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Financial Highlights
หนวย : พันบาท Unit : Thousand Baht

รายการทางการเง�น

Baht thousand or stated otherwise

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม
รายไดรวม
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)
มูลคาหุนตามบัญชี (บาท)
จํานวนหุน (พันหุน)

Total assets
Total liabilities
Total shareholders’ equity
Total revenue
Cost of goods sold
Gross proﬁt
Selling and administrative expenses
Net proﬁt
Earnings per share (Baht)
Book value per share (Baht)
Number of shares (Thousand shares)

อัตราสวนทางการเง�น

Financial Ratios

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนการหมุนของสินทรัพย
อัตราสวนการหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาการเก็บหนี้
ระยะเวลาการชําระหนี้
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุทธิ
ผลตอบแทนจากสินทรัพย
ผลตอบแทนสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนทุน
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราการเติบโตของรายได

Current ratio
Quick ratio
Total asset turnover ratio
Inventory turnover ratio
Average collection period
Average payment period
Gross proﬁt margin
Operating proﬁt margin
Net proﬁt margin
Return on assets
Return on equity
Debt to equity ratio
Time interest earned ratio
Revenue growth ratio

หนวย : พันบาท Unit : Thousand Baht

31 ธ.ค. 2556
31 Dec 2013
769,613
224,384
545,228
1,070,509
744,342
322,176
177,150
117,675
0.78
3.63
150,000

667,812
218,158
449,654
954,925
693,438
258,350
156,224
77,146
0.51
3.00
150,000

31 ธ.ค. 2556
31 Dec 2013

31 ธ.ค. 2555
31 Dec 2012

31 ธ.ค. 2554
31 Dec 2011

เทา/X
เทา/X
เทา/X
เทา/X
วัน/days
วัน/days
%
%
%
%
%
เทา/X
เทา/X
%

2.24
1.43
1.39
4.35
40.77
100.07
30.21
13.97
11.03
15.29
21.58
0.41
N/A
0.32

2.21
1.20
1.55
4.00
48.18
86.69
28.94
11.76
9.06
14.09
19.73
0.40
N/A
11.69

1.92
1.22
1.43
4.68
47.77
104.69
27.14
11.06
8.11
11.55
17.16
0.49
N/A
14.75

หนวย : พันบาท Unit : Thousand Baht

สินทรัพยรวม / Total assets
2556/2013

683,742
195,339
488,403
1,066,439
755,437
307,662
186,012
96,347
0.64
3.26
150,000

31 ธ.ค. 2554
31 Dec 2011

หนวย
Unit

หนวย : พันบาท Unit : Thousand Baht

รายไดรวม / Total revenue

31 ธ.ค. 2555
31 Dec 2012

2555/2012

สวนของผูถือหุนรวม / Total shareholders’ equity
2554/2011
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Message from the Chairman of the Board
ในป 2556 ทีผ่ า นมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวในทุกองคประกอบหลัก ทัง้ การบริโภค
ภาคเอกชนที่ผลบวกจากนโยบายรถคันแรกหมดลงเร็วกวาที่คาด การลงทุนภาคเอกชนก็
ชะลอตัวลงตามอุปสงคทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนการสงออกที่ไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยเรื่องการแข็งคาของเงินบาทและความลาชาในการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่
อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอยางผันผวนในชวงไตรมาสสุดทายของปสอดคลองกับทิศทาง
การเคลื่อนไหวของคาเงินในภูมิภาคภายหลังเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มมีสัญญาณฟนตัวดีขึ้น
สําหรับผลประกอบการของบริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในรอบป 2556
ทีผ่ า นมา นับวาคอนขางประสบความสําเร็จเปนอยางดี บริษทั ฯ มียอดขาย 1,066 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ จากป 2555 จํานวน 3.42 ลานบาท และมีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 117.67 ลานบาท เพิม่ ขึน้
จากป 2555 จํานวน 21.32 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22.14 คิดเปนกําไรตอหุนสูงถึง
0.78 บาท และมีการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2556 เปนเงิน 0.44 บาทตอหุน
ที่ผานมา บริษัทฯ ไดใชแนวทางในการแขงขันเพื่อตอสูกับคูแขงอยางไดผล อาทิเชน
การพัฒนาสินคาใหมที่มีคุณภาพสูงและสรางสรรคสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตลาดใหมๆ การเพิ่มการกระจายสินคาสูตัวแทนจําหนายในแตละภูมิภาคเพื่อเขาสูรานคา
ปลีกทั่วประเทศ เพิ่มชองทางการขายตรงไปสูผูใชอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตางๆ
โดยตรงเพื่อเพิ่มยอดขาย นอกจากนั้นยังไดขยายธุรกิจครอบคลุมสินคาเพื่อสาธารณสุข
ชุมชนและสินคาเคมีเกษตร ในป 2557 บริษทั ฯ คาดวาจะสามารถเติบโตไดดกี วาในปทผ่ี า นมา
บริษัทฯ มีแผนดําเนินงานจัดเตรียมไวอีกมากมาย ทั้งในสวนการขยายธุรกิจในตลาดเคมี
เกษตรรวมถึงการขยายการสงออกไปยังตลาดภูมิภาคอาเซียน
สุดทายนี้ในนามของคณะกรรมการ ผมขอแสดงความขอบคุณมายังผูถือหุน คูคา ลูกคา
ทุกทานที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา ความสําเร็จและการ
เจริญเติบโตของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ตลอดมาเปนผลมาจากความรวมมือรวมใจของ
พนั ก งานทุ ก คนที่ ร ว มกั น ทํ า งาน และพั ฒ นาองค ก ร อย า งไม ห ยุ ด ยั้ ง จนทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ
มีความเจริญกาวหนา มั่นคง มีผลประกอบการที่ดี สามารถสรางความเชื่อมั่น และความ
พึงพอใจแกผูเกี่ยวของทุกฝาย

(นายชนินทร เย็นสุดใจ)
ประธานกรรมการ
Over 2013, Thai economic activities have turned into a slower pace in all major elements including private consumption which positive
impact from ﬁrst-car policy had been exhausted faster than expected. Private investments have also slowed down according to demand in
both domestic and international market all the way to the exports which been aﬀected by the appreciation of Baht and the late recovery of
the world economy. Meanwhile, the currency has been ﬂuctuated especially in the last quarter of 2013 in line with the regional currencies
after the recovery of the United States economy.
The performance of Sherwood Chemicals Public Company Limited in 2013 was relatively successful, the sales was at Baht 1,066 million,
which was Baht 3.42 million increase from 2012. Net proﬁt was Baht 117.67 million, which was Baht 21.32 million or 22.14% increase from
2012. This was equivalent to the Earnings Per Share of Baht 0.78, and Dividend Per Share of Baht 0.44 each.
Over years, the Company has fought the way to compete more eﬃciently in the market, for example, high quality product development and
manufacturing to satisfy needs of the new markets, also increasing the product distribution to provincial distributors in order to penetrate the as
much retailed stores countrywide, and increase direct sale channels to the Industrial-end users directly. Moreover, the Company also expands
to cover the public health product and agro-chemical product segments. In 2014, the Company is continually planning on progressive business
expansion as in the previous year into agrochemical business and through the extension of the distribution to ASEAN neighboring countries.
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. The Company’s continual success and growth over the past decade is due to the
pooled eﬀorts of all employees who cooperate and develop the organization persistently. This results in the Company’s prosperity, advancement,
stability, and good operation results that eventually create conﬁdence and satisfaction for all relevant parties.

(Mr. Chanin Yensudchai)
Chairman of the Board of Director
รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
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Board of Directors

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

นายไพศาล พิพัฒนกุล
กรรมการและกรรมการอิสระ
Mr. Phaisan Phipatanakul
Director and Independent Director

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

นายประจักษ ตั้งคารวคุณ
กรรมการ
Mr. Prachak Tangkaravakoon
Director

นายพัฒนา สุคนธรักษ
กรรมการ
Mr. Patana Sukontarug
Director

นายขจร ตรีสุโกศล
กรรมการ
Mr. Kajohn Trisukosol
Director

นายวนรัชต ตั้งคารวคุณ
กรรมการ
Mr. Vonnarat Tangkaravakoon
Director

นายวีระ ชินกนกรัตน
กรรมการ
Mr. Veera Chinkanokrat
Director

นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
Mr. Sukun Tanticharoenkiat
Managing Director
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Corporate Social Responsibilities (CSR)

บริษัทเชื่อมั่นวา การดําเนินธุรกิจที่จะนําไปสูองคกรที่แข็งแกรง และ
เติบโตอยางยั่งยืนไดนั้น จะตองพัฒนาองคกรควบคูไปกับการพัฒนา
สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ได ส นั บ สนุ น กิ จ กรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในและภายนอกองคกร กลาวคือ บริษัทมุงเนน
ที่จะรับผิดชอบตอพนักงาน ชุมชน และสภาพแวดลอมใหดีขึ้นตามลําดับ
นอกจากนี้บริษัทตระหนักวา สังคมและสิ่งแวดลอมจะดีได ตองเกิดจาก
ภายในองคกรที่ดี และจะนําไปสูสังคม และสิ่งแวดลอมที่ดี รายละเอียด
ดังนี้

The Company believes that business operations will be lead to
a stronger and sustainable long term growth when it is developed
in tandem with social and environmental responsibility. Therefore,
the Company encourages activities of corporate social responsibility
both internal and external company namely the Company will be
responsible to employees, communities and environment respectively.
Moreover, the Company realizes that social and environment would
be better to stare from internal company. The details are below:

• โครงการสหกรณออมทรัพย : บริษัทจัดตั้งสหกรณออมทรัพยเพื่อ
เปนการสงเสริมใหพนักงานบริษัทเก็บออม และสามารถลดภาระจาก
การเปนหนี้นอกระบบ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอปญหาครอบครัว นําไป
สูปญหาสภาพจิตใจของพนักงาน

• Cooperative for our Employee Project : The Company
established cooperative to encourage savings and reduce external
debt which may lead to the family problem and mental problems
of employees.

• โครงการสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน : บริษัทไดใหความ
สําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ดังนั้นบริษัทไดจัด
ใหมีการซอมหนีไฟ และดับเพลิงอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการจัดสถานที่
ทํางาน รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณความปลอดภัยตางๆ ใหเพียงพอตอการ
ทํางาน เพื่อใหพนักงานทุกๆ คนไดรับความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี
จากการทํางาน

• Safety and Emergency Project : The Company is aware
of the safety of workplace. Thus, we continuously host
fire drills and safety trainings. The facilities and safety
equipments are suﬃciently supplied in case of emergency.

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
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• โครงการ ISO 14001 : บริษัทมุงเนนการใชทรัพยากรอยางคุมคา
และลดผลกระทบในการผลิตตอสิ่งแวดลอม บริษัทจึงไดจดทะเบียนเพื่อ
รับรอง ISO 14001 ซึ่งเปนมาตรฐานสําหรับระบบบริหารสิ่งแวดลอม
• ISO 14001 Project : The Company emphasized on using
resources eﬃciently and reducing of impact to environment. The
Company has already registered to ISO 14001 certiﬁcation, which
is the standard for environmental management systems.

• โครงการอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม : เมื่ อ วั น ที่ 24
สิงหาคม 2556 บริษัทไดจัดกิจกรรมปลูกปะการัง คืนความสมดุลใหกับ
ธรรมชาติ คืนชีวิตสูทองทะเลไทย ณ หาดเตยงาม อาวนาวิกโยธิน
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเปนการคืนความ
สมดุลใหกับธรรมชาติ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหพนักงานเกิดความ
ตระหนักในการอนุรักษธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดลอม

• Conservation of Nature and Environmental Project : On 24
August 2013, the Company set activity of Coral implantation to restore
nature and sea at Toei Ngam Beach, Gulf Marine Corps, Sattahip,
Chonburi in order to restore nature. Moreover, it also encourages
employees aware for the conservation of nature and environment.

• โครงการชุมชนปลอดภัย ตานภัยรายจากแมลง : เมื่อวันที่ 20
และ 26 ตุลาคม 2556 บริษัทรวมกับผูนําชุมชนในเขตหลักสี่และดอนเมือง
ไดจัดกิจกรรมรณรงคฉีดพนหมอกควันกําจัดยุงลายรวมกับชุมชน เพื่อ
เป น ส ว นหนึ่ ง ในการร ว มแก ป ญ หาและป อ งกั น การแพร ร ะบาดของ
โรคไขเลือดออกอันมีสาเหตุมาจากยุงลาย โดยในวันดังกลาวบริษัทไดให
ความรูและการปองกันกับเหลาอาสาสมัครสาธารณสุข และผูนําชุมชน
ตาง ๆ อีกทั้งจัดใหมีหนวยเคลื่อนที่เขากําจัดแหลงเพาะพันธุของยุง
ลายและแมลงรายตางๆ ดวยผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพของเชนไดรท

• Safe Community against Mosquitoes Project : On 20
and 26 October 2013, the Company joined community leaders
in Lak Si and Don Muang to eliminate mosquitoes and prevent
Dengue Hemorrhagic Fever which caused by mosquito. The
Company also explained the protection of insects to these volunteers and community including the practice to prevent the breeding
of mosquitoes and insects with our Chaindrite product on that day.
Annual Report 2013
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Type of Business
บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑที่ใชในบานเรือน
อุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน และเคมีภัณฑเพื่อการเกษตรกรรม โดย
ทุกผลิตภัณฑที่มีสารออกฤทธิ์ที่กําหนดวาตองขึ้นทะเบียนจะตองไดรับ
การขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข หรือกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หรือกระทรวงอุตสาหกรรมรวมทั้งตองควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑทุก
แบทช บริษัทไดมีการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม และพัฒนาผลิตภัณฑใหม
เพิ่มเติมมาโดยตลอด ปจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑที่ออกวางจําหนายแลว
มากกวา 150 ผลิตภัณฑ ภายใต 122 เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
เรี ย บร อ ยแล ว สามารถแบ ง ตามสายธุ ร กิ จ ของกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ด ดั ง นี้
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กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ รั ก ษาเนื้ อ ไม (Wood Preservatives Group)
เปนกลุมผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติพื้นฐานที่ใชพิทักษปกปองรักษาไม
จากการทําลายของปลวก มอด แมลงเจาะไมอน่ื ๆ และปองกันเชือ้ รา
ทําลายไม ประกอบดวย
1. เชนไดรท/ พรีแมกซ ผลิตภัณฑรักษาเนื้อไม (CHAINDRITE
and PREMAX : Wood Preservatives) เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปใชงาย
ไมตอ งผสมน้าํ ยาหรือน้าํ มันอืน่ ใดอีก ใชทาหรือพนบนพืน้ ผิวของไมกอ นทา
วัสดุเคลือบผิวอื่นๆ เพื่อปองกัน ปลวก มอด และเชื้อรา อันเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหไมผุกรอนเสียสภาพ เชนไดรท และพรีแมกซ ผลิตภัณฑ
รักษาเนื้อไมมีใหเลือก 3 สี คือ
1.1 เชนไดรท/ พรีแมกซ ดีบี (DB:Dark Brown) เหมาะสําหรับทา
ไมที่ทําโครงคราวหลังคา คาน โครงฝา เพดาน
1.2 เชนไดรท/ พรีแมกซ แอลบี (LB:Light Brown) เหมาะสําหรับ
คราวในผนังสําหรับฝา เพดาน บัว ดานในผนัง
1.3 เชนไดรท/ พรีแมกซ ซีแอล (CL:Colorless) ใชทารองพื้น
ประตู หนาตาง วงกบ เฟอรนิเจอรกอนทาสีหรือวัสดุเคลือบผิวอื่น ๆ
2. เชนไดรทวูดสเตน สียอมไม (CHAINDRITE WOODSTAIN :
Transparent Wood Coloring)
2.1 เชนไดรท วูดสเตน ชนิดเงา (Gloss) และกึ่งเงา (Semi Gloss)
ใชยอมสีไมเฟอรนิเจอร ฝาผนัง วงกบ ประตู หนาตาง บัวเชิงชาย ศาลา
นั่งเลนไม ทั้งภายในภายนอกใหเงางาม คงสภาพลายไมและไดสีตาม
ตองการ มีสารปกปองเนื้อไมจากเชื้อราและแมลงทําลายไม ปองกัน
ความชื้นและแสงยูวีดวยการทาเชนไดรท วูดสเตน ชนิดเงาหรือกึ่งเงา
เพียงอยางเดียว เชนไดรท วูดสเตน ไดรับการขึ้นทะเบียนถูกตองจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีใหเลือกมากกวา 10 เฉดสี
2.2 เชนไดร ท วู ด สเตน สี เ คลื อ บใสชนิ ด ด า น(Clear Matt
Finishing) เปนสารเคลือบไมที่มีชั้นเรซินพิเศษที่ชวยลบความเงาของสี
ยอมไม เชนไดรทวูดสเตนชนิดเงาหรือกึ่งเงาทาทับบนพื้นไมที่ไมตองการ
ความเงาหลังการทาสียอมไมเชนไดรท วูดสเตน ชนิดเงาหรือกึ่งเงา โดยที่
ไมปดบังความสวยงามของลายไมและยังเสริมตัวยาปกปองผิวไมจากการ
ทําลายของเชื้อรา
2.3 เชนไดรท วูด สเตน สูตรน้าํ เปนสียอ มไมสตู รน้าํ ทีไ่ มมกี ลิน่ ฉุน
และมีความปลอดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ดวยเทคโนโลยีการผลิต
ทีใ่ ช อะครีลคิ โพลีเมอร ทีอ่ อกแบบใหฟล ม สีมคี วามเงา และทนตอสภาวะ
แวดลอมสูง
2.4 เชนไดรท เดคสเตน (Deckstain Floor Coloring) สียอมพื้นไม
คุณภาพสูง ปองกันการขีดขวน ความชื้น และแสงยูวี เหมาะสําหรับทา
พื้นไมทั้งในและนอกอาคารเพื่อความสวยงามของพื้นลายไมและทนทาน
มีใหเลือกใชมากกวา 5 เฉดสี
รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

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 150 products
under 122 trademarks, divided by the following product groups;

Wood Preservative Product Group
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 Readyto-apply 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 WOODSTAIN : Transparent Wood Coloring
2.1 Chaindrite Woodstain (Gloss) and (SemiGloss) Ready-toapply brush-on woodstain which provides a transparent protective
ﬁlm on the wood surface, enhancing the wood grain features and
protecting the wood from fungi, sunlight, and wood damaging insects
such as termites and weevils. Chaindrite Woodstain has been
designed with minimal odour in 11 beautiful colors to suit diﬀerent
functions and tastes for both interior and exterior application. More
importantly, Chaindrite Woodstain is the only brand of woodstain
products in the market that has been licensed by FDA, the Ministry
of Public Health.
2.2 Chaindrite Woodstain (Clear Mat Finishing) Coated with a
special resin layer to reduce the gloss shade.
2.3 Chaindrite Woodstain (Water-Based) is odorless, safe
for health and the environment. Chaindrite Woodstain Water-Based
has been produced with Acrylic Polymer, which make a gloss and
durable.
2.4 Chaindrite Deckstain has been designed in 5 beautiful
colours for both interior and exterior application to enhance the
natural wood grain features, and protect and preserve the wood
from surface scratching, moisture and sunlight and fungi.
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3. ผลิตภัณฑถนอมเนื้อไมสัก และไมเขตรอน (CHAINDRITE
TEAK OIL : Wood Moisturizer)
3.1 เชนไดรท ทีคออยล ผลิตจากการผสมผสานน้ํามันสกัดจากไม
ธรรมชาติที่จะทําหนาที่เสมือน “สารหลอเลี้ยงความชื้น” ใหกับไมเพื่อชวย
ปองกันเฟอรนิเจอรไมนอกอาคารจากแสงแดด ไมสักและไมตาง ๆ จะ
สูญเสีย “น้ํามันไม” ที่มีอยูตามธรรมชาติเมื่อทิ้งใหสัมผัสแสงแดดและ
สภาพอากาศภายนอกอาคาร ทําใหเกิดการ “แหง และ แตก” ของเนื้อไม
การชโลมไมดวย เชนไดรท ทีคออยล นอกจากจะสามารถปองกันไมให
ดู ใ หม ยั ง อาจจะช ว ยใช ฟ น ฟู ส ภาพไม เ ก า ให ดู ใ หม ขึ้ น ได ร ะดั บ หนึ่ ง
เชนไดร ท ที ค ออยล มี ส ว นผสมที่ ช ว ยป อ งกั น รั ง สี UV จากแสงแดด
ปองกันความชื้นจากสภาพอากาศ และสารปองกันเชื้อราทําลายไม
4. ผลิตภัณฑรักษาเนื้อไมที่ใชงานอุตสาหกรรม (Industrial Wood
Preservative)
4.1 ดีวาเทิรน 10 อีซี (DEVATERN 10 EC) เปนผลิตภัณฑรักษา
เนื้อไมในงานอุตสาหกรรม ใชงายโดยผสมดีวาเทิรน 10 อีซี 1 สวน กับ
น้ําใหเปน 100 สวน ใชแช จุม หรือฉีดพนไมปองกัน ปลวก มอด และ
แมลงทําลายไมอื่นๆ ใชไดดีทั้งไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็ง ฉีดพนไมซุง
ในระหวางการชักลาก แชไมเสาหลัก แชไมพาเลต และไมแปรรูป เชน
หนาตาง ประตู รวมถึงวงกบ หรือผลิตภัณฑหัตถกรรมที่ทําจากไม
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ใชปอ งกันและกําจัดแมลงตางๆ ทัง้ ในบานเรือนและในสาธารณสุข
ชุมชน ประกอบดวย
1. ผลิตภัณฑปองกันกําจัดปลวกใตดิน และแมลงรอบๆ อาคารกลุม
ไพรีรอยด (Pyrethroid Group Soil Treatment Termiticide and Perimeter
Treatment) เปนสารออกฤทธิ์ในกลุมไพรีทรอยด ภายใตชื่อทางการคา
เชนไดรท สเตดฟาส (CHAINDRITE STEDFAST) ไบฟอรซ (BIFORCE) และ
ไซเปอรแทค (ZYPERTAC) เปนกลุมผลิตภัณฑที่ใชปองกันกําจัดปลวก
ใตดินที่มีคุณภาพสูงและเปนที่เชื่อถือกันมานาน เพื่อใชราดพื้นใตบานหรือ
อาคารที่กําลังกอสราง หรืออัดลงใตบานที่สรางเสร็จแลว สรางชั้นสารเคมี
ที่มีประสิทธิภาพ ปองกันการรุกรานของปลวกใตดิน มีใหเลือก 3 สูตร คือ
1.1 ปองกันกําจัดปลวกและแมลงสูตรน้ําแบบเอสซี (Suspension
Concentrate) ที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะเม็ด
ดิ น ทนต อ การชะล า งของน้ํ า ทนต อ ความร อ นระอุ ข องผิ ว ดิ น ลดผล
กระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม และไม มี ก ลิ่ น รบกวนต อ ผู อ ยู อ าศั ย ให ผ ล
ป อ งกั น ได ย าวนานกว า 6 ป นอกจากนี้ ยั ง ไม ถู ก ดู ด ซึ ม โดยพื ช หรื อ
ต น ไม จึ ง สามารถใช กํ า จั ด มดและแมลงที่ อ ยู อ าศั ย ในสนามหญ า ใน
สวน หรือแมลงรอบๆ อาคารไดดีมีใหเลือกหลายความเขมขน ไดแก
เชนไดรท สเตดฟาส 8 เอสซี (CHAINDRITE STEDFAST 8 SC), เชนไดรท
สเตดฟาส 30 เอสซี (CHAINDRITE STEDFAST 30 SC), ไบฟอรซ
5 เอสซี (BIPHORSE 5 SC), ไบฟอรซ 10 เอสซี (BIFORCE 10 SC)
1.2 ผลิตภัณฑปองกันกําจัดปลวกและแมลงสูตรน้ํามันแบบอีซี
(Emulsiﬁable Concentrate) มีประสิทธิภาพสูง ใชกําจัดแมลงไดรวดเร็ว
เหมาะสําหรับบานหรืออาคารที่มีพื้นที่มาก ๆ ปองกันปลวกยาวนาน
มากกวา 4 ป มีใหเลือกหลายความเขมขน ไดแก เชนไดรท สเตตฟาส
40 อีซี (CHAINDRITE STEDFAST 40 EC), เชนไดรท สเตดฟาส 10 อีซี
(CHAINDRITE STEDFAST 10 EC), ไบฟอรซ 30 ทีซี (BIFORCE 30 TC),
ไบฟอรซ 100 อีซี (BIFORCE 100 EC), ไซเปอรแทค 25 อีซี (ZYPERTAC 25 EC)
1.3 ผลิ ต ภั ณ ฑ ป อ งกั น กํ า จั ด ปลวกและแมลงสู ต รน้ํ า แบบ
เอ็มซี (Microemulsion) ได แก ไซเปอร แทค 15 เอ็ มซี (ZYPERTAC
15 MC) ไม มี ก ลิ่ น ใช ร าดพื้ น ป อ งกั น ปลวกใต ดิ น ระยะยาวนาน
กวา 3 ป 1 ลิตรผสมน้ําได 60 ลิตร ราดพื้นที่ 8 ตารางเมตร ถาใช
สําหรับการฉีดปองกันแมลงรอบ ๆ บาน 1 ลิตรผสมน้ํา 100 ลิตร

3. CHAINDRITE TEAK OIL : Wood Moisturiser
3.1 Chaindrite Teak Oil gives a rich natural ﬁnish to teak
and other hardwoods. Used to protect the wood surface of outdoor
furniture from fungi, moisture and sunlight while providing a gentle
smooth touch. Perfect for woods that are exposed to all of natures
elements.
4. Industrial Wood Preservative
4.1 DEVATERN 10 EC used to immerse or soak industrial
or heavy-duty woods and wooden pallets in DEVATERN, 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.

Insecticide Products Group
Use to protect and kill various insects in both household and
public health.
1. Soil Treatment Termiticide and Perimeter Treatment with
PYRETHROID as active ingredient
CHAINDRITE STEDFAST, CHAINDRITE BIFORCE, and ZYPERTAC
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, BIPHORSE 5 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 30 TC,
BIFORCE 100 EC and ZYPERTAC 25 EC (Emulsiﬁable Concentrate)
Soil treatment termiticide formed by the emulsion between water
and oil with an active ingredient for pre-construction and postconstruction 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) 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 8 square meters.
2. Soil Treatment Termiticide/ Insecticide and Perimeter Treatment
Soil treatment to protect wood structure from subterranean termite
and other soil insects with new active ingredient. There are 2 types
of products Imidacloprid and Fipronil;
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 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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Type of Business
2. ผลิตภัณฑปองกันกําจัดปลวกใตดิน และแมลงรอบๆ อาคาร

กลุม อืน่ ๆ (Other Soil Treatment Termiticide and Perimeter Treatment)
สารออกฤทธิ์ชนิดใหมมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสงผานสารออกฤทธิ์จาก
ปลวกตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได จึงทําใหเกิดการตายตอเนื่องได โดยที่
ปลวกจะไมรูวาพื้นที่นั้นๆ มีการฉีดพนสารเคมีปองกัน สารออกฤทธิ์
ที่สําคัญไดแก อิมิดาคลอพริด ฟโพรนิล ผลิตในชื่อการคาดังนี้
2.1 อิมิฟอรซ 5 เอสซี และ อิมิฟอรซ 20 เอสซี สารออกฤทธิ์ คือ
อิมิดาคลอพริด 5% และ 20% ตามลําดับ
2.2 ฟปฟอรซ 5 เอสซี สารออกฤทธิ์ คือ ฟโพรนิล 5%
2.3 ฟปฟอรซ 2.5 อีซี สารออกฤทธิ์ คือ ฟโพรนิล 2.5%
2.4 พรีแมกซ อิมฟิ อรซ 50 เอสซี สารออกฤทธิ์ คือ อิมดิ าคลอพริด 5%
3. ผลิตภัณฑปอ งกันและกําจัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอืน่ ๆ
ชนิดผง เชนไดรท เพาเดอร (CHAINDRITE POWDER) เปนผลิตภัณฑ
ปองกันและกําจัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอื่นๆ ชนิดผง ใชสาร
ออกฤทธิเ์ พอรเมทริน (Permethrin) ซึง่ มีความปลอดภัยกับคนและสัตวเลีย้ ง
ใชโรยบริเวณที่ไมสามารถฉีดพนสารเคมีชนิดน้ําได เชน ขอบประตูและ
หนาตาง รอยตอปลั๊กไฟ เปนตน
4. ผลิตภัณฑปองกันกําจัดปลวกใตดิน และแมลงรอบๆ อาคาร
ที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ ที่ประเทศออสเตรเลียแลว (Termiticide and
Turf & Ornament Insecticide Registered with Australian Pesticide
and Veterinary Medicines Authority, APVMA)
4.1 ผลิตภัณฑปองกั นกํ า จั ด ปลวกและแมลงสู ต รน้ํ า แบบเอสซี
(Suspension Concentrate) ที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ยึดเกาะเม็ดดิน ทนตอการชะลางของน้ํา ทนตอความรอนระอุของผิวดิน
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และไมมีกลิ่นรบกวนตอผูอยูอาศัย ใหผล
ปองกันไดยาวนานกวา 6 ป นอกจากนี้ยังไมถูกดูดซึมโดยพืชหรือตนไม
จึงสามารถใชกําจัดมดและแมลงที่อยูอาศัยในสนามหญาในสวน หรือ
แมลงรอบๆ อาคารได ดี มี ใ ห เ ลื อ กหลายความเข ม ข น ได แ ก เชอร วู ด
เดลฟอรช เรสซิดวล (SHERWOOD DELFORCE RESIDUAL INSECTICIDE),
อิมิฟอรซ 200 SC (IMIFORCE 200 SC TERMITICIDE), เชนไดรท
เบาเซอร 100 เอสซี ทีแอนดโอ (CHAINDRITE BOUNCER 100 SC
T&O MULTI INSECTICIDE), ไบฟอรซ 200 SC (BIFORCE 200 SC
WATER-BASES TERMITICIDE), เชนไดรท ไซยาโนฟอรซ 250 เอสซี
(CHAINDRITE CYANOFORCE 250 SC TERMMITICIDE), เดลฟอรซ
เรสซิดวล (DELFORCE RESIDUAL INSECTICIDE), ไฟฟอรซ อะควา
(FIPFORCE AQUA TERMITICIDE & INSECTICIDE) และ ไบฟอรซ 100 เอสซี
(BIFORCE 100 SC TERMITICIDE & INSECTICIDE).
4.2 ผลิตภัณฑปองกันกําจัดปลวกและแมลงสูตรน้ํามันแบบอีซี
(Emulsiﬁable Concentrate) มีประสิทธิภาพสูง ใชกําจัดแมลงไดรวดเร็ว
เหมาะสํ า หรั บ บ า นหรื อ อาคารที่ มี พื้ น ที่ ม ากๆ ป อ งกั น ปลวกยาวนาน
มากกวา 4 ป มีใหเลือกหลายความเขมขน ไดแก เชนไดรท เพอฟอรซ 500
เรสซิดวล (CHAINDRITE PERFORCE 500 RESIDUAL INSECTICIDE)
4.3 ผลิตภัณฑปองกันกําจัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอื่นๆ
ไดแก เชนไดรท เพอรฟอรซ ชนิดผง (CHAINDRITE PERFORCE DUST
INSECTICIDE), เหยื่อกําจัดปลวก (TERMATRIX TERMITE BAIT), สเปรย
เชนไดรท เอ็กซตรา สเทรง ครอลิ่ง (CHAINDIRTE EXTRA STRENGTH
CRAWLING INSECTICIDE) และเวคเตอรฟอรซ เทอรมอล ฟอกกิ้ง
แอนด ยู แ อลวี (Vectorforce Thermal Fogging & ULV Insecticide
Concentrate) เพื่อสาธารณสุขชุมชน

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

4. Termiticide and Turf & Ornament Insecticide Registered with
Australian Pesticide and Veterinary Medicines Authority, APVMA
4.1 SHERWOOD DELFORCE RESIDUAL INSECTICIDE,
IMIFORCE 200 SC TERMITICIDE, CHAINDRITE BOUNCER 100 SC
T&O MULTI INSECTICIDE, BIFORCE 200 SC WATER-BASES
TERMITICIDE, CHAINDRITE CYANOFORCE 250 SC TERMMITICIDE,
DELFORCE RESIDUAL INSECTICIDE, FIPFORCE AQUA TERMITICIDE
& INSECTICIDE and BIFORCE 100 SC TERMITICIDE & INSECTICIDE
which are truly water-based, odorless, slightly viscous, easily dispersible
in water, binds tightly with soil particles and lasts for more than 6 years.
4.2 CHAINDRITE PERFORCE 500 RESIDUAL INSECTICIDE
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 odor, easily
formed emulsion in water with a high penetration in soil. Lasts for
more than 4 years.
4.3 CHAINDRITE PERFORCE DUST INSECTICIDE, TERMATRIX
TERMITE BAIT, CHAINDIRTE EXTRA STRENGTH CRAWLING
INSECTICIDE and VECTORFORCE THERMAL FOGGING & ULV
INSECTICIDE CONCENTRATE for Public Health which are other
products to use and eliminating termites, cockroaches, ants, and
other crawling insects.
5. Public Health Insecticide
Consisting of SHERWACIDE-D, OUTRIGGER, SUBMARINE,
PERIT RTU, VAPONA 50 EC, VAPONA FOGGING B, 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
6.1 CHAINDRITE 1 Crack and Crevice Aerosol Household
crack and crevice insecticide aerosol with active ingredient of
Alphacypermethrin and BIFENTHRIN that lasts for 4-6 weeks.
Contains a long stainless needle tube for ease of use and eliminating
termites, cockroaches, ants, and other crawling insects.
6.2 CHAINDRITE Mosquito Killer Aerosol Spray-through-cap
protecting active ingredient from hands. Specialized in killing mosquitoes
and other ﬂying insects with PBD formula (Esbioalethrin) with minimal
odour.
6.3 CHAINDRITE AQUA 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.
6.4 CHAINDRITE 2 All 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.
6.5 CHAINDRITE 2 (Lavender) All Insects Killer Aerosol Double
nozzles spray-through-cap with Lavender odor protecting active
ingredient from hands. Suitable for ﬂying and crawling insects with
active ingredient that lasts for 4 weeks.
6.6 CHAINDRITE 3 prevents and eliminates insect by small
and long size of stainless needle tube with active ingredient that
lasts for 4 weeks.
7. PREMAX GEL BAIT eliminates cockroaches with FIPRONIL
0.05% as active ingredient for bedroom and dining room.
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5. ผลิตภัณฑกําจัดแมลงเพื่อสาธารณสุขชุมชน (Public Health
Insecticide)
5.1 เชอรวาไซด - ดี (SHERWACIDE - D) เปนผลิตภัณฑใช
ปองกันและกําจัดยุงในบานเรือน หรืออาคารสถานที่ โรงแรม โรงภาพยนต
โรงงานผลิตอาหาร ตลอดจนบริเวณตลาดสด เปนตน โดยฉีดพนไดทง้ั แบบ
หมอกควัน (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV) มีประสิทธิภาพในการ
กําจัดยุงและแมลงบินไดดี และมีความปลอดภัยตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
5.2 เอาทริกเกอร (OUTRIGGER)/ ซับมาริน (Submarine) เปน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ใช ป อ งกั น กํ า จั ด ยุ ง และกํ า จั ด แมลงในบ า นเรื อ น โรงแรม
ภัตตาคาร ตลาดสด ฟารมปศุสัตว เปนตน มีความเปนพิษต่ํา ปลอดภัย
ตอมนุษย สิ่งแวดลอมและสัตวเลี้ยง สามารถใชไดดวยวิธีฉีดพนพื้นผิว
แบบหมอกควัน (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV)
5.3 เพอริท (PERIT RTU) มีสารออกฤทธคือ Cypermethrin ที่มี
หลายรูปแบบดวยกัน เพื่อในการฉีดพนแบบพื้นผิวและแบบหมอกควัน
(Fogging) เพื่อปองกันและกําจัดแมลง เชน ยุง แมลงวัน แมลงสาบและ
มดรอบ ๆ บานเรือน หรืออาคารสถานที่โลง
5.4 วาโปนา 50 อีซี (VAPONA 50 EC) เหมาะสําหรับเครือ่ งฉีดพน
แบบพื้นผิว แบบหมอกควัน และแบบฝอยละเอียด โดยผสมวาโปนา 50
อีซี 1 สวนตอน้ํา 99 สวน เพื่อใชปองกันและกําจัดแมลงในบานเรือนหรือ
อาคารสถานที่ เชน แมลงบิน ยุง และแมลงคลานทั่วๆ ไป ซึ่งสารชนิดนี้
สามารถสลายตัวไดอยางรวดเร็วและไมตกคาง
5.5 วาโปนา ฟอกกิ้ง บี (VAPONA Fogging B) ใชกับเครื่องพน
หมอกควั น ให เ กิ ด ละอองหมอกหนาเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกํ า จั ด ยุ ง และ
แมลงบินอื่นๆ ที่ซอนเรนตามบานเรือนหรืออาคารสถานที่ไดดี สลายตัว
ไดเร็วและไมตกคาง
5.6 สคูลเนอร (SCHOONER) ใชในการปองกันและกําจัดยุงและ
แมลงบินในบานเรือน หรืออาคารสถานที่ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดย
การฉีดพนแบบหมอกควัน (Fogging) หรือแบบฝอยละเอียด (ULV)
5.7 เดร็กเจอร 10 เอสซี (DREDGER 10 SC) เปนผลิตภัณฑใช
ปองกันและกําจัดแมลงในบานเรือน หรือบริเวณอาคารสถานที่ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เชน ยุง แมลงวัน แมลงสาบ และมด เปนตน นอกจากนี้ยัง
สามารถใชสําหรับชุบมุง เพื่อปองกันและกําจัดยุงไดอีกดวย
5.8 เชอรวดู เอาทดอร ชิลด (SHERWOOD OUTDOOR SHIELD)
มีสารออกฤทธิ์ คือ DEET 20 % W/W ใชฉีดพน/ ทาบริเวณแขน ขา และ
ผิวหนัง เพื่อปองกันยุงและทาก ไดนานมากกวา 7 ชั่วโมง
6. ผลิตภัณฑสเปรยปองกันและกําจัดแมลงในบานเรือน
(Household Insecticide Aerosol)
6.1 เชนไดรท 1 สเปรย (CHAINDRITE 1 Crack and Crevice
Aerosol) พิ ชิ ต ปลวก พิ ฆ าตมด และแมลงสาบ ประจํ า บ า นเรื อ น
ใชปองกันและกําจัดแมลงเฉพาะจุดอยางงายๆ ดวยตัวคุณเอง โดยเฉพาะ
จุดที่มีปญหาเรื่องปลวก หรือบริเวณที่ตองการปองกัน ปลวก มอด มด
และแมลงสาบ โดยตัวยาไมฟุงกระจาย เพราะมีหลอดฉีดพนนิรภัยขนาด
เล็กและยาวเปนพิเศษ ซอกซอนเขาฉีดตามรอยแตกรอยตอ ซอกมุม หลืบ
ผนังฝา 2 ชั้น ฝาเพดาน ประตู และวงกบประตูหนาตาง รวมทั้งทางเดิน
ของมด แมลงสาบ และแมลงตาง ๆ ออกฤทธิ์กําจัดเห็นผลทันที เพราะมี
สวนผสมของสารออกฤทธิ์ อัลฟาไซเปอรเมทรินและไบเฟนทรินที่มีความ
ปลอดภัยสูงแตมีฤทธิ์ในการกําจัดแมลงคลานไดดี โดยจะออกฤทธิ์ทันทีที่
แมลงสัมผัสหรือเดินผานบริเวณที่ฉีดเชนไดรท 1 สเปรยไว คงฤทธิ์การ
กําจัดแมลงคลานไดนาน 4-6 สัปดาห
6.2 เหลืองเชนไดรท (CHAINDRITE Mosquito Killer Aerosol)
สเปรย กํ า จั ด ยุ ง และแมลงในบ า นเรื อ น มั่ น ใจในเรื่ อ งความปลอดภั ย
กลิ่น บางเบาไมรบกวน ใช ฝ าฉีด ชนิ ด Spray Through Cap ป อ งกั น
สารเคมีเลอะเปอนมือขณะฉีด กําจัดยุงภายในและรอบๆ บานอยาง
มีประสิทธิภาพและมัน่ ใจเรือ่ งความปลอดภัย เพราะเหลืองเชนไดรทส เปรย
กําจัดยุงผสม เอสไบโออัลลิทริน (เอสไบโออัลลิทริน = Esbioallethrin)
ในสูตร PBD สูตรประสิทธิภาพออกฤทธิ์น็อคและฆายุงทุกชนิดไดรวดเร็ว

Cleansers Group

consisting of Multipurpose Liquid Cleanser, Dish Washing
Liquid, 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 Super 2 (Dish Washing Liquid)
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 odor.
1.3 TEEPOL Baby Bottle and Nipple Liquid cleanser
contains a natural cleansing agent, Alkyl Glucoside produced from
coconut and corn that make containers clean and hygienic.
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; pink label with Carmomile Extract and Vitamin Complex;
green label for medicated formula with Tea Tree Oil ingredient that
best for anti bacteria 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 dog soap, Chaingard
dog powder for anti-ticks and ﬂeas, Chaingard 2 Spray 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.
SHIRO ZASHA as premium graded dog shampoo with Carmomile
Extract and Vitamin Complex that can clean fat and dirty stain on
dog skin.
3. SCULLY : Anti Lice Shampoo
One-time 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 MARIUS, MARIUS 10,
MOROSAN, BOWIE, VITE OIL. Fungicide Product such as SHER OIL,
CIRRO. Wetting Agent for Insecticide Product such as SHERESTOL,
FLORALIS, NEUGARD and SIR. Fertilizer and Nutrition Product as
Miller Nutri-Leaf 30-10-10, Nutrient Express 18-18-18, Sugar Express
4-10-40 and Nutrient Express 4-41-27 which imported from USA.
Annual Report 2013
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
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6.3 เชนไดรทอะควา (CHAINDRITE AQUA Mosquito Killer
Aerosol) เปนสเปรยสูตรน้ําประสิทธิภาพสูงสําหรับกําจัดยุง แมลงบิน
และแมลงคลานในบานดวยการเขยากระปองกอนฉีดเพียงครั้งเดียวก็ฉีด
ไดทั่วบริเวณ มีคุณภาพและความปลอดภัยเชนเดียวกับเหลืองเชนไดรท
กําจัดยุง ไมมีกลิ่นรบกวนขณะฉีด
6.4 เชนไดรท 2 (CHAINDRITE 2 All Insects killer Aerosol)
สเปรยใชกําจัดยุงและแมลงในบานเรือน ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
อาคารสถานที่ เชน ยุง แมลงวัน ริ้น แมลงสาบ มด ตัวสามงาม หมัด
เรือด เห็บ และแมลงเล็กๆ อื่นๆ ออกฤทธิ์ปกปองนานกวา 4 สัปดาห
เปนสเปรยชนิดอัดแกสพรอมฉีด สามารถปองกันสารเคมีเลอะเปอนมือ
ขณะฉีดเพราะใชฝาฉีดชนิดสเปรยทรูแบบ 2 รู (Double Nozzles Spray
Through Cap) สามารถฉีดไดทันทีโดยไมตองเปดฝา
6.5 เชนไดรท 2 กลิ่นลาเวนเดอร (CHAINDRITE 2 LAVENDER)
เปนผลิตภัณฑกําจัดยุง แมลงสาบ แมลงเมาและแมลงบินขนาดเล็กอื่นๆ
ชนิดอัดแกสพรอมฉีด กลิ่นลาเวนเดอร สามารถปองกันสารเคมีเลอะ
เปอนมือขณะฉีดเพราะใชฝาฉีดชนิดสเปรยทรู (Spray Through Cap)
สามารถฉีดไดทันทีโดยไมตองเปดฝา
6.6 เชนไดรท 3 เปนผลิตภัณฑสเปรย ปองกันและกําจัดแมลง
(อัดแกสพรอมฉีด) สามารถออกฤทธิต์ กคางในการกําจัดนานถึง 4 สัปดาห
หลังการฉีด มีทอโลหะสเตนเลสขนาดเล็กและยาว เพื่อใชฉีดเขาซอก
มุมลึก ๆ ไดดี
7. ผลิตภัณฑเหยื่อกําจัดแมลงสาบ พรีแม็กซเจล (PREMAX GEL)
เหมาะสําหรับ การกําจัดแมลงสาบในบริเวณที่ไมตองการฉีดพนสารเคมี
เชน หองนอน หองอาหาร และบริเวณปรุงอาหาร โดยใชสารออกฤทธิ์
ฟโพรนิล 0.05%
¡ลØ‹ม¼ลÔµÀั³±à¾×่อÊØขอ¹ÒมัÂáลÐทÓ¤วÒมÊÐอÒ´
เปนผลิตภัณฑที่ใชทําความสะอาดอเนกประสงค รวมถึง ผลิตภัณฑ
ลางจานชาม และผลิตภัณฑเพื่อสุขอนามัยของสุนัข เชน แชมพู แปง สบู
และสเปรยสูตรน้ําฉีดพนกรงสุนัข
1. ผลิตภัณฑทําความสะอาด (LIQUID CLEANSING AGENTS)
1.1 ที โ พล เ พี ย ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ทํ า ความสะอาดเอนกประสงค
(TEEPOL PURE : Multipurpose Cleansing Liquid) เปนผลิตภัณฑ
ทําความสะอาดชนิดเขมขนสูตรถนอมมือผูใชเปนพิเศษ ปราศจากสาร
เติมแตงจึงไมมีสารตกคาง สามารถใชชําระลางขจัดคราบสกปรกคราบ
ไขมันตางๆ ใหความใสสะอาดแกอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ เชน ขวดนม
ภาชนะของใช เ สื้ อ ผ า ของลู ก น อ ย ให ค วามใสสะอาดของเครื่ อ งแก ว ที่
ตองการทะนุถนอมและไมระคายเคืองผิวหนัง ทีโพลผลิตดวยน้ําบริสุทธิ์
ที่ผานระบบกรองรีเวิรสออสโมซีส (อารโอ) กรองเกลือแรในน้ําออกจน
หมดกอนนําไปผลิต
1.2 ทีโพลดชิ ซุปเปอร 2 (TEEPOL Dish Super 2 : Dish Washing
Liquid) ผลิตภัณฑสําหรับงานลางจานชาม และเครื่องใชในครัวสูตรใหม
ขจัดคราบไขมันหนาจะไดดีเปนพิเศษ มีกลิ่นสมที่ใหความสดชื่น และ
สวนผสมของ Tea Tree Oil ที่มีประสิทธิภาพฆาเชื้อแบคทีเรีย เพิ่มพลัง
ประสิทธิภาพขจัดคราบมันและกลิ่นคาวที่ติดจานชาม เครื่องแกว ภาชนะ
เครื่องครัวตางๆ กลิ่นไมติดจานชาม เพื่อภาชนะสะอาด ถูกอนามัย
1.3 ทีโพลเบบี้ (TEEPOL Baby) ผลิตภัณฑสําหรับลางขวดนม
จุกนม และเครื่องใชสําหรับเด็ก มีสวนผสมของสาร Alkyl Glucoside
ซึ่งเปนสารสกัดจากมะพราวและขาวโพด ชวยขจัดคราบนมและกลิ่นนม
อยางสะอาด ไมทิ้งกลิ่นและสารตกคางติดภาชนะ ลางออกงาย ปลอดภัย
พรอมกลิ่นหอมออนละมุนจากสารสกัดผลไม
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2. แชมพูสําหรับสุนัข และสินคาเพื่อสุขอนามัยของสุนัข (Dog
Shampoo and Pet Care Products)
2.1 เชนการด1 แชมพู (CHAINGARD 1 SHAMPOO) ฉลากสีสม
แชมพูปองกันและขจัดเห็บหมัดสําหรับสุนัขตัวใหญ ผสมสารเพอรเมทริน
ซึ่งเปนสารในกลุมไพรีทรอยดใหความปลอดภัยและไมระคายเคืองตอผิว
ของผูใชและสุนัข
2.2 แชมพูสุนัขเล็ก (CHAINGARD SMALL DOG SHAMPOO)
ฉลากสีฟา สูตรออนโยน ผสมสารเพอรเมทริน ปองกันและขจัดเห็บหมัด
สําหรับสุนัขตัวเล็ก
2.3 เชนการด เฟรช แอนด คลีน แชมพู (CHAINGARD FRESH
& CLEAN SHAMPOO) ฉลากสีน้ําตาล ผสมเออรการซาน ดีพี 300
สามารถกําจัดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเปนสาเหตุของกลิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยังสามารถอาบไดบอยตามตองการ
2.4 เชนการด พัพป แชมพู (CHAINGARD PUPPY SHAMPOO)
ฉลากสีชมพู แชมพูเหลวใชอาบน้ําลูกสุนัข กลิ่นหอมสดชื่น เพื่อลูกสุนัข
โดยเฉพาะ ผสมคอนดิชั่นเนอร สารสกัดธรรมชาติจากดอกคาโมมายด
(Carmomile Extract) และวิตามินคอมเพล็กซ (Vitamin Complex) ชวย
บํารุงผิวและขน ทําใหขนฟู นุม เปนเงางาม
2.5 เชนการด เม็ดดิเคทเต็ด แชมพู (CHAINGARD MEDICATED
SHAMPOO) ฉลากสีเขียว ผสม TEA TREE OIL ชวยปรับสภาพผิว ลด
อาการคันและอักเสบ อันเนื่องมาจากอาการแพการกัดของเห็บ หมัด
หรือแผลจากการขวนเกา ทั้งยังปองกันและขจัดแบคทีเรีย ซึ่งเปนสาเหตุ
ของกลิ่น
2.6 เชนการด คอนดิชนั เนอร แชมพู (CHAINGARD CONDITIONER
SHAMPOO) ฉลากสีมวง มีสวนผสมของ conditioner ชวยปรับสภาพขน
ของสุนัขใหมีสุขภาพแข็งแรง ขนนุมลื่น และมีสวนผสมของ Silicone ชวย
ลดการพันกันของขนสุนัข ทําใหขนเงางาม หวีงาย พรอมสวนผสมของ
เออรกาซาน ดีพี 300 ชวยขจัดเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของกลิ่นตัวสุนัข
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.7 เชนการด สเปรยสตู รน้าํ (CHAINGARD PET BEDDING Water
Based Anti Tick and Flea Spray) สเปรยสูตรน้ําประสิทธิภาพสูง สําหรับ
ฉีดบริเวณที่นอนสุนัข หรือภายในกรง ชวยกําจัดเห็บ และไมใหไขเห็บ
หมัดฟกเปนตัว เพื่อสุขอนามัยที่ดีของสุนัขและเจาของ
2.8 แปงเชนการด (CHAINGARD POWDER Anti Tick and Flea)
โรยตัวสุนขั เพือ่ ขจัดเห็บหมัด และปองกันเห็บหมัดกลับเขาใหมนานหลายวัน
มีกลิ่นหอมของดอกไมธรรมชาติ
2.9 เชนการด 2 สเปรย (CHAINGARD 2 SPRAY) เปนสเปรยสูตรน้ํา
ใชฉีดพนบน ตัวสุนัข เพื่อปองกัน กําจัดเห็บ หมัด ที่อยูบนตัวสุนัข
2.10 เชนการด ดราย แชมพู (CHAINGARD DRY SHAMPOO)
ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนัง และขนของสุนัขโดยไมตองใชน้ํา ชวย
ดูดซับคราบไขมัน สิ่งสกปรกบนผิวหนังและเสนขนใหหลุดออก ใชไดบอย
ครั้งตามตองการ
2.11 การเดอร เนเจอเร็ล แอนตี้ฟลี แชมพู (GARDER NATUREL
Anti Flea SHAMPOO) แชมพูสูตรออนโยนผสมสารเพอรเมทริน ซึ่งเปน
สารในกลุมไพรีทรอยด ที่ใหความปลอดภัย ไมระคายเคืองตอผิวของผูใช
และสุนัข มีประสิทธิภาพในการปองกันและขจัดเห็บ หมัดไดดี
2.12 การเดอร เนเจอเร็ล เฟรชแอนดฟลัฟฟ แชมพู (GARDER
NATURAL Fresh & Fluﬀy SHAMPOO) พัฒนาขึ้นมาเพื่อสุนัขขนยาว
โดยเฉพาะ มีคา pH เปนกลางเหมาะกับผิวของสุนัข จึงไมระคายเคือง
ด ว ยสู ต รที่ อ อ นโยนต อ ผิ ว สุ นั ข เป น พิ เ ศษ จึ ง สามารถอาบได บ อ ยตาม
ตองการ ทั้งยังผสมคอนดิชั่นเนอร กลิ่นหอมคงทนที่ทําใหขนสุนัขฟูนุม
เปนเงางาม
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2.13 การเดอร เนเจอเร็ล เทียเล็ส แชมพู (GARDER NATURAL
Tearless SHAMPOO) พัฒนาขึ้นมาเพื่อลูกสุนัขโดยเฉพาะ พรอมสวน
ผสมของสารสกั ด ธรรมชาติ ไ ม มี อ าการระคายเคื อ งต อ ตาขณะอาบน้ํ า
จึงปลอดภัยและออนโยนตอผิวเปนพิเศษ สามารถอาบไดบอ ยตามตองการ
2.14 การเดีย้ น ซอฟเซนส แชมพู (GARDIAN SOFSENSE SHAMPOO)
แชมพู ทํ า ความสะอาดขนสุ นั ข มี ส ว นผสมของเออร ก าซาน ดี พี 30
สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของกลิ่นตัวสุนัข ออนโยนตอผิว
เปนพิเศษ เหมาะอยางยิ่งสําหรับสุนัขขนยาวมีสวนผสมของ conditioner
ทําใหขนสุนัขฟูนุมสวยเปนเงางาม
2.15 ชิโร ซาชา คอนดิชนั นิง่ แชมพู (SHIRO ZASHA CONDITIONING
SHAMPOO) แชมพูเกรดพรีเมี่ยม ทําความสะอาดขนสุนัข ผสมสาร
คอนดิชันเนอร ที่มาจากธรรมชาติ ประกอบดวยสารทําความสะอาดที่
ไมระคายเคืองตอผิว (Alkyl Polyglucocide), มีสว นผสมของสารคอนดิชนั เนอร
จากธรรมชาติ, พรอมสารสกัดจากธรรมชาติและ วิตามินรวม เพือ่ ชวยปองกัน
การระคายเคืองและบํารุงขนและผิวหนังใหมีสุขภาพดี
2.16 ชิโร ซาชา พัพป แชมพู (SHIRO ZASHA PUPPY SHAMPOO)
แชมพูเกรดพรีเมีย่ ม ทําความสะอาดลูกสุนขั ทําใหขนฟู นุม เปนเงางาม
บํารุงผิวและขน กลิน่ หอมสดชืน่ ประกอบดวยสวนผสมสารทําความสะอาด
ทีผ่ ลิตจากขาวโพดและมะพราว (Alkyl Polyglucoside) สารทําความสะอาด
ที่ไมระคายเคืองและมีความออนโยนตอผิวหนังลูกสุนัข มีสวนผสมของ
คอนดิชน่ั เนอร พรอมสารสกัดธรรมชาติจากดอกคารโมมายด และ วิตามิน
คอมเพล็กซ
2.17 ชิโร ซาชา สกินแคร แชมพู (SHIRO ZASHA SKINCARE
SHAMPOO) แชมพูเกรดพรีเมี่ยมทําความสะอาดขนสุนัข ที่มีสวนผสม
ของสารที่ ช ว ยบํ า รุ ง และรั ก ษาสุ ข ภาพของผิ ว หนั ง ประกอบด ว ยสาร
ทําความสะอาดที่ไมระคายเคืองตอผิว (Alkyl Polyglucocide), มีสวนผสม
ของสารที่ชวยรักษาอาการผิดปกติตางๆ ของผิวหนังสุนัข และมีสวน
ผสมสารคอนดิชั่นเนอรจากธรรมชาติ, พรอมสารสกัดจากธรรมชาติและ
วิตามินรวม เพื่อชวยปองกันการระคายเคืองและบํารุงขนและผิวหนังให
มีสุขภาพดี
3. แชมพูขจัดเหาและไขเหาสคัลลี่ (SCULLY : Anti Lice Shampoo)
เพียงสระผมครั้งเดียวสามารถขจัดเหาและไขเหาไดหมดสิ้น ใชสะดวก
มีกลิ่นหอม ผสมสารเพอรเมทรินในกลุมไพรีทรอยด ที่มีประสิทธิภาพใน
การกําจัดเหา และใหความปลอดภัยตอผูใชสูง
¡ลØ‹ม¼ลÔµÀั³±อ×่¹æ
เปนผลิตภัณฑหลากหลายประเภท ทีบ่ ริษทั ไดพฒ
ั นาขึน้ หรือปรับแตงให
ตรงกับความตองการในตลาด ไดแก
1. สะตัน เหยือ่ กําจัดหนูแบบเม็ด : STUN Block Bait Rodenticide
เหยื่อ กํ า จั ด หนู สํา เร็ จ รู ป นํ า เข า จากประเทศจี น เป น เม็ ด แข็ ง รู ป ไข ใช
สะดวกมี ส ว นผสมของอาหารที่ ห นู ช อบ แต ง ด ว ยรสขมเพราะหนู ไ ม
สามารถรับรูรสขม แตสัตวอ่ืนไมชอบ จึงมีความปลอดภัยสูง ไมทําให
หนูด้อื ตอยา การออกฤทธิ์เปนไปอยางชา ๆ หนูจะตายภายใน 3-5 วัน
โดยที่หนูไมทราบวาสะตันเปนเหยื่อพิษ จึงไมขยาดเชนเหยื่อพิษอื่น ๆ
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ เ คมี เ กษตร (Agrochemical Insecticide)
ผลิตภัณฑปองกันและกําจัดแมลง : Insecticide Product
2.1 มาริอัส (MARIUS) เปนผลิตภัณฑใชปองกันและกําจัดแมลง
ศั ต รู พื ช ชนิ ด ต า งๆ เช น หนอนกิ น ใบ หนอนเจาะฝ ก ถั่ ว เพลี้ ย จั ก จั่ น
มะม ว ง หนอนกระทู ผั ก ในสวนผลไม ส ม มะม ว ง ทุ เรี ย น พื ช ผั ก
คะนา ถั่ว พริก พืชไร นาขาว ไมดอกไมประดับ ออกฤทธิ์แบบสัมผัส
กําจัดแมลงไดรวดเร็ว ปลอดภัย ฤทธิ์ตกคางนอย
2.2 มาริอัส 10 (MARIUS 10) เปนผลิตภัณฑใชปองกันและกําจัด
หนอนเจาะฝกถั่ว หนอนกินใบผัก เพลี้ยจักจั่นมะมวง หนอนกระทูผัก
ในไมผลตางๆ พืชผัก พืชไร นาขาว ไมดอกไมประดับ ออกฤทธิแ์ บบสัมผัส

2.3 โมโรแซน (MOROSAN) เปนผลิตภัณฑใชปอ งกันและกําจัดแมลง
ศัตรูพชื ชนิดตางๆ เชน หนอนชอนใบสม และ ไร เพลีย้ ไฟ ในไมผลตางๆ พืชผัก
พืชไร นาขาว ไมดอกไมประดับ อัตราใชนอย ปองกันและกําจัดแมลงไดดี
2.4 โบวี่ (BOWIE) เปนผลิตภัณฑใชปอ งกันและกําจัดแมลงศัตรูพชื
ชนิดตางๆ เชน เพลี้ยไฟกลวยไม พริก มะเขือ แตงโม หนอนมวนใบถั่ว
ในไมผลตางๆ พืชผัก พืชไร นาขาว ไมดอกไมประดับ ออกฤทธิ์แบบ
สัมผัสและดูดซึมไดรวดเร็ว ปลอดภัย ฤทธิ์ตกคางนอย
2.5 ไวตออยล (VITE OIL) ประกอบดวยน้ํามันปโตรเลียม 80%
โดยน้าํ หนัก เปนสารปองกันและกําจัดเพลีย้ หอยตางๆ เชน ใชแชเหงาขมิน้
เพลีย้ ไฟในใบโหระพา กระเพรา เพลีย้ แปงใบในนอยหนา ผสมกับสารเคมี
ชวยเสริมฤทธิ์ยา เพื่อประสิทธิ์ออกฤทธิ์ปองกันไดดีขึ้นและนานปลอดภัย
ผลิตภัณฑปองกันและกําจัดโรคพืช : Fungicide Product
2.6 เชอรออยล (SHER OIL) ประกอบดวยน้ํามันปโตรเลียม 80%
โดยน้าํ หนัก เปนสารปองกันและกําจัดเพลีย้ หอยตางๆ เชน ใชแชเหงาขมิน้
เพลีย้ ไฟในใบโหระพา กระเพรา เพลีย้ แปงใบในนอยหนา ผสมกับสารเคมี
ชวยเสริมฤทธิ์ยา เพื่อประสิทธิ์ออกฤทธิ์ปองกันไดดีขึ้นและนาน ปลอดภัย
2.7 เซอโรส (CIRRO) ปองกันและกําจัดโรคพืช ชนิดดูดซึม เชน
โรคราแปงในมะมวง แอนแทรคโนส ในพืชตระกูลถั่ว นิยมใชในไมผล
พืชผัก พืชไร นาขาว และไมดอกไมประดับ
ผลิตภัณฑสารจับเปยกใบ : Wetting Agent for Insecticide Product
2.8 เชอเรสตอล (SHERESTOL) คุณสมบัติดี เปนสารลดแรงตึงผิว
และจับเปยกใบ ชวยเสริมฤทธิ์ของสารเคมีเกษตร ละลายน้ําไดดี สภาพ
เปนกลาง ไมมีสารแตงเติม ไมกัดนวลผัก
2.9 ฟลอราลิส (FLORALIS) เปนสารลดแรงตึงผิวและจับเปยกใบ
ชวยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมีเกษตร ละลายน้ําไดดี สภาพเปนกลาง
ไมมีสารแตงเติม ไมกัดผิวพืชที่มีนวล
2.10 นิวการด (NEUGARD) เปนสารลดแรงตึงผิวและจับเปยกใบ
ชวยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมีเกษตร ละลายน้ําไดดี สภาพเปนกลาง
ไมมีสารแตงเติม ไมกัดผิวพืชที่มีนวล
2.11 เซอร (SIR) เปนสารลดแรงตึงผิวและจับเปยกใบ ชวยเสริม
ประสิทธิภาพของสารเคมีเกษตร ละลายน้ําไดดี สภาพเปนกลาง ไมมีสาร
แตงเติม ไมกดั ผิวพืชทีม่ นี วล
ผลิตภัณฑปยุ เกล็ดและอาหารเสริม Fertilizer and Nutrition Products
2.12 ปุย เกล็ด Miller นูทริ ลีฟ สูตร 30-10-10 เปนปุย เกล็ดละลาย
น้าํ และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเขาทางรากและทางใบ มีธาตุอาหารเสริม
ครบ จะชวยสรางเสริมความเจริญเติบโต ทางลําตนและใบ เหมาะสําหรับพืช
ที่เริม่ เจริญเติบโต ตนออนพืช หรือฟนตนใหม (สินคาสําเร็จรูปนําเขาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา)
2.13 ปุย เกล็ด Miller นูเทรีย้ นส เอ็กเพรส สูตร 18-18-18 เปนปุย
เกล็ดละลายน้ําและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเขาทางรากและทางใบ
ชวยสรางเสริมความเจริญเติบโต ทางลําตน ใบ ราก เหมาะสําหรับฟน ตน
โทรม บํารุงตน ใบ และพืชที่มีผลออนติดอยูมาก ปองกันการรวงของผล
ออนที่กําลังเจริญเติบโต (สินคาสําเร็จรูปนําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา)
2.14 ปุย เกล็ด Miller ชูการ เอ็กเพรส สูตร 4-10-40 เปนปุย เกล็ด
ละลายน้ําและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเขาทางรากและทางใบ ชวย
สรางเสริมความเจริญเติบโต กับพืชที่มีผลในชวงกอนเก็บเกี่ยว เรงความ
หวาน หรือ เรงสะสมแปงกับผล มีธาตุอาหารเสริมครบ โดยเฉพาะมีธาตุ
อาหารรอง ซัลเฟอร ( S ) สูง 7.4% ทําใหเรงสี มีกลิน่ หอมเพิม่ ขึน้ (สินคา
สําเร็จรูปนําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา )
2.15 ปุยเกล็ด Miller นูเทรี้ยนส เอ็กเพรส สูตร 4-41-27 เปนปุย
เกล็ดละลายน้ําและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเขาทางรากและทางใบ
ชวยสรางเสริมความเจริญเติบโตทางการเตรียมพรอมกอนออกดอก บํารุง
ตาดอก ดอกติดดก ผสมเกสรติดงาย (สินคาสําเร็จรูปนําเขาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา)
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The Revenue Structure
โครงสรางรายไดจากการจําหนายของบริษทั แบงตามกลุม ผลิตภัณฑในชวง 3 ปทผ่ี า นมา มีรายละเอียดดังนี้
กลุม ผลิตภัณฑ

2556

2555

2554

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ผลิตภัณฑรกั ษาเนือ้ ไม

177.06

16.54

192.52

18.05

188.23

19.71

ผลิตภัณฑปอ งกันและกําจัดแมลง

709.88

66.31

690.19

64.72

597.09

62.53

ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาด

157.18

14.68

147.92

13.87

138.07

14.46

ผลิตภัณฑอน่ื ๆ

22.41

2.09

32.47

3.04

28.40

2.97

1,066.52

99.69

1,063.10

99.69

951.79

99.67

3.99

0.37

3.34

0.31

3.14

0.33

1,070.51

100.00

1,066.44

100.00

954.93

100.00

รวมรายไดจากการขาย
รายไดอน่ื
รวม

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

2013

2012

2011

ml. Bht.

%

ml. Bht.

%

ml. Bht.

%

Wood Preservatives

177.06

16.54

192.52

18.05

188.23

19.71

Insecticides

709.88

66.31

690.19

64.72

597.09

62.53

Shampoo and Washing Liquids

157.18

14.68

147.92

13.87

138.07

14.46

Other Products

22.41

2.09

32.47

3.04

28.40

2.97

1,066.52

99.69

1,063.10

99.69

951.79

99.67

3.99

0.37

3.34

0.31

3.14

0.33

1,070.51

100.00

1,066.44

100.00

954.93

100.00

Total revenue from sales
Other revenue
Total

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
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Risk Factors
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพาผูแทนจําหนายรายใหญ ผูแทน
จําหนายหลักแตเดิมทั้ง 2 บริษัท คือ บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย)
จํากัด และบริษัท วิคเตอร มารเก็ตติ้ง จํากัด ตางยังคงทําหนาที่กระจาย
สินคาอยางเขมแข็งตอเนื่องมานานกวา 20 ป ตั้งแตกอนที่บริษัท เชอรวูด
เคมิคอล จะรับมอบธุรกิจมาดําเนินการตอจาก บริษทั เชลล แหงประเทศไทย
ทั้ง 2 บริษัทในป 2556 มียอดสั่งซื้อรวมกันเทากับรอยละ 62.24 ของ
ยอดขายทั้งหมด ในขณะที่ผูแทนจําหนายเขตในแตละภาคอีก 5 บริษัท
มียอดซื้อรวมกันเทากับรอยละ 26.16 ของยอดขายทั้งหมด จะเห็นได
วาการพึ่งพาผูแทนจําหนายรายใหญไดกระจายตัวเพิ่มขึ้นเปน 7 บริษัท
ที่สรางยอดขายรวมกันถึงรอยละ 88.40 ของยอดขายของบริษัท เชอรวูด
เคมิคอล ทัง้ หมด ทีเ่ หลือเปนการขายตรงถึงผูใ ชอตุ สาหกรรม บริษทั รับจาง
ทําความสะอาด และบริษัทผูขายงานบริการรับจางกําจัดแมลง ตลาดเคมี
เกษตร ตลาดสาธารณสุขชุมชน และตลาดสงออก คาดวาในสวนขายตรงนี้
จะสามารถเพิ่มสวนแบงในยอดขายของบริษัทไดมากขึ้นในปตอๆ ไป
2. ความเสี่ยงจากการเขามาของผูประกอบการรายใหม และการ
แขงขันที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจเคมีเคหะภัณฑหลายกลุม ในปจจุบนั มีการแขงขันสูง
โดยมีผปู ระกอบการจํานวนมากรายในแตละผลิตภัณฑ ทัง้ จากบริษทั ขามชาติ
และบริษัทภายในประเทศ กลุมผลิตภัณฑกําจัดแมลงและกลุมผลิตภัณฑ
ทําความสะอาดจัดอยูในตลาดที่มีการแขงขันสูงมาก แตละกลุมผลิตภัณฑ
มีคูแขงกวา 10 เครื่องหมายการคา หากการแขงขันทวีความรุนแรงขึ้น อาจ
สงผลกระทบดานราคาทําใหบริษัทมีรายไดหรือกําไรลดลง อยางไรก็ตาม
มีผูประกอบการรายใหญอยูจํานวนนอยรายที่สามารถครองสวนแบงตลาด
ไดอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้เปนเพราะความสําเร็จของเครื่องหมายการคา
ของแตละผลิตภัณฑเปนผลมาจากองคประกอบการตลาดที่ถูกตอง คือมี
ระดับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีการใชงบในสื่อโฆษณาและสงเสริม
การขายหลากหลายรู ป แบบอย า งสม่ํ า เสมอเพื่ อ สร า งความเชื่ อ มั่ น ใน
ผลิตภัณฑ ทําใหเกิดความเคยชินในการใชสินคา และความสามารถใน
การกระจายสินคาไดอยางทั่วถึง ดังนั้นโอกาสที่จะมีเครื่องหมายการคา
ใหมประสบความสําเร็จในการครอบครองสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นมา
อีกนั้นตองอาศัยเวลาพอสมควร โดยเฉพาะการผลิตสินคากลุมผลิตภัณฑ
กําจัดแมลง จะตองใชเทคนิค ความรู และความชํานาญเปนพิเศษใน
กระบวนการนําเขาวัตถุดิบ การคนควาวิจัย การทดลองผลิตภัณฑ เพื่อ
พัฒนาขึ้นเปนผลิตภัณฑใหม จนถึงขั้นนําออกจําหนายไดนั้นจะตองผาน
ขั้ น ตอนการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ นํ า ผลที่ ไ ด ไ ปขึ้ น ทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ
และขออนุญาตผลิตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสุข และหรือสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหแนใจวาผลิต
ภัณฑนั้นๆ สามารถใชไดตามคุณสมบัติที่ระบุ ไมกอใหเกิดอันตรายแก
ผูใช และไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเมื่อใชตามขอแนะนําบนฉลาก

1. Risk from the dependence on major distributors The earliest
2 major distributors, who are TOA Paint (Thailand) 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 2013, sales revenues from these 2 major
distributors account for 62.24 percent of total sales. Meanwhile,
sales revenues from the 5 upcountry distributors in 5 different
regions account for 26.16 percent of total sales. Apparently,
the dependence on distributors has been broaden from 2 to 7
distributors, which accounts for 88.40 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, and export 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, public health 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.

Annual Report 2013
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

14
3. ความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ตนทุนวัตถุดิบ
ถือเปนคาใชจายหลักในการผลิตคือ คิดเปนรอยละ 86.60 ของตนทุนขาย
และความผันผวนของราคาวัตถุดิบสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนสินคา
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไมสามารถปรับ
ราคาขายสิ น ค า ให ส อดคล อ งกั บ ราคาวั ต ถุ ดิ บ ที่ ผั น ผวนได ทั น ที ทั น ใด
ดังนั้นสําหรับวัตถุดิบหลักประเภทสารออกฤทธิ์เขมขน (Active Technical
Materials) ซึ่ ง ต อ งนํ า เข า จากต า งประเทศนั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง สั่ ง ซื้ อ จาก
แหลงผลิตสารออกฤทธิ์ที่สําคัญหลายแหลง ไดแก สหรัฐอเมริกา ยุโรป
ญี่ปุน อินเดีย และจีน โดยมีนโยบายที่จะกระจายการซื้อวัตถุดิบไวกับ
ผูผลิตหลายราย เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมทั้ง
การเพิ่มอํานาจการตอรองทั้งดานราคาและคุณภาพ ในสวนของวัตถุดิบ
หลักอื่น อาทิเชน กาซหุงตม (LPG) และตัวทําละลาย(Solvent) ซึ่งราคา
เปลีย่ นแปลงไปตามอุปสงคและอุปทานทัง้ ในภูมภิ าคและตลาดโลกนัน้ อยูเ หนือ
ความควบคุมของบริษทั ฯ อยางไรก็ดบี ริษทั ฯ ยังไดใชกลยุทธการออกสินคา
ทีห่ ลากหลายออกขาย ทําใหตน ทุนสินคามีการกระจายตัว รวมถึงการบริหาร
ตนทุนวัตถุดิบและโครงสรางราคาสินคาใหมีความสัมพันธในเชิงกําไร
วัตถุดิบขึ้นราคายังเปนปญหาที่มีผลกระทบไมมากเทาปญหาวัตถุดิบ
ขาดสต็อก เพือ่ ทีจ่ ะปองกันปญหาวัตถุดบิ ขาดทีม่ กั จะเกิดขึน้ ในชวงทีว่ ตั ถุดบิ
กําลังจะขึ้นราคา ฝายจัดซื้อจะตองรับรูรับทราบความเปลี่ยนแปลงใหทัน
กับเหตุการณ และปรับเปลี่ยนปริมาณการสั่งซื้อเพื่อเก็บเปนสินคาคงคลัง
มากขึ้นในรายการวัตถุดิบที่คาดวาจะมีปญหาขาดแคลน
4. ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงอั ต ราแลกเปลี่ ย น วั ต ถุ ดิ บ
ส ว นใหญ ที่ เ ป น ประเภทสารออกฤทธิ์ เข ม ข น ของบริ ษั ท ต อ งนํ า เข า จาก
ตางประเทศโดยมีการกําหนดราคาเปนสกุลเหรียญสหรัฐ ในบางกรณี
บริษัทจะทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนชวงเวลาสั้นๆ กอน
ถึงกําหนดชําระเงิน โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทคาดวาจะเกิดความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน และหากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผล
ตอราคาวัตถุดิบ ก็จะไมมีกระทบตอกําไรขั้นตนของบริษัทมากนัก
5. ความเสี่ยงจากการออกสินคาใหม บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะออก
สินคาใหมปละอยางนอย 2 ผลิตภัณฑ กอใหเกิดความเสี่ยงที่อาจมาจาก
ความลมเหลวในการสรางตลาดผลิตภัณฑใหม ทําใหสูญเสียทรัพยากร
ในขบวนการพัฒนาผลิตภัณฑสูญเสียงบประมาณทางการตลาด และอาจ
มี ป ญ หากั บ สต็ อ กสิ น ค า ตลอดจนวั ต ถุ ดิ บ และบรรจุ ภั ณ ฑ ที่ ค งค า งและ
ระบายออกไปไมได
ทางบริษัทฯ จึงพยายามลดความเสี่ยง ดวยการผสมผสานการนํา
ผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาดใหญบางเล็กบาง โดยใชขอไดเปรียบของตรา
สิ น ค า ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ของผู บ ริ โ ภคอย า งดี แ ล ว และสร า งเครื อ ข า ยการ
กระจายสินคาใหไดลึกและทั่วถึงในเวลาที่สั้นที่สุด
ผูแทนจําหนายเขตในแตละภาคทั้ง 6 บริษัท จะมีบทบาทสําคัญใน
การลดความเสี่ยงของการออกสินคาใหม และทําใหสินคาใหมแจงเกิดใน
ตลาดไดรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไดพยายามพัฒนาสินคาใหมโดยการ
ใชประโยชนจากสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑที่ใชอยูใหมากที่สุด เพื่อลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดสต็อกคงคางเคลื่อนไหวชา หรือระบายออกไปไมไดถา
หากผลิตภัณฑใหมไมประสบความสําเร็จดังที่คาดหวัง
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3. Risk from ﬂuctuation in raw material cost The cost of raw
material is considered the main cost of production, which accounted
for 86.60 percent of cost of goods sold. Thus, the ﬂuctuation of raw
material cost has a direct impact on cost structure and therefore
the Company’s performance. Since the Company could not change
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, China, and India 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,
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 to spread
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 6 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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Rules for Proper Use of Inside Information
บริษัทฯ มีการปองกันการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมูลภายใน
ของบริษัทที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งสงผลกระทบตอการเคลื่อนไหว
ของราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยบริษัทมีนโยบายกํากับดูแลไมใหผูบริหารของบริษัทนําขอมูลภายในของ
บริษัทไปเปดเผยโดยมิชอบหรือใชผลประโยชนสวนตน ผูบริหารตองรายงาน
การซื้อขายและการถือครองหลักทรัพยของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญจะตองระงับการ
ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเปดเผยตอ
สาธารณชน

The Company has protections against misuse of the Company’s
unoﬃcially disclosed inside information for beneﬁt prior to its public
disclosure. Such information could have an eﬀect on trading prices of the
Company’s shares, which are listed in The Stock Exchange of Thailand.
The Company has laid down policies, which prohibit executives of the
Company to illegally disclose such inside information or make use of it for
personal beneﬁts. Executives are required to report trading transactions
of the Company’s shares and its ownership position whenever changes
occur. Executives who have access to material inside information must
restrain from trading activities of the shares during one-month period prior
to the oﬃcer release of the Company’s ﬁnancial statements.

Annual Report 2013
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

16

â¤Ã§ÊÃ้Ò§¼ู้¶×อËØ้¹

Shareholders Structure
ตารางแสดงรายชือ่ ผูถ อื หุน 10 อันดับแรก ของบริษทั ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556 โดยนับรวมการถือหุน โดยผูท เ่ี กีย่ วของกันตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
รายชือ่

จํานวนหุน

สัดสวนการถือหุน (%)

1. กลุม บริษทั ทีโอเอ เพนท 1

53,997,600

36.00

2. นายธวัช อึง้ สุประเสริฐ

25,146,100

16.76

3. นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร

12,689,900

8.46

4. นายขจร ตรีสโุ กศล

6,000,000

4.00

5. นายนิพนธ โกมลสุวรรณ

4,756,500

3.17

6. นางสาวไหม ชินกนกรัตน

4,055,000

2.70

7. นางวนิดา ตันติเจริญเกียรติ

4,000,000

2.67

8. นางสาวโบว ชินกนกรัตน

4,000,000

2.67

9. นายบุญวัน วรธรรมทองดี

3,434,200

2.29

10. นางสาววรรณี จิราธวัชชัย

3,170,000

2.11

121,249,300

80.83

รวม
1กลุม
 บริษทั

ทีโอเอ เพนท ประกอบดวย บริษทั ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด นายประจักษ ตัง้ คารวคุณ นางละออ ตัง้ คารวคุณ นายวนรัชต ตัง้ คารวคุณ
นายจตุภทั ร ตัง้ คารวคุณ นายณัฏฐวุฒิ ตัง้ คารวคุณ และนางบุศทรี หวัง่ หลี
List of the Company’s top ten shareholders per registration book as of August 26, 2013 which include related persons according to Section 258 of
the Securities Act B.E.2535 are as follows
Name

No. of shares

% of shareholding

1. TOA Paint Group 1

53,997,600

36.00

2. Mr. Tawat Ungsuprasert

25,146,100

16.76

3. Mr. Vorasith Kahasathien

12,689,900

8.46

4. Mr. Kajohn Trisukosol

6,000,000

4.00

5. Mr. Nipon Komolsuvan

4,756,500

3.17

6. Ms. Mai Chinkanokrat

4,055,000

2.70

7. Ms. Vanida Tanticharoenkiat

4,000,000

2.67

8. Ms. Bow Chinkanokrat

4,000,000

2.67

9. Mr. Bunwan Worathamthongdee

3,434,200

2.29

10. Ms. Vannee Chirathawatchai

3,170,000

2.11

121,249,300

80.83

รวม

1TOA Paint Group comprises of TOA Paint (Thailand) Co., Ltd., Mr. Prachak Tangkaravakoon, Mrs. La-or Tangkaravakoon, Mr. Vonnarat Tangkaravakoon,
Mr. Jatuphat Tangkaravakoon, Mr. Nattavuth Tangkaravakoon, and Ms. Bustree Wanglee.
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Management Structure

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ
áÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹
Nomination and Remuneration
Committee

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
Board of Directors

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊÍº
Audit Committee

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·áÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Company Secretary and Secretary
to the Board of Directors
¹ÒÂà¶¡Ô§¾Å àËÅ‹Ò¾ÔÊØ·¸Ôì
Mr. Thakerngbol Laobisuddhi

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ
Managing Director
¹ÒÂÊØ¤Ø³ µÑ¹µÔà¨ÃÔÞà¡ÕÂÃµÔ
Mr. Sukun Tanticharoenkiat

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
Internal Audit Oﬃce

¼¨¡.½†ÒÂºÑÞªÕ
Accounting Manager
¹ÒÂªÒÞà´ª »˜œ¹µÃÐ¡ÙÅ
Mr.Chandech Pantrakul

¼ª.¼Í.½†ÒÂ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±áÅÐ¢ÒÂ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
Assistant Product Development &
Industrial Market Director
¹ÒÂÀÔÞâÞ ÇÔ·µÔ ÂÒ¹¹·
Mr.Pinyo Vititayanon

¼¨¡.¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸
Finance and Investor
Relation Manager
¹ÒÂà¶¡Ô§¾Å àËÅ‹Ò¾ÔÊ·Ø ¸Ôì
Mr.Thakerngbol Laobisuddhi

¼¨¡.½†ÒÂ¨Ñ´«×éÍáÅÐÃÐºº¤Ø³ÀÒ¾
Purchasing and Quality Control
Manager
¹ÒÂÊÑÞÞÒ ËÒÞÊØâ¾¸Ô¾Ñ¹¸
Mr.Sanya Hansupotipun

¼¨¡.½†ÒÂ¼ÅÔµáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÍÒÇØâÊ
Senior Production and
Engineering Manager
¹ÒÂªÙ¾§È ÊØ¢ÊÁºÙÃ³
Mr.Chupong Suksomboon

¼ª.¼Í.½†ÒÂ¢ÒÂáÅÐ¡ÒÃµÅÒ´
Assistant Sales and
Marketing Director
¹ÒÂ»ÃÐÇÔ·Â àµªÐÇÔ¨ÔµÃ
Mr. Pravit Techavijit

¼¨¡.½†ÒÂÍÍ¡áºººÃÃ¨ØÀ³
Ñ ±áÅÐ
¾Ò³ÔªÂ¸ÃØ ¡Ô¨
Packaging Design and
E-Business Manager
¹Ò§ÊÒÇÍÁÃÃÑµ¹ ¡ÕÃµÔä¾ºÙÅÂ
Ms.Amornrat Keeratipybool

¼¨¡.½†ÒÂ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ
Human Resource Manager
¹Ò§ÊÒÇ¹ÀÊÃ »˜Þ¨àªÉ°¡ØÅ
Ms.Napasorn Panchachettakul

¼¨¡.½†ÒÂÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ
IT and Administration Manager
¹ÒÂÊØ·¹Ô ÇÒ´¹ÐÃÑµ¹
Mr.Sutin Wadnarat

Annual Report 2013
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

18

â¤Ã§ÊÃ้Ò§¡ÒÃ¨ั´¡ÒÃ

Management Structure
โครงสรางการจัดการของบริษทั ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน โดยมีรายชือ่ และขอบเขตอํานาจหนาทีด่ งั นี้
1. คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ชือ่ -นามสกุล
1. นายชนินทร เย็นสุดใจ
2. นายไพศาล พิพฒ
ั นกุล
3. นายวิชติ แยมบุญเรือง
4. นายประจักษ ตัง้ คารวคุณ
5. นายวนรัชต ตัง้ คารวคุณ
6. นายขจร ตรีสโุ กศล
7. นายพัฒนา สุคนธรักษ
8. นายวีระ ชินกนกรัตน
9. นายสุคณ
ุ ตันติเจริญเกียรติ

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจ ดั การ

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ คือ นายเถกิงพล เหลาพิสทุ ธิ์ (สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดทห่ี วั ขอประวัตคิ ณะกรรมการและผูบ ริหาร)
กรรมการผูม อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั
กรรมการผูม อี าํ นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั ประกอบดวย
1. นายประจักษ ตัง้ คารวคุณ หรือนายวนรัชต ตัง้ คารวคุณ ลงลายมือชือ่ รวมกับ
2. นายพัฒนา สุคนธรักษ หรือนายวีระ ชินกนกรัตน หรือนายสุคณ
ุ ตันติเจริญเกียรติ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษทั

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, 2013
Name
1. Mr. Chanin Yensudchai
2. Mr. Phaisan Phipatanakul
3. Mr. Vichit Yamboonruang
4. Mr. Prachak Tangkaravakoon
5. Mr. Vonnarat Tangkaravakoon
6. Mr. Kajohn Trisukosol
7. Mr. Patana Sukontarug
8. Mr. Veera Chinkanokrat
9. Mr. Sukun Tanticharoenkiat

Position
Chairman of the Board of Directors and Independent Director
Independent Director
Independent Director
Director
Director
Director
Director
Director
Managing Director

Mr. Thakerngbol Laobisuddhi is the Secretary to the Board of Directors. Please see more detail in Board of Director and Management’s Proﬁle.
The Authorised Signatory
The authorised signatory comprises of
1. Mr. Prachak Tangkaravakoon or Mr. Vonnarat Tangkaravakoon jointly sign with
2. Mr. Patana Sukontarug or Mr. Veera Chinkanokrat or Mr. Sukun Tanticharoenkiat with the company’s seal.
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
- มีหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของบริษัท
และควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
- คณะกรรมการบริษทั อาจแตงตัง้ กรรมการผูจ ดั การหรือมอบอํานาจให
บุคคลอืน่ ใดใหดาํ เนินกิจการของบริษทั ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจดังกลาวได ทั้งนี้ การ
มอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของผูร บั มอบอํานาจไวอยางชัดเจน และตองไมมลี กั ษณะเปนการมอบอํานาจ
ที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจ
มีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัท
- อนุมตั ใิ นหลักการจัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดย
ใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การฝกอบรมและ
การเลิกจางพนักงานบริษัท
- พิ จ ารณาการจั ด สรรและอนุ มั ติ ง บประมาณประจํ า ป ที่ ก รรมการ
ผูจัดการนําเสนอ

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 2556
ชือ่ -นามสกุล
1. นายวิชติ แยมบุญเรือง
2. นายไพศาล พิพฒ
ั นกุล
3. นายชนินทร เย็นสุดใจ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายเถกิงพล เหลาพิสุทธิ์ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2. The Audit Committee as of December 31, 2013
Name
1. Mr. Vichit Yamboonruang
2. Mr. Phaisan Phipatanakul
3. Mr. Chanin Yensudchai

Position
Chairman of the Audit Committee
Member of the Audit Committee
Member of the Audit Committee

Mr. Thakerngbol Laobisuddhi is the Secretary to the Audit Committee.
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Management Structure
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานใหบริษทั มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผูส อบบัญชีและผูบ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทํารายงาน
ทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอ
แนะใหผสู อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ ห็นวาจําเปนและ
เปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได
- สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานใหบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และพิจารณาเสนอคาตอบแทนผู
สอบบัญชีของบริษทั โดยคํานึงถึงความนาเชือ่ ถือความเพียงพอของทรัพยากร
และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชีนน้ั รวมถึงประสบการณ
ของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยว
โยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง
ครบถวน
- จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรม
การตรวจสอบ
- ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย ดวยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

Authority and Responsibilities of the Audit committee
- 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, 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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ชือ่ -นามสกุล
1. นายไพศาล พิพฒ
ั นกุล
2. นายพัฒนา สุคนธรักษ
3. นายขจร ตรีสโุ กศล
4. นายวีระ ชินกนกรัตน

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

โดยมี นายเถกิงพล เหลาพิสุทธิ์ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. The Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2013
Name
1. Mr. Phaisan Phipatanakul
2. Mr. Patana Sukontarug
3. Mr. Kajohn Trisukosol
4. Mr. Veera Chinkanokrat

Position
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Member of the Nomination and Remuneration Committee
Member of the Nomination and Remuneration Committee
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Mr. Thakerngbol Laobisuddhi is the Secretary to the Nomination and Remuneration Committee.

รายงานประจําป 2556
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ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
- กําหนดวิธีการในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเปนกรรมการ
กรรมการผูจัดการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการ
บริษทั ฯ แตงตัง้ โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ชือ่ เสียง ประสบการณ
และเกียรติประวัตทิ ด่ี ี เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ และเสนอใหผถู อื หุน
พิจารณา
- เสนอแนวทาง หลักเกณฑ และวิธกี ารจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ
กรรมการผูจัดการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการ
บริษทั ฯ แตงตัง้ โดยเชือ่ มโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อยางเปนธรรม
และสมเหตุสมผล เปรียบเทียบไดกบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ นอุตสาหกรรมเดียว
กัน หรืออุตสาหกรรมอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกัน ตลอดจนเปดเผยขอมูลไว
ในรายงานประจําป
- ทบทวนและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ให ผลประโยชนตอบแทน ซึ่งตองสอดคลองกับกลยุทธในการทําธุรกิจ
ของบริษทั ฯ
- ดูแลใหมแี ผนผูส บื แทนตําแหนงผูบ ริหารระดับสูงในตําแหนงทีเ่ ฉพาะ
เจาะจง มีรายชื่อผูที่อยูในเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาและมีการทบทวน
อยูเสมอ
- ใหขอ เสนอแนะในเรือ่ งการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชนตา งๆ
ของผูบริหารระดับสูง
4. ผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ชือ่ -นามสกุล

1. นายสุคณ
ุ ตันติเจริญเกียรติ
2. นายภิญโญ วิทติ ยานนท
3. นายประวิทย เตชะวิจติ ร
4. นายชูพงศ สุขสมบูรณ
5. นายสัญญา หาญสุโพธิพนั ธ
6. นางสาวนภสร ปญจเชษฐกุล
7. นางสาวอมรรัตน กีรติไพบูลย
8. นายสุทนิ วาดนะรัตน
9. นายชาญเดช ปน ตระกูล
10. นายเถกิงพล เหลาพิสทุ ธิ์

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.

ตําแหนง
กรรมการผูจ ดั การ
ผูช ว ยผูอ าํ นวยการฝายพัฒนาผลิตภัณฑและขายอุตสาหกรรม
ผูช ว ยผูอ าํ นวยการฝายขายและการตลาด
ผูจ ดั การฝายผลิตและวิศวกรรมอาวุโส
ผูจ ดั การฝายจัดซือ้ และระบบคุณภาพ
ผูจ ดั การฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจ ดั การฝายออกแบบบรรจุภณ
ั ฑและพาณิชยธรุ กิจ
ผูจ ดั การฝายสารสนเทศและงานธุรการ
ผูจ ดั การฝายบัญชี
ผูจ ดั การฝายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ

4. The Company’s Executives as of December 31, 2013
Name

Position

1. Mr. Sukun Tanticharoenkiat

Managing Director

2. Mr. Pinyo Vitittayanon

Assistant Product Development and Industrial Market Director

3. Mr. Pravit Techavijit

Assistant Sales and Marketing Director

4. Mr. Chupong Suksomboon
5. Mr. Sanya Hansupotipun

Senior Production and Engineering Manager
Purchasing and Quality Control Manager

6. Ms. Napasorn Panchachettakul

Resource Management Manager

7. Ms. Amornrat Keeratipybool

Packaging Design and E-Business Manager

8. Mr. Sutin Wadnarat

IT and Administration Manager

9. Mr. Chandech Pantrakul

Accounting Manager

10. Mr. Thakerngbol Laobisuddhi

Finance and Investor Relation Manager
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The Selection of Director
องคประกอบคณะกรรมการ
ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท กํ า หนดให บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง
ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 5 คน โดยคณะกรรมการจะเปนผู
พิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการและตําแหนงอื่นที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได และกรรมการ
ไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดตองมีถน่ิ ทีอ่ ยูใ นราชอาณาจักร
การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเป น กรรมการบริ ษั ท นั้ น จะต อ งผ า น
คณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (Nomination and
Remuneration Committee) และตองผานขั้นตอนที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
เลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธาน
ออกเสียงชี้ขาด
การถอดถอนกรรมการ
1. ในการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ทุ ก ครั้ ง กรรมการจะต อ งออก
จากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุด
กับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขา
รับตําแหนงอีกก็ได
2. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลวกรรมการอาจพนตําแหนง
เมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด (4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยน่ื ใบลาออกตอบริษทั การ
ลาออกมีผลนับแตวนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั กรรมการซึง่ ลาออกจะแจงการ
ลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
4. ในกรณีท่ตี ําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวตอไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอย
กวาสองเดือน บุคคลซึง่ เขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูไ ดเพียงเทาวาระ
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตองประกอบ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
5. ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน
ถึงคราวออกตามวาระไดดว ยคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสามในสีข่ องจํานวนผู
ถือหุน ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ นับรวมกันไดไมนอ ยกวา
กึง่ หนึง่ ของจํานวนผูถ อื หุน ทีถ่ อื โดยผูถ อื หุน ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิอ์ อกเสียง
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั เปนผูแ ตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตัง้
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อยางนอย 3 คนและตองเปนกรรมการอิสระ
องคประกอบและการแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน โดยแตงตัง้ กรรมการของบริษทั ทีม่ ไิ ดดาํ รงตําแหนงเปนผูบ ริหาร
ไมนอยกวา 3 คน และอยางนอย 1 คนตองเปนกรรมการอิสระ

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

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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Management’s Remuneration
1. คาตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงินในป 2556 มีรายละเอียดดังนี้
รายชือ่
1. นายชนินทร เย็นสุดใจ
2. นายไพศาล พิพัฒนกุล
3. นายวิชิต แยมบุญเรือง
4. นายประจักษ ตั้งคารวคุณ
5. นายวนรัชต ตั้งคารวคุณ
6. นายขจร ตรีสุโกศล
7. นายพัฒนา สุคนธรักษ
8. นายวีระ ชินกนกรัตน
9. นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ
รวม

Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·

คณะกรรมการตรวจสอบ
333,750
723,000
705,500

1,762,250

คณะกรรมการ

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

รายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการประกอบดวย เบี้ยประชุมและโบนัสคณะกรรมการ
คาตอบแทนรวมของผูบริหารรวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 22,353,906.08 บาท
รายละเอียดคาตอบแทนของผูบ ริหารประกอบดวย เงินเดือนและโบนัส รวมกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
2. คาตอบแทนอืน่ ๆ
- ไมมี -

1. Remuneration in Cash for 2013
Name
1. Mr. Chanin Yensudchai
2. Mr. Phaisan Phipatanakul
3. Mr. Vichit Yamboonruang
4. Mr. Prachak Tangkaravakoon
5. Mr. Vonnarat Tangkaravakoon
6. Mr. Kajohn Trisukosol
7. Mr. Patana Sukontarug
8. Mr. Veera Chinkanokrat
9. Mr. Sukun Tanticharoenkiat
Total

Unit : Baht

Audit Committee
333,750
723,000
705,500

1,762,250

Board of Directors

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

Remuneration of Board of Directors and Audit Committee includes meeting fee and bonus.
Total remuneration of management is Baht 22,353,906.08
Remuneration of management includes salary, bonus, and provident fund contribution.
2. Other Remuneration
- No -

Annual Report 2013
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
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Dividend Policy
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินปนผล
ไดนํา ปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบ เชน ผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอง การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวของในการบริหารงาน ของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การ
ดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน

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.
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Internal Control

คณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนือ่ ง โดยมุง เนนใหบริษทั ฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยสิน
การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
บริษัทฯ การจัดการดานการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับการ
ดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดอยางสมเหตุสมผลวาการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค สามารถสราง
มูลคาเพิ่มสูงสุดไดในระยะยาว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ผูบริหารของบริษัทฯ ไดพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทฯ มีการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของกฎหมาย
เพื่อปองกันไมใหเกิดผลเสียหายตอบริษัทฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกรที่
21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ไดประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไดเขา
รวมประชุม โดยสามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน ออกเปน 5 สวน ดังนี้
1. องคกรและสภาพแวดลอม
เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ถูกกําหนดขึน้ มาอยางรอบคอบ
ชัดเจน และมีความเปนไปได ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกร
ที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ต้งั ไว และมีขอกําหนด
และบทลงโทษ หามฝายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ
มีนโยบายการปฏิบตั งิ านในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซือ้ และการบริหาร
โดยจะคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูค า เพือ่ ประโยชนของบริษทั ฯ ในระยะยาว
2. การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทําโดยการประเมินความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
อยางสม่ําเสมอ โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย กรรมการ และผูบริหาร
ในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ จะวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัย
ความเสี่ยงตางๆ เพื่อดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

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 1/2014 on February 21,
2014, there have been 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 follow:
1. Organization and Environment
The Company determines business goals which are accurate,
clear, possible and measurable. Moreover, the Company’s structure
supports the goals. There are regulations and penalties to prohibit
executives and employees from possible conﬂict of interest. The
Company has established policies and regulations about ﬁnancial,
purchasing and administrative transactions. All policies are based
on fair business with partners for long-term beneﬁt.
2. Risk Management
The Company always went through the risk assessment, both
internal and external business risks. The working group consisting
of the Managing Director and executives related to the risk in
each line of duty, and each division and department managers will
analyze risk factors in order to oversee that the Company’s risk
management in an appropriate and eﬃcient manner.
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3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมโดยใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)
มาเปนเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบงแยกหนาที่ความ
รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการจัดทําคูมือการกระจาย
อํ า นาจเพื่ อ กํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ แ ละวงเงิ น อํ า นาจอนุ มั ติ ใ น
แตละระดับไวเปนลายลักษณอักษร มีการจัดทําเอกสารที่เอื้ออํานวยใหมี
การแบงสวนและบุคคลผูรับผิดชอบหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแล
ปองกันทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือนําไปใชในทางไมเหมาะสม
มี ม าตรการป อ งกั น ไม ใ ห นํ า ประโยชน ข องบริ ษั ท ไปใช เ พื่ อ ประโยชน
สวนตน มีกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอบังคับที่เกี่ยวของ มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสม ในกรณีที่บริษัท
มีการทําธุรกรรมกับกรรมการเพื่อปองกันการถายเทผลประโยชนตอง
ผ า นขั้ น ตอนการอนุ มั ติ โ ดยกรรมการอิ ส ระและผู ไ ม มี ส ว นได เ สี ย ใน
ธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลการทําธุรกรรมตามระเบียบของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามมาตรฐานการบัญชี
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทฯ จัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั ฯ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
มีการบันทึกสรุปความเห็นของกรรมการ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
และบัญชีตางๆ ถูกจัดเก็บไวอยางเปนหมวดหมู และจัดขึ้นตามนโยบาย
บัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ไดตั้งไวเปนรายไตรมาส การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยผูตรวจ
สอบภายในต อ งจั ด ทํ า รายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการตรวจพบขอบกพรองอันเปนสาระ
สําคัญ จะตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันควร
รวมถึงการรายงานความคื บหน า ในการปรั บปรุ งข อบกพร อ งดั ง กล า ว
ผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ คือ สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึง่ เปนผูต รวจ
สอบงบการเงินประจําป 2556 ไดใหความเห็นในดานเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในดานการบัญชีวา ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่ รั บ รองทั่ ว ไปเพื่ อ แสดงความเห็ น ว า งบการเงิ น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น
และผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไมเพียงใดนั้น สํานักงานไดศึกษาและประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจําเปน
เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให
รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสํานักงานฯ ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
ของระบบการควบคุมภายในดานบัญชีที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระ
สําคัญในการแสดงความเห็นตองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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 Oﬃce of the Securities and Exchange Commission,
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 for Directors’
decisions. 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, DIA International Auditing who has
audited the Company’s ﬁnancial statements in 2013, 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, 2013, 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 has examined and evaluated the effectiveness of
the Company’s internal control in accounting for the outline of
evaluation methods and timing of examination. The examination
has led to opinion of ﬁnancial statements, stating that there was
no essential issue or shortcomings of the Company’s internal
control in accounting which will aﬀect the ﬁnancial statements as of
December 31, 2013.
Annual Report 2013
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
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The Corporate Governance Report
บริษัท ใหความสําคัญ และจัดใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่
ดีมาโดยตลอดอยางตอเนื่อง บริษัท ไดปลูกฝงจิตสํานึกเรื่อง จริยธรรม
ธุรกิจในการปฏิบัติตอลูกคา ตอคูคา ตอคูแขงขัน ตอสังคม และตอเพื่อน
พนักงานกันเอง อยางมีคณ
ุ ธรรม การมีความโปรงใส การเปนตัวอยางท่ดี ี
ความรับผิดชอบตอสังคม ความซื่อสัตย ความเทาเทียมกัน สิทธิพึงมีพึง
ได สิทธิของพนักงาน กรรมการ ผูถือหุน คูคา จนกลายเปนวัฒนธรรม
ขององคกรที่แข็งแกรง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปรงใส เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของกิจการ และเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ใหแกผถู อื หุน
ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการมาใช
เปนหลักปฏิบัติ โดยแบงเปนหมวดดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิในความเปนเจาของในการ
ควบคุ ม บริ ษั ท ผ า นการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ให ทํ า หน า ที่ แ ทน
ผูถือหุน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ
บริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน ตาม
สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ซึ่งไดแก การซื้อขาย หรือการโอนหุน การ
มีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยาง
เพี ย งพอ และผู ถื อ หุ น ควรได รั บ ทราบกฎเกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการเข า
รวมประชุม และขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาในแตละวาระกอน
การประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการในที่ประชุม นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทยังตระหนัก และใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน
ไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น
ปละครั้ง ภายในระยะเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบบัญชี
และกําหนดวันประชุม ซึ่งไมใชวันหยุดตอเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ โดย
กําหนดเวลาประชุมไมเชาหรือเย็นเกินไป และกําหนดสถานที่ประชุม
ซึ่งเปนบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก นอกจากนี้ บริษัทไดดําเนินการ
จัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พรอมความ
เห็นของคณะกรรมการ รายละเอียดของวาระการประชุมเพื่อพิจารณา
เหตุผลความจําเปน ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ หนังสือ
มอบฉันทะรูปแบบตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่
ประชุม ใหผูถือหุนลวงหนามากกวา 7 วันกอนการประชุม ซึ่งเริ่มปฏิบัติ
ตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมาและไดประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน
ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน เพื่อ
บอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 บริษัท ไดเปด
โอกาสให ผู ถื อ หุ น สามารถเสนอเพิ่ ม วาระการประชุ ม และรายชื่ อ
บุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนการลวงหนาในระหวางวันที่
5 มกราคม 2556 – 5 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งบริษัทไดระบุถึงขั้นตอน และ
วิ ธี ใ นการพิ จ ารณาที่ ชั ด เจนและโปร ง ใส และได แจ ง ให ผู ถื อ หุ น ทราบ
ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท อยางไร
ก็ตาม ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท ไดพยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมใหญสามัญ
ผูถือหุน ใหมีความเหมาะสมอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักที่จะใหผูถือหุนทุก
รายไดมีโอกาสไดรับทราบและไดใชสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
รวมทัง้ มีสทิ ธิในการใหความเห็น หรือใหขอ เสนอแนะทีเ่ ปนประโยชนตอ บริษทั

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

The Company stresses the importance of the good corporate
governance and establishes the good governance process in a
consistent manner. The Company training 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
Board of Directors is aware of the importance of good corporate
governance to increase transparency, competitiveness and
conﬁdence to the shareholders, the investors and the involved
parties. So it has adapted the principles of good corporate
governance to the particular business conduct as detailed below:
1. Rights 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
decide on the major change of the Company’s Board of Directors.
Therefore, it seeks to support the 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 put the emphasis on the importance
of shareholders’ right. It seeks not to infringe upon or evict the
shareholders’ right.
The Board of Directors has set a schedule for an annual
shareholders’ meeting within 4 months from the end of accounting’s
year and the date of meeting which is not a long holiday or national
holiday and appointment time for meeting should not be to early
or too late in the evening and the meeting place should be held in
the place where transportation is relatively convenient. Moreover,
the Company proceeds to send the invitation 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 for shareholders for
at least 7 days in advance before the meeting day, a common
practice since 2005, and also announced through daily newspaper
for a minimum of 3 consecutive day, and 3 days before the meeting
day, to allow time for shareholders of the incoming meeting.
In the shareholder’s meeting of 2013, 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 5 January 2013 to 5 February 2013. 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.

27
ในการลงทะเบียนเขาประชุม บริษัท ไดจัดเตรียมเจาหนาที่และ
ระบบคอมพิวเตอรที่เพียงพอและเหมาะสม และใชระบบบารโคดเพื่อ
อํานวยความสะดวก และรวดเร็วแกผูมาลงทะเบียน นอกจากนี้บริษัท
เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 2 ชั่วโมง
และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ
บริษัท ไดจัดใหมีเจาหนาที่ในการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนใน
การขอรับขอมูลสารสนเทศ และตอบคําถามตางๆ นอกจากนั้นยังจัดให
มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสําหรับผูถือหุนที่มารวมประชุมดวย
เมื่อเริ่มการประชุ มทุ กครั้ ง ประธานกรรมการจะชี้ แจงวิ ธี ก ารลง
คะแนนและนับคะแนน โดยบริษัท ไดแสดงขั้นตอนการนับคะแนน และ
แสดงการสรุปผลคะแนนทุกขัน้ ตอนอยางชัดเจนในหองประชุม นอกจากนี้
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัท ไดเปดโอกาสให
ผูถือหุนมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เขารวมประชุมแทน
ในระหวางการประชุม บริษัท ไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ
และเปดโอกาสใหผูถือ หุ นมี สิทธิ อ ย า งเท า เที ย มกั นในการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม โดยกรรมการที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดตางๆ และ
กรรมการผูจัดการ รวมทั้งผูบริหารระดับสูงดานบัญชีการเงิน ผูตรวจสอบ
ภายใน และผูสอบบัญชี เขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน เพื่อตอบ
คําถามในที่ประชุม ประธานกรรมการ จะดําเนินการประชุมตามลําดับ
วาระการประชุม รวมถึงจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุน
ทราบลวงหนา รวมระยะเวลาการประชุมแตละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมง
ในการลงคะแนนเสี ย ง บริ ษั ท ใช ร ะบบบาร โ ค ด เพื่ อ ให ส ามารถ
ตรวจนับคะแนนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ไดเก็บ
บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนคัดคาน หรืองดออกเสียง สําหรับ
วาระการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการประชุมผูถือหุน บริษัท ไดจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเปนรายบุคคล นอกจากนี้ เพื่อใหการประชุมสามัญผูถือหุน
เปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท ไดขอให
ผูต รวจสอบบัญชีเขารวมตรวจนับ และยืนยันความถูกตองของคะแนนเสียง
สําหรับผลการตรวจนับคะแนนในแตละวาระ บริษัท ไดเปดเผยผลการลง
คะแนนในแตละวาระของผูถือหุนที่ลงมติ เห็นดวย ไมเห็นดวย/คัดคาน
งดออกเสียง ในทันที
ภายหลังจากการประชุมแลวเสร็จ คณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน
สอบถามคําถามเพิม่ เติม โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดยอย
กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูงดานบัญชีการเงิน รวมตอบคําถาม
อยางไรก็ตาม ในการตอบคําถามคณะกรรมการไดยึดถือความเทาเทียม
ของการใหขอมูลสารสนเทศเปนสําคัญ
ในการประชุมไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวใน
รายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวนและสรุปดวยการลงมติและนับ
คะแนนเสียง เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได โดยจัดใหรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนแสดงบนเว็บไซตของบริษัท ภายหลังการประชุม
ไมเกิน 14 วัน

The Company attempted to improve the process of shareholders’
meeting to ensure the suitability consistently, particularly after
2005 onward. It adhere to the principle that every shareholder
should have equal opportunity in receiving the information and also
equal chance for shareholders’ right, including the right to voice
opinion or to oﬀer suggestion that is beneﬁcial to the Company.
For the registration for meeting, the Company will prepare
to serve the shareholders with the staﬀs and adequate number of
computer and use barcode system to facilitate the shareholders
who registers. Moreover the company will start to enroll at
least 2 hours prior beginning of meeting and continue to do so until
the meeting ﬁnished.
The Company prepared staffs to serve shareholders in
acquiring information and serve the query points. Moreover,
welcoming meal is organized for attended shareholders.
In the shareholder 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. Moreover, the Company provides adequate time
and allows a fair chance for shareholders to ask questions. The
Directors who is related to that question, particularly Chairman of
Audit Committee, Chairman of Committee and Managing Directors,
including the high-level executives in the area of accounting,
finance, internal audit and accounting auditor to attend the
meeting at the same time to answer some of the questions in the
meeting. The Chairman will moderate the meeting according to
the scheduled meeting agenda. But such meeting will not allow
an un-announced meeting agenda, with the total time of 2 hours.
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.
After the meeting, the Board of Directors will allow chance
for shareholders to answer to 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.
During the meeting, the records are made towards the query
and important opinions in a complete manner and summary of
resolution result and vote count so that shareholder can examine
the result by reporting the shareholders’ meeting on the Company’s
website, no later than 14 days after the date of meeting, including
the media recording of both picture and sound to be broadcasted
on the Company’s website.
Annual Report 2013
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุน
ทุกรายอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรม โดยดําเนินการ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท ไดแจงให
ผูถือหุนรับทราบ ผานทางชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเว็บไซตนกั ลงทุนสัมพันธ ใหผถู อื หุน สามารถเสนอเพิม่ วาระการประชุม
และรายชื่อบุคคลเพื่อเขาดํ า รงตํ า แหน งกรรมการเป นการล ว งหน า ได
คณะกรรมการไดกําหนดชวงเวลารับเรื่องตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือน
กุมภาพันธ โดยผานชองทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท หนวยงาน
นักลงทุนสัมพันธ หรือผานทางเว็บไซต ซึ่งไดเปดเผยหลักเกณฑในการ
พิจารณาบนเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัท
จะเสนอชือ่ บุคคลตามทีผ่ ถู อื หุน เสนอให คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผูถือหุนตอไป โดยคณะกรรมการบริษัท จะเปนผูพิจารณา
ความเหมาะสมของการบรรจุหรือไมบรรจุระเบียบวาระการประชุมตาม
ที่ผูถือหุนเสนอตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยการเปดโอกาสใหผูถือหุน
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และเสนอวาระ
การประชุมเปนการลวงหนาไดปฏิบัติมาตั้งแต ป พ.ศ. 2549
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปด
โอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ
เขารวมประชุมแทนตนไดโดยใชหนังสือมอบฉันทะ แบบหนึ่งแบบใด
ที่ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้บริษัท ไดจัดทําหนังสือ
มอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนด ทิศทางการออกเสียงลง
คะแนนไดตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด พรอมทั้งจัดใหมีอากร
แสตมปไวบริการใหผูถือหุนสําหรับปดหนังสือมอบฉันทะ โดยไมคิดคาใช
จาย นอกจากนี้ บริษัทยังใหสิทธิแกผูถือหุนที่เขาประชุมภายหลังจาก
ประธานในที่ประชุมเปดการประชุมแลว สามารถออกเสียงลงคะแนน
ไดในวาระที่อยูระหวางการพิจารณา และยังไมไดมีการลงมติ และนับเปน
องคประชุม ตั้งแตวาระที่ไดเขาประชุมเปนตนไป เวนแตที่ประชุมผูถือหุน
จะมีความเห็นเปนอยางอื่น
คณะกรรมการบริษัท ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระ
ที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และไมเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไมได
แจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ทั้งนี้เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูล
ประกอบการพิจารณาวาระตางๆ อยางเพียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ
โดยบริษัท ไดนําระบบบารโคดเขามาใชในการบันทึกและแสดงผลการ
ลงคะแนนดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. 2548 พรอมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่คอย
อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในหองประชุม
ซึ่ ง จะมี ก ารเก็ บ บั ต รลงคะแนนเสี ย งกรณี ที่ ผู ถื อ หุ น ไม เ ห็ น ด ว ยหรื อ งด
ออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจาหนาที่จะเก็บบัตรลง
คะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมี
ผูตรวจสอบบัญชีทําหนาที่พยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท จัดทําและ
บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน และเผยแพรรายงาน
การประชุมใหผูถือหุนทุกรายรับทราบผานทางเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธ
และบริษัทไดจัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หลัง
การประชุมเสร็จสิ้นไมเกิน 14 วัน

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

2. Equitable Treatment of Shareholders
The Company’s Board of Directors is aware of equal treatment
to all shareholders as detailed below:
The Board of Director assigned the Company’s secretary to
announce to the shareholders through the communication channel
of Stock Exchange of Thailand and investor website for shareholders
to propose meeting agenda, list of person to be position as Directors
nominee in advance. The Board of Directors determines the time to
receive the request from January to February by sending request
directly to the Company’s secretary, investor relation, or through
website by proposing the meeting agenda and name of person to
be positioned as Directors nominee in advance, in which criteria
of consideration is posted on the website of investor relation.
The Company’s secretary will propose the name as proposed by
shareholders to the Nomination and Remuneration Committee to
examine the qualiﬁcations and then propose it to the Board of
Directors and then to the shareholders’ meeting. The Board of
Directors will examine the suitability whether to add the agenda
as requested by shareholders to the meeting or not based on
said criteria, by allowing shareholders to propose name of
candidate to be positioned as Director and propose the agenda in
advance which has been a normal practice since 2006.
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. Latearriving 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.
The Board of Directors proposed the name of at least 1
Independent Director as a choice for proxy of shareholders who
holds the proxy authorization to exercise the right in the meeting, and
voting for each agenda. In general shareholders’ meeting 2012, the
Board of Directors proposed the name of 3 independent Directors.
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.
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บริษัท ไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อหาผล
ประโยชนของกรรมการ และผูบริหารโดยการแจงทุกทานใหรับทราบ
บทบาทภาระหน า ที่ ที่ ต อ งรายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย ข องตน คู ส มรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพยของบริษัท และรับทราบ
การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ทุกครั้งที่มีการ
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ตอคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ป พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการหลังจากวันที่
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ซึ่งบริษัท มีการแจงเตือนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหาร
ยังไดรับทราบหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดรวมถึงบทกําหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยป พ.ศ. 2535
และบริษทั ไดกาํ หนดหามผูบ ริหารทีไ่ ดรบั ทราบขอมูลภายในกระทําการใดๆ
ซึง่ เปนการขัดตอมาตรา 241 ของ พรบ.ดังกลาว รวมถึงกฎเกณฑทเ่ี กีย่ วของ
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัท
ได ดู แ ลอย า งรอบคอบ เมื่ อ เกิ ด รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผล
ประโยชน โดยกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยง
กันไวเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแล ไมให
ผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชน
สวนตน ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท ไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผล
ประโยชนและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับรายการทีม่ คี วามขัดแยงทางผลประโยชน
และรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางสม่ําเสมอ และคณะกรรมการบริษัท ได
พิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยกําหนดราคาและเงื่อนไขเสมือน
การทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) โดยรายการ
ระหวางกันทีม่ สี าระสําคัญจะเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูส ญ
ั ญา
เหตุผล / ความจําเปน ในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีสวนได
สวนเสีย ประธานกรรมการจะขอความรวมมือใหกรรมการปฏิบัติตาม
นโยบาย โดยขอใหกรรมการแจงตอที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออก
เสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ
บริษัท ไดกําหนดเปนนโยบาย ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณของคณะกรรมการผูบริหารและพนักงาน ตลอด
จนข อ บั ง คั บ พนั ก งานเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดไม ใ ห นํ า เอกสารหรื อ ข อ มู ล
ของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว หรือนําออกนอกบริษัท กอนได
รับอนุญาต รวมทั้งหามนําขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอื่นที่รับทราบเปด
เผยแกบุคคลภายนอกหรือผูท่มี ิไดมีสวนเกี่ยวของ และหามทําการซื้อขาย
หลักทรัพยในชวง 1 เดือน กอนที่ขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอื่นจะเผย
แพรตอสาธารณชน การไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวถือเปนการ
กระทําผิดวินัยของบริษัท

The Company’s Board of Director prepares the voting card
for all agenda. The Company has used the barcode system for
recording and display the voting result since 2005, while preparing
staﬀs to facilitate the collection of voting cards in the meeting room.
The staﬀs will collect voting card whether yes, no, or absentee’
vote. And after the meeting, staﬀs will collect the voting card for
all agenda. 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 no more than 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.
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, 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.
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3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัท ไดใหความสําคัญในเรื่องสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และ
ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางชัดเจน
และเปนธรรม ซึ่งทั้งผูบริหารและพนักงานบริษัท ทุกคนรับทราบและได
ถือปฏิบัติอยางเครงครัดมาโดยตลอด โดยการดําเนินงานที่ผานมาบริษัท
ไดมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียของทุกกลุม ดังนี้
บริษัท มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือไดและ
แนวแนในการสรางงานสรางกิจการใหมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอยาง
ยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน
บริษัท มุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการ
ใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหลูกคาไดรับผลิตภัณฑ และการบริการตางๆ ที่คุมคาใน
ดานราคา คุณภาพ และความปลอดภัย โดยผานขั้นตอนวิเคราะหจาก
ผูเชี่ยวชาญ ทั้งในดานเทคโนโลยีและการรักษาสิ่งแวดลอม
บริษทั ตระหนักดีกวาพนักงานเปนปจจัยแหงความกาวหนาของบริษทั
จึงสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถใหพนักงานทุกคน รวมถึง
การดูแลสุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทจึงจัด
ตั้ ง คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ดู แ ลสิ ท ธิ ข องพนั ก งาน มี ก ารให ผ ล
ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมและเป น ธรรม โดยได จั ด ให มี
สวัสดิการคารักษาพยาบาล สวัสดิการรถรับ-สง กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
มีสโมสรชมรมตางๆ เพื่อใหพักผอนหลังจากการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการ
ตอบแทนความตั้งใจปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั้งเปนการสนับสนุนให
พนักงานทุมเทในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบริษัท และบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจใหบริษัท
มีผลประกอบการที่ดี
บริษัท ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลง เงื่อนไขทางการคาและให
ขอมูลที่ถูกตอง มีการสรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน รวมถึง
แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนาสินคาและบริการเพื่อเพิ่มคุณคาใหแก
สินคาและบริการ ไมเรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
บริษัท ไดปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอบังคับของการแขงขันอยางเครงครัด
ไมทําลายชื่อเสียงและความสัมพันธกับคูแขงทางการคา
บริษัท ไดปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรม มีความรับผิดชอบ และ
โปร ง ใส โดยปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขข อ กํ า หนดของสั ญ ญาและพั น ธะทาง
การเงินอยางเครงครัด ตลอดจนไมใชวิธีการที่ไมสุจริต ปกปดขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงอันจะทําใหเจาหนี้เกิดความเสียหาย
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัท
จึงมีนโยบายใหพนักงานพึงใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ
สุงสุด และเพื่อเปนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต
บริษัทไดจดทะเบียนเพื่อรับรอง ISO 14001 ซึ่งเปนมาตรฐานสําหรับ
ระบบบริหารสิ่งแวดลอม
บริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งมี คุ ณ ธรรมและต อ ต า นคอร รั ป ชั น โดย
คํ า นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ย ดั ง นั้ น บริ ษั ท
จึ ง มี น โยบายในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต ไว เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร และ
ประชาสัมพันธใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

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.
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. If done so,
the act can be considered “misconduct” to the Company’s rule
of conducts.
3. 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. 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:
The Company has conducted the business with transparency,
credibility and determination in enhancing sustainable and secured
ﬁnancial position to increase its share value.
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.
As employees are a factor of growth, the Company always
supports personnel improvement 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 expenses, service buses, birthday parties,
associations & assemblies for relaxation and entertainment to pay
back for employees’ full intention in their performances and to
enhance further eﬃciency, which would lead to maximum beneﬁts of
the Company and achievement of business targets.
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.
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัท ไดใหความสําคัญในเรื่องนี้ โดยดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล
ข า วสารให แ ก ผู ถื อ หุ น รวมทั้ ง ผู มี ส ว นได เ สี ย อย า งสม่ํ า เสมอ ถู ก ต อ ง
ครบถวน ทันเวลา ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน
ทั้งดานบวกและดานลบ ผานชองทางตางๆ ที่สามารถเขาถึงขอมูลได
อยางทั่วถึง รวมทั้งทางเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
เกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั และภาพลักษณของบริษทั อยางถูกตอง
ทั้งนี้ บริษัท ไดกําหนดให “แผนกนักลงทุนสัมพันธ” ทําหนาที่ติดตอ
สื่ อ สารและให บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสาร และกิ จ กรรมต า งๆ ของบริ ษั ท
แกผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผูลงทุน
สามารถติ ด ต อ หน ว ยงานดั ง กล า วได ที่ โทร. 0-2320-2288 หรื อ ที่
อีเมล: ir@sherwood.co.th
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และ
สารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาว
ในรายงานประจําปไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และ
ใช ดุ ล ยพิ นิ จ อย า งระมั ด ระวั ง และประมาณการที่ ดี ที่ สุ ด ในการจั ด ทํ า
รวมทั้งยังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินดวย
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยบุคคลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญหลากหลาย
มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทํางาน
ที่ไมดางพรอย กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการบริษัทตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและ
ผูถือหุน มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให
ความเห็ น ชอบในเรื่ อ งต า งๆ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน สู ง สุ ด ของบริ ษั ท
เปนสําคัญ
การถวงดุลของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
- กรรมการทีไ่ มไดเปนผูบ ริหาร 8ทาน ซึง่ เปนกรรมการอิสระ 3 ทาน
- กรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน
บริษทั มีกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึง่ เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย
ที่กําหนดไวใหบริษัทจดทะเบียนตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งคณะ
บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ าณาค า ตอบแทนเป น
กรรมการชุดยอย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาคาตอบแทน
คัดเลือกกรรมการจากผูท รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรูค วามสามารถจากหลากหลาย
วิชาชีพ มีวสิ ยั ทัศน เปนผูม คี ณ
ุ ธรรม และมีประวัตกิ ารทํางานทีไ่ มดา งพรอย
โดยคณะกรรมการบริษทั ไดกาํ หนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทุกชุดไวอยางชัดเจน และมีกรรมการผูจัดการในฐานะหัวหนาคณะฝาย
จั ด การ ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ให มี ห น า ที่ ดู แ ล
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ห ารกิ จ การงานของบริ ษั ท และการปฏิ บั ติ ง านของ
บริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และสอดคลองกับนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

The Company has strictly followed competition rules and
practice and not damaged its relationship with the competitors and
their reputation.
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 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.
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.
4. 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
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.
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
กรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท
และเมือ่ ครบวาระแลวอาจไดรบั การเลือกตัง้ กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอกี
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไดแตงตั้งบุคลากรซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณที่เหมาะสม
เปนเลขานุการบริษัท เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เลขานุการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ
กรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสว นไดเสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ ริหาร
3. ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ภาวะผูนํา และวิสัยทัศน
บริษัท กําหนดใหมีค ณะกรรมการของบริ ษัทไม นอยกว า 5 คน
คุณสมบัติของกรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ
1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม เ ป น บุ ค คลล ม ละลาย คนไร ค วามสามารถ หรื อ คนเสมื อ น
ไรความสามารถ
3. ไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิด
เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต
4. ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ
หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ
และประสบการณหลากหลาย มีความสามารถเฉพาะดานทีเ่ ปนประโยชน
กับบริษทั เขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผูน าํ มีการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ คูมือจริยธรรม นโยบาย
และระเบียบขอบังคับของบริษัทไวอยางชัดเจน มีความเปนอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กํากับดูแลกิจการของบริษัทใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ไดกําหนดไวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทและผูถือหุน มีการบริหารงานโดยการกําหนดภารกิจ เปาหมาย
กลยุทธ แผนปฎิบัติงานและงบประมาณประจําปเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการและผูถือหุน
ในป 2556 คณะกรรมการบริษทั ไดจดั ใหมกี ารประชุมคณะกรรมการ
รวม 4 ครัง้ โดยแตละครัง้ มีกรรมการเขารวมไมนอ ยกวารอยละ 80 ของการ
ประชุมคณะกรรมการ และองคประชุมในการลงมติไมนอ ยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานของฝายจัดการ โดยกําหนดใหรายงานความกาวหนาของ
ผลการดําเนินงาน และผลประกอบการของบริษทั ทุกไตรมาสในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และในกรณีทก่ี รรมการทานใดมีการเปลีย่ นแปลงการ
ถือหลักทรัพยของบริษัท จะตองสงสําเนารายงานการถือหลักทรัพยท่ไี ด
สงใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ใหกับเลขานุการบริษัท เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

5. Responsibilities of the Board
The structure of the Company Board
The Company’s Board of Directors consists of business
professionals with experience and proven expertise from various
ﬁelds. They are visionary and ethical leaders with an immaculate
record. All directors are committed to the duties entrusted by
the Board of Directors and shareholders. 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:
• 8 non-executive directors who are 3 independent directors
• 1 Executive Director
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.
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
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 exceed
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
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คณะกรรมการชุดยอย
เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท วามีการดําเนิน
งานที่โปรงใสมีผูกลั่นกรอง สอบทานและใหคําแนะนําอยางรอบคอบ
คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อทําหนาที่
ดังกลาว และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย
ในปจจุบันประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดชัดเจนและเปนอิสระกัน เพื่อชวย
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
• คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรูความเขาใจ และมีประสบการณ
การทํ า งานด า นบั ญ ชี หรื อ การเงิ น ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ โดยในป 2556
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งโดยแตละครั้ง
มีกรรมการเขารวมครบทั้งจํานวน
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวน 4 คน โดยกรรมการทุกคน
ไมเปนผูบริหาร และมีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เปนกรรมการอิสระ โดยในป 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้งโดยแตละครั้งมีกรรมการเขา
รวมครบทั้งจํานวน
การรวมหรือแยกตําแหนง
บริษัท ถือเปนนโยบายที่จะใหประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียว
กั บ กรรมการผู จั ด การ เพื่ อ ให เ กิ ด การถ ว งดุ ล และมี ก ารสอบทานการ
บริหารงานไดอยางโปรงใส ประธานกรรมการเปนผูนํา และเปนผูควบคุม
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
โดยการสนับสนุนและผลักดันใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุม
เชน การตั้งคําถามที่สําคัญตางๆ หารือ ชวยเหลือแนะนํา และสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของฝายจัดการ ผานทางกรรมการผูจ ดั การอยางสม่าํ เสมอ
แต จ ะไม เ ข า ไปก า วก า ยในงานประจํ า ที่ ฝ า ยจั ด การมี ห น า ที่ เ ป น ผู
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล และมี ก รรมการผู จั ด การเป น หั ว หน า ของฝ า ยจั ด การ
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบ
อํานาจเทานั้นเปนผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันแทนบริษัท ตามอํานาจที่
มอบไว กรรมการผูจัดการไดมอบอํานาจใหฝายจัดการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน
ทั้งนี้จะเห็นวาอํานาจของคณะกรรมการและฝายจัดการ ไดมีการแบง
แยกบทบาทหนาที่อยางชัดเจนไมกาวกายตอกัน นอกจากนี้ กรรมการ
ผูจัดการไมมีการดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นๆ เพื่อใหการปฏิบัติ
หนาที่ในบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

(3) Must never be imprisoned by a ﬁnal verdict in connection
with a fraudulent act
(4) Must never be handed punishment or removed from
an organization or a government oﬃce, in connection with a
fraudulent act
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 their opinions and make decisions in accordance with
the objectives and the goals of the Company. This is to ensure
greatest beneﬁts to the Company and the shareholders. The Board
of Directors develop strategies, operational plans and the annual
budget as necessary, taking into account the good corporate
governance principles, in order to add value to the business and
the shareholders.
In 2013, the meeting of the Board of Directors was held 4
times. Directors always attend more than 80 percent for meeting
of Board of Directors and 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 at the Board of Directors meeting. 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 for subsequent notiﬁcation of the Board of Directors at
the following meeting.
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.
There is a person who graduated in accounting. In 2013, the
meeting of the Audit Committee was held 4 times. All Directors
always attend in the meeting
• The Nomination and Remuneration committee
The Nomination and Remuneration committee comprises
4 non-executive directors. The Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee is an independent director. In 2013, the
meeting of the Nomination and Remuneration Committee was held
2 times. All Directors always attend in the meeting
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The Corporate Governance Report
ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมในดาน
การดําเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกํากับดูแล มีการกําหนด
อํ า นาจการอนุ มั ติ ต ามระดั บ ต า งๆ มี ก ารแบ ง แยกหน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
ผูติดตาม โดยบริษัทไดจางบริษัทธรรมนิติเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานของระบบดังกลาว ตลอดจนใหคําแนะนําเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล มีความ
เปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่
คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง กํ า หนดให ห น ว ยงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการผูจัดการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานใหบริษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และบริษัทได
มีการทบทวนและกําหนดมาตรการควบคุมและปองกันความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึ้น โดยใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและความผิด
ปกติที่มีนัยสําคัญ
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความ
เห็นพองตองกันวา บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังแสดงไวในรายงานประจําป และ
แบบ 56-1 แลว
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมและ
ถื อ เป น หน า ที่ เพื่ อ รั บ ทราบและร ว มตั ด สิ น ใจในการดํ า เนิ น งานของ
บริษัท ไดกําหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป โดยจัดขึ้นทุกไตรมาส
เลขานุการบริษัทจะสงจดหมายเชิญประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการ
ประชุม รายงานการประชุมครั้งกอน และเอกสารประกอบการประชุม
ให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทราบเรื่ อ ง เพื่ อ พิ จ ารณาล ว งหน า อย า งน อ ย
1 สัปดาหตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการบริษัทสามารถ
เสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายใหความเห็น
ไดโดยเปดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมและจัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมให
คณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่
ประธานทีป่ ระชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการและผูบ ริหารแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูมีหนาที่จัดทํารายงาน
การประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือ
ชื่อรับรองความถูกตองโดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการ
ประชุมครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความละเอียดถูกตองมากที่สุดได
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแลว จะถูกจัดเก็บอยางเปน
ระบบ ณ สํานักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
พรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตาง ๆ เพื่อสะดวกใน
การสืบคนอางอิง

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

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
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. The Board of Directors
has authorized the managing director or the authorized person to
sign in binding document as has been directly authorized. 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
PCL., who is an internal audit unit of the company, to audit and
control operating system of the company. This internal audit unit
is independent and with absolute check and balance capability.
They can ensure compliance with the guideline established.
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.
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
• คาตอบแทนกรรมการ
บริษัท มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และมี
กระบวนการพิจารณาคาตอบแทนโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนจะรวมกันพิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทนโดยพิจารณา
เปรี ย บเที ย บกั บ การจ า ยค า ตอบแทนกรรมการในกลุ ม อุ ต สาหกรรม
เดียวกัน และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจาก
ผลประกอบการของบริษัท เงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุน และจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา โดยคาตอบแทน
จะจายเปนเบี้ยประชุมเมื่อมีการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คาตอบแทนรายเดือน กรรมการที่เปนสมาชิกของคณะอนุกรรมการก็
จะไดคาตอบแทนในการทําหนาที่ของคณะอนุกรรมการดวย โดยไดรับ
เป น เบี้ ย ประชุ ม เมื่ อ เข า ร ว มประชุ ม ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น เมื่ อ
วันที่ 19 เมษายน 2556 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและไดจายไป
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,148,500 บาท โดยบริษัทไดเปดเผยคาตอบแทน
ของกรรมการเปนรายบุคคลในรายงานประจําป และแบบ 56-1
• คาตอบแทนผูบริหาร
เปนไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน
• การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษทั สงเสริมใหกรรมการและผูบ ริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู
โดยคณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเขารวมสัมมนาหลักสูตร
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ โดยเขารวมอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP), Director Certiﬁcation Program
(DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอด
จนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีก
ตอไปในอนาคต

The Board of Directors’ Meetings
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 the
directors 7 days prior to the meeting for an appropriate consideration.
Directors are welcomed to propose additional agendas and
give their opinions openly. Meeting minutes are prepared by the
Company’s Secretary, certiﬁed by the Board of Directors and kept
for later review by the Board of Directors and relevant parties.
The Chairman of the Board of Directors acts as the chairman of
the assembly. Directors and are allowed to give their opinions freely.
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.
Remuneration of company directors and executives
• Remuneration of company directors
We have a nomination and remuneration subcommittee. The
amount of remuneration is determined by the committee in accordance
with the procedure established which compares with other companies
in the same industries and proposed to shareholder meetings for
their approval. This is based upon the performance of the Company,
the amount approved and the actual amount paid in the previous
year. Remuneration is paid in the form of meeting allowance per
attendance of each director and monthly remuneration. Directors
who are of a subcommittee are also compensated for their duty
as a member of subcommittee in the form of meeting allowance
per attendance. The annual shareholders general meeting on
April 19, 2013 has approved a total amount of 4,148,500 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.
• 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
Director Accreditation Program (DAP) and the Director Certiﬁcation
Program (DCP) 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.
Annual Report 2013
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
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Management’s Discussion and Analysis
ผลการดําเนินงาน
ในป 2556 บริษทั ฯ มีรายไดจากการขายรวมทัง้ สิน้ 1,066.52 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.32 จากงวดเดียวกันของปกอนที่มีรายไดจากการขาย
1,063.10 ลานบาท โดยมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑกลุมรักษาเนื้อไม
จํานวน 177.06 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16.60 จากรายไดจากการ
ขายรวม รายไดจากผลิตภัณฑกลุมกําจัดแมลงจํานวน 709.88 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 66.56 จากรายไดจากการขายรวม รายไดจากผลิตภัณฑ
กลุมทําความสะอาดจํานวน 157.18 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.74
จากรายไดจากการขายรวม และรายไดจากผลิตภัณฑกลุมอื่นๆ จํานวน
22.41 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.10 จากรายไดจากการขายรวม
ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายรวมเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปกอนเนื่องจากการสงเสริมการขาย และการเติบโตของยอดขายตลาดสง
ออกตางประเทศ
ตนทุนขายรวมของบริษัทฯ ในป 2556 เทากับ 744.34 ลานบาท
หรือคิดเปนอัตราสวนตนทุนขายรวมตอรายไดจากการขายรวมที่รอยละ
69.79 ตนทุนขายรวมในงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 755.44 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 71.06 ของรายไดจากการขายรวม บริษัทฯมีตนทุน
ขายต่ําลง เนื่องจากการแข็งตัวขึ้นของคาเงินบาทและราคาน้ํามันที่ลดลง
ทําใหราคาวัตถุดิบลดลง ประกอบกับความพยายามในการบริหารตนทุน
ของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑอื่นๆ โดยคงคุณภาพสินคาเทาเดิม
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2556 และป 2555
เทากับ 177.15 ลานบาทและ 186.01 ลานบาทตามลําดับ คาใชจายใน
การขายและบริหารในป 2556 ต่ํากวางวดเดียวกันของปกอนเนื่องจาก
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทยอยในประเทศออสเตรเลียใน
ปกอน ประกอบกับการควบคุมคาใชจายในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจมีความ
ไมแนนอนสูง
กําไรสุทธิรวมของบริษัทฯ ในป 2556 เทากับ 117.67 ลานบาทหรือ
คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 11.03 และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปกอนซึ่งเทากับ 96.35 ลานบาทหรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 9.06
ของรายไดจากการขาย กําไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 22.14 มีผลหลักมา
จากตนทุนสินคาที่ลดลงมาก
ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 769.61
ลานบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2555 จํานวน 85.87 ลานบาทหรือเทากับ
รอยละ 12.56 โดยมี (1) สินทรัพยหมุนเวียนมูลคา 475.21 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 61.75 ของสินทรัพยรวมและ (2) สินทรัพยไม
หมุนเวียนมูลคา 294.40 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 38.25 ของ
สินทรัพยรวม
สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 62.81 ลานบาทหรือรอยละ 15.23 มี
สาเหตุหลักเนื่องจากเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 101.62 ลาน
บาทหรือรอยละ 122 สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 23.05 ลานบาท
หรือรอยละ 8.50 มีสาเหตุหลักมาจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ
สํานักงาน
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Operating Performance
In 2013, the Company had sales revenue totally Baht 1,066.52
million, which was 0.32% increased from 2012 that had sales
revenue totally Baht 1,063.10 million. It could be classiﬁed as Baht
177.06 million from sales revenue of wood preservative product
group or equivalent to 16.60% of total sales revenue, Baht 709.88
million from sales revenue of insecticide product group or 66.56%
of total sales revenue, Baht 157.18 million from sales revenue of
cleaning product group or 14.74% of total sales revenue, and
Baht 22.41 million from sales revenue of other product group or
2.10% of total sales revenue. For the higher sales revenue when
comparing to 2012, it mainly comes from sales promotion and the
expansion in export businesses.
Total Cost of Sales of the Company for 2013 were Baht
744.34 million or equivalent to 69.79% of total sales respectively.
Total Cost of sales for 2012 were Baht 755.44 million or 71.06%
of total sales. The Company had lower percentage Cost of Sales
due to the strengthening of Baht and the reduction of oil prices
helped in the lower cost of imported raw materials and also the
attempt in managing cost reduction of domestic raw materials and
packaging with the same product quality.
The Company had Selling and Administrative expenses in
2013 and 2012 equal to Baht 177.15 million and Baht 186.01 million
respectively. The Selling and Administrative expenses were decreased
due to the provision of allowance for doubtful accounts of its subsidiary
in Australia last year and the strictly control of expenses during the
period of economic uncertainty.
For 2013, the Company’s net proﬁt was Baht 117.67 million,
or 11.03% net proﬁt margin. Net proﬁt was increased comparing
with the same period in last year that was Baht 96.35 million or
9.06% of sales. Total net profit has increased 22.14% due to
dramatically decrease in the cost of raw materials.
Financial Position
As of December 31, 2013, the Company had total assets
of Baht 769.61 million. It had increased from the end of 2012
by 12.56% or Baht 85.87 million. Total asset consists of (1) Baht
475.21 million of current assets or 61.75% of total assets and (2)
Baht 294.40 million of non-current asset or 38.25% of total asset.
Current assets had increased Baht 62.81 million or 15.23%
mainly due to the increase in cash and short-term investment of
Baht 101.62 million or 122%. Non-current assets had increased
Baht 23.05 million or 8.50% mainly due to the purchase of
machines and equipments.
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 224.38
ลานบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2555 จํานวน 29.04 ลานบาทหรือเทากับรอย
ละ 14.87 เนื่องจากเจาหนี้การคาและภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสวนผูถือหุนรวมทั้งสิ้น
545.23 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2555 จํานวน 56.83 ลานบาทหรือ
เทากับรอยละ 11.64 โดยเปนผลมาจาก 1) กําไรสุทธิประจําปจํานวน
121.33 ล า นบาท 2) การจ า ยเงิ น ป น ผลจํ า นวน 64.50 ล า นบาท
สภาพคลองและงบกระแสเงินสด
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดจากกิจกรรมการดําเนินงานในป
2556 จํานวน 195.51 ลานบาทประกอบดวยกําไรจากการดําเนินงาน
กอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สินการดําเนินงานจํานวน 167.27
ลานบาท สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง 41.63 ลานบาทและหนี้สิน
จากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 15.75 ลานบาท กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรม
ลงทุน 70.59 ลานบาทในเงินลงทุนและคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ และ
มีกระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 64.50 ลานบาทซึ่งมาจาก
เงินปนผลจาย 64.50 ลานบาท บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดคงเหลือตนปเทากับ 53.05 ลานบาท ทําใหบริษัทมีเงินสดคงเหลือ
ณ 31ธันวาคม 2556 จํานวน 115.40 ลานบาท
อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วในป 2556
สูงกวาป 2555 โดยอัตราสวนสภาพคลองเพิ่มขึ้นจาก 2.21 เทาเปน
2.24 เทา และอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจาก 1.20 เทาเปน
1.43 เทา สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่ม
ขึ้นอยางมาก

As of December 31, 2013, total liabilities were Baht 224.38
million. It increased by 14.87% or Baht 29.04 million from the end
of 2012 due to the increase of accounts payable and employee
beneﬁt obligations.
As of December 31, 2013, total shareholders’ equity was Baht
545.23 million, which increased by Baht 56.83 million from the end
of 2012 or 11.64%, due to 1) Net Proﬁt in 2013 amounting Baht
121.33 million, 2) Dividend payment amounting Baht 64.50 million.
Liquidity and Cash Flows
The Company had net cash from operating activities in 2013
amounting Baht 195.51 million, comprised of proﬁt from operating
activities before change in operating assets and liabilities amounting
Baht 167.27 million, and asset from operation decreased by
Baht 41.63 million, while liabilities from operation increased by
Baht 15.75 million. Net cash used in investment was Baht 70.59 million
for short-term investment and purchase of machines and equipments.
Net cash used by financing activities was Baht 64.50 million,
comprised of dividend payment amounting Baht 64.50 million.
As of January 1, 2013, the company had cash and cash
equivalents amounting Baht 53.05 million, net cash as of December
31, 2013 was Baht 115.40 million.
Liquidity ratio and quick ratio in 2013 was higher than that
in 2012. The liquidity ratio was increased from 2.21 times to
2.24 times and the quick ratio was increased from 1.20 times
to 1.43 times as a result of the increase in cash and short-term
investments.
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Related Transactions
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงและ
ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการที่
สําคัญ

กลุม บริษทั ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย):
1. บริษทั ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) รายไดจากการขาย
จํากัด (TOA)
ลูกหนีก้ ารคา - สุทธิ
- เปนผูถ อื หุน รายใหญคอื ถืออยู
รอยละ 36 ของบริษทั
- มีผบู ริหารจาก TOA เปน
กรรมการบริษทั 2 ทาน

มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
ป 2555 ป 2556
461.24
70.53

ความจําเปนในการทํา
รายการ

447.35 เปนรายการคาตามปกติ โดยที่
60.54 TOA ซื้อผลิตภัณฑจากบริษัท
เพื่ อ ไปกระจายต อ ตามร า น
คาเครื่องมือและวัสดุกอสราง
ปลีก-ยอยทัว่ ประเทศ

นโยบายการกําหนดราคา

เปนราคาขายถึงผูแทนจําหนายซึ่งเทากันทุกราย
ยกเว น ผลิ ต ภั ณ ฑ ก ลุม เชนไดร ทส เตดฟาสและ
เชนไดรทรักษาเนื้อไมท่ี TOA ซื้อจากบริษัทใน
ราคาต่ํากวาที่ขายใหกับรายอื่นๆ ซึ่งเปนตาม
โครงสรางราคาเดิมที่ตกลงกันตั้งแตชวงที่ยังเปน
กิจการของบริษทั เชลลแหงประเทศไทย จากการ
ที่ TOA เปนผูเ ปดตลาดใหกบั ผลิตภัณฑประเภท
นี้ และมียอดขายสูงทีส่ ดุ สําหรับสวนลด TOA ได
รับสวนลดเปาการขาย (Target Rebate) สําหรับ
ผลิตภัณฑกลุม เชนไดรทส เตดฟาสและเชนไดรทส
เปรยในสัดสวนสูงกวาผูแ ทนจําหนายรายอืน่ โดย
มีเปาการขายเพื่อใหไดสวนลดที่สูงกวารายอื่น
เชนกัน เนือ่ งจากเปนผูแ ทน จําหนาย ทีม่ ปี ริมาณ
การซือ้ สูงทีส่ ดุ

2. นายจตุภทั ร ตัง้ คารวคุณ
- เปนกรรมการของ TOA

คาทีป่ รึกษา

0.16

0

เพื่อใหคําปรึกษาดานการเงิน 20,000 บาทตอเดือนสําหรับใหเวลาการทํางาน
เดือนละประมาณ 10 ชัว่ โมง โดยสัญญาสิน้ สุด
วันที่ 31 สิงหาคม 2555

3. นายวนรัชต ตัง้ คารวคุณ
- เปนกรรมการของบริษทั
- เปนกรรมการของ TOA

คาทีป่ รึกษา

0.08

0.24

เพื่อใหคําปรึกษาดานการเงิน 20,000 บาทตอเดือนสําหรับใหเวลาการทํางาน
เดือนละประมาณ 10 ชัว่ โมง สัญญามีอายุ 1 ป
บริ ษัท สามารถต อ อายุ สัญ ญาได โ ดยแจ ง ให ท่ี
ปรึ ก ษาทราบล ว งหน า เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
ภายใน 30 วันนับจากวันทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุด

ผูถ อื หุน รายอืน่ ๆ :
1. นายธวัช อึง้ สุประเสริฐ
- เปนกรรมการและผูถ อื หุน ของ
บริษทั ในสัดสวนรอยละ 16.64
ของบริษทั

คาใชจาย
คาทีป่ รึกษา

0.48

0.60

เพือ่ ใหคาํ ปรึกษาในเรือ่ งนโยบาย 50,000 บาทตอเดือน สําหรับการทํางานเดือนละ
ดานการลงทุนและการพัฒนา ประมาณ 16 ชัว่ โมง สัญญามีอายุ 1 ป โดยบริษทั
ผลิตภัณฑ
สามารถตออายุสัญญาไดโดยแจงใหท่ีปรึกษา
ทราบล ว งหน า เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรภายใน
30 วัน นับจากวันทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง

2. นางมัทนา อึง้ สุประเสริฐ
- เปนภรรยาของ
นายธวัช อึง้ สุประเสริฐ

คาใชจาย
คาเชาหองชุด

0.216

0.216 บริ ษั ท ได ทํ า การเช า ห อ งชุ ด ค า เช า 18,000 บาทต อ เดื อ นและค า ใช จ า ย
เลขที่ 6B3 อาคารชุ ด ชื่ อ สวนกลาง
“ริมหาดคอนโด” อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี เปนสวัสดิการ
แก ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และแขก
ของบริษัทฯ

0.06

0.72

39.72
26.79

48.88 เปนรายการคาตามปกติ โดยที่
17.65 เชอรวดู เคมิคอล ออสเตรเลเซีย
ซือ้ ผลิตภัณฑจากบริษทั ฯ เพือ่ ไป
กระจายตอใหกบั รานคาและตัวแทน
จําหนายในประเทศออสเตรเลีย

3. นายวีระ ชินกนกรัตน
คาใชจาย
- เปนกรรมการและผูถ อื หุน
คาที่ปรึกษา
ของบริษทั ในสัดสวนรอยละ 2.00
ของบริษทั
บริษทั ยอย (อัตราสวนรอยละ 50) :
1. บริษทั เชอรวด ู เคมิคอล ออสเตรเลีย จํากัด รายไดจากการขาย
- บริษทั ฯ ถือหุน รอยละ 50
ลูกหนีก้ ารคา - สุทธิ
- มีกรรมการรวมกัน

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

เพือ่ ใหคาํ ปรึกษาในเรือ่ งนโยบาย 60,000 บาทตอเดือน สําหรับการทํางานเดือนละ
ดานการพัฒนาประสิทธิภาพ ประมาณ 24 ชั่วโมง สัญญามีอายุ 1 ป โดย
องคกร
บริ ษั ท สามารถต อ อายุ สั ญ ญาได โ ดยแจ ง ให
ที่ปรึกษาทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
ภายใน 30 วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง
เปนราคาขายตามฐานราคาเดิมที่บริษัทฯ เคย
สงออกไปขายใหลกู คาในตางประเทศ Credit term
120 วันและหากไดรบั ชําระจากลูกคาตางประเทศ
เร็วก็ใหรบี ชําระเขามาใหกบั บริษทั ฯ กอน
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Persons who have potential
Type of
Value of transaction
conﬂict of interest and
inter-transaction
(ml.Bt)
Type of connection
2012
2013
TOA Paint (Thailand) Group :
1. TOA Paint (Thailand) Co.,Ltd (TOA) Sale Revenues
461.24 447.35
- Major shareholder 36% (after IPO) Account Receivables - Net 70.53 60.54
- 2 members from TOA’s
management team are also
Directors of the Company

Reasons

Pricing policy

Normal transacting practice,
with the purchase of Insecticide
and Wood Preservative product
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. Regarding the
price structure, however, the Company
will abide by the SET rules in disclosure of
information and perform normal practice as a
listed company in other related transactions.
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.

2. Mr. Jatuphat Tangkaravakoon
- Director of TOA

Advisory Fee

0.16

0

For ﬁnancial advisory

Baht 20,000 per month advisory fee, for the
work of approximately 10 hours per month
and contract ended at August 31, 2012.

3. Mr. Vonnarat Tangkaravakoon
- Director of Company
- Director of TOA

Advisory Fee

0.08

0.24

For ﬁnancial advisory

Baht 20,000 per month advisory fee, for the
work of approximately 10 hours per month
and be able to revalidate with written notice

Other Shareholders :
1. Mr. Tawat Ungsuprasert
- Director and shareholder
16.64%

Expenses
Advisory Fee

0.48

0.60

To give advice on investment Baht 50,000 per month advisory fee, for the
policy and product development work of approximately 16 hours per month
and be able to revalidate with written notice.

2. Mrs. Matana Ungsuprasert
- Wife of Mr. Tawat Ungsuprasert

Expenses
Residential Unit Rental

0.216

0.216

Residential Unit Rental in Baht 18,000 per month rental and central
Cha-Um as a facility for senior facility fee.
executives and company’s guest

0.06

0.72

To give advice on organizational Baht 60,000 per month advisory fee, for the
eﬃciency development policy work of approximately 24 hours per month
and be able to revalidate with written notice.

39.72
26.79

48.88
17.65

Normal transaction practice
by which Sherwood Chemicals
Australasia purchase Insecticide
product to further distribute to
customer in Australia

Expenses
3. Mr. Veera Chinkanokrat
- Director and shareholder 2.00% Advisory Fee
Subsidiary (50% shareholding) :
1. Sherwood Chemicals Australasia Sale Revenues
Pty. Ltd.
Account Receivables
- SWC owns 50% shareholding - Net
- Has common directors

- Selling prices are similar to the level where the
Company used to export to foreign customers.
- 120 days as credit term or sooner when
foreign customers make payment.
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Report of The Audit Committee
คณะกรรมการ บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทานโดยมี นายวิชิต แยมบุญเรือง
เป น ประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พิ พั ฒ นกุ ล และ
นายชนินทร เย็นสุดใจ เปนกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ
แตละทานไมไดเปนกรรมการบริหารหรือพนักงานของบริษัท
ในรอบป พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมตาม
วาระจํานวน 4 ครั้ง โดยมี ผูสอบบัญชี ผูบริหารระดับสูงทางดานบัญชี
การเงินและ หนวยงานตรวจสอบภายใน เขารวมประชุม โดยมีประเด็นที่
มีสาระสําคัญดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ
งบการเงินประจําป พ.ศ. 2556 ของบริษัทกอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวางบการเงินของบริษัท ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป รวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางถูกตอง
เพียงพอ และทันเวลา โดยไดประชุมรวมกับผูส อบบัญชี ฝายบริหาร ฝายบัญชี
และแผนกตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณางบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจําป เพื่อสอบถามความถูกตองครบถวน และการเปด
เผยขอมูลทีเ่ พียงพอ ตลอดจนรายการปรับปรุงตางๆ ทีก่ ระทบตองบการเงิน
ที่เปนสาระสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบายทางบัญชีการเงิน รวมกับ
ผูสอบบัญชี ผูบริหาร ฝายบัญชีและการเงิน หนวยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติทางดานบัญชี การประมาณการ และ
กําหนดตัวชี้วัดตางๆ เพื่อใหสามารถวัดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได ส อบทานแผนการตรวจสอบประจํ า ป
พ.ศ. 2556 รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน และเสนอแนวทางปรั บ ปรุ ง แก ไขระบบการควบคุ ม ภายในที่ มี
จุดออน เพื่อใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบยังไดรวมสอบทานแผนการตรวจสอบประจําป
พ.ศ. 2557 ซึ่งกําหนดบนพื้นฐานของการตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึน้ ทีจ่ ะมีผลกระทบตองบการเงิน และการดําเนินงานของบริษทั เปนหลัก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทําและเปดเผยขอมูล
ทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และบริษัทฯ
ไดปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ของหนวยงานกํากับดูแล นอกจากนั้น
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ไมมีรายการที่กระทบตอบริษัทที่เปน
สาระสําคัญ และไดรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป
2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา นางวิไลรัตน โรจนนครินทร
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599 แหงบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติและเหมาะสมเปนผูสอบบัญชี จึงได
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชี โดยมีคาตอบแทนเปนจํานวน 735,000 บาท เพื่อเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนใหพิจารณาและอนุมัติตอไป

(วิชิต แยมบุญเรือง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ไพศาล พิพัฒนกุล)
กรรมการตรวจสอบ
รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

(ชนินทร เย็นสุดใจ)
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. Phaisan Phipatanakul and Mr. Chanin Yensudchai,
Committee Members. Each of the Committee was not the Company
senior management or employee.
In 2013, the Audit committee held 4 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 2013 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 2013. 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 2014 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 Mrs. Vilairat Rojnakarin (Certiﬁed Public Accountant
No.3104) and/or Ms. Somjintana Polhirunrut (Certiﬁed Public Accountant
No.5599) from the DIA International Auditing Company Limited be
nominated as the Company’s auditor for the year 2014 and also
considered the remuneration with the total audit fee of Baht 735,000
at the annual general meeting of shareholders.

(Mr. Vichit Yamboonruang)
Chairman of Audit Committee

(Mr. Phaisan Phipatanakul)
Member of Audit Committee

(Mr. Chanin Yensudchai)
Member of Audit Committee
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Report of the Board of Directors Responsibilities for Financial Statements
คณะกรรมการบริษทั เปนผูร บั ผิดชอบตองบการเงินของบริษทั เชอรวดู
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจั ด ทํ า รวมทั้ ง ให มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ อย า งเพี ย งพอใน
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เพื่ อ ให เ ป น ประโยชน ต อ ผู ถื อ หุ น และ
นักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง และใหมีการ
ดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อ
ใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวา ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวนและ
เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน ตลอดจนเพื่อไมใหเกิดการทุจริต
หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ทําหนาทีส่ อบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของระบบงานทางการเงิน
สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวใน
รายงานประจําปแลว
งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท
คือ สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการ
บริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความ
เห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งแสดงไวใน
รายงานประจําปแลว
คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวม
อยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวา
งบการเงินของบริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความเชื่อถือได โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ

(ชนินทร เย็นสุดใจ)
ประธานกรรมการ

(นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ)
กรรมการผูจัดการ

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 for an auditing process both for ﬁnancial statements
and for internal checking and monitoring. This, in another way, is to
have a risk management system. The Audit Committee’s report is
presented in the annual report.
The Company’s ﬁnancial statements have been audited by the
Oﬃce of D I A International Auditing. 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, 2013
are credible according to accounting standards, and related law and
regulations.

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

(Mr. Sukun Tanticharoenkiat)
Managing Director

Annual Report 2013
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
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Auditor’s Report
เสนอ ผูถือหุนบริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
เชอรวดู เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย และของเฉพาะบริษทั เชอรวดู
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
สวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การสํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้
โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวา
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจาก
ผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบ
การเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ใหไดมาซึง่ หลักฐานการสอบ
บัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่
เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน
โดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาการเงิน
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดง
ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท เชอรวูด เคมิคอล
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนิน
งานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูก ต องตามที่ ค วรในสาระสํ าคั ญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

To The Shareholders of
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
I have audited the accompanying consolidated and separate ﬁnancial
statements of SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND
SUBSIDIARY and of SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED,
which comprise consolidated and separate statements of ﬁnancial position as at
December 31, 2013, consolidated and separate statements of comprehensive
income, consolidated and separate statements of changes in shareholders’ equity, and consolidated and separate statements of cash ﬂows for the year then
ended, including notes of summary of signiﬁcant accounting policies and other
explanatory information.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of
these ﬁnancial statements in accordance with the 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.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these ﬁnancial statements
based on my audit. I conducted my audit in accordance with standards on
auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements
and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the ﬁnancial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about
the amounts and disclosures in the ﬁnancial statements. The procedures
selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of
the risks of material misstatement of the ﬁnancial statements, whether due
to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers
internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of
the ﬁnancial statements 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 entity’s internal control. An audit also
includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by management, as well as
evaluating the overall presentation of the ﬁnancial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is suﬃcient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.
Opinion
In my opinion, the consolidated and separate ﬁnancial statements present
fairly, in all material respects, the consolidated and separate ﬁnancial position
of SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
and of SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED as at
December 31, 2013, and their ﬁnancial performance and cash ﬂows for the
year then ended in accordance with the Thai ﬁnancial reporting standards.

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

D I A International Audit Co., Ltd.

(นางวิไลรัตน โรจนนครินทร)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557
รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

(Mrs. Vilairat Rojnuckarin)
C.P.A. (Thailand) Registration No. 3104
February 21, 2014
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม (บาท)
สินทรัพย

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

6

115,395,272.55

53,051,550.60

75,740,631.72

115,356,922.72

50,118,726.82

73,971,712.14

เงินลงทุนชั่วคราว

7

69,380,207.14

30,112,276.06

55,140,601.79

69,380,207.14

30,112,276.06

55,140,601.79

8, 17

119,130,336.62

140,322,020.84

124,553,815.09

128,908,908.08

155,417,886.78

130,597,260.57

9

171,308,645.21

188,909,704.70

148,184,128.24

163,210,036.14

181,395,731.14

143,626,079.52

475,214,461.52

412,395,552.20

403,619,176.84

476,856,074.08

417,044,620.80

403,335,654.02

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย

10

0.00

0.00

0.00

277,400.00

277,400.00

277,400.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

11

290,498,452.54

268,315,243.52

262,358,758.71

290,498,452.54

268,315,243.52

262,358,758.71

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

12

2,971,198.53

2,375,801.90

3,307,468.84

2,971,198.53

2,375,801.90

3,307,468.84

928,649.82

655,593.04

1,833,622.13

925,200.00

651,500.00

1,829,475.00

294,398,300.89

271,346,638.46

267,499,849.68

294,672,251.07

271,619,945.42

267,773,102.55

769,612,762.41

683,742,190.66

671,119,026.52

771,528,325.15

688,664,566.22

671,108,756.57

204,070,321.31

179,430,701.06

198,898,929.42

203,904,134.65

177,602,130.21

197,504,538.79

8,552,820.54

7,432,218.12

10,924,517.40

8,552,820.54

7,432,218.12

10,924,517.40

212,623,141.85

186,862,919.18

209,823,446.82

212,456,955.19

185,034,348.33

208,429,056.19

11,761,172.00

8,476,253.00

8,334,443.00

11,761,172.00

8,476,253.00

8,334,443.00

11,761,172.00

8,476,253.00

8,334,443.00

11,761,172.00

8,476,253.00

8,334,443.00

224,384,313.85

195,339,172.18

218,157,889.82

224,218,127.19

193,510,601.33

216,763,499.19

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

13

ภาษีเงินไดคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ (µ‹อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบการเงินรวม (บาท)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

87,600,000.00

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

87,600,000.00

87,600,000.00

87,600,000.00

87,600,000.00

87,600,000.00

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 150,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 150,000,000 หุน
หุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย

14

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

ยังไมไดจัดสรร

15

291,268,583.10

238,093,666.58

200,246,341.99

294,710,197.96

242,553,964.89

201,745,257.38

2,460,512.31

484,843.55

191,897.17

0.00

0.00

0.00

รวมสวนของบริษัทใหญ

546,329,095.41

491,178,510.13

453,038,239.16

547,310,197.96

495,153,964.89

454,345,257.38

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

(1,100,646.85)

(2,775,491.65)

(77,102.46)

0.00

0.00

0.00

545,228,448.56

488,403,018.48

452,961,136.70

547,310,197.96

495,153,964.89

454,345,257.38

769,612,762.41

683,742,190.66

671,119,026.52

771,528,325.15

688,664,566.22

671,108,756.57

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
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§º¡ÓไÃขÒ´ทØ¹àºç´àÊÃç¨
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2556

2555

(ปรับปรุงใหม)
รายไดจากการขาย

17

(ปรับปรุงใหม)

1,066,517,807.64

1,063,099,558.67

1,057,109,704.03

1,051,204,317.11

ตนทุนขาย

(744,341,540.36)

(755,437,404.81)

(738,327,724.15)

(751,376,955.88)

กําไรขั้นตน

322,176,267.28

307,662,153.86

318,781,979.88

299,827,361.23

3,991,456.82

3,339,831.74

3,965,689.70

3,166,290.44

(97,184,733.49)

(88,213,398.41)

(95,514,841.63)

(87,095,284.34)

(79,964,875.91)

(97,798,650.84)

(81,618,426.88)

(85,248,658.87)

149,018,114.70

124,989,936.35

145,614,401.07

130,649,708.46

(29,668,353.38)

(31,341,039.95)

(28,958,168.00)

(31,341,039.95)

119,349,761.32

93,648,896.40

116,656,233.07

99,308,668.51

1,975,668.76

292,946.38

0.00

0.00

121,325,430.08

93,941,842.78

116,656,233.07

99,308,668.51

117,674,916.52

96,347,285.59

116,656,233.07

99,308,668.51

1,674,844.80

(2,698,389.19)

0.00

0.00

119,349,761.32

93,648,896.40

116,656,233.07

99,308,668.51

119,650,585.28

96,640,231.97

116,656,233.07

99,308,668.51

1,674,844.80

(2,698,389.19)

0.00

0.00

121,325,430.08

93,941,842.78

116,656,233.07

99,308,668.51

0.78

0.64

0.78

0.66

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร

17

กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

16

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

150,000,000.00

0.00

15

เงินปนผลจายระหวางกาล

0.00
0.00

15

150,000,000.00

0.00

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

เงินปนผลจาย

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2556 :

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ปรับปรุงแลว

5

150,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผลกระทบการใชนโยบายบัญชีใหมเกี่ยวกับภาษีเงินได

150,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

0.00

15

เงินปนผลจายระหวางกาล

0.00

15,000,000.00

0.00

87,600,000.00

0.00

0.00

0.00

87,600,000.00

0.00

87,600,000.00

87,600,000.00

0.00

0.00

0.00

87,600,000.00

0.00

87,600,000.00

มูลคาหุน

และชําระแลว

150,000,000.00

สวนเกิน

ทุนที่ออก

0.00

15

5

หมายเหตุ

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

เงินปนผลจาย

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2555 :

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่ปรับปรุงแลว

ผลกระทบจากการใชนโยบายบัญชีใหมเกี่ยวกับภาษีเงินได

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

§ºáÊ´§¡ÒÃàปลÕ่Â¹áปล§Ê‹ว¹ขอ§¼ู้¶×อËØ้¹
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

จัดสรรแลว

291,268,583.10

(31,500,000.00)

117,674,916.52

(33,000,000.00)

238,093,666.58

2,375,801.90

235,717,864.68

238,093,666.58

(29,999,980.00)

96,347,285.59

(28,499,981.00)

200,246,341.99

3,307,468.84

196,938,873.15

ยังไมไดจัดสรร

กําไรสะสม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ

2,460,512.31

0.00

1,975,668.76

0.00

484,843.55

0.00

484,843.55

484,843.55

0.00

292,946.38

0.00

191,897.17

0.00

191,897.17

การแปลงคางบการเงิน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สวนของผูถือหุน

องคประกอบอื่นของ

งบการเงินรวม

546,329,095.41

(31,500,000.00)

119,650,585.28

(33,000,000.00)

491,178,510.13

2,375,801.90

488,802,708.23

491,178,510.13

(29,999,980.00)

96,640,231.97

(28,499,981.00)

453,038,239.16

3,307,468.84

449,730,770.32

บริษัทใหญ

รวมสวนที่เปนของ

(1,100,646.85)

0.00

1,674,844.80

0.00

(2,775,491.65)

0.00

(2,775,491.65)

(2,775,491.65)

0.00

(2,698,389.19)

0.00

(77,102.46)

0.00

(77,102.46)

อํานาจควบคุม

สวนไดเสียที่ไมมี

545,228,448.56

(31,500,000.00)

121,325,430.08

(33,000,000.00)

488,403,081.48

2,375,801.90

486,027,216.58

488,403,018.48

(29,999,980.00)

93,941,842.78

(28,499,981.00)

452,961,136.70

3,307,468.84

449,653,667.86

สวนของผูถือหุน

รวม

(หนวย : บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

150,000,000.00

0.00

15

เงินปนผลจายระหวางกาล

0.00
0.00

15

150,000,000.00

0.00

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

เงินปนผลจาย

สําหรับป 2556 :

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ปรับปรุงแลว

เกี่ยวกับภาษีเงินได

5

150,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผลกระทบจากการใชนโยบายบัญชีใหม

150,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

0.00

15

เงินปนผลจายระหวางกาล

0.00

150,000,000.00

0.00

150,000,000.00

และชําระแลว

0.00

15

5

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

เงินปนผลจาย

สําหรับป 2555 :

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่ปรับปรุงแลว

เกี่ยวกับภาษีเงินได

ผลกระทบจากการใชนโยบายบัญชีใหม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

§ºáÊ´§¡ÒÃàปลÕ่Â¹áปล§Ê‹ว¹ขอ§¼ู้¶×อËØ้¹
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

87,600,000.00

0.00

0.00

0.00

87,600,000.00

0.00

87,600,000.00

87,600,000.00

0.00

0.00

0.00

87,600,000.00

0.00

87,600,000.00

มูลคาหุน

สวนเกิน

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

จัดสรรแลว

547,310,197.96

(31,500,000.00)

116,656,233.07

(33,000,000.00)

495,153,964.89

2,375,801.90

492,778,162.99

495,153,964.89

(29,999,980.00)

99,308,668.51

(28,499,981.00)

454,345,257.38

3,307,468.84

451,037,788.54

สวนของผูถือหุน

รวม
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294,710,197.96

(31,500,000.00)

116,656,233.07

(33,000,000.00)

242,553,964.89

2,375,801.90

240,178,162.99

242,553,964.89

(29,999,980.00)

99,308,668.51

(28,499,981.00)

201,745,257.38

3,307,468.84

198,437,788.54

ยังไมไดจัดสรร

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : บาท)
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§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบการเงินรวม (บาท)
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได

149,018,114.70

124,989,936.35

145,614,401.07

130,649,708.46

(85,907.23)

0.00

(85,907.23)

0.00

7,560,572.79

12,819,499.91

0.00

1,527,629.43

(10,645,522.26)

0.00

(141,155.05)

0.00

16,630,609.43

15,001,092.92

16,630,609.43

15,001,092.92

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น

481,297.23

73,358.93

481,297.23

73,358.93

ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ

0.00

712,303.37

0.00

712,303.37

(307,935.86)

0.00

(307,935.86)

0.00

ขาดทุนจากการขาย/เลิกใชสินทรัพยถาวร

520,006.87

1,608.90

520,006.87

1,608.90

ประมาณการผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น

4,103,589.00

1,860,360.00

4,103,589.00

1,860,360.00

167,274,824.67

155,458,160.38

166,814,905.46

149,826,062.01

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

23,993,268.29

(28,661,343.44)

26,317,019.88

(26,421,893.42)

สินคาคงเหลือ

17,908,995.35

(41,437,879.83)

18,493,630.86

(38,481,954.99)

(273,056.78)

1,178,029.09

(273,700.00)

1,177,975.00

16,565,633.14

(19,412,653.51)

18,228,017.33

(19,846,833.73)

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

(818,670.00)

(1,718,550.00)

(818,670.00)

(1,718,550.00)

เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

224,650,994.67

65,405,762.69

228,761,203.53

64,534,804.87

เงินสดจายภาษีเงินได

(29,143,147.59)

(33,901,672.29)

(28,432,962.21)

(33,901,672.29)

195,507,847.08

31,504,090.40

200,328,241.32

30,633,132.58

รายการปรับปรุง
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
คาเสื่อมราคา

ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือกลับรายการ

การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของ
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของ
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
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§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ (µ‹อ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบการเงินรวม (บาท)
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(39,182,023.85)

25,028,325.73

(39,182,023.85)

25,028,325.73

2,177,721.49

1,439,839.26

2,177,721.49

1,439,839.26

เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร

(33,585,743.06)

(22,454,321.89)

(33,585,743.06)

(22,454,321.89)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

(70,590,045.42)

4,013,843.10

(70,590,045.42)

4,013,843.10

(64,500,000.00)

(58,499,961.00)

(64,500,000.00)

(58,499,961.00)

(64,500,000.00)

(58,499,961.00)

(64,500,000.00)

(58,499,961.00)

1,925,920.29

292,946.38

0.00

0.00

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

62,343,721.95

(22,689,081.12)

65,238,195.90

(23,852,985.32)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

53,051,550.60

75,740,631.72

50,118,726.82

73,971,712.14

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

115,395,272.55

53,051,550.60

115,356,922.72

50,118,726.82

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายปนผล
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Statements Of Financial Position
AS AT DECEMBER 31, 2013

SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY

Consolidated ﬁnancial statements (Baht)
Assets

Separate ﬁnancial statements (Baht)

Note December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012
(Restated)

December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

(Restated)

(Restated)

(Restated)

Current assets
Cash and cash equivalents

6

115,395,272.55

53,051,550.60

75,740,631.72

115,356,922.72

50,118,726.82

73,971,712.14

Current investment

7

69,380,207.14

30,112,276.06

55,140,601.79

69,380,207.14

30,112,276.06

55,140,601.79

8, 17

119,130,336.62

140,322,020.84

124,553,815.09

128,908,908.08

155,417,886.78

130,597,260.57

9

171,308,645.21

188,909,704.70

148,184,128.24

163,210,036.14

181,395,731.14

143,626,079.52

475,214,461,52

412,395,552.20

403,619,176.84

476,856,074.08

417,044,620.80

403,335,654.02

Trade and other receivables
Inventories
Total current assets
Non-current assets
Investment in subsidiary

10

0.00

0.00

0.00

277,400.00

277,400.00

277,400.00

Property, plant and equipment

11

290,498,452.54

268,315,243.52

262,358,758.71

290,498,452.54

268,315,243.52

262,358,758.71

Deferred tax assets

12

2,971,198.53

2,375,801.90

3,307,468.84

2,971,198.53

2,375,801.90

3,307,468.84

928,649.82

655,593.04

1,833,622.13

925,200.00

651,500.00

1,829,475.00

294,398,300.89

271,346,638.46

267,499,849.68

294,672,251.07

271,619,945.42

267,773,102.55

769,612,762.41

683,742,190.66

671,119,026.52

771,528,325.15

688,664,566.22

671,108,756.57

204,070,321.31

179,430,701.06

198,898,929.42

203,904,134.65

177,602,130.21

197,504,538.79

8,552,820.54

7,432,218.12

10,924,517.40

8,552,820.54

7,432,218.12

10,924,517.40

212,623,141.85

186,862,919.18

209,823,446.82

212,456,955.19

185,034,348.33

208,429,056.19

Employee beneﬁt obligations

11,761,172.00

8,476,253.00

8,334,443.00

11,761,172.00

8,476,253.00

8,334,443.00

Total non-current liabilities

11,761,172.00

8,476,253.00

8,334,443.00

11,761,172.00

8,476,253.00

8,334,443.00

224,384,313.85

195,339,172.18

218,157,889.82

224,218,127.19

193,510,601.33

216,763,499.19

Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Trade and other payables
Accrued income tax
Total current liabilities

13

Non-current liabilities

Total liabilities

Notes to ﬁnancial statements are parts of these ﬁnancial statements.
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Statements Of Financial Position (Cont’d)
AS AT DECEMBER 31, 2013

SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY

Consolidated ﬁnancial statements (Baht)
Liabilities and shareholders’ equity (Cont’d)

Note

Separate ﬁnancial statements (Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

(Restated)

(Restated)

(Restated)

(Restated)

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

87,600,000.00

87,600,000.00

87,600,000.00

87,600,000.00

87,600,000.00

87,600,000.00

Shareholders’ equity
Share capital
Authorized share capital
150,000,000 common shares
of Baht 1 each
Issued and paid-up share capital
150,000,000 common shares
of Baht 1 each
Premium on share capital
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve

14

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

Unappropriated

15

291,268,583.10

238,093,666.58

200,246,341.99

294,710,197.96

242,553,964.89

201,745,257.38

2,460,512.31

484,843.55

191,897.17

0.00

0.00

0.00

546,329,095.41

491,178,510.13

453,038,239.16

547,310,197.96

495,153,964.89

454,345,257.38

(1,100,646.85)

(2,775,491.65)

(77,102.46)

0.00

0.00

0.00

Total shareholders’ equity

545,228,448.56

488,403,018.48

452,961,136.70

547,310,197.96

495,153,964.89

454,345,257.38

Total liabilities and shareholders’ equity

769,612,762.41

683,742,190.66

671,119,026.52

771,528,325.15

688,664,566.22

671,108,756.57

Other components of equity
Total owners of the Company
Non-controlling interests

Notes to ﬁnancial statements are parts of these ﬁnancial statements.
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Statements
Of Comprehensive
Statements
Of Financial
Position Income
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY

Consolidated ﬁnancial statements (Baht)

Note

2013

2012

Separate ﬁnancial statements (Baht)

2013

2012

(Restated)
Sales

17

(Restated)

1,066,517,807.64

1,063,099,558.67

1,057,109,704.03

1,051,204,317.11

Cost of sales

(744,341,540.36)

(755,437,404.81)

(738,327,724.15)

(751,376,955.88)

Gross proﬁt

322,176,267.28

307,662,153.86

318,781,979.88

299,827,361.23

3,991,456.82

3,339,831.74

3,965,689.70

3,166,290.44

(97,184,733.49)

(88,213,398.41)

(95,514,841.63)

(87,095,284.34)

(79,964,875.91)

(97,798,650.84)

(81,618,426.88)

(85,248,658.87)

149,018,114.70

124,989,936.35

145,614,401.07

130,649,708.46

(29,668,353.38)

(31,341,039.95)

(28,958,168.00)

(31,341,039.95)

119,349,761.32

93,648,896.40

116,656,233.07

99,308,668.51

1,975,668.76

292,946.38

0.00

0.00

121,325,430.08

93,941,842.78

116,656,233.07

99,308,668.51

Owners of the Company

117,674,916.52

96,347,285.59

116,656,233.07

99,308,668.51

Non-controlling interests

1,674,844.80

(2,698,389.19)

0.00

0.00

119,349,761.32

93,648,896.40

116,656,233.07

99,308,668.51

Owners of the Company

119,650,585.28

96,640,231.97

116,656,233.07

99,308,668.51

Non-controlling interests

1,674,844.80

(2,698,389.19)

0.00

0.00

121,325,430.08

93,941,842.78

116,656,233.07

99,308,668.51

0.78

0.64

0.78

0.66

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

Other income
Selling expenses
Administrative expenses

17

Proﬁt before income tax
Income tax expenses

16

Proﬁt for the year
Other comprehensive income :
Exchange diﬀerence on conversion
of ﬁnancial statements
Total comprehensive income for the year
Proﬁt attributable to :

Total comprehensive income attributable to :

Earnings per share
Basic earnings per share
Weighted average number of common shares
Notes to ﬁnancial statements are parts of these ﬁnancial statements.
รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

Balance as at December 31, 2013

150,000,000.00

0.00

15

Interim dividend paid

0.00
0.00

15

150,000,000.00

0.00

Total comprehensive income for the year

Dividend paid

Changes in shareholders’ equity for the year 2013:

Balance as at December 31, 2012 - after restatement

accounting policy-income taxes

5

150,000,000.00

Balance as at December 31, 2012

Eﬀects of changes in adoption the new

150,000,000.00

Balance as at December 31, 2012

0.00

15

Interim dividend paid

0.00

15,000,000.00

0.00

0.00

15

5

87,600,000.00

0.00

0.00

0.00

87,600,000.00

0.00

87,600,000.00

87,600,000.00

0.00

0.00

0.00

87,600,000.00

0.00

87,600,000.00

share capital

share capital

150,000,000.00

Premium on

Issued and paid-up

Total comprehensive income for the year

Dividend paid

Changes in shareholders’ equity for the year 2012:

Balance as at January 1, 2012 - after restatement

accounting policy-income taxes

Eﬀects of changes in adoption the new

Balance as at December 31, 2011

Note

SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

Statements Of Changes In Shareholders’ Equity

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

Appropriated

291,268,583.10

(31,500,000.00)

117,674,916.52

(33,000,000.00)

238,093,666.58

2,375,801.90

235,717,864.68

238,093,666.58

(29,999,980.00)

96,347,285.59

(28,499,981.00)

200,246,341.99

3,307,468.84

196,938,873.15

Unappropriated

Retained earnings

Owners of the Company

2,460,512.31

0.00

1,975,668.76

0.00

484,843.55

0.00

484,843.55

484,843.55

0.00

292,946.38

0.00

191,897.17

0.00

191,897.17

Other comprehensive
income
Conversion of ﬁnancial
statements

of equity

Other components

Consolidated ﬁnancial statements

546,329,095.41

(31,500,000.00)

119,650,585.28

(33,000,000.00)

491,178,510.13

2,375,801.90

488,802,708.23

491,178,510.13

(29,999,980.00)

96,640,231.97

(28,499,981.00)

453,038,239.16

3,307,468.84

449,730,770.32

the Company

Total owners of

(1,100,646.85)

0.00

1,674,844.80

0.00

(2,775,491.65)

0.00

(2,775,491.65)

(2,775,491.65)

0.00

(2,698,389.19)

0.00

(77,102.46)

0.00

(77,102.46)

interests

Non-controlling

545,228,448.56

(31,500,000.00)

121,325,430.08

(33,000,000.00)

488,403,081.48

2,375,801.90

486,027,216.58

488,403,018.48

(29,999,980.00)

93,941,842.78

(28,499,981.00)

452,961,136.70

3,307,468.84

449,653,667.86

equity

shareholders’

Total

(Unit : Baht)

Notes to ﬁnancial statements are parts of these ﬁnancial statements

Balance as at December 31, 2013

150,000,000.00

0.00

15

Interim dividend paid

0.00
0.00

15

150,000,000.00

0.00

Total comprehensive income for the year

Dividend paid

Changes in shareholders’ equity for the year 2013:

Balance as at December 31, 2012 - after restatement

accounting policy-income taxes

5

150,000,000.00

Balance as at December 31, 2012

Eﬀects of changes in adoption the new

150,000,000.00

Balance as at December 31, 2012

0.00

15

Interim dividend paid

0.00

150,000,000.00

0.00

0.00

15

5

150,000,000.00

share capital

Issued and paid-up

Total comprehensive income for the year

Dividend paid

Changes in shareholders’ equity for the year 2012:

Balance as at January 1, 2012 - after restatement

accounting policy-income taxes

Eﬀects of changes in adoption the new

Balance as at December 31, 2011

Note

SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

Statements Of Changes In Shareholders’ Equity

87,600,000.00

0.00

0.00

0.00

87,600,000.00

0.00

87,600,000.00

87,600,000.00

0.00

0.00

0.00

87,600,000.00

0.00

87,600,000.00

share capital

Premium on

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

Appropriated

294,710,197.96

(31,500,000.00)

116,656,233.07

(33,000,000.00)

242,553,964.89

2,375,801.90

240,178,162.99

242,553,964.89

(29,999,980.00)

99,308,668.51

(28,499,981.00)

201,745,257.38

3,307,468.84

198,437,788.54

Unappropriated

Retained earnings

Separate ﬁnancial statements

547,310,197.96

(31,500,000.00)

116,656,233.07

(33,000,000.00)

495,153,964.89

2,375,801.90

492,778,162.99

495,153,964.89

(29,999,980.00)

99,308,668.51

(28,499,981.00)

454,345,257.38

3,307,468.84

451,037,788.54

shareholders’ equity

Total

(Unit : Baht)
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55

Statements Of Cash Flows
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
Consolidated ﬁnancial statements (Baht)
2013

2012

Separate ﬁnancial statements (Baht)
2013

2012

Cash ﬂows from operating activities
Proﬁt before corporate income tax

149,018,114.70

124,989,936.35

145,614,401.07

130,649,708.46

(85,907.23)

0.00

(85,907.23)

0.00

7,560,572.79

12,819,499.91

0.00

1,527,629.43

(10,645,522.26)

0.00

(141,155.05)

0.00

16,630,609.43

15,001,092.92

16,630,609.43

15,001,092.92

Unrealized loss on exchange rate

481,297.23

73,358.93

481,297.23

73,358.93

Loss on devaluation of inventories

0.00

712,303.37

0.00

712,303.37

Reversal of loss on devaluation of inventories

(307,935.86)

0.00

(307,935.86)

0.00

Loss on disposal/termination of ﬁxed assets

520,006.87

1,608.90

520,006.87

1,608.90

4,103,589.00

1,860,360.00

4,103,589.00

1,860,360.00

167,274,824.67

155,458,160.38

166,814,905.46

149,826,062.01

Trade and other receivables

23,993,268.29

(28,661,343.44)

26,317,019.88

(26,421,893.42)

Inventories

17,908,995.35

(41,437,879.83)

18,493,630.86

(38,481,954.99)

(273,056.78)

1,178,029.09

(273,700.00)

1,177,975.00

16,565,633.14

(19,412,653.51)

18,228,017.33

(19,846,833.73)

(818,670.00)

(1,718,550.00)

(818,670.00)

(1,718,550.00)

224,650,994.67

65,405,762.69

228,761,203.53

64,534,804.87

(29,143,147.59)

(33,901,672.29)

(28,432,962.21)

(33,901,672.29)

195,507,847.08

31,504,090.40

200,328,241.32

30,633,132.58

Adjustment
Unrealized gain on changes in investment valuation
Bad debt and doubtful accounts
Reversal of doubtful accounts
Depreciation

Increase in employee beneﬁt provisions
(Increase) Decrease in operating assets

Other non-current assets
Increase (Decrease) in operating liabilities
Trade and other payables
Employee beneﬁt obligations
Cash generated (paid) from operation
Corporate income tax paid
Net cash provided by (used in) operating activities
Notes to ﬁnancial statements are parts of these ﬁnancial statements
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Statements Of Cash Flows (cont’d)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
Consolidated ﬁnancial statements (Baht)
2013

2012

Separate ﬁnancial statements (Baht)
2013

2012

Cash ﬂows from investing activities
(Increase) Decrease in current investment

(39,182,023.85)

25,028,325.73

(39,182,023.85)

25,028,325.73

2,177,721.49

1,439,839.26

2,177,721.49

1,439,839.26

Payments for purchase of ﬁxed assets

(33,585,743.06)

(22,454,321.89)

(33,585,743.06)

(22,454,321.89)

Net cash provided by (used in) investing activities

(70,590,045.42)

4,013,843.10

(70,590,045.42)

4,013,843.10

(64,500,000.00)

(58,499,961.00)

(64,500,000.00)

(58,499,961.00)

(64,500,000.00)

(58,499,961.00)

(64,500,000.00)

(58,499,961.00)

1,925,920.29

292,946.38

0.00

0.00

Increase (Decrease) in cash and cash equivalents - net

62,343,721.95

(22,689,081.12)

65,238,195.90

(23,852,985.32)

Cash and cash equivalents as at January 1

53,051,550.60

75,740,631.72

50,118,726.82

73,971,712.14

115,395,272.55

53,051,550.60

115,356,922.72

50,118,726.82

Proceeds from sales of ﬁxed assets

Cash ﬂows from ﬁnancing activities
Dividend paid
Net cash provided by (used in) ﬁnancing activities
Eﬀects on conversion of ﬁnancial statements

Cash and cash equivalents as at December 31
Notes to ﬁnancial statements are parts of these ﬁnancial statements

รายงานประจําป 2556
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Notes To Financial Statements
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555/As At December 31, 2013 and 2012

1.

ขอมูลทั่วไป

1. GENERAL INFORMATION

1.1 บริษทั ฯ ไดจดทะเบียนเปนบริษทั มหาชนจํากัด เมือ่ วันที่ 9 เมษายน
2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000346
1.2 บริษัทฯ มีสถานประกอบการสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 1061, 1063,
1065, 1067, 1069 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร และมี โรงงานตั้ ง อยู เ ลขที่ 90/1 และ 109 หมู ที่ 9
ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.3 บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ นํ า เข า ส ง ออก ผลิ ต และจํ า หน า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ ป อ งกั น และกํ า จั ด แมลงทุ ก ชนิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ ทํ า ความสะอาด
ทุกประเภท ผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยง ปุย ยาบํารุงพืช ผลิตภัณฑสีทาไม
ตลอดจนเคมีภัณฑปองกัน และกําจัดแมลงทําลายไม

1.1 The Company was registered as a Public Company Limited
on April 9, 2004 with registration No. 0107547000346.
1.2 The Company’s oﬃce located at 1061, 1063, 1065, 1067,
1069, Srinakarin Road, Kwaeng Suanluang, Khet Suanluang, Bangkok
and factory located at 90/1 and 109 Moo 9, Tambon Bangwour,
Amphor Bangprakong, Chacheongsao.
1.3 The Company has engaged in import - export, production
and distribution household insecticide, washing liquid products, pet
care products, fertilizer, wood stain together with wood preservative
and insecticide chemical products.

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2. PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS BASIS

2.1 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ภายใตพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
เรือ่ งกําหนดรายการยอทีต่ อ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามขอกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทํา
และนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
งบการเงินของบริษัทฯ จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัด
มูลคาขององคประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเวนรายการที่เปดเผย
ไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ
2.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมี
ผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้

2.1 The ﬁnancial statements have been prepared in conformity
with the financial reporting standards enunciated under the
Accounting Professions Act B.E. 2547 and presented in accordance
with the notification of Department of Business Development
by Ministry of Commerce dated September 28, 2011 regarding
the condensed form should be included in the financial
statements B.E. 2554 and in accordance with the regulations
of the Securities and Exchange Commission regarding the preparation
and presentation of financial reporting under the Securities
and Exchange Act B.E. 2535.
The ﬁnancial statements have been prepared under the historical cost
convention, except as transaction disclosed in related accounting policy.
2.2 Accounting standards adoption during the year
The Federation of Accounting Professions issued accounting
standards, ﬁnancial reporting standards, standing interpretations
and accounting guidance which are expected to be eﬀective for the
ﬁnancial statements beginning
on or after January 1, 2013 as detailed below:

เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี

Contents
Accounting Standards

ฉบับที่ 12

ภาษีเงินได

TAS 12

Income Taxes

ฉบับที่ 20

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แลการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

TAS 20

Accounting for Government Grants
and Disclosure of Government Assistance

ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2552)

ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ

TAS 21
(Revised 2009)

The Eﬀects of Changes in Foreign Exchange Rate

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Financial Reporting Standards

ฉบับที่ 8

TAS 8

สวนงานดําเนินงาน

Operation Segments

การตีความมาตรฐานการบัญชี

Standing Interpretations

ฉบับที่ 10

ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความ เกีย่ วของ
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

TAS 10

Government Assistance-No Speciﬁc Relation to
Operating Activities

ฉบับที่ 21

ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ ไมได
คิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม

TAS 21

Income Taxes- Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
Annual Report 2013
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

58

ËมÒÂàËµØปÃÐ¡อº§º¡ÒÃà§Ô¹

Notes To Financial Statements
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555/As At December 31, 2013 and 2012

Contents

เรื่อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี

Standing Interpretations

ฉบับที่ 25

TAS 25

ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผูถือหุน

Income Taxes- Changes in the Tax Status of an
Enterprises or its Shareholders

Accounting Guidance

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

Transfers of Financial Assets

การโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชีขางตน ไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้

2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม
1) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2557 เปนตนไป และบริษัทฯ และบริษัทยอย ไมไดมีการนํามา
ใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มีดังตอไปนี้

The above accounting standards, ﬁnancial reporting standards,
standing interpretations and accounting guidance will have no signiﬁcantly
impacts on these ﬁnancial statements.
2.3 The new issued and revised accounting standards and
ﬁnancial reporting standards
1) The new issued and revised accounting standards
and ﬁnancial reporting standards which are expected to be eﬀective for
the ﬁnancial statements beginning on or after January 1, 2014 onwards
and the Company and subsidiary have not adopted in the preparation
of these ﬁnancial statements. The details are following:

เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี

Contents
Accounting Standards

ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2555)

การนําเสนองบการเงิน

TAS 1
(Revised 2012)

Presentation of Financial Statements

ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2555)

งบกระแสเงินสด

TAS 7
(Revised 2012)

Statement of Cash Flows

ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2555)

ภาษีเงินได

TAS 12
(Revised 2012)

Income Taxes

ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2555)

สัญญาเชา

TAS 17
(Revised 2012)

Leases

ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2555)

รายได

TAS 18
(Revised 2012)

Revenue

ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2555)

ผลประโยชนของพนักงาน

TAS 19
(Revised 2012)

Employee Beneﬁts

ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2555)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราตางประเทศ

TAS 21
(Revised 2012)

The Eﬀects of Changes in Foreign Exchange Rate

ฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2555)

การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน

TAS 24
(Revised 2012)

Related Party Disclosures

ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2555)

เงินลงทุนในบริษัทรวม

TAS 28
(Revised 2012)

Investments in Associates

ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2555)

สวนไดเสียในการรวมคา

TAS 31
(Revised 2012)

Interests in Joint Venture

ฉบับที่ 34
(ปรับปรุง 2555)

งบการเงินระหวางกาล

TAS 34
(Revised 2012)

Interim Financial Reporting

ฉบับที่ 38
(ปรับปรุง 2555)

สินทรัพยไมมีตัวตน

TAS 38
(Revised 2012)

Intangible Assets
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Contents

เรือ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Financial Reporting Standards

ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2555)

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

Share - Based Payments
TFRS 2
(Revised 2012)

ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2555)

การรวมธุรกิจ

TFRS 3
Business Combinations
(Revised 2012)

ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2555)

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก

TFRS 5
Non-current Held for Sale and Discontinued
(Revised 2012) Operations

ฉบับที่ 8
สวนงานดําเนินงาน
(ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชี

TFRS 8
Operating Segments
(Revised 2012)
Standing Interpretations

ฉบับที่ 15

สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา

TSIC 15

Operating Leases - Incentives

ฉบับที่ 27

การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูป

TSIC 27

ฉบับที่ 29

การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

Evaluating the Substance of Transactions Involving
the Legal Form of a Lease

ฉบับที่ 32

สินทรัพยไมมตี วั ตน - ตนทุนเว็บไซต

TSIC 29

Service Concession Arrangements Disclosures

TSIC 32

Intangible Assets - Web Site Costs

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

ฉบับที่ 4

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

ฉบับที่ 5

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดลอม

ฉบับที่ 7

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
29 เรื่อง การรายงานทางการเงินใน สภาพเศรษฐกิจที่มี
เงินเฟอรุนแรง

Financial Reporting Interpretations
TFRIC 1

Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities

TFRIC 4

Determining whether an Arrangement contains a
Lease

TFRIC 5

Rights to Interests arising from Decommissioning,
Restoration and Environmental Rehabilitation Funds

TFRIC 7

Applying the Restatement Approach under
TAS 29 Financial Reporting in Hyperinﬂationary
Economies

ฉบับที่ 10

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา

ฉบับที่ 12

ขอตกลงสัมปทานบริการ

TFRIC 10

Interim Financial Reporting and Impairment

ฉบับที่ 13

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

TFRIC 12

Service Concession Arrangements

ฉบับที่ 17

การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

TFRIC 13

Customers Loyalty Programmes

ฉบับที่ 18

การโอนสินทรัพยจากลูกคา

TFRIC 17

Distributions of Non-cash Assets to Owners

TFRIC 18

Transfer of Assets from Customers

2) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป และบริษัทฯ และบริษัทยอย ไมไดมี
การนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มีดังตอไปนี้
เรื่อง

2) The issued and revised accounting standards and
ﬁnancial reporting standards which are eﬀective for the ﬁnancial
statements beginning on or after January 1, 2016 onwards and
the Company and subsidiary have not applied for these ﬁnancial
statements as follows:
Contents

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Financial Reporting Standards

ฉบับที่ 4

TFRS 4

สัญญาประกันภัย
ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอย อยูระหวางการประเมินผลกระทบ
ตองบการเงินในปทเ่ี ริม่ ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาว

Insurance Contracts
At present, the Company and subsidiary are being evaluated
the eﬀects of those standards on the ﬁnancial statements in the year
in which they are initially applied.
Annual Report 2013
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3. หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวม

3. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION BASIS

3.1 งบการเงินรวมของบริษทั เชอรวดู เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดรวมงบ
การเงินของบริษัทยอยนับตั้งแตวันที่บริษัทฯ มีสวนรวมในการควบคุม
นโยบายการเงินและการดําเนินงานจนถึงวันทีก่ ารควบคุมสน้ิ สุดลงดังตอไปนี้
ประเทศ

สัดสวนการลงทุน(%)
2555

50

50

จําหนายผลิตภัณฑกาํ จัด
แมลงทุกชนิดและสินคา
อืน่ เชนเดียวกับบริษทั ใหญ

50

จําหนายผลิตภัณฑกาํ จัด
แมลงทุกชนิด แลสินคา
อืน่ เชนเดียวกับบริษทั ใหญ

บริษัทยอย

Sherwood Chemicals
Australasia Pty Ltd.
Sherwood Chemicals
(Malaysia) Sdn Bhn (ถือหุน
โดย Sherwood Chemicals
Australasia Pty Ltd. รอยละ 100)

ออสเตรเลีย

มาเลเซีย

ประเภทธุรกิจ

2556

0

Country

3.2 งบการเงินของบริษทั ยอย ซึง่ จัดตัง้ ในตางประเทศไดแปลงคาเปน
เงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ
รายการที่เปนสินทรัพยและหนี้สิน หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยราย
เดือนสําหรับรายการที่เปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกิดจากการ
แปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “องคประกอบอื่นของสวนของ
ผูถือหุน” ในสวนของผูถือหุน
3.3 งบการเงิ น รวมนี้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยใช น โยบายการบั ญ ชี เ ดี ย วกั น
สําหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรือเหตุการณทางบัญชี ที่คลายคลึงกัน
3.4 ยอดคงคางและรายการระหวางกันของบริษทั ฯ กับบริษทั ยอย ยอด
กําไรทีค่ ดิ ระหวางกันกับทีย่ งั ไมไดเกิดขึน้ ของบริษทั ฯ กับสินทรัพยสทุ ธิของ
บริษทั ยอยไดตัดออกในงบการเงินรวมแลว
3.5 สําหรับไตรมาส 2 ป 2556 บริษัทยอย (Sherwood Chemicals
(Malaysia) Sdn Bhn) ไดเลิกกิจการแลว เนื่องจาก ไมสามารถขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑได
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
4.1.1 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยรั บ รู ร ายได แ ละค า ใช จ า ยตาม
เกณฑคงคาง
4.1.2 รายไดจากการขาย บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูรายได
เมื่อสงมอบสินคา และโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญ
ใหแกลูกคา โดยหักสินคารับคืนและสวนลดแลว
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝาก
สถาบันการเงิน ซึ่งถึงกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับ
จากวันฝาก และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
4.3 ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ น่ื
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามสิทธิที่จะไดรับ/
ใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ และบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาคางชําระของลูกหนี้การคา โดย
กําหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคา จากผลการพิจารณาความ
สามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้แตละราย
4.4 สินคาคงเหลือ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอยตีราคาสินคาคงเหลือในราคาทุน โดยวิธเี ขา
กอน-ออกกอน (FIFO) หรือมูลคาสุทธิทจ่ี ะไดรบั แลวแตราคาใดจะต่าํ กวา
รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

3.1 The consolidated financial statements have been
prepared by including the ﬁnancial statements of its subsidiary on
which Sherwood Chemicals Public Company Limited has ability
to control in making financial and operating decisions until
the controllable is ceased as below:
Percentage of investment %
2013

Type of Business

2012

Subsidiaries

Sherwood Chemicals
Australia
50
50 Distribution
Australasia Pty Ltd.
household
Sherwood Chemicals
Malaysia
0
50 insecticide and
(Malaysia) Sdn Bhn (held
other products
by Sherwood Chemicals
as the same
Australasia Pty. Ltd.
of holding
at 100 percent)
Company
3.2 The ﬁnancial statements of subsidiary which operated in an overseas
is converted into Thai Baht by using the exchange rate ruling on the statements
of ﬁnancial position date for assets and liabilities and average monthly exchange
rate for revenues and expenses. Diﬀerence from conversion of those
transaction is stated as “Other components of equity” in shareholders’ equity.
3.3 The consolidated ﬁnancial statements have been prepared in
conformity with the same accounting policy for the same accounts and
accounting events of the Company and subsidiary.
3.4 The balance of accounts and transactions between Sherwood
Chemicals Public Company Limited and its subsidiary, unrealized gain between
of the Company and net assets of subsidiary have been eliminated from
the consolidated ﬁnancial statements.
3.5 For the second quarter of the year 2013, subsidiary, (Sherwood
Chemicals (Malaysia) Sdn Bhn) has dissolved its business since it was
unable to ascend the products register.

4. SUMMARY SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
4.1 Revenues and Expenses Recognition
4.1.1 Revenues and expenses are recognized on an
accrual basis.
4.1.2 Revenues from sales are recognized when the
goods are delivered, the significant risk and rewards have been
transferred to the customers less returned and discount.
4.2 Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents are cash on hand and
deposits at financial institution held to maturity not over three
months from the deposit date without restriction on withdrawal.
4.3 Trade and other receivables
Trade and other receivables are stated at the rights to receive
amount/invoice amount less allowance for doubtful accounts.
The Company and subsidiary provided allowance for doubtful
accounts by considering the overdue period of the accounts receivable
from the abilities to repay the debts of each accounts receivable.
4.4 Inventory
Inventories are stated at the lower of cost or net realizable
value. Cost is determined on a first-in first-out (FIFO) method.
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4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา บริษัทฯ แสดงดวยมูลคายุติธรรม
กําไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในมูลคายุตธิ รรม รับรูเ ปนรายได
หรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยแสดงด ว ย
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
4.6.1 บริ ษั ท ฯ แสดงที่ ดิ น ด ว ยราคาทุ น อาคารและอุ ป กรณ
แสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวของและคาเผื่อการดอย
คาของสินทรัพย (ถามี) ราคาทุนรวมตนทุนที่ประมาณในเบื้องตนสําหรับ
การรื้อถอน การขนยายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย ซึ่งเปน
ภาระผูกพันของบริษัท
4.6.2บริษัทฯ ตัดคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ โดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยนั้น และคิด
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนประกอบแตละสวนแยกตางหากจากกัน เมื่อ
สวนประกอบแตละส ว นนั้ นมี ต นทุ น ที่ มีนัย สํ า คั ญ เมื่ อเที ยบกั บ ต น ทุ น
ทั้งหมดของสินทรัพยนั้น นอกจากนี้ยังกําหนดใหตองทบทวนอายุการให
ประโยชน ของมูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอยที่สุด
ทุกสิ้นรอบบัญชี
อายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย
จํานวนป
อาคารโรงงาน
27
เครื่องจักรและอุปกรณ
5 - 10
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
5
ยานพาหนะ
5
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางกอสราง

4.7 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ บันทึกรายการสินทรัพยและหนี้สินที่มีคาเปนเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการ ยอด
คงเหลือของบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการ
เงิน แปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น เวนแตรายการที่
ไดตกลงอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนากับธนาคารจะใชอัตราที่ตกลงกันนั้นแทน
กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเปนราย
ไดหรือคาใชจายในการดําเนินงาน
4.8 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทฯ ไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพย เมื่อมีขอบงชี้วา
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยของบริษัทฯ สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนน้ั ๆ ตามปกติธรุ กิจหรือมูลคาจากการใชแลวแต
อยางใดจะสูงกวา) โดยทีก่ ารสอบทานจะพิจารณาแตละรายการ หรือพิจารณา
จากหนวยสินทรัพยท่กี อใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี ในกรณีที่ราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ จะรับรูผลขาดทุน
จากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบันทึกกลับรายการผล
ขาดทุนจากการดอยคาตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีก
ตอไป หรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง
4.9 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ แ สดงไว ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น
ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อื่น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น นโยบายการบัญชีเกณฑ
การรับรูและวัดมูลคาสําหรับ แตละรายการไดมีการเปดเผยและแยกตาม
แตละหัวขอที่เกี่ยวของ

4.5 Investments
Trading securities are stated at fair value. Gain or loss on
changes in fair value is recognized as income or expenses in the
statements of comprehensive income. Investment in subsidiary is
stated at cost net of provision for impairment (if any).
4.6 Property, Plant and Equipment
4.6.1 Land is stated at cost. Building and equipment
are stated at cost less accumulated depreciation and provision
for impairment of assets (if any). Cost of assets including the
dismantlement, removal and restoration the site on which
it is located, the obligation for which the Company incurs.
4.6.2 Building and equipment are depreciation on a
straight-line basis over the estimated useful lives of the assets
the depreciation charge has to be determined separately for each
signiﬁcant parts of property, plant and equipment with the cost that
is signiﬁcant in relation to the total cost of assets item. In addition,
the entity is required to review the useful lives, residual value and
depreciation method at least at each ﬁnancial year-end.
The estimated useful lives of the assets are follows :
Number of years
Factory building
27
Machinery and equipment
5 - 10
Furniture and ﬁxtures
5
Vehicles
5
Land and assets in progress have not been depreciated.
4.7 Transactions in Foreign Currencies
The Company records assets and liabilities in foreign
currencies converted into Thai Baht by using the exchange rates
ruling on the transaction dates. The outstanding balances of accounts
in foreign currencies as at the statements of ﬁnancial position date
are converted into Thai Baht by using the exchange rates ruling
on the same day. Except that the transaction in foreign currencies
which have swap contracts are converted into Thai Baht by using
exchange rate according to the contracts. Gain or loss on exchange
rate are recorded as revenues or expenses from operation.
4.8 Impairment of Assets
The Company has considered the impairment of assets
whenever events or changes indicated the carrying amount
of an assets exceeds its net recoverable value (net selling price of
the assets under current operation or its utilization value whichever
is higher). The Company will consider the impairment for each assets
item or each asset unit generating cash ﬂows, whenever is practical.
In case of the carrying amount of an asset exceeds its net recoverable
value, the Company will recognize an impairment in the statements
of comprehensive income. The Company will reverse the impairment
loss whenever there is an indication that there is no longer impairment
or reduction in impairment.
4.9 Financial Instruments
Financial assets shown in statements of ﬁnancial position,
consist of cash and cash equivalents, current investment, trade and
other receivables, trade and other payables. The accounting policies
and method adopted the basis of recognition and measurement of
each transaction have been disclosed in related item.
Annual Report 2013
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4.10 ผลประโยชนของพนักงาน
4.10.1กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัทฯ จัดใหมีกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการ
จ า ยสมทบไว แ ล ว สิ น ทรั พ ย ข องกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ได แ ยกออกไป
จากสินทรัพยของบริษัท และไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและ
เงินสมทบจากบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคา
ใชจา ยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี กิดรายการนัน้
4.10.2ผลประโยชนพนักงานหลังเลิกจาง
บริษัทฯ จัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังการเลิกจาง
เพื่อจายใหแกพนักงานเปนไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลคาปจจุบันของ
หนีส้ นิ ผลประโยชนพนักงานไดถกู รับรูร ายการในงบการเงินโดยการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจากผูเชี่ยวชาญอิสระ (นักคณิตศาสตร
ประกันภัย) ดวยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit
Credit Method) ภายใตสมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตที่บริษัทฯ
กําหนดขึ้นอยางเหมาะสม

4.10 Employees Beneﬁt
4.10.1 Provident fund
The Company has established provident fund
under the deﬁned contribution plan. The fund’s assets are separated
entities which are administered by the outsider fund manager.
The Company and employees made contribution into such provident
fund. The Company’s contribution payments to the provident fund
were recorded as expenses in statements of comprehensive income
in the period in which they are incurred.
4.10.2 Employee beneﬁts
The Company provides for post employment beneﬁts,
payable to employees under the Thai Labor Law. The present value
of employee beneﬁt liabilities recognized in the ﬁnancial statements is
estimated on an actuarial basis using Projected Unit Credit Method
by the independent experts (Actuary). The calculation was made
by utilizing various assumptions about future events. The Company
is responsible for the selection of appropriate assumptions.

สมมติฐานทางสถิติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณสรุปผลประโยชน
พนักงาน สรุปไวดังนี้

The principle actuarial assumptions used for employee beneﬁts
4.73 per annum
Discount rate
Age-related scale and kind of employees
Employee turnover
According to Thailand TMO08
Mortality

อัตราคิดลด
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
อัตราการตาย

รอยละ 4.73 ตอป
ผันแปรตามอายุพนักงาน
อัตราตามตารางมรณะไทยป 2551
แยกเกณฑตามเพศชายและหญิง

4.11 ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
1. คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของ
งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวของ ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรูโดยตรงในสวนของ
ผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระ
หรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน สําหรับ
งวดที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือที่คาด
ว า มี ผ ลบั ง คั บ ใช ณ วั น ที่ ร ายงาน ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง
ทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ
- ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึก โดยคํานวณจากผลแตกตาง
ชั่ ว คราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย
และหนี้ สิ น และจํ า นวนที่ ใช เ พื่ อ ความมุ ง หมายทางภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูหาก เปนไปไดวาจะ
ไมมีการใชประโยชนในอนาคตอันใกล
2. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวา
จะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการปรับปรุงโดยใช อัตราภาษีที่ประกาศใช
หรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน
3. ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบนั และภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี บริษัทฯ และบริษัทยอยคํานึงถึง ผลกระทบของสถานการณ
ทางภาษีทไ่ี มแนนอนและอาจทําใหจาํ นวนภาษีทต่ี อ งจายเพิม่ ขึน้ และมีดอกเบีย้
ที่ตองชําระ บริษัทฯ และบริษัทยอย เชื่อวาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอ
สําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต
การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจ
รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

male and female tables

4.11 Income Tax and Deferred tax
1. Income tax expense for the year comprises current
and deferred tax. Current and deferred tax are recognized in proﬁt
or loss except to the extent that they relate to a business combination,
or items recognized directly in equity or in other comprehensive income.
- Current tax is the expected tax payable or receivable
on the taxable income or loss for the year, using
tax rates enacted or substantively enacted at the
reporting date, and any adjustment to tax payable in
respect of previous years.
- Deferred tax is recognised in respect of temporary
diﬀerences between the carrying amounts of assets
and liabilities for ﬁnancial reporting purposes and the
amounts used for taxation purposes. Deferred tax
is not recognized that it is probable that they will not
utilize in the foreseeable future.
2. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary diﬀerences when they adjust, using
tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.
3. In determining the amount of current and deferred tax,
the Company and subsidiary take into account the impact of
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest
may be settled. The Company and subsidiary believe that its accruals
for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its
assessment of many factors, including interpretations of tax law and
prior experience. This assessment relies on estimates and assumptions
and may involve a series of judgments about future events.
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จะเกี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ใ นอนาคต ข อ มู ล ใหม ๆ
อาจจะทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยเปลี่ยนการตัดสินใจ โดยขึ้นอยูกับความ
เพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคาง
จายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
4. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีสามารถหักกลบได เมือ่ บริษทั ฯ และบริษทั ยอยมีสทิ ธิตามกฎหมายที่
จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได
ของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวย
งานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกัน หรือหนวยภาษีตางกันสําหรับหนวย
ภาษีตางกันนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สิน
และสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืน
สินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
5. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมือ่ มีความเปน
ไปไดคอ นขางแนนอนวา กําไรเพือ่ เสียภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับ
การใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีร่ ายงาน และจะถูกปรับลดลงเทาทีป่ ระโยชน
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
4.12 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในบางกรณีฝายบริหารอาจตองใชการประมาณการและตั้งขอสมมุมติฐาน
บางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงไวในงบการเงิน และ
การเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลัง
งวดอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
บริษัทฯ ไดตั้งประมาณการและขอสมมุติฐานตอเหตุการณใน
อนาคต เปนผลใหประมาณการทางบัญชีอาจจะไมตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการและขอสมมุติฐานที่อาจมีความเสี่ยงตอการปรับปรุงบัญชีใน
ปถัดไปตอมูลคาสินทรัพยยกไป ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ไดแก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย การประมาณการในเรื่องตางๆ ไดถูกเปด
เผยในแตละสวนที่เกี่ยวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว
4.13 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยจะบั น ทึ ก ประมาณการหนี้ สิ น เมื่ อ มี
ความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมาย
หรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพัน
ดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อ
จายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยาง
นาเชื่อถือ หากบริษัทฯ และบริษัทยอยคาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จาย
ชําระไปเพื่อประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ
และบริษัทยอยจะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก แตตอง
ไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ
4.14 กําไรตอหุน
กําไรตอหุน ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนกําไรตอหุน
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหารยอดกําไรสุทธิ สําหรับปดวยจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกและเรียกชําระแลว

New information may become available that causes the Company
and subsidiary to change its judgment regarding the adequacy
of existing tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact
tax expense in the period that such a determination is made.
4. Deferred tax assets and liabilities are oﬀset if there
is a legally enforceable right to oﬀset current tax liabilities and
assets, and they relate to income taxes levied by the same tax
authority on the same taxable entity, or on diﬀerent tax entities,
but the Company and subsidiary intend to settle current tax liabilities
and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be
realized simultaneously.
5. A deferred tax asset is recognised to the extent that it
is probable that future taxable proﬁts will be available against which
the temporary diﬀerences can be utilized. Deferred tax assets are
reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is
no longer probable that the related tax beneﬁt will be realized.
4.12 Accounting Estimates
The preparation of ﬁnancial statements in conformity with
the ﬁnancial reporting standards require management to make
estimates for certain accounting transactions, aﬀecting amounts
reported in the financial statements and notes related thereto.
Subsequent actual results may diﬀer from estimates.
The Company and subsidiary made estimates and assumptions
concerning the future factors. The results of accounting estimates
may be diﬀered from the related actual results. The estimates and
assumptions that may have a risk of causing an adjustment to
the assets in the next ﬁnancial year related to allowance for doubtful
accounts, allowance for devaluation of inventories and provision
for impairment of assets at the statements of ﬁnancial position
date. Other estimates are further described in the corresponding
disclosures.
4.13 Provisions
The Company and subsidiary recognize a provision when an
entity has a present legal or constructive obligation as a result of
a past event. It is probable that an outﬂow of economic beneﬁts
resources will be required to settle the obligation and reliable estimate
can be made of the amount of the obligation. If some or all the
expenditure is required to settle a provision, is expected to be
reimbursed when it is virtually certain that reimbursement will be
received if the Company and subsidiary settles the obligation.
The amount recognized should not exceed the amount of the
provision.
4.14 Earnings per Share
Earnings per share as presented in the statements of
comprehensive income is the basic earnings per share which is
determined by dividing the net proﬁt for the year by the weighted
average numbers of common share issued and paid-up during
the year.
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5. ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช
เปนครั้งแรก
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษี
เงินได มาใชเพื่อใหเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี บริษัทฯ และ
บริษัทยอยจึงนําคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดมาปรับปรุงกับกําไรสะสมตน
งวดของป 2556 และปรับปรุงยอนหลังงบการเงินของป 2555 ใหม ผลกระทบ
จากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวมาใช ทําใหงบการเงินสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกําไรสะสมตนงวดเพิ่มขึ้น จํานวน 2.38
ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและสินทรัพยภาษี
เงิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี เ พิ่ ม ขึ้ น ด ว ยจํ า นวนเดี ย วกั น และทํ า ให ง บการเงิ น
ของป 2555 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

5. EFFECTS FROM INITIAL ADOPTION FINANCIAL
REPORTING STANDARDS
The Company and subsidiary have applied TAS 12 “Income
Taxes”, in accordance with the FAP’s notiﬁcation, the Company and
subsidiary thus taken income tax expenses (income) to adjust the
beginning of 2013 retained earnings and made retroactively adjustment
the 2012 ﬁnancial statements. The eﬀects from apply such accounting
standards, the ﬁnancial statements for the year ended December
31, 2013 presented the increase in beginning retained earnings and
increase in deferred tax assets by the same amount of Baht 2.38 million.
The 2012 ﬁnancial statements have changed as follows :
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งบการเงินรวม (บาท)
กอนปรับปรุง
หลังปรับปุง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ผลตาง

0.00 2,375,801.90
235,717,864.68 238,093,666.58

2,375,801.90
2,375,801.90

0.00 3,307,468.84
196,938,873.15 200,246,341.99

3,307,468.84
3,307,468.84

30,409,373.01
97,571,898.91

31,341,039.95
96,640,231.97

931,666.94
(931,666.94)

0.65
150,000,000

0.64
150,000,000

(0.01)

Consolidated ﬁnancial statements (Baht)
Before
After
Diﬀerence
restatement
restatement
Statements of ﬁnancial position as at December 31, 2012
Deferred tax assets
Retained earnings - unappropriated
Statements of ﬁnancial position as at January 1, 2012
Deferred tax assets
Retained earnings - unappropriated
Statements of comprehensive income
For the year ended December 31, 2012
Income tax expenses
Total comprehensive income for the year
Basic earnings per share
Weighted average number of common shares

0.00 2,375,801.90
235,717,864.68 238,093,666.58

2,375,801.90
2,375,801.90

0.00 3,307,468.84
196,938,873.15 200,246,341.99

3,307,468.84
3,307,468.84

30,409,373.01
97,571,898.91

31,341,039.95
96,640,231.97

931,666.94
(931,666.94)

0.65
150,000,000

0.64
150,000,000

(0.01)
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Notes To Financial Statements
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555/As At December 31, 2013 and 2012

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กอนปรับปรุง
หลังปรับปุง
ผลตาง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

0.00 2,375,801.90
240,178,162.99 242,553,964.89

2,375,801.90
2,375,801.90

0.00 3,307,468.84
198,437,788.54 201,745,257.38

3,307,468.84
3,307,468.84

30,409,373.01
100,240,335.45

31,341,039.95
99,308,668.51

931,666.94
(931,666.94)

0.67
150,000,000

0.66
150,000,000

(0.01)

Separate ﬁnancial statements (Baht)
Before
After
Diﬀerence
restatement
restatement
Statements of ﬁnancial position as at December 31, 2012
Deferred tax assets
Retained earnings - unappropriated
Statements of ﬁnancial position as at January 1, 2012
Deferred tax assets
Retained earnings - unappropriated
Statements of comprehensive income
For the year ended December 31, 2012
Income tax expenses
Total comprehensive income for the year
Basic earnings per share
Weighted average number of common shares

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

0.00 2,375,801.90
240,178,162.99 242,553,964.89

2,375,801.90
2,375,801.90

0.00 3,307,468.84
198,437,788.54 201,745,257.38

3,307,468.84
3,307,468.84

30,409,373.01
100,240,335.45

31,341,039.95
99,308,668.51

931,666.94
(931,666.94)

0.67
150,000,000

0.66
150,000,000

(0.01)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555/As At December 31, 2013 and 2012

6. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
6.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2555

2556

2555

403,435.45

158,568.22

403,435.45

158,568.22

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน

34,812,585.37

15,617,072.45

34,774,235.54

13,482,640.56

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย

38,179,251.73

37,275,909.93

38,179,251.73

36,477,518.04

เงินฝากธนาคาร - ตั๋วแลกเงิน

42,000,000.00

0.00

42,000,000.00

0.00

115,395,272.55

53,051,550.60

115,356,922.72

50,118,726.82

เงินสด

รวม

6. ADDITION DISCLOSURE OF STATEMENTS OF CASH FLOWS
6.1 Cash and cash equivalents
Consolidated ﬁnancial
statements (Baht)
2013
2012

Separate ﬁnancial
statements (Baht)
2013
2012

403,435.45

158,568.22

403,435.45

158,568.22

Current accounts

34,812,585.37

15,617,072.45

34,774,235.54

13,482,640.56

Savings deposit

38,179,251.73

37,275,909.93

38,179,251.73

36,477,518.04

Bills of exchange

42,000,000.00

0.00

42,000,000.00

0.00

115,395,272.55

53,051,550.60

115,356,922.72

50,118,726.82

Cash

Total

6.2 รายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสด
สํ า หรั บ ป 2556 บริ ษั ท ฯ มี ค า ซื้ อ สิ น ทรั พ ย ถ าวรค า งชํ า ระ
จํานวน 7.95 ลานบาท แสดงไวเปนเจาหนี้อื่น

6.2 Non-cash transaction
For the year 2013, the Company has the outstanding for
ﬁxed assets acquisition amount of Baht 7.95 million which is presented
as other payables.

7. เงินลงทุนชั่วคราว

7. CURRENT INVESTMENT

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน
กองทุนเปดตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนกับสถาบันการเงิน
แหงหนึ่ง จํานวน 69.38 ลานบาท และ 30.11 ลานบาท ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ

As at December 31, 2013 and 2012, the Company has investment
in open-end fund in the form of treasury stock with a ﬁnancial institution
amount of Baht 69.38 million and Baht 30.11 million in the consolidated
and separate ﬁnancial statements respectively.
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555/As At December 31, 2013 and 2012

8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม (บาท)
2556
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา
สุทธิ
ลูกหนี้การคาแยกตามอายุที่คางชําระไดดังนี้

2555

2556

2555

117,686,496.24

151,625,863.83

129,621,899.06

155,641,067.87

2,930,951.62

3,740,718.04

2,898,544.52

3,529,509.46

120,617,447.86

155,366,581.87

132,520,443.58

159,170,577.33

(1,487,111.24)

(15,044,561.03)

(3,611,535.50)

(3,752,690.55)

119,130,336.62

140,322,020.84

128,908,908.08

155,417,886.78

งบการเงินรวม (บาท)
2556

ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2556

2555

107,881,123.14

113,735,516.02

121,408,664.62

136,994,761.00

9,673,910.59

28,314,675.15

6,290,827.18

9,070,634.20

- มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน

99,392.30

9,575,672.66

99,392.30

9,575,672.67

- มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน

32,070.21

0.00

32,070.21

0.00

0.00

0.00

1,790,944.75

0.00

117,686,496.24

151,625,863.83

129,621,899.06

155,641,067.87

ลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระ
- นอยกวา 3 เดือน

- มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
8. TRADE AND OTHER RECEIVABLES

Trade accounts receivable
Other receivables
Total
Less Allowance for doubtful accounts
Net
Trade accounts receivable separated on aging as follows :
Undue trade accounts receivable

Consolidated
ﬁnancial statements (Baht)

Separate
ﬁnancial statements (Baht)

2013

2013

2012

2012

117,686,496.24

151,625,863.83

129,621,899.06

155,641,067.87

2,930,951.62

3,740,718.04

2,898,544.52

3,529,509.46

120,617,447.86

155,366,581.87

132,520,443.58

159,170,577.33

(1,487,111.24)

(15,044,561.03)

(3,611,535.50)

(3,752,690.55)

119,130,336.62

140,322,020.84

128,908,908.08

155,417,886.78

Consolidated
ﬁnancial statements (Baht)

Separate
ﬁnancial statements (Baht)

2013

2013

2012

2012

107,881,123.14

113,735,516.02

121,408,664.62

136,994,761.00

9,673,910.59

28,314,675.15

6,290,827.18

9,070,634.20

- Over 3 months to 6 months

99,392.30

9,575,672.66

99,392.30

9,575,672.67

- Over 6 months to 12 months

32,070.21

0.00

32,070.21

0.00

0.00

0.00

1,790,944.75

0.00

117,686,496.24

151,625,863.83

129,621,899.06

155,641,067.87

Overdue trade accounts receivable
- Less than 3 months

- Over 12 months
Total
รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
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9. สินคาคงเหลือ
งบการเงินรวม (บาท)
2556
2555
62,524,303.82
62,401,403.81
1,162,139.73
1,996,754.20
69,673,968.01
88,455,951.32
38,277,485.35
39,391,647.88
2,765,568.95
66,704.00
174,403,465.86 192,312,461.21
(3,094,820.65)
(3,402,756.51)
171,308,645.21 188,909,704.70

สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อการปรับลดมูลคาสินคา
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2556
2555
56,306,063.76
54,887,430.25
1,162,139.73
1,996,754.20
69,673,968.01
88,455,951.32
38,277,485.35
39,391,647.88
885,199.94
66,704.00
166,304,856.79 184,798,487.65
(3,094,820.65)
(3,402,756.51)
163,210,036.14 181,395,731.14

9. INVENTORIES
Consolidated ﬁnancial
statements (Baht)
Finished goods
Work in process
Raw materials
Packaging
Goods in transit
Total
Less Allowance for devaluation of inventories
Net

2013
62,524,303.82
1,162,139.73
69,673,968.01
38,277,485.35
2,765,568.95
174,403,465.86
(3,094,820.65)
171,308,645.21

Separate ﬁnancial
statements (Baht)

2012
62,401,403.81
1,996,754.20
88,455,951.32
39,391,647.88
66,704.00
192,312,461.21
(3,402,756.51)
188,909,704.70

2013
56,306,063.76
1,162,139.73
69,673,968.01
38,277,485.35
885,199.94
166,304,856.79
(3,094,820.65)
163,210,036.14

2012
54,887,430.25
1,996,754.20
88,455,951.32
39,391,647.88
66,704.00
184,798,487.65
(3,402,756.51)
181,395,731.14

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ชื่อบริษัท
Sherwood Chemicals
Australasia Pty Ltd.

จดทะเบียน
ในประเทศ
ออสเตรเลีย

ทุนชําระแลว
(ดอลลาร
ออสเตรเลีย)
20,000.00

สัดสวนเงินลงทุน
(รอยละ)
2556
2555
50
50

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน (บาท)
2556
2555
277,400.00
277,400.00

Paid-up share
Capital
(AUD)
20,000.00

Percentage of investment
(%)
2013
2012
50
50

Separate ﬁnancial statements

10. INVESTMENT IN SUBSIDIARY

Company’s name
Sherwood Chemicals
Australasia Pty Ltd.

Operated in
Australia

งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ของบริ ษั ท ย อ ยข า งต น ที่ นํ า มาจั ด ทํ า งบการเงิ น รวม ผ า นการตรวจ
สอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว

(Baht)
2013
277,400.00

2012
277,400.00

The ﬁnancial statements of above subsidiary for the years ended December 31, 2013 and 2012, were taken for consolidation,
have been audited by the auditor.
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย : บาท)

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารโรงงาน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักร เครื่องตกแตงและ ยานพาหนะ
สินทรัพย
และอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
ระหวางติดตั้ง

รวม

สินทรัพย-ราคาทุน
111,591,000.00 175,452,030.90 127,945,457.35
18,398,020.07 13,926,618.00
1,515,000.00 448,828,126.32
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
0.00
609,870.00
14,682,703.50
1,826,330.89
819,000.00
4,460,000.00
22,397,904.39
ซื้อ
0.00
0.00
(86,666.67)
(143,051.62) (3,895,618.00)
0.00
(4,125,336.29)
จําหนาย
0.00
0.00
1,515,000.00
0.00
0.00 (1,515,000.00)
0.00
โอนเขา (ออก)
111,591,000.00 176,061,900.90 144,056,494.18
20,081,299.34 10,850,000.00
4,460,000.00 467,100,694.42
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
0.00
1,709,980.00
20,949,376.91
3,532,416.20
0.00 15,319,773.70
41,511,546.81
ซื้อ
0.00
0.00
(1,520,325.00)
(1,580,549.82) (3,824,000.00)
(142,500.00)
(7,067,374.82)
จําหนาย
0.00
0.00
3,392,500.00
0.00
0.00 (3,392,500.00)
0.00
โอนเขา (ออก)
111,591,000.00 177,771,880.90 166,878,046.09
22,033,165.72
7,026,000.00 16,244,773.70 501,544,866.41
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสะสม
0.00 69,692,841.06
96,332,483.27
14,840,813.06
5,603,230.22
0.00 186,469,367.61
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
0.00
5,752,503.96
7,209,588.01
1,436,870.59
602,130.36
0.00
15,001,092.92
คาเสื่อมราคาสําหรับป
0.00
0.00
(86,661.67)
(144,143.12) (2,454,204.84)
0.00
(2,685,009.63)
คาเสื่อมราคาที่จําหนาย
0.00 75,445,345.02 103,455,409.61
16,133,540.53
3,751,155.74
0.00 198,785,450.90
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
0.00
5,789,043.55
8,787,854.55
1,558,361.51
495,349.82
0.00
16,630,609.43
คาเสื่อมราคาสําหรับป
0.00
0.00
(1,520,316.00)
(1,569,385.21) (1,279,945.25)
0.00
(4,369,646.46)
คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย
0.00 81,234,388.57 110,722,948.16
16,122,516.83
2,966,560.31
0.00 211,046,413.87
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลคาสินทรัพยสุทธิ-ตามบัญชี
111,591,000.00 100,616,555.88
40,601,084.57
3,947,758.81
7,098,844.26
4,460,000.00 268,315,243.52
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
111,591,000.00 96,537,492.33
56,155,097.93
5,910,648.89
4,059,439.69 16,244,773.70 290,498,452.54
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารสองแหง จํานวน 40 ลานบาท อัตราดอกเบีย้ รอยละ MOR ตอป และบริษทั ฯ
มีวงเงินกูย มื ระยะสัน้ เพือ่ นําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักรจากตางประเทศกับธนาคารสองแหง จํานวนรวม 60 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ลบ 1 ตอป
ภายใตเงือ่ นไขของสัญญาเงินกู บริษทั ฯ ตองไมนาํ ทีด่ นิ และอุปกรณทง้ั หมดไปจําหนายจายโอนหรือกอภาระผูกพัน การรักษาอัตราสวนความสามารถในการ
ชําระหนีไ้ มตาํ่ กวา 1.5 เทา เปนตน

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(Unit : Baht)
Consolidated and Separate ﬁnancial statements (Baht)
Land and land
improvement

Machinery, tools Furniture, ﬁxtures
and oﬃce
and equipment
equipment

Factory
building

Vehicles

Work in
process

Total

Assets - Cost
111,591,000.00

175,452,030.90

127,945,457.35

18,398,020.07

13,926,618.00

1,515,000.00

448,828,126.32

Purchase

0.00

609,870.00

14,682,703.50

1,826,330.89

819,000.00

4,460,000.00

22,397,904.39

Disposal

0.00

0.00

(86,666.67)

(143,051.62)

(3,895,618.00)

0.00

(4,125,336.29)

Transfer in (out)

0.00

0.00

1,515,000.00

0.00

0.00

(1,515,000.00)

0.00

111,591,000.00

176,061,900.90

144,056,494.18

20,081,299.34

10,850,000.00

4,460,000.00

467,100,694.42

Purchase

0.00

1,709,980.00

20,949,376.91

3,532,416.20

0.00

15,319,773.70

41,511,546.81

Disposal

0.00

0.00

(1,520,325.00)

(1,580,549.82)

(3,824,000.00)

(142,500.00)

(7,067,374.82)

Transfer in (out)

0.00

0.00

3,392,500.00

0.00

0.00

(3,392,500.00)

0.00

111,591,000.00

177,771,880.90

166,878,046.09

22,033,165.72

7,026,000.00

16,244,773.70

501,544,866.41

As at December 31, 2011

0.00

69,692,841.06

96,332,483.27

14,840,813.06

5,603,230.22

0.00

186,469,367.61

Depreciation for the year

0.00

5,752,503.96

7,209,588.01

1,436,870.59

602,130.36

0.00

15,001,092.92

Depreciation - write oﬀ

0.00

0.00

(86,661.67)

(144,143.12)

(2,454,204.84)

0.00

(2,685,009.63)

As at December 31, 2012

0.00

75,445,345.02

103,455,409.61

16,133,540.53

3,751,155.74

0.00

198,785,450.90

Depreciation for the year

0.00

5,789,043.55

8,787,854.55

1,558,361.51

495,349.82

0.00

16,630,609.43

Depreciation write-oﬀ

0.00

0.00

(1,520,316.00)

(1,569,385.21)

(1,279,945.25)

0.00

(4,369,646.46)

As at December 31, 2013

0.00

81,234,388.57

110,722,948.16

16,122,516.83

2,966,560.31

0.00

211,046,413.87

As at December 31, 2012

111,591,000.00

100,616,555.88

40,601,084.57

3,947,758.81

7,098,844.26

4,460,000.00

268,315,243.52

As at December 31, 2013

111,591,000.00

96,537,492.33

56,155,097.93

5,910,648.89

4,059,439.69

16,244,773.70

290,498,452.54

As at December 31, 2011

As at December 31, 2012

As at December 31, 2013
Accumulated depreciation

Net assets value

As at December 31, 2013 and 2012, the Company has overdrafts line with two banks total amount of Baht 40 million at the interest rate of
MOR per annum and short-term credit line with two banks total amount of Baht 60 million for importing raw materials and machinery from overseas, at the interest
rate of MOR-1% per annum.
Under the condition of loan agreement, the Company must not take all land, building and equipment to dispose, transfer or cause the obligations, to preserve
the debt service coverage ratio not less than 1.5 time etc.
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12. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สรุปไดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
สินคาคงเหลือ (คาเผื่อการ ลดมูลคาของสินคา)
807,135.94
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
2,500,332.90
รวม
3,307,468.84

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
บันทึกเปน(คาใชจาย)
บันทึกเปน(คาใชจาย)
รายไดในกําไร
รายไดในกําไร
หรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หมายเหตุ 16.2)
2555
(หมายเหตุ 16.2)
2556
(126,584.64)
680,551.30
(61,587.17)
618,964.13
(805,082.30)
1,695,250.60
656,983.80
2,352,234.40
(931,666.94)
2,375,801.90
595,396.63
2,971,198.53

12. DEFERRED TAX ASSETS
The increase and decrease deferred tax assets are as follow :
Consolidated and Separate ﬁnancial statements (Baht)
Recognize as
Recognize as
(expenses)
(expenses)
As at December income in proﬁt or loss As at December income in proﬁt or loss As at December
31,2011
(note 16.2)
31,2012
(note 16.2)
31,2013
Inventories (allowance for
devaluation of inventories)
Employee beneﬁt obligations
Total

807,135.94
2,500,332.90
3,307,468.84

(126,584.64)
(805,082.30)
(931,666.94)

680,551.30
1,695,250.60
2,375,801.90

(61,587.17)
656,983.80
595,396.63

618,964.13
2,352,234.40
2,971,198.53

13. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม (บาท)
2556
2555
163,995,823.11
154,051,211.14

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2556
2555
163,995,823.11
152,546,760.23

28,136,710.47
11,937,787.73
204,070,321.31

27,970,523.81
11,937,787.73
203,904,134.65

21,163,259.81
4,216,230.11
179,430,701.06

20,839,139.87
4,216,230.11
177,602,130.21

13. TRADE AND OTHER PAYABLES

Trade accounts payable
Other payables
Accrued expenses

Others

Total

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

Consolidated

Separate

ﬁnancial statements (Baht)

ﬁnancial statements (Baht)

2013
163,995,823.11

2012
154,051,211.14

2013
163,995,823.11

2012
152,546,760.23

28,136,710.47
11,937,787.73
204,070,321.31

21,163,259.81
4,216,230.11
179,430,701.06

27,970,523.81
11,937,787.73
203,904,134.65

20,839,139.87
4,216,230.11
177,602,130.21
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14. สํารองตามกฎหมาย

14. LEGAL RESERVE

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปไวเปนสํารองตามกฏหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปหลังหักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง
ตามกฎหมายนี้จะมียอดไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง
ทุนสํารองตามกฎหมายนี้ไมอาจนําไปจายเงินปนผลได

According to the Public Company Act, the Company has
appropriated its reserve as a legal reserve not less than 5% of the
annual net proﬁt after deduction with deﬁcit brought forward (if any)
until the reserve not less than 10% of the authorized share capital.
The reserve is not available for dividend distribution.

15. การจัดสรรกําไรสะสม

15. RETAINED EARNINGS APPROPRIATION

สําหรับป 2556
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
19 เมษายน 2556 มีมติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ
0.42 บาท จํานวน 150 ลานหุน รวมเปนจํานวน 63 ลานบาท โดยจาย
เงินปนผลระหวางกาลไปแลวในป 2555 หุนละ 0.20 บาท คิดเปนเงิน
จํานวน 30 ลานบาท คงเหลือเงินปนผลที่จะตองจายอีกหุนละ 0.22 บาท
คิดเปนเงินจํานวน 33 ลานบาทโดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลว
ในระหวางป
ตามรายงานประชุ ม คณะกรรมการ ครั้ ง ที่ 3/2556 เมื่ อ วั น ที่
9 สิงหาคม 2556 มีมติจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลกําไรจากการ
ดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือน ป 2556 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ
0.21 บาท จํานวน 150 ลานหุน รวมเปนเงิน 31.50 ลานบาท โดยบริษัทฯ
ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในระหวางป
สําหรับป 2555
ตามรายงานการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2555 เมื่ อ วั น ที่
26 เมษายน 2555 มีมติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ
0.31 บาทตอหุน จํานวน 150 ลานหุน รวมจํานวน 46.5 ลานบาท
โดยหักเงินปนผลระหวางกาลที่จายไปแลวในป 2554 จํานวน 18 ลานบาท
คงเหลือเงินปนผลที่จะตองจายจํานวน 28.5 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจาย
เงินปนผลสวนที่เหลือแลวในระหวางป
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่
9 สิงหาคม 2555 มีมติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ
0.20 บาทตอหุน จํานวน 150 ลานหุน รวมจํานวน 30 ลานบาท
โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในระหวางป

For the year 2013
According to the minutes of the shareholders’ General Meeting
No. 1/2013 held on April 19, 2013, the Company passed the resolution
to pay dividend to the shareholders for 150 million shares at
Baht 0.42 per share amounting to Baht 63 million. The Company
has already paid interim dividend in 2012 at Baht 0.20 per share
amounting to Baht 30 million, therefore, the remaining dividend
to be paid at Baht 0.22 per share amounting to Baht 33 million.
During the year, the Company has paid the dividend in fully amounts.
According to the minutes of Board of directors’ meeting No.
3/2013 held on August 9, 2013, passed the resolution to pay
interim dividend from the results of operation for the six-months of
2013 to the shareholders at Baht 0.21 each for 150 million shares,
amounting to Baht 31.50 million. During the year, the Company has
paid the dividend in fully amounts.
For the year 2012
According to the minutes of the shareholders’ General Meeting
No. 1/2012 held on April 26, 2012, the Company passed the resolution
to pay dividend to the shareholders 150 million shares at Baht 0.31
per share amounting to Baht 46.5 million. The Company has already
paid interim dividend in 2011 amount of 18 million, therefore, the
remaining dividend to be paid amounted to Baht 28.5 million. The
Company has already paid the remaining dividend during the year.
According to the minutes of the Board of director’s Meeting
No. 4/2012 held on August 9, 2012, the Company passed the
resolution to pay dividend to the shareholders 150 million shares
at Baht 0.20 per share amounting to Baht 30 million. The Company
has already paid interim dividend in the year.

16. ภาษีเงินได
16.1 การคํานวณภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
บริษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได ในอัตรารอยละ 20 (สําหรับป 2556)
และรอยละ 23 (สําหรับป 2555) จากกําไร(ขาดทุน) กอนหักภาษีเงินได
สําหรับปบวกกลับดวยสํารองคาใชจายและรายการอื่นๆ ที่ไมอนุญาตให
ถือเปนรายจายในการคํานวณภาษีเงินได (ถามี)

16. INCOME TAX
16.1 The calculation of current income taxes The Company
calculated corporate income tax at the rate of 20% (in 2013) and
23% (in 2012) of proﬁt (loss) before deducting with tax expenses
and added back other expenses which shall not be allowed as
expenses in tax calculation (if any)
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16.2 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สําหรับปปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลตางช่ัวคราว
รวมภาษีเงินได

งบการเงินรวม (บาท)
2556
2555
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2556
2555
(ปรับปรุงใหม)

30,263,750.01

30,409,373.01

29,553,564.63

30,409,373.01

(595,396.63)
29,668,353.38

931,666.94
31,341,039.95

(595,396.63)
28,958,168.00

931,666.94
31,341,039.95

16.2 Income tax recognized in proﬁt or loss
Consolidated ﬁnancial statements (Baht) Separate ﬁnancial statements (Baht)
2013
2012
2013
2012
(Restated)

Current income tax
For the current year
Deferred tax
Changes in temporary diﬀerences
Total income tax

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

(Restated)

30,263,750.01

30,409,373.01

29,553,564.63

30,409,373.01

(595,396.63)
29,668,353.38

931,666.94
31,341,039.95

(595,396.63)
28,958,168.00

931,666.94
31,341,039.95

75

ËมÒÂàËµØปÃÐ¡อº§º¡ÒÃà§Ô¹

Notes To Financial Statements
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555/As At December 31, 2013 and 2012

16.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง

กําไรกอนภาษีเงินได
อัตราภาษีเงินไดรอยละ
ภาษีเงินได
การลดภาษีเงินได
คาใชจายตองหามทางภาษี
คาใชจายที่หักไดเพิ่มทางภาษี
(กําไร)ขาดทุนสําหรับปในบริษัทยอย
ผลกระทบจากการตัดรายการกับบริษัทยอย
รวมภาษีเงินได
อัตราภาษีเงินไดรอยละ

งบการเงินรวม (บาท)
2556
2555
(ปรับปรุงใหม)
149,018,114.70
124,989,936.35
20
23
29,803,622.94
28,747,685.36
0.00
1,102,489.61
733,404.21
564,719.04
(187,931.04)
(375,601.65)
(780,355.67)
1,241,259.03
99,612.94
60,488.56
29,668,353.38
31,341,039.95
20
25

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2556
2555
(ปรับปรุงใหม)
145,614,401.07
130,649,708.46
20
23
29,122,880.21
30,049,432.95
0.00
1,102,489.61
23,218.83
564,719.04
(187,931.04)
(375,601.65)
0.00
0.00
0.00
0.00
28,958,168.00
31,341,039.95
20
24

Consolidated ﬁnancial statements (Baht)
2013
2012
(Restated)
149,018,114.70
124,989,936.35
20
23
29,803,622.94
28,747,685.36
0.00
1,102,489.61
733,404.21
564,719.04
(187,931.04)
(375,601.65)
(780,355.67)
1,241,259.03
99,612.94
60,488.56
29,668,353.38
31,341,039.95
20
25

Separate ﬁnancial statements (Baht)
2013
2013
(Restated)
145,614,401.07
130,649,708.46
20
23
29,122,880.21
30,049,432.95
0.00
1,102,489.61
23,218.83
564,719.04
(187,931.04)
(375,601.65)
0.00
0.00
0.00
0.00
28,958,168.00
31,341,039.95
20
24

16.3 Reconciliation for eﬀective income tax rate

Proﬁt before income tax
Income tax rate (%)
Income tax
Income tax reduction
Prohibited taxable expenses
Taxable expenses, increase
Proﬁt for the period in subsidiary
Eﬀects from elimination with subsidiary
Total income tax
Income tax rate (%)
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17. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

17. TRANSACTION WITH RELATED PERSONS AND PARTIES

ส ว นหนึ่ ง ในทรั พ ย สิ น หนี้ สิ น รายได แ ละค า ใช จ า ยของบริ ษั ท ฯ
และบริษัทยอย เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ
กั น รายการที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ดั ง กล า วเป น ไปตามเงื่ อ นไขทางการค า
และเกณฑตามที่ตกลงระหวางกัน มีรายละเอียดดังนี้

The Company and subsidiary’s assets, liabilities,
revenues and expenses arose from transaction with related
persons and parties. Those transactions are determined
on the basis of the company concerned and in the normal
course of business. The details are as follows:

17.1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

รายการคา

นโยบายการกําหนดราคา

นายจตุภัทร ตั้งคารวคุณ

กรรมการและผูถือหุน

คาที่ปรึกษา

ตามที่ตกลงกัน

นายวนรัตน ตั้งคารวคุณ

กรรมการและผูถือหุน

คาที่ปรึกษา

ตามที่ตกลงกัน

นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ

กรรมการและผูถือหุน

คาที่ปรึกษา

ตามที่ตกลงกัน

นายวีระ ชินกนกรัตน

กรรมการและผูถือหุน

คาที่ปรึกษา

ตามที่ตกลงกัน

นางมัทนา อึ้งสุประเสริฐ

ภรรยากรรมการและผูถือหุน

คาเชาอาคารชุด

คาเชาหองชุด 1 หอง อัตราเดือนละ
18,000 บาท ใชเปนสวัสดิการ

Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.

บริษัทยอย (อัตราสวนรอยละ 50)
และกรรมการรวมกัน

รายไดจากการ ขายสินคา

ตนทุนบวกกําไร ตามที่ตกลงกัน

บริษัท ที โอ เอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด

ผูถือหุน

รายไดจากการ ขายสินคา

ราคาขายเชนเดียวกับ ลูกคารายอื่น

17.1 General information
Name/Related persons and companies

Relationship

Description

Pricing policy

Director and shareholder
Director and shareholder
Director and shareholder
Director and shareholder
Wife of director and
shareholder
Subsidiary (at 50% shareholding)
and common directors

Consulting fee
Consulting fee
Consulting fee
Consulting fee
Condominium rental

At agreed
At agreed
At agreed
At agreed
Rental fee of Baht 18,000 per
room for using as welfare
Cost plus margin at agreed

Shareholder

Sales

Mr. Jatuphat Tangkaravakoon
Mr. Vonnarat Tangkaravakoon
Mr. Tawat Ungsuprasert
Mr. Weera Chinkanokrat
Mrs. Matana Ungsuprasert
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
TOA Paint (Thailand) Co., Ltd.

Sales

Selling price applicable to other
customers

17.2 รายการทรัพยสินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้ี
ลูกหนี้การคา
บริษัท ที โอ เอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
รวม

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม (บาท)
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2556
2555

60,535,123.23
0.00
60,535,123.23

60,535,123.23
17,651,676.21
78,186,799.44

70,534,408.85
0.00
70,534,408.85

70,534,408.85
26,785,466.44
97,319,875.29
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17.2 Assets and liabilities transaction with related persons and parties consist of:
Consolidated ﬁnancial statements (Baht) Separate ﬁnancial statements (Baht)
2013
2012
2013
2012
Trade accounts receivable
TOA Paint (Thailand) Co., Ltd.
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
Total

60,535,123.23
0.00
60,535,123.23

70,534,408.85
0.00
70,534,408.85

60,535,123.23
17,651,676.21
78,186,799.44

70,534,408.85
26,785,466.44
97,319,875.29

17.3 รายการรายไดและคาใชจายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2556
2555
รายไดจากการขายสินคา
บริษัท ที โอ เอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
รวม
คาใชจายในการบริหาร
คาที่ปรึกษา
นายจตุภัทร ตั้งคารวคุณ
นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ
นายวนรัตน ตั้งคารวคุณ
นายวีระ ชินกนกรัตน
คาเชาอาคารชุด
นางมัทนา อึ้งสุประเสริฐ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2556
2555

447,350,702.85
0.00
447,350,702.85

461,244,730.53
0.00
461,244,730.53

447,350,702.85
48,880,015.23
496,230,718.08

461,244,730.53
39,718,280.37
500,963,010.90

0.00
600,000.00
240,000.00
720,000.00

160,000.00
480,000.00
80,000.00
60,000.00

0.00
600,000.00
240,000.00
720,000.00

160,000.00
480,000.00
80,000.00
60,000.00

216,000.00
1,776,000.00

216,000.00
996,000.00

216,000.00
1,776,000.00

216,000.00
996,000.00

17.3 Revenues and expenses transaction with related persons and parties are as follows :
Consolidated ﬁnancial statements (Baht) Separate ﬁnancial statements (Baht)
2013
2012
2013
2012
Sales
TOA Paint (Thailand) Co., Ltd.
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
Total
Administrative expenses
Consulting fee
Mr. Jatuphat Tangkaravakoon
Mr. Tawat Ungsuprasert
Mr. Wanarat Tangkaravakoon
Mr. Weera Chinkanokrat
Condominium rental
Mrs. Matana Ungsuprasert
Total

447,350,702.85
0.00
447,350,702.85

461,244,730.53
0.00
461,244,730.53

447,350,702.85
48,880,015.23
496,230,718.08

461,244,730.53
39,718,280.37
500,963,010.90

600,000.00
240,000.00
720,000.00

160,000.00
480,000.00
80,000.00
60,000.00

0.00
600,000.00
240,000.00
720,000.00

160,000.00
480,000.00
80,000.00
60,000.00

216,000.00
1,776,000.00

216,000.00
996,000.00

216,000.00
1,776,000.00

216,000.00
996,000.00

Annual Report 2013
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18. คาตอบแทนกรรมการ

18. DIRECTORS’ REMUNERATION

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการบริษัท
ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด โดยไมรวม
ถึงเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการในฐานะ
ผูบริหาร

Directors’ remuneration represents the benefits paid to
the Company’s directors in accordance with Section 90 of the
Public Limited Companies Act, excluding salaries and related
beneﬁts payable to executive directors.

19. คาตอบแทนผูบริหาร

19. MANAGEMENT BENEFIT EXPENSES

คาตอบแทนผูบริหารเปนคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาตอบแทน
และผลประโยชน อื่ น ให แ ก ก รรมการเฉพาะในฐานะผู บ ริ ห าร และให
ผูบริหารตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
อั น ได แ ก ผู จั ด การหรื อ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ บริ ห ารสี่ ร ายแรกต อ จาก
ผูจัดการลงมา และผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูดํารงตําแหนงระดับ
บริหารรายที่ 4 ทุกราย

Management beneﬁt expenses focuses expenses relating to
salaries, remunerations and other benefits to the directors and
management, in accordance with the deﬁnitions of the Oﬃce
of the Securities and Exchange Commission. Management under
deﬁnition includes a chief executive oﬃcer, the next four executive
levels immediately below that chief executive oﬃcer and all persons
in positions comparable to these fourth executive levels.

20. คาใชจายตามลักษณะ.
คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2556
2555

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป และงานระหวางทํา
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑใชไป
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

คาเสื่อมราคา
คาโฆษณา และสงเสริมการขาย
คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนผูบริหาร

(4,336,750.10)
635,544,825.01
92,295,891.09
16,630,609.43
82,838,370.79
5,092,000.00
17,458,795.63

(25,054,565.93)
685,009,659.09
83,167,761.34
15,001,092.92
74,750,522.42
4,308,500.00
20,491,991.90

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2556
2555

(584,019.04)
635,544,825.01
92,295,891.09
16,630,609.43
82,045,722.87
5,092,000.00
17,458,795.63

(22,098,641.09)
685,009,659.09
83,167,761.34
15,001,092.92
74,222,454.41
4,308,500.00
20,491,991.90

20. EXPENSES ANALYZED BY NATURE.
Expenses analyzed by nature are as follows :
Consolidated ﬁnancial statements (Baht) Separate ﬁnancial statements (Baht)
2013
2012
2013
2012

Changes in inventories of ﬁnishedgoods and work in progress
Raw materials and consumables used
Employees beneﬁt expenses
Depreciation
Advertising and sales promotion expenses
Directors’ remuneration
Management beneﬁt expenses

(4,336,750.10)
635,544,825.01
92,295,891.09
16,630,609.43
82,838,370.79
5,092,000.00
17,458,795.63

(25,054,565.93)
685,009,659.09
83,167,761.34
15,001,092.92
74,750,522.42
4,308,500.00
20,491,991.90

(584,019.04)
635,544,825.01
92,295,891.09
16,630,609.43
82,045,722.87
5,092,000.00
17,458,795.63

(22,098,641.09)
685,009,659.09
83,167,761.34
15,001,092.92
74,222,454.41
4,308,500.00
20,491,991.90

งบการเงินรวม
ประเภทผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
2556
2555

2555

2556

2555

2556

อื่น ๆ
2555

2556

รวม
2555

177,055,364.04 192,519,246.89 709,875,484.99 690,192,324.41 157,181,909.06 147,918,554.12 22,405,049.55 32,469,433.25 1,066,517,807.64 1,063,099,558.67
(144,380,016.96) (160,565,344.47) (465,048,414.47) (466,352,234.28) (120,516,627.19) (111,764,688.89) (14,396,481.74) (16,755,137.17) (744,341,540.36) (755,437,404.81)
32,675,347.08 31,953,902.42 244,827,070.52 223,840,090.13 36,665,281.87 36,153,865.23
8,008,567.81 15,714,296.08 322,176,267.28 307,662,153.86
149,018,114.70 124,989,936.35
(29,668,353.38) (31,341,039.95)
119,349,761.32 93,648,896.40

2556

กําจัดแมลง

2012

Type of products
Washing liquid
2013
2012

2013

Others
2012

2013

Total
2012

177,055,364.04 192,519,246.89 709,875,484.99 690,192,324.41 157,181,909.06 147,918,554.12 22,405,049.55 32,469,433.25 1,066,517,807.64 1,063,099,558.67
(144,380,016.96) (160,565,344.47) (465,048,414.47) (466,352,234.28) (120,516,627.19) (111,764,688.89) (14,396,481.74) (16,755,137.17) (744,341,540.36) (755,437,404.81)
32,675,347.08 31,953,902.42 244,827,070.52 223,840,090.13 36,665,281.87 36,153,865.23
8,008,567.81 15,714,296.08 322,176,267.28 307,662,153.86
149,018,114.70 124,989,936.35
(29,668,353.38) (31,341,039.95)
119,349,761.32 93,648,896.40

2013

Insecticide

Annual Report 2012
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

21.2 The Company did not presented the ﬁnancial information by segment since revenues from sales in overseas segment less than 10% of total sales volume. In the consolidated ﬁnancial
statements presented operations in the geographical segment in both domestic and overseas.

Statements of
comprehensive income
Sales
Cost of sales
Gross proﬁt
Proﬁt from operation
Income tax expenses
Proﬁt for the year

Wood preservative
2013
2012

21.1 For the ﬁnancial information by segment in the consolidated ﬁnancial statements purpose, the operations involve virtually a single business in sales of wood preservative, insecticide and
washing liquid products. The ﬁnancial information by segment was presented as follows :
(Unit : baht)
Consolidated ﬁnancial statements

21. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT

21.2 ในงบการเงินรวมมีสว นงานทางภูมศิ าสตรทง้ั ในประเทศและตางประเทศ แตเนือ่ งจากสวนงานในตางประเทศมีรายไดจากการขายสินคาไมถงึ รอยละ 10 ของรายไดจากการขายสินคารวม บริษทั ฯ จึงไมไดนาํ เสนอขอมูล
ทางการเงิน จําแนกสวนงานขายตางประเทศ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
กําไรจากการดําเนินงาน
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับป

รักษาเนื้อไม

21.1 เพือ่ วัตถุประสงคในการเสนอขอมูลในงบการเงินรวม การดําเนินธุรกิจในสวนงานทางธุรกิจหลักคือ ขายผลิตภัณฑรกั ษาเนือ้ ไม กําจัดแมลงทําความสะอาด ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจ มีดงั นี้
(หนวย : บาท)

21. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
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22. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

22. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสาร
ทางการเงิ น นอกงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ เ ป น ตราสารอนุ พั น ธ เ พื่ อ
เก็งกําไรหรือเพื่อคา
22.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ วิธีการที่ใชซึ่งรวมถึง
เกณฑในการรับรูและคาใชจายเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
แตละประเภท ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.9
22.2 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอยใหสินเชื่อทางการคาแกลูกคาที่ซื้อขายกัน
เปนปกติทางการคา ภายหลังที่ไดกําหนดวงเงิน สินเชื่อแกลูกคาแตละราย
และมีการติดตามการชําระเงินของลูกหนี้การคาอยางใกลชิด ณ ปจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทยอยคาดวาจะไมไดรับความเสียหายอยางเปนสาระ
สําคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้การคา
22.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคาและ
เจาหนี้การคาที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอย
มิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว
บริษัทฯ มีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนี้

For oﬀ - statements of ﬁnancial position ﬁnancial instruments,
the Company and subsidiary have no policy to hold derivative ﬁnancial
instruments for speculation and trading.
22.1 Accounting policy
The signiﬁcant accounting policies and method adopted including
recognition and expenses relating to each class of ﬁnancial assets
and liabilities have been disclosed as stated in note 4.9.
22.2 Credit risk
The Company and subsidiary provided credits to the customers
in the normal course of trading. To manage this risk, the Company
and subsidiary have considered credit line for each customer and
losely follow up. The Company and subsidiary expect that the
accounts of credit risk is immaterial.
22.3 Exchange rate risk
The Company and subsidiary have risk in exchange rate due to
cash at bank, trade accounts receivable and payable denominated in
foreign currencies without entering into exchange rate risk hedging
contract.
The Company’s assets and liabilities in foreign currencies are as
follows :

สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกุลเงินดอลลาร สหรัฐอเมริกา
ลูกหนี้การคาในสกุลเงินดอลลาร สหรัฐอเมริกา
ลูกหนี้การคาในสกุลเงินดอลลาร ออสเตรเลีย
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาในสกุลเงินดอลลาร สหรัฐอเมริกา

Financial assets
Cash at bank in US Dollar
Trade accounts receivable in US Dollar
Trade accounts receivable in AU Dollar
Financial liabilities
Trade accounts payable in US Dollar

รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

6,283.46
4,701.40
0.00

6,277.16
7,991.40
0.00

6,283.46
4,701.40
612,031.67

6,277.16
7,991.40
852,403.92

212,800.00

244,400.00

212,800.00

244,400.00

Consolidated ﬁnancial statements Separate ﬁnancial statements
2013
2012
2013
2012
6,283.46
4,701.40
0.00

6,277.16
7,991.40
0.00

6,283.46
4,701.40
612,031.67

6,277.16
7,991.40
852,403.92

212,800.00

244,400.00

212,800.00

244,400.00
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22.4 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบ
ดวย เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน มีมูลคาใกล
เคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ

22.4 Fair value of ﬁnancial instruments
Financial assets shown in statements of financial position
consist of cash and cash equivalents, current investment, trade and
other receivables. Financial liabilities shown in statements of
ﬁnancial position consist of trade and other payables.
The book value of ﬁnancial assets and liabilities are close to their
fair value.

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
23.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีภาระ
ผูกพันภายใตสัญญาเชาพื้นที่อาคาร ระยะเวลา 3 ป ครบกําหนด ในวันที่
28 กุ ม ภาพั น ธ 2557 เพื่ อ ใช ใ นการประกอบธุ ร กิ จ (รวมค า บริ ก าร
ที่เกี่ยวของ) โดยมีภาระคาใชจายที่ยังไมครบกําหนดชําระ เปนจํานวน
เงิน 0.48 ลานบาท และ 3.39 ลานบาท ตามลําดับ
23.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพัน
ตามสัญญาซื้อสินทรัพยถาวรและอื่นๆ กับผูขายหลายแหงรวมจํานวนเงิน
13.70 ลานบาท และ 10.68 ลานบาท ตามลําดับ
23.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคารแหงหนึ่งออกหนังสือค้ําประกันกับหนวย
ราชการ จํานวนเงิน 0.78 ลานบาท และ 0.79 ลานบาท ตามลําดับ

23. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES
23.1 As at December 31, 2013 and 2012, the Company
has commitment under the long-term lease of building space rental
for operation (included involving services) for the period of three
years, matured on February 28, 2014, with undue expenses equal to
Baht 0.48 million and Baht 3.39 million respectively.
23.2 As at December 31, 2013 and 2012, the Company is
liable on payment under ﬁxed assets acquisition agreement and
others to the several sellers, total amount of Baht 13.70 million and
Baht 10.68 million respectively.
23.3 As at December 31, 2013 and 2012, the Company has
contingent liabilities by bank issuance of letter of guarantee to the
government agency in the amount of Baht 0.78 million and Baht 0.79
million respectively.

24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน

24. PROVIDENT FUND

บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน สําหรับพนักงาน
ทุกคนตามระเบียบกองทุน พนักงานจายเงินสะสมเขากองทุน ในอัตรา
รอยละ 3, 4 หรือ 5 ของเงินเดือนแตละเดือน และบริษัทฯจายเงินสมทบ
ในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน พนั ก งาน บริ ษั ท ฯได แ ต ง ตั้ ง ผู จั ด การ
กองทุน เพื่อบริหารกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530

The Company has established a provident fund for its employees.
Employees contribute to the fund at 3, 4 or 5 percent of their
monthly salaries. The Company contributes to the fund at 5 percent
of employees’ salaries. The Company appointed a fund manager
to manage the fund in accordance with the Ministerial Regulation
No. 2 (B.E.2532) issued under the Provident Fund Act B.E.2530.

25. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไว
ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและดํารงไวซึ่งโครงสราง
ทุนที่เหมาะสม
26. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ 2557 มีมติเห็นชอบใหเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือ
หุนจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.44 บาท จํานวน 150
ลานหุน รวมเปนจํานวน 66 ลานบาท โดยจายเงินปนผลระหวางกาลไป
แลวในป 2556 หุนละ 0.21 บาท คิดเปนเงินจํานวน 31.50 ลานบาท
คงเหลือเงินปนผลที่จะตองจายอีกหุนละ 0.23 บาท คิดเปนเงินจํานวน
34.50 ลานบาท
27. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการขอ
งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557

25. CAPITAL MANAGEMENT
The objective of ﬁnancial management of the Company is to
preserve the ability to continue its operation as a going concern and
capital structure to be properly appropriated.
26. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
According to the minutes of Board of directors’ meeting No.
1/2014 held on February 21, 2014, pass to submit the approval
to the shareholders’ general meeting for dividend payment to the
shareholders for 150 million shares at Baht 0.44 per share amounting to Baht 66 million for which the interim dividend was paid in
2013 at Baht 0.21 per share, amount of Baht 31.50 million, the
remaining dividend to be paid at Baht 0.23 per share, amount of Baht
34.50 million.
27. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL
These ﬁnancial statements were approved and authorized for
issue by the Company’s Board of directors on February 21, 2014.
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Mr. Vichit Yamboonruang
Chairman of Audit Committee
and Independent Director

3. นายวิชิต แยมบุญเรือง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

Mr. Phaisan Phipatanakul
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee, Audit
Committee and Independent
Director

2. นายไพศาล พิพัฒนกุล
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน, กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

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

1. นายชนินทร เย็นสุดใจ
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

72

70

-

-

-

การถือหุน

(ป)

55

สัดสวน

อายุ

ประธานกรรมการ

2542 – ปจจุบัน

2553 – ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
2543 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2555 – ปจจุบัน

2536 - 2546

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา
ภาคตะวันออก
กลุมโรงพยาบาลบางปะกอก 9
อินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. ยานภัณฑ

บมจ. เชอรวูด เคมิคอล

บริษัท

บจก. โกลเบิลบอนด

บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท
บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร
บมจ. จัสมินอินเตอรเนชั่นเนล

บมจ. เชอรวูด เคมิคอล

ประธานกรรมการสรรหา และ บมจ. เชอรวูด เคมิคอล
พิจารณาคาตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการผูจ ดั การ
บจก. ศักดิ์ไชยสิทธิ์

กรรมการ

2552 – 2553

2547 - ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

ตําแหนง

2553 - 2555

2555 - 2556

2556 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานที่ผานมา

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ปÃÐวัµÔ¤³Ð¡ÃÃม¡ÒÃáลÐ¼ู้ºÃÔËÒÃ

Ph.D. School of Public and International
Aﬀairs, University of Pittsburgh USA
Master of Economi, Columbia University
สหรัฐอเมริกา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตร DCP จาก Thai-IOD

-

-

-

รายงานประจําป 2555
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เซนตหลุยส สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
หลักสูตร DAP จาก Thai-IOD

-

-

-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันวูสเตอร
โพลีเทคนิค วูสเตอร แมสซสซูเซท สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
หลักสูตร DCP จาก Thai-IOD
หลักสูตร DAP จาก Thai-IOD
หลักสูตร RCP จาก Thai-IOD
หลักสูตร RCC จาก Thai-IOD

-

พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย
โรงกลั่นน้ํามัน
ธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยี่สื่อสาร สื่อสาร
ผูแทนจําหนายคอมพิวเตอร
-

ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ

ผลิตเคมีภัณฑ

ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ

ยานยนต

การแพทย

พลังงานและสาธารรูปโภค

ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ

ลักษณะธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา

82

Mr. Patana Sukontarug
Director

8. นายพัฒนา สุคนธรักษ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

Mr. Vonnarat Tangkaravakoon
Director

7. นายวนรัชต ตั้งคารวคุณ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

Mr. Veera Chinkanokrat
Director

6. นายวีระ ชินกนกรัตน
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

Mr. Kajohn Trisukosol
Director

5. นายขจร ตรีสุโกศล
กรรมการ

Mr. Prachak Tangkaravakoon
Director

4. นายประจักษ ตั้งคารวคุณ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

31

42

57

70

1,153,900

240,800

3,000,000

6,000,000

400

การถือหุน

(ป)

70

สัดสวน

อายุ

ปÃÐวัµÔ¤³Ð¡ÃÃม¡ÒÃáลÐ¼ู้ºÃÔËÒÃ

2556 - ปจจุบัน
2555 – 2556
2551 – 2554
2548 - 2549

2555 - ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

2555 - ปจจุบัน
2539 - 2555

2554 - ปจจุบัน

2539 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน
2532 - ปจจุบัน
2532 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน
2520 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

บมจ. เชอรวูด เคมิคอล

บมจ. เชอรวูด เคมิคอล
บจก. ทาคาตะ-ทีโอเอ
บจก. ทีโอเอ-ยูเนีย่ น เพนท (ประเทศไทย)
บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส
บจก. ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด)
บจก. ทีโอเอ-แซนเกียว อินดัสตรีส
บจก. ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย)

บริษัท

กรรมการ
นักวิเคราะห
วิศวกรวิเคราะห
วิศวกรจัดซื้อ

กรรมการ
ประธานบริษัท
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ

บมจ. เชอรวูด เคมิคอล
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. ปตท.เคมีคอล
บมจ. ไทยออยล

บมจ. เชอรวูด เคมิคอล
บจก. ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย)
บจก. ทีโอเอ เคมีคอล อินดัสตรีส
บจก. ไอทีโอเอ ออโตเซลส

กรรมการ
บมจ. เชอรวูด เคมิคอล
รองกรรมการผูจัดการและ บมจ. เชอรวูด เคมิคอล
รักษาการผูอ าํ นวยการโรงงาน

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานบริหาร
ประธานบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ตําแหนง

ประสบการณทํางานที่ผานมา

ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ
ปโตรเคมี และเคมีภัณฑ
ปโตรเคมี และเคมีภัณฑ
พลังงานและสาธารณูปโภค

ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ
ผลิตและจําหนายสีประเภทตางๆ
ผลิตและจําหนายกาวอัลคิล, ลาเทกซ
จําหนายรถยนต

ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ
ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ

ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ

ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ
ผลิตเข็มขัดนิรภัย
จําหนายสีทาเฟอรนิเจอร
ผลิตและจําหนายกาวอัลคิล, ลาเทกซ
จําหนายสีชนิดตางๆ
ผลิตกระดาษทรายน้ํา
ผลิตและจําหนายสีประเภทตางๆ

ลักษณะธุรกิจ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร DCP จาก Thai-IOD
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-
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ปริญญาโท การจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทาน
มหาวิทยาลัย Greenwich อังกฤษ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
จงซิง (ไตหวัน)

-

-

MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตร DAP จาก Thai-IOD

-

คุณวุฒิการศึกษา

Mr.Sanya Hansupotipun
Purchasing and Quality Control
Manager

13. นายสัญญา หาญสุโพธิพันธ
ผูจ ดั การฝายจัดซือ้ และระบบคุณภาพ

Mr.Chupong Suksomboon
Senior Production and
Engineering Manager

12. นายชูพงศ สุขสมบูรณ
ผูจ ดั การฝายผลิตและวิศวกรรมอาวุโส

50

51

45

11. นายประวิทย เตชะวิจิตร
ผูชวยผูอํานวยการฝายขายและ
การตลาด

Mr. Pravit Techavijit
Assistant Sales and Marketing
Director

54

-

-

800

30,000

-

การถือหุน

(ป)

52

สัดสวน

อายุ

10. นายภิญโญ วิทิตยานนท
ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนา
ผลิตภัณฑ
Mr.Pinyo Vititayanon
Assistant Product Development
and Industrial Market Director

Mr.Sukun Tanticharoenkiat
Director and Managing Director

9. นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ
กรรมการและกรรมการผูจัดการ

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

ปÃÐวัµÔ¤³Ð¡ÃÃม¡ÒÃáลÐ¼ู้ºÃÔËÒÃ

2543 - 2556

2556 - ปจจุบัน

2532 - 2540

2541 - ปจจุบัน

2546 - 2547

2547 - ปจจุบัน

2546 – 2547
2539 - 2546

2547 – ปจจุบัน

2532 - 2544

2555 - ปจจุบัน
2544 - 2555

ชวงเวลา

บริษัท

ผูจัดการฝายจัดซื้อและระบบ
คุณภาพ
รองกรรมการผูจัดการ

ผูจัดการฝายผลิตและวิศวกรรม
อาวุโส
ผูจัดการแผนกเทคนิค และซอม
บํารุง

ผูชวยผูอํานวยการฝายขายและ
การตลาด
ผูจัดการตราสินคา

ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนา
ผลิตภัณฑ
ผูจัดการแผนกผลิตภัณฑพิเศษ
ผูจัดการ ผลิตภัณฑพิเศษ

บจก. คิวแฟค

บมจ. เชอรวูด เคมิคอล

บจก.ล็อกซเลย อลูมิเนียมและ
วิศวกรรม

บมจ. เชอรวูด เคมิคอล

บจก. ซีโน-แปซิฟค เทรดดิ้ง

บมจ. เชอรวูด เคมิคอล

บจก. บีเอเอสเอฟ
บจก. อเมริกัน ไซอานามิค

บมจ. เชอรวูด เคมิคอล

กรรมการผูจัดการ
บมจ. เชอรวูด เคมิคอล
ผูอํานวยการฝายพัฒนาผลิตภัณฑ บมจ. เชอรวูด เคมิคอล
และขายอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาดานอาชีวอนามัย
บจก. เชลลแหงประเทศไทย

ตําแหนง

ประสบการณทํางานที่ผานมา

ผลิตสารเคมีทางการเกษตร

ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ

ติดตั้ง ผนัง กระจก อาคารสูง

ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ

พาณิชย

ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ

ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑ
ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑและเกษตร

ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ

ผลิตและจําหนายน้ํามันและเคมีภัณฑ

ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ
ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ

ลักษณะธุรกิจ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี

-

-

-

-

-

-

รายงานประจําป 2555
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
ปริญญาโท วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (เกษตร-กีฏวิทยา)
มหาวิทยาเกษตรศาสตร

-

-

-

-

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร
Auburn University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร DCP จาก Thai-IOD

-
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Mr. Thakerngbol Laobisuddhi
Company Secretary, Finance and
Investor Relation Manager

18. นายเถกิงพล เหลาพิสุทธิ์
เลขานุการบริษัท, ผูจัดการฝายการ
เงินและนักลงทุนสัมพันธ

Mr.Chandech Pantrakul
Account Manager

17. นายชาญเดช ปนตระกูล
ผูจัดการฝายบัญชี

Mr.Sutin Wadnarat
IT and Administration Manager

16. นายสุทิน วาดนะรัตน
ผูจัดการฝายสารสนเทศและงาน
ธุรการ

Ms. Amornrat Keeratipybool
Packaging Design and E-Business
Manager

15. นางสาวอมรรัตน กีรติไพบูลย
ผูจัดการฝายออกแบบบรรจุภัณฑ
และพาณิชยธุรกิจ

Ms. Napasorn Panchachettakul
Resource Management Manager

14. นางสาวนภสร ปญจเชษฐกุล
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

38

46

47

49

-

5,800

-

-

-

การถือหุน

(ป)

50

สัดสวน

อายุ

ปÃÐวัµÔ¤³Ð¡ÃÃม¡ÒÃáลÐ¼ู้ºÃÔËÒÃ

2546 - 2547

2547 – ปจจุบัน

2539 – ปจจุบัน
2535 - 2539

2534 - 2542

2543 – ปจจุบัน

2535 – 2540

2541 – ปจจุบัน

2548 - ปจจุบัน
2547 - 2548

ชวงเวลา
บมจ. เชอรวูด เคมิคอล
บจก. ฐานการพิมพ

บริษัท

เลขานุการบริษัท ผูจัดการฝาย
การเงินและนักลงทุนสัมพันธ
นักวิเคราะหอาวุโส

ผูจัดการฝายบัญชี
เจาหนาที่บัญชี

ผูจัดการฝายสารสนเทศ และ
งานธุรการ
ผูจัดการฝายบัญชี

บรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย

บมจ. เชอรวูด เคมิคอล

บมจ. เชอรวูด เคมิคอล
บจก. เชลล แหงประเทศไทย

บจก. แพมโก

บมจ. เชอรวูด เคมิคอล

ผูจัดการฝายออกแบบบรรจุภัณฑ บมจ. เชอรวูด เคมิคอล
และพาณิชยธุรกิจ
ผูอํานวยการฝายบริหารงานลูกคา บจก. เจนิซิส แอดเวอรไทซิ่ง

ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
และงานธุรการ

ตําแหนง

ประสบการณทํางานที่ผานมา

สถาบันการเงิน

ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑ

ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑ
ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑ

ที่ปรึกษาทางบัญชี

ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑ

โฆษณา

ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑ

ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑ
ผลิตสิ่งพิมพ

ลักษณะธุรกิจ

ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

-

-

-

-

-

-

Annual Report 2012
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปริญญาโท ออกแบบอุตสาหกรรม Pratt
Institute New York, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ โฆษณาและการ
ตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
องคการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี รัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

-
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท
โทรสาร
ที่ตั้งโรงงาน 1
ที่ตั้งโรงงาน 2
โฮมเพจ
ทุนเรือนหุน

ชื่อบริษัทยอย
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงาน
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนเรือนหุน
นายทะเบียนหลักทรัพย
ที่ตั้ง
โทรศัพท
ผูสอบบัญชี
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหนายเคมีเคหะภัณฑในบานเรือนอุตสาหกรรมสาธารณสุขชุมชนและเคมีเกษตร
1061 – 9 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
0107574700346
0-2320-2288
0-2320-2670
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว กม.36 บางนาตราด 90/1 หมูที่ 9 ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท 0-3852-2302 โทรสาร 0-3852-2311
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว กม.36 บางนาตราด 109 หมูที่ 9 ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท 0-3898-9120 โทรสาร 0-3898-9125
http://www.sherwood.co.th
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระแลว
หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล ออสเตรเลเซีย จํากัด
จําหนายเคมีเคหะภัณฑในบานเรือนและสาธารณสุขชุมชน
ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถ. เฮย เพิรธ ตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย 6005
+61 892194683
+61 892194672
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 20,000 เหรียญออสเตรเลีย เปนหุนสามัญ 2,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 เหรียญออสเตรเลีย สัดสวนเงินลงทุนอัตรารอยละ 50
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
0-2229-2800, 0-2654-5599
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3104
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0-2259-5300
0-2260-1553

“ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) ของบริษัทที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซตของบริษัท”
รายงานประจําป 2556
บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

