSENSE  shampoo with Ergazan DP 30
and conditioner best for anti bacteria that mild and appropriate for
long-haired dog, Chaingard Herbal Experience – Conditioner is specially
designed to detangle and nourish all dog coats with various herbal
extracts and fresh Fruit Fusion scent and Chaingard Herbal Experience
- Lovely Puppy combines White Vanilla Scent and gentle cleansing
agents from Chamomile, Coconut, and Corn extracts to protect and
sooth delicate skin of puppies, Chaingard Herbal Experience - Skincare
is formulated with herbal extracts for dogs with sensitive skins and
infused with the scent of White Tea and Ginger. This product is designed
to moisturize and relief skin irritation and discomfort; Chaingard Fipforce
Spray is developed to quickly eliminate ticks and fleas found on dog coats
forextra comfort. This product is fitted with a spray dispenser, so it is ready
and easy to use and can also be applied to pet beddings and cages.
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1.4 ทีโพล์ เบบี้ แฟบริค ว็อช ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็ก (TEEPOL BABY
FABRIC WASH) ทำ�ความสะอาดอย่างอ่อนโยน ไร้สารตกค้าง ด้วยสาร Alkyl
Polyglycoside ทำ�ความสะอาดที่สกัดจากพืชธรรมชาติ 5 ชนิด กลิ่น Sweet
Blossoms ให้ความหอมสดชื่นทั้งขณะซัก, ขณะตาก และหลังเก็บผ้า  ใช้ได้
ทัง้ ผ้าสี และผ้าขาว สารสกัดธรรมชาติจากรากดอกโบตัน๋ ช่วยกำ�จัดแบคทีเรีย
และช่วยลดกลิ่นอับชื้นผ้าไม่เหม็นอับแม้ซักตอนกลางคืนหรือตากในที่ร่ม
โดยผ่านการทดสอบทางการแพทย์ ว่าไม่กอ่ ให้เกิดการระคายเคืองจึงสามารถ
ใช้ได้ตั้งแต่วัยแรกเกิด
1.5 ทีโพล์ เบบี้ แฟบริค ซอฟเท็นเนอร์ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเด็ก
(TEEPOL BABY FABRIC SOFTENER) กลิน่ ซิลกี้ บลอสซัม (Silky Blossoms)
หอมละมุนจากดอกไม้นานาพันธุ์ กลิ่นหอมติดผ้ายาวนาน ผ้านุ่มฟู น่าสัมผัส
เนื้อผ้าไม่ลีบติดตัว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ได้ทั้งผ้าสี และผ้าขาว โดยผ่าน
การทดสอบทางการแพทย์ว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองจึงสามารถใช้ ไ ด้
ตั้งแต่วัยแรกเกิด
1.6 ทีโพล์ คลินิซอฟ โฟมล้างมือ (TEEPOL CLINISOFT) นวัตกรรม
ใหม่ ผสมสารสกัดจากพืชบนยอดเขาแทสมาเนียในประเทศออสเตรเลีย
(Tasmanian pepper berry) ทีช่ ว่ ยลดอาการคัน และอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง
ใช้สารทำ�ความสะอาด Amino Acid ที่อ่อนโยน ผสมสารธรรมชาติ Sodium
PCA และค่า pH 6-7 ทีใ่ ห้ความชุม่ ชืน้ แก่ผวิ และสารฆ่าเชือ้ โรค (Anti-bacteria)
IPMP จากประเทศญีป่ นุ่ ทีช่ ว่ ยปกป้องมือจากเชือ้ แบคทีเรีย เพือ่ ให้มอื สะอาด
และมีสุขอนามัยที่ดีทั้งครอบครัว
1.7 คลีนซี่ เพียว (KLEANSY PURE) ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด
อเนกประสงค์ชนิดเข้มข้น สูตรถนอมมือ ปราศจากสารเติมแต่ง สามารถใช้
ชำ�ระล้างทำ�ความสะอาดคราบไขมันต่างๆ ได้อย่างหมดจด
1.8 คลีนซี่ ดิช ซุปเปอร์ (KLEANSY DISH SUPER) ผลิตภัณฑ์
ทำ�ความสะอาด สูตรขจัดคราบไขมันหนาได้ดีเป็นพิเศษ มีส่วนผสมของ
Tea Tree Oil ที่มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
1.9 คลีนซี่ ฟลอร์ คลีนเนอร์ ซากุระ และ คลีนซี่ ฟลอร์ คลีนเนอร์
ลาเวนเดอร์ (KLEANSY FLOOR CLEANER SAKURA & KLEANSY FLOOR
CLEANER LAVENDER) ผลิตภัณฑ์ใช้ทำ�ความสะอาดพื้นผิว กระเบื้อง ยาง
พืน้ ไม้ หินอ่อน ปาร์เก้ ฯลฯ ให้พน้ื สะอาด ไม่ทง้ิ คราบบนพืน้ ผิว และพืน้ ไม่เหนียว
1.10 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าคลีนซี่ กลิ่นไนท์ บลูมมิ่ง และ ผลิตภัณฑ์
ซักผ้าคลีนซี่ กลิ่นซีเคร็ท วิช (KLEANSY FABRIC WASH NIGHT BLOOMING
& KLEANSY FABRIC WASH SECRET WISH) ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด
เสื้อผ้าเพื่อช่วยทำ�ความสะอาดคราบสกปรกที่ซอกซอนลึกได้อย่างหมดจด
ลดกลิ่นอับชื้นและขจัดกลิ่นเหงื่อที่สะสมอยู่บนเนื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำ�ให้ผ้าขาวและผ้าสี สะอาดสดใส และหอมสดชื่นได้อย่างยาวนาน
2. ผลิตภัณฑ์ดูแลสุนัขเชนการ์ด (Chaingard Dog Shampoo and
Dog Care Products)
2.1 เชนการ์ด1 (CHAINGARD 1) ฉลากส้ม แชมพูกำ�จัดเห็บ หมัด
สำ�หรับสุนัขพันธุ์ใหญ่ ผสมสารเพอร์เมทรินซึ่งเป็นสารในกลุ่มไพรีทรอยด์
จึงให้ความปลอดภัยและไม่ระคายเคืองต่อผิวของสุนัขและผู้ใช้
2.2 เชนการ์ด สุนัขเล็ก (CHAINGARD SMALL DOG) ฉลากฟ้า แชมพู
กำ�จัดเห็บหมัดสำ�หรับสุนัขพันธุ์เล็ก ผสมสารเพอร์เมทรินซึ่งเป็นสารในกลุ่ม
ไพรีทรอยด์จึงให้ความปลอดภัยและไม่ระคายเคืองต่อผิวของสุนัขและผู้ใช้
2.3 เชนการ์ด เฟรช แอนด์ คลีน (CHAINGARD FRESH & CLEAN)
ฉลากน้�ำ ตาล แชมพูผสมสารสกัดทีส่ ามารถกำ�จัดเชือ้ แบคทีเรียสาเหตุของกลิน่ สาบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังมี pH เป็นกลาง จึงอาบได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
2.4 เชนการ์ด เม็ดดิเคทเต็ด (CHAINGARD MEDICATED) ฉลากเขียว

SCULLY : Anti Lice Shampoo
with Permethrin in small sack and bottle used to remove lice and
the egg of head lice.
Other Products Group
Comprising of various products developed and modified to serve
the market needs, for example
1. STUN Block Bait Rodenticide
Ready-to-use block bait rodenticide, rat exterminator that has
a bitter flavour that is tasteless to rats.
2. Agrochemical Insecticide
Consisting of Insecticide Product as SHERMIPRID, MOROSAN,
CABEYOL, VITE OIL, SHER OIL, SHERMIDA and SHERFULLY. Fungicide
Product such as PUGIO, BENSHERMIC, ROBONATE, and TIPBLUE.
Wetting Agent for Insecticide Product such as SHERESTOL, SIR AND
FLORALIS A. Fertilizer and Nutrition Product as TURBOGIZER 28-8-8,
TURBOGIZER 15-15-15, TURBOGIZER 3-7-35, TURBOGIZER 3-35-24
which imported from USA, MATE and JIKSAW.        
2.5 เชนการ์ด ลูกสุนัข (CHAINGARD PUPPY) ฉลากชมพู แชมพู
ผสมคาโมมายล์ไม่ระคายเคืองผิวและนัยน์ตาจึงอ่อนโยนเป็นพิเศษสำ�หรับ
ลูกสุนัขและมีวิตามินคอมเพล็กซ์ทีช่วยให้ความชุ่มชื่น
2.6 เชนการ์ ด คอนดิ ชั น เนอร์ (CHAINGARD CONDITIONER)
ฉลากม่วง แชมพูผสมสารบำ�รุงขนเป็นพิเศษและยังมีส่วนผสมของ Silicone
ช่วยลดอาการพันกันของขนสุนัขช่วยให้พลิ้วสลวย
2.7 เชนการ์ด เพ็ทเบ็ดดิ้ง (CHAINGARD PET BEDDING) สเปรย์
กระป๋องสำ�หรับฉีดที่นอน กรงสุนัข หรือบริเวณที่สุนัข นั่งเล่น นอนเล่นเพื่อ
ป้องกันและกำ�จัดเห็บหมัด ไม่ให้แพร่พันธ์ุในบริเวณที่นอนและกระโดดกลับ
เข้ามาในตัวสุนัข
2.8 เชนการ์ด 2 สเปรย์ (CHAINGARD 2 SPRAY) สเปรย์ป้องกัน
และกำ�จัดเห็บหมัดบริเวณที่พบร่องรอยเห็บหมัดบนตัวสุนัข
2.9 เชนการ์ด ด็อก เพาเดอร์ (CHAINGARD DOG POWDER) แป้ง
กำ�จัดเห็บหมัดใช้โรยตัวสุนัขบริเวณผิวหนังและใช้หวีแปรงออกหรือผ้าชุบน้ำ�
สะอาดหมาดๆ เช็ดออก
2.10 เชนการ์ด ดราย แชมพู (CHAINGARD DRY SHAMPOO) มีส่วน
ผสมของแป้งข้าวโพดและ Talcum ช่วยดักจับสิ่งสกปรกที่ผิวและขนสุนัข
เพียงโรยให้ทั่วตัวและใช้หวีแปรงออกหรือผ้าชุบน้ำ�สะอาดหมาดๆ เช็ดออก
เพื่อทำ�ความสะอาดสุนัขป่วยหรือไม่สะดวกอาบน้ำ�
2.11 การ์เดอร์ เนเจอเร็ล แอนตี้ฟลี (GARDER NATURAL ANTI FREA)
แชมพูกำ�จัดเห็บหมัดอย่างอ่อนโยน ผสมสารเพอร์เมทรินซึ่งเป็นสารในกลุ่ม
ไพรีทรอยด์จึงให้ความปลอดภัยและไม่ระคายเคืองต่อผิวของสุนัขและผู้ใช้
2.12 การ์เดอร์ เนเจอเร็ล เฟรชแอนด์ฟลัฟฟี่ (GARDER NATURAL
FRESH & FLUFFY) แชมพูสตู รอาบได้บอ่ ยเพราะค่า  pH เป็นกลางต่อสภาพ
ธรรมชาติของผิวสุนขั ทัง้ ยังผสมสาร Anti bacteria ช่วยยับยัง้ การเกิดกลิน่ ตัว พร้อม
ส่วนผสมคอนดิชน่ั เนอร์ ทำ�ให้ขนสุนขั ฟูนมุ่ เป็นเงางามตัง้ แต่หวั จรดหาง		
		 2.13 การ์เดอร์ เนเจอเร็ล เทียร์เล็ส (GARDER NATURAL TEARLESS)
แชมพูเพื่อลูกสุนัข มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยลดการระคาย
เคืองต่อตาขณะอาบน้ำ� จึงปลอดภัย และอ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ สามารถ
อาบได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
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2.14 การ์เดี้ยน ซอฟเซ้นส์ (GARDIAN SOFSENSE) แชมพูทำ�ความ
สะอาดขนสุนัข มีส่วนผสมของสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของกลิ่น
ตัวสุนัข อ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษเหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับสุนัขขนยาว มีส่วน
ผสมของคอนดิชน่ั เนอร์ ทำ�ให้ขนสุนัขนุ่มฟูสวยเป็นเงางาม
2.15 เชนการ์ด เฮอร์เบิล เอ็กซ์พีเรียนซ์ คอนดิชั่นเนอร์ (CHAINGARD
HERBAL EXPERIENCE CONDITIONER) แชมพูสำ�หรับ“สุนัขทั้งขนสั้นและ
ขนยาว” ทุกสายพันธุ์สามารถใช้อาบได้บ่อย ช่วยลดปัญหาเกิดการระคาย
เคืองจากการอาบบ่อย เพราะผสมสารคอนดิชน่ั เนอร์ จากธรรมชาติ ที่มีความ
อ่อนโยน ไร้สารตกค้างและจับบนเส้นขนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้ขนจับกันเป็น
ก้อน ทำ�ให้ขนลื่น ฟูนุ่ม เป็นเงางาม แปรงและหวีง่าย ทั้งยังผสมสารสกัด
จากธรรมชาตินานาพันธุ์ อ่อนโยนต่อผิวหนังของสุนัข กลิ่นหอมสดชื่นทั้ง
ขณะอาบน้ำ�และหลังอาบน้ำ�  ด้วยกลิ่น Fruit Fusion
2.16 เชนการ์ด เฮอร์เบิล เอ็กซ์พีเรียนซ์ เลิฟลี่ ปัปปี้ (CHAINGARD
HERBAL EXPERIENCE LOVELY PUPPY) แชมพูสูตรสำ�หรับ “ลูกสุนัข”
อ่อนโยนเป็นพิเศษ ด้วยสารทำ�ความสะอาดที่ผลิตจากข้าวโพดและมะพร้าว
(Alkyd polyglucoside) จึงไม่ระคายเคือง ผสมสารสกัดจากดอกคาโมมายล์
(Chamomile Extract) ช่วยป้องกันการแพ้ระคายเคืองและคุณสมบัติพิเศษ
ของ Vitamin Complex ที่ช่วยบำ�รุงและเสริมสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ขนเสริม
สร้างให้รากขนแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย พิเศษด้วยกลิ่นหอมสดชื่นทั้งขณะอาบ
น้ำ�และหลังอาบน้ำ� ด้วยกลิ่น White Vanilla
2.17 เชนการ์ด เฮอร์เบิล เอ็กซ์พีเรียนซ์ สกินแคร์ (CHAINGARD
HERBAL EXPERIENCE SKINCARE) แชมพูสำ�หรับ “สุนัขที่มีผิวแพ้ง่าย”
หรือมีปัญหาผิวหนังด้วยคุณสมบัติพิเศษของ MultiEx BSASM ที่สกัดจาก
พืชธรรมชาติ 7 ชนิด ช่วยป้องกันและบรรเทาผิวจากการอักเสบ ระคายเคือง  
บวม แดง หรือ ผื่นคัน และยังช่วยลดการสูญเสียน้ำ� ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้
ผิวแห้ง ทั้งยังผสมสารสกัดจากธรรมชาตินานาพันธุ์จึงอ่อนโยนเป็นพิเศษ
ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังสุนัขและมีกลิ่นหอมสดชื่นทั้งขณะอาบน้ำ�และหลัง
อาบน้ำ� ด้วยกลิ่น White tea & Ginger
2.18 เชนการ์ด ฟิปฟอร์ซ สเปรย์ (CHAINGARD FIPFORCE SPRAY)
สเปรย์ก�ำ จัดเห็บหมัด สำ�หรับสุนขั ทุกขนาด ช่วยกำ�จัดเห็บหมัด ได้หลากหลาย
สายพันธ์ เห็นผลรวดเร็ว เพราะสารออกฤทธิ์กำ�จัดในตำ�แหน่งที่ฉีดพ่นสเปรย์
โดยตรง ไม่ต้องรอการกระจายตัวใช้งานง่ายด้วยหัวฉีดแบบสเปรย์ สามารถ
ฉีดบนตัวสุนัข และบริเวณที่นอนหรือกรงของสุนัข
3. แชมพูขจัดเหาสคัลลี่ (SCULLY : Anti Lice Shampoo)
ผสมสารเพอร์เมทรินในกลุ่มไพรีทรอยด์ที่สังเคราะห์จากพืชตระกูล
ดอกเบญมาศ (Chrysanthemum Flower)ซึ่งมีคุณสมบัติ ขจัดเหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ใช้สะดวก มีกลิ่นหอม ล้างออกง่าย สลายตัวได้เร็ว ปลอดภัย
ต่อผู้ใช้

กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Other Products Group)
เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น หรือปรับแต่ง
ให้ตรงกับความต้องการในตลาด ได้แก่
1. สะตัน เหยื่อกำ�จัดหนูแบบเม็ด : STUN Block Bait Rodenticide
เหยื่อกำ�จัดหนูสำ�เร็จรูปนำ�เข้าจากประเทศจีน เป็นเม็ดแข็งรูปไข่ ใช้สะดวก
มีส่วนผสมของอาหารที่หนูชอบ แต่งด้วยรสขมเพราะหนูไม่สามารถรับรู้
รสขม แต่ สั ต ว์ อื่ น ไม่ ช อบ จึ ง มี ค วามปลอดภั ย สู ง ไม่ ทำ � ให้ ห นู ดื้ อ ต่ อ ยา 
การออกฤทธิ์เป็นไปอย่างช้า  ๆ หนูจะตายภายใน 3-5 วัน โดยที่หนูไม่ทราบ
ว่าสะตันเป็นเหยื่อพิษ จึงไม่ขยาดเช่นเหยื่อพิษอื่น ๆ
2. ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร (Agrochemical Insecticide)
		 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำ�จัดแมลง : Insecticide Product
2.1 เชอร์มพิ ริด (SHERMIPRID) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ปอ้ งกันและกำ�จัดแมลง
ออกฤทธิ์ ถูกตัวตาย และกินตาย กำ�จัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น
หนอนชอนใบ ในพืชผัก กะหล่ำ�ปลี คะน้า ถั่ว พริก และผลไม้
2.2 คาบียอล (CABEYOL) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำ�จัดแมลง
ศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น เพลี้ยไฟกล้วยไม้ พริก มะเขือ แตงโม หนอนม้วนใบถั่ว
ในไม้ผลต่างๆ พืชผัก พืชไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์แบบสัมผัส
และดูดซึมได้รวดเร็ว ปลอดภัย ฤทธิ์ตกค้างน้อย
2.3 ไวต์ อ อยล์ (VITE OIL) ประกอบด้ ว ยน้ำ � มั น ปิ โ ตรเลี ย ม 67%
โดยปริ ม าตร เป็ น สารป้ อ งกั น กำ � จั ด เพลี้ ย และแมลงต่ า งๆ ดั ง นี้ ใช้ แช่
เหง้าขมิ้น ป้องกันเพลี้ยหอย เพลี้ยไฟในโหระพาและกระเพรา เพลี้ยแป้ง
ในน้อยหน่า เพลีย้ ไก่แจ้สม้ ไรแดงแอฟริกนั ในทุเรียน แมลงหวีข่ าวยาสูบในฝ้าย
หรือใช้ผสมกับสารเคมีช่วยเสริมฤทธิ์ยา เพื่อประสิทธิภาพออกฤทธิ์ป้องกัน
ได้ดีขึ้นและนานขึ้น ปลอดภัยใช้กับโครงการเกษตรปลอดภัย (IPM)
2.4 เชอร์ออยล์ (SHER OIL) ประกอบด้วยน้ำ�มันปิโตรเลียม 67%
โดยปริมาตร เป็นสารป้องกัน กำ�จัดเพลี้ยและแมลงต่างๆ ดังนี้ ใช้แช่เหง้า
ขมิ้นป้องกันเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้งน้อยหน่า  เพลี้ยไฟในกะเพราและโหระพา
เพลี้ยไก่แจ้ส้ม ไรแดงแอฟริกันทุเรียน หรือใช้ผสมกับสารเคมีช่วยเสริมฤทธิ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสารเคมีออกฤทธิ์ป้องกันได้ดีและนานขึ้น ปลอดภัยใช้
กับโครงการเกษตรปลอดภัย (IPM)
2.5 เชอร์มิดา (SHERMIDA) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำ�จัดแมลง
ศัตรูพืชชนิดต่างๆ ฉีดพ่นช่วงดอกได้ เช่น เพลี้ยไฟ ต้นเหตุของใบพริกหงิก,
ในมะเขือ, เพลี้ยไฟ (ไอ้โต้ง) ในแตงโม เพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ตาลในนาข้าว
เพลี้ยไฟใน บวบ มะระ ถั่ว พืชตระกลูแตง ผักและผลไม้
2.6 เชอร์ฟูลลี่ (SHERFULLY) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำ�จัดแมลง
ศัตรูพืชชนิดต่างๆ ออกฤทธิ์ทั้งแบบ ถูกตัวตายและกินตาย สามารถกำ�จัด
แมลงได้มากชนิด ทั้งเพลี้ย หนอนชนิดต่างๆ และแมลงศัตรูในดิน เหมาะ
สำ�หรับไม้ผล นาข้าว พืชไร่ และพืชผักชนิดต่างๆ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Type of Business

		ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น และกำ � จั ด โรคพื ช : Fungicide Product
2.7 พูจโิ อ (PUGIO) ป้องกันและกำ�จัดโรคพืช ประกอบด้วยสารไตรเบสิก
คอปเปอร์ซลั เฟต สูตรครีม ทีม่ อี นุภาคเล็กกว่า  1 ไมครอน มีสภาพเป็นกลาง
ผสมกับสารกำ�จัดศัตรูพืชชนิดอื่นได้ ป้องกันกำ�จัดโรคแคงเกอร์ สะแคปใน
พืชตระกูลส้มใบจุด ใบไหม้ ราน้ำ�ค้าง และโรคขอบใบแห้งในนาข้าว เหมาะ
สำ�หรับทุกพืช
2.8 เบนเชอมิ ค (BENSHERMIC) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใช้ ป้ อ งกั น และ
กำ�จัดโรคพืชชนิดต่างๆ ออกฤทธิ์ดูดซึม ป้องกันกำ�จัดเชื้อรา  โรคราแป้ง
โรคราสนิม โรคราน้ำ�ค้าง โรคแอนแทรคโนส ผลเน่า  ในไม้ผล พืชผัก พืชไร่
นาข้าว และไม้ดอกไม้ประดับ
2.9 โรโบเนต (ROBONATE) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำ�จัดโรค
พืชชนิดต่างๆ ออกฤทธิ์ดูดซึม โรคเมลาโนส โรคราสีชมพู โรคราเข้าขั้ว
โรคราแป้ง โรคใบจุด โรคราน้ำ�ค้าง โรคผลเน่าในพืชผัก โรคใบไหม้ โรคใบ
ขีดสีน้ำ�ตาล โรคเมล็ดด่างในข้าว
2.10 ทิปบูล (TIPBLUE) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำ�จัดโรคพืช
ชนิดต่างๆ ออกฤทธิด์ ดู ซึม ใช้ส�ำ หรับโรคกาบใบแห้ง โรคใบขีดสีน้ำ�ตาล โรคเมล็ด
ด่างในข้าว โรคใบจุดสีม่วงในหอมและกระเทียม
		 ผลิตภัณฑ์สารจับเปียกใบ Wetting Agent for Insecticide Product
2.11 เชอเรสตอล (SHERESTOL) คุณสมบัติดี เป็นสารลดแรงตึงผิว
และจับเปียกใบ ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมีเกษตร ละลายน้ำ�ได้ดี
สภาพเป็นกลาง ไม่มีสารเติมแต่ง ไม่กัดผิวพืชที่มีนวล
2.12 เซอร์ (SIR) เป็นสารลดแรงตึงผิวและจับเปียกใบ ช่วยเสริม
ประสิทธิภาพของสารเคมีเกษตร ละลายน้ำ�ได้ดี สภาพเป็นกลาง ไม่มีสาร
แต่งเติม ไม่กัดผิวพืชที่มีนวล
2.13 ฟลอราลิส เกรดเอ (FLORALIS A) เป็นสารลดแรงตึงผิวและ
จับเปียกใบ คุณภาพสูง อัตราการใช้ต่ำ� ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมี
เกษตร ช่วยแพร่กระจายสารเคมีได้ดี ทนต่อการชะล้างของฝน สภาพเป็น
กลางไม่มีสารแต่งเติม ไม่กัดผิวพืชที่มีนวล “ใช้นิด ติดไว จับใบ ติดนาน”

		 ผลิตภัณฑ์ปยุ๋ เกล็ดและอาหารเสริม : Fertilizer and Nutrition Product
2.14 ปุ๋ ย เกล็ ด เทอร์ โ บไจเซอร์ สู ต ร 28-8-8 เป็ น ปุ๋ ย เกล็ ด
ละลายน้ำ�และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ ปุ๋ยสูตรนี้
จะช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโต ทางลำ�ต้นและใบ เหมาะสำ�หรับพืชที่เริ่ม
เจริญเติบโต ต้นอ่อนพืช
2.15 ปุ๋ ย เกล็ ด เทอร์ โ บไจเซอร์ สู ต ร 15-15-15 เป็ น ปุ๋ ย เกล็ ด
ละลายน้ำ�และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ เพิ่มธาตุ
อาหารเสริมและฮอร์โมน ครบสูตร ปุ๋ยสูตรนี้จะช่วยสร้างเสริมความเจริญ
เติบโต ทางลำ�ต้น ใบ ราก เหมาะสำ�หรับฟื้นต้นโทรม บำ�รุงต้น ใบ และพืช
ที่มีผลอ่อนติดอยู่มาก ลดการร่วงของผลอ่อนทีกำ�ลังเจริญเติบโต
2.16 ปุ๋ ย เกล็ ด เทอร์ โ บไจเซอร์ สู ต ร 3-7-35 เป็ น ปุ๋ ย เกล็ ด
ละลายน้ำ�และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ เพิ่มธาตุ
อาหารเสริม และฮอร์โมน ครบสูตร ปุ๋ยสูตรนี้จะช่วยสร้างเสริมความเจริญ
เติบโต กับพืชที่มีผลในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว เร่งความหวาน เร่งแป้ง
2.17 ปุ๋ ย เกล็ ด เทอร์ โ บไจเซอร์ สู ต ร 3-35-24 เป็ น ปุ๋ ย เกล็ ด
ละลายน้ำ�และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ เพิ่มธาตุ
อาหารเสริมและฮอร์โมนครบสูตร ปุย๋ สูตรนีจ้ ะช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโต
ทางลำ � ต้ น ใบ เหมาะสำ � หรั บ พื ช ที่ ต้ อ งการสะสมอาหารก่ อ นออกดอก
และใช้ฉีดพ่นในช่วงใบเพสลาด (ก่อนใบแก่เล็กน้อย)
2.18 เชอร์มิสตาร์ ดับบลิวจี (SHERMISTAR WG) เป็นสารฮิวมิค
แอซิด ผงชนิดเข้มข้น จากประเทศสเปน ละลายน้ำ�ง่าย ช่วยฟื้นฟู ปรับ
สภาพโครงสร้างดิน ให้มีความร่วนซุย ระบายอากาศได้ดีกระตุ้นการแตกราก
ใหม่ และช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารและปุ๋ยที่ตกค้างในดิน ทำ�ให้พืชสามารถ
ดึงกลับมาใช้ประโยชน์ได้ดี
2.19 เชอร์มิครู้ท (SHERMIC-ROOT) เป็นสารฮิวมิค แอซิด ชนิด
น้ำ� จากประเทศสเปน บวกสารกระตุ้นรากจากประเทศเยอรมัน คุณสมบัติ
ช่ ว ยฟื้ น ฟู ปรั บ สภาพโครงสร้ า งดิ น ให้ มี ความร่ ว นซุ ย ระบายอากาศได้ ดี
ส่งเสริมกระตุ้นการสร้างรากใหม่ได้ดี ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารและปุ๋ย
ที่ตกค้างในดิน ทำ�ให้พืชสามารถดึงกลับมาใช้ประโยชน์ได้ดี
2.20 เมท (MATE) สาหร่ายน้ำ�เขียวและอะมิโนแอซิด ส่งเสริมกระตุ้น
การสร้างใบอ่อน การแตกรากใหม่ กระตุ้นการสะสมอาหาร เร่งการแตก
ตาดอก ช่วยการผสมเกสรและติดผลได้ดี
2.21 จิก๊ ซอว์ (JIKSAW) น้�ำ ตาลทางด่วนและอะมิโนแอซิด ทีพ่ ชื สามารถ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง เร่งการ
สะสมอาหาร ทำ�ให้ใบอ่อนแก่เร็ว ลดการหลุดร่วงของผล
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สัดส่วนโครงสร้างรายได้
The Revenue Structure

โครงสร้างรายได้จากการจำ�หน่ายของบริษัทแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์

2560

2559

2558

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้

118.54

8.54

148.44

11.99

157.75

13.78

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำ�จัดแมลง

1,032.39

74.37

873.52

70.54

785.10

68.63

ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด

192.99

13.90

183.56

14.82

177.50

15.52

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

41.47

2.99

29.65

2.39

21.47

1.88

1,385.39

99.79

1,235.17

99.74

1,141.82

99.81

2.86

0.21

3.21

0.26

2.18

0.19

1,388.25

100.00

1,238.38

100.00

1,144.00

100.00

รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวม

The sales revenue structure, classified by product group category over 3 years, is as follows:
Product Group Category

2017

2016

2015

Million Baht

%

Million Baht

%

Million Baht

%

Wood Preservatives

118.54

8.54

148.44

11.99

157.75

13.78

Insecticides

1,032.39

74.37

873.52

70.54

785.10

68.63

Shampoo and Washing Liquids

192.99

13.90

183.56

14.82

177.50

15.52

Other Product

41.47

2.99

29.65

2.39

21.47

1.88

1,385.39

99.79

1,235.17

99.74

1,141.82

99.81

2.86

0.21

3.21

0.26

2.18

0.19

1,388.25

100.00

1,238.38

100.00

1,144.00

100.00

Total revenue from sales
Other revenue
Total
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพาผู้แทนจำ�หน่ายรายใหญ่ ผู้แทน
จำ�หน่ายหลักแต่เดิมทั้ง 2 บริษัท คือ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)  และบริษทั วิคเตอร์ มาร์เก็ตติง้ จำ�กัด ต่างยังคงทำ�หน้าทีก่ ระจาย
สินค้าอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องมานานกว่า  20 ปี ตั้งแต่ก่อนที่บริษัท เชอร์วู้ด
เคมิคอล จะรับมอบธุรกิจมาดำ�เนินการต่อจาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย
จำ�กัด ทั้ง 2 บริษัท ในปี 2560 มียอดสั่งซื้อรวมกันเท่ากับร้อยละ 53.21 ของ
ยอดขายทั้งหมด ในขณะที่ผู้แทนจำ�หน่ายเขตใน 4 ภูมิภาคอีก 7 บริษัท
มียอดซื้อรวมกันเท่ากับร้อยละ 27.08 ของยอดขายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการ
พึ่งพาผู้แทนจำ�หน่ายรายใหญ่ได้กระจายตัวเพิ่มขึ้นและสามารถสร้างยอด
ขายรวมกันถึงร้อยละ 80.29 ของยอดขายของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล
ทั้งหมด ที่เหลือเป็นการขายตรงถึงผู้ใช้อุตสาหกรรม บริษัทรับจ้างทำ�ความ
สะอาด และบริษัทผู้ขายงานบริการรับจ้างกำ�จัดแมลง ตลาดเคมีเกษตร
ตลาดสาธารณสุขชุมชน ตลาดส่งออก และตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คาดว่าในการขายส่วนนี้จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในยอดขายของบริษัทได้มาก
ขึ้นในปีต่อๆ ไป
2. ความเสี่ยงจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ และการ
แข่งขันที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์หลายกลุ่มในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง
โดยมีผู้ประกอบการจำ�นวนมากรายในแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้งจากบริษัทข้ามชาติ
และบริษัทภายในประเทศ  กลุ่มผลิตภัณฑ์กำ�จัดแมลงและกลุ่มผลิตภัณฑ์
ทำ�ความสะอาดจัดอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
มีคู่แข่งกว่า  10 เครื่องหมายการค้า  หากการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น อาจ
ส่งผลกระทบด้านราคาทำ�ให้บริษัทมีรายได้หรือกำ�ไรลดลง อย่างไรก็ตาม
มีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่จำ�นวนน้อยรายที่สามารถครองส่วนแบ่งตลาด
ได้อย่างมีนัยสำ�คัญ ทั้งนี้เป็นเพราะความสำ�เร็จของเครื่องหมายการค้าของ
แต่ละผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากองค์ประกอบการตลาดที่ถูกต้อง คือมีระดับ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีการใช้งบในสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขาย
หลากหลายรูปแบบอย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์ ทำ�ให้
เกิ ด ความภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า  และความสามารถในการกระจายสิ น ค้ า ได้
อย่างทั่วถึง ดังนั้นโอกาสที่จะมีเครื่องหมายการค้าใหม่ประสบความสำ�เร็จใน
การครอบครองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นมาอีกนั้นต้องอาศัยเวลาพอสมควร
โดยเฉพาะการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์กำ�จัดแมลง จะต้องใช้เทคนิค ความรู้
และความชำ�นาญเป็นพิเศษในกระบวนการนำ�เข้าวัตถุดิบ การค้นคว้าวิจัย
การทดลองผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนการออกวาง
จำ�หน่ายได้นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ นำ�ผลที่ได้ไป
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และขออนุญาตผลิตจากคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นน้ั ๆ สามารถใช้ได้ตามคุณสมบัตทิ ร่ี ะบุ ไม่กอ่ ให้เกิดอันตราย
แก่ผู้ใช้ และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามข้อแนะนำ�บนฉลาก
3. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบถือ
เป็นค่าใช้จ่ายหลักในการผลิตคือ คิดเป็นร้อยละ 79.96 ของต้นทุนขาย และ
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและผล
การดำ�เนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้า
ให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่ผันผวนได้ทันทีทันใด ดังนั้นสำ�หรับวัตถุดิบ
หลักประเภทสารออกฤทธิ์เข้มข้น (Active Technical Materials) ซึ่งต้องนำ�เข้า
จากต่ า งประเทศนั้ น บริ ษั ท จึ ง สั่ ง ซื้ อ จากแหล่ ง ผลิ ต สารออกฤทธิ์ ที่ สำ � คั ญ
หลายแหล่ง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน โดยมีนโยบาย

1. Risk from the dependence on major distributors The earliest
2 major distributors, who are TOA Paint (Thailand) Public Company Limited
and Victor Marketing Company Limited, still perform their functions to
distribute products energetically to various channels over 20 years since
prior to business transfer from The Shell Company of Thailand to
Sherwood Chemicals. In 2017, sales revenues from these 2 major distributors
account for 53.21 percent of total sales. Meanwhile, sales revenues from
the 7 upcountry distributors in 4 different regions account for 27.08 percent
of total sales. Apparently, the dependence on distributors has been broaden
from 2 to 9 distributors, which accounts for 80.29 percent of total sales
of Sherwood Chemicals. The rest would be the direct sales to Pest Control
Operators, Cleaning Service Operators, and Industrial-end users such as
hospitals, plant and factories, agrochemical market, public health market,
export market, and E-Commerce market. The portion of revenue from
the direct sales is expected to increase proportionately from the total
sales of Sherwood Chemicals when the agrochemical market, and export
market starts to gain their weight as expected.
2. Risk from new competitors and increased competition
Many types of household chemical products are in a highly competitive
market from both domestic and multinational companies, especially
insecticide and cleaning categories where competition is rather fierce.  
There are almost 10 trademarks competing in each product group
categories.  If the competition is likely to be more intensified, the result
can bring in the reduction of revenue and profit.  Nevertheless, only
a few major players are able to capture a sizeable market share. The
reasons behind successful brands or trademarks of each product are
the use of suitable marketing approaches such as appropriate price for
given quality, appropriate budget allocation for consistency and variety
of advertising and promotional activities in order to build confidence
in the products; and the ability to distribute the products extensively
across the nation. As such, newcomers, and hence new brands, who
are looking to succeed in capturing a bigger chunk of market share will
need quite an amount of time for its turn of opportunity.  Especially,
insecticide product requires techniques, know-how, and specialization
in formula, research and development, and must be licensed by FDA,
the Ministry of Public Health in order to market the product to ensure
its safety and no environmental impacts.
3. Risk from fluctuation in raw material cost The cost of raw
material is considered the main cost of production, which accounted
for 79.96 percent of cost of goods sold. Thus, the fluctuation of raw
material cost has a direct impact on cost structure and hence the
Company’s performance. Since the Company could not change its prices
to absorb the cost fluctuation immediately. The Active Technical
Material must be imported from various sources. The Company imports
such material from USA, Europe, Japan, India, and China to abide by
its policy to purchase from various suppliers inexclusively, in order to
minimize the risk of scarcity of raw material, as well as to maintain its
negotiating power over price and quality. For other raw materials,
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

ที่จะกระจายการซื้อวัตถุดิบไว้กับผู้ผลิตหลายราย เพื่อลดความเสี่ยงของการ
ขาดแคลนวัตถุดบิ   รวมทัง้ การเพิม่ อำ�นาจการต่อรองทัง้ ด้านราคาและคุณภาพ
ในส่วนของวัตถุดิบหลักอื่น อาทิเช่น ก๊าซหุงต้ม (LPG) และตัวทำ�ละลาย
(Solvent) ซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานทั้งในภูมิภาคและ
ตลาดโลกนั้นอยู่เหนือความควบคุ มของบริ ษัท อย่ า งไรก็ ดี บริ ษัท ยั ง ได้ ใช้
กลยุทธ์การออกสินค้าที่หลากหลายเพื่อวางจำ�หน่าย ทำ�ให้ต้นทุนสินค้า
มีการกระจายตัว รวมถึงการบริหารต้นทุนวัตถุดิบและโครงสร้างราคาสินค้า
ให้มีความสัมพันธ์ในเชิงกำ�ไร
วัตถุดิบขึ้นราคายังเป็นปัญหาที่มีผลกระทบไม่มากเท่าปัญหาวัตถุดิบ
ขาดสต็อก เพื่อที่จะป้องกันปัญหาวัตถุดิบขาดที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่วัตถุดิบ
กำ�ลังจะขึ้นราคา ฝ่ายจัดซื้อจะต้องรับรู้รับทราบความเปลี่ยนแปลงให้ทันกับ
เหตุการณ์ และปรับเปลี่ยนปริมาณการสั่งซื้อเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลังมาก
ขึ้นในรายการวัตถุดิบที่คาดว่าจะมีปัญหาขาดแคลน
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน วัตถุดิบส่วน
ใหญ่ที่เป็นประเภทสารออกฤทธิ์เข้มข้นของบริษัทต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ
โดยมีการกำ�หนดราคาส่วนใหญ่เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ ในบางกรณี บริษัท
จะทำ � สั ญ ญาซื้ อ เงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า เป็ น ช่ ว งเวลาสั้ น ๆ ก่ อ นถึ ง
กำ�หนดชำ�ระเงิน โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทคาดว่าจะเกิดความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน และหากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อ
ราคาวัตถุดิบ ก็จะไม่มีกระทบต่อกำ�ไรขั้นต้นของบริษัทมากนัก
5. ความเสี่ยงจากการออกสินค้าใหม่ บริษัทมีเป้าหมายที่จะออก
สินค้าใหม่ปีละอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจมาจาก
ความล้มเหลวในการสร้างตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำ�ให้สูญเสียทรัพยากรใน
ขบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูญเสียงบประมาณทางการตลาด และอาจมี
ปัญหากับสต็อกสินค้าตลอดจนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่คงค้างและระบาย
ออกไปไม่ได้
ทางบริ ษั ท จึ ง พยายามลดความเสี่ ย ง ด้ ว ยการผสมผสานการนำ �
ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง โดยใช้ข้อได้เปรียบของตราสิน
ค้าที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างดีแล้ว และสร้างเครือข่ายการกระจาย
สินค้าให้ได้ลึกและทั่วถึงในเวลาที่สั้นที่สุด
ผู้แทนจำ�หน่ายเขตในแต่ละภาคทั้ง 9 บริษัท จะมีบทบาทสำ�คัญในการ
ลดความเสี่ยงของการออกสินค้าใหม่ และทำ�ให้สินค้าใหม่แจ้งเกิดในตลาด
ได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั ได้พยายามพัฒนาสินค้าใหม่ โดยการใช้ประโยชน์
จากสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงที่
จะเกิดสต็อกคงค้างเคลื่อนไหวช้า  หรือระบายออกไปไม่ได้ถ้าหากผลิตภัณฑ์
ใหม่ไม่ประสบความสำ�เร็จดังที่คาดหวัง

such as Liquid Petroleum Gas (LPG) and solvent, the price fluctuation
is out of the Company’s control since they depend on the world’s
demand and supply. In addition, the Company has the policy to promote
product variety to offer different choices for customers and tospread
raw material costs for the benefit of cost and price management.
The problem of raw material price rising would not be serious as
the possible danger of inadequate stock of raw materials. In order to
avoid this risk, which always incurred at a time of raw materials’ price
rising, the purchasing department has to cope with the situational
changes in the world’s demand and supply, and be able to adjust their
inventory stocks, which are expected to scarce.
4. Risk from fluctuation in the exchange rate Major part of
raw material is Active Technical Material which must be imported,
and the price is being set in US currency. In some cases, the Company
would arrange for short-term currency forward contract prior to the
payment date, especially when the exchange rate fluctuation
is expected.  Even though variation in the exchange rate may directly
affect the price of raw material, it will not significantly affect the gross
margin of the Company.
5. Risk from the launch of new product Sherwood Chemicals
has a policy to launch 2 new products annually. This policy could incur
a risk from the failure in the market penetration of new product, which
could incur a lost in product development resource and lost in marketing
expenses. Additionally, this could lead to the problem of inventory
stock stagnant.  
However, the Company has strategy to minimize this risk by the
combination launch of new products into sizable market or tiny market
occasionally. This strategy employs the advantage of brands’ loyalty,
which is well accepted by the consumer and network distribution
widespread over the shortest time period.
The 9 upcountry distributors would have played a significant role
in minimizing the risk from the launch of new product and enable the
new product to be widely accepted. Moreover, the Company also has
a strategy to develop the new product by utilization of the existing raw
materials and packaging as much as possible to reduce the lost from
the slow move of inventory stock if the new product would not be
successful as expected.
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

Shareholders Structure

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อ

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

104,107,921

69.41

2. นางสาวปาลิตา คูสกุล

8,000,000

5.33

3. นายนิพนธ์ โกมลสุวรรณ

4,756,500

3.17

4. นายบุญวัน วรธรรมทองดี

3,984,200

2.66

5. นางสาวเยาวลักษณ์ อุทิศกูล

3,500,000

2.33

6. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล

3,000,000

2.00

7. นายไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล

2,500,000

1.67

8. บริษัท ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

1,400,000

0.93

9  นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช

1,301,100

0.87

10. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

852,800

0.57

133,402,521

88.94

1. กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จํากัด

รวม

List of the Company’s top ten shareholders per registration book as of November 22, 2017
Name

No. of shares

% of shareholding

104,107,921

69.41

2. Ms. Palita Kusakul

8,000,000

5.33

3. Mr. Nipon Komolsuvan

4,756,500

3.17

4. Mr. Bunwan Worathamthongdee

3,984,200

2.66

5. Ms. Yaowaluck Autiskul

3,500,000

2.33

6. Mr. Narin Trisukosol

3,000,000

2.00

7. Mr. Paisan Pisutvacharakul

2,500,000

1.67

8. Life Safe International Co., Ltd

1,400,000

0.93

9. Mr. Pongtawat Cheeravanich

1,301,100

0.87

10. Mr. Jatuphat Tangkaravakoon

852,800

0.57

133,402,521

88.94

1. TOA Venture Holding

รวม
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Sherwood Chemicals Public Company Limited

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท
Report of Changes in Securities Holdings of Directors

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนหุ้นสามัญ
จำ�นวนหุ้นที่
จำ�นวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่
เปลี่ยนแปลง
ณ วันที่
ในบริษัท (%)
22 พฤศจิกายน เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 22 พฤศจิกายน
2559
ระหว่างปี
2560

1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ

-

-

-

-

2. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง

กรรมการ และกรรมการอิสระ

-

-

-

-

3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

กรรมการ และกรรมการอิสระ

-

-

-

-

4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

400

-

400

0.00

5. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

240,800

-

240,800

0.16

6. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตัง้ คารวคุณ

กรรมการ

-

10,500

10,500

0.01

7. นายพัฒนา สุคนธรักษ์

กรรมการ

670,000

(670,000)

-

-

8. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล

กรรมการ และผูช้ ว่ ยรองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานพาณิชย์

3,000,000

-

3,000,000

2.00

9. นายสิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
และรองกรรมการผู้จัดการสาย
งานพาณิชย์ (รักษาการแทน)

-

104,000

104,000

0.07

Position

Number of
Ordinary Shares
November 22, 2016

Increase/
(Decrease)
in shares held
during a year

1. Mr. Chanin Yensudchai

Chairman of the Board of Director
and Independent Director

-

-

-

-

2. Dr. Vichit Yamboonruang

Director and Independent Director

-

-

-

-

3. Mr. Chinawat Assavapokee

Director and Independent Director

-

-

-

-

4. Mr. Prachak Tangkaravakoon

Director

400

-

400

0.00

5. Mr. Vonnarat Tangkaravakoon

Director

240,800

-

240,800

0.16

6. Dr. Narongrit Tangkaravakoon

Director

-

10,500

10,500

0.01

7. Mr. Patana Sukontarug

Director

670,000

(670,000)

-

-

8. Mr. Narin Trisukosol

Director and Assistant Deputy
Managing Dircetor Commerce

3,000,000

-

3,000,000

2.00

9. Mr. Sirinat Chayanan

Director, Managing Director
and Deputy Managing Director
Commerce (Acting)

-

104,000

104,000

0.07

Name

Number of
% of shareholding
Ordinary Shares
November 22, 2017
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คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

(Nomination and
Remuneration Committee)

เลขานุการบริษัท

(Company Secretary)

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

(Mr.Thakerngbol Laobisuddhi)

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพาณิชย์
(รักษาการแทน)
(Deputy Managing Director
Commerce) (Acting)
นายสิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์
(Mr. Sirinat Chayanan)

ผู้ช่วยรองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานพาณิชย์
(Assistant Deputy Managing
Director Commerce)
นายนรินทร์ ตรีสุโกศล
(Mr. Narin Trisukosol)

(Audit Committee)

กรรมการผู้จัดการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

(Managing Director)

นายสิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์

(Internal Audit Office)

(Mr. Sirinat Chayanan)

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการ
(Deputy Managing Director
Operation)
นายสาธิต จิรกุลสมโชค
(Mr.Satit Jirakulsomchok)

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหาร
(Deputy Managing Director
Administration)
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
(Mr.Thakerngbol Laobisuddhi)

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์
(Finance and Investor Relation
Manager)
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
(Mr. Thakerngbol Laobisuddhi)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
(Accounting Manager)
นายชาญเดช ปั้นตระกูล
(Mr. Chandech Pantrakul)
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องค์ประกอบคณะกรรมการ
ข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดให้ บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบ
ด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
และตำ�แหน่งอื่นที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเป็ น กรรมการบริ ษั ท นั้ น จะต้ อ งผ่ า นคณะ
กรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration
Committee) และต้องผ่านขัน้ ตอนทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่ง ได้รับ คะแนนเสี ย งสู งสุ ด ตามลำ � ดั บ ลงมาเป็ นผู้ ไ ด้ รั บ การ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำ�นวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน
ออกเสียงชี้ขาด
การถอดถอนกรรมการ
1. ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่ง
อย่างน้อ ยจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอั ต รา  ถ้ า จำ � นวนกรรมการแบ่ ง
ออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ ออกโดยจำ � นวนใกล้ เ คี ย งที่ สุด กั บหนึ่ ง ในสาม
(1/3)  กรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำ�แหน่ง
เมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด (4) ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ลงมติ ใ ห้ อ อก
(5) ศาลมีคำ�สั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การ
ลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการ
ลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัดเข้าเป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อย
กว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อน
ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้ บุคคล
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
อย่างน้อย 3 คนและต้องเป็นกรรมการอิสระ
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่มิได้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้บริหาร
ไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

The composition of directors
The Company’s article of association has stated that the Company
shall have one board of directors, composing of at least 5 persons,
The directors, among themselves, shall appoint the chairman of the
directors and may appoint the deputy chairman of the directors, the
Managing Director, and other positions deemed appropriate. Moreover,
more than half of the directors must be a residence of Thailand.
The appointment of the Company’s Board of Directors
The Company has Nomination and Remuneration committee in the
appointment of the Board of Directors. However, the shareholder’s meeting
will appoint the Board of Directors under the following criteria and methods:
1. Each shareholder shall have a number of votes equaling the
number of shares he holds. One share equals one vote.
2. Each shareholder shall vote for one candidate at a time.
3. After the vote, the candidates shall be ranked in descending
order from the highest number of votes received to the lowest, and
shall be appointed as directors in that order until all of the director
positions are filled. Where the votes cast for candidates in descending
order are tied, which would otherwise cause the number of directors to
be exceed, the chairman or the meeting shall make the final decision.
The dismissal of directors
1. At every annual ordinary meeting, one third of the directors shall
retire form office. If the number of directors cannot be divided into exactly
three parts, they shall retire by the number nearest to one third, The directors
who retire from the position may choose to take the position again.
2. Aside form retirement upon due time, the directors may be
retire from office upon (1) death (2) resign (3) lack of qualification or
possess any characteristic prohibited by the law governing public
company limited (4) the resolution of the shareholders’ meeting to
resign (5) court order to resign.
3. Any director with an intention to resign should file a resignation
letter to the Company. The resign is effective since the date of filing
the resignation letter. The resigned director should inform the Registrar
for acknowledgement.
4. In case of vacancy in the Board of Directors for reason other
than the retirement by rotation, the Board of Director may elect a person
who has the qualifications and possesses no prohibited characteristics
prescribed by the law governing public company as the substitute director
at the next board meeting, by a vote of not less than three quarters of
the number or directors remaining, unless the remaining term of office of
the said director is less than two months. The substitute director shall
hold office only for the remaining term of office of the director he replaces.
5. The shareholders’ meeting may pass a resolution removing any
director from office prior to retirement by rotation, by a vote of not less
than three quarters of the number of shareholders attending the meeting
who have the right to vote and have shares totaling not less than half
of the number of shares held by the shareholders attending the meeting
and having the right to vote.
The composition and appointment of the Audit Committee
The Company’s Board of Directors shall appoint the Audit Committee
by electing a person who has the qualification prescribed by the
announcement of the Stock Exchange of Thailand at least 3 persons
and must be independent directors.
The composition and appointment of the Nomination and
Remuneration Committee
The Company’s Board of Directors shall appoint the Nomination and
Remuneration Committee by electing a person who is non-management
director at least 3 persons and at least a person must be independent director.
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง

กรรมการอิสระ

3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

กรรมการอิสระ

4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

5. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

6. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

7. นายพัฒนา สุคนธรักษ์

กรรมการ

8. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล

กรรมการ และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายงานพาณิชย์

9. นายสิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานพาณิชย์ (รักษาการแทน)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ คือ นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร)   
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั คือ นายประจักษ์ ตัง้ คารวคุณ และนายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ สองคนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษทั

The Company’s management structure comprises of the Board of Directors, the Audit Committee, and Nomination and Remuneration Committee
with the names and responsibilities as follow:
1. Board of Directors as of December 31, 2017
Name

Position

1. Mr. Chanin Yensudchai

Chairman of the Board of Directors and Independent Director

2. Dr. Vichit Yamboonruang

Independent Director

3. Mr. Chinawat Assavapokee

Independent Director

4. Mr. Prachak  Tangkaravakoon

Director

5. Mr. Vonnarat Tangkaravakoon

Director

6. Dr. Narongrit Tangkaravakoon

Director

7. Mr. Patana Sukontarug

Director

8. Mr. Narin Trisukosol

Director and Assistant Deputy Managing Director Commerce

9. Mr. Sirinat Chayanan

Director, Managing Director and Deputy Managing Director Commerce (Acting)

Mr. Thakerngbol Laobisuddhi is the Secretary to the Board of Directors. Please see more detail in Board of Director’s and Management’s Profile.   
The Authorised Signatory:
The authorised signatory comprises of Mr. Prachak Tangkaravakoon and Mr. Vonnarat Tangkaravakoon jointly sign with the company’s seal.
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- มี ห น้ า ที่ กำ � หนดนโยบายและแนวทางการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท
และควบคุมกำ�กับ ดูแลให้ฝ่า ยบริ หารดำ � เนิ นการให้ เ ป็ นไปตามนโยบายที่
กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
- คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำ�นาจ
ให้บคุ คลอืน่ ใดให้ด�ำ เนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบอำ�นาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำ�นาจดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การ
มอบอำ�นาจดังกล่าวจะต้องกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิด
ชอบของผู้รับมอบอำ�นาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อำ�นาจที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�นาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัท
- อนุมัติในหลักการจัดทำ�โครงสร้างองค์กร อำ�นาจบริหารองค์กร โดย
ให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การฝึกอบรม และการ
เลิกจ้างพนักงานบริษัท
- พิ จ ารณาการจั ด สรรและอนุ มั ติ ง บประมาณประจำ � ปี ที่ ก รรมการ
ผู้จัดการนำ�เสนอ

Authority and Responsibilities of the Board of Directors
- Operate the business in compliance with the laws, objectives,
Articles of Association, and the shareholders’ resolution with honesty
and protecting the Company’s best interest.
- Responsible for setting up the policy and direction of the
company: monitoring and supervising the management to effectively
carry out the mission in line with the policy and direction.
- The Board of Directors may appoint Managing Director or any
person to conduct the Company’s business under supervision of the
Board or may delegate authority to that person as it deems appropriate
and within an appropriate timeframe.  The Board may revoke or alter
that authority.  However, the delegation of authority from the Board to
the appointed person(s) will exclude the power to approve any related
transactions or any transactions that may have conflict of interests.
- Prescribe the company’s organization chart and management
process to include all details of the appointment, recruitment, training,
and the termination of the company’s employees.
- Consider the allocation and approve the Company’s annual
budget presented by the Managing Director.

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

กรรมการตรวจสอบ

3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2. The Audit Committee as of December 31, 2017
Name

Position

1. Dr. Vichit Yamboonruang

Chairman of the Audit Committee

2. Mr. Chanin Yensudchai

Member of the Audit Committee

3. Mr. Chinawat Assavapokee

Member of the Audit Committee

Mr. Thakerngbol Laobisuddhi is the Secretary to the Audit Committee.
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โครงสร้างการจัดการ
Management Structure

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

Authority and Responsibilities of the Audit Committee

- สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียง
พอ โดยการประสานงานกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละผู้ บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทำ �
รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่า
จำ�เป็นและเป็นเรื่องสำ�คัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลิกจ้าง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยคำ�นึงถึงความน่าเชือ่ ถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
และปริมาณงานตรวจสอบของสำ�นักงานสอบบัญชีน้นั รวมถึงประสบการณ์
ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�การตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยง
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษทั   ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมาย ด้ ว ย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- To ensure that the Company correctly and completely reports
its financial status by coordinating with the auditor and the management
responsible to prepare the financial reports both quarterly and annually.
The Audit Committee may request the auditor to review or audit any
transactions which are materially significant.
- To ensure that the Company has an effective and efficient
internal control and internal audit system.
- To ensure that the Company abide by the Securities Exchange
Act and rules and regulations of The Stock Exchange of Thailand or
other laws governing its operation.
- To consider, select, dismiss and propose the appointment of
the auditor of the Company and to consider the auditor’s compensation
by taking into account the credential, supporting staffs, capacity and
experience of the auditing office.
- To fully disclose information on related transactions and those
with potential conflicts of interest.
- To prepare Audit Committee report by disclosing in annual report
and certified by Chairman of Audit Committee.
- To perform any duty assigned by the Board of Directors with
the consent of the Audit Committee.

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. The Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2017
Name

Position

1. Mr. Chinawat Assavapokee

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

2. Mr. Vonnarat Tangkaravakoon

Member of the Nomination and Remuneration Committee

3. Dr. Narongrit Tangkaravakoon  
Member of the Nomination and Remuneration Committee
Mr. Thakerngbol Laobisuddhi is the Secretary to the Nomination and Remuneration Committee.
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โครงสร้างการจัดการ
Management Structure

ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
- กำ � หนดวิ ธี ก ารในการสรรหาบุ ค คลที่ เ หมาะสมมาเป็ น กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษทั ฯ แต่งตัง้ โดยคำ�นึงถึงความรู้ ความสามารถ ชือ่ เสียง ประสบการณ์ และ
เกียรติประวัตทิ ด่ี ี เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ และเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณา
- เสนอแนวทาง หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง โดยเชื่อมโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออุตสาหกรรมอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจน
เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำ�ปี
- ทบทวนและนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการให้ผล
ประโยชน์ตอบแทน ซึ่งต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำ�ธุรกิจของบริษัทฯ
- ดูแลให้มแี ผนผูส้ บื แทนตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงในตำ�แหน่งทีเ่ ฉพาะเจาะจง
มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา และมีการทบทวนอยู่เสมอ
- ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆ
ของผู้บริหารระดับสูง

4. ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์
2. นายสาธิต จิรกุลสมโชค
3. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
4. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล
5. นายชาญเดช ปั้นตระกูล  

4. The Company’s Executives as of December 31, 2017
Name
1. Mr. Sirinat Chayanan
2. Mr. Satit Jirakulsomchok
3. Mr. Thakerngbol Laobisuddhi
4. Mr. Narin Trisukosol
5. Mr. Chandech Pantrakul

Authority and Responsibilities of the Nomination and Remuneration
Committee
- Formulation of policy, criteria and method for proposing candidates
to the Board for consideration and appointment as directors, advisors,
members of Board Committees, and Managing Director before making
recommendation to the Board of Directors and shareholders.
- Recommend overall remuneration plans, policies, and practices
for the Board, Managing Director, advisors, and other committees
appointed by the Board of Directors, to enable remuneration and
benefits to be set commensurate with the duties and responsibilities,
and to advise clear annual performance assessment criteria
- Review and propose the remuneration plans that must conform
to the business’s strategies, for consideration and approval by the Board.
- Review, on a regular and continuing basis, the succession plan
for the particular position of executives
- Recommend the remuneration of the Company’s executives

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานพาณิชย์ (รักษาการแทน)
รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร และผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายงานพาณิชย์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Position
Managing Director and Deputy Managing Director Commerce (Acting)
Deputy Managing Director Operation
Deputy Managing Director Administration and Finance and Investor Relation Manager
Assistant Deputy Managing Director Commerce
Accounting Manager
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Dividend Policy

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไร
สุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ภาษี แ ละสำ � รองตามกฎหมาย ทั้ ง นี้ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้
นำ�ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำ�เนินงานและฐานะ
การเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำ�เนินการดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

Dividend payout policy is at a minimum of 40% of net profit
after tax and legal reserve. Declaration of the dividend shall take into
account the operating result, financial status, liquidity, business
expansion, and other factors related to the operation of the Company,
and under the conditions that maximize the benefit to the shareholders.

การควบคุมภายใน
Internal Control

คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารงาน ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สนิ การลดความผิดพลาด
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น การป้ อ งกั น ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ บริ ษั ท การจั ด การ
ด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการกำ�กับการดูแลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ได้ พ ยายาม
ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ บ ริ ษั ท มี ก ารปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามกฎ ระเบี ย บ
และข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ ก รรมการตรวจสอบทั้ ง 3 ท่ า นได้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม โดย
สามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ออก
เป็น 5 ส่วน ดังนี้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทถูกกำ�หนดขึ้นมาอย่างรอบคอบ
ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กร มีสาย
การบังคับบัญชา และการกำ�หนดอำ�นาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่าง
ชัดเจนตามแต่ละลำ�ดับขั้น เพื่อเอื้ออำ�นวยต่อการดำ�เนินงานให้บรรลุเป้า
หมายที่ตั้งไว้ และมีข้อกำ�หนดและบทลงโทษ ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้สื่อสารคู่มือจริยธรรมและจรรณยาบรรณให้พนักงาน
ทุกคนนำ�ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเน้นย้ำ�ในเรื่องของความซื่อสัตย์
สุจริต และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำ�คัญ
2. การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท กระทำ�โดยการประเมินความเสี่ยงใน
การประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำ�เสมอ
โดยคณะทำ�งานซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารในแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และ
กำ�หนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็น
แนวปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

The Board of Directors and management has continued to stress the
important of internal control, by emphasizing on the adequate internal
control system for business operation to maximize management as
well as assets monitoring, reduction in possible errors, the Company’s
damage prevention, financial management, risk management, operation
supervision, which reasonably ensure that the Company can operate
as expected and maximized the added value in long run. In addition,
The Board of Directors has made certain that all operations are within
the rules and regulations stipulated by the laws to prevent any possible
damage to the Company.
In the meeting of Audit Committee 2/2018 on February 22, 2018
there was an appraisal of the Company internal control sufficiency.
All the three members of Audit Committee joined in the meeting and
briefly voiced the opinion about sufficient internal control, which can be
segmented into 5 parts as follows:
1. Organization and Environment
The Company determines business goals which are accurate,
clear, possible and measurable. Moreover, A clear chain of command
and delegation of authority were defined to supports the goals. There
are regulations and penalties to prohibit executives and employees
from possible conflict of interest. The Company enforces its business
Code of Conduct to its employees and requires full compliance by
them. It continues to underline the importance of integrity and
accountability to stakeholders.
2. Risk Management
The Company always went through the risk assessment, both
internal and external business risks. The working group consists of the
Managing Director and executives related to the risk in each line of
duty. In each division and department, managers will analyze risk factors
and clearly define the acceptable level of risk for the on-going,
effective conducts.
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การควบคุมภายใน
Internal Control

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริ ษั ท มี กิ จ กรรมการควบคุ ม โดยใช้ ดั ช นี วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน (KPI)
มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับ
ผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการจัดทำ�คู่มือการกระจายอำ�นาจ
เพื่อกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และวงเงินอำ�นาจอนุมัติในแต่ละระดับ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำ�เอกสารที่เอื้ออำ�นวยให้มีการแบ่งส่วน
และบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกันทรัพย์สิน
ของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือนำ�ไปใช้ในทางไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกัน
ไม่ให้นำ�ประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มีกำ�หนดวิธีการเพื่อ
ให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการ
ที่รัดกุมเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีการทำ�ธุรกรรมกับกรรมการเพื่อป้องกัน
การถ่ายเทผลประโยชน์ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยกรรมการอิสระและ
ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำ�ธุรกรรม
ตามระเบี ย บของสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรฐานการบัญชี
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริ ษั ท จั ด ให้ มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
อย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร
อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ รายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึกสรุปความเห็นของกรรมการ เอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนและเป็น
หมวดหมู่ และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
5. ระบบการติดตาม
บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามผลการดำ�เนินงาน โดยเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจที่ได้ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่ำ�เสมอ โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องจัดทำ�รายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำ�คัญ จะต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความ
คืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว
ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท คื อ บริ ษั ท สำ � นั ก งาน อี ว าย จำ � กั ด ซึ่ ง เป็ น
ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปี 2560 ได้ให้ความเห็นในด้านเกี่ยวกับระบบ
การควบคุ ม ภายในว่ า  ในการตรวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท สำ � หรั บ ปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่
เพียงใดนั้น สำ�นักงานได้ประเมินระบบบัญชีและการควบคุมภายในของ
บริษัท โดยการทำ�ความเข้าใจระบบและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
รวมทั้งการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามระบบต่างๆ ซึ่งสำ�นักงาน
ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
สำ�คัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

3. Management Control
The Company has control activities by utilizing of Key Performance
Indicator (KPI) as instrument for planning and controlling. Separation of
duties and responsibilities were applied in creating the basis for checks
and balances. It also published the Manual of Authorities that included
the establishment of different level of approval authorities and monetary
limits, which were documented and clearly defined. Documents were
prepared for delegation of responsibilities as well as responsible persons
in case of mistakes and the Company’s assets being protected from
loss or improper utilization by several measurements. Company’s benefit
or opportunities were properly protected against exploitation.
Prescribed measures were implemented to ensure that the Company
complied with relevant laws and regulations. Control measures were
also in place to monitor all transactions with related parties such as
directors to prevent interests transfer. The controlling procedure shall
be done by passing those transactions through approval process of
independent directors or authorized persons, who are freely from
conflict of interests. Disclosure of related party transactions shall be
completed as in accordance with the regulations of the Securities and
Exchange Commission of Thailand (SEC), as well as the accounting
standard as designated by the Association of Accountants and Auditors
of Thailand.
4. Information and Communication
The Company provides enough information systems to ensure that
decisions of Directors and Management are made based on adequate,
accurate and reliable information. Directors’ opinions are recorded in
the minutes of meeting. Accounting documents are filed systematically
in accordance with the accounting system for the purposes of
business policy.
5. Monitoring
The Company uses a follow up system comparing each quarter’s
goal, which is examined by the internal audit, by reporting the performance
directly to the Audit Committee. When significant errors are encountered,
the Internal Audit must immediately inform the Committee concerned,
as well as the updated error correction report.
The Company’s auditor, EY Office Limited who has audited the
Company’s financial statements in 2017, expressed an opinion on the
report of accounting and internal control systems that the examination
of the Company’s financial statements for the year ended December
31, 2017 in conformity with the generally accepted auditing standards,
to opine that the financial statements present fairly the financial
positions and results of operations in accordance with the generally
accepted accounting principles. The auditor examined has the
effectiveness of the Company’s internal control and accounting system
by evaluating the system and environment of internal control as well as
sampling to examine the operation of various system. The examination
has led to opinion of financial statements, stating that there was no
essential issue or shortcomings of the Company’s internal control and
accounting system which will affect the financial statements as of
December 31, 2017.
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ทิ จ่ี ะนำ�องค์กรให้เติบโตด้วยความโปร่งใส และ
มีจริยธรรมอันดี อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำ�นึกให้พนักงานมีแนวทางใน
การปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า คูค่ า 
้ คูแ่ ข่งขัน สังคม เพือ่ นพนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรทีแ่ ข็งแกร่ง ทัง้ นีน้ โยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ตลอดจนคูม่ อื จริยธรรมสำ�หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
ได้ถกู เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษทั (www.sherwood.co.th) เพือ่ เป็นช่องทาง
ให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงได้ และในปี 2560 บริษทั ได้รบั การประเมิน
การกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลการประเมิ นบริ ษัทได้ รับคะแนนรวมอยู่ใ นเกณฑ์
“ดีมาก” (4 ดาว) สำ�หรับการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ในปี 2560 โดยสรุปดังนี้
1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษทั
ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของบริษัท คณะกรรมการ
บริษทั จึงส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน ตามสิทธิขน้ั พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำ�ไรของกิจการ การ
ได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หุน้ ควรได้รบั ทราบกฎเกณฑ์
และวิธกี ารในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละ
วาระก่อนการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามกรรมการใน
ทีป่ ระชุม  นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ตระหนักและให้ความสำ�คัญถึงสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ ไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั มีมติให้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีประจำ�ปี 2560
ในวันศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. โดยกำ�หนดสถานที่ประชุม
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกเพื่ออำ�นวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้
นอกจากนี้บริษัท ได้ดำ�เนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียด
ของวาระการประชุม เพือ่ พิจารณาเหตุผลความจำ�เป็น ผลกระทบทัง้ ด้านบวก
และลบในแต่ละวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะ
รูปแบบตามที่กฎหมายกำ�หนด รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ให้ผ้ถู ือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน พร้อมทั้งนำ�เสนอไว้บนเว็บไซต์
บริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมและได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์
รายวัน ก่อนวันประชุม และติดต่อกันไม่น้อยกว่า  3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้า 
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำ�เนินการให้ผู้
ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อกรรมการ
ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ บริษทั ได้
ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจน และโปร่งใส และได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอเพิม่ วาระการประชุม และเสนอรายชือ่
บุคคลเพือ่ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่ออำ�นวย
ความสะดวก และรวดเร็วแก่ผ้มู าลงทะเบียน นอกจากนี้บริษัทเปิดให้ผ้ถู ือหุ้น
ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทเปิดโอกาสให้ผ้ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบหนึ่งแบบใด

The Company realizes the importance of the Good Corporate
Governance and establishes the good governance policy, adhered in practice
for stakeholders. The Company trains all staffs to be consciously aware of
business ethic in treating customer, trading partners, competitors, society,
colleagues with virtue, transparent, as role model, social responsibility,
honesty, equality, right; and right of staffs, Directors, shareholders, trading
partners until it turn into the Company organization’s cultural strength. In
addition, the Good Corporate Governance Policy and Code of conduct
were publicized on Company’s website (www.sherwood.co.th) to stakeholders
can access it. In 2017 the Company was evaluated on Corporate
Governance by the Thai Institute of Directors Association (IOD). The score
was on “Very Good” (4 STAR) benchmark. The Company’s Corporate
Governance on 2017  detailed below:
1. Rights and Equitable Treatment of Shareholders
The Company’s Board of Directors is aware of ownership right in
controlling the company through appointment of the Board of Directors
to act on behalf of shareholders and maintains the right to determine
major change of the Company’s Board of Directors. Therefore, it seeks
to support shareholders to exercise their rights as bestowed upon by
the stipulated basic shareholders’ right which are the right to buy, sell, or
transfer stocks, sharing profit, receipt of adequate information regarding
the business, and the shareholders should learn about the rule and procedure
in attending the shareholders’ meeting and permitting adequate information for consideration before the meeting. This also includes the opportunity to query the Directors during the meeting. The Company’s Board
of Directors is aware and value the importance of shareholders’ right.
It seeks not to infringe upon or evict the shareholders’ right.
The 2017 Annual General Meeting of Shareholder was arranged
on 28 April 2017 at 10.00 am., while the venue was selected based
on the convenience of both shareholders and institutional investors.
Moreover, the Company proceeds to send the AGM invitation at least
14 days prior to the meeting and 30 days on Company’s website with the
details of meeting agenda, along with Directors’ opinions, the details of
agenda to consider the important reasons, positive and negative impact in
each agenda, authorization documents in formats as defined by laws, and
the map of place for meeting. The invitation was also announced through
daily newspaper for a minimum of 3 consecutive days, and 3 days before
the meeting day, to allow time for shareholders of the incoming meeting.
The Company proposed to shareholders can request for additional
meeting agenda, as well as nomination of candidate for the post of director
nominee in advance during on 20 November 2017 to 31 December 2017.
The Company established the transparent procedures and criteria and
publicized them on the company’s website and notified the shareholders
through the Stock Exchange of Thailand. However, there was no
shareholder who requested for additional meeting agenda and the
nomination of candidate for the director nominee.
For the registration for meeting, the Company will prepare to serve the
shareholders with the staffs and adequate number of computers that apply
barcode system to facilitate the shareholders who regist. Moreover, the
company will start to enroll at least 2 hours prior beginning of meeting and
continue to do so until the finish meeting. Any shareholder who is unable to
attend a meeting is entitled to appoint a representative, e.g., an independent
director or other person, to act as proxy, using the proxy form attached to
the notice of the meeting. The Company has prepared the proxy forms in
compliance with the speciﬁcations deﬁned by the Ministry of Commerce
whereby the shareholders can exercise their voting rights as wished. The
Company provided the duty stamp to be sealed on the proxy form without
charge. Shareholders who arrive after the meeting has commenced are able
to vote on the agenda item being considered provided that a resolution
is not yet made. Late-arriving shareholders shall constitute part of the
quorum starting from the agenda item for which they are in attendance
and can exercise their voting rights unless the meeting states otherwise.
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ทีไ่ ด้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้จดั ทําหนังสือมอบฉันทะ
ในรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกำ�หนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบ
ที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนด พร้อมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการให้ผ้ถู ือหุ้น
สำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ทีร่ บั มอบฉันทะ โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย นอกจากนี้ บริษทั ยังให้สทิ ธิ
แก่ผ้ถู ือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มี
การลงมติและนับเป็นองค์ประชุม ตัง้ แต่วาระทีไ่ ด้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีความเห็นเป็นอย่างอืน่
เมือ่ เริม่ การประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะชีแ้ จงวิธกี ารลงคะแนนและ
นับคะแนน โดยบริษัทได้แสดงขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงการสรุปผล
คะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุม ในการลงคะแนนเสียง บริษัท
ใช้ ร ะบบบาร์ โ ค้ ด เพื่อ ให้ ส ามารถตรวจนั บ คะแนนได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นคัดค้าน
หรืองดออกเสียง และ เพือ่ ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นวาระการเลือก
ตั้งกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับบริษัท ได้ขอให้ผ้ตู รวจสอบบัญชีเข้าร่วมตรวจนับและ
ยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง สำ�หรับผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละ
วาระ บริษัทได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย/คัดค้าน งดออกเสียง ในทันที
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำ�ดับวาระที่ได้
แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมิได้มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้ง
ให้ผ้ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผ้ถู ือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการ
พิจารณาวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำ�ถามเพิ่มเติม โดยมีประธานกรรมการ
ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านบัญชีการเงิน
ร่วมตอบคำ�ถาม อย่างไรก็ตามในการตอบคำ�ถามคณะกรรมการ ได้ยดึ ถือความ
เท่าเทียมของการให้ขอ้ มูลสารสนเทศเป็นสำ�คัญ
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับ
ทุกวาระเพื่อเป็นหลักฐาน คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการ
บริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่
รายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์
ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วัน หลังการประชุมเสร็จสิ้น นอกจากนี้บริษัท เผยแพร่ภาพและ
เสียงของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่
สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้
2. นโยบายต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญในเรือ่ งสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ และได้ก�ำ หนด
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นธรรมใน
คู่มือจริยธรรม นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งทั้งผู้บริหารและ
พนักงานบริษทั ทุกคนรับทราบและได้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดย
การดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของทุกกลุม่ ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
บริษทั มุง่ มัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชือ่ ถือได้และแน่วแน่
ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มฐี านะทางการเงินทีม่ น่ั คงอย่างยัง่ ยืน เพือ่ เพิม่
มูลค่าสูงสุดให้แก่ผ้ถู ือหุ้น โดยยึดมั่นในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
พนักงาน
บริษทั ตระหนักดีกว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษทั จึง
สนับสนุนการพัฒนาความรูค้ วามสามารถให้พนักงานทุกคน โดยการจัดอบรม

Prior to the meeting, the Chairman will start to explain the method of
voting and counting. The counting of vote will be illustrated and the results
of every step in the meeting room will also be summarized. In the voting,
the shareholders used barcode system to count vote more rapidly and
efficiently. The Company will collect the voting card only in case there is
shareholder who vote against or abstain from voting, and in the Board of
Directors’ election agenda, to be in line with the best practice of shareholders’
meeting, the Company proceeded the voting of Directors will be voting
for each Director. Moreover, the Company has requested an accounting
auditor to join the vote counting procedure and confirmed the result with
accuracy, transparency, and in accordance with the Company’s regulation.
For the result of voting in each agenda, the Company immediately
announced the result of vote in each agenda of each shareholder’s resolution
regardless of whether the vote result shows on outcome of agree or disagree.
The Board of Directors moderate the shareholders’ meeting according
the agenda announced earlier in the meeting’s invitation document, and
will not add any agenda to the meeting without informing shareholders in
advanced, so that the shareholders have enough time to study the information
of the operation performance to be considered in each agenda
adequately and suitably. In the meeting, the Board of Directors will allow
opportunity for shareholders to answer the inquiry, by having the Chairman,
Sub-committee chairman, managing director, senior executives in
accounting and finance to jointly answer. However, in replying to the
inquiry, the Board of Directors will adhere to the equal opportunity to
the Company’s information.
After the meeting, staffs will collect the voting card for all agenda to
evidence. Moreover, the Board of Directors arranges to have the accounting
auditor to witness the voting count for transparency. The Company’s
Board of Directors assigned the Company’s secretary to prepare and write
the meeting report with accuracy and complete, and the disseminate the
meeting report to all shareholders through investor relation website and the
Company also submitted the report to the Stock Exchange of Thailand
within 14 days after the date of meeting. Moreover, the Company also
broadcasts picture and sound of the shareholders’ meeting on the investor
relation website to allow interested shareholders to view the past meeting.
2. Role of Stakeholders
The Company has placed the importance to the rights of
all stakeholders in providing clear and fair guidelines for all groups
of stakeholders in the Code of Conduct. The Company’s executives
and employees have acknowledged and strictly respected the criteria
which covers key practices based on scope of responsibility of all
involved persons and on fairness. The Company carefully considered the
stakeholders’ legal rights to ensure all stakeholders were treated equally
and fairly. The Company’s treatment on its stakeholders were as follows:
Shareholders
The Company has conducts the business and respects the rights of
shareholders and equitable treatment with transparency, credibility and
determination in enhancing sustainable and secured financial position
to increase its share value.
Employees
As employees are a factor of growth, the Company always supports
personnel improvement both in-house and external training and takes care
of health and safety in work place. Employee remuneration committee was
set up to protect employees’ rights. In addition, it provided appropriate
and fair returns and welfare to all employees such as medical treatment
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ทัง้ ภายในและภายนอกให้กบั พนักงานตามความเหมาะสม รวมถึงการดูแลสุข
อนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ทั้งนี้บริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงาน มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ
รถรับ-ส่ง กิจกรรมวันเกิดพนักงาน มีสโมสรชมรมต่างๆ เพื่อให้พักผ่อน
หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกำ�หนด
ดัชนีช้ีวัดผลการดำ�เนิน งานของบริ ษัทและพนั กงานเป็ นประจำ � ทุ ก ปี เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อั น จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุ ด แก่ บ ริ ษัท และบรรลุ เ ป้ า หมายในการ
ดำ�เนินธุรกิจให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยดัชนีช้ีวัดผลการดำ�เนินงาน
ประกอบด้วย การวัดผลจากตัวเลขทางการเงิน และการวัดผลที่ไม่ใช่ตัว
เลขทางการเงิน นอกจากนี้ บริษทั จัดให้มกี องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ และสหกรณ์
ออมทรัพย์ขน้ึ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีฐานะมัน่ คงในระยะยาว
ลูกค้า
บริ ษัท มุ่ง มั่น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารให้
ดียง่ิ ขึน้ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ ทีค่ มุ้ ค่าในด้านราคา 
คุณภาพ และความปลอดภัย โดยผ่านขัน้ ตอนวิเคราะห์จากผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ ใน
ด้านเทคโนโลยีและการรักษาสิง่ แวดล้อม
คูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้
บริษทั ได้ปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำ�หนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอัน
จะทำ�ให้เจ้าหนีเ้ กิดความเสียหาย
บริษัท ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูล
ทีถ่ กู ต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน รวมถึงแลกเปลีย่ น
ความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใด ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ข้อตกลงทางการค้า
คูแ่ ข่ง
บริษัท ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อบังคับของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด ไม่
ล่วงละเมิดความลับ หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญา และไม่ท�ำ ลายชือ่ เสียงและความ
สัมพันธ์กบั คูแ่ ข่งทางการค้า
สังคม และชุมชน
บริษทั มีนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาของชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และจะคำ�นึงการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะยึดมั่นปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองทีด่ ี เคารพกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วนเพือ่
ให้เกิดความสงบสุขในสังคมและชุมชน
สิง่ แวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท จึงมีนโยบายให้
พนักงานพึงใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพือ่ เป็นการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต บริษัทได้จดทะเบียนเพื่อ
รับรอง ISO 14001 ซึง่ เป็นมาตรฐานสำ�หรับระบบบริหารสิง่ แวดล้อม
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญในเรือ่ งนี้ โดยดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างสม่�ำ เสมอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งด้านบวกและด้านลบ
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งทางเว็บไซต์
ของบริษทั เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั และ
ภาพลักษณ์ของบริษทั อย่างถูกต้อง

expenses, service buses, birthday parties, associations & assemblies for
relaxation and entertainment to pay back for employees’ full intention in
their performances. Moreover, employees are annually evaluated with Key
Performance Indicators (KPI) to motivate them who dedicate their
performance efficiently to lead a maximum benefits of the Company and
achievement of business targets. The Key Performance Indicators (KPI) of
the Company consist financial and Non-financial performance indicators.
However, the Company manages the provident fund and savings and
credit cooperative for employee in order to enrich their living and provide
security.
Clients
The Company has aimed to develop quality of its products and services
which worth the price, quality, safety, and also had been tested and proven
safe by the experts in both technology and environmental preservation.
Partners / Suppliers
The Company has provided fairly treatment with accountability
and transparency to its lenders in accordance with the stipulations of
contracts and financial obligations. It strictly avoided unfair conducts, and also
abstained from hidden information or facts that might cause damages
to the lenders.
The Company has compiled with trading terms and offered accurate
information in order to foster good relations and mutual understanding.
There were also exchanges of knowledge and the joint development of
goods and services in order to increase the value of those goods and
services. The Company would not demand, accept or consent to the receipt
of the other properties or benefits accruing outside trade agreements.
Competitors
The Company has strictly followed competition rules. The Company
will not spy on or fraudulently seek competitors’ secrets and not damage
its relationship with the competitors and their reputation.
Communities and Society
The Company has a policy to do business in a way that benefits
the economy and the society, aiming to create a balance between
business growth, community development, social development, and good
environmental practice. The Company aims to safeguard local customs
and to be a good corporate citizen by complying with applicable laws
and regulations.
Environment
The Company realizes to social and environment responsibilities.
The Company has policy to use resources efficiently and more efficiency.
The Company has already registered to ISO 14001 certification,
which is the standard for environmental management systems for
reducing of impact to environment.
3. Disclosure and Transparency
Valuing this matter, the Company ensured that information, financial or
non-financial whether positive or negative, was disclosed to shareholders
and stakeholders in a regular, complete, accurate, and timely manner
through various channels to provide equal access to information, including
the Company website, for precise knowledge and understanding about
the Company’s business and image.
The Company has assigned the “Investor Relations Department” to
communicate and provide information and news on the Company’s activities
to shareholders, analysts, and general public. Investors could contact the
department at Tel. 0-2320-2288 or via e-mail address: ir@sherwood.co.th
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อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้กำ�หนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ทำ�หน้าที่
ติดต่อสือ่ สารและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั แก่ผู้
ลงทุน ผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อ
หน่วยงานดังกล่าวได้ท่ี โทร. 0-2320-2288 หรือทีอ่ เี มล์: ir@sherwood.co.th
นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้ง
เบาะแสซึ่งระบุวิธีการและขั้นตอนในคู่มือ จริยธรรม นโยบายและระเบียบข้อ
บังคับ โดยได้ก�ำ หนดช่องทางให้พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส
การกระทำ�ผิด ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ มายัง
ฝ่ายเลขานุการบริษทั โทร. 0-2320-2288
อีเมล์: companysecretary@sherwood.co.th
ทัง้ นี้ หากฝ่ายเลขานุการบริษทั ได้รบั การแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด ข้อร้อง
เรียน หรือข้อเสนอแนะ เลขานุการจะดำ�เนินการรายงานเรือ่ งดังกล่าวไปยังคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาต่อไป ในปี 2560 บริษทั ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียน หรือ
การแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดใดๆเลย
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสาร
สนเทศทางการเงิน ทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวในรายงาน
ประจำ�ปีได้จดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีทเ่ี หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง
และประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจัดทำ� รวมทัง้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย
4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษทั ได้ก�ำ หนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์
ของกรรมการและผูบ้ ริหารโดยการแจ้งทุกท่านให้รบั ทราบ บทบาทภาระหน้าที่
ทีต่ อ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำ�รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำ�การหลัง
จากวันทีซ่ อ้ื ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ซึง่ บริษทั มีการแจ้งเตือนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับ
ทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำ�หนดรวมถึงบทกำ�หนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2535 และบริษัท
ได้ก�ำ หนดห้ามผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในกระทำ�การใดๆ ซึง่ เป็นการขัด
ต่อมาตรา 241 ของ พรบ.ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแล
อย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
กำ�หนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร รวมทัง้ กำ�หนดนโยบายและวิธกี ารดูแล ไม่ให้ผบู้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้องนำ�
ข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั ได้ทราบถึงรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างสม่ำ�เสมอ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยกำ�หนดราคาและเงือ่ นไขเสมือนการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก (Arm’s Length Basis) โดยรายการระหว่างกันทีม่ สี าระสำ�คัญจะเปิด
เผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำ�เป็น ในรายงาน
ประจำ�ปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในวาระใดทีก่ รรมการมีสว่ นได้สว่ นเสีย
ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบตั ติ ามนโยบาย โดยขอให้
กรรมการแจ้งต่อทีป่ ระชุมเพือ่ รับทราบ และงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ใน
วาระนัน้ ๆ

Moreover, The Company has whistleblowing and whistleblower
protection measures in the Code of Conduct. The company provided
a channel for the employees and stakeholders to report whistleblowing
or complaint:
Company Secretary
Tel. 0-2320-2288
e-mail address: companysecretary@sherwood.co.th.
If the company secretary receives the whistleblowing, He/she will
directly report to the Board of Directors. In 2017, The company has not
recieved any complaint or whistle blowing.
The Board of Directors is also responsible for the financial statements
of the Company and financial information appearing in the annual report.
The financial statements here in the annual report are prepared according
to generally accepted accounting principles in Thailand, using the accounting
policy that is suitable as practice regularly and with careful discretion
together with the best projections in the preparations, including disclosure
of the important data adequately in the added notice section supplementing
the financial statements.
4. Prevention of conflicts of interest and utilization of Internal
Information
The Company determined preventive measures to tackle the use of
inside information to benefit Directors and executives by announcing to
all parties concerned to be aware of role and duty to report the status of
security holding of each individual and spouse, children who holds security
whose ages are not considered sui juris and acknowledge the change in
security prepared report for each time there is buy, sell, transfer, or receive
of security to the Security Exchange Commission according to the Article
59 of Security Exchange Commission Act (B.E. 2535) within 3 days after
the date of purchase, sell, transfer, or receive the transfer of security. The
Company always alert in the meeting of Board of Directors. Moreover, the
Directors and management also acknowledge the duty and responsibility
as stipulated and penalty as stated in Security Exchange Commission
Act (B.E.2535), and the Company prohibited the management who know
the inside information of the Company to not violating article 241 of the
already-mentioned law, including the related regulation.
To prevent conflict of interest, the Board of Directors carefully supervised
when there is item that may result in conflict of interest, the Company
seeks to stipulate the policy and procedure of related item approval in
written form, including the policy and method of supervision so that the
management and related persons will not use inside information to their
own benefits, as follows:
The Board of Directors has learned of the items with conflicts of interest
and the connected transactions and has considered appropriately each
time. The Audit Committees will present to the Board of Directors regarding
the transactions that may have conflict of interest. It includes complying
with the criteria of the Stock Exchange of Thailand (SET) on the price
and item as if it were on an arm’s length basis. The detail, value, contract
partner, reason/necessity of such connected items that are essential shall
be disclosed in the annual report and the annual information form.
In the meeting of Board of Directors, should the Directors have interest
in the decision, the Chairman of the Board will request for Directors to
abiding to the regulation and have Director informed to the meeting and is
asked not to vote or voice opinion for the matter.
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บริษทั ได้ก�ำ หนดเป็นนโยบาย เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี จรรยาบรรณของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนข้อบังคับ
พนักงานเกี่ยวกับการกำ�หนดไม่ให้นำ�เอกสารหรือข้อมูลของบริษัท ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่ นตัว หรือนำ�ออกนอกบริษทั ก่อนได้รบั อนุญาต รวมทัง้ ห้ามนำ�ข้อมูล
งบการเงินหรือข้อมูลอืน่ ทีร่ บั ทราบเปิดเผยแก่บคุ คลภายนอกหรือผูท้ ม่ี ไิ ด้มสี ว่ น
เกี่ยวข้อง และห้ามทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบ
การเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ดังกล่าวถือเป็นการกระทำ�ผิดวินยั ของบริษทั
5. การป้องกันการต่อต้านทุจริต
บริ ษัท ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุณ ธรรมและต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั น
โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย ซึง่ บริษทั ได้มนี โยบาย
ในการต่อต้านการทุจริตไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร และประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานรับทราบ เพือ่ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ ในปี
2560 บริษทั ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตั เิ พือ่ การต่อต้าน
การทุจริตของภาคเอกชน พร้อมทัง้ บริษทั ได้จดั อบรมให้ความรูก้ บั พนักงานของ
บริษทั ในเรือ่ ง หลักเกณฑ์พน้ื ฐานของหลักการปฏิบตั ทิ ด่ี เี กีย่ วกับการต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน่ และเรือ่ งการประเมินความเสีย่ งและการจัดทำ�แผนบริหารความเสีย่ ง
6. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้ฝา่ ยบริหารจัดทำ� คูม่ อื จริยธรรม นโยบาย
และระเบียบข้อบังคับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำ�งาน สำ�หรับ
พนักงานที่เข้าใหม่ในแต่ละปีจะได้รับคู่มือดังกล่าวตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับ
บริษัททันที เพื่อให้พนักงานใหม่ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ
รวมทัง้ จรรณยาบรรณธุรกิจ และสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั
เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผูน้ �ำ มีการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ คูม่ อื จริยธรรม นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของ
บริษทั ไว้อย่างชัดเจนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจและ
ให้ความเห็นชอบในเรือ่ งต่างๆ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็นสำ�คัญ
การถ่วงดุลของกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร 7 ท่าน ซึง่ เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
- กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 2 ท่าน
บริษทั มีคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการชุดย่อย
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนคัดเลือกกรรมการจากผูท้ รง
คุณวุฒิท่มี ีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มี
คุณธรรม และมีประวัติการทำ�งานที่ไม่ด่างพร้อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้
กำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมี
กรรมการผูจ้ ดั การในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะ
กรรมการบริษทั ให้มหี น้าทีด่ แู ลการดำ�เนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษทั และ
การปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับ
นโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนด
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
กรรมการบริษทั มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามข้อบังคับของบริษทั และเมือ่
ครบวาระแล้วอาจได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้อกี   

The Company has the policy that set the guideline for the practice
of Corporate Good Governance, ethical practices of the Board of Directors,
including the regulation that prohibit the staff from taking Company’s
document or information for personal use, or bring outside the Company,
without asking for permission. This also includes exposure of financial
document or other related documents for outsider, and also prohibits the
trading activity within 1 month prior to public release of financial information.
f done so, the act can be considered “misconduct” to the Company’s rule
of conducts.
5. Anti-Corruption
The Company conducts business with adherence to ethics,
anti-corruption and responsibility for all concerned parties. Therefore the
Company has policy for anti-corruption and published to directors,
management and employees for practice guidelines. In 2017, the Company
signed to participate with the Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption and organized training courses, Basic
principles of good practice for Anti-Corruption, Risk assessment and
management planning to employees.
6. Code of Conduct
The Company has prepared the Code of Conduct for employees to
achieve operations. The new employee will receive the Code of Conduct
to learn and practice suitable on the first date of work.
7. Responsibilities of the Board
The structure of the Company Board
The  Board of Directors consists of business professionals with
experience and proven expertise from various fields. They understand what
their responsibilities are as company directors and what the nature of the
company’s business. The Board of Directors had assigned company’s
vision, mission, Corporate Governance policy, code of conduct, employee
manual. They are free to voice opinions and approve matters for the best
interest of the company.
Balance of authority
Presently, the Board of Directors comprises of 9 directors:
- 7 Non-executive directors who are 3 independent directors
- 2 Executive directors
The Company has 3 independent directors which are complied with the
criteria of the Securities and Exchange Commission that determine
independent director must be a minimum one-third of the Board of Directors.
The Nomination and Remuneration Committee selects directors from
qualified, visionary and ethical individuals of different professions. Duties
and responsibilities of all committees are clearly defined by the Board
of Directors. The Managing Director, in the capacity of the head of the
management, is appointed by the Board of Directors to oversee the conduct
of business and the operation of the company in order to achieve the goals
set and in accordance with the policies established by the Board of Directors.
Directorial term
Directors serve the term specified under the Company regulation.
They may be re-elected upon the completion of a term.
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็น
หน้าที่ เพือ่ รับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำ�เนินงานของบริษทั ได้ก�ำ หนดการ
ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกไตรมาส เลขานุการบริษัทจะส่ง
จดหมายเชิญประชุม พร้อมทัง้ ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครัง้
ก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเรือ่ ง เพือ่
พิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำ�หนด คณะ
กรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำ�ปีของบริษัทเป็นประจำ�ในช่วงสิ้นปี เพื่อให้
ฝ่ายบริหารใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานในปีถดั ไป อีกทัง้ ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษทั ทุกครัง้ คณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำ�เนินงานของบริษทั
เพือ่ ทบทวนทิศทาง และนโยบายให้เป็นไปตามทีว่ างไว้อยูเ่ สมอ นอกจากนีใ้ น
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั ซึง่ ทำ�หน้าทีป่ ระธาน
ทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผูบ้ ริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
พร้อมทั้งสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปราย
ให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย ในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ
เมือ่ สิน้ สุดการประชุม เลขานุการบริษทั เป็นผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ทำ�รายงานการประชุม
และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง
โดยเสนอให้ท่ปี ระชุมรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้
กรรมการบริษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิม่ เติมรายงานการประชุม
ให้มคี วามละเอียดถูกต้องมากทีส่ ดุ ได้
รายงานการประชุมทีไ่ ด้รบั การรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ
สำ�นักงานบริษทั และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสาร
แนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพือ่ สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
ในปี 2560 ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั จำ�นวน 9 ครัง้ โดย
องค์ประชุมในการลงมติไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำ�เนินงานของฝ่าย
จัดการ เพือ่ ให้มที ศิ ทางตามทีค่ ณะกรรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดภารกิจ เป้าหมาย
กลยุทธ์ แผนปฏิบตั งิ านและงบประมาณประจำ�ปี โดยให้รายงานความก้าวหน้า
ของผลการดำ�เนินงานของบริษทั ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
นอกจากนี้ ในกรณีทก่ี รรมการท่านใดมีการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์
ของบริษัท จะต้องส่งสำ�เนารายงานการถือหลักทรัพย์ท่ไี ด้ส่งให้กับสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท

The Board of Directors’ Meeting
The Board of Directors places great significance on its meetings, and
meeting attendance is regarded as a principal duty for each director, so
that the company’s important matters can be decided upon. The Company
usually pre-determines the dates and times of its quarterly meetings
throughout the year. The Company’s Secretary sends out invitations to
the meeting along with the agendas, the minutes of the previous meeting
and relevant documents to directors 7 days prior to the meeting for an
appropriate consideration. Every year the Board of Directors reviews and
approves the Mission, Vision, Core Values, the annual business plan
and budget to guideline management for the next year.  Moreover, The
Directors will consider the company’s performance to monitor carrying
out actions that are in line with the designated policies in the Board of
Directors’ meeting. The Chairman of the Board of Directors acts as the chairman
of the assembly. Directors are allowed to give their opinions freely and
welcomed to propose additional agendas and give their opinions openly.
At the end of each meeting, the Company’s Secretary is responsible
for preparing the meeting in writing, and having them endorsed by the
Chairman of Board of Directors. The minutes are presented to assembly
for certification as the first agenda of the following meeting. Directors can
give opinions and request amendments as necessary.
Certified meeting minutes are systematically kept at the office of the
company in electronic form, together with documents supporting each
agenda for ease of reference.
In 2017, the meeting of the Board of Directors was held 9 times.
The votes are more than two-third of all directors.    
The management is required to report progress and the performance
of the Company to the Board of Directors on a quarterly basis in order to
consider with annual target and strategies.
In the case where any director has a transaction involving the company
stock, a copy of the shareholding report filed to the Office of Securities
and Exchange Commission must be submitted to the Company’s
Secretary.
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เลขานุการบริษทั
บริษัท ได้แต่งตั้งบุคลากรซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่เี หมาะสม เป็น
เลขานุการบริษทั เพือ่ ให้การบริหารงานของบริษทั ดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
เลขานุการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำ�ปีของบริษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และแจ้ง
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงรายงาน
3. ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
4. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
		บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
		ภาวะผูน้ �ำ และวิสยั ทัศน์
บริ ษัท กำ � หนดให้ มีค ณะกรรมการของบริ ษัท ไม่ น้อ ยกว่ า  5 คน
คุณสมบัตขิ องกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
1. บรรลุนติ ภิ าวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความ
สามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำ�คุก โดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุกในความผิด
เกีย่ วกับทรัพย์ทไ่ี ด้กระทำ�โดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
คณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มัน่ ใจในการดำ�เนินงานของบริษทั ว่ามีการดำ�เนินงานที่
โปร่งใสมีผกู้ ลัน่ กรอง สอบทานและให้ค�ำ แนะนำ�อย่างรอบคอบ คณะกรรมการ
บริษทั จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ทำ�หน้าทีด่ งั กล่าว และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
มีขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดชัดเจน
และเป็นอิสระกัน เพือ่ ช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั 		
		 • คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 คน โดย
กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรูค้ วามเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำ�งาน
ด้านบัญชี หรือการเงินซึง่ เป็นทีย่ อมรับ  โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 8 ครัง้
		 • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั จำ�นวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไม่
เป็นผู้บริหารและมีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น
กรรมการอิสระ โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้
			

Company’s Secretary
The Company appointed the qualified person to take the duty of the
Company’s Secretary in order to ensure efficient compliance with the good
corporate governance principle.
The duties of this position are as follows:
1. To arrange and collecting document are as follows :
(A) Directors Register
(B) Notice of the Meeting of Directors, Resolution of the Board of
Directors’ Meeting and Annual Report
(C) Notice of the General Meeting of Shareholder and Minutes of
the General Meeting Shareholders
2 To keep the report of conflict of interest and re-inform when it changes
3. To perform other duties as required by the Capital Market
Supervisory Board
4. To perform other duties as assigned by the Board of Director
		 Roles, duties and responsibilities of the Board of Directors
		 Leadership and vision
The Board of Directors must be comprised does not lessthan
the number of five individuals. The required qualifications for each director
are as follows:
(1) An individual of juristic age
(2) Must not be bankrupt, incompetent or quasi-incompetent
(3) Must never be imprisoned by a final verdict in connection
with a fraudulent act
(4) Must never be handed punishment, removed from an
organization or a government office, in connection with
a fraudulent act
Sub-Committee
The Board of Directors has appointed sub-committee to help
assure shareholders of transparency and good corporate governance.
Sub-committees report directly to the Board of Directors. Sub-committees
of the company include the audit committee and the nomination and
remuneration committee. Their authority and responsibilities are independent
of each other for the purpose of corporate governance. 		
			 •		 The Audit Committee
The Audit Committee comprises three independent directors,
all of whom are well accepted and have a full understanding of, and
experience in, accounting or finance. In 2017, the meeting of the Audit
Committee was held 8 times. 		
			 • The Nomination and Remuneration Committee
The Nomination and Remuneration committee comprises
3 non-executive directors. The Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee is an independent director. In 2017, the
meeting of the Nomination and Remuneration Committee was held
4 times.
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		การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานทัง้ คณะตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ พิจารณาทบทวนผลงาน
ประเด็นและอุปสรรคต่างๆในระหว่างปีทผ่ี า่ นมา และเพิม่ ประสิทธิผลการทำ�งาน  
สำ�หรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการถูกประเมินโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ซึง่ การประเมินจะเชือ่ มโยงกับผลการดำ�เนินงาน งบประมาณ แผนงาน
ประจำ�ปี ของบริษัท ซึ่งผลการประเมินจะถูกนำ�ไปพิจารณากำ�หนดอัตราการ
ปรับขึ้นเงินเดือนประจำ�ปีและสวัสดิการระยะยาวของกรรมการผู้จัดการต่อไป
		 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
• ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท มีคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทน และ
มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และพิจารณาเปรียบ
เทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำ�
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำ�หรับการอนุมัติ โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ย
ประชุมเมือ่ มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และค่าตอบแทนรายเดือน
กรรมการทีเ่ ป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการก็จะได้คา่ ตอบแทนในการทำ�หน้าที่
ของคณะอนุกรรมการด้วย โดยได้รับเป็นเบี้ยประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการและได้จา่ ยไปเป็นจำ�นวนเงินทัง้ สิน้ 5,720,550 บาท โดยบริษทั ได้เปิด
เผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำ�ปี และแบบ 56-1
		 • ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละคน

			 Evaluation of the Board of Directors
In 2017, the Board of Directors made the performance evaluation
for reviewing performance, as well as issues and obstacles facing in the
past year. It also helps increase the operational effectiveness of the Board.
Moreover, the evaluation of the President is considered by The Nomination
and Remuneration Committee and the evaluation is related to annual
performance and plan of the Company. The performance appraisal
outcome, dictating the pay rise for the President, is presented to the Board
for further approval.
		 Remuneration of company directors and executives
		 • Remuneration of company directors
   
The Company have a nomination and remuneration sub-committee.
The amount of remuneration is determined by the committee in accordance
with the procedure established which bases upon the performance of the
Company and compares with other companies in the same industries and
proposed to shareholder meetings for their approval. Remuneration is
paid in the form of meeting allowance per attendance of each director
and monthly remuneration. Directors who are of a sub-committee are also
compensated for their duty as a member of sub-committee in the form
of meeting allowance per attendance. The annual shareholders general
meeting on April 28, 2017 has approved a total amount of 5,720,550 Baht
in remuneration for directors per year. Remuneration for each director is
detailed in the annual report and the 56-1 Form.
		 • Remuneration of company executives
			Company executives are remunerated according to company
policy and based on the company performance and their individual
performance.
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ตารางค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำ�ปี 2560 เป็นดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน
รวม (บาท)

1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
2. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง

345,000
330,000

3. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
4. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
5. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
6. นายพัฒนา สุคนธรักษ์
7. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ*
8. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล*
9. นายสิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์*
10. นายไพศาล พิพัฒนกุล**
11. นายวีระ ชินกนกรัตน์**
12. นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์**
รวม

180,000
180,000
270,000
180,000
135,000
-   
75,000
45,000
1,740,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ (บาท)
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

โบนัสจ่ายปี 2560 (บาท)

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัท

80,000
100,000

225,000
160,000

331,750
265,400

164,000
116,000
128,000
160,000
120,000
120,000
20,000
44,000
44,000
80,000
1,381,000

265,400
265,400
265,400
265,400

20,000
45,000
20,000
20,000

60,000

25,000
20,000

20,000

150,000

260,000

หมายเหตุ     *  กรรมการเข้าระหว่างปี
    **  กรรมการออกระหว่างปี

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย เบี้ยประชุมและโบนัสคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารรวมเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 15,585,817.76 บาท

หมายเหตุ    ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำ�หนด

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนอื่นๆ    
- ไม่มี -

265,400
265,400
2,189,550
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Table of the Remuneration for the Board of Directors and the Subcommittees in 2017
Name

Yearly Remuneration
(Baht)

1. Mr. Chanin Yensudchai
2. Dr. Vichit Yamboonruang

345,000
330,000

3. Mr. Prachak Tangkaravakoon
4. Mr. Vanarat Tangkaravakoon
5. Mr. Chinawat Assavapokee
6. Mr. Patana Sukontarug
7. Dr. Narongrit Tangkaravakoon*
8. Mr. Narin Trisukosol*
9. Mr. Sirinat Chayanan*
10. Mr. Phaisan Phipatanakul**
11. Mr. Veera Chinkanokrat**
12. Mr. Pravit Techavijit**
Total

180,000
180,000
270,000
180,000
135,000
-   
75,000
45,000
1,740,000

Meeting Allowance (Baht)
The Nomination and
Remuneration Committee

The Board of
Directors

80,000
100,000

225,000
160,000

331,750
265,400

164,000
116,000
128,000
160,000
120,000
120,000
20,000
44,000
44,000
80,000
1,381,000

265,400
265,400
265,400
265,400

20,000
45,000
20,000
20,000

20,000

150,000

260,000

Remuneration of Board of Directors and Audit Committee includes meeting fee and bonus
Total remuneration of management is Baht 15,585,817.76
Remark    management in accordance with the notification of the SEC

60,000

25,000
20,000

Remark   * Director appointed in 2017
** Director resigned in 2017

Remuneration of management includes salary, bonus, and provident fund contribution.
Other Remuneration
- No -

Bonus (Baht))

The Audit
Committee

265,400
265,400
2,189,550
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การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้
โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Audit
Committee Program (ACP), หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP), Director Certification Program (DCP), หลักสูตร  Role of the
Compensation Committee (RCC) และหลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP)  ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต
การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง
บริษัท ถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการสอบทานการบริหารงาน
ได้อย่างโปร่งใส ประธานกรรมการเป็นผู้นำ� และเป็นผู้ควบคุมการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุน
และผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งคำ�ถาม
ที่ สำ � คั ญ ต่ า งๆ หารื อ ช่ ว ยเหลื อ แนะนำ � และสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
ของฝ่ายจัดการ ผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำ�เสมอ แต่จะไม่เข้าไป
ก้ า วก่ า ยในงานประจำ � ที่ ฝ่ า ยจั ด การมี ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล และมี
กรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ กรรมการผู้จัดการได้รับมอบ
อำ�นาจให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามอำ�นาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ที่ได้กำ�หนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้จะเห็นว่าอำ�นาจของคณะกรรมการและ
ฝ่ า ยจั ด การ ได้ มี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งชั ด เจนไม่ ก้ า วก่ า ยต่ อ
กัน นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่บริษัท
อื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในด้าน
การดำ�เนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำ�กับดูแล มีการกำ�หนด
อำ�นาจการอนุมัติตามระดับต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม
โดยบริษัทได้จ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำ�กัด เพื่อทำ�หน้าที่ตรวจ
สอบภายในการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าได้ดำ�เนินการตามแนวทางที่กำ�หนดอย่างมีประสิทธิผล
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน สามารถทำ�หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล
ได้อย่างเต็มที่ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และบริษัท
ได้มีการทบทวนและกำ�หนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติ
ที่มีนัยสำ�คัญ
โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วาม
เห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปี และ
แบบ 56-1 แล้ว

Development programs for company directors and executives
The Company places great importance on helpful seminars and
training programs that will help directors and executives to perform
better in their positions. Selected company personnel attended the
Audit Committee Program (ACP), the Director Accreditation
Program (DAP), the Director Certification Program (DCP), the Role of the
Compensation Committee (RCC) and the Role of the Chairman
Program (RCP) by the Thai Institute of Directors (IOD), as well as other
mini courses which contribute to their performance of directorial duties.
We will continue to enroll our directors in future IOD courses.
Combination or separation of positions
The Company has made this a policy that the Chairman of the
Board of Directors shall not be the same individual who positions as
the Managing Director, to ensure the check and balance and, so,
made reviewing of work more transparent. The Chairman takes the
lead in defining company policy under the strategies jointly considered
and established by the Board and the management and ensures that
the Board meetings are successfully conducted. In each meeting, all
Directors are urged to actively participate, as well as raising essential
questions. Directors also occasionally meet to advice and support the
business management with the managing director. At the same time,
the Board is to stay away from routine day-to-day operations or business
activities responsible by management, where the managing director is
the head of the management team. Managing director then effectively
authorizes and empowers the high executives the tasks which are
clearly marked in term of line of duty and responsibility. Therefore, the
authority and role of the Board and that of the management are clearly
defined and separated. Moreover, the Managing Director does not take
position as a director of the other companies in order to operate the
management efficiency.  
Internal control and risk management system
The Board of Directors appreciates the importance of the control
system in the operation, the finance and the governance. The authority
to give approvals is assigned to staff of different levels, with an internal
audit unit in place to monitor the functioning of this system. The Company
has been serviced by Dharmniti Internal Audit CO.,LTD  who is an internal
audit unit of the company, to audit and control operating system of the
company. This internal audit unit is independent in its tasks and with absolute
check and balance capability. The internal audit unit is required by the
Board of Directors to report directly to the Audit Committee and the Managing
Director. The Audit Committee is in charge of ensuring the suitability and
the efficiency of the internal control system. Measures are in place to
mitigate risks and these are reviewed regularly, based on warning signs
and significant anomalies.
In summary, the Audit Committee and the Board of Directors agreed
that the internal control system of the company is suitable and sufficient.
The report of the Audit Committee can be found in the annual report
and the 56-1 form.

43
SHERWOOD
CHEMICALS

Public Company Limited

Annual Report 2017

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
Management’s Discussion and Analysis

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2560 บริษทั มีรายได้จากการขายรวมทัง้ สิน้ 1,385.39 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
12.16 จากงวดเดียวกันของปีกอ่ นทีม่ รี ายได้จากการขาย 1,235.17 ล้านบาท โดยมี
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุม่ รักษาเนือ้ ไม้จ�ำ นวน 118.54 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.56 ของรายได้จากการขายรวม รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุม่ กำ�จัดแมลงจำ�นวน
1,032.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.52 ของรายได้จากการขายรวม รายได้
จากผลิตภัณฑ์กลุม่ ทำ�ความสะอาดจำ�นวน 192.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
13.93 ของรายได้จากการขายรวม และรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ จำ�นวน
41.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.99 ของรายได้จากการขายรวม ทัง้ นีก้ ารเพิม่ ขึน้
ของรายได้จากการขายเมือ่ เทียบกับงวดเดียวกันของปีกอ่ นมาจากปัจจัยหลัก 3 ประการ
คือ ยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ การกระจายสินค้าในห้างโมเดิรน์ เทรดและ
ร้านสะดวกซือ้ ทีด่ ขี น้ึ และการเติบโตของยอดขายตลาดส่งออกต่างประเทศ
ต้นทุนขายรวมของบริษัท ในปี 2560 เท่ากับ 863.30 ล้านบาทหรือคิดเป็น
อัตราส่วนต้นทุนขายรวมต่อรายได้จากการขายรวมทีร่ อ้ ยละ 62.31 ต้นทุนขายรวม
ในงวดเดียวกันของปีกอ่ นเท่ากับ 758.89 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 61.44 ของ
รายได้จากการขายรวม บริษัทมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำ�มันที่เพิ่มขึ้น
และราคาวัตถุดบิ สารกำ�จัดแมลงทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ประกอบกับมีการจัดโปรโมชัน่ รายการ
แถมสินค้าพ่วงกับสินค้าปกติเพิม่ มากขึน้
บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 196.19 ล้านบาท
และ 179.42 ล้านบาทตามลำ�ดับ ค่าใช้จา่ ยในการขายในปี 2560 สูงกว่างวดเดียวกัน
ของปีกอ่ นร้อยละ 9.35 มีสาเหตุหลักมาค่าโฆษณาและจากการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เพือ่ ช่วยในการกระตุน้ การขาย ค่าใช้จา่ ยในการบริหารเพิม่ ขึน้
1.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.35 เนือ่ งจากจำ�นวนพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับ
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต
กำ�ไรสุทธิรวมของบริษทั ในปี 2560 เท่ากับ 176.96 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรา
กำ�ไรสุทธิรอ้ ยละ 12.77 และเมือ่ เทียบกับงวดเดียวกันของปีกอ่ นซึง่ เท่ากับ 154.92
ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำ�ไรสุทธิรอ้ ยละ 12.54 ของรายได้จากการขาย กำ�ไรสุทธิ
รวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.22 มีผลหลักมาจากยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้
ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 1,095.50 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2559 จำ�นวน 154.49 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.42 โดยมี
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนมีมลู ค่า  768.37 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.14
ของสินทรัพย์รวมและ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่า  327.13 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.86 ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 163.69 ล้านบาทหรือร้อยละ 27.07 มีสาเหตุหลัก
มาจากเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น 159.17 ล้านบาทหรือร้อยละ 66.57
ได้มาจากกิจกรรมการดำ�เนินงาน และลูกหนีก้ ารค้าลดลง 3.78 ล้านบาทหรือร้อยละ
2.25 มาจากการปรับลดเครดิตเทอมของลูกค้าตัวแทนจำ�หน่ายรายหนึ่ง สินค้า
คงเหลือลดลง 6.24 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.26 จากการลดลงของสินค้าคงคลัง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 9.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.74 มีสาเหตุหลักมาจาก
ค่าเสือ่ มราคาเครือ่ งจักรอุปกรณ์และค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีหนีส้ นิ รวมทัง้ สิน้ 266.35 ล้านบาทเพิม่ ขึน้
จากสิน้ ปี 2559 จำ�นวน 42.43 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 18.95 เนือ่ งจากเจ้าหนี้
การค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการสั่งซื้อวัตถุดิบสารกำ�จัดแมลงจากต่างประเทศ
เพิม่ ขึน้ เพือ่ ป้องกันวัตถุดบิ ขาดสต็อก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีสว่ นผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ สิน้ 829.15 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2559 จำ�นวน 112.05 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 15.63 โดย
เป็นผลมาจาก 1) กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปีจ�ำ นวน 179.55 ล้านบาท 2) การจ่าย
เงินปันผลจำ�นวน 67.50 ล้านบาท
สภาพคล่องและงบกระแสเงินสด
บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิทไ่ี ด้จากกิจกรรมการดำ�เนินงานในปี 2560 จำ�นวน
241.52 ล้านบาทประกอบด้วยกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์และหนีส้ นิ การดำ�เนินงานจำ�นวน 249.50 ล้านบาท สินทรัพย์จากการดำ�เนิน
งานเพิม่ ขึน้ 3.64 ล้านบาทและหนีส้ นิ จากการดำ�เนินงานเพิม่ ขึน้ 36.21 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 76.60 ล้านบาทในเงินลงทุนชัว่ คราวและค่าซือ้
เครือ่ งจักรอุปกรณ์ และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 67.50 ล้านบาท
ซึ่งมาจากการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ
ต้นปีเท่ากับ 136.12 ล้านบาท ทำ�ให้บริษทั มีเงินสดคงเหลือ ณ 31ธันวาคม 2560
จำ�นวน 233.94 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2560 สูงกว่า
ปี 2559 โดยอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 2.90 เท่าเป็น 3.09 เท่า  และ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิม่ ขึน้ จาก 1.96 เท่าเป็น 2.27 เท่า  สาเหตุทเ่ี พิม่ ขึน้
เนือ่ งจากเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราวทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมาก

Operating Performance
In 2017, the Company had sales revenue totally Baht 1,385.39 million,
which was 12.16 percent increased from 2016 that had sales revenue totally
Baht 1,235.17 million. It could be classified as Baht 118.54 million from sales
revenue of wood preservative product group or equivalent to 8.56 percent of
total sales revenue, Baht 1,032.39 million from sales revenue of insecticide
product group or 74.52 percent of total sales revenue, Baht 192.99 million
from sales revenue of cleaning product group or 13.93 percent of total sales
revenue, and Baht 41.46 mil ion from sales revenue of other product group or
2.99 percent of total sales revenue. For the higher sales revenue when comparing
to 2016, it mainly comes from 3 factors comprising of higher sales of new
products, better distribution of product in Modern Trade and convenient store
channel, and the expansion in export businesses.
Total Cost of Sales of the Company for 2017 were Baht 863.30 mil ion or
equivalent to 62.31 percent of total sales respectively. Total Cost of sales for
2016 were Baht 758.89 mil ion or 61.44 percent of total sales. The Company
had higher percentage Cost of Sales due to the oil price increased, the price
of insecticide active ingredient has increased, and also the increase in the
promotional on-pack premium campaigns compared to last year.
The Company had Selling expenses in 2017 and 2016 equal to Baht
196.19 mil ion and Baht 179.42  mil ion respectively. The Selling expenses were
9.35 percent increased due to the increase of advertising and promotional
expenses in order to promote sales in the market. The Baht 1.42 million of
administrative expenses increase or 1.35 percent resulting from the increase in
number of staffs in order to support future business expansion.
For 2017, the Company’s net profit was Baht 176.96 mil ion, or 12.77 percent
net profit margin. Net profit was increased comparing with the same period in
last year that was Baht 154.92 mil ion or 12.54 percent of sales. Total net profit
has increased 14.22 percent mainly due to the increase in sales revenue.
Financial Position
As of December 31, 2017, the Company had total assets of Baht 1,095.50
mil ion. It had increased from the end of 2016 by 16.42 percent or Baht 154.49
mil ion. Total asset consists of (1) Baht 768.37 mil ion of current assets or 70.14
percent of total assets and (2) Baht 327.13 mil ion of non-current asset or 29.86
percent of total asset.
Current assets had increased Baht 163.69 mil ion or 27.07 percent mainly
due to the increase in cash and short-term investment of Baht 159.17 million
or 66.57 percent. Accounts receivable decreased by Baht 3.78 mil ion or 2.25
percent due to the credit term reduction in one of the distributor. Inventories
decreased by Baht 6.24 mil ion or 3.26 percent due to the management of stock
cover day. Non-current assets had decreased Baht 9.20 mil ion or 2.74 percent
mainly due to depreciation of machines and equipments as well as amortization
of intangible asset.
As of December 31, 2017, total liabilities were Baht 266.35 million.
It increased by 18.95 percent or Baht 42.43 mil ion from the end of 2016 due
to the increase of trade payable from raw material insecticide abroad in order
to avoid inadequate stock.
As of December 31, 2017, total shareholders’ equity was Baht 829.15 mil ion,
which increased by Baht 112.05 mil ion from the end of 2016 or 15.63 percent,
due to 1) Total comprehensive income in 2017 amounting Baht 179.55 mil ion,
2) Dividend payment amounting Baht 67.50 mil ion.
Liquidity and Cash Flows
The Company had net cash from operating activities in 2017 amounting
Baht 241.52 mil ion, comprised of profit from operating activities before change
in operating assets and liabilities amounting Baht 249.50 mil ion, and asset from
operation increased by Baht 3.64 mil ion, while liabilities from operation increased
by Baht 36.21 mil ion. Net cash used in investment was Baht 76.60 mil ion for
short-term investment and purchase of machines and equipments. Net cash
used by financing activities was Baht 67.50 million, comprised of dividend
payments. As of January 1, 2017, the company had cash and cash equivalents
amounting Baht 136.12 million, net cash as of December 31, 2017 was
Baht 233.94 mil ion.
Liquidity ratio and quick ratio in 2017 was higher than that in 2016.
The liquidity ratio was increased from 2.90 times to 3.09 times and the quick
ratio was increased from 1.96 times to 2.27 times as a result of the increase
in cash and short-term investments.

44
รายงานประจำ�ปี 2560

รายการระหว่างกัน
Related Transactions

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการที่
สำ�คัญ

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)
ความจำ�เป็นในการทำ�รายการ
ปี 2560 ปี 2559

นโยบายการกำ�หนดราคา

กลุม่ บริษทั ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้
จำ�กัด :

1. บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) รายได้จากการขาย
จำ�กัด (มหาชน) (TOA)
   - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือถืออยู่
     ร้อยละ 69.41 ของบริษัท
   - มีผู้บริหารจาก TOA เป็น
     กรรมการบริษัท 2 ท่าน

ลูกหนีก้ ารค้า

2. นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ  
ค่าใช้จ่าย
   - เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ค่าที่ปรึกษา
     ของบริษทั ในสัดส่วนร้อยละ 0.16
   - เป็นกรรมการของ TOA

444
96.74

-

412

เป็นรายการค้าตามปกติ โดยที่
TOA ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท
เพือ่ ไปกระจายต่อตามร้านค้า
87.85 เครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง
ปลีก-ย่อย ทัว่ ประเทศ

เป็นราคาขายถึงผูแ้ ทนจำ�หน่ายซึง่ เท่ากันทุกราย
ยกเว้นผลิตภัณฑ์กลุม่ เชนไดร้ทส์ เตดฟาสและ
เชนไดร้ทร์ กั ษาเนือ้ ไม้ท่ ี TOA ซือ้ จากบริษทั ใน
ราคาต่�ำ กว่าทีข่ ายให้กบั รายอืน่ ๆ ซึง่ เป็นตาม
โครงสร้างราคาเดิมทีต่ กลงกันตัง้ แต่ชว่ งทีย่ งั เป็น
กิจการของบริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จากการ
ที่ TOA เป็นผูเ้ ปิดตลาดให้กบั ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
และมียอดขายสูงทีส่ ดุ
สำ�หรับส่วนลด TOA ได้รบั ส่วนลดเป้าการขาย
(Target Rebate) สำ�หรับผลิตภัณฑ์กลุม่ เชนไดร้ท์
สเตดฟาสและเชนไดร้ทส์ เปรย์ในสัดส่วนสูงกว่า
ผูแ้ ทนจำ�หน่ายรายอืน่ โดยมีเป้าการขายเพือ่ ให้
ได้สว่ นลดทีส่ งู กว่ารายอืน่ เช่นกัน  เนือ่ งจากเป็น
ผูแ้ ทนจำ�หน่ายทีม่ ปี ริมาณการซือ้ สูงทีส่ ดุ

0.24

เพื่อให้คำ�ปรึกษาด้านการเงิน 20,000 บาทต่อเดือนสำ�หรับให้เวลาการ
ทำ�งานเดือนละประมาณ 10 ชัว่ โมง สัญญา
มีอายุ 1 ปี บริษัทสามารถต่ออายุสัญญา
ได้ โ ดยแจ้ ง ให้ ท่ีป รึ ก ษาทราบล่ ว งหน้ า เป็ น
ลายลั ก ษณ์ อัก ษรภายใน 30 วั น นั บ จาก
วันที่สัญญาสิ้นสุด

บริษัทย่อย (อัตราส่วนร้อยละ 50) :
1. บริษทั เชอร์วด้ ู เคมิคอล ออสตราเลเซีย จำ�กัด    รายได้จากการขาย   

   -  บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 50
   -  มีกรรมการร่วมกัน

รายได้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้า

123
2
21.20

103 เป็นรายการค้าตามปกติ โดยที่
2
เชอร์วดู้ เคมิคอล ออสตราเล
52.41 เซีย ซือ้ ผลิตภัณฑ์จากบริษทั ฯ
เพื่อไปกระจายต่อให้กับร้าน
ค้ า และตั ว แทนจำ � หน่ า ยใน
ประเทศออสเตรเลีย

เป็นราคาขายตามฐานราคาเดิมที่บริษัทฯ
เคยส่งออกไปขายให้ลูกค้าในต่างประเทศ
Credit term 120 วันเและหากได้รบั ชำ�ระจาก
ลูกค้าต่างประเทศเร็วก็ให้รบี ชำ�ระเข้ามาให้กบั
บริษทั ฯ ก่อน
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Persons who have potential conflict
of interest and Type of connection

Type of
inter-transaction

Value of transaction
(Million Baht)
2017
2016

Reasons

Pricing policy

TOA Venture Holding :
Sale Revenues
1. TOA Paint (Thailand) PCL. (TOA)
   - Major shareholder 69.41% (after IPO) Account Receivables
   - 2 members from TOA’s management
     team are also Directors of the Company

2.  Mr. Vanarat Tangkaravakoon
    - Director of Company and
      shareholder 0.16%
    - Director of TOA

Advisory Fee

444
96.74

-

Subsidiary (50% shareholding) :
1. Sherwood Chemicals Australasia Pty. Ltd. Sale Revenues
   -  SWC owns 50% shareholding
Other income
   -  Has common directors
Account Receivables

Normal transacting practice,
with the purchase of Insecticide
and Wood Preservative product
87.85 categories by TOA to further
distribute among retail stores

Selling Price:
- Selling prices for other products are equal for
every distributor.
- The purchase price of Chaindrite Stedfast and
Chaindrite Wood Preservative groups given to
TOA is lower than those of other distributors, due
to the original price structure set by the
former owner, The Shell Company of Thailand
Limited. TOA was the first and foremost to
introduce this type of products to the market
and has achieved the highest sales volume.
Rebate:
- Regarding rebates, TOA receives higher rate
of Target Rebate in the Chaindrite Stedfast and
Chaindrite Spray categories than other distributors,
due to its highest purchase volume, and hence,
higher Sales Target.

0.24

Baht 20,000 per month advisory fee, for
the work of approximately 10 hours per
month for 1 year and be able to revalidate
with written notice within 30 days prior
the expiration date.

412

For financial advisory

Efficiency development policy

123
2
21.20

103 Normal transaction practice -  Selling prices are similar to the level where
by which Sherwood Chemicals the Company used to export to foreign
2
52.41 Australasia purchase Insecticide customers.
product to further distribute to - 120 days as credit term or sooner
customer in Australia
when foreign customers make payment.
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of The Audit Committee

คณะกรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน
โดยมี ดร. วิ ชิ ต แย้ ม บุ ญ เรื อ ง เป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชนินทร์ เย็นสุดใจ และชินวัฒน์ อัศวโภคี เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ในรอบปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระ
จำ�นวน 8 ครัง้ โดยมี ผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริหารระดับสูงทางด้านบัญชีและการเงิน และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นทีม่ สี าระสำ�คัญดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 ของบริษัทก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนและผู้ใช้งบ
การเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข ในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อรับฟังความคิดเห็น
รับทราบข้อสังเกตของแต่ละฝ่าย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงต่างๆ ที่กระทบ
ต่องบการเงิน ที่เป็นสาระสำ�คัญ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายทางบัญชีการเงิน ร่วมกับ
ผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่
ทบทวนนโยบาย และการปฏิบตั ทิ างด้านบัญชี การประมาณการ และกำ�หนด
ตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้สามารถวัดผลการดำ�เนินงานของบริษัทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานแผนการตรวจสอบประจำ � ปี
พ.ศ. 2560 รับ ทราบรายงานผลการตรวจสอบของหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายใน และข้ อ เสนอแนะ แนวทางการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขระบบการควบคุ ม
ภายใน เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ โดย
สอดคล้องกับความเสี่ยง และลักษณะของธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบยัง
ได้ร่วมสอบทานแผนการตรวจสอบประจำ�ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งกำ�หนดบนพื้น
ฐานของการตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบต่องบ
การเงิน และการดำ�เนินงานของบริษัทเป็นหลัก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  การจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดต่างๆ ของหน่วยงานกำ�กับดูแล นอกจากนั้น ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท ไม่มีรายการที่กระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระ
สำ�คัญ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี
2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด คนใดคนหนึ่ง
ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี จึงได้
นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและกำ�หนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำ�นวน 1,300,000 บาท โดยไม่มีค่า
บริการอืน่ ๆ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้พจิ ารณาและอนุมตั ติ อ่ ไป
   (ดร. วิชิต  แย้มบุญเรือง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
   (นายชนินทร์  เย็นสุดใจ)
     กรรมการตรวจสอบ

                  (นายชินวัฒน์ อัศวโภคี)
        กรรมการตรวจสอบ

The Board of Directors of Sherwood Chemicals Public Company Limited
resolved in the appointment of the Company’s Audit Committee which
consists of three individual – Mr. Vichit Yamboonruang, Committee
Chairman, Mr. Chanin Yensudchai and Mr. Chinawat Assavapokee,
Committee Members. Each of the Committee are independent director.
In 2017, the Audit committee held 8 meetings among committee
members, and higher management in the areas of accounting and
finance, internal audit, and accounting audit. The issues of discussion
are as follows:
The Audit Committee has reviewed financial statement on a quarterly
basis and annual financial report for the year 2017 of the Company
prior to submitting the document to ensure the financial report is
conducted in accordance with generally accepted accounting standard.
This only includes a proper, adequate, timely release of financial
information, through cooperative meeting among accounting audit,
management, accounting department, and internal audit team to consider
financial report on quarterly basis and annual financial report to enquire
complete, correct, and proper openness, as well as the adjustment of
item that might affect the financial report in an important way.
The Audit Committee has undertaken the review of financial and
accounting review jointly with accounting audit, management, accounting
and financial department, internal audit team to review accounting
policy and practices, estimation, and determination of business key
index to allow a measurable operating outcomes in a clearer manner.
The Committee has reviewed the operational audit plan for the year
2017. The Committee acknowledged and recommended guideline to
solve the weak spot in internal control system to allow better and more
effective internal audit. The Committee also jointly reviewed the plan
for annual audit for the year 2018 which determined the risk that may
occur and could directly affect financial statement and the Company’s
operation.
The Audit Committee agreed that the preparation and exposure of
Company’s financial information are correct, complete and reliable. The
Company has also performed in accordance with regulations stipulated
by authority. Moreover, the Company’s internal control system has no
items that may be affected significantly and all mentioned matters have
already been reported to the Company’s Board of Directors.
The Audit Committee has considered and proposed to the Board of
Directors that Mr. Supachai Phanyawattano (Certified Public Accountant
No.3930) and/or  Ms. Krongkeaw Limkittikul (Certified Public Accountant
No.5874) and/or  Mr. Natthawut Santipet (Certified Public Accountant
No.5730) by appointing any one of the following auditors from the EY
Office Limited be nominated as the Company’s auditor for the year
2018 and also considered the remuneration with the total audit fee of
Baht 1,300,000 which excludes the non-audit fee at the annual
general meeting of shareholders.
       

(Mr. Vichit Yamboonruang)
        Chairman of Audit Committee

  (Mr. Chanin Yensudchai)
Mr. Chinawat Assavapokee)        
Member of Audit Committee               Member of Audit Committee
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เชอร์วู้ด
เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรอง
ทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ
และใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งระมั ด ระวั ง และประมาณการที่ ดี ที่ สุ ด ในการจั ด ทำ �
รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และให้มีการ
ดำ�รงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่ น ใจได้ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ลว่ า  ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี มี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและ
เพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ทำ�หน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของระบบงานทางการเงิน
สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบ
การบริหารความเสี่ยง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีแล้ว
งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัท
ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ
และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบ
บัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล
ได้ว่างบการเงินของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

The Company board is responsible for financial statement of Sherwood
Chemicals Public Company Limited including financial information
presented in an annual report. The financial statements have been
prepared in conformity with generally accepted accounting principles.
The Company chooses the most appropriated accounting practice
and uses it as a standard practice. The practice is ensured an ample
extent to which information disclosed for the benefit of shareholders
and investors.
The Company board organizes all effective risk management
system and internal control system. This is to ensure accuracy,
completeness, and sufficient information of the financial statement and
to prevent any corruption.
The Company board has appointed an Audit Committee to responsible
to an auditing process for financial statement, internal checking and
monitoring, and risk management system. The Audit Committee’s
report is presented in the annual report.
The Company’s financial statements have been audited by
the EY Office Limited. Along the auditing process, the Company gave a
full support or required documents. The auditor’s report on auditing
matter is presented in the annual report.
The Company board considers that the internal control is in satisfying
level and is able to guarantee that financial statements of Sherwood
Chemicals Public Company Limited as of December 31, 2017 are
credible according to accounting standards, and related law and
regulations.

(นายชนินทร์  เย็นสุดใจ)
        ประธานกรรมการ

  (Mr. Chanin Yensudchai)
Chairman of the Board of Directors

(นายสิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์)
      กรรมการผู้จัดการ

    (Mr. Sirinat Chayanan)
      Managing Director
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor’s Report

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

To the Shareholders of Sherwood Chemicals Public Company Limited

ความเห็น

Opinion

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สำ�คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เชอร์วู้ด
เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

I have audited the accompanying consolidated financial statements
of Sherwood Chemicals Public Company Limited and its subsidiary
(the Group), which comprise the consolidated statement of financial
position as at 31 December 2017, and the related consolidated statements
of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash
flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial
statements, including a summary of significant accounting policies,
and have also audited the separate financial statements of Sherwood
Chemicals Public Company Limited for the same period.

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท
เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท
เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

In my opinion, the financial statements referred to above present
fairly, in all material respects, the financial position of Sherwood Chemicals
Public Company Limited and its subsidiary and of Sherwood Chemicals
Public Company Limited as at 31 December 2017, their financial
performance and cash flows for the year then ended in accordance
with Thai Financial Reporting Standards.

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

Basis for Opinion

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจ
สอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้า
ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำ � หนดด้ า นจรรยาบรรณอื่ น ๆ ตามที่ ร ะบุ ใ นข้ อ กำ � หนด
นั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.
My responsibilities under those standards are further described in the
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
section of my report. I am independent of the Group in accordance
with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the
Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of the
financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities
in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

Key Audit Matters

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า  ในการตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับงวด
ปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรือ่ งเหล่านี้  

Key audit matters are those matters that, in my professional
judgement, were of most significance in my audit of the financial
statements of the current period. These matters were addressed in the
context of my audit of the financial statements as a whole, and in forming
my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on
these matters.

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ซึ่งได้รวม
ความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ยการปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวมวิธี
การตรวจสอบทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ผลของวิธีการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า  ซึง่ ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบสำ�หรับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities
for the Audit of the Financial Statements section of my report, including
in relation to these matters. Accordingly, my audit included the performance
of procedures designed to respond to my assessment of the risks of
material misstatement of the financial statements. The results of my
audit procedures, including the procedures performed to address the
matter below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying
financial statements as a whole.

เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกี ารตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้

Key audit matter and how audit procedures respond for the matter
are described below.

การรับรู้รายได้

Revenue recognition

เนื่องจากรายการขายสินค้าเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบ
การเงินอย่างมาก โดยบริษัทฯ มีรายการค้ากับลูกค้าเป็นจำ�นวนมากและ
เงื่อนไขการขายที่ให้กับลูกค้ามีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการ
ขาย ส่วนลดต่างๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ดังนั้น
บัญชีดังกล่าว จึงถือเป็นบัญชีที่มีความสำ�คัญมากและมีผลกระทบโดยตรง
ต่อผลการดำ�เนินงาน

Revenue from sales is significant to the financial statements.
Moreover, the Company has sales transactions with a large number of
customers under a variety of conditions, pertaining to matters such as
sales promotions, discounts and special discounts to boost sales. As a
result, revenue from sales is a significant account which directly affects
the Company’s operating results.

ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
และขยายขอบเขตการตรวจสอบในช่วงใกล้สน้ิ รอบระยะเวลาบัญชี ส่งหนังสือ
ยืนยันยอดขายกับลูกค้ารายหลัก ตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกหลังวัน
สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย
เพือ่ ตรวจสอบความผิดปกติทอ่ี าจเกิดขึน้ ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลา
บัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำ�ผ่านใบสำ�คัญทั่วไป

I have examined supporting documents, on a sampling basis, for
actual sales transactions occurring during the year and expanding
the scope of audit near the end of the reporting period. I also sent
confirmation requests for the amounts of sales to major customers and
examined credit notes issued by the Company after the period-end.
In addition, I performed analytical procedures on disaggregated data to
detect possible irregularities in sale transactions throughout the period,
particularly for accounting entries made through journal vouchers.  
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ข้อมูลอื่น

Other Information

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน
ประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี
ทีแ่ สดงอยูใ่ นรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

Management is responsible for the other information. The other information
comprise the information included in annual report of the Group, but does
not include the financial statements and my auditor’s report thereon.
The annual report of the Group is expected to be made available to me
after the date of this auditor’s report.

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

My opinion on the financial statements does not cover the other information
and I do not express any form of assurance conclusion thereon.

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการ
เงินหรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility
is to read the other information and, in doing so, consider whether the
other information is materially inconsistent with the financial statements or
my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated.

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว
และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดำ�เนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is
a material misstatement therein, I am required to communicate the matter
to those charged with governance for correction of the misstatement.

ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance
for the Financial Statements

ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการ
ควบคุมภายในที่ผ้บู ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

Management is responsible for the preparation and fair presentation
of the financial statements in accordance with Thai Financial Reporting
Standards, and for such internal control as management determines
is necessary to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนิน
งานต่อเนือ่ งในกรณีทม่ี เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับกิจการ
ที่ดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผ้บู ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุด
ดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

In preparing the financial statements, management is responsible
for assessing the Group’s ability to continue as a going concern,
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using
the going concern basis of accounting unless management either
intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.

ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัด
ทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

Those charged with governance are responsible for overseeing the
Group’s financial reporting process.

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการ
เงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether
the financial statements as a whole are free from material misstatement,
whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that
includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance,
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with
Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and
are considered material if, individually or in the aggregate, they
could reasonably be expected to influence the economic decisions
of users taken on the basis of these financial statements.

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบและ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I
exercise professional judgement and maintain professional skepticism
throughout the audit. I also:
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพือ่
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยว
ข้องที่ผู้บริหารจัดทำ�
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับกิจการที่
ดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่ม
บริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็น
ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด
การดำ�เนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวมรวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

• Identify and assess the risks of material misstatement of the
financial statements, whether due to fraud or error, design and
perform audit procedures responsive to those risks, and obtain
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a
basis for my opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit
in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and
the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the
going concern basis of accounting and, based on the audit evidence
obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Group’s
ability to continue as a going concern. If I conclude that a material
uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s
report to the related disclosures in the financial statements or,
if such disclosures are inadequate, to modify my opinion.
My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of my auditor’s report. However, future events or conditions
may cause the Group to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the
financial statements, including the disclosures, and whether the
financial statements represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial
information of the entities or business activities within the Group
to express an opinion on the consolidated financial statements.
I am responsible for the direction, supervision and performance
of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.

51
SHERWOOD
CHEMICALS

Public Company Limited

Annual Report 2017

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor’s Report

ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลในเรือ่ งต่างๆซึง่ รวมถึงขอบเขต
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่
พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
ตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับ
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่ส่อื สารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและ
กำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่อง
ดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

I communicate with those charged with governance regarding,
among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement
that I have complied with relevant ethical requirements regarding
independence, and to communicate with them all relationships and
other matters that may reasonably be thought to bear on my
independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance,
I determine those matters that were of most significance in the audit
of the financial statements of the current period and are therefore
the key audit matter. I describe this matter in my auditor’s report
unless law or regulation precludes public disclosure about the matter
or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter
should not be communicated in my report because the adverse
consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh
the public interest benefits of such communication.
I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s
report.             

ข้ า พเจ้ า เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสอบบั ญ ชี แ ละการนำ � เสนอรายงานฉบั บ นี้
ศุภชัย  ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2561

Supachai Phanyawattano
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3930
EY Office Limited
Bangkok: 22 February 2018
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งบแสดงฐานะการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

233,941,487

136,120,428

230,633,208

110,742,108

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม

164,341,487

102,988,708

164,341,487

102,988,708

ลูกหนี้การค้า

7

165,218,568

169,015,472

172,805,474

208,196,513

สินค้าคงเหลือ

8

185,096,294

191,335,844

165,897,368

170,833,385

19,769,366

5,218,233

18,121,236

3,614,885

768,367,202

604,678,685

751,798,773

596,375,599

-

-

277,400

277,400

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

9

313,382,221

321,937,753

313,382,221

321,937,753

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

10

8,643,915

9,319,212

8,643,915

9,319,212

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

15

4,142,022

3,780,874

4,142,022

3,780,874

962,255

1,295,161

449,400

773,065

327,130,413

336,333,000

326,894,958

336,088,304

1,095,497,615

941,011,685

1,078,693,731

932,463,903

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

215,736,918

185,555,358

213,592,197

182,754,082

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

22,893,747

16,014,180

21,055,049

14,721,991

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

9,679,514

7,177,324

9,599,910

7,004,452

248,310,179

208,746,862

244,247,156

204,480,525

18,039,186

15,167,530

18,039,186

15,167,530

18,039,186

15,167,530

18,039,186

15,167,530

266,349,365

223,914,392

262,286,342

219,648,055

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

87,600,000

87,600,000

87,600,000

87,600,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

565,784,364

456,324,233

563,530,313

459,938,772

3,330,952

2,789,998

277,076

277,076

821,715,316

711,714,231

816,407,389

712,815,848

7,432,934

5,383,062

-

-

829,148,250

717,097,293

816,407,389

712,815,848

1,095,497,615

941,011,685

1,078,693,731

932,463,903

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

11

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

12

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน ออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 150,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย  
   ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายงานประจำ�ปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

1,385,390,594

1,235,173,756

1,337,552,384

1,198,569,098

2,860,321

3,211,382

5,047,022

4,558,799

1,388,250,915

1,238,385,138

1,342,599,406

1,203,127,897

ต้นทุนขาย

863,301,996

758,890,981

847,794,667

742,956,973

ค่าใช้จ่ายในการขาย

196,194,749

179,416,480

181,878,955

168,952,881

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

106,275,894

104,857,824

100,384,206

99,497,823

1,165,772,639

1,043,165,285

1,130,057,828

1,011,407,677

222,478,276

195,219,853

212,541,578

191,720,220

(43,327,625)

(38,764,396)

(41,450,037)

(37,451,033)

179,150,651

156,455,457

171,091,541

154,269,187

400,306

(827,452)

-

-

   - สุทธิจากภาษีเงินได้

400,306

(827,452)

-

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

400,306

(827,452)

-

-

179,550,957

155,628,005

171,091,541

154,269,187

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

15

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

55

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

SHERWOOD
CHEMICALS

Public Company Limited

Annual Report 2017

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

176,960,131

154,923,200

171,091,541

154,269,187

2,190,520

1,532,257

179,150,651

156,455,457

177,501,085

153,633,998

171,091,541

154,269,187

2,049,872

1,994,007

179,550,957

155,628,005

1.18

1.03

1.14

1.03

การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

-

-

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

87,600,000

-

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

150,000,000

-

-

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

-

กำ�ไรสำ�หรับปี

15,000,000

-

-

15,000,000

87,600,000

150,000,000

15,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

87,600,000

-

150,000,000

-

-

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)

-

-

-

-

15,000,000

จัดสรรแล้วสำ�รอง
ตามกฎหมาย

565,784,364

(67,500,000)

176,960,131

-

176,960,131

456,324,233

456,324,233

(67,499,960)

(276,045)

154,923,200

-

154,923,200

369,177,038

3,053,876

-

540,954

540,954

-

2,512,922

2,512,922

-

(2,972,937)

(1,289,202)

(1,289,202)

-

6,775,061

ผลต่างจากการ
แปลงค่าเงินงบ
การเงินทีเ่ ป็นเงิน
ตราต่างประเทศ

277,076

-

-

-

-

277,076

277,076

-

-

-

-

-

277,076

กำ�ไรจากการ
ประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3,330,952

-

540,954

540,954

-

2,789,998

2,789,998

-

(2,972,937)

(1,289,202)

(1,289,202)

-

7,052,137

รวมองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของผู้
ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

ยังไม่ได้จัดสรร

กำ�ไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

-

   อำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

โอนปรับปรุงส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี

-

87,600,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

-

150,000,000

ทุนเรือนหุ้นที่
ออกและชำ�ระ
เต็มมูลค่าแล้ว

กำ�ไรสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

บริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

821,715,316

(67,500,000)

177,501,085

540,954

176,960,131

711,714,231

711,714,231

(67,499,960)

(3,248,982)

153,633,998

(1,289,202)

154,923,200

628,829,175

รวมส่วนของผู้
ถือหุน้ ของ
บริษทั ฯ

7,432,934

-

2,049,872

(140,648)

2,190,520

5,383,062

5,383,062

-

3,248,982

1,994,007

461,750

1,532,257

140,073

ส่วนของผู้มีส่วน
ได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

829,148,250

(67,500,000)

179,550,957

400,306

179,150,651

717,097,293

717,097,293

(67,499,960)

-

155,628,005

(827,452)

156,455,457

628,969,248

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(หน่วย:บาท)

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

-

-

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

87,600,000

-

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
150,000,000

-

-

กำ�ไรสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

87,600,000

150,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

87,600,000

-

-

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)
150,000,000

-

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

87,600,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

-

150,000,000

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำ�ระเต็ม
มูลค่าแล้ว

กำ�ไรสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

บริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

15,000,000

-

-

-

15,000,000

15,000,000

-

-

-

15,000,000

จัดสรรแล้วสำ�รอง
ตามกฎหมาย

กำ�ไรสะสม

563,530,313

(67,500,000)

171,091,541

171,091,541

459,938,772

459,938,772

(67,499,960)

154,269,187

154,269,187

373,169,545

ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

277,076

-

-

-

277,076

277,076

-

-

-

277,076

กำ�ไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

Annual Report 2017

816,407,389

(67,500,000)

171,091,541

171,091,541

712,815,848

712,815,848

(67,499,960)

154,269,187

154,269,187

626,046,621

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(หน่วย:บาท)
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งบกระแสเงินสด

รายงานประจำ�ปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

222,478,276

195,219,853

212,541,578

191,720,220

   ค่าเสื่อมราคา

23,290,215

23,463,405

23,290,215

23,463,405

   ค่าตัดจำ�หน่าย

1,313,296

1,270,793

1,313,296

1,270,793

591,045

(756,486)

296,513

(508,222)

(1,065,916)

615,270

(1,065,916)

615,270

36,539

753,124

36,539

753,124

(1,356,264)

(580,693)

(1,356,264)

(580,693)

5,962

33,854

(186,329)

181,596

4,208,326

2,066,796

4,208,326

2,066,796

249,501,479

222,085,916

239,077,958

218,982,289

   ลูกหนี้การค้า

3,206,785

(27,715,925)

35,287,744

(46,114,196)

   สินค้าคงเหลือ

7,305,466

(198,954)

6,001,934

(6,427,985)

(14,488,077)

(1,690,497)

(14,442,195)

(246,520)

332,906

(521,196)

323,665

(54,265)

31,370,380

(4,084,530)

32,026,935

(4,112,933)

6,179,586

2,500,057

2,595,458

2,475,265

(1,336,670)

(2,178,684)

(1,336,670)

(2,178,684)

เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

282,071,855

188,196,187

299,534,829

162,322,971

   จ่ายภาษีเงินได้

(40,549,658)

(38,958,319)

(35,542,285)

(37,822,275)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

241,522,197

149,237,868

263,992,544

124,500,696

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
   ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)  
   ขาดทุนจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
   กำ�ไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
   (กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
   และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ด�ำ เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น

(59,996,515)

(40,163,906)

(59,996,515)

(40,163,906)

เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

56,655

681,822

56,655

681,822

(16,017,153)

(11,190,849)

(16,017,153)

(11,190,849)

(638,000)

(174,500)

(638,000)

(174,500)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(76,595,013)

(50,847,433)

(76,595,013)

(50,847,433)

จ่ายเงินปันผล

(67,506,431)

(67,483,629)

(67,506,431)

(67,483,629)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(67,506,431)

(67,483,629)

(67,506,431)

(67,483,629)

400,306

(827,452)

-

-

97,821,059

30,079,354

119,891,100

6,169,634

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

136,120,428

106,041,074

110,742,108

104,572,474

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

233,941,487

136,120,428

230,633,208

110,742,108

(1,189,276)

1,644,146

(1,189,276)

1,644,146

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการกิจการลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด
   เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Statement of financial position

รายงานประจำ�ปี 2560

As at 31 December 2017

Sherwood Chemicals Public Company Limited And Its Subsidiary

(Unit:Baht)

Consolidated financial statements
Note

2017

Separate financial statements

2016

2017

2016

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

233,941,487

136,120,428

230,633,208

110,742,108

Investments in trading securities - mutual funds

164,341,487

102,988,708

164,341,487

102,988,708

Trade receivables

7

165,218,568

169,015,472

172,805,474

208,196,513

Inventories

8

185,096,294

191,335,844

165,897,368

170,833,385

Other current assets

19,769,366

5,218,233

18,121,236

3,614,885

Total current assets

768,367,202

604,678,685

751,798,773

596,375,599

-

-

277,400

277,400

Non-current assets
Investment in subsidiary
Property, plant and equipment

9

313,382,221

321,937,753

313,382,221

321,937,753

Intangible assets

10

8,643,915

9,319,212

8,643,915

9,319,212

Deferred tax assets

15

4,142,022

3,780,874

4,142,022

3,780,874

962,255

1,295,161

449,400

773,065

327,130,413

336,333,000

326,894,958

336,088,304

1,095,497,615

941,011,685

1,078,693,731

932,463,903

Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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As at 31 December 2017

Sherwood Chemicals Public Company Limited And Its Subsidiary

(Unit:Baht)

Consolidated financial statements
Note

Separate financial statements

2017

2016

2017

2016

215,736,918

185,555,358

213,592,197

182,754,082

22,893,747

16,014,180

21,055,049

14,721,991

9,679,514

7,177,324

9,599,910

7,004,452

248,310,179

208,746,862

244,247,156

204,480,525

18,039,186

15,167,530

18,039,186

15,167,530

18,039,186

15,167,530

18,039,186

15,167,530

266,349,365

223,914,392

262,286,342

219,648,055

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

87,600,000

87,600,000

87,600,000

87,600,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

565,784,364

456,324,233

563,530,313

459,938,772

3,330,952

2,789,998

277,076

277,076

821,715,316

711,714,231

816,407,389

712,815,848

7,432,934

5,383,062

-

-

829,148,250

717,097,293

816,407,389

712,815,848

1,095,497,615

941,011,685

1,078,693,731

932,463,903

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Trade and other payables

11

Income tax payable
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Provision for long-term employee benefits

12

Total non-current liabilities
Total liabilities

Shareholders’ equity
Share capital
   Registered, issued and fully paid-up
     150,000,000 ordinary shares of Baht 1 each
Share premium
Retained earnings
   Appropriated - Statutory reserve

13

   Unappropriated
Other components of shareholders' equity
Equity attributable to owners of the Company
Non-controlling interests of the subsidiary
Total shareholders' equity
Total liabilities and shareholders' equity
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Sherwood Chemicals Public Company Limited And Its Subsidiary

(Unit:Baht)

Consolidated financial statements
Note

Separate financial statements

2017

2016

2017

2016

1,385,390,594

1,235,173,756

1,337,552,384

1,198,569,098

2,860,321

3,211,382

5,047,022

4,558,799

1,388,250,915

1,238,385,138

1,342,599,406

1,203,127,897

Cost of sales

863,301,996

758,890,981

847,794,667

742,956,973

Selling expenses

196,194,749

179,416,480

181,878,955

168,952,881

Administrative expenses

106,275,894

104,857,824

100,384,206

99,497,823

1,165,772,639

1,043,165,285

1,130,057,828

1,011,407,677

222,478,276

195,219,853

212,541,578

191,720,220

(43,327,625)

(38,764,396)

(41,450,037)

(37,451,033)

179,150,651

156,455,457

171,091,541

154,269,187

400,306

(827,452)

-

-

    or loss in subsequent periods - net of income tax

400,306

(827,452)

-

-

Other comprehensive income for the year

400,306

(827,452)

-

-

Total comprehensive income for the year

179,550,957

155,628,005

171,091,541

154,269,187

Revenues
Sales
Other income
Total revenues
Expenses

Total expenses
Profit before income tax
Income tax
Profit for the year

15

Other comprehensive income:
Other comprehensive income to be reclassified
    to profit or loss in subsequent periods:
Exchange differences on translation of financial statements
   in foreign currency - net of income tax
Other comprehensive income to be reclassified to profit
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Sherwood Chemicals Public Company Limited And Its Subsidiary

Consolidated financial statements
Note

Separate financial statements

2017

2016

2017

2016

176,960,131

154,923,200

171,091,541

154,269,187

2,190,520

1,532,257

179,150,651

156,455,457

177,501,085

153,633,998

171,091,541

154,269,187

2,049,872

1,994,007

179,550,957

155,628,005

1.18

1.03

1.14

1.03

Profit attributable to:
Equity holders of the Company
Non-controlling interests of the subsidiary
Total comprehensive income attributable to:
Equity holders of the Company
Non-controlling interests of the subsidiary
Basic earnings per share
Profit attributable to equity holders of the Company
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

-

-

Dividend paid (Note 19)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

87,600,000

-

-

Total comprehensive income for the year

150,000,000

-

-

-

Other comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2017

-

-

-

Profit for the year

15,000,000

-

-

15,000,000

87,600,000

150,000,000

15,000,000

Balance as at 1 January 2017

87,600,000

-

150,000,000

-

-

-

-

-

-

15,000,000

Appropriated Statutory reserve

Consolidated financial statements

565,784,364

(67,500,000)

176,960,131

-

176,960,131

456,324,233

456,324,233

(67,499,960)

(276,045)

154,923,200

-

154,923,200

369,177,038

Unappropriated

3,053,876

-

540,954

540,954

-

2,512,922

2,512,922

-

(2,972,937)

(1,289,202)

(1,289,202)

-

6,775,061

Exchange differences
on translation of financial
statements in foreign
currency

277,076

-

-

-

-

277,076

277,076

-

-

-

-

-

277,076

Actuarial gains

Other comprehensive income

Other components of equity

Equity attributable to owners of the Company

Retained earnings

Balance as at 31 December 2016

Dividend paid (Note 19)

interests of the subsidiary

-

-

-

Total comprehensive income for the year

-

-

-

Other comprehensive income for the year

Transferring adjustment of non-controlling

-

87,600,000

-

150,000,000

Share premium

Profit for the year

Balance as at 1 January 2016

Issued and fully
paid-up share
capital

Sherwood Chemicals Public Company Limited And Its Subsidiary

For the year ended 31 December 2017

Statement of changes in shareholders’ equity

3,330,952

-

540,954

540,954

-

2,789,998

2,789,998

-

(2,972,937)

(1,289,202)

(1,289,202)

-

7,052,137

Total other components
of shareholders’ equity

821,715,316

(67,500,000)

177,501,085

540,954

176,960,131

711,714,231

711,714,231

(67,499,960)

(3,248,982)

153,633,998

(1,289,202)

154,923,200

628,829,175

Total equity
attributable to owners
of the Company

7,432,934

-

2,049,872

(140,648)

2,190,520

5,383,062

5,383,062

-

3,248,982

1,994,007

461,750

1,532,257

140,073

Equity attributable
to non-controlling
interests of the
subsidiary

829,148,250

(67,500,000)

179,550,957

400,306

179,150,651

717,097,293

717,097,293

(67,499,960)

-

155,628,005

(827,452)

156,455,457

628,969,248

Total
shareholders’ equity

(Unit:Baht)

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

-

-

Dividend paid (Note 19)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

87,600,000

-

-

Total comprehensive income for the year
150,000,000

-

-

Profit for the year

Balance as at 31 December 2017

87,600,000

150,000,000

Balance as at 1 January 2017

87,600,000

-

-

Dividend paid (Note 19)
150,000,000

-

-

Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2016

-

87,600,000

Share premium

-

150,000,000

Issued and fully
paid-up share capital

Profit for the year

Balance as at 1 January 2016

Sherwood Chemicals Public Company Limited And Its Subsidiary

For the year ended 31 December 2017

Statement of changes in shareholders’ equity (continued)

Retained earnings

15,000,000

-

-

-

15,000,000

15,000,000

-

-

-

15,000,000

Appropriated Statutory reserve

563,530,313

(67,500,000)

171,091,541

171,091,541

459,938,772

459,938,772

(67,499,960)

154,269,187

154,269,187

373,169,545

Unappropriated

Separate financial statements

Actuarial gains

277,076

-

-

-

277,076

277,076

-

-

-

277,076

Other comprehensive income

Other components of
shareholders’ equity

Annual Report 2017

816,407,389

(67,500,000)

171,091,541

171,091,541

712,815,848

712,815,848

(67,499,960)

154,269,187

154,269,187

626,046,621

Total
shareholders’ equity

(Unit:Baht)
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For the year ended 31 December 2017

Sherwood Chemicals Public Company Limited And Its Subsidiary

(Unit:Baht)

Consolidated financial statements

Separate financial statements

2017

2016

2017

2016

222,478,276

195,219,853

212,541,578

191,720,220

   Depreciation

23,290,215

23,463,405

23,290,215

23,463,405

   Amortisation

1,313,296

1,270,793

1,313,296

1,270,793

591,045

(756,486)

296,513

(508,222)

(1,065,916)

615,270

(1,065,916)

615,270

36,539

753,124

36,539

753,124

(1,356,264)

(580,693)

(1,356,264)

(580,693)

5,962

33,854

(186,329)

181,596

4,208,326

2,066,796

4,208,326

2,066,796

249,501,479

222,085,916

239,077,958

218,982,289

   Trade receivables

3,206,785

(27,715,925)

35,287,744

(46,114,196)

   Inventories

7,305,466

(198,954)

6,001,934

(6,427,985)

(14,488,077)

(1,690,497)

(14,442,195)

(246,520)

332,906

(521,196)

323,665

(54,265)

31,370,380

(4,084,530)

32,026,935

(4,112,933)

6,179,586

2,500,057

2,595,458

2,475,265

(1,336,670)

(2,178,684)

(1,336,670)

(2,178,684)

Cash from operating activities

282,071,855

188,196,187

299,534,829

162,322,971

   Cash paid for income tax

(40,549,658)

(38,958,319)

(35,542,285)

(37,822,275)

Net cash from operating activities

241,522,197

149,237,868

263,992,544

124,500,696

Cash flows from operating activities
Profit before income tax
Adjustments to reconcile profit before income tax
   to net cash provided by (paid from) operating activities:

   Allowance for doubtful accounts (reversal)
   Increase (decrease) in allowance for diminution in value of inventories  
   Loss on sales of equipment
   Unrealized gain on invesment in trading securities
   Unrealized (gain) loss on exchange rate
   Long-term employee benefit expenses
Profit from operating activities before changes in
   operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease

   Other current assets

   Other non-current assets
Operating liabilities increase (decrease)
   Trade and other payables
   Other current liabilities

   Provision for long-term employee benefits

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Sherwood Chemicals Public Company Limited And Its Subsidiary

(Unit:Baht)

Consolidated financial statements
2017

2016

Separate financial statements
2017

2016

Cash flows from investing activities

Increase in investment in trading securities

(59,996,515)

(40,163,906)

(59,996,515)

(40,163,906)

Proceeds from sales of equipment
Acquisition of plant and equipment
Acquisition of intangible assets

56,655

681,822

56,655

681,822

(16,017,153)

(11,190,849)

(16,017,153)

(11,190,849)

(638,000)

(174,500)

(638,000)

(174,500)

Net cash used in investing activities

(76,595,013)

(50,847,433)

(76,595,013)

(50,847,433)

Dividend paid

(67,506,431)

(67,483,629)

(67,506,431)

(67,483,629)

Net cash flows used in financing activities

(67,506,431)

(67,483,629)

(67,506,431)

(67,483,629)

400,306

(827,452)

-

-

97,821,059

30,079,354

119,891,100

6,169,634

Cash and cash equivalents at beginning of year

136,120,428

106,041,074

110,742,108

104,572,474

Cash and cash equivalents at end of year

233,941,487

136,120,428

230,633,208

110,742,108

Cash flows from financing activities

Increase (decrease) in translation adjustments
Net increase in cash and cash equivalents

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Notes to consolidated financial statements
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 / For the year ended 31 December 2017

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชน
ซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ �ำ เนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้
จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์กำ�จัดแมลง
ผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาด และผลิตภัณฑ์รกั ษาเนือ้ ไม้ ทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียน
ของบริษทั ฯอยูท่ ่ี
สำ�นักงานใหญ่: 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
โรงงาน:
90/1 และ 109 หมู่ที่ 9 ตำ�บลบางวัว อำ�เภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. General information
Sherwood Chemicals Public Company Limited (“the Company”) is a
public company incorporated and domiciled in Thailand. Its major
shareholder is TOA Venture Holding Company Limited, which is
incorporated in Thailand. The Company is principally engaged in
the manufacture and distribution of insecticide, cleaning and wood
preservative products.
The registered address is as follows:
Head Office: 1065, Srinakarin Road, Suanluang, Bangkok
Factories: 90/1 and 109 Moo 9, Bangwua, Bangpakong, Chachoengsao
2. Basis of preparation

2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
		
2.1 งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ�หนด
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบ
การเงิ น ตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11
ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with
Thai Financial Reporting Standards enunciated under the Accounting
Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made
in compliance with the stipulations of the Notification of the
Department of Business Development dated 11 October 2016,
issued under the Accounting Act B.E. 2543.

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการ
ตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษา
ไทยนี้

The financial statements in Thai language are the official statutory
financial statements of the Company. The financial statements
in English language have been translated from the Thai language
financial statements.

งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผย
เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เชอร์วู้ด
เคมิ ค อล จำ � กั ด (มหาชน) (ต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่ า  “บริ ษั ท ฯ”) และ
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd. (ต่ อไปนี้ เรี ยกว่ า
“บริ ษั ท ย่ อ ย”) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ ง และมี ภู มิ ลำ � เนาในประเทศ
ออสเตรเลีย ธุรกิจหลักของบริษัทย่อยคือการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
กำ�จัดแมลง บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 20,000 เหรียญ
ออสเตรเลี ย (หรื อ คิ ด เป็ น เงิ น ประมาณ 0.6 ล้ า นบาท) โดย
บริ ษั ท ฯมี เ งิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยจำ � นวน 0.3 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
อัตราการถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 50
ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้
หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการ
ที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำ�นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษัทฯนำ�งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำ�งบการเงิน
รวมตั้ ง แต่ วั น ที่ บ ริ ษั ท ฯมี อำ � นาจในการควบคุ ม บริ ษั ท ย่ อ ยจนถึ ง
วันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

The financial statements have been prepared on a historical cost
basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.
2.2 Basis of consolidation
a) The consolidated financial statements include the financial
statements of Sherwood Chemicals Public Company Limited
(“the Company”) and Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
(“the subsidiary”). The subsidiary is incorporated and domiciled
in Australia, and principally engaged in the distribution of
insecticide products. The subsidiary has a registered capital
of AUD 20,000 or approximately Baht 0.6 million, and
the Company’s investment is Baht 0.3 million, representing
a 50% shareholding.
b) The Company is deemed to have control over an investee
or subsidiary if it has rights, or is exposed, to variable returns
from its involvement with the investee, and it has the ability
to direct the activities that affect the amount of its returns.
c) The subsidiary is fully consolidated, being the date on which
the Company obtains control, and continue to be consolidated
until the date when such control ceases.
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ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีท่สี ำ�คัญ
เช่นเดียวกันกับของบริษทั ฯ

d) The financial statements of the subsidiary are prepared using
the same significant accounting policies as the Company.

จ) สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ตามงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ ง จั ด ตั้ ง ใน
ต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้น
จากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการ
แปลงค่ า งบการเงิ น ที่เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศ” ในงบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้   

e) The assets and liabilities in the financial statements of overseas
subsidiary company are translated to Baht using the exchange
rate prevailing on the end of reporting period, and revenues
and expenses translated using monthly average exchange
rates. The resulting differences are shown under the caption
of “Exchange differences on translation of financial statements
in foreign currency” in the statements of changes in shareholders’ equity.

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกัน
ทีม่ สี าระสำ�คัญได้ถกู ตัดออกจากงบการเงินรวมนีแ้ ล้ว

f) Material balances and transactions between the Company
and its subsidiary company have been eliminated from the
consolidated financial statements.

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือ
ขาดทุ น และสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ย่ อ ยส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ของ
บริ ษัท ฯและแสดงเป็ น รายการแยกต่ า งหากในส่ ว นของกำ � ไรหรื อ
ขาดทุ น รวมและส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ในงบแสดงฐานะการเงิ น รวม

g) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss
and net assets of the subsidiary that are not held by the Company
and are presented separately in the consolidated profit or loss
and within equity in the consolidated statement of financial position.

2.3 บริ ษั ท ฯจั ด ทำ � งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยแสดงเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท
ย่อยตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่ า เที ย มกั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์การตีความและ
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การ
ปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
		
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
ต่องบการเงินเมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ

2.3 The separate financial statements present investment in subsidiary
under the cost method.
3. New financial reporting standards
(a) Financial reporting standards that became effective in the current year
		
During the year, the Company and subsidiary have adopted the
revised financial reporting standards and interpretation (revised
2016) and new accounting treatment guidance which were effective
for fiscal years beginning on or after 1 January 2017. These
financial reporting standards were aimed at alignment with the
corresponding International Financial Reporting Standards with
most of the changes directed towards revision of wording and
terminology, and provision of interpretations and accounting
guidance to users of standards. The adoption of these financial
reporting standards did not have any significant impact on the
financial statements of the Company and its subsidiary.
(b) Financial reporting standard that will become effective in the future
		
During the current year, the Federation of Accounting Professions
issued a number of revised financial reporting standards and
interpretations (revised 2017) which are effective for fiscal years
beginning on or after 1 January 2018. These financial reporting
standards were aimed at alignment with the corresponding
International Financial Reporting Standards with most of the
changes and clarifications directed towards disclosures in the
notes of financial statements.  
		
The management of the Company and its subsidiary believe
that the revised financial reporting standards will not have any
significant impact on the financial statements when they are
initially applied.
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4. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

4. Significant accounting policies

4.1 การรับรู้รายได้

4.1 Revenue recognition

ขายสินค้า

Sales of goods

รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้โอนความเสีย่ ง
และผลตอบแทนที่มีนัยสำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว
รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม สำ�หรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards
of ownership of the goods have passed to the buyer. Sales are the
invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after
deducting discounts and allowances.

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบีย้ รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร
และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะ
เวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัด ในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้
ลูกหนีแ้ สดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั บริษทั ฯและบริษทั ย่อย
บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึน้
จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การ
เก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธี
เข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า
ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดบิ แรงงานและค่าโสหุย้ ในการผลิต
วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน
(ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�
กว่าและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยน
แปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์บนั ทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุน
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน

Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the
effective interest rate.
4.2 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks,
and all highly liquid investments with an original maturity of three months
or less and not subject to withdrawal restrictions.
4.3 Accounts receivable
Accounts receivable are stated at the net realisable value.
Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses
that may be incurred in collection of receivables. The allowance is
generally based on collection experience and analysis of debt aging.
4.4 Inventories
Finished goods and work in process are valued at the lower of
cost (under the first-in, first-out method) and net realisable value.
The cost of inventories is measured using the standard cost method,
which approximates actual cost and includes all production costs and
attributable factory overheads.
Raw materials, packing materials, spare parts and factory supplies
are valued at the lower of cost (under the first-in, first-out method) and
net realisable value and are charged to production costs whenever
consumed.
4.5 Investments
a) Investments in securities held for trading are stated at fair
value. Changes in the fair value of these securities are
recorded in profit or loss.
b) Investment in subsidiary is accounted for in the separate
financial statements using the cost method.
The weighted average method is used for computation of the cost
of investments.

71

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

SHERWOOD
CHEMICALS

Public Company Limited

Annual Report 2017

Notes to consolidated financial statements
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 / For the year ended 31 December 2017

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

4.6 Property, plant and equipment/Depreciation

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคา
ทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณดังนี้

Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at
cost less accumulated depreciation and allowance for loss on
impairment of assets (if any).
Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their
costs on the straight-line basis over the following estimated useful lives:

   อาคารโรงงาน

-

7 - 30   ปี

   Buildings

-

7 - 30   years

   เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
   เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และเครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน

-

   Machinery and equipment
   Furniture, fixtures and office equipment

-

-

5 - 15   ปี
5  
ปี

-

5 - 15   years
5  
years

   ยานพาหนะ

-

5  

   Motor vehicles

-

5  

ปี

ค่าเสือ่ มราคารวมอยูใ่ นส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับทีด่ นิ และสินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

years

Depreciation is included in profit or loss.
No depreciation is provided on land and assets under installation.

4.7 Intangible asset

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์) แสดงมูลค่าตามราคาทุน
หักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

Intangible asset (computer software) is stated at cost less
accumulated amortisation and allowance for loss on impairment (if any).

บริษัทฯตัดจำ�หน่ายซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 10 ปี

Computer software is amortised on a systematic basis over the
economic useful life of 10 years. The amortisation expense is charged
to profit or loss.

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4.8 Related party transactions

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง
บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี อำ � นาจควบคุ ม บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ ถู ก
บริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

Related parties comprise enterprises and individuals that control,
or are controlled by, the Company and its subsidiary, whether directly or
indirectly, or which are under common control with the Company and
its subsidiary.

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและ
บุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งโดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มซึ่ ง ทำ � ให้ มี อิ ท ธิ พ ล
อย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีอำ�นาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

They also include associated companies and individuals which
directly or indirectly own a voting interest in the Company and its
subsidiary that gives them significant influence over the Company and
its subsidiary, key management personnel, directors and officers with
authority in the planning and direction of the operations of the
Company and its subsidiary.

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ไม่ ได้ โ อนไปให้ กับผู้ เช่ า ถื อเป็ นสั ญญาเช่ า
ดำ�เนินงานจำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.9 Long-term leases
Leases of property, plant or equipment which do not transfer
substantially all the risks and rewards of ownership are classified as
operating leases. Operating lease payments are recognised as an
expense in profit or loss on a straight line basis over the lease term.
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4.10 เงินตราต่างประเทศ
บริษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท
ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละ
กิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนิน
งานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่
ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวม
อยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุ ก วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยจะทำ � การ
ประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ห รื อ ซอฟท์ แวร์
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า
บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่
คาดว่ า จะได้ รั บ คื น หมายถึ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ในการขายของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯจะรับ รู้รายการขาดทุ นจากการด้ อยค่ า ในส่ ว นของกำ � ไรหรื อ
ขาดทุน
4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อย
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพได้แยกออก
จากสินทรัพย์ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย เงินทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อยจ่าย
สมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
บริ ษั ท ฯมี ภ าระสำ � หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต้ อ งจ่ า ยให้ แ ก่ พ นั ก งานเมื่ อ ออก
จากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืน่
ซึง่ บริษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานสำ�หรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบ
กำ�หนดระยะเวลา

4.10 Foreign currency
The consolidated and separate financial statements are presented in
Baht, which is also the Company’s functional currency. Items of each
entity included in the consolidated financial statements are measured
using the functional currency of that entity.
		
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the
exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets
and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht
at the exchange rate ruling at the end of reporting period.
Gains and losses on exchange are included in profit or loss.
4.11 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Company and its
subsidiary perform impairment reviews in respect of the property,
plant and equipment and computer software whenever events or
changes in circumstances indicate that an asset may be impaired.
An impairment loss is recognised when the recoverable amount of
an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to
sell and its value in use, is less than the carrying amount.
An impairment loss is recognised in profit or loss.
4.12 Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security
fund are recognised as expenses when incurred.
Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Defined contribution plans
The Company, its subsidiary and its employees have jointly
established a provident fund. The fund is monthly contributed by
employees and by the Company and its subsidiary. The fund’s assets
are held in a separate trust fund and the contributions of the
Company and its subsidiary are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans and other long-term employee benefits
The Company has obligations in respect of the severance
payments it must make to employees upon retirement under labor
law and other employee benefit plans. The Company treats these
severance payment obligations as a defined benefit plan. In addition,
the Company provides other long-term employee benefit plan, namely
long service awards.
The obligation under the defined benefit plan and other long-term
employee benefit plans is determined by a professionally qualified
independent actuary based on actuarial techniques, using the
projected unit credit method.
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บริษัทฯคำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย  
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับ
รู้ทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีใน
กำ�ไรหรือขาดทุน
4.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระ
ผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัท
ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  
4.14 ภาษีเงินได้

Actuarial gains and losses arising from defined benefit plans are
recognised immediately in other comprehensive income
Actuarial gains and losses arising from other long-term employee
benefits are recognised immediately in profit or loss.
4.13 Provisions
Provisions are recognised when the Company and its subsidiary
have a present obligation as a result of a past event, it is probable
that an outflow of resources embodying economic benefits will be
required to settle the obligation, and a reliable estimate can be
made of the amount of the obligation.
4.14 Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax
currently payable and deferred tax.
Current tax
Current income tax is provided in the accounts at the amount
expected to be paid to the taxation authorities, based on taxable
profits determined in accordance with tax legislation.

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

Deferred tax

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

Deferred income tax is provided on temporary differences
between the tax bases of assets and liabilities and their carrying
amounts at the end of each reporting period, using the tax rates
enacted at the end of the reporting period.

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำ�นวนที่คาดว่าจะ
จ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่าง
ชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่าง
ชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีส�ำ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯและ
บริษทั ย่อยจะมีก�ำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้นน้ั
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯและ
บริษทั ย่อยจะไม่มกี �ำ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีทง้ั หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษทั ฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยัง
ส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

The Company and its subsidiary recognise deferred tax liabilities for
all taxable temporary differences while recognises deferred tax
assets for all deductible temporary differences and tax losses carried
forward to the extent that it is probable that future taxable profit will
be available against which such deductible temporary differences
and tax losses carried forward can be utilised.
At each reporting date, the Company and its subsidiary review
and reduces the carrying amount of deferred tax assets to the
extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will
be available to allow all or part of the deferred tax asset to be
utilised.
The Company and its subsidiary record deferred tax directly to
shareholders’ equity if the tax relates to items that are recorded
directly to shareholders’ equity.
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4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือ
เป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็น
รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด)
ณ วันทีว่ ดั มูลค่าบริษทั ฯและบริษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ ี
สภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำ�หนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไ่ี ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือ
หนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดที่
มีสภาพคล่องได้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัด
มูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ให้มากทีส่ ดุ   
		
ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภท
ของข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
		
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียว
กันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
		
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
		
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงิน
ในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
		
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมิน
ความจำ�เป็นในการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สำ�หรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ ี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ�
5.		 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
จำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่แน่นอน
เสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จำ � นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้ อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อาจแตกต่ า งไปจากจำ � นวนที่
ประมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการทีส่ �ำ คัญมีดงั นี้
		
การรวมงบการเงินของบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯมีสดั ส่วนการถือหุน้ กึง่ หนึง่
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯพิจารณาว่าบริษทั ฯมีอ�ำ นาจควบคุมใน Sherwood
Chemicals Australasia Pty Ltd. ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้นและมีสิทธิ
ออกเสียงในบริษทั ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 50 ทัง้ นี้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ
สามารถสัง่ การกิจกรรมทีส่ �ำ คัญของบริษทั ดังกล่าวได้ ดังนัน้ Sherwood
Chemicals Australasia Pty Ltd. จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
และต้องนำ�มารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯมีอ�ำ นาจ
ควบคุมในกิจการดังกล่าว

4.15 Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or
paid to transfer a liability in an orderly transaction between buyer
and seller (market participants) at the measurement date. The
Company and its subsidiary apply a quoted market price in an
active market to measure their assets and liabilities that are required
to be measured at fair value by relevant financial reporting standards.
Except in case of no active market of an identical asset or liability or
when a quoted market price is not available, the Company and its
subsidiary measure fair value using valuation technique that are
appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant
observable inputs related to assets and liabilities that are required
to be measured at fair value.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed
in the financial statements are categorised within the fair value
hierarchy into three levels based on categorise of input to be used
in fair value measurement as follows:
Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active
  market for such assets or liabilities
Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities,
whether directly or indirectly
Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future
cash flows
At the end of each reporting period, the Company and its
subsidiary determine whether transfers have occurred between
levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held
at the end of the reporting period that are measured at fair value
on a recurring basis.
5. Use of accounting estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial
reporting standards at times requires management to make subjective
judgements and estimates regarding matters that are inherently
uncertain. These judgements and estimates affect reported amounts
and disclosures; and actual results could differ from these estimates.
Significant judgements and estimates are as follows:
Consolidation of subsidiaries that the Company holds half of shares
The management of the Company determined that the Company
has control over Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd., even
though the Company holds 50% of shares and voting rights. This is
because the Company has the ability to direct the significant activities.
As a result, Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd. is deemed to
be a subsidiary of the Company and has to be included in the
consolidated financial statements from the date on which the
Company assumed control.
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

Post-employment benefits under defined benefit plans and other
long-term employee benefits

หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งานและ
ตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณ
การนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น

The obligation under the defined benefit plan and other long-term
employee benefit plans is determined based on actuarial techniques.
Such determination is made based on various assumptions, including
discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff
turnover rate.
6. Related party transactions

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

During the years, the Company and its subsidiary had significant
business transactions with related parties. Such transactions, which
are summarised below, arose in the ordinary course of business and
were concluded on commercial terms and bases agreed upon
among the Company, its subsidiary and those related parties.

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุป
ได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

นโยบายการกำ�หนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขายสินค้า

-

-

123

รายได้อื่น

-

-

2

444

412

444

103 ราคาต้นทุนสินค้าบวกกำ�ไรที่ตกลงร่วมกัน
2 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายสินค้า

412 ราคาตลาด

(Unit:Million Baht)

Consolidated
financial statements
2017
2016

Separate
financial statements
2017
2016

Transfer pricing policy

Transactions with subsidiary company
(eliminated from the consolidated financial statements)
Sales of goods

-

-

123

Other income

-

-

2

444

412

444

103 Cost plus margin as mutually agreed
2 Mutually agreed prices

Transactions with related company
Sales of goods

412 Market price
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
บริษัทย่อย

-

-

21,200

52,407

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)

96,737

87,848

96,737

87,848

รวม

96,737

87,848

117,937

140,255

(10)

-

(240)

(525)

96,727

87,848

117,697

139,730

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2560
          30

2559
          27

3

3

33

          30
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The balances of the accounts as at 31 December 2017 and 2016 between the Company, its subsidiary and those related companies are as follows:
(Unit:Thousand Baht)

Consolidated financial statements
2017

Separate financial statements

2016

2017

2016

Trade receivables - related parties (Note 7)
Subsidiary

-

-

21,200

52,407

Related company (Common director)

96,737

87,848

96,737

87,848

Total

96,737

87,848

117,937

140,255

(10)

-

(240)

(525)

96,727

87,848

117,697

139,730

Less: Allowance for doubtful debts
Total trade receivables - related parties   

Directors and management’s benefits
For the years ended 31 December 2017 and 2016, the Company and its subsidiary had employee benefit expenses payable to their directors and
management as below.
(Unit:Million Baht)

Short-term employee benefits

Consolidated and
Separate financial statements
2017
2016
          30
          27

Post-employment benefits

3

3

Total

33

          30
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7. ลูกหนี้การค้า
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

96,737

87,848

117,937

140,255

รวม

96,737

87,848

117,937

140,255

(10)

-

(240)

(525)

96,727

87,848

117,697

139,730

53,625

69,178

47,898

64,218

13,783

12,464

6,127

4,724

   3 - 6 เดือน

1,915

557

1,915

557

   6 - 12 เดือน

806

122

806

122

   เกิน 12 เดือนขึ้นไป

253

156

253

156

รวม

70,382

82,477

56,999

69,777

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(1,891)

(1,310)

(1,891)

(1,310)

สุทธิ

68,491

81,167

55,108

68,467

165,218

169,015

172,805

208,197

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
   ไม่เกิน 3 เดือน

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

8. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ราคาทุน
2560

2559

ค่าเผื่อการลดลงของ  
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
2560
2559

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2560
2559

วัตถุดิบ

56,680

64,564

(1,589)

(1,607)

55,091

62,957

สินค้าสำ�เร็จรูป

84,761

67,442

(913)

(1,311)

83,848

66,131

งานระหว่างทำ�

7,499

9,251

(122)

-

7,377

9,251

บรรจุภัณฑ์   

33,832

41,557

(47)

(819)

33,785

40,738

4,995

12,259

-

-

4,995

12,259

187,767

195,073

(2,671)

(3,737)

185,096

191,336

สินค้าระหว่างทาง
รวม
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7. Trade receivables

(Unit:Thousand Baht)

Consolidated financial statements
2017

Separate financial statements

2016

2017

2016

Related parties
Not yet due

96,737

87,848

117,937

140,255

Total

96,737

87,848

117,937

140,255

(10)

-

(240)

(525)

96,727

87,848

117,697

139,730

53,625

69,178

47,898

64,218

13,783

12,464

6,127

4,724

   3 - 6 months

1,915

557

1,915

557

   6 - 12 months

806

122

806

122

   Over 12 months

253

156

253

156

Total

70,382

82,477

56,999

69,777

Less: Allowance for doubtful debts

(1,891)

(1,310)

(1,891)

(1,310)

Net

68,491

81,167

55,108

68,467

165,218

169,015

172,805

208,197

Less: Allowance for doubtful debts
Net
Unrelated parties
Not yet due
Past due
   Up to 3 months

Trade receivables - net

8. Inventories
(Unit:Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Cost
2017

2016

Reduction of cost to
net realisable value
2017
2016

Inventories-net
2017

2016

Raw materials

56,680

64,564

(1,589)

(1,607)

55,091

62,957

Finished goods

84,761

67,442

(913)

(1,311)

83,848

66,131

Work in process

7,499

9,251

(122)

-

7,377

9,251

Packing materials

33,832

41,557

(47)

(819)

33,785

40,738

Goods in transit

4,995

12,259

-

-

4,995

12,259

187,767

195,073

(2,671)

(3,737)

185,096

191,336

Total
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2560

2559

ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
2560
2559

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2560
2559

วัตถุดิบ

56,680

64,564

(1,589)

(1,607)

55,091

62,957

สินค้าสำ�เร็จรูป

65,562

56,861

(913)

(1,311)

64,649

55,550

งานระหว่างทำ�

7,499

9,251

(122)

-

7,377

9,251

บรรจุภัณฑ์   

33,832

41,557

(47)

(819)

33,785

40,738

4,995

2,337

-

-

4,995

2,337

168,568

174,570

(2,671)

(3,737)

165,897

170,833

สินค้าระหว่างทาง
รวม

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำ�นวน 0.6 ล้านบาท (2559:
0.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.6 ล้านบาท 2559: 0.6 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เป็นจำ�นวน 1.6 ล้านบาท (2559: ไม่มี) โดยนำ�ไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

(Unit:Thousand Baht)

Separate  financial statements
Cost
2017

2016

Reduction of cost to                    
net realisable value
2017
2016

Inventories-net
2017

2016

Raw materials

56,680

64,564

(1,589)

(1,607)

55,091

62,957

Finished goods

65,562

56,861

(913)

(1,311)

64,649

55,550

Work in process

7,499

9,251

(122)

-

7,377

9,251

Packing materials

33,832

41,557

(47)

(819)

33,785

40,738

Goods in transit

4,995

2,337

-

-

4,995

2,337

168,568

174,570

(2,671)

(3,737)

165,897

170,833

Total

During the current year, the Company and its subsidiary reduced cost of inventories by Baht 0.6 million (2016: Baht 0.6 million) (The Company
only: Baht 0.6 million and 2016: Baht 0.6 million), to reflect the net realisable value, which was included in cost of sales. In addition, the Company
and its subsidiary reversed the write-down of cost of inventories by Baht 1.6 million (2016: Nil) which reduced the amount of inventories recognised
as expenses during the year.
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9. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

อาคารโรงงาน

เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์สำ�นักงาน

สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้ง

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
113,941

240,396

195,779

27,165

5,765

2,600

585,646

ซื้อเพิ่ม

-

285

7,650

3,024

-

1,906

12,865

จำ�หน่าย

-

-

(111)

(1,107)

(2,102)

-

(3,320)

โอนเข้า (ออก)

-

-

2,697

16

-

(2,743)

(30)

113,941

240,681

206,015

29,098

3,663

1,763

595,161

ซื้อเพิ่ม

-

160

2,637

2,648

-

9,382

14,827

จำ�หน่าย

-

-

(170)

(939)

-

-

(1,109)

โอนเข้า (ออก)

-

-

3,371

117

-

(3,488)

-

113,941

240,841

211,853

30,924

3,663

7,657

608,879

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

-

94,288

134,714

19,486

3,157

-

251,645

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

-

8,018

12,322

2,905

218

-

23,463

ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับส่วนทีจ่ �ำ หน่าย

-

-

(111)

(1,068)

(706)

-

(1,885)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

102,306

146,925

21,323

2,669

-

273,223

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

-

8,003

12,108

3,130

49

-

23,290

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย

-

-

(163)

(853)

-

-

(1,016)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

110,309

158,870

23,600

2,718

-

295,497

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

113,941

138,375

59,090

7,775

994

1,763

321,938

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

113,941

130,532

52,983

7,324

945

7,657

313,382

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสะสม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2559 (จำ�นวน 22 ล้านบาท รวมอยู่ ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

23,463

2560 (จำ�นวน 22 ล้านบาท รวมอยู่ ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

23,290
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9. Property, plant and equipment

(Unit:Thousand Baht)
Consolidated and Separate financial statements
Land and land
improvements

Machinery and
equipment

Buildings

Furniture, fixtures
and
office equipment

Assets under
installation

Motor vehicles

Total

Cost
113,941

240,396

195,779

27,165

5,765

2,600

585,646

Additions

-

285

7,650

3,024

-

1,906

12,865

Disposals

-

-

(111)

(1,107)

(2,102)

-

(3,320)

Transfer in (out)

-

-

2,697

16

-

(2,743)

(30)

113,941

240,681

206,015

29,098

3,663

1,763

595,161

Additions

-

160

2,637

2,648

-

9,382

14,827

Disposals

-

-

(170)

(939)

-

-

(1,109)

Transfer in (out)

-

-

3,371

117

-

(3,488)

-

113,941

240,841

211,853

30,924

3,663

7,657

608,879

As at 1 January 2016

-

94,288

134,714

19,486

3,157

-

251,645

Depreciation for the year

-

8,018

12,322

2,905

218

-

23,463

Depreciation on disposals

-

-

(111)

(1,068)

(706)

-

(1,885)

As at 31 December 2016

-

102,306

146,925

21,323

2,669

-

273,223

Depreciation for the year

-

8,003

12,108

3,130

49

-

23,290

Depreciation on disposals

-

-

(163)

(853)

-

-

(1,016)

As at 31 December 2017

-

110,309

158,870

23,600

2,718

-

295,497

As at 31 December 2016

113,941

138,375

59,090

7,775

994

1,763

321,938

As at 31 December 2017

113,941

130,532

52,983

7,324

945

7,657

313,382

As at 1 January 2016

As at 31 December 2016

As at 31 December 2017
Accumulated depreciation

Net book value

Depreciation for the year
2016 (Baht 22 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

23,463

2017 (Baht 22 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

23,290
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่ง
ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 117 ล้านบาท
(2559: 103 ล้านบาท)
10. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

As at 31 December 2017, certain items of plant and equipment had
been fully depreciated but were still in use. The gross carrying amount
before deducting accumulated depreciation of those assets amounted
to approximately Baht 117 million (2016: Baht 103 million).
10. Intangible assets - Computer software
(Unit:Thousand Baht)

(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

Consolidated and Separate
financial statements

12,577

Cost:
As at 1 January 2016

12,577

ซื้อเพิ่ม

144

Additions

144

โอนเข้า

30

Transfer in

30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

12,751
638
13,389

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

As at 31 December 2016
Additions

12,751
638

As at 31 December 2017
Accumulated amortisation:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

2,161

As at 1 January 2016

2,161

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

1,271

Amortisation for the year

1,271

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,432

As at 31 December 2016

3,432

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

1,313

Amortisation for the year

1,313

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

4,745

As at 31 December 2017

4,745

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

Net book value:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

9,319

As at 31 December 2016

9,319

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

8,644

As at 31 December 2017

8,644
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11. เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื
(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนีค้ า่ ซือ้ สินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
187,757
23,109

2559
142,946
35,081

2560
187,757
20,964

2559
142,946
32,280

913

2,103

913

2,103

3,958

5,425

3,958

5,425

215,737

185,555

213,592

182,754

11. Trade and other payables
(Unit:Thousand Baht)

Trade payables
Other payables
Accounts payable for purchase of fixed assets
Accrued expenses
Total trade and other payables

Consolidated
financial statements
2017
2016
187,757
142,946
23,109
35,081

Separate
financial statements
2017
2016
187,757
142,946
20,964
32,280

913

2,103

913

2,103

3,958

5,425

3,958

5,425

215,737

185,555

213,592

182,754
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12. สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็นเงินชดเชยพนักงานเมือ่ ออกจากงานแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี

15,167

15,279

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน

1,672

1,640

ต้นทุนดอกเบี้ย

482

427

ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ในปี

706

-

   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

2,017

-

   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน

(785)

-

117

-

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

(1,337)

(2,179)

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

18,039

15,167

กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ต้นทุนขาย

2559
3,312

855

897

1,212

4,209

2,067

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน

บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำ�นวนประมาณ 0.3 ล้านบาท (2559: จำ�นวน 0.5 ล้านบาท) 		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 21 ปี (2559: 11 ปี)
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

2560

2559

1.89 - 2.66

1.95 - 2.76

5.20

6.00

2.50 - 22.00

2.00 - 18.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำ�คัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือน

2559

เพิ่มขึ้น 0.5%
(1)

ลดลง 0.5%
1

เพิ่มขึ้น 0.5%
(1)

ลดลง 0.5%
1

1

(1)

1

(1)
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12. Provision for long-term employee benefits
Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to employees after they retire, was as follows:
(Unit:Thousand Baht)

Consolidated and Separate
financial statements
2017
2016
Provision for long-term employee benefits at beginning of year

15,167

15,279

Current service cost

1,672

1,640

Interest cost

482

427

Actuarial gain

706

-

   Demographic assumptions changes

2,017

-

   Financial assumptions changes

(785)

-

117

-

Benefits paid during the year

(1,337)

(2,179)

Provision for long-term employee benefits at end of year

18,039

15,167

Past service costs

   Experience adjustments

Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss consist of the following:
(Unit:Thousand Baht)

Consolidated and Separate
financial statements
2017
2016
Cost of sales

3,312

855

897

1,212

4,209

2,067

Selling and administrative expenses
Total expenses recognised in profit or loss

The Company expects to pay Baht 0.3 million of long-term employee benefits during the next year (2016: Baht 0.5 million)
As at 31 December 2017, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit is 21 years (2016: 11 years).
Significant actuarial assumptions are summarised below:

(Unit:Percent per annum)

Consolidated and Separate
financial statements
2017
2016
Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

1.89 - 2.66

1.95 - 2.76

5.20

6.00

2.50 - 22.00

2.00 - 18.00

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee benefit obligation as
at 31 December 2017 and 2016 are summarised below:
(Unit: Million Baht)

Discount rate
Salary increase rate

Consolidated and Separate financial statements
2017
2016
Increase 0.5%
Decrease 0.5%
Increase 0.5%
Decrease 0.5%
(1)
1
(1)
1
1

(1)

1

(1)
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13.		สำ�รองตามกฎหมาย

13. Statutory reserve

ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด
พ.ศ. 2535 บริษทั ฯต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนีจ้ ะมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้ในปัจจุบัน
บริษัทฯได้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act
B.E. 2535, the Company is required to set aside a statutory reserve
at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit
brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the
registered capital. The statutory reserve is not available for dividend
distribution. At present, the statutory reserve has fully been set aside.

14. ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ
(หน่วย:พันบาท)

รายการค่าใช้จา่ ยแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จา่ ยทีส่ �ำ คัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
173,473
24,604

2559
148,758
23,463

2560
165,668
24,604

2559
143,963
23,463

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย

156,946

149,227

155,437

147,265

วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�

691,090

610,266

691,090

610,266

9,259

(788)

1,933

(4,251)

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา

14. Expenses by nature
(Unit:Thousand Baht)

Significant expenses classified by nature are as follows:
Consolidated financial statements

Separate financial statements

2017
173,473
24,604

2016
148,758
23,463

2017
165,668
24,604

2016
143,963
23,463

Advertising and promotion expenses

156,946

149,227

155,437

147,265

Raw materials and consumables used
Changes in inventories of finished goods and work in
progress

691,090

610,266

691,090

610,266

9,259

(788)

1,933

(4,251)

Salaries and wages and other employee benefits
Depreciation
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15. ภาษีเงินได้
(หน่วย:พันบาท)

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ส�ำ หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2559

2560

2559

43,688

38,865

41,811

37,552

(361)

(101)

(361)

(101)

43,327

38,764

41,450

37,451

รายการกระทบยอดระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้มดี งั นี้ี

(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวม

กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล

กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
222,478

2559
195,220

2560
212,541

2559
191,720

20 - 30%

20 - 30%

20%

20%

44,385

39,657

42,508

38,344

(944)

(804)

(944)

(804)

(144)

(89)

(114)

(89)

(1,058)

(893)

(1,058)

(893)

43,327

38,764

41,450

37,451

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

534

747

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

3,608

3,034

รวม

4,142

3,781
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15. Income tax
(Unit:Thousand Baht)

    Income tax expenses for the years ended 31 December 2017 and 2016 are made up as follows:
Consolidated financial statements
2017

Current income tax:
Current income tax charge

Separate financial statements

2016

2017

2016

43,688

38,865

41,811

37,552

(361)

(101)

(361)

(101)

43,327

38,764

41,450

37,451

Deferred tax:

Relating to origination and reversal of temporary differences
Income tax expense reported in the statement of
comprehensive income

     The reconciliation between accounting profit and income tax expense is shown below.

(Unit:Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Accounting profit before tax
Applicable tax rate

Accounting profit before tax multiplied by income tax rate
Effects of:
   Additional expense deductions allowed
   Non-deductible expenses
Total
Income tax expense reported in the statement of
comprehensive income

Separate financial statements

2017
222,478

2016
195,220

2017
212,541

2016
191,720

20 - 30%

20 - 30%

20%

20%

44,385

39,657

42,508

38,344

(944)

(804)

(944)

(804)

(144)

(89)

(114)

(89)

(1,058)

(893)

(1,058)

(893)

43,327

38,764

41,450

37,451

   The components of deferred tax assets are as follows:

(Unit:Thousand Baht)

Consolidated and Separate
financial statements
2017
2016
Deferred tax assets
   Allowance for diminution in value of inventories

534

747

   Provision for long-term employee benefits

3,608

3,034

Total

4,142

3,781
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16. กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีทเ่ี ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
17. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานที่นำ�เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของ
บริษัทฯที่ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานได้รับและสอบทาน
อย่างสม่�ำ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงาน
และประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการดำ�เนินงานของบริษัทฯคือประธานกรรมการบริหาร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้าง
องค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯและบริษัทย่อย
มีส่วนงานหลัก ดังนี้
1) ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
2) ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์กำ�จัดแมลง
3) ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด
ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุ ด สอบทานผลการดำ � เนิ นงานของแต่ ล ะหน่ ว ย
ธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานซึ่ง
วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ ช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนิน
งานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีส�ำ หรับรายการระหว่างส่วนงานทีร่ ายงานเป็นไปในลักษณะ
เดียวกับการบันทึกบัญชีสำ�หรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

16. Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year
attributable to equity holders of the Company (excluding other
comprehensive income) by the weighted average number of ordinary
shares in issue during the year.
17. Segment information
Operating segment information is reported in a manner consistent
with the internal reports that are regularly reviewed by the chief
operating decision maker in order to make decisions about the
allocation of resources to the segment and assess its performance.
The chief operating decision maker has been identified as the
president of executive directors.
For management purposes, the Company and its subsidiary are
organised into business units based on its products as follows:
1) The production and distribution of wood preservative segment
2) The production and distribution of insecticide segment
3) The production and distribution of cleaning segment
The chief operating decision maker monitors the operating results
of the business units separately for the purpose of making decisions
about resource allocation and assessing performance. Segment
performance is measured based on operating profit or loss and total
assets and on a basis consistent with that used to measure operating
profit or loss and total assets in the financial statements.
The basis of accounting for any transactions between reportable
segments is consistent with that for third party transactions.
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รายได้จากลูกค้าภายนอกกำ�หนดขึน้ ตามสถานทีต่ ง้ั ของลูกค้ามีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:พันบาท)

2560

2559

รายได้จากลูกค้าภายนอก
   ประเทศไทย

1,188

1,069

   ต่างประเทศ

197

166

1,385

1,235

รวม

ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ�นวนสองราย รวมเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 748 ล้านบาท (ปี 2559: 649 ล้านบาท)
Revenue from external customers is based on locations of the customers.
(Unit:Thousand Baht)
2017

2016

Revenue from external customers
  Thailand

1,188

1,069

  Overseas

197

166

1,385

1,235

Total

For the year 2017, the Company and its subsidiary have revenue from two major customers amounting to Baht 748 million (2016: Baht 649 million).
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ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย:ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์กำ�จัดแมลง
2560
2559

ผลิตภัณฑ์
ทำ�ความสะอาด
2560
2559

2560

2559

งบการเงินรวม
2560
2559

1,032
428

193
54

41
12

30
10

1,385
522

1,235
476

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2
(196)
(106)

3
(179)
(105)

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(43)

(39)

กำ�ไรสำ�หรับปี

179

156

ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
2560
2559
รายได้
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานตามส่วนงาน

119
28

148
41

873
360

184
65

อื่นๆ

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
   รายได้อื่น
   ค่าใช้จ่ายในการขาย

The following table presents revenue and profit information regarding the operating segments of the Company and its subsidiary for the years
ended 31 December 2017 and 2016.
Wood preservative
2017
2016

Insecticide
2017
2016

2017

2016

2017

2016

(Unit:Million Baht)
Consolidated
2017
2016

119
28

1,032
428

193
54

184
65

41
12

30
10

1,385
522

1,235
476

   Administrative expenses

2
(196)
(106)

3
(179)
(105)

   Income tax expenses

(43)

(39)

Profit for the year

179

156

Revenues
Segment profit  

148
41

873
360

Cleaning

Others

Unallocated income and expenses:
   Other income
   Selling expenses

18.		กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		
บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน
ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย
ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงาน
นั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายจำ�นวน 3 ล้านบาท (2559: 3 ล้านบาท)

18.		Provident fund
The Company, its subsidiary and its employees have jointly
established a provident fund in accordance with the Provident Fund
Act B.E. 2530. Both employees and the Company and its subsidiary
contribute to the fund monthly at the rate of 3 - 5 percent of basic
salary. The fund, which is managed by an authorised fund manager,
will be paid to employees upon termination in accordance with
the fund rules. The contributions for the year 2017 amounting to
approximately
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19. เงินปันผล

เงินปันผล
เงินปันผลประจำ�ปี 2558
เงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับปี 2559

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการ

30.0

0.20

   เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

37.5

0.25

67.5

0.45

รวม
เงินปันผลประจำ�ปี 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
30.0

0.20

เงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับปี 2560

   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการ
   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

37.5

0.25

67.5

0.45

Total dividends
(Million Baht)

Dividend per share
(Baht)

Annual General Meeting of the
   shareholders on 27 April 2016
Board of Directors’ meeting

30.0

0.20

   on 4 November 2016

37.5

0.25

67.5

0.45

รวม

19. Dividend
Dividends
Final dividends for 2015
Interim dividends for 2016

Approved by

Total
Final dividends for 2016

Annual General Meeting of the
30.0

0.20

Interim dividends for 2017

   shareholders on 28 April 2017
Board of Directors’ meeting
   on 8 November 2017

37.5

0.25

67.5

0.45

Total
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20.		 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

20.		Commitments and contingent liabilities

20.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำ�นวนเงินประมาณ
6.2 ล้านบาท (2559: ไม่ม)ี ทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

20.1 Capital commitments
As at 31 December 2017, the Company had capital commitments
of approximately Baht 6.2 million (2016: nil), relating to the acquisition
of machinery and equipment.

20.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
บริษัทฯได้ทำ�สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำ�นักงาน
รถยนต์ และค่าบริการตามสัญญาเช่า
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯมีภาระผูกพันในการจ่ายค่า
เช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้

20.2 Operating lease commitments
The Company has entered into several operating lease agreements
in respect of office building space, motor vehicles and services.
As at 31 December 2017, future minimum lease payments required
under these operating leases contracts were as follows:

(หน่วย:ล้านบาท)

(Unit:Million Baht)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
จ่ายชำ�ระ

Consolidated and
Separate financial statements
2017
2016
Payable:

   ภายใน 1 ปี

6

2

  In up to 1 year

6

2

   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

7

1

  In over 1 and up to 3 years

7

1

20.3 การค้ำ�ประกัน
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดย
ธนาคารในนามบริษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็นจำ�นวน 1 ล้านบาท (2559: 1 ล้านบาท)
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษทั ฯ

20.3 Guarantees
		
As at 31 December 2017, the Company had outstanding bank
guarantees of approximately Baht 1 million (2016: Baht 1 million) issued
by banks on behalf of the Company in respect of certain performance
bonds as required in the normal course of business of the Company.

95

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

SHERWOOD
CHEMICALS

Public Company Limited

Annual Report 2017

Notes to consolidated financial statements
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 / For the year ended 31 December 2017

21.		ลำ�ดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำ�ดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:ล้านบาท)

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

164

-

164

-

164

-

164

-

103

-

103

-

103

-

103

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า - กองทุนรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า - กองทุนรวม

21.		Fair value hierarchy
As at 31 December 2017 and 2016, the Company and its subsidiary had the assets and liabilities that were measured at fair value using different
levels of inputs as follows:
(Unit:Million Baht)

Consolidated and Separate financial statements
Level 1

Level 2

Level 3

Total

-

164

-

164

-

164

-

164

-

103

-

103

-

103

-

103

As at 31 December 2017
Assets measured at fair value
Investments in trading securities - Mutual funds

As at 31 December 2016
Assets measured at fair value
Investments in trading securities - Mutual funds
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22.		 เครือ่ งมือทางการเงิน

22. Financial instruments

22.1 นโยบายการบริหารความเสีย่ ง

22.1 Financial risk management
			
The Company and its subsidiary’s financial instruments, as defined
under Thai Accounting Standard No.107 “Financial Instruments:
Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and
cash equivalents, trade accounts receivable and investments.
The financial risks associated with these financial instruments and
how they are managed is described below.
			
		Credit risk
			
The Company and its subsidiary are exposed to credit risk
primarily with respect to trade accounts receivable. The Company
and its subsidiary manage the risk by adopting appropriate credit
control policies and procedures and therefore does not expect
to incur material financial losses. The maximum exposure to
credit risk is limited to the carrying amounts of receivables as
stated in the statement of financial position.
		
		Interest rate risk
		
The Company and its subsidiary’s exposure to interest rate
risk relates primarily to its cash at banks. Most of the Company
and its subsidiary’s financial assets and liabilities bear floating interest
rates which are close to the market rate.
			
As at 31 December 2017 and 2016, significant financial assets and
liabilities classified by type of interest rate are summarised in the table
below.

		เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยาม
อยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้า  เงินลงทุน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเสีย่ งดังนี้
		ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลูกหนีก้ ารค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ งนีโ้ ดยการกำ�หนดให้มนี โยบาย
และวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อย
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อ
จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้
สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
		ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยว
เนือ่ งกับเงินฝากสถาบันการเงิน สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่
มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ในปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงินทีส่ �ำ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ ได้ดงั นี้
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(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย้

รวม

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

163

71

234

0.37 - 0.375

-

164

164

-

-

163

163

-

163

398

561

-

214

214

-

214

214

-

(Unit:Million Baht)

Consolidated financial statements
2017

Financial Assets
Cash and cash equivalents
Investments in trading securities - Mutual funds
Trade receivables
Financial liabilities
Trade and other payables

Floating
interest rate

Non- interest
bearing

Total

Effective
interest rate
(% per annum)

163

71

234

0.37 - 0.375

-

164

164

-

-

163

163

-

163

398

561

-

214

214

-

214

214

-
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(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2559

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย้

รวม

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม

45

91

136

0.37 - 0.375

-

103

103

-

ลูกหนี้การค้า

-

169

169

-

45

363

408

-

186

186

-

186

186

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:ล้านบาท)

2560

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย้

รวม

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

163

68

231

0.37 - 0.375

-

164

164

-

-

173

173

-

163

405

568

-

213

213

-

213

213

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

(หน่วย:ล้านบาท)

2559

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย้

รวม

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม

45

66

111

0.37 - 0.375

-

103

103

-

ลูกหนี้การค้า

-

208

208

-

45

377

422

-

183

183

-

183

183

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
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Consolidated financial statements

(Million Baht)

2016

Floating
interest rate

Non- interest
bearing

Total

Effective
interest rate
(% per annum)

Financial Assets
Cash and cash equivalents
Investments in trading securities - Mutual funds

45

91

136

0.37 - 0.375

-

103

103

-

Trade receivables

-

169

169

-

45

363

408

-

186

186

-

186

186

Financial liabilities
Trade and other payables

Separate financial statements

-

(Million Baht)

2017

Financial Assets
Cash and cash equivalents
Investments in trading securities - Mutual funds
Trade receivables
Financial liabilities
Trade and other payables

Floating
interest rate

Non- interest
bearing

Total

Effective
interest rate
(% per annum)

163

68

231

0.37 - 0.375

-

164

164

-

-

173

173

-

163

405

568

-

213

213

-

213

213

Separate financial statements

-

(Million Baht)

2016

Floating
interest rate

Non- interest
bearing

Total

Effective
interest rate
(% per annum)

Financial Assets
Cash and cash equivalents
Investments in trading securities - Mutual funds

45

66

111

0.37 - 0.375

-

103

103

-

Trade receivables

-

208

208

-

45

377

422

-

183

183

-

183

183

Financial liabilities
Trade and other payables

-
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ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
		
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทำ�สัญญา
ซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึง่ ปีเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ี
งบการเงินรวม
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพย์ทางการเงิน
2560
2559

หนี้สินทางการเงิน        
2560
2559

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

-

0.8

-

0.2

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
2560
2559

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
-

35.8307

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
2560
2559

หนี้สินทางการเงิน        
2560
2559

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
2560
2559

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

0.1

0.9

-

0.2

32.6809

35.8307

เหรียญออสเตรเลีย

0.7

0.9

-

-

25.47715

25.9362

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

		Foreign currency risk
The Company and its subsidiary’s exposure to foreign currency risk arises mainly from trading transactions that are denominated in foreign currencies.
The Company seeks to reduce this risk by entering into forward exchange contracts when it considers appropriate. Generally, the forward contracts
mature within one year.
As at 31 December 2017 and 2016, the balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are summarised below.
Consolidated financial statements
Foreign currency

US dollar

Financial assets

Financial liabilities        
2017
2016

2017

2016

(Million)

(Million)

(Million)

(Million)

-

0.8

-

0.2

Average exchange rate                            
2017
2016

(Baht per 1 foreign currency unit)
-

35.8307

Separate financial statements
Foreign currency

Financial assets

Financial liabilities        
2017
2016

Average exchange rate                            
2017
2016

2017

2016

(Million)

(Million)

(Million)

(Million)

US dollar

0.1

0.9

-

0.2

32.6809

35.8307

Australian dollar

0.7

0.9

-

-

25.47715

25.9362

(Baht per 1 foreign currency unit)
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บริษทั ฯไม่มสี ญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯมีสญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
สกุลเงิน
เหรียญออสเตรเลีย

จำ�นวนที่ซื้อ

จำ�นวนที่ขาย

(ล้าน)
-

(ล้าน)
0.10

จำ�นวนที่ซื้อ

จำ�นวนที่ขาย

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
26.1322

วันครบกำ�หนดตามสัญญา

มกราคม 2560

The Company had no outstanding foreign exchange contracts as at 31 December 2017, however, the outstanding forward exchange contracts
as at 31 December 2016 are summarised below.
Consolidated and Separate financial statements
2016
Contractual exchange rate
Foreign currency
Australian dollar

Bought amount
(Million)

Sold amount
(Million)

-

0.10

Bought
Sold
(Baht per 1 foreign currency unit)

-

26.1322

Contractual maturity date

January 2017
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22.2 มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
		เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ หรือมีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแ่ี สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
		
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
		
ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำ�หนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทแ่ี สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
			
ในระหว่างปีปจั จุบนั ไม่มกี ารโอนรายการระหว่างลำ�ดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
23.		 การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ คือการจัดให้มซี ง่ึ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯและเสริมสร้าง
มูลค่าการถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.32:1 (2559: 0.31:1) และเฉพาะบริษทั ฯมีอตั ราส่วน
หนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.32:1 (2559: 0.31:1)
24.		 การอนุมตั งิ บการเงิน
		
งบการเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

22.2 Fair values of financial instruments
		
Since the majority of the Company and its subsidiary’s financial instruments are short-term in nature or carrying interest at rates close to
the market interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the statement of financial position.
		
The methods and assumptions used by the Company and its subsidiary in estimating the fair value of financial instruments are as follows:
		
a) For financial assets and liabilities which have short-term maturity, including cash and cash equivalents, accounts receivable and accounts
payable, their carrying amounts in the statement of financial position approximate their fair value.
		
During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy.
23.		 Capital management
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has appropriate capital structure in order to support its business
and maximise shareholder value. As at 31 December 2017, the Group’s debt-to-equity ratio was 0.32:1 (2016: 0.31:1) and the Company’s was
0.32:1 (2016: 0.31:1).
24.		 Reclassification
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 22 February 2018.

Dr. Vichit Yamboonruang
Chairman of Audit Committee and
Independent Director

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

2 ดร. วิชติ แย้มบุญเรือง

Mr. Chanin Yensudchai
Chairman of the Board of Director,
Audit committee and Independent Director

1 นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
ประธานกรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
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58

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

จำ�นวนหุน้
(สัดส่วน)

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ

2553 - 2557
2546 - 2557

บมจ. จัสมินอินเตอร์เนชัน่ แนล

บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม
บมจ. วิค แอนด์ ฮุคลันด์

บมจ. เชอร์วดู้ เคมิคอล

บมจ. บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ย่ี

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้�ำ
ภาคตะวันออก
กลุม่ โรงพยาบาลบางปะกอก
บมจ. ยานภัณฑ์

บริษัท
บมจ. เชอร์วดู้ เคมิคอล

กรรมการ
บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2549 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ
2542 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ

2553 - 2555
2552 - 2553

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
2555 - 2556 ประธานกรรมการ

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา

(1) รายละเอียดเกีย่ วกับผูบ้ ริหารและผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

Annual Report 2017

- ปริญญาเอก สาขา Public and International Affairs,
  University of  Pittsburgh, Pennsylvania
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์   ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย โคลัมเบีย  
พลังงานและสาธารณูปโภค
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
วัสดุกอ่ สร้าง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจโทรคมนาคม และ
- หลักสูตร ACP 2/2547 จาก Thai-IOD
เทคโนโลยีสอ่ ื สาร
- หลักสูตร DAP 15/2547 จาก Thai-IOD
พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- หลักสูตร DCP 51/2547 จาก Thai-IOD
พลังงานและสาธารณูปโภค
- หลักสูตร RCP 14/2547 จาก Thai-IOD
(โรงกลัน่ น้�ำ มัน)

การผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันวุรส์ เตอร์โพลีเทคนิค
  เมืองวุรส์ เตอร์ รัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พลังงานและสาธารณูปโภค
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  พระจอมเกล้า ธนบุรี
การแพทย์
- หลักสูตร DAP 32/2548 จาก Thai-IOD
ยานยนต์
- หลักสูตร DCP 57/2548 จาก Thai-IOD
- หลักสูตร RCP 11/2548 จาก Thai-IOD
- หลักสูตร RCC 2/2550 จาก Thai-IOD
- หลักสูตร Mergers &  Acquisitions จาก Thai-IOD
- Course in Corporate Financial Strategies for Maximizing
  Economic Value Added (EVA) จากสถาบันบัณฑิต
  บริหารธุรกิจศศินทร์

SHERWOOD
CHEMICALS
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4 นายประจักษ์ ตัง้ คารวคุณ
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพัน

Mr. Prachak Tangkaravakoon
Director

ไม่มี

43

3 นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
Mr. Chinawat Assavapokee
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Audit Committee
and Independent Director

400
หุน้
(0.00%)

จำ�นวนหุน้
(สัดส่วน)

อายุ
(ปี)

ชือ่ -นามสกุล / ตำ�แหน่ง
บริษัท
บจก. เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์
เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์)
บมจ. เชอร์วดู้ เคมิคอล

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ และ
กรรมการบริหาร
ประธานบริหาร
ประธานบริหาร
ประธานบริหาร
ประธานบริหาร

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

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

บจก. ทีโอเอ-ยูเนีย่ น เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์
บจก. ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์)
บจก. ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติง้
คอร์ปอเรชัน่

บจก. สำ�เพ็ง ซุปเปอร์สโตร์
บมจ. เชอร์วด้ ู เคมิคอล
บจก. ทาคาตะ-ทีโอเอ
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

บจก. ทีโอเอ กรุป๊ โฮลดิง้   
บจก.  ปิง สุรวงศ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

บจก. ทีโอเอ เพ้นท์ (เวียดนาม)
บจก. ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
2556 - ปัจจุบนั ทนายความหุน้ ส่วน
บจก. ฮันตัน แอนด์ วิลเลีย่ มส์ (ไทย
แลนด์)
2549 - 2556 ทนายความหุน้ ส่วน
บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
2555
กรรมการ และประธานคณะ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้�ำ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง ภาคตะวันออก
2555
กรรมการ และประธาน
บมจ. ยูนเิ วอร์แซล ยูทลี ติ ส้ี ์
กรรมการบริหาร
2555
กรรมการ และประธาน
บจก. ประปาบางปะกง
กรรมการบริหาร
บจก. ประปาฉะเชิงเทรา
บจก. ประปานครสวรรค์

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา

จำ�หน่ายสีทาเฟอร์นเิ จอร์
ผลิต และจำ�หน่ายกาวอัลคิล, ลาเทกซ์
จำ�หน่ายสีชนิดต่างๆ
ผลิตกระดาษทรายน้�ำ

ผลิตและจำ�หน่ายสีประเภทต่างๆ - MINI  MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลิตสีน�ำ ้ มันชักเงาและสารเคลือบ - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประเภทเดียวกันและ น้�ำ มันทาไม้ - หลักสูตร DAP จาก Thai-IOD
ลงทุนในบริษทั อืน่
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร
การขายส่งสินค้าทัว่ ไป
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตเข็มขัดนิรภัย
ผลิตและจำ�หน่ายสีประเภทต่างๆ

ผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ สะอาด
ออกแบบ ก่อสร้าง
ผลิต ขายน้�ำ ประปา บาดาล

กฎหมาย
จำ�หน่ายน้�ำ ดิบ  น้�ำ ประปา

กฎหมาย

- ปริญญาโท นิตศิ าสตร์ (ภาษีอากร) มหาวิทยาลัย วอชิงตัน
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ - หลักสูตร Executive Development Program SET

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตสายไฟฟ้า

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

5 นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพัน
Mr. Vonnarat Tangkaravakoon
Director

ชือ่ -นามสกุล / ตำ�แหน่ง
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อายุ
(ปี)

กรรมการ
ประธานบริษทั และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานบริษทั และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

กรรมการ

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
ประธานบริษทั
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานบริษทั และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานบริษทั และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานบริษทั และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานบริษทั และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานบริษทั และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ช่วงเวลา
240,800 หุน้ 2555 - ปัจจุบนั
(0.16 %) ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

จำ�นวนหุน้
(สัดส่วน)

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บจก. ทรัพย์สนิ ธุรกิจ โฮลดิง้
บจก. ทวีทรัพย์ เรียล เอสเตท
บจก. ที.เอส.โอ. เทรดเซ็นเตอร์
บจก. ทีโอเอ

บจก. ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชัน่

บจก. อดิสรสงชลา 

บจก.  เอสวี ฟอร์เวิรด์ ดิง้

บจก. พีดที แี อล เทรดดิง้

บจก. ทีม เอ โฮลดิง้ 2

บจก. ทีม เอ โฮลดิง้

บจก.  เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์
เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์)
บจก. คอนเนคชัน่ เลทด์ เซอร์วสิ

บจก.  เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอร์ต

บริษัท
บมจ. เชอร์วดู้ เคมิคอล
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์
บจก. ไอทีโอเอ ออโต้เซลส์
บจก.  อิมเมจิกา
บจก. ทีโอเอ เพ้นท์ (เวียดนาม)
TOA Paint Products Sdn. Bhd
บจก. เอ็มเอ็ม โลจิสติกส์

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา

ค้าปลีก มินมิ าร์ท และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ซือ้ และขายอสังหาริมทรัพย์
ซือ้ และขายอสังหาริมทรัพย์
ขายส่งเครือ่ งและอุปกรณ์
เช่าและดำ�เนินการเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพย์

ซือ้ จัดหา เช่าซือ้ จัดตัง้ สำ�นักงาน

ซือ้ และจัดการ
เช่าซือ้ แลกเปลีย่ นทรัพย์สนิ
ธุรกิจเงินทุน
ซือ้ และจัดการ
เช่าซือ้ แลกเปลีย่ นทรัพย์สนิ
ธุรกิจเงินทุน
ผลิต ประกอบซือ้ ขาย ขายส่ง
ขายปลีก ก่อสร้าง ออกแบบ
ซือ้ จัดหา เช่า ขนส่ง

เชือ่ มและกลึงงานเหล็ก

ผลิตสายไฟฟ้า

บริการขนส่ง

Annual Report 2017

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลิตและจำ�หน่ายสีประเภทต่างๆ
ผลิตและจำ�หน่ายกาวอัลคิล, ลาเทกซ์
จำ�หน่ายรถยนต์
ผลิตสีน�ำ ้ มัน สารเคลือบ
ผลิต และจำ�หน่ายสีประเภทต่างๆ
ผลิต และจำ�หน่ายสีประเภทต่างๆ
บริการขนส่ง

SHERWOOD
CHEMICALS

Public Company Limited

6

อายุ
(ปี)

50

ชือ่ -นามสกุล / ตำ�แหน่ง

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตัง้ คารวคุณ
กรรมการ
Dr. Narongrit Tangkaravakoon
Director

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

2536 - 2537

แพทย์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
แพทย์

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ช่วงเวลา
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

10,500 หุ้น 2560 - ปัจจุบนั
(0.01%) 2555 - ปัจจุบนั
2537 - ปัจจุบนั
2537 - 2539

จำ�นวนหุน้
(สัดส่วน)

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บมจ. เชอร์วดู้ เคมิคอล
บจก. ทีเคเอส เคมิคอล
บจก. เอสทีเค โฮลดิง้   
โรงพยาบาลโรยัล ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
โรงพยาบาลนอร์ทมิดเดิลเซ็กซ์
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

บจก. เบส ออโต้เซลส์
บจก. เอกมัยเจริญสุข โฮลดิง้
บจก. แอลที แอนด์ ซัน
บจก. ไทยแสงเจริญ (ปลาฉลาม)

บจก. น้�ำ ตาลเอราวัณ
บจก. พี ที เรียล เอสเตท
บจก. พูนผลทรัพย์
บจก. มัง่ คัง่ เรียล เอสเตท
บจก. มัง่ คัง่ พร็อพเพอตี้
บจก. ว.ภัทรวุฒิ (1987)

บริษัท
บจก. ทีโอเอ ออโต้ เซลส์
บจก. ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้
บจก. ทีโอเอ โฮลดิง้

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา

การแพทย์

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำ�หน่ายทินเนอร์และกาว
ผลิตและจำ�หน่ายทินเนอร์และกาว
การแพทย์

ลักษณะธุรกิจ
ตัวแทนจำ�หน่ายรถยนต์
ลงทุนในบริษทั อืน่
เช่าและดำ�เนินการเกีย่ วกับ
สังหาริมทรัพย์
กิจการโรงงานผลิตน้�ำ ตาล
ซือ้ และขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ซือ้ และขายอสังหาริมทรัพย์
ซือ้ และขายอสังหาริมทรัพย์
ให้ค�ำ ปรึกษาด้านการบริการ
จัดการอืน่ ๆ
ผูแ้ ทนจำ�หน่ายรถยนต์เอ็มจี
ธุรกิจทีด่ นิ
โรงงานผลิตน้�ำ ตาล
ขายส่งสีทาน้�ำ มันชักเงา และแลกเกอร์

- ปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ St. Bartholomew’s
  and The London School of Medicine and Dentistry,
  University of London, ประเทศอังกฤษ

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

35

41

นายนรินทร์ ตรีสโุ กศล
กรรมการ และผูช้ ว่ ยรองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานพาณิชย์
Mr. Narin Trisukosol
Director and Assistant Deputy Managing
Director Commerce

นายสิรณ
ิ ฏั ฐ์ ชญาน์นนั ท์
กรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ และรอง
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานพาณิชย์ (รักษา
การ)
Mr. Sirinat Chayanan
Director, Managing Director and Deputy
Managing Director Commerce (Acting)

8

9

บจก. เดอะแกลเลอรีเ่ ขาใหญ่
บมจ. เชอร์วดู้ เคมิคอล
บมจ. พีทที ี โกลบอล เคมิคอล
บมจ. ปตท.เคมีคอล
บมจ. ไทยออยล์

2556 - ปัจจุบนั
2556 - 2560
2555 - 2556
2551 - 2554
2548 - 2549

กรรมการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์
วิศวกรวิเคราะห์
วิศวกรจัดซือ้

บริษัท
บจก. แบรนด์ คอนเนค ภูเก็ต

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา

2546 - 2559

ผู้จัดการฝ่ายขาย

200,000 หุน้ 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการ
(0.13 %)
ผู้จัดการ และรอง
กรรมการผู้จัดการสาย
งานพาณิชย์ (รักษาการ)
2560 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพาณิชย์
2559 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส

- ปริญญาโท การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  มหาวิทยาลัยกรีนิช ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี  
  นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DAP 105/2556 จาก Thai-IOD
- หลักสูตรโครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของ
  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  K SME  รุ่น 10 จากธนาคารกสิกรไทย  
- Real Estate Development Of Chulalongkorn University
  RE-CU รุ่น 36 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผูน้ �ำ ยุคใหม่ในระบอบ ประชาธิปไตย
  ปนป. รุ่น 3จากสถาบันพระปกเกล้า 
- หลักสูตรนักบริหารรุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์
  บพส. รุ่น 3 จากโรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
- Academy of Business Creativity  ABC รุ่น 5  
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร “ขุมทรัพย์อาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่
  ยุคดิจิตอลระดับสูง” (ATOC) รุ่นที่ 1

คุณวุฒิการศึกษา

ขายส่งและผูผ้ ลิตลูกกวาดและขนม

บจก. มอนเดลีซ อินเตอร์เนชัน
แนล (ประเทศไทย)
บจก. เป๊ปซี่ -โคล่า (ไทย) เทรดดิง้

Annual Report 2017

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

ผูจ้ ดั จำ�หน่ายเครือ่ งดืม่

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
  นิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคาร

ลักษณะธุรกิจ
ขายเครือ่ งดืม่ มีสว่ นผสม
แอลกอฮอล์
อสังหาริมทรัพย์
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ปิโตรเคมี และเคมีภณ
ั ฑ์
ปิโตรเคมี และเคมีภณ
ั ฑ์
พลังงานและสาธารณูปโภค

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

3,000,000 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ และผูช้ ว่ ยรอง
บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
หุน้ (2.00 %)
กรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
พาณิชย์
2553 - 2560 ผูจ้ ดั การส่วนพัฒนาธุรกิจ                        บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
2556 - 2559 ทีป่ รึกษา 
บจก. อีเกิ้ลกอล์ฟ

ไม่มี

34

นายพัฒนา สุคนธรักษ์
กรรมการ
Mr. Patana Sukontarug
Director

จำ�นวนหุน้
(สัดส่วน)

อายุ
(ปี)

7

ชือ่ -นามสกุล / ตำ�แหน่ง

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

SHERWOOD
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เลขานุการบริษทั , ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์ และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริหาร
Mr. Thakerngbol Laobisuddhi
Company Secretary, Finance and
Investor Relation Manager and Deputy
Managing Director Administration

12 นายเถกิงพล เหล่าพิสทุ ธิ์

41

49

11 นายชาญเดช ปัน้ ตระกูล

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

44

10 นายสาธิต จิรกุลสมโชค
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั กิ าร
Mr. Satit Jirakulsomchok
Deputy Managing Director Operation

ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี
Mr. Chandech Pantrakul
Accounting Manager

จำ�นวนหุน้
(สัดส่วน)

อายุ
(ปี)

ชือ่ -นามสกุล / ตำ�แหน่ง

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย

2547 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั ผูจ้ ดั การฝ่าย บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริหาร
2546 - 2547 นักวิเคราะห์อาวุโส
บรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรม แห่ง
ประเทศไทย
2541 - 2545 อาจารย์ประจำ�
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2539 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี
2535 - 2539 เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี

2556 - 2558
2555 - 2556

บริษัท
บมจ. เชอร์วดู้ เคมิคอล

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา

สถาบันการศึกษา

สถาบันการเงิน

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีภณ
ั ฑ์

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีภณ
ั ฑ์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน University of Exeter
  ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร DCP 93/2551 จาก Thai-IOD
- หลักสูตรเลขานุการบริษทั จาก Thai-IOD

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ - ปริญญาโท เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บจก. เอสเจ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เทคโนโลยี ผลิตและออกแบบเครือ่ งจักร
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และโครงสร้างเหล็ก
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร บจก. ไทยเฮอร์รคิ
ผลิตโครงสร้างเหล็ก
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บจก. อาร์ซี แอนด์ อาร์ซี
นำ�เข้าและขายอาหาร

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2560 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การสาย
งานปฏิบตั กิ าร
2558 - 2560 กรรมการ

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560
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ข้อมูลทั่วไป

General Information

ชื่อบริษัท
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้านเรือน อุตสาหกรรม สาธารณสุข
ชุมชน และเคมีเกษตร
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่
1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2320-2288    โทรสาร 0-2320-2670
เลขทะเบียนบริษัท 01075747000346
ที่ตั้งสำ�นักงาน สาขา1
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บางนาตราด 90/1 หมู่ที่ 9 ตำ�บลบางวัว
อำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ 0-3852-2302    โทรสาร 0-3852-2311
ที่ตั้งสำ�นักงาน สาขา 2
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บางนาตราด 109 หมู่ที่ 9 ตำ�บลบางวัว
อำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ 0-3898-9120    โทรสาร 0-3898-9125
โฮมเพจ
http://www.sherwood.co.th
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ชื่อบริษัทย่อย
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสตราเลเซีย จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ
จำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้านเรือน และอุตสาหกรรม
ที่ตั้งสํานักงาน
ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถ. เฮย์ เพิร์ธ ตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย 6005
โทรศัพท์ +61 892194683    โทรสาร +61 892194672
ทุนเรือนหุ้น
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน 20,000 เหรียญออสเตรเลีย เป็น
หุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญออสเตรเลีย สัดส่วนเงินลงทุน
อัตราร้อยละ 50
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่ตั้ง
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000, 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930
ที่ตั้ง
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-9090    โทรสาร 0-2264-0789-90

Company Name
Sherwood Chemicals Public Company Limited
Type of Business
Manufactures and markets chemical products for household industrial
public health and agrochemicals
Head Office
1065 Srinakarin Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250
Telephone 0-2320-2288    Fax 0-2320-2670
Company Registration No. 01075747000346
Office 1
Wellgrow Industrial Estate, Km.36, Bangna-Trad, 90/1 Moo 9, Bangwua, Bangpakong District, Chachoengsao 24180
Tel. 0-3852-2302    Fax. 0-3852-2311  
Office 2
Wellgrow Industrial Estate, Km.36, Bangna-Trad, 109 Moo 9, Bangwua, Bangpakong District, Chachoengsao 24180
Tel. 0-3898-9120    Fax. 0-3898-9125
Website
http://www.sherwood.co.th
Share Capital
Registered Capital
150,000,000 ordinary shares of Baht 1 each
Issued and Paid-Up Capital
150,000,000 ordinary shares of Baht 1 each, fully paid  
Subsidiary Name
Sherwood Chemicals Australasia Proprietary Limited
Type of Business
Markets chemical products for household and industrial use
Head Office
Level 3, 1060 Hay Street, West Perth, WA 6005  Australia
Telephone +61 892194683 Fax +61 892194672
Share Capital
AUD 20,000 registered and paid-up capital with 2,000 ordinary shares
of AUD 10 each, 50% proportionate share ownership
Securities Registrar
Thailand Securities Depository Co., Ltd.
Address
93 The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadapisek Rd.,
Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone 0-2009-9000, 0-2009-9991
Auditor
Mr. Supachai Phanyawattano
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3930
Address
EY Office Limited
193/136-137 Lake Rajada Office Complex 33rd Floor Rajadapisek  Road
Klongtoey Bangkok 10110
Telephone 0-2264-9090    Fax 2264-0789-90

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซด์ของบริษัท”

SHERWOOD
CHEMICALS

Public Company Limited

บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

ISO 9001

GMP ISO 14001

ผูผลิตผลิตภัณฑ เพื่อสุขอนามัยในบานและสาธารณสุขชุมชน
ดวยความใสใจผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
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